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 التطورات الرئيسية

  ،استهدفت الغارات الجوية لحكومة الجمهورية العربية السورية وحكومة االتحاد وفقاً لوسائل اإلعالم الدولية

نوفمبر مناطق الُمعارضة الُمسلحة الُمسيطرة على غرب /تشرين الثاني 25إلى  24الروسي التي وقعت من 

وجنوب مدينة حلب، وهو أول قصف جوي على شمال غرب سوريا منذ أن قامت حكومة تركيا وحكومة االتحاد 

وتفيد التقارير بأن الغارات الجوية ُشنت   سبتمبر./لروسي بإنشاء منطقة منزوعة السالح في منتصف أيلولا

انتقاًما لهجوم كيميائي مزعوم للجماعات المسلحة على المناطق التي تسيطر عليها الحكومة السورية في مدينة 

، لم تؤكد األمم المتحدة استخدام أسلحة ديسمبر/نوفمبر؛ وحتى أوائل كانون األول/تشرين الثاني 24حلب في 

   كيميائية.

  أكتوبر /شخص إلى مناطقهم األصلية في مدينة الرقة شمال شرق سوريا منذ تشرين األول 153,000عاد قرابة

رغم الدمار الشامل للبنية التحتية، والتلوث جراء مخلفات الحرب،  2018أكتوبر /وحتى تشرين األول 2017

 أكتوبر، ظل قرابة/خدمات.  ووفق تقارير األمم المتحدة، وحتى أواخر تشرين األولومحدودية توفر ال

 نازح داخلي في أربعة مناطق للنزوح في محافظات دير الزور، والحسكة، والرقة. 23,400

 أكتوبر ثالث هجمات على المرافق الصحية، بما في ذلك هجمتان على /سجلت األمم المتحدة في تشرين األول

لب وأخرى على دير الزور؛ ولم ُتسفر الهجمات عن أية خسائر في صفوف المدنيين، وذلك وفق محافظة ح

لت األمم المتحدة، وفق تقاريرها، قرابة  هجمة استهدفت مرافق الرعاية  140تقارير األمم المتحدة.  وسجَّ

 أكتوبر.  /يناير وحتى تشرين األول/الصحية في سوريا منذ كانون الثاني

 لت األ ، أكثر من 2018يونيو /وحتى حزيران 2013نوفمبر /مم المتحدة في الفترة من تشرين الثانيوسجَّ

اعتداء جسيم على  12,500حالة لضحايا من األطفال في إطار النزاع، وتم التحقق من أكثر من  7,000

 األطفال، بما في ذلك حاالت االختطاف، والعنف الجنسي، والحرمان من المساعدات اإلنسانية.
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 تمويل المساعدات اإلنسانية
 2019–2012من أجل االستجابة في سوريا للعام المالي 

USAID/OFDA
1

 دوالر أمريكي 1,700,750,865 

USAID/FFP
2

 دوالر أمريكي 2,908,634,151 

State/PRM
3

 أمريكي دوالر 4,496,142,518 

 دوالر أمريكي 9,105,527,534

 

 النقاط المهمة

  استهدفت الغارات الجوية للحكومة السورية وحكومة

االتحاد الروسي األماكن التي تسيطر عليها جماعات 

 المعارضة المسلحة عقب الهجوم الكيميائي المزعوم.

  مناطقهم األصلية في شخص إلى  153,000عاد قرابة

 مدينة الرقة.

  هجمة أثرت على  140وقد سجلت األمم المتحدة حوالي

مؤسسات الرعاية الصحية في مختلف أنحاء سوريا في 

 .2018عام 

  طفل جراء الصراع في سوريا  7,000أُصيب أكثر من

وحتى حزيران/ يونيو  2013منذ تشرين الثاني/ نوفمبر 

2018. 

 

 

 على األرقام نظرة سريعة

 مليون 13
 شخص في حاجة إلى المساعدة اإلنسانية في سوريا

 2018حزيران/ يونيو  –األمم المتحدة 

 مليون 5.7
( في IDPsمن األشخاص النازحين داخلياً )

 سوريا

 2018تشرين األول/ أكتوبر  -األمم المتحدة 

 مليون 4
شخص يحصلون على مساعدات الوكالة األمريكية 

ً USAIDللتنمية الدولية )  ( في سوريا شهريا

كانون  -مساعدات الوكالة األمريكية للتنمية الدولية 

 2017األول/ ديسمبر 

 مليون 5.6
 الجئ سوري نزحوا إلى الدول المجاورة

مكتب مفوض األمم المتحدة السامي لشؤون الالجئين 

(UNHCR) –  2018تشرين الثاني/ نوفمبر 

 مليون 3.6
 الجئ سوري في تركيا

مكتب مفوض األمم المتحدة السامي لشؤون الالجئين 

(UNHCR) –  2018تشرين الثاني/ نوفمبر 

951,629 
 الجئ سوري في لبنان

مكتب مفوض األمم المتحدة السامي لشؤون الالجئين 

(UNHCR) –  2018تشرين األول/ أكتوبر 

673,414 
 الجئ سوري في األردن

مكتب مفوض األمم المتحدة السامي لشؤون الالجئين 

(UNHCR) –  2018تشرين الثاني/ نوفمبر 

251,793 
 الجئ سوري في العراق

مكتب مفوض األمم المتحدة السامي لشؤون الالجئين 

(UNHCR) –  2018تشرين األول/ أكتوبر 

438,000 
 الجئ فلسطيني في سوريا

تحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين وكالة األمم الم

 2018آب/ أغسطس  –)األونروا( 

 

