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 أبرز التطورات

  وكيلة األمين العام لألمم المتحدة للشؤون اإلنسانية ومنسقة اإلغاثة في حاالت  موسآفاليري أطلعت

تنفيذ في عدم إحراز تقدم  حول مسألةمجلس األمن الدولي  أبريل، أطلعت/في الثالثين من نيسان الطوارئ

 أنهُ وعلى الرغم منوأشارت آموس . 9312ص عليها قرار مجلس األمن الدولي المرقم البنود التي ن

ماليين  1تطعيم أكثر من أبريل، والتي تضمنت /االنجازات التي حققها المجتمع االنساني خالل شهر نيسان

وخدمات الصرف الصحي إلى ما يقرب  وتوفير المياه مليون شخص 4 وتقديم المساعدات الغذائية إلى طفل

يعيشون شخص ممن  949,111بالمائة من مجموع  31 اقل من نسبةفرد، فال يزال هناك مليون   17من 

استمرار كما أدانت آموس أيضاً . في المناطق المحاصرة، لم يتلقوا أي مساعدات خالل الشهر المذكور

 .قتل وتشويه المدنيين وتدمير المنازل والمدارس وأماكن العبادة في سورياعمليات 

 زايد مع بداية تغير المناخ وارتفاع درجات الحرارة، بدأت مخاطر تفشي األمراض البارزة في سوريا بالت

المنظومة الصحية المساعدات اإلنسانية، وتدهور  وعدم وصولجانب استمرار عمليات التهجير  إلى

التي تشمل وكانت أنظمة مراقبة ومتابعة األمراض . وخدمات المياه والصرف الصحي والنظافة العامة

ونظام التحذير واالستجابة التابع لمنظمة الصحة العالمية لألمم ية، وزارة الصحة السورنظام المراقبة ل

وكذلك شبكة التحذير المبكر واالستجابة في وحدة تنسيق المساعدات التابعة لالئتالف ، (WHO) المتحدة

 31قد ابلغت عن وجود حاالت يشتبه بإصابتها بمرض الحصبة في  جهات المراقبة هذهالسوري، كانت 

 قد أورد نظام التحذير والمراقبةلو .أبريل/نيسان 11يوم  وحتىمحافظة سورية،  34محافظة من أصل 
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 (USAID/OFDA)مكتب المساعدات األمريكية الخارجية للكوارث / الوكالة األمريكية للتنمية الدولية 
2
 (USAID/FFP)مكتب الغذاء من أجل السالم  / الوكالة األمريكية للتنمية الدولية  
3
 (State/PRM)لوزارة الخارجية األمريكية مكتب السكان والالجئين والهجرة التابع  

 التمويل اإلنساني
 لالستجابة اإلنسانية في سوريا

  9134 ولغاية 9139للسنة المالية 

دوالر  $370,986,181 USAID/OFDA1 

دوالر  $530,699,121        USAID/FFP2  

دوالر  $838,084,221        State/PRM3  

$1,739,769,523 
 األمريكية المتحدة الواليات حكومة مساعدات إجمالي

(USG )سوريا في اإلنسانية لإلغاثة 

المعقدة الطوارئ حالة ــ ياسور  
4141 مايو/أيار 8                                              4141 ةالمالي   للسنة  ،41 رقم الوقائع نشرة  

 على موجزة نظرة

 األرقام

مليون  9.3 
 في اإلنسانية للمساعدة بحاجة شخص

 سوريا

 ديسمبر/األولكانون  – المتحدة األمم

1023 

مليون  6.5  
ا النازحين عدد شخص   سوريا في داخليَّ

 نوفمبر/تشرين الثاني – المتحدة األمم
1023  

مليون  2.8  
المجاورة للدول واؤالج سوري مواطن  

لشؤون المتحدة األمم مفوضية مكتب  

1024 مايو/أيار  – الالجئين   

650,1,080 
لبنان في سوري الجئ  

لشؤون المتحدة األمم مفوضية مكتب  
1024 مايو/أيار  – الالجئين  

736,137 
تركيا في سوري الجئ  

لشؤون المتحدة األمم مفوضية مكتب  
1024 مايو/أيار  – الالجئين  

593,346 
األردن في سوري الجئ  

لشؤون المتحدة األمم مفوضية مكتب  

1024 مايو/أيار  – الالجئين  

223,113 
العراق في سوري الجئ  

لشؤون المتحدة األمم مفوضية مكتب  

1024 مايو/أيار  – الالجئين  

137,086 
مصر في سوري الجئ  

لشؤون المتحدة األمم مفوضية مكتب  
1024 مايو/أيار  – الالجئين  

 

 

 أهم األحداث

  قيادة االمم المتحدة تدين مسألة عدم إحراز تقددم

في تنفيذ بنود قرار مجلس األمن الددولي المدرقم 

9312. 

  مسددددتويات هطددددول األمطددددار الضددددئيلة تهدددددد

المحاصدديل الغذائيددة األساسددية فددي سددوريا، ممددا 

يضاعف من تأثير الصراع الدائر علدى اإلنتدا  

 .يالزراع

  وكاالت اإلغاثدة تخطدل لشدن حملدة تطعديم  دد

مددرض الحصددبة نظددراً الرتفدداع عدددد الحدداالت 

 .المشتبه بإصابتها بهذا المرض
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أن تكون  ومن المرجح . أن العدد األكبر للحاالت المشتبه بها يتركز في محافظتي حلب ودير الزوربالصحة العالمية  التابع لمنظمة

الحركة ، وذلك بسبب التنقل وأقل من العدد الفعلي للمصابينعنها التي تمَّ اإلبالغ الحاالت المشتبه إصابتها بمرض الحصبة 

 .ةالروتينيالوقائية وانقطاع خدمات التحصين  المستمرة للسكان المصابين

 المحاصيل األساسية في سوريا، وخاصة يهدد انتا  يرة ول األمطار خالل األشهر األخاالنخفاض االستثنائي في معدل هط أصبح

ولقد أدى الصراع الذي طال أمده في سوريا إلى . كٍل من محافظة حلب ودرعا وحماة وحمص وإدلب في المناطق الزراعية في

