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 أبرز التطورات

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

حجم يونيو، صرحت بأن /حزيران 62في مذكرة موجزة قدمتها إلى مجلس األمن الدولي في  الطوارئ

في  مليون شخص 8.01فوق جهود االستجابة اإلنسانية الدولية بالنسبة لـ ي االحتياجات اإلنسانية المتزايدة

مليون  309وجود  سجلتالتي بالمائة عن التقديرات السابقة  82 وهو الرقم الذي ارتفع بنسبة، سوريا

مليون شخص يقيمون في مناطق  704 وبحسب تحديد األمم المتحدة ، بضمنهمشخص بحاجة للمساعدة

اه العامة خالل لقد تصاعدت الهجمات ضد البنية التحتية المدنية مثل أنظمة المي0 يصعب الوصول إليها

واإلجراءات حالة انعدام األمن والنزاع الفعال األسابيع األخيرة، في الوقت الذي ال تزال فيه 

وبسبب القيود  0المساعدات اإلنسانيةمستمرة في إعاقة إمكانيات وصول ال تزال ، البيروقراطية المرهقة

لم يكن بوسع األمم المتحدة سوى اعلة، المسلحة الفوالقتال بين الجهات القائمة بوجه إمكانيات الوصول 

من مجموع فرد  .6774حوالي أي ساعدت بالمائة فقط،  8المساعدات الغذائية إلى نسبة تقديم 

على أنها تخضع للحصار منُذ  المصنفة من قبل األمم المتحدة ي المناطقشخص، يعيشون ف ...6787

 0مايو/أيار .6يوم 

 ومة السورية واصلت هجمات القصف الجوي باستخدام قنابل أوردت منظمات اإلغاثة أن قوات الحك

ولقد أعاق 0 يونيو/حزيران 63البراميل المتفجرة على محافظتي درعا وريف دمشق الجنوبيتين منُذ يوم 

من القرى في  عدد  اإلنسانية إلى جهود إيصال المساعدات مايو، /منُذ منتصف شهر أيارالعنف المستمر 

وتواصل 0 ، نظراً الستمرار حالة االنعدام األمنيمحافظة درعا فيالمناطق المتضررة من النزاع 

المتاحة للوصول إلى الفرص وتتحين  ،في جنوب سوريامراقبة الوضع األمني متابعة واإلغاثة  منظمات

 0الذين بحاجة للمساعدةالسكان 

                                                                                           
 
1

 (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)مكتب السكان والالجئين والهجرة التابع لوزارة الخارجية األمريكية  

 التمويل اإلنساني
 لالستجابة اإلنسانية في سوريا

  6.87 ولغاية 6.86للسنة المالية 
دوالر  $437,297,611 USAID/OFDA1 

دوالر  $706,597,940        USAID/FFP2  

دوالر  $885,958,549        State/PRM3  

$2,029,854,100 
إجمالي مساعدات حكومة الواليات المتحدة األمريكية 

(USG ) ًلإلغاثة اإلنسانية في سوريااستجابة 

المعقدة الطوارئ حالة ــ ياسور  
4182 يوليو/تموز 3                                              4182 ةالمالي   للسنة  ،81 رقم الوقائع نشرة  

 على موجزة نظرة

 األرقام

مليون  10.8 
 في اإلنسانية للمساعدة بحاجة شخص

 سوريا

1024 يونيو/حزيران – المتحدة األمم  

مليون  6.4  
ا النازحين عدد شخص   سوريا في داخليَّ

  1024 يونيو/حزيران – المتحدة األمم

مليون  2.9  
المجاورة للدول واؤالج سوري مواطن  

لشؤون المتحدة األمم مفوضية مكتب  

1024 مايو/أيار  – الالجئين   

121,1,815 
لبنان في سوري الجئ  

لشؤون المتحدة األمم مفوضية مكتب  
1024 يونيو/ حزيران   – الالجئين  

789,678 
تركيا في سوري الجئ  

لشؤون المتحدة األمم مفوضية مكتب  
1024 يونيو/ حزيران   – الالجئين  

605,270 
األردن في سوري الجئ  

لشؤون المتحدة األمم مفوضية مكتب  

1024 يونيو/ حزيران   – الالجئين  

225,475 
العراق في سوري الجئ  

لشؤون المتحدة األمم مفوضية مكتب  

1024 يونيو/ حزيران   – الالجئين  

137,916 
مصر في سوري الجئ  

لشؤون المتحدة األمم مفوضية مكتب  
1024 يونيو/ حزيران   – الالجئين  

 

 

 أهم األحداث
 ما يقدر  بحسب تقارير األمم المتحدة هناك

مليون شخص بحاجة للمساعدات  8.01 نحوب

 0اإلنسانية داخل سوريا

 لحكومة السورية المكثفة في جنوب هجمات ا

 تـُسفر عن استمرار تقييد إمكانيات ورياس

المرور ومواصلة حالة االنعدام األمني بوجه 

 0المنظمات اإلنسانية

  اإلجراءات البيروقراطية وانعدام األمن يمنعان

من المقدمة إيصال المساعدات الغذائية جهود 

في محافظة الحسكة خالل شهر  المتحدة األمم

 0يونيو/حزيران
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 م المتحدة لم يتمكن برنامج الغذاء العالمي لألم(WFP ) من الوصول بالمساعدات الغذائية الضرورية إلى محافظة الحسكة خالل شهر