 معقدة طارئة حالة - سوريا
 2018آيار/ مايو  11           2018 ، العام المالي 7صحيفة الوقائع رقم 

 معقدة رئةطا حالة - سوريا
                      2019، العام المالي 2صحيفة الوقائع رقم       2018كانون األول/ ديسمبر  7
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 انعدام األمن، والنزوح، ووصول المساعدات اإلنسانية

  نوفمبر، بما في ذلك /مدنياً على األقل خالل شهر تشرين الثاني 230أفادت الشبكة السورية لحقوق اإلنسان أن النزاع في سوريا تسبب في مقتل نحو

، سجلت الشبكة 2018وحكومة االتحاد الروسي.  وحتي تاريخه في  حالة وفاة على األقل نتيجة للعمليات العسكرية التي شنتها الحكومة السورية 70

 حالة وفاة مدنية في سوريا. 6,630السورية لحقوق اإلنسان قرابة 

 نوفمبر /نوفمبر، عن األطفال في النزاع المسلح في سوريا أنه في الفترة من تشرين الثاني/أفاد تقرير األمم المتحدة، الصادر في شهر تشرين الثاني

بالمائة منها  60حالة لضحايا من األطفال في إطار النزاع، كان  7,000سجلت األمم المتحدة ما يزيد عن  2018يونيو /وحتى حزيران 2013

بما في ذلك االختطاف، واالعتداء  -اعتداء جسيم ضد األطفال  12,500تقريباً بسبب الغارات الجوية.  وسجلت األمم المتحدة أيضاً ما يربو على 

طفل على أيدي الجماعات المسلحة في الفترة التي شملها التقرير.  ونوهت  3,300وتجنيد ما يزيد عن  -ي، والحرمان من المساعدات اإلنسانية الجنس

س األمم المتحدة على أن القيود المفروضة على الوصول عرقلت جمع البيانات منوهة إلى احتمالية أن تكون األعداد أعلى من ذلك.  أصدر بانو

نوفمبر داعًيا فيه إلى حماية المدنيين والبنية التحتية /تشرين الثاني 27ومتزيس، منسق األمم المتحدة اإلقليمي للشؤون اإلنسانية في سوريا، بياناً في م

 المدنية، مطالباً األطراف كافة بضرورة االلتزام بالمعاهدات الدولية المتعلقة باألطفال في النزاعات المسلحة.    

 

 شرق سورياشمال 
 ة تسبب النزاع بين تنظيم الدولة اإلسالمية في العراق والشام )داعش( والقوى السورية الديمقراطية في جنوب دير الزور تسبب في نزوح قراب

المتحدة، فإن  أكتوبر، وفًقا لتقرير صادر عن األمم المتحدة.   ووفق ما أوردته األمم/يونيو إلى تشرين األول/شخص في الفترة من حزيران 27,000

ة لمحافظة منظمات اإلغاثة ما زالت مستمرة في إصدار تقاريرها عن القيود المفروضة على التحركات المدنية في المناطق الفرعية لمدينة هجين التابع

ام )داعش( السيطرة عليها مدني محاصرين في المناطق التي أحكم تنظيم الدولة اإلسالمية في العراق والش 10,000حيث اليزال قرابة  -دير الزور 

ون وكذلك في المناطق الفرعية المجاورة في البصيرة، وصور، وسوسة، وذيبان، حيث يسلك األفراد طرقاً غير رسمية، وبحسب التقارير، فهم يدفع -

ال يزال انعدام األمن يتسبب في إعاقة مبالغ طائلة للوصول إلى المناطق التي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية.  وبحسب تقارير األمم المتحدة، ف

  منظمات األمم المتحدة وكذلك المنظمات غير الحكومية عن الوصول للمناطق القريبة من خطوط المواجهة، بما في ذلك مناطق النزوح الداخلي.

من بينها الطعام، والتغذية، والمياه،  -قطاعات وبرغم القيود المفروضة على الوصول، تمكن اثنان من شركاء األمم المتحدة من تقديم مساعدة متعددة ال

 أكتوبر.     /نازح داخلي في مدينة هجين في شهر تشرين األول 5,000لما يقرب من  -والصرف الصحي، والنظافة العامة 

 التحتية والتلوث جراء مخلفات  ويواصل السكان النازحون العودة إلى مناطقهم األصلية في مدينة الرقة رغم ارتفاع مستويات الدمار الشامل للبنية

وحتى تشرين  2017أكتوبر /الحرب، ومحدودية توفر الخدمات في مناطق النزوح.  ووفق تقارير األمم المتحدة، فإن الفترة من تشرين األول

غياب الخدمات األساسية،  شخص إلى مدينة الرقة.  أفاد العائدون الذين تم استطالع آرائهم أن 153,000شهدت عودة قرابة  2018أكتوبر /األول

ييم ونقص فرص التوظيف، وانعدام األمن في مناطق النزوح ُتعد أسباباً أساسية للعودة إلى مناطقهم األصلية في شمال شرق سوريا، وذلك وفق تق