 9131الذي تمَّ في عام  المشتركقييم أقل تقدير، وذلك وفقاً لنتائج التفي المائة على  41بنسبة  فعلياً خفض انتا  المحاصيل الزراعية 

 تقديراتالوتشير  (.الفاو)ومنظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة ( WFP)بين برنامج الغذاء العالمي لألمم المتحدة بالتعاون ما

إلى  3.1قدر مابين بنسبٍة ت السوري سنوياً خفض إنتا  القمح الحالية لبرنامج الغذاء العالمي لألمم المتحدة بأن الجفاف قد يؤدي إلى 

 .أو ما يقرب من نصف مستويات المحصول المسجلة قبيل اندالع األزمة مليون طن متري،  9

 

 جهود إيصال المساعدات اإلنسانية

  ال تزال العراقيل التي تضعها الحكومة السورية والجهات المسلحة الفاعلة األخرى بوجه المساعدات اإلنسانية، مستمرة في تقييد

أبريل سـُمح لوكالة األمم /ففي نيسان. على الوصول إلى السكان المتضررين األكثر  عفاً في سوريااإلغاثة وتحديد قدرة وكاالت 

 فيإمدادات اإلغاثة والمساعدات الغذائية سـُمح لها بإيصال وتسليم ( األونروا)المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين في الشرق األدنى 

ونروا بأنها تمكنت من تـُشير تقارير وكالة األ وحول ذلك. ، ولمدة ثمانية أيام فقلحي اليرموك لالجئين الفلسطينيين في مدينة دمشق

شخص، وذلك بسبب  30,111بالمائة من أصل  92إيصال المتطلبات اإلنسانية والتي ال تزيد عن ب فيما يتعلقاإليفاء بأقل نسبة 

ولقد منحت السلطات المحلية وكالة األونروا األذن  .يناير الما ي/القيود المفرو ة على إمكانيات الوصول، منُذ كانون الثاني

أثناء فترة األيام خالل بعض و مايو الجاري ولغاية هذا اليوم،/يومياً ابتداءاً من شهر أيار لتوزيع المواد ول إلى منطقة اليرموكبالدخ

 .، سمح للوكالة بتوزيع المواد لمدة ساعة أو ساعتين فقل في اليوم الواحدالسماح المذكورة

 برنامج الغذاء شحنات المساعدات الغذائية التي يقدمها عملية إيصال وتوزيع  تعليقأبريل إلى /أدى تدهور الو ع األمني في نيسان

التي كانت المفاو ات أدى القتال العنيف إلى تعليق أبريل /وفي أواخر نيسان. العالمي لألمم المتحدة في محافظتي الرقة ودير الزور

تأمين خطوط  وكان الغرض من المفاو ات هوسورية، حكومة الغير المرتبطة بالتجري بين األمم المتحدة والجماعات األخرى 

 .لى السكان في المناطق الريفية لمحافظة حلبإوصول لألمم المتحدة 

 

األمن الغذائيوالزراعة   

  مليون شخص من المتضررين من النزاع في جميع  4قدم برنامج الغذاء العالمي لألمم المتحدة حصص األغذية ألكثر من

مارس، وانتهت في /وذلك خالل دورة التوزيع التي قدمها البرنامج في شهر آذارمحافظة،  34المحافظات السورية البالغ عددها 

واألطعمة المجففة  وتتضمن مادة البرغل ،ة على إمدادات غذائية تكفي لشهٍر واحدٍ وتحتوي الحصص الغذائي .أبريل/أوائل نيسان

ويقوم المعنيون في برنامج الغذاء العالمي كل . والبقول المعلبة والزيت والمعكرونة واألرز والملح والسكر وكذلك معجون الطماطم

كما تمكن البرنامج أيضاً من توزيع . السكان داخل سوريإلى اطن متري من المساعدات الغذائية  41,111 ما يقرب منشهر بنقل 

مليون الجئ آخر في البلدان المجاورة لسوريا، وذلك من خالل اعتماد طريقتين مشتركتين إليصال المواد  3.1المواد الغذائية إلى 

 ةتخدام قسائم الغذاء اإللكترونيالغذائية لألسر الضعيفة المتضررة، تمثلتا في توزيع الحصص الغذائية بشكل مباشر من  جهة، واس

 .من جهة أخرى

 المرور بالنسبة لبرنامج الغذاء العالمي  اتال يزال الصراع الدائر المستمر والقيود المفرو ة األخرى مستمران في إعاقة إمكاني

كان مليون فرد،  4.9وبالرغم من ذلك، وباإل افة إلى التوزيعات الروتينية التي تستهدف ما يصل إلى . أبريل/خالل شهر نيسان

بلدة شخص في المناطق التي يصعب الوصول إليها في سوريا، بما في ذلك  10,111قادراً على توفير الغذاء لحوالي البرنامج 

 .، والتي لم يكن بمقدر البرنامج الوصول إليها في وقٍت سابقمحافظة إدلبمن تلبيسة المحاصرة في محافظة حمص ومناطق 
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 وعلى  .تزال حكومة الواليات المتحدة األمريكية تمثل جهة الدعم المنفردة األكبر لعمليات برنامج الغذاء العالمي في المنطقة ال

الغذائية، التي تشمل توفير المساعدات المدعومة من الحكومة األمريكية أيضاً وهامش ذلك تواصل المنظمات غير الحكومية 

شخص في المناطق التي ال تخضع لسيطرة  121,111من  إلى أكثر شراء الخبز والدقيقوقسائم  الحصص الغذائية األسرية

 .الحكومة السورية، والتي ليس بمقدور برنامج الغذاء العالمي الوصول اليها

 

 والنظافة العامة سلع اإلغاثة الطارئة وشؤون المياه والصرف الصحي

  أبريل من إتمام جولتها األولى في توزيع /نيسان 92الشريكة للحكومة األمريكية في الجهد االنساني في تمكنت وكالة األونروا

نقاط توزيع  من خالل ثالثعائلة فلسطينية  23,111مليون دوالر على  91المساعدات النقدية في سوريا، حيث وزعت أكثر من 

