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 ااستجابة برنامج األغذية العالمي في سوري
 ودول الجوار:

  األردن ولبنان وتركيا والعراق
 5115آب  52 – 11الفترة المشمولة بالتقرير:  – 16التقرير الدوري رقم 

 
 األساسية/األولويات الرئيسيةالنقاط 

ًا توتر مال يزال الوضع في حلب، فما أخالل الفترة المشمولة بالتقرير. المزيد من التدهور ع في دمشق وريف دمشق اوضاألشهدت  - سوريا
تهدد قدرة القيود بعض تستمر فيما االحتياجات اإلنسانية بمعدل ينذر بالخطر  تتنامىلعمليات العسكرية المستمرة. نتيجة لذلك، جّراء ا

 متقطعة.بصورة الوصول 
زيادة عدد المستفيدين إلى  مشروع الطوارئ التي تنطوي على لموازنةالسادسة مراجعة ال مراجعة المشاريعلجنة أقرَّت ، 1121آب،  12في 
 يلول.شهر أبداية  مع مليون 2.1

في غالبية المناطق  مستمرةالتوزيع عمليات و حلب محافظة باستثناء ات حافظئية لدورة آب إلى سائر المالغذاإمدادات المواد وصلت 
 المستهدفة.

 بذلك فتم، االستقبال في الرمثاخيم الزعتري ومخيمات يوم في مفي الوجبة  12111معدله فاق ما برنامج األغذية العالمي  قدم - األردن
 لباإلضافة إلى الوجبات الساخنة، يقوم البرنامج بتوزيع سل. بالتقرير خالل الفترة المشمولة في اليوم مستفيد 23111الوصول إلى أكثر من 

، خاصة في منتصف الليل، مما يستلزم تواجد موظفين تابعين للبرنامج على مدار الساعة، لى مخيم الزعتريإغذائية للترحيب بالوافدين الجدد 
 .في سائر أيام األسبوع

 مستفيد. 12111من آب فتم الوصول إلى أكثر شهر لدورة قسائم البرنامج األغذية العالمي توزيع استكمل الشركاء المتعاونون مع 
تعيش أسرة  112تلقت  حين فيأسرة قسائم غذائية،  2151ما مجموعه  تفقد تلق: البلد في شمالشهر آب مستمرة دورة ال تزال  – لبنان

 .بداًل من القسائم سلاًل غذائيةوصول أو غيرها من القيود تعاني من محدودية قدرة الفي مناطق 
توزيع عملية ة الثانية من دور الأما مستفيد.  21111حوالي تّم الوصول إلى ي البقاع، حيث لشهر آب فوزيع القسائم لتاألولى دورة ال تانته

 .الجئ 1011تشمل حوالي األسبوع المقبل لجري في على أن ت التهديدات األمنية، فقد تّم تأجيلها جّراء القسائم في البقاع األوسط
ومنظمة اإلغاثة اإلسالمية عبر العالم الالجئين السامية لألمم المتحدة لشؤون مفوضية مع كل من البرنامج األغذية العالمي يعمل  – العراق

ين المسجلين السوريعلى المواطنين  ئيةالغذاطنَا من المواد  231منسقة بشكل جيد لـتوزيع إجراء عمليات لضمان  وزارة الهجرة والمهجرينو 
 في دهوك.المضيفة في المجتمعات  أولئك المقيمينو دوميز  في مخيم

عدد على برنامج لبدء توزيع القسائم الإعداد هو يعمل على آب، و  12تركيا في  إلى في نظام القسائم الغذائية المتخصصوصل  – تركيا
 يلول.شهر أمستفيد بحلول منتصف  21111أولي من 

 لكليوم سعرة حرارية في ال 2311في سوريا نحو برنامج األغذية العالمي  تغطي مساعدات – في اليوم/للشخص الواحدحرارية/ال اتسعر ال
إما عن طريق  ، وذلكاليومفي للشخص الواحد  ةحرارية سعر  1211حوالي  تغطي المساعدات، ففي األردن ولبنان والعراقأما . شخص

قسائم من خالل الفي تركيا الواحد شخص لليوم/في ال/نفسها من السعرات الحراريةالكمية ؛ وهو سيقوم بتوفير الغذائيةأو السلل قسائم ال
 .شهر أيلولمنتصف الغذائية ابتداًء من 
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 وينامج األغذية العالمي / ماريا دي سوبر ©. مجموعة من المستفيدين من القسائم الغذائية في البقاع، لبنان