المحافظة والمناطق المحيطة بها، وبسبب المعوقات  العنيف الدائر بين الجهات المسلحة الفاعلة فييونيو، نتيجةً للقتال /حزيران

 0الناجمة عن حظر وإغالق طرق المرور والحدود

 

 إيصال المساعدات اإلنسانيةجهود 

  في مدينة دير الزور بمحافظة على ضواحي ( داعش)المعروفة مختصراً باسم سيطرت جماعة الدولة اإلسالمية في العراق والشام

في  دير الزور، حيث تقع اشتباكات بين عناصر داعش وقوات المعارضة المعتدلة في الجهة الشمالية والشمالية الشرقية من المدينة،

0 وسائل االعالم الدوليةبحسب التقارير الواردة من حين قامت قوات الحكومة السورية بتطويق المدينة من الجهة الجنوبية والغربية، 

من إمكانية تقديم اإلغاثة  د  يتعذر المرور خالل الطرق المؤدية إلى دير الزور بسبب القتال الذي يحووفقاً لتقارير األمم المتحدة، 

ألوضاع ا في تدهورأن هناك ( NGOs)وأوردت األمم المتحدة ومنظمات غير حكومية 0 األخرى والمستلزمات التجارية الطارئة

ولقد أدى القتال إلى نزوح 0 والمستلزمات المعيشية األساسيةاإلنسانية داخل دير الزور، إلى جانب زيادات كبيرة في أسعار األغذية 

حيث أوردت منظمات اإلغاثة أن  0في غرب المدينةات إلى المناطق التي تسيطر عليها المعارضة السكان من الضفة الشرقية لنهر الفر

 0يقيمون حالياً مع أفراد المجتمعات المستضيفة لهم أو في مالجئ جماعية ،من األشخاص الذين نزحوا حديثاً  ...80.7ما يصل إلى 

  توقيع اتفاقية وقف إطالق النار بين قوات الحكومة السورية والفصائل المسلحة األخرى في الثاني والعشرين من على هامش

تدعو السلطات أخذت ، (األونروا)وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين في الشرق األدنى  أخذت يونيو،/حزيران

0 السورية دمشقبالقرب من العاصمة الذي يقع  نشطة اإلنسانية في حي اليرموك المحاصرلألحلية للسماح باالستئناف العاجل مال

مايو /أيار 69يومي  خاللقد جرت  كانت ،في حي اليرموك( األونروا)من قبل وكالة ألغذية ومواد النظافة اتوزيع لوكانت أخر عملية 

أمن  داخلية وإنشاء قوة  إلى إزالة األسلحة الثقيلة وهدم الحواجز الذكر الموقعة آنفةوتدعو االتفاقية  0يونيو على التوالي/حزيران 4و 

 0األساسيةوإعادة ترميم وتشغيل الخدمات 

  السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين أعلنت المفوضية(UNHCR ) يونيو /حزيران 83في مكتب ميداني مستودع وعن افتتاح

إمكانيات مرور ووصول تحسين بالقرب من جنوب غرب الحدود السورية األردنية، بهدف محافظة السويداء في مدينة السويداء ب

يونيو الذي /شهر حزيرانمن  82يوم وبحلول 0 السكان المتضررين من النزاع في جنوب سورياوكاالت اإلغاثة إلى مجتمعات 

حد المستودعات في العاصمة األردنية عمان إغاثة من أإمدادات قامت مفوضية شؤون الالجئين بنقل  ،صادف بداية منتصف الشهر

ة  ...8.7قطعة من البطانيات و  ...607إلى مستودع مدينة السويداء، حيث تضمنت المواد المنقولة  قطعة من أغطية األسرَّ

لمشردين المتضررين األشد ضعفاً من ا علىاإلمدادات هذه لتوزيع من أطقم أواني المطبخ، وتخطط المفوضية  ..670و ( المالءات)

موزعة في أخرى إضافية  ولدى مفوضية شؤون الالجئين ستة مكاتب0 داخلياً الذين يقيمون في محافظتي السويداء ودرعاالنازحين و

 0كل  من محافظة حلب والحسكة ودمشق وحمص وطرطوس والقامشلي

  وصول إلى األشخاص المتضررين من النزاع من خالل جميع القنوات المتاحة لليعمل شركاء الحكومة األمريكية في الجهد اإلنساني

كل  من المناطق التي تسيطر عليها المعارضة واألخرى التي تسيطر عليها الحكومة السورية وكذلك المناطق المتنازع عليها في  في

والمواد الغذائية ة لرعاية الطبية وإمدادات اإلغاثلتقديم اومنظمات سورية محلية شبكات ويعمل العديد من الشركاء من خالل 0 سوريا

تمكن شركاء  التي يسببها النزاع المستمر، وبالرغم من المعوقات وحالة االنعدام األمني0 إلى المجتمعات التي يصعب الوصول إليها

محافظات سوريا  جميعمليون شخص في  704تقديم المساعدات اإلنسانية إلى من  6.88مارس عام /الحكومة األمريكية منُذ  آذار

 0محافظة 87البالغ عددها 

 

 األمن الغذائيوالزراعة 

  والوصول من داخل اإلمدادات إغالق الحدود وحظر طرق مضافاً إليه  ،والمحافظات المجاورةأدى القتال الدائر في محافظة الحسكة

برنامج الغذاء العالمي لألمم المتحدة إلى محافظة الحسكة المساعدات الغذائية التي يقدمها إلى منع جهود إيصال  ذلك سوريا، أدى