 أغسطس.  /يوليو وآب/شهري تموز

 حلية عرقل برامج الصحة والتغذية في مدينتي الحسكة والرقة.  أكتوبر أن تدخل السلطات الم/أفادت األمم المتحدة في تقرير لها في تشرين األول

أكتوبر أغلقت اإلدارة الذاتية الكردية أربعة مراكز رعاية صحية أولية ومركزاً لخدمات التطعيم /تشرين األول 24وأفادت تقارير األمم المتحدة أنه في 

اية الطفولة، ومنظمة الصحة العالمية التابعة لألمم المتحدة في مدينتي الحسكة مدعوماً من الحكومة األمريكية، بشراكة منظمة األمم المتحدة لرع

كما أغلق المسؤولون أيضاً العديد من العيادات الصحية والتغذوية في مدينة الرقة.  تستمر األمم المتحدة وشركاؤها العاملون في مجال   والرقة.

 وزيادة فرص الوصول للفئات السكانية الضعيفة.   اإلغاثة في الدفاع عن الممارسات اإلنسانية المستقلة

 شمال غرب سوريا
 عارضة أوردت تقارير وسائل اإلعالم الدولية أن غارات الحكومة السورية وحكومة االتحاد الروسي استهدفت المناطق التي تسيطر عليها جماعات الم

أول قصف جوي على شمال غرب سوريا منذ إنشاء الحكومة التركية نوفمبر، ليصبح /تشرين الثاني 25وحتى  24المسلحة قرب مدينة حلب منذ 

وأفادت التقارير اإلعالمية بأن الغارات الجوية ُشنت انتقاًما لهجوم   سبتمبر./وحكومة االتحاد الروسي منطقة منزوعة السالح في منتصف أيلول

نوفمبر، والتي أسفرت /تشرين الثاني 24السورية في مدينة حلب في كيميائي مزعوم للجماعات المسلحة على المناطق التي تسيطر عليها الحكومة 

   ديسمبر استخدام األسلحة الكيميائية. /عن عدد من اإلصابات غير مؤكد بين صفوف المدنيين.  ولم تؤكد األمم المتحدة حتى مطلع كانون األول

 

 
 األمن الغذائي والتغذية

 حط قلق الوكاالت العاملة في مجال اإلغاثة.  ووفق استطالع للرأي بعد موسم الحصاد أجرته منظمة ال تزال حاالت الجفاف في شمال شرق سوريا م

أفادوا بقلة المحصول  -بالمائة من قمح سوريا  45وهي مدينة ُيزرع بها نسبة  -بشراكة الوكالة األمريكية للتنمية الدولية، فإن مزارعي مدينة الحسكة 

ن ظروف الزراعة السيئة، بما يشمل تأخر هطول األمطار، وطول فترة الجفاف، وتأخر هطول األمطار الغزيرة.  في آخر موسم حصاد نظراً لكل م

ية ولم يتمكن جميع المزارعين الذين شملهم االستطالع تقريباً من كسب دخل خالل موسم الحصاد، وأفادوا أن قلة المحصول لم يكن كافياً لتلب

سم الحصاد القادم، مما أدى إلستراتيجيات تكيف سلبية، كان من بينها االقتراض، أو شراء الطعام بالدين، أو احتياجات األسر المعيشية حتى مو

، واألدوية.  اقتراض المال لتغطية االحتياجات األساسية، وتقليل اإلنفاق على الضروريات غير الغذائية، علي سبيل المثال، التعليم، والرعاية الصحية

عين الذين شملهم االستطالع ارتفاع أسعار المواد الغذائية، بجانب محدودية توفر الخبز، والبقوليات، واللحوم، والخضروات في ويتوقع جميع المزار
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 مليون طن متري من القمح، وهو ما يمثل انخفاًضا بنسبة 1.1األسواق المحلية.  أفادت تقارير األمم المتحدة أن مزارعي مدينة الحسكة حصدوا 

 مليون طن متري.   3.7عن متوسط المحصول قبل األزمة والذي كان يبلغ بالمائة  70

  مما يشير إلى محدودية الوصول إلى كمية األطعمة وتنوعها  -ازدادت نسبة األسر السورية التي أبلغت عن عدم كفاية مستويات االستهالك الغذائي

أكتوبر، مع تزايد مستويات ضعف االستهالك الغذائي /في شهر تشرين األولبالمائة  29سبتمبر وحتى /بالمائة في شهر أيلول 26من  -بشكل كاف 

بالمائة تقريباً في المناطق التي يصعب الوصول إليها وفق ما حددته األمم المتحدة في محافظات حلب، وحماة، وحمص وذلك وفق تقرير  7بنسبة 

 -بالمائة تقريباً  36 -ت التي شملها االستطالع، بأعلى نسبة من األسر برنامج األغذية العالمي.  وتحتفظ محافظة طرطوس، وهي ضمن المحافظا

بالمائة تقريباً من األسر التي  40التي تعاني من عدم كفاية مستويات االستهالك الغذائي بسبب تزايد أسعار المواد الغذائية.  باإلضافة إلى ذلك، فإن 

استهالك غذائي غير كاف؛ وأفادت األسر التي تعولها النساء أيضاً باستخدامهم ألعلى عدد من تعولها النساء في شتى أرجاء الدولة أفادت بمستويات 