 

 سوريا

 تآخر التطورا

لطرق اإغالق مع  اً الوضع في دمشق وريف دمشق تدهور شهد ي
المعابر ، فضاًل عن بشكل متقّطع مدينة دمشقالمؤدية إلى 

تّم  المشمولة بالتقرير.خالل الفترة  ،ولبنانالحدودية مع األردن 
. وفي ما بينهما نقاط تفتيش إضافية داخل المحافظتينإنشاء 

ريف ، كما في المسلحة في دمشق وضواحيهاازدادت حدة العمليات 
دلب و دمشق  وصول تقييد قدرة الدير الزور مما أدى إلى و  هحماو ا 
 عن تزايد االحتياجات اإلنسانية. فضالً 

شخاص أعداد األتنامي مع ًا متوتر الوضع ال يزال ، فحلبأما في 
المساجد  بما فيها ،لذين يبحثون عن مأوى في المرافق العامةا

صادر عن إلى تقرير  . استناداً اتوالمدارس والحدائق العامة والجامع
أكثر من هنالك مكتب برنامج األغذية العالمي الفرعي في حلب، 

في المباني العامة في مدينة حلب  شخص يعيشون اآلن 00111
 في ريف حلب. 111111وحوالي 

من صعوبة  انالتواصل يزيداألوضاع وصعوبة تقلب كما ال يزال 
عمليات و ويعيق عمليات إرسال المواد والرصد البرنامج عمليات 

على ومغادرتها والتنّقل الوصول إلى دمشق ال تزال قدرة الشراء. 
ال يزال تأمين الطرق السريعة بين المحافظات غير آمنة. كما 

مدينتي حلب الشاحنات إلرسال المواد الغذائية صعبًا، خاصة في 
، وال يزال هنالك شح في مادة عاوضاألتدهور بسبب  ،وحمص
تصاالت ال تزال وحلب، فاال دير الزورمحافظتي في أما  .الديزل
 .سقةغير مت

اآلن حمص في حاجة ماسة على أن م المتحدة اتفقت وكاالت األم
مم المتحدة مشتركة لألثة فسيتم تنظيم بعإلى المساعدة اإلنسانية. 

تقييم الوضع الحالي واالحتياجات  لمن أجسبوع المقبل خالل األ
ثابت في تأمين تواجد إمكانية ، فضاًل عن اإلنسانية في حمص

 المدينة.
 

الوضع في سوريا، خالل الفترة المشمولة بالتقرير،  لقد اّتسم

باستمرار عدم االستقرار مّما أدى إلى تنامي االحتياجات اإلنسانية.

 

 استجابة برنامج األغذية العالمي

األخيرة لموازنة مراجعة التم تريثما  :برنامج المساعدات الغذائية
غذائية إلى المساعدات العملية الطوارئ، يواصل البرنامج تقديم 

مباشر أو متأثرة بشكل محافظة سورية  20مستفيد في  511111
 األحداث الجارية.بغير مباشر 
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الهالل  واستنفاد طاقاتمع تنامي االحتياجات اإلنسانية داخل سوريا 
المالي من ، يستمر البرنامج بتزويده بالدعم األحمر العربي السوري

موظفين ات التفريغ والرواتب والحوافز للأجل تغطية تكاليف عملي
معدات تكنولوجيا المعلومات و  20في سائر الفروع الـمتطوعين وال

ووحدات التخزين النقالة الخفيفة الشاحنات والمركبات و واالتصاالت 
تدريب يجري العمل على التخطيط لكما  .يةالتخزين تاقدر الو 

سُيعقد الهالل األحمر العربي السوري ومتطوعي ي يستهدف موظف
 .شهر أيلولفي 

آب  11في  توزيع المواد الغذائية لدورة شهر تموز اتعمليانتهت 
% من مجموع 22.0 –مستفيدًا  512211فتم الوصول إلى 

 .األشخاص المستهدفين  بالمساعدات
ني في الثاآب توزيع المواد الغذائية لدورة شهر  اتعمليبدأت 
بحلول . وال تزال مستمرة في غالبية المناطق المستهدفةمنه عشر 

 حصة غذائية عائلية على 31311 قد تّم توزيع آب، كان 10
 .اً مستفيد 202111
ستتفاوت السلة الغذائية المقدمة من البرنامج ، شهر آب خالل دورة

  تبعًا لتوافر المواد الغذائية والحصص الموضبة مسبقًا وغاز الطبخ.