أسرة أخرى بحاجة إلى مساعدات  011أكثر من  حددت وكالة األونروا وجودكما . أوفي وسل وشمال سوريمدينة دمشق في 

 ،األسرع واألكثر مرونة توزيع النقد بمثابة الطريقةامج بر وتـُعدُ . طوارئ ا افية، وتعمل الوكالة حالياً لالستجابة لتلك االحتياجات

واإلمدادات األساسية متوفرة في األسواق محلي، خاصةً عندما تكون المواد الغذائية على تحفيز النشاط االقتصادي الوالتي تساعد 

وتمكنت وكالة األونروا منُذ بداية جهودها . نقل وتوزيع البضائعبخفض التكاليف المرتبطة ساهم أيضاً في األمر الذي يالمحلية، 

من  323,111حصة غذائية و  142,111 من ما يقربع ، تمكنت من إيصال وتوزي9134الجاري  تاريخ اليوم من العامولغاية 

فضالً عن مواد إغاثة أخرى، تمَّ توزيعها على سكان المجتمعات الضعيفة " المالءات"من فرش األسرة  330,111البطانيات و 

 .المتضررة في سوريا

  نة الدولية للصليب األحمر اللج تمكنتوالقيود المفرو ة على إمكانيات المرور،  األجواء العدائية المكثفةوسل(ICRC )بتنسيق و

فرص الحصول م المواد الغذائية ومواد اإلغاثة، كما رفعت تسلي، من (SARC) مع منظمة الهالل األحمر العربي السوريوثيق 

وفي . أبريل/مارس ونيسان/شخص في جميع أنحاء سوريا خالل شهري آذار 211,111من  على المياه الصالحة للشرب ألكثر

مستلزمات النظافة وأواني المطبخ مواد منزلية أساسية مثل البطانيات وسياق هذه الجهود قدمت اللجنة الدولية للصليب األحمر 

وباإل افة لما تقدم قامت اللجنة الدولية للصليب . شخص ممن نزحوا بسبب القتال 301,111ألكثر من " المالءات"وفرش األسرة 

لضمان  ،معالجة المياهمولدات الكهربائية ومضخات المياه ومواد الحمر العربي السوري بتوفير األحمر ومنظمة الهالل األ

كٍل من محافظة حلب وحماة وحمص، كما قدمت خدمات الدعم فيما يتعلق بأنشطة المأمونة في النظيفة الحصول على مياه الشرب 

موقع للنازحين داخلياً في جميع أنحاء محافظة دير  24في شخص  31,111من  ما يقربل العامةالمياه والصرف الصحي والنظافة 

 .الزور وحمص ومحافظة ريف دمشق

 

َّةا لشؤون الصحيـ  

  المهمة من األدوية طن متري  41مايو بإيصال وتسليم /أيار 4قامت منظمة الصحة العالمية الشريكة للحكومة األمريكية في

من  331,111تكفي هذه المواد لدعم احتياجات أكثر من و .ومواد غسيل الكلىتلزمات الجراحة والمعدات الطبية، التي تضمنت مس

فقل من في محافظة الرقة، حيث أن خدمات الرعاية الصحية المتوفرة التي تقدمها اثنتين األشخاص المتضررين  عفاء الحال 

هو مجموع عدد األشخاص الذين بحاجة شخص، و 901,111ال تكفي لتغطية احتياجات طاقتها،  التي تعمل بكلالمستشفيات العامة 

أولويات االستجابة الحتياجات الرعاية ونظراً لذلك تعمل منظمة الصحة العالمية على تحديد  ،للرعاية الصحية في هذه المحافظة

محافظة يناير الما ي الدعم الصحي للسكان في / ولقد قدمت منظمة الصحة العالمية منُذ كانون الثاني. الصحية األكثر إلحاحا

من خالل المنظمة أيضاً الجراحية، وتعمل  والمستلزمات طن متري من األدوية والمعدات الطبية 09الرقة، والذي تمثل بمجموع 

 ،مرافق الرعاية الصحية علىتوزيع السلع الطبية على غير الحكومية المحلية الهالل األحمر العربي السوري والمنظمات منظمة 

، شمل أكثر 9134من العام الجاري  هذا اليوموشمل الدعم الذي قدمته منظمة الصحة العالمية لغاية . ايةللرع سكان المحتاجينللو

مليون شخص في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة السورية، واألخرى التي ال تخضع لسيطرة الحكومة في جميع أنحاء  1.2من 

  .صالها إلى كٍل من محافظة حلب وحماة وحمصفي الشحنات التي تمَّ إي الدعم األخيرسوريا، وتمثل 

  األسابيع األخيرة خاللمحافظة درعا أدت االشتباكات العنيفة بين قوات الحكومة السورية وقوات الجماعات المناوئة للحكومة في 

تعمل احدى المنظمات غير الحكومية المدعومة من  ونظراً لذلك. وسقوط عدٍد غير مؤكد من الضحايااألمنية إلى تدهور األو اع 

كمية المواد داخل سوريا، وتوسيع الحكومة األمريكية ومن خالل أحد الشركاء الفرعيين، على تدابير إقامة مخزن لإلمدادات الطبية 
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سرعة من االستجابة بإلنسانية المنظمات ا، حيث أن التخزين المسبق للمواد والمستلزمات الطبية يـُمّكْن المتوفرة المخزونة سلفاً 

قنابل البراميل المحشوة بالقذائف و، الذي يواجه عدداً متزايد في حجم المر ى نتيجةً لزيادة القصف لطلبات المستشفى الميداني

 .بالمتفجرات

 اليونيسف  أبريل من خالل تعاون مشترك بين منظمة/نيسان 90في سوريا في  9134طلق أسبوع تطعيم األطفال المقرر لعام نأ

طفل، ممن لم يحظوا بالتطعيم من  111,111ومنظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة السورية، بهدف تطعيم ووقاية أكثر من 

من تمكين السلطات الصحية المحلية وتعمل منظمة اليونيسف مع منظمة الصحة العالمية على . خالل جوالت التطعيم الروتينية