شخص بالمساعدات الغذائية في  ...6647مساعدة وإمداد البرنامج ستهدف وي0 ما ذكره البرنامجوفقاً ليونيو، /خالل شهر حزيران

عنيون في برنامج الغذاء العالمي لكن بالنظر إلى التحديات التي تواجه إمكانيات الوصول إلى محافظة الحسكة، يعكف الم0 المحافظة
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رغم أن  ،الحدودية" نصيبين -القامشلي"من تركيا عبر نقطة ها على اكتشاف طرق بديلة للوصول بالمساعدات، بما في ذلك نقل

ذين يفرون وبسبب الزيادات المتوقعة للنازحين داخلياً ال0 وال يمكن التنبؤ بظروفه المرور عبر هذه الطريق ال يزال قلقاً وغير منتظم

األوضاع  تصاعد المزيد من الضغوط علىيتوقع برنامج الغذاء العالمي من القصف الجوي على القرى الريفية في جنوب الحسكة، 

 0المحافظات المجاورة بكثافة القادمون منمراكز المناطق الحضرية لمحافظة الحسكة، حيث يتمركز النازحون داخلياً اإلنسانية في 

 مايو من إيصال /ات المستمرة بوجه إمكانيات إيصال المساعدات، تمكن برنامج الغذاء العالمي خالل شهر أياربالرغم من التحدي

، حيث وصل البرنامج محافظة 87محافظات سوريا البالغ عددها شخص في جميع مليون  909المساعدات الغذائية إلى ما يقرب من 

محددة من قبل األمم المتحدة على إنها من المناطق التي يصعب الوصول  موقعاً، 626 من مجموع  .9بالمساعدات إلى أكثر من 

مدعمة لتغطية مواد غذائية وأطعمة المقدمة من برنامج الغذاء العالمي ومنظمة اليونيسف ووكالة األونروا، الشحنات  تضمنتو 0إليها

 0شخص ...6217كما شملت سلع إغاثة تكفي لحوالي  فرد، ...9717 أكثر من متطلبات

  تواصل حكومة الواليات المتحدة تقديم الدعم لشركائها ليتمكنوا من إيصال المساعدات الغذائية إلى المناطق التي يتعذر على برنامج

إحدى الجهات  تمكنت ،لجاريامن العام يونيو /حزيران 61ولغاية يوم  6.89يونيو /فمنُذ حزيران0 الغذاء العالمي الوصول إليها

 0في جنوب سورياواألفران إلى المخابز " الطحين"طن متري من مادة الدقيق  ..373الشريكة للحكومة األمريكية من إيصال حوالي 

مايو من إيصال وتوزيع حصص /وبالنسبة للمنظمات غير الحكومية الممولة من قبل الحكومة األمريكية فقد تمكنت في شهر أيار

، كما قامت أيضاً بإيصال وتوزيع مادة الطحين في شمال سورياشخص  ...86.7ية التي تكفي لشهر واحد على أكثر من األغذ

 0شخص ...6207والخبز على أكثر من 

  

 الشؤون الصحيـّة  

  عكفت وزارة الصحة السورية ومنظمة الصحة العالمية(WHO )على القيام  ،6.89ديسمبر /ومنظمة اليونيسف منُذ كانون األول

مليون طفل دون  601أكثر من  ، غطتمايو/لغاية حملة شهر أيارحيث غطت وبجوالت تحصين شهرية ضد مرض شلل األطفال، 

منظمة الهالل األحمر العربي السوري من المقدمة مساعدة العلى  باالعتمادو0 87سن الخامسة في جميع المحافظات السورية الـ 

بما في ذلك إلى مناطق لم يكن من الممكن بلوغها في السابق،  الوصولمن بجهود التطعيم لمعنيون تمكن ا أخرى، ومنظمات محلية

في كل  من محافظة حلب والحسكة ودمشق طفل  ...107لما يقدر بنحو ، حيث قدموا التطعيمات إليها المناطق التي يصعب الوصول

 0ودرعا وريف دمشق

  حلب والحسكة والرقة : التالية إصابة بمرض الحصبة في كل  من المحافظات السوريةحالة  .82أكدت وزارة الصحة السورية وجود

وستقوم وزارة الصحة السورية وبدعم من منظمة اليونيسف ومنظمة 0 وحماة وحمص وإدلب والالذقية، وفقاً لما ذكرته األمم المتحدة

المعرضة على نحو  أكبر لخطر اإلصابة، بهدف  الصحة العالمية، بإطالق وقيادة حملة تطعيم ضد مرض الحصبة في المناطق

 0وتطعيم ما يقرب من مليون طفل في كل  من المراكز الصحية والمالجئ إلى تلك المناطق الوصول

  وهي القوة  ،مرض الحصبة وبدعم من الحكومة األمريكية بالتنسيق مع قوة العمل المعنية بمكافحةأيضاً تقوم المنظمات غير الحكومية

المساعدات التابعة لالئتالف السورية المؤقتة والمجالس المحلية لوحدة تنسيق لحكومة في االتي تمَّ تنظيمها من قبل وزارة الصحة 

مكافحة انتشار مرض الحصبة في المناطق حيث تسعى جهود التنسيق إلى ، في شمال سوريا، وغير ذلك من الجهات األخرى السوري

ووفقاً لمنظمات اإلغاثة، ستستهدف جهود التطعيم ما 0 ها المعارضة في المقام األول وفي مخيمات النازحين في الداخلالتي تسيطر علي

 0شمالية مليون طفل ممن هم في سن الخمسة أعوام وما دون ذلك في سبع محافظات سورية 809يقرب من 