لتلبية االحتياجات الغذائية  -بما في ذلك اقتراض الطعام، والتقليل من حصص الطعام، وتقليل عدد الوجبات المتناولة  -إستراتيجيات التكيف السلبية 

بالمائة من األسر السورية باستخدام طريقة تكيف سلبية واحدة  80غذية العالمي.  وفي المجمل، أفادت حوالي وذلك وفق ما أورده تقرير برنامج األ

 أكتوبر، في حين تم اإلبالغ عن أعلى عدد إلستراتيجيات التكيف السلبية في محافظات درعة، وحماة، وحمص.  /على األقل في شهر تشرين األول

  التابع للوكالة األمريكية للتنمية الدولية بالشراكة مع برنامج األغذية العالمي مساعدات غذائية طارئة لقرابةقدم مكتب الغذاء من أجل السالم 

منطقة من  60شخص في  292,000أكتوبر، شملت قرابة /مليون شخص في كافة محافظة سوريا األربعة عشر في خالل شهر تشرين األول 3.2

وذلك في حلب، ودرعة، ودير الزور، والقنيطرة، والرقة، وريف دمشق.  باإلضافة إلى ذلك، ينفذ برنامج المناطق التي يصعب الوصول إليها، 

 شخص 66,200يستفيد منها أكثر من  -وتشمل دعم الزراعة، وتجهيز الطعام، والتدريب المهني -األغذية العالمي سبعة مشاريع لدعم سبل العيش

 محافظة.   11في 

 محافظة.  وقدم برنامج  13طفل في  118,000أكتوبر للوقاية من سوء التغذية الحاد لقرابة /عالمي مؤناً غذائية في تشرين األولقدم برنامج األغذية ال

ا يكفي لمعالجة م األغذية العالمي أيضاً مؤناً غذائية لمجابهة سوء التغذية الحاد المتوسط في مراكز التغذية والعيادات المتنقلة في مدينة حلب، وهو ما

 شخص خالل شهر. 3,050يزيد عن 

  طفل وامرأة حامل ومرضع للكشف عن سوء التغذية الحاد خالل شهر تشرين  120,000وفحصت منظمة األمم المتحدة لرعاية الطفولة قرابة

اية الطفولة أيضاً لقرابة طفل يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.  وقدمت منظمة األمم المتحدة لرع 660أكتوبر، وحددت وعالجت قرابة /األول

 طفل وامرأة مؤن التغذية األساسية التي تكفيهم خالل الشهر.   73,000

 

 
 الصحة، والمياه والصرف الصحي والنظافة العامة

  مرافق بالمائة من  54أكتوبر؛ ومع ذلك، فإن نسبة /مليون فرد في أنحاء سوريا إلى مساعدات صحية حتى شهر تشرين األول 11.3يحتاج قرابة

الهيئة المنسقة لألنشطة الصحية اإلنسانية، وتتألف من  -الرعاية الصحية السورية مغلقة أو تعمل جزئياً، وذلك وفق ما أوردته المجموعة الصحية 

ية، وقلة وكاالت األمم المتحدة، والمنظمات غير الحكومية، وغيرها من أصحاب المصلحة.  وباإلضافة إلى ذلك، ال يزال نقص التجهيزات الطب

بع األفراد العاملين في مجال الرعاية الصحية، ونقص األدوية يعيق إمكانية الوصول لخدمات الرعاية الصحية.  وتفيد المجموعة الصحية أن أر

ما في ذلك المرافق دمشق، والالذقية، والسويداء، وطرطوس، تستوفي الحد األدنى من معيار األمم المتحدة لكفاية العمالة الطبية، ب -محافظات فقط هي 

شخص.  وفقاً لتقرير مبادرة الجهود المتجددة لمكافحة الجوع ونقص التغذية لدى  10,000طبيباً، وقابلة، وممرضة لكل  45الصحية التي تضم 

والحسكة، وحمص، بالمائة من المجتمعات التي تقم تقييمها في محافظات حلب، وحماة،  70أكتوبر، فإن قرابة /األطفال الصادر في تشرين األول

 وإدلب، والرقة أكدوا أن الرعاية الصحية ال تزال حاجة أولوية.

 أكتوبر، سجلت األمم المتحدة ثالث هجمات على المرافق الصحية، منها هجمتين على مدينة حلب وأخرى على دير الزور؛ ولم /وفي تشرين األول

لت األمم المتحدة، في الفترة من كانون الثانيتسفر تلك الهجمات عن أية خسائر في صفوف المدنيين، وفق  يناير /التقرير الوارد في هذا الشأن.  وسجَّ

هجمة استهدفت مرافق الرعاية الصحية في كافة أرجاء سوريا.  ووفق تقرير األمم المتحدة األخير، فإن  140أكتوبر قرابة /وحتى تشرين األول

 أرجاء سوريا طوال فترة النزاع السوري. مستشفى على األقل في كافة 340الهجمات قد طالت 

 يرة ووفق ما أوردته المجموعة الصحية، فإن ضعف الصرف الصحي والبنية التحتية في العديد من المناطق السورية، باإلضافة لهطول األمطار الغز

في مخيمات النازحين الداخليين،  أكتوبر، أدى إلى زيادة نسبة خطر تفشي األمراض المنقولة عن طريق المياه، وخاصة/في تشرين األول