بما في ذلك الزيارات  التي يقوم بها البرنامج، أنشطة الرصدتواصلت 
 عاوضاأل تفي المناطق التي سمحالسوق، المنزلية وجمع أسعار 

 .فيها بذلك

برنامج إرسال المواد الغذائية إلى اليواصل  - األنشطة اللوجستية
نقاط التوزيع النهائية وذلك بشكل مباشر و/أو من خالل الهالل 

 .العربي السورياألحمر 

العاشر منه. في  آبعملية إرسال المواد الغذائية لدورة بدأت 
 313111حّصة لـ 00011وصلت كانت قد ، آب 11بحلول 
 ،المحافظاتسائر معظم المناطق المستهدفة في إلى  مستفيد

 باستثناء حلب.
تواصل اجتماعات التنسيق لقطاعي الشؤون اللوجستية ت: التنسيق

تنسيق لأنشأ البرنامج آلية . الغذائية مرة كل أسبوعينوقطاع المواد 
األنشطة ولئك القيمين على اللوجستية في دمشق الشؤون ال

آب،  15في و لوضع في سوريا. الرامية إلى التصدي لاللوجستية 
من في عمان الشؤون اللوجستية قطاع لسيتم عقد اجتماع تنسيق 

ى سائر الجهات إللمعلومات اللوجستية متسق لضمان تدفق  لأج
 المعنية.

يواصل البرنامج تقديم الدعم اللوجستي إلى الوكاالت األخرى. خالل 
ونقل أكثر من  الفترة المشمولة بالتقرير، قدم البرنامج خدمات تجهيز

طنًا من سلل مواد نظافة األطفال ومستلزمات األمان  3/23م 21
 بالنيابة عن اليونيسيف.

 

 المستجدات بشأن المواردآخر 

مليون دوالر  213.1تقدر قيمة مشروع الطوارئ الحالي بنحو 
أما عملية مراجعة الموازنة، فستؤدي إلى زيادة القيمة  أميركي.

  مليون دوالر أميركي.   230اإلجمالية لمشروع الطوارئ إلى حوالي 
يركي منها بفضل مليون دوالر أم 02أكثر من وقد تّم توفير 

لطوارئ لمساهمات كل من األمم المتحدة والصندوق المركزي 
المتحدة وكندا وأستراليا وهولندا والمفوضية األوروبية  والواليات

وروسيا والمملكة المتحدة وفنلندا وآيرلندا وألمانيا والكويت وفرنسا 
وغيرها من الجهات المانحة المتعددة األطراف، باإلضافة إلى 

. أما المساهمة األحدث كمات المتبقية من العمليات السابقةالترا

هي من قبل الحكومة عهدًا، فقد تجاوزت المليون دوالر أميركي و 
 .  يةسويسر ال

مليون دوالر أميركي وهو سيزداد بشكل  25بلغ العجز الحالي ي
 ملحوظ عند الموافقة على الموازنة المنقحة.

بتنفيذ األنشطة المدرجة ضمن عاجل للبدء التمويل للحاجة هناك 
العملية الخاصة والرامية إلى زيادة قدرات برنامج األغذية العالمي 
في مجال الخدمات اللوجستية واالتصاالت واألمن وسط هذه البيئة 

 المحفوفة بالصعوبات.
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 األردن

 تآخر التطورا

مواطنًا سوريًا.  03201آب، كانت المفوضية قد سّجلت  13بحلول 
شخص سوري  211111أن أكثر من  لىإ الحكومة األردنية شيروت

الوضع على ما هو عليه في سوريا، قد دخلوا البالد. ومع استمرار 
ال يزال السوريون يعبرون الحدود األردنية بأعداد كبيرة، طلبًا 

 .، خاصة في  مدينتي المفرق والرمثامانلأل

النظر الحكومة األردنية قررت ، الكفالةنظام تعليق على الرغم من 
 شمل األسرفي حاالت لّم و المعرضة للحاالت  بعدم تعليقه بالنسبة