فرق عدد إ افي من  تشكيلعيادة صحية متنقلة، فضالً عن  11مركز للرعاية الصحية و  3,911 توفير اللقاحات من خالل

حملة تطعيم األطفال  توفرالسيطرة على مرض شلل األطفال والحصبة،  وإلى جانب. في جميع أنحاء سورياالرعاية الصحية 

الخناق ومرض مرض مثل قد تصبح مهددة لحياة األطفال دون سن الخامسة، لألمراض األخرى التي التطعيمات  المذكورة

ويقوم العاملون في مجال الرعاية الصحية أيضاً بتطعيم ووقاية النساء في سن االنجاب  د مرض  .وااللتهاب الرئويالمستديمة 

ة النخفاض معدل الحصول على التطعيم من وتنفذ منظمة اليونيسف ومنظمة الصحة العالمية حملة تستغرق ستة أيام استجاب. لكزازا

بالمائة  21إلى  9133بالمائة عام  23خالل أنشطة التطعيم الروتينية المتراجعة، فقد أنخفض معدل التطعيم الذي تقدمه سوريا من 

 .لمنظمة الصحة العالمية، وفقاً 9131في عام 

 الل األحمر العربي السوري ووزارة الصحة السورية ولغاية قدمت كٌل من منظمة اليونيسف ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة اله

مليون طفل في سوريا، من خالل حملة التطعيم  د شلل األطفال  9.2لما يصل إلى  د شلل األطفال هذا اليوم، قدمت التطعيمات 

تلقوا التطعيم حتى اآلن طفل لم ي 311,111ولكي تتمكن منظمة اليونيسف من الوصول إلى حوالي . التي تتمركز وتنطلق من دمشق

والمناطق  متنقلة إلى المناطق النائيةتطعيم فرق ونشر  بإرسالالنعدام األمن والقيود على امكانيات الوصول، قامت المنظمة نتيجةً 

جرعة، ارسلت  11,211وقد شملت تلك الجهود أيضاً شحنة تطعيمات تتضمن حوالي والمحاصرة، التي يصعب الوصول إليها 

وتبقى مهمة توفير التحصين الكافي للسكان  .محافظة ريف دمشقحرستا في لى األحياء المحاصرة في منطقة دوما ومدينة مؤخراً إ

 .المعر ين لخطر اإلصابة مهمة شاقة، آلن التحصين  د مرض شلل األطفال يتطلب جرعات متعددة من اللقاحات

 الل األحمر العربي السوري ووزارة الصحة السورية، في تنفيذ جولة تتعاون منظمة اليونيسف ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة اله

 9.2مايو، وتستهدف تطعم أكثر من /أيار 0إلى  4يوم  تنطلق منالتي  د مرض شلل األطفال، مايو  من حملة التطعيم /أيارشهر 

بقيادة وحدة تنسيق  بمكافحة شلل األطفال قوة العمل المعنيةويـُشار إلى أن أخر جولة للتطعيم أجرتها  .مليون طفل دون سن الخامسة

مليون طفل في شمال  3.2مايو، واستهدفت ما يصل إلى /أيار 1يوم كانت قد بدأت في المساعدات التابعة لالئتالف السوري، 

 .سوريا

 

 النازحين والمهجرين 

 النزوح الداخلي

  شمال غرب محافظة حلب وجنوب غرب محافظتي القنيطرة في أدت الهجمات العسكرية في مختلف مناطق سوريا بما في ذلك

ففي األسابيع . ودرعا ووسل محافظة حماة، أدت إلى تحركات سكانية واسعة النطاق، وفقاً لبرنامج الغذاء العالمي لألمم المتحدة

حافظة إدلب، قادمين من محافظتي حلب وحماة وكذلك من المناطق غير اآلمنة من مشخص  391,111األخيرة انتقل حوالي 

 .إلى مناطق أكثر أمناً واستقراراً في محافظة إدلبوتوجهوا جميعاً 

  جديدة للمهجرين والنازحين داخلياً في محافظة حلب ودرعا ومحافظة إدلبإنشاء مخيمات أدى التزايد في النزوح السكاني إلى .

ازداد عدد النازحين داخلياً المقيمين في ، الحكومية تحاد المنظمات غيرمشروع تقييم القدرات االستيعابية في افبحسب تقديرات 

يناير، /منُذ كانون الثاني عدد سكان المخيماتبالمائة في  91، أي ما يمثل زيادة بنسبة شخص 392,111المخيمات لما يقدر بنحو 

 .9131نوفمبر عام /مخيم منُذ شهر تشرين الثاني 04إلى  41كما تضاعف أيضاً عدد المخيمات ليرتفع من 



 5 

  خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة العامة وغير ذلك من الخدمات الضرورية األخرى، لتلبية تعمل وكاالت اإلغاثة لتوسيع

 مشروع تقييم القدرات االستيعابية في اتحاد المنظمات غير الحكوميةتقارير  تفيدو .نسبة سكان المخيمالطلب المتصاعد مع تزايد 

 .يونيو القادم/شخص بحلول حزيران 911,111عدد النازحين داخلياً المقيمين في المخيمات  حيصبأنهُ من المتوقع أن 

  تواصل حكومة الواليات المتحدة دعمها لجهود المساعدة االنسانية في مخيمات النازحين داخلياً من خالل الشركاء المنفذين، وكذلك

بما في ذلك االستجابة  ر الدعم االنساني المناسب في جميع أنحاء سوريا،من خالل التنسيق مع الجهات اإلنسانية الفاعلة لضمان توفي

 .الحتياجات المخيمات المتزايدة فيما يتعلق بشؤون التنسيق والحماية

 

 اللجوء والنزوح الخارجي

 العراق

  قامت منظمة الهجرة الدولية(IOM )أبريل /مارس ونيسان/الشريكة للحكومة األمريكية في الجهود اإلنسانية، خالل شهري آذار

متجراً آخر في مخيم باسرمه، األمر الذي خلق سوقاً لالجئين  30متجراً في مخيم داراشاكران و  339تشييد  عمليةبتسهيل 