ما والمستوطنات المؤقتة.  وتواصل الجهات الفاعلة في مجال الصحة اإلبالغ عن حاالت جديدة من حاالت اإلسهال الدموي الحاد، حيث تم تسجيل 

 أكتوبر.  /تشرين األول 15 - 1حالة في دير الزور، والحسكة، والرقة من  390يزيد على 
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 طفل وامرأة من خالل تقديم  230,000أكتوبر، تمكنت منظمة األمم المتحدة لرعاية الطفولة من الوصول لما يزيد على /وفي تشرين األول

مليون طفل تتراوح أعمارهم بين خمسة أعوام فأقل.  ونظراً لجهود التطعيم، خلصت  2.3االستشارات الطبية وتطعيمات شلل األطفال لما يزيد على 

مع ما تم  2017أكتوبر إلى أنه قد تم احتواء تفشي فيروس شلل األطفال المستمد من اللقاح لعام /لتفشي األوبئة في تشرين األول بعثة تقييم االستجابة

 .  2017سبتمبر /يونيو وحتى أيلول/حالة في الفترة من حزيران 70تأكيده مختبرًيا من حاالت إصابة بلغ عددها 

 شخص تقريباً بتدخالت في البنية التحتية لإلمداد بالمياه، كما تم تزويد حوالي 228,000لة دعمت منظمة األمم المتحدة لرعاية الطفو 

أكتوبر وفق التقديرات في هذا الشأن.  أتمت منظمة األمم المتحدة لرعاية الطفولة /شخص بخدمات الصرف الصحي في تشرين األول 168,000

مدرسة سورية، استفاد منها  14لها، وكذلك تسهيل أنشطة تعزيز النظافة الشخصية، في أيضاً تطوير مرافق المياه والصرف الصحي وإعادة تأهي

وتشمل مجموعات لوازم  -شخص بالسلع  144,000طفال خالل الشهر.  باإلضافة إلى ذلك، زودت منظمة األمم المتحدة لرعاية الطفولة  24,000

وكذلك خزانات المياه المثبتة بمخيمات النازحين الداخليين ومعسكرات اإليواء الخاصة  -الرعاية الصحية، والصابون، والماء، وأقراص تنقية المياه 

 أكتوبر.  قدمت منظمة األمم المتحدة لرعاية الطفولة خدمات نقل المياه بالشاحنات لعدد/بهم، وذلك في جميع أرجاء سوريا في تشرين األول

ونبل، والزهراء، التابعة لمحافظة حلب باإلضافة إلى حلب ذاتها وقامت بإصالح  شخص في مواقع النزوح الداخلي في مدن تل رفعت، 77,000

شخص بمياه الشرب المأمونة.  وعالوة على ذلك، دعمت منظمة األمم المتحدة لرعاية الطفولة إعادة تأهيل  10,500تسعة آبار في درعة، إلمداد 

 أكتوبر./شخص في تشرين األول 522,000الزور، لتصل إلى ما يزيد على مرافق المياه والصرف الصحي في مواقع النزوح في مدينة دير 

 
 

 الحماية، واإليواء، والتأهب للشتاء

 أكتوبر، واصل شركاء مجموعة الحماية القيام بأنشطة الحماية للنازحين الداخليين وأعضاء المجتمع الُمضيف في حلب، وحماة، /في تشرين األول

طفل،  48,000شخص، من بينهم  53,600وقدمت منظمة األمم المتحدة لرعاية الطفولة الدعم النفسي واالجتماعي إلى والحسكة، وإدلب، والرقة.  

شخص في  68,300أكتوبر.  باإلضافة إلى ذلك، نظمت منظمة األمم المتحدة لرعاية الطفولة دورات توعوية لعدد /محافظة في تشرين األول 13في 

 شخص في سوريا خالل الشهر ذاته.   113,000ة حول مخاطر مخلفات الحرب لعدد محافظة وكذلك دورات توعوي 12

  23,400أدت ظروف الشتاء إلى تفاقم احتياجات المعيشة والمأوى في مواقع النزوح الداخلي األربعة المتبقية في شمال شرق سوريا، والتي تأوي 

تقرير األمم المتحدة.  وقد دمرت األمطار الغزيرة التي هطلت في أواخر تشرين أكتوبر الماضي، وذلك وفق /نازح داخلي حتى أواخر تشرين األول

خيمة بمواقع النازحين الداخليين بالقرب من مدينة الرقة ما أسفر عن إغراق مخيم اإليواء غير الرسمي في أبو خشب، في دير  30أكتوبر /األول

مم المتحدة.  يوزع مكتب السكان والالجئين والهجرة بوزارة الخارجية األمريكية نازح داخلي وفق تقارير األ 2,900الزور، والذي يأوي حوالي 

( مواد التأهب للشتاء، ويوفر الخيام البديلة، ويعيد نقل مواقع اإليواء إلى UNHCRبمشاركة مكتب مفوض األمم المتحدة السامي لشؤون الالجئين )

ووفق تقارير برنامج األغذية العالمي؛ فإن منظمات غير حكومية أخرى وزعت حصصاً المناطق األقل عرضة لخطر الفيضان في مخيم أبو خشب.  

