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 أبرز التطورات

 أكتوبر أصدر مجلس األمن الدولي بياناً رئاسياً غير ملزم، يدعو فيه السلطات /في الثاني من تشرين األول

كما يشجع البيان جميع . السورية إلى تسهيل جهود التوسع في عمليات اإلغاثة اإلنسانية في سوريا

وقات، بما في ذلك األطراف على السماح بوصول المساعدات اإلنسانية في سوريا بشكل آمن ودون مع

وباإلضافة لما تقدم يحث البيان . المرور عبر خطوط النزاع حيثما تقتضي الحاجة عبر الحدود الدولية

ف وبشكل فوري على تجريد المرافق الطبية والمدارس ومحطات المياه من السالح والصفة اجميع األطر

تفاق على سبل منح الفرصة مؤقتاً للمهمة العسكرية واالمتناع عن استهداف البنية التحتية المدنية، واال

وعالوة على ذلك، شدد مجلس األمن التابع لألمم . اإلنسانية وتسهيل نقل المساعدة اإلنسانية وجهود اإلغاثة

 .يالمتحدة على أهمية تقديم المساعدة اإلنسانية على أساس الحاجة، بغض النظر عن االنتماء السياس

 

 عالمية التابعة لألمم المتحدة وفقاً لتقرير منظمة الصحة ال(WHO ) أكتوبر فإن /تشرين األول 91بتاريخ

فيما نتائج االختبارات األولية التي جرت في المختبر الوطني لشلل األطفال في دمشق، قد تكون إيجابية 

وقد أكدت وزارة الصحة  .في محافظة دير الزور( AFP)حالتين لشلل األطفال الرخو الحاد  يتعلق بوجود

في الجمهورية العربية السورية بأنها تتعامل مع الحدث باعتباره مجموعة من حاالت اإلصابات القوية 

وتعمل الوزارة حالياً مع منظمة الصحة  .بشلل األطفال الحاد، ريثما تتسلم التأكيد النهائي من المختبر

فضاًل  بة العاجلة في جميع أنحاء البالدطط االستجاعلى وضع خ (WHO)المتحدة  ألمملالعالمية التابعة 

 .عن األنشطة الوقائية األخرى التي تم التخطيط لها لتحصين الدول المجاورة

 

                                                                                           
 
1
 (USAID/OFDA)مكتب مساعدات الكوارث الخارجية في الوكالة األمريكية للتنمية الدولية  

2
 (USAID/FFP)مكتب الغذاء من أجل السالم في الوكالة األمريكية للتنمية الدولية   

3
 (State/PRM)ارة الخارجية األمريكية مكتب شؤون السكان والالجئين والهجرة التابع لوز  

 التمويل اإلنساني
اإلنسانية في سوريالالستجابة   

2192و  2192للسنة المالية    

 USAID/OFDA1 271,995,689$دوالر

دوالر  $442,699,121        USAID/FFP2  

دوالر  $635,084,221        State/PRM3  

$1,349,779,031 
 المتحدة الواليات حكومة مساعدات إجمالي
 سوريا في اإلنسانية لإلغاثة( USG) األمريكية

المعقدة الطوارئ حالة ــ ياسور  
4112 أكتوبر/األول تشرين 42                                            4112 المالية للسنة ، 1 رقم الوقائع نشرة  

األرقام على موجزة نظرة  

مليون  6.8  
 في اإلنسانية للمساعدة بحاجة شخص

 سوريا

3102 ابريل/نيسان – المتحدة األمم  

مليون  5  
ا النازحين عدد شخص   سوريا في داخليَّ

3102 سبتمبر/أيلول – المتحدة األمم  

مليون  2.2  
المجاورة للدول لجأوا سوري مواطن  

لشؤون المتحدة األمم مفوضية مكتب  

3102 أكتوبر/األول تشرين – الالجئين   

549,575 
األردن في سوري الجئ  

لشؤون المتحدة األمم مفوضية مكتب  

3102 أكتوبر/األول تشرين - الالجئين  

798,293 
لبنان في سوري الجئ  

لشؤون المتحدة األمم مفوضية مكتب  

3102 أكتوبر/األول تشرين - الالجئين  

513,094 
تركيا في سوري الجئ  

لشؤون المتحدة األمم مفوضية مكتب  

3102 أكتوبر/األول تشرين - الالجئين  

197,844 
العراق في سوري الجئ  

لشؤون المتحدة األمم مفوضية مكتب  

3102 أكتوبر/األول تشرين - الالجئين  

126,081 
مصر في سوري الجئ  

لشؤون المتحدة األمم مفوضية مكتب  

3102 أكتوبر/األول تشرين - الالجئين  

 

 

 

 أهم األحداث
  ،مجلس األمن الدولي يصدر بياناً رئاسياً غير ملزم

يدعو فيه السلطات السورية إلى تسهيل جهود التوّسع 

 .في عمليات اإلغاثة اإلنسانية في سوريا

  نتائج االختبارات األولية للمختبر الوطني لشلل

األطفال في دمشق، قد تكون إيجابية فيما يتعلق 

( AFP)بوجود حالتين لشلل األطفال الرخو الحاد 

والجهات الفاعلة الرئيسية في محافظة دير الزور، 

 . تأخذ بعين االعتبار وضع خطط االستجابة الممكنة
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 جهود إيصال المساعدات اإلنسانية