عتماد على نموذ  خلق األعمال التجارية المشتركة، قامت وباال. السوريين إلقامة األعمال التجارية في محافظة أربيل شمال العراق

ساس بين الناس في مجتمع الالجئين، وقدمت لشركاء األعمال باستخدام المهارات التجارية الموجودة في األمنظمة الهجرة الدولية 

ولقد افتتحت األعمال . باألعمال التجارية من الالجئين المواد واألدوات، وكذلك خدمات تنمية األعمال التجارية الالزمة للبدء

 .أبريل/نيسانالتجارية في أواخر 

 األردن

  بتاريخ الثالث  معسكر األزرق لالجئين في شمال األردن أنطونيو غوتيرزالمفوض السامي لشؤون الالجئين في األمم المتحدة زار

ويبلغ عدد الالجئين الذين وصلوا إلى المخيم منُذ افتتاحه . ، والتقى باألُسر التي هربت نتيجة النزاع الدائر في سوريامايو/من أيار

عدد الالجئين الذين يعبرون الحدود دخوالً إلى األردن والذي  ونظراً الزديادالجئ،  3,111أبريل، أكثر من /نيسان 11رسمياً في 

إلى  ما يصلي النهاية من استيعاب لتهيئة مخيم األزرق ليتمكن فتمَّ و ع خططاً  الجئ سوري في اليوم الواحد، 111وصل إلى 

مراكز المجتمع المحلي واألماكن في مرافق المخيم، التي تشمل وعلى هامش الزيارة تجول السيد غوتيرز . شخص 311,111

نموذ  قرية مخيم وتجدر اإلشارة بأن  .يمالمخ  منالعاملة حاليا  واحدة من القرى األربعةالصديقة للطفل في كل المخصصة 

الجئ نفس جهة الخدمات المركزية، في حين أن  311,111اقيم بشكل مغاير لمخيم الزعتري الذي يتقاسم فيه أكثر من األزرق 

 .بملكية المكان والشعور المجتمعي بين الالجئين أقوىهاجس تعزيز مخيم األزرق يهدف إلى نموذ  تشييد 

 منها وكاالت األمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية، على و ة األمريكية في الجهود االنسانيةتعمل الجهات الشريكة للحكوم

، وكذلك للمجتمعات السكانية األردنية، من األردنتحسين الظروف المعيشية لالجئين السوريين الذين يعيشون خار  المخيمات في 

غير المشمول  والتعليمة التي تشمل الرعاية الصحية وخدمات الصحة النفسيالخدمات خالل توفير مجموعة واسعة ومتنوعة من 

وإصالح المالجئ وأنشطة الحماية، وتقديم الدعم االجتماعي النفسي وخدمات المياه والصرف تأهيل وإعادة بالمنها  الرسمي، 

الغذائية لالجئين الذين يعيشون خار  المخيمات من  وتواصل الحكومة األمريكية أيضاً تقديم المساعدات. افة العامةالصحي والنظ

 .واسع النطاق، الذي يقوم بتنفيذه برنامج الغذاء العالمي لألمم المتحدةخالل برنامج القسائم الغذائية 

 لبنان

  ذات  شخص في قرية طفيل 9,111أبريل مساعدات غذائية وطبية إلى حوالي /نيسان 99سلمت جمعية الصليب األحمر اللبناني في

، القرية مؤخراً  توكانت القوات الموالية للحكومة السورية قد قصف. السورية اللبنانيةالطابع السـُني، التي تقع بالقرب من الحدود 

من جانبهم قام المسعفون الطبيون في جمعية الصليب  .ار ة المسلحة في سوريابدعم سكان القرية لجماعات المع بحجة االشتباه

جهود تقديم هذه المساعدة  تأتيو. بعال  اإلصابات وإخالء األفراد المصابين بجروح خطيرة إلى خار  القريةاألحمر اللبناني 

بالمرور اآلمن للمعنيين للسماح  ،مسؤولين أمنيين لبنانيينمع والشيعة و ة  نّ ـُـمع رجال الدين السمؤخراً نتيجة للمفاو ات الناجحة 

وكانت قوات حزب هللا والقوات الموالية للحكومة السورية قد عملتا على غلق الطرق الخارجة . اللبناني في جمعية الصليب األحمر

 .من قرية طفيل باتجاه مناطق أخرى من لبنان وسوريا
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 تركيا

  المخصصة لتشييد سبع عيادات طبية ممولة من قبل المفو ية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين، والتي انطلقت اعمال البناء

الالجئين السوريين ، لتعزيز إمكانيات حصول مخيمات الالجئينالمناطق الحضرية وأربعة في شمل اقامة ثالث عيادات طبية في ت

طلق اعمال بناء وحدات صحية ا افية بعد أن يتم اكمال وتسليم نومن المقرر أن ت. على الرعاية الصحية في جنوب شرق تركيا

لالجئين اوبحسب المسؤولين في مخيم كيليس الذي تخطل مفو ية  .مايو/االنشاء في أواخر أيارقيد  التي ال تزال ت الصحيةالعيادا

المستشفيات في المدن القريبة  يسعون لطلب العال  يومياً منمن هذا المخيم الجئ  311 هناك حواليلتوفير وحدة صحية فيه، فإن 

ويـُشار إلى أن محافظة كيليس تستضيف حالياً . الصحية المحلية يجهد خدمات الرعايةاألمر الذي غازي عنتاب وكيليس،  بمحافظة

 .الجئ سوري 19,111ما يقرب من 

  ،تقوم الحكومة التركية ببناء جدار مؤقت على طوال الحدود بين تركيا وسوريا في مقاطعة ريحانلي وفقاً لوسائل اإلعالم الدولية

التركية، وذلك استجابةً لحالة االنعدام األمني المرتبطة بالجماعات المتطرفة، مثل جبهة النصرة والدولة  التابعة لمحافظة هاتاي

ويتألف الجدار المؤقت الذي سيتم تشييده من . ، وأيضاً بسبب زيادة أعمال التهريب من سوريا(ISIL)االسالمية في العراق والشام 