 أكتوبر./من الطعام استجابة لكمية مخزون الطعام التالف جراء فيضانات تشرين األول

   ال غرب سوريا في الفترة شخص بمواد لإليواء وغيرها من سلع اإلغاثة في شم 236,000زودت منظمة األمم المتحدة لرعاية الطفولة ما يزيد عن

أكتوبر.  كما قدمت منظمة األمم المتحدة لرعاية الطفولة أيضاً مواد التأهب للشتاء، بما في ذلك األغطية /يناير وحتى تشرين األول/من كانون الثاني

سبتمبر وحتى تشرين /الفترة من أيلول شخص في كافة أرجاء سوريا في 344,000البالستيكية، والبطانيات الحرارية، ومالبس الشتاء، لما يزيد على 

شخص إضافي في سوريا  656,000نوفمبر؛ وتعتزم منظمة األمم المتحدة لرعاية الطفولة تقديم مساعدات محددة خاصة بفصل الشتاء لعدد /الثاني

 .  2019مارس /بحلول شهر آذار

 
 

 مساعدة الالجئين

  أكتوبر.  وبدعم مكتب السكان والالجئين /كانوا يقيمون في لبنان حتى أواخر تشرين األولالجئ سوري  952,000أفادت األمم المتحدة أن قرابة

الجئ سوري في  209,000والهجرة بوزارة الخارجية األمريكية، تمكنت منظمة األمم المتحدة لرعاية الطفولة من توفير مياه الشرب المأمونة لقرابة 

أكتوبر.  باإلضافة إلى ذلك، عقدت منظمة األمم المتحدة لرعاية الطفولة جلسات تشاور بشأن /ولالمخيمات غير الرسمية في لبنان حتى تشرين األ

 امرأة حامل ومرضع خالل الشهر ذاته. 2,350تغذية الرضع واألطفال لما يزيد عن 

  بالمائة منها تقريباً من بين الالجئين  20ن حالة حصبة مؤكدة مختبرًيا، كا 880ووفًقا لما أوردته األمم المتحدة، فقد سجلت منظمات اإلغاثة قرابة

أكتوبر.  واستجابة لذلك، عززت منظمة األمم المتحدة لرعاية الطفولة /يناير وحتى تشرين األول/السوريين في لبنان في الفترة منذ كانون الثاني

 أكتوبر.  /ائية اعتباًرا من تشرين األولطفل ضد الحصبة في المناطق الن 11,800والحكومة اللبنانية جهود التطعيم بتطعيم أكثر من 
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 *2018تمويل األنشطة اإلنسانية لعام 
 المانحة البلدانوفق 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

$1,622,643,550 

$1,290,873,532 

$709,259,674 

$393,303,340 

$210,530,952 $188,278,197 
$135,843,142 

$94,916,665 $75,863,562 $56,073,861 $54,699,183 

USG  الدانمرك أستراليا السويد الكويت اليابان كندا النرويج المملكة المتحدة ألمانيا المفوضية األوروبية

*
، في حين أن أرقام حكومة الواليات المتحدة واردة وفًقا لحكومة 2018األرقام الدولية هي وفًقا لما ورد في نظام التتبع المالي لألمم المتحدة واستناًدا إلى االلتزامات الدولية خالل السنة التقويمية .  جميع 2018كانون األول/ ديسمبر  7اعتباًرا من أرقام التمويل هي 

 .2019أيلول/ سبتمبر  30، وينتهي في 2017تشرين األول/ أكتوبر  1، والذي يبدأ من 2019والعام المالي  2018اليات المتحدة وتوضح التمويل المقدم من حكومة الواليات المتحدة المعلن للعام المالي الو

 
 

 الوضع الراهن

  تعهد الرئيس بشار األسد بإجراء إصالحات 2011عقب انطالق المظاهرات السلمية ضد حكومة الجمهورية العربية السورية في آذار/ مارس ،

اإلصالحات لم تتحقق وشرعت قوات حكومة الجمهورية العربية السورية الموالية للرئيس بشار األسد في مواجهة المظاهرات تشريعية.  إال أن 

 بالعنف وهو ما دفع جماعات المعارضة المسلحة إلى االنتقام.

  ظمة مظلة تحت اسم "االئتالف الوطني في الدوحة، قطر شكلت فصائل المعارضة السورية من 2012في لقاء ُعقد في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر

اً لقوى الثورة والمعارضة السورية" والذي ُيعرف أيضاً باسم "االئتالف السوري".  اعترفت حكومة الواليات المتحدة باالئتالف ممثالً شرعي

لحكومة السورية المؤقتة التي ، أسس االئتالف السوري ا2013آذار/ مارس  19.  بتاريخ 2012كانون األول/ ديسمبر  11للشعب السوري في 

تعارض حكومة الجمهورية العربية السورية والتي تتمركز في مواقع غير مركزية في المناطق التي تسيطر عليها جماعات المعارضة المسلحة 

 في سوريا.