دراسة كل حالة على  عبرالحاالت ى كفالة عدد من وافقت علقد و 
 حدة.
متوسط بلغ حيث  ةة مرتفعديالجدحاالت الوصول  تمعدالزال ال ت

 ، علماً يومياً  يعبرون الحدودًا سوريمواطنًا  501لوافدين الجدد عدد ا
نقل يتّم د. يدوافد ج 1111أكثر من وصول شهد تعض األيام أن ب

مباشرة. زعتريخيم الورة غير قانونية إلى مأولئك الذين يعبرون بص
 

 استجابة برنامج األغذية العالمي

الجئًا  11555خالل شهر آب، يستهدف برنامج األغذية العالمي 
يعيشون في المجتمعات المحلية وفي مركز سايبر سيتي عن مسجاًل 

عدد ل الوجبات الساخنةكما يقدم البرنامج . طريق القسائم الغذائية
شخص في  23111)بمعدل لمواطنين السوريين متزايد من ا

 .مراكز االستقبال المجاورة للحدودالمتواجدين في األسبوع( 

عملية ن و الشركاء المتعاوناستكمل خالل الفترة المشمولة بالتقرير، 
 12125مجموعه تلقى ما وقد . ىاألول يةقسائم للدورة الشهر التوزيع 
في ًا قسائم غذائية. وقد تّم استبدال هذه القسائم بالمواد مستفيد

 .التي سبق وتم اختيارها المحالت المعينة
اإلغاثة  تيمنظمالميداني مع تفاقيات على المستوى االتوقيع  تمّ 

، في حين سيتم توقيع االتفاقية مع اإلنسانيةاإلسالمية واإلغاثة 
 في أوائل األسبوع القادم.منظمة إنقاذ الطفولة 

وجبة يوميًا  12111قدم برنامج األغذية العالمي ما معدله نحو 
( من خالل شريكه غداءوجبة  22152ر وو وجبة فط 21212)

في مراكز االستقبال في التنفيذي، جمعية تقية أم علي الخيرية، 
 .في اليوم مستفيد 23111الرمثا وفي مخيم الزعتري، وذلك لنحو 

نشاء مرافق طبخ على إالمفوضية مع نامج األغذية العالمي بر يعمل 
ساخنة ات الوجبالنتقال من توزيع اليتم الزعتري اللالجئين في مخيم 

هم ن الالجئين من إعداد وجباتمكّ ذلك سيغذائية. و الحصص إلى ال
المواد الغذائية التي يستهلكونها. يعمل البرنامج وتنويع الخاصة 

 مخيمل المخصصةالغذائية مواد التخزين المسبق لل على حالياً 
 الزعتري عند نقطة توزيع المواد الغذائية في المفرق.

غذائية  لباإلضافة إلى الوجبات الساخنة، يقوم البرنامج بتوزيع سل
، خاصة في منتصف لى مخيم الزعتريإللترحيب بالوافدين الجدد 

للبرنامج على مدار الليل، مما يستلزم تواجد موظفين تابعين 
مواد جاهزة  0. تتألف هذه السلل من الساعة، في سائر أيام األسبوع

خيمة  لألكل وغير قابلة للتلف، يتم تخزينها بشكل مسبق في
 .مخيمالمطاطية تابعة للبرنامج في 

ين تابعين للبرنامج مكرسين لرصد ثالثة مراقبين ميدانيهنالك  الرصد
عبد اهلل، فضاًل عن مراقبين آخرين الملك مخيم الزعتري وحديقة 
. خالل الفترة تالمحالة بما في ذلك زيار  ،لرصد برنامج القسائم
عملية  20رصد برنامج األغذية العالمي ب قامالمشمولة بالتقرير، 



 الجئين اإلقليمية ل ريا وعملية الطوارئاستجابة برنامج األغذية العالمي في سو 5
 5165آب  52، 61تقرير رقم 

 

زيارة  33م وائتوزيع قسعمليات  21و ساخنة توزيع وجبات
جراءات الالنتائج و للمحالت. وتشمل   يلي:ما  الرئيسيةمتابعة ا 

توزيع يصعب إنجاز عمليات الساخنة: ات الجبالو  عمليات توزيع
عدد المستفيدين؛ نظرًا إلى ارتفاع الوقت المناسب بشكل سريع وفي 