 803، من الوصول إلى 6.87غاية هذا اليوم من العام الجاري تمكنت المنظمات غير الحكومية المدعومة من الحكومة األمريكية ول 

الطوارئ والرعاية خدمات مليون شخص من المتضررين من النزاع في سوريا وإمدادهم بالمساعدات الصحية، التي تضمنت 

دير بالذكر أن والج 0الصحية األولية ورعاية االمومة والتطعيمات الوقائية ضد مرض شلل األطفال والتلقيح ضد مرض الحصبة

لتنفيذ األنشطة المتعلقة بالشؤون الصحية  لشركائهامليون دوالر دعماً  18أكثر من  6.87الحكومة األمريكية قدمت في السنة المالية 

 0اً أمريكي اً مليون دوالر 841إلى  6.88مارس عام /داخل سوريا، وقد وصل مجموع ما تمَّ تقديمه منُذ شهر آذار
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 وخدمات الصرف الصحي والنظافة العامةشؤون المياه 

  حالة من النقص في المياه على نطاق واسع، وتضع حياة  استثنائي خالل األشهر األخيرة بشكل  األمطار المنخفضة مستويات تخلق

 هذا التهديدواستجابةً ل0 لخطر اإلصابة باإلمراض، وفقاً لمنظمة اليونيسف متصاعدمليون شخص في سوريا في حالة تهديد  7أكثر من 

يونيو بتوزيع مجموعات من مستلزمات النظافة /حزيران 86مايو و /أيار .6قامت منظمة اليونيسف خالل الفترة الممتدة بين 

وتحسين خدمات الصرف الصحي لـ لتوسيع فرص الحصول على مياه الشرب المأمونة خزانات المياه وأقراص تنقية المياه و

وصفتها األمم المتحدة بأنها من المناطق التي بما في ذلك االُسر المقيمة في المناطق التي شخص في محافظة الحسكة،  ...687

وفي شمال محافظة إدلب قامت منظمة اليونيسف ومنظمة الهالل األحمر العربي السوري بتوزيع قطع  0يصعب الوصول إليها

لصرف الصحي ومستلزمات النظافة العامة، تمَّ توزيعها الصابون وأقراص تنقية المياه ومستلزمات أخرى خاصة بالمياه وبخدمات ا

شخص،  ..676كما قدمت منظمة اليونيسف أيضاً الدعم ألنشطة تعزيز إجراءات النظافة العامة ألكثر من 0 فرد ..8270على 

ذي صنفتهُ ال "الوعر"شخص في حي  ...807لحوالي المياه الصالحة للشرب على حصول الونصبت خزانات مياه لدعم إمكانيات 

  0األمم المتحدة على أنهُ من األحياء التي يصعب الوصول إليها، ويقع بمدينة حمص في محافظة حمص

  توسيع فرص الحصول على مياه الشرب المأمونة تعمل إحدى المنظمات غير الحكومية المدعومة من الحكومة األمريكية على

ودرعا ودير  كل  من محافظة دمشق وغيرهم من المتضررين من النزاع في داخلياً، وتحسين خدمات الصرف الصحي للنازحين

من يونيو، /حزيران 62مايو و /أيار 2المنظمة المذكورة خالل الفترة المحصورة بين  تمكنتو0 الزور وحماة ومحافظة ريف دمشق

من االُسر الضعيفة المعرضة  ...6.7رب من أقراص تنقية المياه على ما يقوعملية توزيع مستلزمات النظافة وخزانات المياه إكمال 

يونيو، من /حزيران 69و  3وفي شمال سوريا، تمكنت هذه المنظمة الشريكة خالل الفترة مابين 0 في وسط وجنوب سورياللخطر 

 0في محافظة حلبللسكان المتضررين من النزاع النظافة مجموعة من مستلزمات  ..379إيصال وتسليم 

  مجموعة من  ...67قامت إحدى المنظمات غير الحكومية المدعومة من الحكومة األمريكية مؤخراً بإيصال وتسليم حوالي

تحسباً  محافظة حلب، في مدينة حلببلألشخاص المتضررين من النزاع رزمة من سلع اإلغاثة الطارئة  ...67و  مستلزمات النظافة

 توفرت إمكانية المرور وسمحت الحالة األمنية، متى ماة الشريكة هذه المنظموتعمل  0لفقدان فرص المرور نتيجةً لحصار محتمل

 0على ضمان وجود ما يكفي من اإلمدادات الطبية لدى المرافق الصحية المدعومة في المدينة تعمل

 

الالجئين شؤون مساعدة  

 مصر

 مع المسؤولين المحليين وأفراد المجتمع المحلي يونيو /التقى المعنيون من المفوضية السامية لشؤون الالجئين في الرابع من حزيران

الالجئين الضعفاء المعرضين للخطر وتقييم احتياجات الالجئين  تحديد نسبةالغردقة المصرية بمحافظة البحر األحمر، بهدف في مدينة 

عن مناقشة الخدمات المتاحة  فضالً  ،والتحقق من البيانات الشخصيةالوعى لدى الالجئين حول شؤون التسجيل  ورفع مستوى ،عامة

وعلى هامش تواجدهم في مدينة الغردقة، قام المعنيون في مفوضية شؤون الالجئين أيضاً بتدريب أعضاء شبكة 0 للمجتمع السوري

بمثابة األداة التي توفر لالجئين فرصة المشاركة بتحديد  وهي الشبكة التي تعملأنفسهم، الحماية المجتمعية المشكلة من أفراد المجتمع 