  الذي فوض األمم  2165لمتحدة رقم ، تبنى مجلس األمن التابع لألمم المتحدة قرار مجلس األمن التابع لألمم ا2014تموز/ يوليو  14بتاريخ

 المتحدة بتوصيل المساعدات اإلنسانية عبر الحدود وعلى خطوط النزاع إلى السكان المتضررين من جراء الصراع دون موافقة حكومة الجمهورية

لى معابر أخرى تستخدمها وكاالت العربية السورية.  سمح القرار لألمم المتحدة باستخدام أربعة معابر من تركيا واألردن والعراق باإلضافة إ

لمتحدة األمم المتحدة بالفعل من أجل توصيل المساعدات اإلنسانية إلى سوريا.  كما وضع القرار آلية للمراقبة تحت إشراف األمين العام لألمم ا

واد إنسانية فقط.  الحقاً، تبنى مجلس األمن وبموافقة البلدان المجاورة لضمان أن المواد التي يتم توصيلها عبر هذه النقاط الحدودية تحتوي على م

، آخرها صدر في كانون األول/ ديسمبر 2165التابع لألمم المتحدة عدة قرارات لتجديد تفويض قرار مجلس األمن التابع لألمم المتحدة رقم 

 .2019كانون الثاني/ يناير بمد الصالحيات الممنوحة حتى  2393حيث تبنى مجلس األمن التابع لألمم المتحدة القرار رقم  2017

  الجئ فلسطيني مازالوا  438,000وتشير تقديرات وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين )األونروا( إلى أن ما يقرب من

ي مدينة دمشق والمناطق % من األشخاص المسجلين لدى األونروا قبل الصراع والذين كانوا يعيشون ف80متواجدين في سوريا؛ يمثلون أكثر من 

شخص.  أدى االقتتال العنيف في بعض المخيمات واألحياء الفلسطينية والمناطق المحيطة بها إلى إلحاق الضرر  560,00المحيطة بها وعددهم 

طينيين نزحوا داخل سوريا بالمائة من الالجئين الفلس 60الشديد بالالجئين الفلسطينيين في سوريا.  وتشير تقديرات األونروا إلى أن ما يقرب من 

الجيء عراقي وأشخاص  34,000الجئ فلسطيني آخرين نزحوا إلى خارج سوريا.  كما تأوي سوريا ما يقدر بنحو  110,000باإلضافة إلى 

 الجيء جدير باالهتمام من بلدان أخرى. 3,200يطلبون اللجوء، يتركز معظمهم في منطقة دمشق الكبرى، باإلضافة إلى أكثر من 
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2019–2018من أجل االستجابة في سوريا في العام المالي تمويل المساعدات اإلنسانية المقدمة من حكومة الواليات المتحدة 
1

 

 المبلغ الموقع النشاط الشريك المنفِّذ

الوكالة األمريكية للتنمية الدولية/مكتب المساعدات األمريكية الخارجية في حاالت الكوارث
2

 

 شركاء المنظمات غير الحكومية

والسوق، والصحة، وتنسيق  الزراعة واألمن الغذائي، وأنظمة االنتعاش االقتصادي
الشؤون اإلنسانية وإدارة المعلومات، والدعم اللوجستي والسلع األساسية لإلغاثة، 

والمساعدات النقدية متعددة األغراض، والتغذية، والحماية، والمأوى والمخيمات، والمياه 
 والصرف الصحي والنظافة العامة

 دوالر أمريكي 172,236,361 سوريا

ي لجمعيات الصليب االتحاد الدول
 (IFRCاألحمر والهالل األحمر )

 دوالر أمريكي 3,000,401 سوريا الزراعة واألمن الغذائي، والصحة، والمأوي والمخيمات

 (IOMمنظمة الهجرة الدولية )
تنسيق الشؤون اإلنسانية وإدارة المعلومات والدعم اللوجستي ومواد اإلغاثة والحماية 

 والمياه والصرف الصحي والنظافة العامةوالمأوى والمخيمات، 
 دوالر أمريكي 23,394,072 سوريا

مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون 
 (OCHAاإلنسانية )

 دوالر أمريكي 4,500,000 سوريا تنسيق الشؤون اإلنسانية وإدارة المعلومات

 دوالر أمريكي 200,000 سوريا تنسيق الشؤون اإلنسانية وإدارة المعلومات (FAOمنظمة األغذية والزراعة )

 اليونيسيف
تنسيق الشؤون اإلنسانية وإدارة المعلومات، والصحة، والتغذية، والحماية، والمياه 

 والصرف الصحي والنظافة العامة
 دوالر أمريكي 26,077,692 سوريا

 دوالر أمريكي 14,500,000 سوريا الصحة منظمة الصحة العالمية

 دوالر أمريكي 7,923,575 سوريا دعم البرامج   

م من مكتب المساعدات الخارجية األمريكية في حاالت الكوارث التابع للوكالة األمريكية للتنمية الدولية  دوالر أمريكي 251,832,101 إجمالي التمويل الُمقدَّ

 مكتب الغذاء من أجل السالم/الوكالة األمريكية للتنمية الدولية

 الحكوميةشركاء المنظمات غير 
التحويالت النقدية من أجل الغذاء، وأنظمة االنتعاش االقتصادي والسوق، وقسائم 

 المعونات الغذائية، والمشتريات الغذائية محلياً وإقليمياً، والخدمات التكميلية.
 دوالر أمريكي 84,388,912 سوريا

 دوالر أمريكي 417,117 سوريا المشتريات الغذائية إقليمياً  منظمة الهجرة الدولية

 برنامج األغذية العالمي
التحويالت النقدية من أجل الغذاء، وقسائم المعونات الغذائية، والمشتريات الغذائية محلياً 