 

  من من النساء واألطفال وكبار السن  20111أكتوبر سمحت سلطات الحكومة العربية السورية ألكثر من /تشرين األول 92في

الرجال، سمحت لهم بمغادرة بلدة المعضمية وهي من ابرز البلدات التي يصعب الوصول اليها في منطقة الغوطة الغربية من ريف 

وبالرغم من وقف اطالق النار، لم يتمكن العاملون في مجال الخدمات اإلنسانية من دخول البلدة التي كانت تخضع تحت . دمشق

من جانبها قامت المنظمات . والتي تواجه نقصاً في إمدادات اإلغاثة الضرورية والسلع األساسية والغذاء أشهر 91الحصار لمدة 

مح لهم بالمغادرة إلى ملجأ في بلدة قريبة مجاورة، حيث قامت اللجنة الدولية للصليب األحمر ـ  االنسانية بنقل أولئك الذين س

(ICRC )وبحسب تقدير اللجنة الدولية للصليب األحمر . غذاء والماء ومواد اإلغاثةال ل األحمر العربي السوري بتوفيوالهال

(ICRC ) منهم بحاجة للمساعدة طبية والكثيراآلالف الزالوا محاصرين، فهناك. 

  تواصل حكومة الواليات المتحدة جهودها في توفير الدعم الطبي ومواد اإلغاثة والمساعدات الغذائية وغير ذلك من اشكال

وال تزال معوقات القدرة . المساعدات إلى األشخاص المتضررين من القتال في سوريا، بما في ذلك المناطق القريبة من المعضمية

 .اإلنسانية على الوصول إلى بعض ممن هم في اشد الحاجة للمساعدة في الوصول تحول دون قدرة المنظمات

 طن متري  222ل إلى مدينة الرقّة، محملة بـ وشاحنات تابعة لألمم المتحدة من الوص تمكنت قافلة من تسعسبتمبر /في أواخر ايلول

وكانت كمية . والتجهيزات الطبية من المساعدات اإلنسانية التي تتضمن مواد غذائية وغير غذائية مثل مستلزمات النظافة

وذلك وفقاً لتقدير األمم  شهرٍ واحد،شخص على امتداد  920111المستلزمات الطبية بالحجم الكافي لتغطية حاجة ما يقرب من 

وصول من ال( UNCHR)أكتوبر تمكنت المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين /وفي أوائل تشرين األول. المتحدة

كانت قد شهدت ، ومةنس   90211يبلغ عدد سكانها حوالي وهي قرية نائية في محافظة الرقّة،  "األسدية"مرة إلى قرية  وألول

 .يرةكب اً اضرار

  ،على الرغم من التحديات األمنية التي حالت دون تمـّك ن الوكاالت اإلنسانية من تقديم السلع في مدينة القامشلي ومحافظة الحسكة

قد تمكنت من تقديم المساعدات سبتمبر، /أيلول 21ولغاية ( UNCHR)لسامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين فإن المفوضية ا

 .شخص ممن تقطعت بهم السبل، وذلك عوضاً عن مواد اإلغاثة األساسية 210111النقدية لما يقرب من 

 

 

 استعدادات فصل الشتاء

  يستعد المعنيون في الشؤون اإلنسانية ويحضرون بشكل أكبر مقارنة بالعام الماضي، لتوفير احتياجات فصل الشتاء القادم في جميع

على بكثير مما كان عليه خالل فصل أقارس، وإن عدد المهجرين والنازحين اآلن  حيث ت شير التوقعات إلى قدوم شتاءٍ . أنحاء سوريا

 .على ذلك فإن حالة الناس أصبحت اضعف بعد مرورهم بعاٍم آخر من القتال وتكرار النزوح والتهجير وعالوة. الشتاء الماضي

  أعطت وكاالت اإلغاثة األولوية لشراء وتخزين مواد اإلغاثة بما في ذلك المالبس الصوفية واألحذية الشتوية طويلة الرقبة والفرش

كما وتضطلع وكاالت . وفي أمـ س الحاجة لتلقي المساعدة من هم أكثر ضرراً والبطانيات، لتمكين جهود اإلسراع في توزيعها على 

ولقد تمكنت المفوضية السامية  .المالجئ إليواء المهجرين داخلياً مجموعة من إلى عزل وإعادة تأهيل اإلغاثة أيضاً بالجهود الرامية 

من المالجئ الجماعية في كٍل من  76ن من إعادة تأهيل وبالتعاون مع الشركاء المنفذي( UNHCR)لألمم المتحدة لشؤون الالجئين 

كما تعمل المفوضية . شخص 210111محافظة دمشق، ريف دمش، طرطوس، حمص، حلب ومحافظة الحسكة، لتأوي حوالي 