حاليًا بزيادة عدد  برنامج األغذية العالمي في المقابل، يقوم 
الضوء على ن و المستفيدلقد سّلط التوزيع. المسؤولين عن الموظفين 

برنامج في المقابل، يطالب ال؛ ةالغذائيالمواد تنوع في نقص ال
 طهي طعامهمبن ئو الالجطالب ساخنة. الوجبات التنويع ب هشركاء
؛ في المقابل، طبخللمرافق غير أن المخيم ال يحتوي على ، الخاص
ببناء برنامج في حين يقوم التركيب مطابخ على المفوضية تعمل 
توزيع الحصص التموينية. للتمكين من توزيع المواد الغذائية لمركز 

في وقت قريب من لجان إدارة األغذية إن تشكيل عالوة على ذلك، ف
 القضايا الهامة.شأنه المساهمة في معالجة 

برنامج األغذية العالمي عمد  ،ى طلب المستفيدينالقسائم: بناء عل
اللحوم لتشمل  المواد التي يمكن شراؤها بالقسائم قائمةإلى توسيع 
تكميلية أخرى فضاًل عن مواد د، لّ مجالطازج/لدجاج الواألسماك وا

هم الغذائية. ُتعتبر من أجل تلبية احتياجات السوريين وعادات
. باإلضافة ائعة في هذه العاداتالشمواد المن الخضروات والفاكهة 

وضع نموذج استمارة  خالل الفترة المشمولة بالتقرير، تمّ و إلى ذلك، 
في  حالياً  انستخدمهما ملتوزيع، و ل مرجعيةوقائمة المحالت رصد ل

 العمل الميداني.

 
 

 
  دورتي جينسين وهاني أبو عرجةبرنامج األغذية العالمي /  ©بناء نقطة توزيع تابعة لبرنامج األغذية العالمي في مخيم الزعتري 

 
 

 لبنان
 تآخر التطورا

المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون آب، كانت  13بحلول 
في البالد، هم  ينسوريمواطنين  32110الالجئين قد سجلت 

شخصًا في منطقة البقاع  20022شخصًا في الشمال و 12152
. هنالك أيضًا شخصًا يقيمون في بيروت ومنطقة الجبل 2025و

سوريًا آخرين اتصلوا بالمفوضية من أجل تسجيل أنفسهم.  21105
التي يشترط تهم جزء من السوريين المسجلين استالم بطاقا ينتظر

توفرها لديهم للحصول على القسائم الغذائية التابعة لبرنامج األغذية 
ن خالل تزويدهم بسلل يساعد البرنامج هؤالء الالجئين م؛ العالمي

ور استكمال قسائم فاعتماد برنامج اللى وهو سينتقل إ ةيعائلغذائية 
 .تسجيلهمالمفوضية عملية 

األسبوع  التي حدثت خالل عدد من عمليات االختطافإثر 
فخالل الفترة أنحاء لبنان. سائر في  الماضي، ظل الوضع متوتراً 

 نمنطقتيالعنيفة بين آب، اندلعت اشتباكات  10و 11الممتدة بين 
وقد ُأفيد عن في شمال مدينة طرابلس. زعتين لمتناا ةة والعلوييالسن
ربط التي تالطرق الساحلية كما تّم إغالق سائر تل عدة أشخاص مق

نتيجة لمزيج من انعدام األمن و . بشكل رسمي بيروتبقضاء عكار 
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المفوضية المقدمة من المواد غير الغذائية االفتقار إلى و شديد ال
كانت عالقة في طرابلس(، تعطلت األنشطة اإلنسانية في والتي )

في طرابلس وتوزيع المواد المحالت تقييم عملية الشمال وتم تأجيل 

تعليق  تمّ ففي البقاع، أما )عكار(. وادي خالد  الغذائية في منطقة
تهديدات البسبب  يومينلموظفين لمدة تحركات االعمليات و سائر 

 منية.األ

 

 استجابة برنامج األغذية العالمي

الجئ سوري  33111أكثر من سيستهدف البرنامج خالل شهر آب 
 :في لبنان

في عكار في منتصف آب دورة عملية التوزيع ل، بدأت في الشمال
قسيمة؛ في حين  1511أسرة  2151فتلقى ما مجموعه  الشهر:
ي تاألسر ال، مثل غذائيةسلاًل  مشاكلتعاني من أسرة  112تلقت 