 0احتياجات الحمايةوعنونة  ومعالجة

  حملة يونيو، نظمت /غير حكومية في شهر حزيرانمصرية نظمت إحدى المنظمات الدولية غير الحكومية بالتعاون مع منظمة محلية

الذين الالجئين السوريين ، مخصصة لألطفال مع العيادات الصحية المحليةمرتبطة مة إحالة للكشف عن فقر الدم وإنشاء منظو

 0ضمن حدود شبكة المواصالت لمدينة القاهرة الكبرى" فيصل"و " أرض اللواء"يعيشون في منطقتي 

 العراق

 حدودية معابر  من بين ثالث وهو واحد   ،العراق من جهةعلى معبر القائم الحدودي يونيو /حزيران 68يوم ( داعش)جماعة  سيطرت

يونيو بشن هجوم جوي /حزيران 67أدى إلى قيام قوات الحكومة السورية في األمر الذي مشتركة على الحدود العراقية السورية، 

ممن ئ سوري الج ..1قتيالً، ودفعت بحوالي  80وقد أسفرت الغارة الجوية عن سقوط أكثر من 0 على بلدة القائم الحدودية في العراق

يقيمون في مخيم العبيدي لالجئين القريب من المنطقة، دفعت بهم للعودة إلى سوريا، في حين سعى الجئون آخرون للبحث عن مأوى 

غير أن الجئ سوري قبيل الهجوم الجوي،  ..870وكان مخيم العبيدي لالجئين يستضيف حوالي 0 في المناطق السكانية القريبة
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الجئ فقط، فضالً عن تقارير أخرى تـُشير إلى  .40بأن عدد المتبقين في المخيم تـُشير يونيو /حزيران 61اية يوم التقديرات الحالية لغ

 0وبالعكسنحو سوريا لالجئين  تحركاتوجود 

 األردن

  أعلنت منظمة الهجرة الدولية(IOM )والتوعية  حملة التطعيم انتهاء يونيو، عن/حزيران 67في  وبالتعاون مع وزارة الصحة األردنية

وشاركت منظمة الهجرة 0 فال، التي استهدفت األطفال األردنيين والسوريين على حد  سواءمرض شلل األط ضد المشتركة للوقاية

طفل ضد مرض شلل األطفال  ...8407تمكنت من تطعيم أكثر من الدولية المدعومة من الحكومة األمريكية في هذه الحملة التي 

 0م الثالثة األولى للحملةخالل األيا

  88إلى  1أجرت منظمة اليونيسف ومفوضية شؤون الالجئين ومنظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة األردنية في الفترة مابين 

دون سن الخامسة من العمر،  السوريين الالجئينشلل األطفال، استهدفت األطفال  ضديونيو، حملة محلية للتحصين والوقاية /حزيران

الذين يقيمون في  المجتمعات المستضيفة ضعيفة الحال، كما استهدفت أيضاً جميع األطفال دون سن الخامسةفي مناطق يقيمون  ممن

 0مخيمات الالجئين

  قام صندوق األمم المتحدة للسكان(UNFPA )التي تضمنت دعم خدمات تنظيم مايو بدعم خدمات الصحة اإلنجابية/خالل شهر أيار ،

من النساء والفتيات السوريات  ...887الصحية لمرحلة ما قبل وبعد الوالدة، حيث تمَّ تقديم الخدمات والدعم لحوالي ية والرعااالُسرة 

التوعية في مجال الصحة من خالل حملة الجئة سورية أخرى  ..977من أكثر ولقد وصلت هذه الخدمات أيضاً إلى 0 في األردن

والكشف عن المخاطر  وسائل تنظيم األسرةوالتي تضمنت جلسات فردية وجماعية للتوعية حول الرضاعة الطبيعية، و اإلنجابية

 0لوحده رضيع في مخيم الزعتري ..6والدة آمنة لحوالي  لحاالتكما قام الصندوق بتوفير الدعم 0 الصحية المرتبطة بالحمل

 لبنان

  في لبنان من عيادة الرعاية الصحية األولية .86لحوالي  تقييماً  صحة العامة اللبنانيةالوزارة بالتنسيق مع أجرت منظمة اليونيسف، 

خدمات الرعاية ، التي تسعى للحصول على لهم اللبنانية المستضيفةلالجئين السوريين والمجتمعات االتي تواجه لتحديد المعوقات 

الضعفاء في المجتمعات الضعيفة المعرضة الرعاية الصحية للسكان نوعية لمعرفة الفرص المتاحة لتحسين ، وكذلك الوافيةالصحية 

، قدمت منظمة اليونيسف خضعت للتقييمفي مرافق الرعاية الصحية التي التي تمَّ تحديدها الشديدة  لالحتياجاتواستجابة  0للخطر

اإلشارة إلى أن منظمة اليونيسف قد وفرت  وتجدر0 من عيادة الرعاية الصحية األولية 99الضرورية إلى األدوية والمستلزمات الطبية 

هذا  ، ولغايةعيادة صحية منتشرة في جميع أنحاء لبنان .2 عن دعم الموارد البشرية، ألكثر من فضالً  اإلمدادات والمعدات الطبية

 6.870اليوم من العام الجاري 

  واألشد المساعدة النقدية لالجئين السوريين األكثر ضعفا زيادة استخدام القسائم اإللكترونية لتقديم إلى شؤون الالجئين مفوضية تخطط