العاملتان في ( IOM)المنظمة الدولية للهجرة وإحدى وكاالت اإلغاثة أفادتا ا ممن جانبه. ملجأ آخر 22حالياً على إعادة تأهيل 

صالحات على مجموعة من المالجئ من شأنها أن تحقق الفائدة لخدمة ما يقرب من اأنه  قد تم إعادة تأهيل أو بدأت أعمال  ،سوريا

 .شخص 290111

  يعمل شركاء حكومة الواليات المتحدة(USG )مع المنظمات غير الحكومية (NGOs ) والمجتمع الدولي للتنسيق والخروج بمنهاج

ولقد تمكنت حكومة الواليات المتحدة . اإلغاثة بشكل منصف من دون زيادة في التوتراتالستقبال فصل الشتاء وضمان توزيع مواد 
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(USG ) عم رفعت سقف الد في حينشخص خالل الشتاء الماضي،  6210111من توصيل المواد الشتوية ومواد إغاثة أخرى إلى

 .مفصل الشتاء لتلبية احتياجات محددة لهذا الموسلبرامج مساعدات 

 

 

 

األمن الغذائيالزراعة و  

 

  على الرغم من كون جهود الوصول والتنسيق وجمع المعلومات ال تزال تشكل  تحدياً بوجه االستجابة االنسانية في سوريا، فإن

بيانات هائلة فيما يخص توزيع المواد  جمع ومقرها في تركيا، قد تمكنت من مجموعة العمل المعنية باألمن الغذائي وسبل المعيشة

( NGOs)من المنظمات غير الحكومية  99وتشير المعلومات الكاملة لحصيلة الشهر األخير وهو شهر آب المنصرم، ان . الغذائية

من األفراد المتضررين من النزاع في ستٍة  210111,كثر من ألالمواد الغذائية من ( MT)طن متر  104,1قد تمكنت من ايصال 

 21حوالي وقد تم تسليم . مخيم للمهجرين داخلياً  91في  أشخاص، بما في ذلك توصيل المواد إلى 94من المحافظات السورية الـ 

شكل اساسي من مادة الطحين بالمائة من المساعدات الغذائية على شكل حصص غذائية، وما تبقى من المساعدات الغذائية تألف ب

د  بمثابة الغذاء الرئيسي في ، التي تم  توزيعها على األ سر والمخابز األمر الذي وف َر للعائالت امكانية الحصول على الخبز الذي ي ع 

 في دات الغذائيةال تزال هي أكبر جهة مانحة للمساع (USAID)وتجدر اإلشارة إلى أن الوكالة األمريكية للتنمية الدولية . سوريا

 .سوريا

 

 

 

 النازحين والمهجرين داخليا  

 النزوح الداخلي
 

 مص و أدلب، وهي المحافظات ازداد عدد النازحين في محافظة حماة بشكٍل كبير نظراً لموقع المحافظة التي تقع بين حلب و ح

القتال في المناطق المتنازع عليها في حمص، مواقع األكثر تضرراً من النزاع في سوريا، حيث تقع حماة على مقربة من  الثالث

ونظراً الزدياد عدد الوافدين الجدد الفارين من العنف في المحافظات المحيطة، فإن الوضع اإلنساني في . وذلك وفقاً لألمم المتحدة

المتحدة إلى حاجة المحافظة ويشير تقييم حديث إلحدى وكاالت األمم . أخًذ بالتدهور بسبب الضغط على الخدمات األساسية حماة

 ىوبحسب تقدير األمم المتحدة فإن الغالبية العظم. وخدمات الصرف الصحي ومواد النظافة العامةللمواد الشتوية والتغذية والمياه 

 .من الناس الذين يلتمسون المساعدة في حماة هم من النساء واألطفال

 أكتوبر، فإن القتال /تشرين األول 94في " األونروا"تشغيل الالجئين الفلسطينيين وفقاً لبيان صادر عن وكالة األمم المتحدة إلغاثة و

أكتوبر، قد أودى بحياة سبعة الجئين فلسطينيين /تشرين األول 92المسلح العنيف الذي وقع في مخيّم درعا لالجئين الفلسطينيين في 

ولقد دعت . بأضرار جسيمة" األونروا"ين من مرافق وكالة آخرين، فضالً عن اصابة اثن 91في سوريا، بينما جرح على أقل تقدير 

إلى وقف القتال في مخيمات الالجئين الفلسطينيين، مؤكدة بأن األضرار التي لحقت بالمرافق التابعة للوكالة بسبب " األونروا"وكالة 

 .الجئون الفلسطينيونالقتال اصبحت تحدُّ من امكانية توفير الخدمات وتفاقم األزمة اإلنسانية التي يعيشها ال

 

 الالجئون في الدول المجاورة
 

  أكتوبر، انقلب زورق في البحر األبيض المتوسط في منطقة تقع بين جزيرة المبيدوزا األيطالية وسواحل /تشرين األول 92في يوم