م تتمكن من وبالتالي لغير المالئمة إلى نقاط التوزيع توّجهت 
تلك التي تعاني من مشاكل يتم العمل على حّلها أو  هاقسائماستالم 

المفوضية. تم استبدال بعض القسائم الخاصة بفي قاعدة البيانات 
المحيطة؛ في المناطق على الفور في المحالت التجارية المختارة 

سائر البرنامج عمليات تفتيش متكررة في  وموظفوقد أجرى 
استكمال غير أن رية للتأكد من احترام األنظمة. المحالت التجا

منطقة وادي خالد قد تأجل إذ أن المواد غير لتوزيع في عملية ا
قسائم إلى جانب  هاتوزيعوالتي يتم )الغذائية المقدمة من الشركاء 

في مدينة طرابلس. كالعادة، احُتجزت  قدبرنامج األغذية العالمي( 
، شريكنافي عملية التوزيع مع  بنشاطموظفي البرنامج سائر شارك 

يبدأ العمل بنظام القسائم في منطقة المجلس الدنماركي لالجئين. س
 .شهر أيلولفي طرابلس 

، وذلك آب من المقرر القيام بدورتي توزيع خالل شهر: في البقاع
للتكّيف مع التأخير الحاصل في عملية تسجيل الالجئين التي تقوم 

، أكبر عدد ممكن من المستفيدين بها المفوضية ولتغطية حاجات
الدورة اشخاص؛ انتهت  20013علمًا أن العدد المخطط له يبلغ 

 منها نحووقد استفاد األولى من عملية توزيع القسائم لشهر آب 
 الجئ. 21111

الثانية من توزيع القسائم في البقاع األوسط بسبب دورة تم تأجيل ال
على أن ع المقبل األسبو هي ستجري في التهديدات األمنية و 

 .اً الجئ 1000نحو تستهدف 

القسائم  التحقق منوالمجلس الدنماركي لالجئين من لبرنامج انتهى ا
؛ البقاع الشماليفي  وتنسيق توزيعها استنادًا إلى بيانات المستفيدين

المستفيدين قبل من قسيمة  1210وقد تم استبدال ما مجموعه 
الرؤية العالمية مستمرة في هذه تموز. وال تزال منظمة شهر خالل 
 .العملية

في المناطق الحدودية النائية سيواصل البرنامج توفير السلل الغذائية 
يستفيد غذائية )سلة  111نحو والمتأثرة بالصراعات. وقد تم توزيع 

على  المجلس الدنماركي لالجئينشخص( من خالل  211منها 
أما دورة شهر آب القاع. في مشاريع المفوضية لدى ألسر المسجلة ا

 اً الجئ 111قرى النائية )حوالي التي ستستهدف المزيد من ال
 المشاكل، فقد تأخرت عن الجدول الزمني المقرر جّراء (مسجالً 
 .أعالهالمذكورة األمنية 

"لقد عبرنا الحدود سيرًا على األقدام أثناء الليل. كان أطفالي 
 يصرخون ويتضرعون هلل طوال الوقت.

 حتى وصلناظلت ابنتي فاطمة ترتجف من الخوف طوال الطريق 
 إلى عرسال." 

 مجاورة لحمصالالقصير قرية ريما، الجئة سورية من 
 

 عمليات التقييم
المحاّلت التي تهدف إلى بدء برنامج : ال تزال عمليات تقييم الشمال
جارية، غير أنه قد تّم تعليقها بشكل  في منطقة طرابلس القسائم

 11المحالت الـتتلقى . االشتباكات التي شهدتها المدينةمؤقت جّراء 
حاليًا المجموعة األولى المستبدلة من عكار مناطق في المختارة 

وثيق من قبل موظفي شراف الإلقسائم دورة شهر آب وهي تخضع ل
  البرنامج.
تحديد للمحالت من أجل  بياناتقاعدة البرنامج  قد وضعالبقاع: ل

المناطق التي تعاني من ثغرات وتستدعي إضافة المزيد من 
 ،منطقةالما يلي: معلومات هذه تتضمن قاعدة البيانات . المحالت

، GPSالموقع  أعداد المستفيدين، الثغرات، إحداثياتالمحل، قرية، ال
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في ًا للمحالت . أجرت منظمة الرؤية العالمية تقييمالمالحظات
من أجل اختيار تعاونت مع برنامج األغذية العالمي كما زحلة، 
 .ه المنطقةي هذالمسجلة ف 31ألسر الـلمحلين 
 الرصد