كما ستقوم 0 اً موقع ..874 الذين يعيشون في أكثر منوالفعال لالجئين  الوافياألمر الذي سيسمح بإيصال النقد  ،عرضة للخطر

كإضافة اإللكترونية دخال القسيمة مما سيسمح بإاستراتيجية المساعدات النقدية غير المشروطة، المفوضية أيضاً بالتحّول إلى اعتماد 

 0وخدمات الحماية عم الالجئين األخرى، مثل التعليم والغذاء والصحةبرامج دوليس كبديل ل تكميلية

 تركيا

  جنوب " هاتاي"محافظة السوريين المقيمين في الخيرية لمساعدة الالجئين " رمضان"أطلقت المنظمات الخيرية في تركيا حملة شهر

اُسرة سورية، وبالتالي  ...8.7وتعتزم المنظمات الخيرية توزيع الطرود الغذائية خالل شهر رمضان على ما يقرب من 0 تركيا

هذا باإلضافة إلى توفير من أيام رمضان،  يوم   في كلالصوم وحتى موعد اإلفطار بداية  معتوفير وجبتي طعام السحور واإلفطار 

كما بدأت السلطات الدينية في رئاسة الشؤون الدينية التركية أيضاً بتقديم 0 ورية أخرىعائلة س ...67غذائية أضافية لـ  قسائم

وسيقوم المسؤولون في الحكومة التركية في جميع أنحاء تركيا بتحديد عدد الالجئين السوريين المحتاجين، وتنسيق 0 مساعدات رمضان

 0مع الشركات المحلية اتجهود تقديم المعون

  
 

ومساعدات إنسانية أخرىجهود   

  أثناء حضور ومشاركة  ،لالجئين السوريينبتقديم عروض إعادة توطين جديدة  وروغوايأوسويسرا وكل من بلجيكا وأيرلندا تعهدت

شؤون  مفوضية يونيو، وفقاً لما أوردته/حزيران 64الدول في مؤتمر رفيع المستوى حول إعادة التوطين، عقد في بلجيكا في 
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وكانت مفوضية 0 مكاناً جديداً إلعادة التوطين 020ر يالحضور خالله عن توفأعلن بلداً، حيث  76هذا المؤتمر  وشارك في0 الالجئين

و  6.89ي السوريين في عام لالجئينمن أماكن إعادة التوطين والقبول اإلنساني  ...9.7شؤون الالجئين قد طلبت من الدول توفير 

إلى ، 6.89من عدد أماكن التوطين المعروضة منُذ منتصف عام سترفع الجديدة نات العروض وتجدر اإلشارة إلى أن إعال0 6.87

، فإن دولة 66قد بلغ  توفير أماكن إلعادة توطين الالجئين السوريينأن إجمالي الدول التي عرضت وبالرغم من 0 ..9774 أكثر من

أكثر من نصف المجموع  وعلى رأسها ألمانيا التي عرضت ية،باألوروغالبية العروض المطروحة لغاية هذا اليوم تأتي من الدول 

 0 العالمي
 

 

 إحاطة موجزة

  تعهد الررئيس بشرار األسرد 6.88 عام مارس/آذارشهر في اعقاب التظاهرات السلمية التي خرجت ضد الحكومة السورية في ،

ومع ذلك فشلت اإلصالحات ولم تتحقق، وعندها بدأت القوات النظاميرة السرورية المواليرة للررئيس 0 بإجراء اصالحات تشريعية

 0بشار األسد باستخدام العنف لردع التظاهرات، األمر الذي حمل الجماعات المسلحة على الرد لالنتقام

  الخطة دعت، و6.86 عام مارس/آذار 62المتحدة خطة سلمية وافقت عليها الحكومة السورية في  مفي األمتبنى مجلس األمن 

إلى وقف اطالق النار والسماح بوصول المساعدات اإلنسانية دون قيود وانسحاب أفراد القوات المسلحة من المنراطق المأهولرة 

شتباكات بين القوات النظامية للحكومة السورية وبرين قروات موضع التنفيذ بالكامل، بل استمرت اال توضع الخطةولم 0 بالسكان

 0المعارضة، كما تواصلت هجمات القوات الحكومية على المتظاهرين والمناطق المأهولة بالسكان

  صروتت األمرم المتحردة علرى عردم تجديرد تفرويإ بعثرة إشرراف األمرم المتحردة فري سروريا 6.86 عرام أغسطس/آب 82في يوم 

ولقررد غررادر جميررع 0 فرري أنحرراء الرربالدالعنررف يونيررو بسرربب تصرراعد مسررتويات /حزيررران 82قررت عملياتهررا فرري الترري كانررت قررد علو

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

 بمدينرة الدوحرة فري قطرر، شركلت فصرائل المعارضرة السرورية مظلرة  6.86 عرام نروفمبر/في اجتمراع  عقرد خرالل تشررين الثراني

وقررد "0 االئررتالف السرروري"وُعرفررت أيضرراً باسررم " االئررتالف الرروطني لقرروى الثررورة والمعارضررة السررورية"تنظيميررة ُسررميت بررـ 

كرررانون  88بهرررذا التحرررالف باعتبررراره الممثرررل الشررررعي للشرررعب السررروري فررري ( USG)اعترفرررت حكومرررة الواليرررات المتحررردة 

أنشررأ التحررالف السرروري حكومررة سررورية مؤقتررة وهرري معارضررة  6.89مررارس عررام /آذار 83وفرري  6.860 عررام ديسررمبر/األول