 .كيلومتراً  0امتار، وسيمتد الجدار عند اكتماله لمسافة  1اعها طن، ويبلغ ارتف 1كتل خرسانية محمولة تزن 

 مصر

  عدد الالجئين السوريين الذين اتهموا بمحاولة مغادرة في الحظت المفو ية السامية لشؤون الالجئين خالل األسابيع األخيرة زيادة

الجئ في  931 إلى نحوعدد المحتجزين أبريل وصل /نيسان 11فبحلول مصر بطريقة غير مشروعة من خالل استخدام القوارب، 

تقوم سلطات الحكومة المصرية باإلفرا  بشكل منتظم عن  متصلوفي سياق . محافظة االسكندرية والمحافظات المحيطة بها

امية وتجدر اإلشارة بأن المفو ية الس .إقامة لمدة ثالثة أشهراعتقالهم، وعادةً ما تقدم لهم تصاريح السوريين بعد فترة وجيزة من 

لشؤون الالجئين على اتصال مع سلطات الحكومة المصرية فيما يتعلق بقضايا السوريين المعتقلين، بينما يقوم شركاء المفو ية 

 .بتقدم الطعام والبطانيات وخدمات الرعاية الصحية للمحتجزين

  توعية  دوراتحول عواقب الرحيل غير النظامي من مصر عن طريق البحر، أجرت مفو ية شؤون الالجئين بهدف رفع الوعي

وسلطت  .في محافظة الدقهليةفرد من الالجئين السوريين وقادة المجتمعات المحلية في مدينتي جمصة والمنصورة  14 شملت

 .وناقشت عملية الحصول على تصاريح اإلقامة ،ريةاحترام القوانين واللوائح المصدورات التوعية الضوء على اهمية 

  الالجئين السوريين في مصرأبريل عملية تحقق من بيانات ومعلومات /نيسان 90بدأت المفو ية السامية لشؤون الالجئين في يوم .

باب أسر شخص من أر 39,111والتي شملت تسجيل " البيومترية"المعلومات الحيوية على تسجيل وانطوت المرحلة األولى 

ألفراد القاهرة الكبرى، وكذلك التحقق من جوازات السفر األصلية مدينة في الالجئين المتضررين  عفاء الحال، الذين يقيمون 

وسيتم وتتوقع المفو ية بأن عملية التحقق من البيانات في مدينة القاهرة ستستغرق ستة أسابيع، . األسر المسجلين في األساس

 .األشهر المقبلةخالل في اإلسكندرية ودمياط إجراء عمليات مماثلة 

 الجئ سوري في مصر 29,111أبريل مساعدات غذائية ألكثر من /قدم برنامج الغذاء العالمي لألمم المتحد خالل شهر نيسان .

في الذين يعيشون أن أولئك في الحصول على قسائم الغذاء الورقية، في حين من المستفيدين وسيستمر حوالي نصف هذا العدد 

وال تزال حكومة الواليات المتحدة . يتلقون المساعدات من خالل قسائم الغذاء اإللكترونية التي وزعت عليهم حديثاً  القاهرة الكبرى

 األخرىوغيرها من البلدان  لعمليات الطوارئ لبرنامج الغذاء العالمي والتي تغطي مصراألمريكية تمثل جهة الدعم المنفردة األكبر 

 .التي تستضيف الالجئين السوريين
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1024للسنة المالية  والدول المجاورة لهاإلى سوريا  حكومة الواليات المتحدة األمريكيةالمساعدات اإلنسانية المقدمة من 
1

 

 المبلغ الموقع النشاط الشريك التنفيذي

2
(USAID/OFDA) لوكالة األمريكية للتنمية الدولية ا/للكوارثمكتب المساعدات األمريكية الخارجية   

(NGO)   الشركاء من المنظمات غير الحكومية
الصحة وتنسيق الشؤون اإلنسانية وإدارة 

المعلومات، اللوجستيات وإمدادات اإلغاثة، الحماية 
.والصرف الصحي وشؤون النظافة العامة  

  21,211,111 دوالر سوريا

المتحدة األمم إدارة شؤون السالمة واألمن في  
(UNDSS) 

إدارة المعلوماتتنسيق الشؤون اإلنسانية و   500,000 دوالر سوريا 

(الفاو) منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة دوالر   سوريا شؤون الزراعة واألمن الغذائي  1,000,000  

(UNFPA) والحماية الصحة صندوق األمم المتحدة للسكان   2,211,111 دوالر سوريا 

(اليونيسف)منظمة األمم المتحدة للطفولة   
 النظافة العامة، التغذية، الحماية، شؤون الصحة

.والمياه والصرف الصحي  
  22,000,000 دوالر سوريا

 برنامج الغذاء العالمي لألمم
 (WFP) المتحدة 

  9,211,000 دوالر سوريا الخدمات اللوجستية وإمدادات اإلغاثة

(WHO)  العالميةمنظمة الصحة   31,000,000 دوالر سوريا الصحة 

الوكالة األمريكية للتنمية الدولية/إجمالي مساعدات مكتب المساعدات األمريكية الخارجية للكوارث  

(USAID/OFDA) 
 99,000,000 دوالر  

(USAID/FFP) الوكالة األمريكية للتنمية الدولية/مكتب الغذاء من أجل السالم  

 إحاطة موجزة

  تعهد الدرئيس بشدار األسدد 9133 عام مارس/آذارشهر في اعقاب التظاهرات السلمية التي خرجت  د الحكومة السورية في ،

ومع ذلك فشلت اإلصالحات ولم تتحقق، وعندها بدأت القوات النظاميدة السدورية المواليدة للدرئيس . بإجراء اصالحات تشريعية

 .بشار األسد باستخدام العنف لردع التظاهرات، األمر الذي حمل الجماعات المسلحة على الرد لالنتقام

 الخطدة دعدت، و9139 عدام مدارس/آذار 91لمتحدة خطة سلمية وافقدت عليهدا الحكومدة السدورية فدي تبنى مجلس األمن لألمم ا 