حاليًا زيارات رصد في الشمال تشمل البرنامج يجري موظفو 
المختارة التي تستلم أول مجموعة من القسائم في  11المحالت الـ

  عّكار. 
بالتقرير السابق، أجرى برنامج األغذية المشمول خالل األسبوع 

. واحدة في البقاع توزيع ةوزيار للمحالت رصد زيارة  21العالمي 
على نظام  أعرب المستفيدون عن شعورهم بالرضى، بشكل عام

في لقسائم اعن سوء استخدام القسائم، غير أن بعض التقارير أفادت 
إلى تلبية ن يلمستفيدحاالت معينة مع تسليط الضوء على حاجة ا

غذائية والمواد غير اللطهي امثل غاز  ،احتياجات ملحة أخرى
 . الصحية ومنتجات النظافة

 صورة أكثر شموالً للحصول على رصد عملية السيواصل البرنامج 
تبادل البرنامج . وقد التي تطرأالستخدام القسائم ومعالجة القضايا 

حاليًا مع منظمات أخرى  التي تعمل المعلومات مع المفوضية كذلك
بعض االحتياجات غير ة تلبيلتمكن من لللنظر في السبل المتاحة 

من خالل المساعدات المقدمة من  نو الغذائية التي أثارها المستفيد
بشأن  اتخاذ قرار يدعو البرنامج إلىسكما  .المواد غير الغذائية

ذ استخدام بطاقات التعريف الصادرة عن المفوضية في المحالت إ
 القسائم.بيع من شأن ذلك الحد من خطر 

من الهيئة العليا لإلغاثة  رسمياً  تلقى البرنامج طلباً : التنسيق
سبوع مع الهيئة وعقد اجتماع هذا األاللبنانيين. العائدين لمساعدة 

المنظمة الدولية للهجرة والمفوضية والبرامج القطرية و العليا لإلغاثة 
مساعدة هذه المجموعة  لأجمن للعمل على وضع استراتيجية 

مجموعة تترأس الهيئة العليا لإلغاثة . سنالالجئي المحددة من
شريكه، المجلس برنامج األغذية العالمي و ة، تشمل كاًل من ملاع

هذه الدنماركي لالجئين، من أجل وضع اللمسات األخيرة على 
ن ألف عائلة ع قلّ المجموعة التي تاالستراتيجية. يمكن إدراج هذه 

شهر أيلول في المستفيدين من البرنامج لدورة توزيع ضمن مجموعة 
 .مشتركة بين الوكاالتالستراتيجية االاالتفاق على حال 

 
 

 العراق
 

 تآخر التطورا

العدد آب، يبلغ  13في المفوضية  الصادر عن تقريرلل وفقاً 
 21125في العراق ين المتواجدين الحالي من السورياإلجمالي 

 في إقليم كردستان.شخصًا  22010شخصًا، من بنيهم 
 جارية المفوضية والهالل األحمر العراقي ناء مخيمال تزال أعمال ب

 2111وهو سيأوي  نينوى،في تلعفر الكسك، في قضاء  في
 11في الكسك تقييم لمخيم بوستقوم المفوضية . مواطن سوري

السالمة واألمن تقييم الوضع األمني شؤون إدارة كما تتولى  آب.
أما المواطنون اإلنسانية. المنظمات لحركة بالنسبة في المنطقة 

 .في مبان مدرسية ، فسيتم إيواؤهممن سورياالعائدون ن و العراقي

صل إلى يالقائم على وشك أن إن عدد الالجئين السوريين في 
 وفقاً قد شارف على االنتهاء، و المخيم أحد أجزاء  شخص: 1111

ًا كانوا يقيمون في سوريمواطنًا  2531فقد دخل المخيم للمفوضية، 
تعمل منظمة ، أيلولفي أبوابها المدارس . ومع فتح مدارس داخلية

من أجل الخيام في القائم  إنشاءاإلسالمية عبر العالم على إلغاثة ا
في  ون يقيمونزاليال المزيد من األشخاص الذين استيعاب 

الجئ. يتم  0111قادرًا على استيعاب المخيم يكون المدارس. س
والمجتمع  يةحكومة العراقالتوفير المساعدات الغذائية من قبل 

 المحلي.
 