لحكومررة الجمهوريررة العربيررة السررورية وتتمركررز فرري مواقررع ميدانيررة ال مركزيررة فرري جميررع أنحرراء المنرراطق الترري تسرريطر عليهررا 

 0المعارضة في سوريا

  أنشأَ االئتالف السوري وحدة تنسيق المساعدات وبعد تشكيله بوقت  قصير(ACU ) المسراعدات اإلنسرانية بهدف تنسريق جهرود

ويلتقري ممثلررون مررن الحكومرة األمريكيررة وجهررات مانحرة أخرررى باإلضررافة إلرى المنظمررات غيررر الحكوميررة 0 المقدمرة إلررى سرروريا

(NGO ) ن االحتياجرات التري ترم تحديردها والمسراعدات وحردة تنسريق المسراعدات لتبرادل المعلومرات بشرأمنتظم مع  أساسعلى

 0الحالية والتي ُخطط لها، إلى جانب التحديات التي تواجه توفير المساعدات

  فبرايررر، للضررغط علررى الحكومررة السررورية /شررباط 66فرري  6893تبنررى مجلررس األمررن الرردولي التررابع لألمررم المتحرردة القرررار رقررم

0 صرول عمرال اإلغاثرة والمعونرات والمسراعدات اإلنسرانية دون قيرود فري سرورياوالجهات المسلحة الفاعلة األخررى، للسرماح بو

حدد القرار المناطق ذات األولوية التي تسرتدعي الحصرول علرى مسراعدات اإلغاثرة الطارئرة، حيرث تقروم األمرم المتحردة بنشرر و

تتحقق في إمكانيات الوصرول، وكرذلك  تقارير مراقبة شهرية حول متابعة التقدم المحرز في تنفيذ أهداف القرار والمكاسب التي

موس وكيلرة آفاليري يونيو ذكرت /حزيران 82وفي 0 العقبات المستمرة التي تقف بوجه إمكانيات الوصول إلى المناطق المعنية

 ، أن قرار مجلرس األمرن لرم يحقرق سروى الحرداألمين العام لألمم المتحدة للشؤون اإلنسانية ومنسقة اإلغاثة في حاالت الطوارئ

 0قائمةال تزال  المرور وإيصال المساعدات فرصاألدنى من التأثير، وأن العقبات الكبيرة التي تقف بوجه 

  بالمائة يعيشون في دمشرق والمنراطق المحيطرة  .1الجئ فلسطيني بضمنهم أكثر من  ...07.7تستضيف سوريا ما يقرب من

حولهرا بشركل ملحرول علرى الالجئرين الفلسرطينيين فري سروريا،  ومرا الفلسطينيينمخيمات وولقد أثر القتال العنيف في أحياء  0بها

الالجئين الفلسرطينيين المقردر عرددهم بنحرو  بأن" األونروا"حيث تُقدر وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين 

داخل النازحين والمشردين من  ...64.7اء النزاع، وإن هناك جرَّ من بشكل مباشر الجئ قد تأثروا جميعهم تقريباً  ...07.7

كمرا تستضريف سروريا أيضراً مرا يقردر  0الجئ فلسرطيني فرروا مرن سروريا إلرى البلردان المجراورة ...1.7، إضافة لحوالي البالد

 0الجئ عراقي متواجدين بشكل أساسي في منطقة دمشق الكبرى ..9370 نحوب
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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/مكتب المساعدات األمريكية الخارجية للكوارث  

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

(NGO)   الشركاء من المنظمات غير الحكومية

الصحة وتنسيق الشؤون اإلنسانية وإدارة المعلومات، 

وشؤون اللوجستيات وإمدادات اإلغاثة، الحماية 
0والصرف الصحي النظافة العامة  

  866,9.9,047 دوالر سوريا

المتحدة إدارة شؤون السالمة واألمن في األمم  
(UNDSS) 

إدارة المعلوماتتنسيق الشؤون اإلنسانية و   500,000 دوالر سوريا 

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

0والمياه والصرف الصحي  
  22,000,000 دوالر سوريا

(UNFPA) والحماية الصحة صندوق األمم المتحدة للسكان   ...,..2,0 دوالر سوريا 

 برنامج الغذاء العالمي لألمم
 (WFP) المتحدة 

  000,..6,0 دوالر سوريا الخدمات اللوجستية وإمدادات اإلغاثة

(WHO) 89,000,000 دوالر سوريا الصحة منظمة الصحة العالمية  

 
اإلدارة والدعمتكاليف    8,0.4,102 دوالر سوريا 

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

(USAID/OFDA) 
 165,311,430 دوالر  

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

(NGO)   90,131,183 دوالر سوريا مساعدات غذائية  الشركاء من المنظمات غير الحكومية

 برنامج الغذاء العالمي لألمم

 (WFP) المتحدة 
(EMOP) 33,170,3 دوالر سوريا عمليات الطوارئ في سوريا..  