وتمكنت القوات . سوريا فرد من الفلسطينيين والسوريين الفارين من العنف في 111إلى  411مالطا، وكان يحمل على متنه مابين 

وكانت عملية اإلنقاذ قد بدأت بعد يومين . حالة وفاة على أقل تقدير 24شخص فيما سجلت  211المالطية والقوات اإليطالية من إنقاذ 

سورياً وأربعة  41فلسطينياً و  62الجئاً وجدوا قبالة الشواطئ المصرية، حيث أنقذت قوات خفر السواحل المصرية  92من غرق 

إن عدد الفلسطينيين من سوريا الذين كانوا على متن الزورقين ي شير إلى مدى الضعف المدقع " األونروا"وذكرت وكالة . صريينم

المفوضية السامية لألمم المتحدة من جانبها أشارت . لالجئين الفلسطينيين وافتقارهم للخيارات األكثر أمناً وشعورهم المتزايد باليأس

يرومون  2110111إلى  2110111إلى أن هناك اعداداً متزايدة من السوريين في مصر مابين  (UNHCR) لشؤون الالجئين
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م، حيث ذكر العديد من السوريين في مصر بأن االعتداءات البدنية والتهديدات الرحيل إلى إيطاليا نظراً لتزايد القلق بشأن أمنه

شخص سوري فقط وصلوا إلى السواحل  211وفي حين ان  .قدماً بذلك الشفوية واالحتجاز والترحيل هو الدافع المحفز لهم للمضي

فرد من السوريين والفلسطينيين قد وصلوا إلى هناك خالل الفترة المحصورة  60711، فإن ما يقرب من 2192اإليطالية في عام 

 .سبتمبر من هذا العام/يناير وأيلول/مابين كانون الثاني

  المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين أكتوبر، ناشدت /تشرين األول ,9في(UNHCR ) الدول األوربية وغيرها لمنح

المتزايد للناس الذين يفرون من البالد سالكين  داللجوء أو قبول االستضافة اإلنسانية للمزيد من المواطنين السوريين، نظراً للعد

الدول غير المجاورة لسوريا إلى تقاسم العبء ( UNHCR)كما دعت المفوضية . الطريق الخطرة عبر البحر األبيض المتوسط

 97فإن هناك  ،2192وإلى يومنا هذا من العام الحالي . الدول المجاورة بشكٍل مباشر لسورياوالمسؤولية التي تضطلع بها حالياً 

الجئ سوري، بحسب تقرير المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين  910241دولة غربية قد تعهدت بقبول إعادة توطين 

(UNHCR.) 

 األردن

 ن مليون دوالر بهدف تحسين الظروف المعيشية في المد 91أوراق منحة مالية بقية  اً وقعت الحكومة األردنية والبنك الدولي مؤخر

وهذا التمويل من شأنه أن يسمح لدوائر البلديات بوضع حصص مالية لتمويل . والبلدات األكثر تأثراً من وجود الالجئين السوريين

وتأتي هذه المنحة المالية . برامج اضافية لتقليل الضغط على الخدمات المتاحة حالياً وتخفيف حدة التوتر بين المجتمعات المحلية

توفير الدعم  علىاطلقه  البنك الدولي بهدف تعزيز قدرة السلطات المحلية األردنية  ،مليون دوالر 12ة كجزء من برنامج بقي

 .والخدمات العامة لالجئين

  سجلت المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين(UNHCR ) أكتوبر، سجلت وجود /تشرين األول 6ولغاية يوم

فرد في  211حية أخرى ونظراً لعودة الالجئين من األردن إلى سوريا وبمعدل حوالي ولكن من نا. الجئ في األردن 7110111

 تفيد بأن عدد المواطنين السوريين الذين يتوجب االهتمام بهم في األردن( UNHCR) مفوضية الالجئيناليوم الواحد، فإن تقارير 

 .1410111يبلغ حوالي 

 العراق

  حيث كانت المفوضية السامية . فظة أربيل الستقبال الالجئين السوريين الوافدين مؤخراً لالجئين في محا" داراشاكران"افتتح مخيم

قد بنت هذا المخيم وبدعم من حكومة اقليم كردستان ومنظمات األمم المتحدة ومن الشركاء في إحدى ( UNHCR)لألمم المتحدة 

فرد في اليوم الواحد إلى المخيم، الذي  211رة أو أس 11وتخطط المفوضية لنقل ما يقرب من (. NGO)المنظمات غير الحكومية 

م كل عائلة وتتسل   .لمضاعفة قدرته االستيعابية ومن الممكن توسيعه في وقٍت الحق شخص، 910111يمكنه  استيعاب ما يصل إلى 

نه تحمل جميع ومغطى بسقف يمك" البلوك"تصل إلى المخيم وحدة منفصلة لإلقامة وهي على شكل هيكل من الطابوق األسمنتي 

ولقد شيدت المفوضية السامية . األحوال الجوية وبداخلها مراحيض منفصل ومساحة للطبخ وأخرى لالستحمام لضمان الخصوصية