إلى وقف اطالق النار والسماح بوصول المساعدات اإلنسانية دون قيود وانسحاب أفراد القوات المسلحة من المنداطق المأهولدة 

اكات بين القوات النظامية للحكومة السورية وبدين قدوات مو ع التنفيذ بالكامل، بل استمرت االشتب تو ع الخطةولم . بالسكان

 .المعار ة، كما تواصلت هجمات القوات الحكومية على المتظاهرين والمناطق المأهولة بالسكان

  صدوتت األمدم المتحددة علدى عددم تجديدد تفدويض بعثدة إشدراف األمدم المتحددة فدي سدوريا 9139 عدام أغسطس/آب 31في يوم 

ولقددد غددادر جميددع . فددي أنحدداء الددبالدالعنددف يونيددو بسددبب تصدداعد مسددتويات /حزيددران 31عملياتهددا فددي التددي كانددت قددد علقددت و

 .9139 عام أغسطس/العسكريين التابعين لألمم المتحدة سوريا في أواخر آب المراقبين

 ورية مظلدة بمديندة الدوحدة فدي قطدر، شدكلت فصدائل المعار دة السد 9139 عدام ندوفمبر/في اجتمداعٍ عقدد خدالل تشدرين الثداني

وقددد ". االئددتالف السددوري"وُعرفددت أيضدداً باسددم " االئددتالف الددوطني لقددوى الثددورة والمعار ددة السددورية"تنظيميددة ُسددميت بددـ 

كدددانون  33بهدددذا التحدددالف باعتبددداره الممثدددل الشدددرعي للشدددعب السدددوري فدددي ( USG)اعترفدددت حكومدددة الواليدددات المتحددددة 

بهددف تنسديق ( ACU)وبعد تشكيله بوقٍت قصير أنشأ  االئتالف السوري وحددة تنسديق المسداعدات . 9139 عام ديسمبر/األول

ويلتقدي ممثلدون مدن الحكومدة األمريكيدة وجهدات مانحدة أخدرى باإل دافة إلدى . المساعدات اإلنسانية المقدمة إلدى سدورياجهود 

المساعدات لتبادل المعلومات بشأن االحتياجات التدي تدم وحدة تنسيق منتظم مع  أساسعلى ( NGO)المنظمات غير الحكومية 

 .تحديدها والمساعدات الحالية والتي ُخطل لها، إلى جانب التحديات التي تواجه توفير المساعدات

  بالمائة يعيشون في دمشدق والمنداطق المحيطدة  01الجئ فلسطيني بضمنهم أكثر من  241,111تستضيف سوريا ما يقرب من

حولهدا بشدكل ملحدول علدى الالجئدين الفلسدطينيين فدي سدوريا،  ومداالقتال العنيف في مخيمات وأحياء الفلسطينيين  ولقد أثر .بها

جئين الفلسدطينيين المقددر عدددهم بنحدو الال بأن" األونروا"جئين الفلسطينيين حيث تُقدر وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الال

داخل النازحين والمشردين من  911,111اء النزاع، وإن هناك جرَّ من بشكل مباشر  الجئ قد تأثروا جميعهم تقريباً  241,111

مدا تستضديف سدوريا أيضداً مدا يقددر ك .الجئ فلسدطيني فدروا مدن سدوريا إلدى البلددان المجداورة 01,111، إ افة لحوالي البالد

 .الجئ عراقي متواجدين بشكل أساسي في منطقة دمشق الكبرى 12,211 نحوب
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العالمي لألممبرنامج الغذاء   
 (WFP) المتحدة 

(EMOP) 21,142,211 دوالر سوريا عمليات الطوارئ في سوريا  

 برنامج الغذاء العالمي لألمم
 (WFP) المتحدة 

(EMOP) دوالر  مصر عمليات الطوارئ اإلقليمية 3,500,000 

 برنامج الغذاء العالمي لألمم
 (WFP) المتحدة 

(EMOP) دوالر  العراق عمليات الطوارئ اإلقليمية 2,500,000 

 برنامج الغذاء العالمي لألمم
 (WFP) المتحدة 

(EMOP) دوالر  األردن عمليات الطوارئ اإلقليمية 21,500,000 

 برنامج الغذاء العالمي لألمم
 (WFP) المتحدة 

(EMOP) دوالر  لبنان عمليات الطوارئ اإلقليمية 20,500,000 

 برنامج الغذاء العالمي لألمم
 (WFP) المتحدة 

(EMOP) دوالر  تركيا عمليات الطوارئ اإلقليمية 7,000,000 

(USAID/FFP)  الوكالة األمريكية للتنمية الدولية/  مكتب الغذاء من أجل السالمإجمالي مساعدات دوالر   105,345,900  

3 (STATE/PRM) السكان والالجئين والهجرة التابع لوزارة الخارجية األمريكية مكتب  

(ICRC)   اللجنة الدولية للصليب األحمر
، المياه والصرف الصحة، مواد اإلغاثة، المالجئ

وبناء القدرات االستيعابيةالعامة  الصحي والنظافة  
 سوريا، األردن،

 لبنان
دوالر   10,800,000  

(IOM) مواد اإلغاثة والنقل عبر الحدود المنظمة الدولية للهجرة 
 األردن، العراق
  لبنان، مصر

دوالر  3,600,000  

(UNFPA) حمايةالوبناء القدرات و العقلية الصحة صندوق األمم المتحدة للسكان  
، تركيا بنان،ل

العراق،  األردن،  
دوالر   1,700,000  

 المفو ية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين
(UNHCR) 

المياه  ،والتوطين المالجئ، ، إدارة المخيماتالحماية

، التعليم وإمدادات العامة والنظافة والصرف الصحي
 اإلغاثة

األردن،سوريا،   
تركيا، لبنان،  

، العراق، مصر
 ً  اقليميا

  
  104,111,000دوالر

(اليونيسف)منظمة األمم المتحدة للطفولة   
العامة  المياه والصرف الصحي والنظافةالتعليم، 

 وحماية األطفال

 لبنان، األردن،

 تركيا،
 العراق، مصر

دوالر  43,700,000  

وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين 
"األونروا"  