 برنامج الغذاء العالمي لألمم
 (WFP) المتحدة 

(EMOP) دوالر  مصر عمليات الطوارئ اإلقليمية 8,000,000 

 برنامج الغذاء العالمي لألمم
 (WFP) المتحدة 

(EMOP) دوالر  العراق عمليات الطوارئ اإلقليمية 10,000,000 

 برنامج الغذاء العالمي لألمم
 (WFP) المتحدة 

(EMOP) دوالر  األردن عمليات الطوارئ اإلقليمية 44,750,000 

الغذاء العالمي لألممبرنامج   
 (WFP) المتحدة 

(EMOP) دوالر  لبنان عمليات الطوارئ اإلقليمية 55,750,000 

 برنامج الغذاء العالمي لألمم
 (WFP) المتحدة 

(EMOP) دوالر  تركيا عمليات الطوارئ اإلقليمية 22,000,000 

(USAID/FFP)  الوكالة األمريكية للتنمية الدولية / مكتب الغذاء من أجل السالمإجمالي مساعدات دوالر   276,244,719  

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

(ICRC)   اللجنة الدولية للصليب األحمر
، المياه اإلغاثة، المالجئ سلعالصحة،  ،بناء القدرات

العامة  والصرف الصحي والنظافة  
األردن، سوريا،  
 لبنان

دوالر   31,000,000  

(IOM) اإلغاثة النقل عبر الحدود، الصحة، سلع المنظمة الدولية للهجرة  
 األردن، العراق

  لبنان، مصر
دوالر  4,600,000  

(NGO)   الشركاء من المنظمات غير الحكومية
الدعم  ،الحمايةالتعليم، الصحة، الصحة العقلية، 

المالجئ وشؤون المياه  ،النفسي واالجتماعي
 والصرف الصحي والنظافة العامة

األردن، لبنان، 
 العراق

  98,247,961 دوالر

(UNFPA) حمايةالو العقلية الصحةوبناء القدرات  صندوق األمم المتحدة للسكان  
، تركيا بنان،ل

 األردن، العراق، 
دوالر   1,700,000  

الالجئينالمفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون   
(UNHCR) 

 إمدادات اإلغاثة،، الحماية التعليم، ،إدارة المخيمات
العامة المياه والصرف الصحي والنظافة ،المالجئ  

األردن،سوريا،   

تركيا، لبنان،  
، العراق، مصر

 ً  اقليميا

  
  000,..104,4دوالر

(اليونيسف)منظمة األمم المتحدة للطفولة   
والصرف الصحي المياه الصحة، الحماية، التعليم، 
العامة والنظافة  

 لبنان، األردن،
 تركيا،

 العراق، مصر
دوالر  41,700,000  
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وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين 
"األونروا"  

المالجئ، الغذاء، الصحة، إمدادات اإلغاثة، التعليم، 
العامة المياه والصرف الصحي والنظافة  

األردن، سوريا، 
 لبنان

دوالر  28,100,000  

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

(STATE/PRM) دوالر  إجمالي مساعدات مكتب السكان والالجئين والهجرة التابع لوزارة الخارجية األمريكية 250,874,328  

 692,430,4776 $ 1024إلى سوريا والدول المجاورة لها للسنة المالية  المقدمة من الحكومة األمريكيةإجمالي المساعدات اإلنسانية  

1021سوريا والدول المجاورة لها خالل السنة المالية  إلىحكومة الواليات المتحدة األمريكية  التي قدمتهاالمساعدات 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   383,353,221  

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

 582,724,280 دوالر

 1,228,367,8186 $ 1021إلى سوريا والدول المجاورة لها للسنة المالية الحكومة األمريكية  التي قدمتهاإجمالي المساعدات اإلنسانية 

1021سوريا والدول المجاورة لها خالل السنة المالية  إلىحكومة 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  

(STATE/PRM إجمالي مساعدات مكتب السكان والالجئين والهجرة التابع لوزارة الخارجية األمريكية ( دوالر   52,359,941  

  119,055,805 $ 1021إلى سوريا والدول المجاورة لها للسنة المالية  التي قدمتها الحكومة األمريكيةإجمالي المساعدات اإلنسانية 

    
 1021 و  1021إلى سوريا والدول المجاورة لها للسنة المالية المقدمة من الحكومة األمريكية إجمالي المساعدات اإلنسانية 

 1024و 
$ 1,010,454,200 

 
 

  

1
 6.890مليون دوالر، تمَّ اعتمادها بالسنة المالية  8601بحوالي تمَّ االلتزام بالتمويل  6.86في السنة المالية ف0 سنة التمويل تُشير إلى تاريخ التعهد أو االلتزام وليس اعتماد األموال وتخصيصها 
2
 6.870 يونيو/حزيران 83بها فعلياً ولغاية يوم الملتزم األموال المتوقعة أو ( USAID/OFDA) األمريكية للتنمية الدوليةالوكالة /مكتب المساعدات األمريكية الخارجية للكوارثيُمثل تمويل  
9
والهجرة التابعة لوزارة الخارجية األمريكية من قبل مكتب السكان والالجئين  6.87االلتزام بها في السنة المالية ليتم  6.89في السنة المالية علن عنها اُ مليون دوالر  .8يتضمن إجمالي التعهد مبلغ  

(State/PRM0) 

 

 

 معلومات عامة عن التبرع
 

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

وهناك قائمة من المنظمات اإلنسانية التي تستقبل التبرعات النقدية لالستجابة 0 ةالمنظمات اإلنسانية التي تقوم بتنفيذ عمليات اإلغاث

 www.interaction.org: االلكتروني التالي الموقعويمكن اإلطالع عليها في 0 عية في جميع أنحاء العالميللكوارث الطب

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

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

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

 0غذائياً وثقافياً و بيئياً المساعدة المالئمة 

 يمكن االطالع على مزيد من المعلومات أدناه: 

 

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

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

 

http://www.interaction.org/
http://www.cidi.org/
http://www.cidi.org/
http://www.reliefweb.int/
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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 

                                                
 

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