 .ملجأ حتى هذا اليوم 20111حوالي ( UNHCR)لألمم المتحدة لشؤون الالجئين 

  السوريين في اقليم كردستان العراقعملت وكاالت األمم المتحدة مؤخراً على تقييم احتياجات الالجئين (IKR) . ففي محافظة دهوك

في مهمة ( اليونيسيف)األمم المتحدة للطفولة  منظمةمع ( UNHCR)اشتركت المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين 

حيث يتلقون اآلن المساعدة من  بحثاً عن مأوى في المباني الفارغة، سوريالجئ  411تفقّد لخمٍس من المستوطنات التي سعى إليها 

وقد وجدت الوكاالت أن الظروف هناك جيدة بشكل عام، لكن تعوزها فقط بعض اإلصالحات الطفيفة على المباني . السكان المحليين

 .ةومستلزمات النظافة وإمدادات اإلغاثة بالمواد الشتوي

 لبنان

  وفقاً للمفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين(UNHCR)،  زيادة في عدد الالجئين أن هناك الحظت المنظمات اإلنسانية

سباب اإلخالء عدم القدرة على دفع اإليجار في الوقت المحدد أوتضمنت . سبتمبر/خالل شهر أيلولالذين أخلوا من أماكن اقامتهم 

رد من ثمانية مواقع في وادي البقاع ف 90211وقد تم  اخالء اكثر من . لكية خاصةم وظهور وتواجد الجئين على اراٍض مملوكة

وبالتعاون مع المجلس الدنماركي ( UNHCR)وقامت المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين . آنف الذكر خالل الشهر

من طلبات  لتنظيم المزيدإلى مالجئ بديلة، في الوقت الذي تعمل فيه وكاالت اإلغاثة  الالجئين األكثر ضعفاً وضرراً لالجئين بنقل 

 .والعناية التوجيهاإلحاالت لألسر المعدمة لتلقي 
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 الالجئين السوريين في  أصولأكتوبر، تحدث السيد جيم يونغ كيم رئيس البنك الدولي عن زيادة في /في اليوم األول من تشرين األول

دفق الالجئين السوريين الذين استضافتهم لبنان كما اشار السيد كيم إلى أن حجم ت. لبنان، داعياً للمزيد من المساعدات الدولية للبالد

وي قدر عدد األفراد الذين لجأوا إلى لبنان لغاية الثاني من . مليون الجئ 17قد يكون مماثالً نسبياً إلى الواليات المتحدة التي تستقبل 

 .مواطن سوري 6670111أكتوبر، بأكثر من /تشرين األول

  في لبنان، برنامجاً جديداً لتوزيع النقد المالي باستخدام " األونروا"وتشغيل الالجئين الفلسطينيين أطلقت وكالة األمم المتحدة إلغاثة

بطاقات السحب اآللي اإللكترونية لالجئين الفلسطينيين الذين قدموا من سوريا، وقد تم  توزيع بطاقات السحب اآللي على حوالي 

قد خفض من التكاليف العامة للوكالة فإن نظام البطاقة الجديد " األونروا"الة وبحسب تقارير وك. عائلة لغاية هذا اليوم 920111

فإن المفوضية  2194وإلى بدايات العام  2192وبحلول أواخر العام . وقلل من المخاطر المرتبطة بحمل المبالغ النقدية وتوزيعها

دل النقدي باستخدام بطاقات السحب اآللي بدالً من تخطط العتماد اسلوب الب( UNHCR)السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين 

أوسع وي شار إلى أن استخدام بطاقات السحب اآللي على نطاق . عملية التوزيع المباشر لمواد اإلغاثة على السوريين في لبنان

اسرة في جميع أنحاء  110111سيدعم جهود توفير المعونات الشتوية لحوالي  ،لتوزيع المساعدات المالية على السوريين في لبنان

 .البالد خالل األشهر المقبلة

 م المتحدة مبرنامج الغذاء العالمي لأل بدأ(WFP ) بطاقات من اعتماد قسائم الغذاء الورقية إلى استخدام إيضاً عملية االنتقال

والراً لكل فرد من أفراد األسرة د 26سوف تتلقى األ سر المستحقة بطاقات الكترونية بقيمة ف. الكترونية لالجئين السوريين في لبنان

وشأن هذه البطاقات اإللكترونية شأن قسائم الغذاء الورقية حيث يمكن لألسر استخدامها لشراء المواد الغذائية من  .في الشهر الواحد

المحلي في ذات الوقت كال النوعين من البطاقات يدعمان االقتصاد  وي شار إلى ان .التي تستقبل البطاقات اإللكترونيةالمتاجر الحلية 

 .الذي يسمحان فيه لالجئين بتكييف المساعدات الغذائية حسبما تتطلب حاجات أسرهم

 

 تركيا

  استعداداً لظروف الطقس البارد الوشيكة التي ستحل على مخيمات الالجئين في تركيا، تقوم المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون

بدأت الحكومة التركية بالسماح لألطباء  باإلضافة لذلك. البطانيات وأجهزة التدفئة لألسر الالجئة هناك بتجميع وتجهيزالالجئين 