 وإقليمياً، والتغذية، والخدمات التكميلية
 دوالر أمريكي 238,838,098 سوريا

 دوالر أمريكي 19,000,000 مصر قسائم المعونات الغذائية برنامج األغذية العالمي

 دوالر أمريكي 11,600,000 العراق قسائم المعونات الغذائية برنامج األغذية العالمي

 دوالر أمريكي 104,000,000 األردن قسائم المعونات الغذائية برنامج األغذية العالمي

 دوالر أمريكي 140,000,000 لبنان قسائم المعونات الغذائية برنامج األغذية العالمي

 دوالر أمريكي 13,000,000 تركيا قسائم المعونات الغذائية برنامج األغذية العالمي

م من مكتب الغذاء من أجل السالم التابع للوكالة األمريكية للتنمية الدولية  دوالر أمريكي 611,244,127 إجمالي التمويل الُمقدَّ

 مكتب السكان والالجئين والهجرة بوزارة الخارجية األمريكية

 ركاء المنظمات غير الحكومية
البرمجة القائمة على التمويل النقدي، التعليم، الصحة، سبل العيش، الصحة العقلية، 

 الحماية، المساعدة النفسية االجتماعية
مصر، العراق، لبنان، 

 تركيا
 دوالر أمريكي 81,281,025

 الشريك المنفِّذ
المالجئ، المستوطنات، توفير خدمات بناء القدرات، الصحة، الحماية، مواد اإلغاثة، 

 المياه والصرف الصحي والنظافة العامة
 دوالر أمريكي 63,600,000 األردن، لبنان، سوريا

 عبور الحدود، التعليم، الصحة، سبل العيش، الحماية، مواد اإلغاثة منظمة الهجرة الدولية
مصر، العراق، 

 األردن، تركيا
 دوالر أمريكي 13,500,000

 دوالر أمريكي 5,586,297 األردن، تركيا سبل العيش (ILOالعمل الدولية )منظمة 

مكتب مفوض األمم المتحدة السامي 
 لشؤون الالجئين

إدارة المخيمات، التعليم، سبل العيش، الحماية، مواد اإلغاثة، المالجئ، المستوطنات، 
 خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة العامة

مصر، العراق، 
لبنان،  األردن،

سوريا، تركيا، 
 المنطقة

 دوالر أمريكي 394,200,000
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حماية الطفل، التعليم، الصحة، التغذية، خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة العامة 

 وبرامج الشباب
مصر، العراق، 

 األردن، لبنان، تركيا
 دوالر أمريكي 194,900,000

 دوالر أمريكي 6,500,000 لبنان، تركياالعراق،  الصحة منظمة الصحة العالمية

م من مكتب السكان والالجئين والهجرة بوزارة الخارجية األمريكية  دوالر أمريكي 759,567,322 إجمالي التمويل الُمقدَّ

 دوالر أمريكي 1,622,643,550 2019-2018 إجمالي تمويل المساعدات اإلنسانية المقدمة من حكومة الواليات المتحدة من أجل االستجابة في سوريا في السنة المالية

 

 
 معلومات التبرعات العامة

 نسانية التي تجري تتمثل الوسيلة األكثر فعالية التي ُيمكن لألفراد من خاللها تقديم المساعدة لجهود اإلغاثة في تقديم المساهمات النقدية للمنظمات اإل

أنحاء العالم على الموقع عمليات اإلغاثة. ُيمكن االّطالع على قائمة بالمنظمات اإلنسانية التي تقبل التبرعات النقدية لالستجابة للكوارث في جميع 

 .www.interaction.orgاإللكتروني 

 برعات النقدية؛ ألنها تسمح لمتخصصي المساعدات بالحصول على المواد الضرورية الدقيقة )غالباً ما ُتشجع الوكالة األمريكية للتنمية الدولية الت

عة يكون ذلك في المنطقة المتضررة(؛ وتخفف العبء عن الموارد النادرة )مثل وسائل النقل ووقت الموظفين ومساحة المخازن(؛ ويمكن نقلها بسر

 قتصاد المنطقة المنكوبة؛ وتضمن تقديم المساعدات المناسبة ثقافياً وغذائياً وبيئياً.فائقة ودون تحمل تكاليف النقل؛ وتدعم ا

 :يمكن العثور على مزيد من المعلومات من خالل 

 .1.202.661.7710+أو  www.cidi.org مركز معلومات الكوارث الدولية: -

 .www.reliefweb.int الموقع اإللكترونييمكنك االّطالع على المعلومات المعنية بأنشطة اإلغاثة للمجتمع اإلنساني على  -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

للوكالة األمريكية تظهر نشرات مكتب المساعدات األمريكية الخارجية في حاالت الكوارث التابع للوكالة األمريكية للتنمية الدولية على الموقع اإللكتروني 

 الدولية عبر الرابط للتنمية

http://www.usaid.gov/what-we-do/working-crises-and-conflict/responding-times-crisis/where-we-work 

file:///C:/Users/meperez/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/HCBBE221/www.interaction.org
file:///C:/Users/meperez/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/HCBBE221/www.cidi.org
http://www.reliefweb.int/
http://www.usaid.gov/what-we-do/working-crises-and-conflict/responding-times-crisis/where-we-work
http://www.usaid.gov/what-we-do/working-crises-and-conflict/responding-times-crisis/where-we-work