، المالجئ، مواد اإلغاثةالتعليم، الغذاء والصحة و
العامة المياه والصرف الصحي والنظافة  

األردن، سوريا، 
 لبنان

دوالر  28,100,000  

(WHO) 400,000 دوالر تركيا الصحة منظمة الصحة العالمية  

(TBD) 10,000,000 دوالر لبنان الصحة شؤون لم يتم تحديدها بعد  

(STATE/PRM) دوالر  إجمالي مساعدات مكتب السكان والالجئين والهجرة التابع لوزارة الخارجية األمريكية 203,000,000  

 (STATE)ووزارة الخارجية األمريكية  (USAID)إجمالي المساعدات اإلنسانية من الوكالة األمريكية للتنمية الدولية  

 1024إلى سوريا والدول المجاورة لها للسنة المالية  
$ 407,345,9006 

     

1021سوريا والدول المجاورة لها خالل السنة المالية  إلى حكومة الواليات المتحدة األمريكيةالتي قدمتها المساعدات اإلنسانية 
1

 
 

 (USAID/OFDA) الوكالة األمريكية للتنمية الدولية/مكتب المساعدات األمريكية الخارجية للكوارث إجمالي مساعدات دوالر   252,290,317  

 (USAID/FFP )الوكالة األمريكية للتنمية الدولية /مكتب الغذاء من أجل السالمإجمالي مساعدات  دوالر   378,353,221  

(STATE/PRM  والهجرة التابع لوزارة الخارجية األمريكيةإجمالي مساعدات مكتب السكان والالجئين (  
 

 582,724,280 دوالر

 ووزارة الخارجية األمريكية  (USAID)إجمالي المساعدات اإلنسانية من الوكالة األمريكية للتنمية الدولية 

(STATE)  1021إلى سوريا والدول المجاورة لها للسنة المالية 
$ 1,221,367,8186 

 

1021سوريا والدول المجاورة لها خالل السنة المالية  إلى حكومة الواليات المتحدة األمريكية التي قدمتهاالمساعدات اإلنسانية 
1

 

 (USAID/OFDA) الوكالة األمريكية للتنمية الدولية/مكتب المساعدات األمريكية الخارجية للكوارث إجمالي مساعدات دوالر   19,695,864  

 (USAID/FFP )الوكالة األمريكية للتنمية الدولية /مكتب الغذاء من أجل السالمإجمالي مساعدات  دوالر   47,000,000  
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(STATE/PRM إجمالي مساعدات مكتب السكان والالجئين والهجرة التابع لوزارة الخارجية األمريكية ( دوالر   52,359,941  

 (STATE)ووزارة الخارجية األمريكية  (USAID)إجمالي المساعدات اإلنسانية من الوكالة األمريكية للتنمية الدولية 

1021إلى سوريا والدول المجاورة لها للسنة المالية    
$ 119,055,805  

    
 (STATE)ووزارة الخارجية األمريكية  (USAID)إجمالي المساعدات اإلنسانية من الوكالة األمريكية للتنمية الدولية 

1024و  1021 و  1021إلى سوريا والدول المجاورة لها للسنة المالية   
$ 1,917,967,311 

 
 

  

1
 .9131مليون دوالر، تمَّ اعتمادها بالسنة المالية  39.0بحوالي تمَّ االلتزام بالتمويل  9139في السنة المالية ف. سنة التمويل تُشير إلى تاريخ التعهد أو االلتزام وليس اعتماد األموال وتخصيصها 
2
 .9134 مايو/أيار 8األموال المتوقعة أو التي تمَّ االلتزام بها فعلياً ولغاية يوم ( USAID/OFDA) الوكالة األمريكية للتنمية الدولية/مكتب المساعدات األمريكية الخارجية للكوارثيُمثل تمويل  
1
من قبل مكتب السكان والالجئين والهجرة التابعة لوزارة الخارجية األمريكية  9134االلتزام بها في السنة المالية ليتم  9131في السنة المالية علن عنها اُ مليون دوالر  31يتضمن إجمالي التعهد مبلغ  

(State/PRM.) 

 

 

 

 معلومات عامة عن التبرع
 

  يمكن أن يعتمدها الناس في المساعدة بجهود اإلغاثة هي من خالل مساهمتهم بتقديم التبرعات النقدية إلى إن الطريقة األكثر فاعلية التي

وهناك قائمة من المنظمات اإلنسانية التي تستقبل التبرعات النقدية لالستجابة . المنظمات اإلنسانية التي تقوم بتنفيذ عمليات اإلغاثة

 www.interaction.org: االلكتروني التالي الموقعويمكن اإلطالع عليها في . لمعية في جميع أنحاء العايللكوارث الطب

  وهذا ما )ألنها تسمح للمهنيين المعنيين بشراء المواد المطلوبة بالضبل وحسب الحاجة وتُشجع حكومة الواليات المتحدة التبرعات النقدية

مثل طرق المواصالت وأوقات العاملين )تخفيف العبء على الموارد الشحيحة فضالً عن  ،(المناطق المتضررةيحدث غالباً في 

حيث يمكن نقل األموال بسرعة ودون الحاجة إلى تكاليف نقل، وكذلك دعم اقتصاد المنطقة المنكوبة و مان تقديم ( ومساحات التخزين

 .غذائياً وثقافياً و بيئياً المساعدة المالئمة 

 يمكن االطالع على مزيد من المعلومات أدناه: 

 

  1.202.821.1999+ أو االتصال على   www.cidi.org : مركز معلومات الكوارث الدولية -

   www.reliefweb.int :االلكتروني التالي الموقعيمكن االطالع على معلومات أنشطة اإلغاثة للمجتمع اإلنساني في  -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

على الموقع ( USAID/OFDA)الوكالة األمريكية للتنمية الدولية  / المساعدات األمريكية الخارجية للكوارثمكتب نشرات  وتظهر 

 :الرسمي للوكالة األمريكية للتنمية الدولية، أدناه
http://www.usaid.gov/what-we-do/working-crises-and-conflict/responding-times-crisis/where-we-work 
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