السوريين بمزاولة مهنتهم والعمل بشكل طوعي في المخيمات التركية لتوسيع فرص الحصول على الرعاية الصحية، حيث يتوجب 

م في التطّوع، مع شهادة الدبلوم المعتمدة إلى إدارة المخيم ليتسنى لهم تقديم على األطباء المهتمين بذلك تقديم التماس يفيد برغبته

 .الخدمات الطبية

  مركز  يعيشون في الحدائق والمساجد إلى في تركيا بنقل الالجئين السوريين الذين" كيليس"محافظة بيقوم المسؤولون المحليون

بوجود الخيام اإلضافية اصبح بمقدور مركز العبور استيعاب ما و". يبغازيانت"على الطريق المؤدية إلى محافظة  يقع عبور جديد

من آخر وبحسب تقرير  (.UNHCR)شخص، وفقاً لتقدير المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين  20111يقدر بحوالي 

 .متاحة الستقبالهممتى ما أصبحت مصادر لوسائل اإلعالم الدولية، سيقوم المسؤولون بعد ذلك بنقل الالجئين إلى المخيمات 

  محافظة كيليس المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين  للحاويات في" أنكوبينار"أبلغ مسؤولو مخيم(UNHCR ) بأنهم

غير  مواطن سوري 20111إلى  90111وخالل عملية اعادة التسجيل الجارية حالياً في المخيم سيقومون ايضاً بتسجيل بيانات مابين 

حاوية اضافية من  971ولقد تسلـ م المخيم نحو . ملحقة بالحاوياتمرافق مؤقتة مسجلين، يعيشون حالياً في المخيم مع أقاربهم أو في 

خارج المخيم بانتظار  يتمركزونسوري آخر غير مسجلين أيضاً  211اجل استيعاب هؤالء السوريين غير المسجلين، فضالً عن 

 .تصريح الدخول
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$1,349,779,031 

$783,279,569 

$364,290,940 $353,797,661 $332,220,977 

$164,375,941 $154,273,311 $126,179,236 $117,827,601 $99,194,207 

المملكة العربية  اليابان كندا جهات خاصة الكويت المانيا المملكة المتحدة المفوضية األوروبية الحكومة األمريكية
 السعودية

 استراليا

  * ٢٠١٣و  ٢٠١٢ للعام المجاورة والدول سوريا الى المقدم التمويل إجمالي

  المانحة الجهات بحسب   

 إحاطة موجزة
 تعهد الرئيس بشار األسد بإجراء 2199مارس /في اعقاب التظاهرات السلمية التي خرجت ضد الحكومة السورية في آذار ،

وعندها بدأت القوات النظامية السورية الموالية للرئيس بشار  ومع ذلك فشلت اإلصالحات ولم تتحقق،. اصالحات تشريعية

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

  إلى  الخطة دعت، و2192مارس /آذار 27تبنى مجلس األمن لألمم المتحدة خطة سلمية وافقت عليها الحكومة السورية في

طالق النار والسماح بوصول المساعدات اإلنسانية دون قيود وانسحاب أفراد القوات المسلحة من المناطق المأهولة وقف ا

موضع التنفيذ بالكامل، بل استمرت االشتباكات بين القوات النظامية للحكومة السورية وبين  توضع الخطةولم . بالسكان

 .ية على المتظاهرين والمناطق المأهولة بالسكانقوات المعارضة، كما تواصلت هجمات القوات الحكوم

  صوتت األمم المتحدة على عدم تجديد تفويض بعثة إشراف األمم المتحدة في سوريا، التي  2192أغسطس /آب 97في يوم

ولقد غادر جميع األفراد . في أنحاء البالدالعنف يونيو بسبب تصاعد مستويات /حزيران 97كانت قد علقت عملياتها في 

 .2192أغسطس /العسكريين التابعين لألمم المتحدة سوريا في أواخر آب

 بمدينة الدوحة في قطر، شكلت فصائل المعارضة السورية مظلة تنظيمية  2192نوفمبر /في اجتماعٍ عقد خالل تشرين الثاني

وقد اعترفت ". السورياالئتالف "وع رفت أيضاً باسم " االئتالف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية"س ميت بـ 

ديسمبر /كانون األول 99بهذا التحالف باعتباره الممثل الشرعي للشعب السوري في ( USG)حكومة الواليات المتحدة 

المساعدات بهدف تنسيق جهود ( ACU)وبعد تشكيله بوقتٍ قصير أنشأَ االئتالف السوري وحدة تنسيق المساعدات . 2192

ويلتقي ممثلون من الحكومة األمريكية وجهات مانحة أخرى باإلضافة إلى المنظمات غير . اإلنسانية المقدمة إلى سوريا

وحدة تنسيق المساعدات لتبادل المعلومات بشأن االحتياجات التي تم تحديدها منتظم مع  أساسعلى ( NGO)الحكومية 

طط لها، إلى جانب التحديات التي تواجه توفير المسا  .عداتوالمساعدات الحالية والتي خ 

  بالمائة يعيشون في دمشق والمناطق  1,الجئ فلسطيني بضمنهم أكثر من  1210111تستضيف سوريا ما يقرب من

حولها بشكل  وماولقد أثر القتال العنيف في مخيمات وأحياء الفلسطينيين . المحيطة بها، وعلى وجه التحديد في حي اليرموك

ث ت قدر وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين ملحوظ على الالجئين الفلسطينيين في سوريا، حي

من  2210111الجئ فلسطيني قد تأثروا بشكل مباشر جراء النزاع، وإن هناك  4210111بأن أكثر من " األونروا"

في منطقة الجئ عراقي، متواجدين بشكل أساسي  720211كما تستضيف سوريا أيضاً ما يقدر بـ . المهجرين داخل البالد

 .دمشق الكبرى

االلتزامات وباالعتماد على  (OCHA)جميع هذه األرقام الدولية مسجلة وفقاً لخدمة التتبع المالي الخاصة بمكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية . 2192أكتوبر /تشرين األول 24بيانات أرقام التمويل حتى يوم  *

للسنة المالية  2192أكتوبر /تشرين األول 9، بينما تأتي بيانات أرقام الحكومة األمريكية وفقاً لها، وتعكس التزاماتها األخيرة على أساس تقويم السنة المالية الذي بدأ في 2192و  2192الدولية خالل السنوات التقويمية لعامي 

 (.OCHA)ألخيرة قد ال تنعكس في بيانات أرقام مكتب األمم المتحدة للشؤون اإلنسانية يرجى مالحظة ان تعهدات التمويل ا. 2192للسنة المالية  2199أكتوبر /تشرين األول 9، وبتاريخ 2192
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 والحكومات األخرى إلى سوريا ودول الجوار( USAID)المساعدات اإلنسانية المقدمة من الوكالة األمريكية للتنمية الدولية 

3102للسنة المالية 
1
 

 المبلغ الموقع النشاط الشريك التنفيذي

2
(USAID/OFDA) مكتب مساعدات الكوارث الخارجية التابع للوكالة األمريكية للتنمية الدولية 

 منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة
(الفاو)  

دوالر   سوريا األمن الغذائي والزراعة 1,000,000  

 المنظمات غير الحكومية منالشركاء 
(NGO( 

الصحة وتنسيق الشؤون اإلنسانية وإدارة المعلومات، اللوجستيات 
وإمدادات اإلغاثة، الكوارث الطبيعية والتكنولوجية، الحماية، المالجئ 

.والتوطين وشؤون النظافة العامة  
 

  200,016,769 دوالر سوريا

 الشؤون األمم المتحدة لتنسيق مكتب

(OCHA) اإلنسانية 
إدارة المعلوماتوتنسيق الشؤون اإلنسانية    3,000,000 دوالر سوريا 

إدارة شؤون السالمة واألمن في األمم 
(UNDSS) المتحدة 

إدارة المعلوماتتنسيق الشؤون اإلنسانية و   500,000 دوالر سوريا 

(UNFPA)  صندوق األمم المتحدة
 للسكان

  2,795,900 دوالر سوريا الصحة

(WHO) 14,000,000 دوالر سوريا الصحة منظمة الصحة العالمية  

(اليونيسيف) منظمة األمم المتحدة للطفولة والخدمات اللوجستية وإمدادات اإلغاثة والنظافة العامة الصحة    24,000,000 دوالر سوريا 

 برنامج الغذاء العالمي لألمم
 (WFP) المتحدة 

وإمدادات اإلغاثةالخدمات اللوجستية    4,350,000 دوالر سوريا 

 2,637,156 دوالر   إدارة المصروفات والدعم  

(USAID/OFDA) 252,299,825 دوالر   إجمالي مساعدات مكتب الكوارث الخارجية التابع للوكالة األمريكية للتنمية الدولية 

 

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

الشركاء من المنظمات غير الحكومية 
(NGO( 

المساعدات الغذائية  دوالر  سوريا   70,803,546  

 برنامج الغذاء العالمي لألمم
 (WFP) المتحدة 

(EMOP) 162,095,475 دوالر سوريا عمليات الطوارئ في سوريا  

 برنامج الغذاء العالمي لألمم

 (WFP) المتحدة 
(EMOP)  اإلقليميةعمليات الطوارئ  

 األردن،
 لبنان، تركيا،

 العراق و
 مصر

دوالر  162,800,100  

(USAID/FFP) دوالر  إجمالي مساعدات مكتب الغذاء من أجل السالم في الوكالة األمريكية للتنمية الدولية 395,699,121  

    

(STATE/PRM)  األمريكيةمكتب شؤون السكان والالجئين والهجرة التابع لوزارة الخارجية  

(ICRC)   اللجنة الدولية للصليب األحمر
الصحة، مواد اإلغاثة، المالجئ والنظافة والصرف الصحي والمياه وبناء 

 القدرات االستيعابية

سوريا، 
 األردن،

 لبنان
دوالر   27,600,000  

اإلتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر 
 والهالل األحمر

اإلغاثةوإمدادات مساعدات فصل الشتاء   
 لبنان،
 تركيا

دوالر   3,900,000  

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

  لبنان، مصر

دوالر  10,000,000  

الشركاء من المنظمات غير الحكومية 
(NGO( 

الصحة العامة ،الصحة العقلية والدعم النفسي والصحة اإلنجابية والمعيشة 
 وبناء القدرات، العنف القائم على أساس الجنس، المالجئ وإدارة الملفات

 األردن،
 لبنان،
  تركيا

دوالر   22,924,280  

(UNDP) دوالر  لبنان النظافة والمياه والصرف الصحي برنامج األمم المتحدة اإلنمائي 400,000 
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(UNFPA)  صندوق األمم المتحدة
 للسكان

حمايةالوبناء القدرات و العقلية الصحة دوالر   لبنان، تركيا  3,793,000  

المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون 
(UNHCR) الالجئين 

الصحي، المياه والصرف  ،والتوطنين المالجئ، ، إدارة المخيماتحمايةال
 التعليم وإمدادات اإلغاثة

 األردن،
تركيا، لبنان،  

 العراق، مصر
دوالر   312,637,000  

المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون 
(UNHCR) الالجئين 

والتوطين، الصحة والمياه والصرف الصحي المالجئمواد اإلغاثة،  دوالر   سوريا  58,170,000  

(اليونيسيف)منظمة األمم المتحدة للطفولة  وحماية األطفالالمياه والصرف الصحي التعليم، و   

 األردن،

تركيا، لبنان،  
 العراق، مصر

دوالر  72,000,000  

وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل 
"األونروا"الالجئين الفلسطينيين   

المياه والصرف الصحي، المالجئ، مواد اإلغاثةالتعليم، الغذاء والصحة و دوالر  األردن، لبنان  15,800,000  

وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل 
"األونروا"الالجئين الفلسطينيين   

المياه والصرف الصحي، التعليم، الصحةمواد اإلغاثة، الغذاء و   55,100,000 دوالر سوريا 

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

(STATE/PRM)  والالجئين والهجرة التابع لوزارة الخارجية األمريكيةإجمالي مساعدات مكتب شؤون السكان دوالر   582,724,280  

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

 3102إلى سوريا والدول المجاورة لها للسنة المالية  
دوالر  1,230,723,226  

    

إلى سوريا والدول المجاورة ( STATE)ووزارة الخارجية األمريكية ( USAID)إجمالي المساعدات اإلنسانية من الوكالة األمريكية للتنمية الدولية 

3103خالل السنة المالية  تمَّ تقديمها لها،
1

 

 (USAID/OFDA)  الوكالة األمريكية للتنمية الدوليةإجمالي المساعدات المقدمة من مكتب مساعدات الكوارث الخارجية في   19,695,864دوالر 

 (USAID/FFP  إجمال المساعدات المقدمة من مكتب الغذاء من أجل السالم في الوكالة األمريكية للتنمية الدولية( دوالر   47,000,000  

(STATE/PRM  إجمالي المساعدات المقدمة من مكتب شؤون السكان والالجئين والهجرة التابع لوزارة الخارجية األمريكية( دوالر   52,359,941  

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

3103إلى سوريا والدول المجاورة لها للسنة المالية    
  119,055,805 دوالر

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

3102و   3103إلى سوريا والدول المجاورة لها للسنة المالية    
  1,349,779,031 دوالر

 

  

1
 .2192مليون دوالر، تم  اعتمادها بالسنة المالية  ,.92تم  االلتزام بالتمويل بمبلغ  2192في السنة المالية ف. سنة التمويل ت شير إلى تاريخ التعهد أو االلتزام وليس اعتماد األموال وتخصيصها 
2
 .2192أكتوبر /تشرين األول 24األموال المتوقعة أو التي تم  االلتزام بها فعلياً ولغاية يوم ( USAID/OFDA)ي مثل تمويل مكتب الكوارث الخارجية التابع للوكالة األمريكية للتنمية الدولية  

 

 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 . المنظمات اإلنسانية التي تقوم بتنفيذ عمليات اإلغاثة

 www.interaction.org: االلكتروني التالي الموقعويمكن اإلطالع عليها في . رث الطبعية في جميع أنحاء العالمللكوا

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

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

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

 .غذائياً وثقافياً  ،بيئياً ة المساعدة المالئم

 يمكن االطالع على مزيد من المعلومات أدناه: 

 

 or +1.202.821.1999.   www.cidi.org: مركز معلومات الكوارث الدولية -

   www.reliefweb.int :ليااللكتروني التا الموقعأنشطة اإلغاثة للمجتمع اإلنساني في  حولويمكن االطالع على معلومات  -

 

 

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


 9 

على الموقع  (USAID/OFDA)مكتب مساعدات الكوارث الخارجية في الوكالة األمريكية للتنمية الدولية يمكن اإلطالع على نشرات 

 :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