 استجابة برنامج األغذية العالمي

 

بحلول  مواطن سوري 21111يستهدف برنامج األغذية العالمي 
من خالل تزويدهم بالمساعدات الغذائية العينية  األولشهر كانون 

ستكون األولوية ألولئك المقيمين في مخيم دوميز في المباشرة؛ و 
 محافظة دهوك.
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برنامج األغذية العالمي ثالثي بين المفوضية و التفاق توقيع اال تمّ 
العراق لتوزيع المواد  -عبر العالم اإلغاثة اإلسالمية ومنظمة 

في شخص  3111الغذائية على المواطنين السوريين، بما في ذلك 
ابتداًء من في المجتمعات المضيفة، المقيمين وأولئك دوميز مخيم 

 آب، من قبل سائر األطراف. منتصف 
ومنظمة  مفوضيةمع كل من البرنامج األغذية العالمي يعمل 

لضمان المجلس الدنماركي لالجئين و  عبر العالماإلغاثة اإلسالمية 
المواد من طنًا  231منسقة بشكل جيد لـتوزيع قيام عمليات 

أولئك و دوميز ي مخيم فالمسجلين ئية على سائر السوريين الغذا
 في دهوك. المضيفةالمحلية في المجتمعات المقيمين 

 لتقريرا منح برنامج األغذية العالمي موافقته على عمليات التقييم:
لتقييم المشترك بين وكاالت األمم المتحدة الحتياجات ل النهائي

. قامت المفوضية، بوصفها الوكالة المواطنين السوريين في العراق
الرئيسية التي تتولى تنسيق العمليات الخاصة بالالجئين بموجب 
خطة االستجابة اإلقليمية، بإيصال التقرير إلى سلطات إقليم 
كردستان للحصول على موافقتها قبل توزيعه على الجهات المعنية 

النتائج الداخلية والخارجية، بما في ذلك الجهات المانحة. تشير 
م ائقساللتنفيذ برنامج األولية لهذا التقييم إلى أن إربيل مؤاتية 

األشخاص لخدمة المواطنين السوريين في المنطقة، بما في ذلك 
 قيمين في مخيم دوميز.الم

يقضي : بناء على طلب من وزارة الهجرة والمهجرين التنسيق
ألغذية برنامج ااجتمع القائم، في  ينالسوريالمواطنين مساعدة ب

الممكنة للمضي قدمًا في  العالمي مع المفوضية لمناقشة الطرق
  المنطقة.هذه 

 

 تآخر التطورا

السوريين أن عدد آب  10في أعلنت الحكومة التركية رسميًا 
أولئك ، بما في ذلك اشخاص 15012 هوفي تركيا المسجلين 
داخلية المدارس البشكل مؤقت في أو في المخيمات، المقيمون 

عدد السوريين يفوق أو يتلقون العالج الطبي في المستشفيات. 
في  11أي ما يمّثل شخص،  12111في المدارس قيمين الم

 المائة من العدد اإلجمالي.
 أشخاص 15012والبالغ الحالي الرسمي العدد ال يشمل 

فترة خالل شخص  2111 الجدد الذين بلغ عددهم الوافدين
 إلجماليلذا، فالعدد ا. آب 11-10الممتدة بين ساعة  10ـال

أي ما ، شخص 51111حوالي التقديري وغير الرسمي يبلغ 
 تموز. 13ئة منذ افي الم 51زيادة قدرها أكثر من يسجل 
سيتم ، شهر آبمسؤولون محليون أنه بحلول نهاية كشف 
 ونيزيب و  كركميش -أربعة مخيمات )غازي عنتاب افتتاح 

الالجئين المقيمين سيتم نقل كما عثمانية( الو  2-كهرمان ماراسو 
 المخيمات.هذه في المدارس الداخلية إلى 

السلطات تعمل  ،السوريينالالجئين تدفق وللتخفيف من ضغط 
 .سوريا" مع 0عند المعبر الحدودي "كز استقبال إنشاء مراعلى 

المواد المساعدة اإلنسانية األساسية )تفيد التقارير عن تقديم 
من وطأة تخفيف للشخاص هؤالء األإلى والماء وغيرها( ئية الغذا
تشير التقارير . ريثما تتم الموافقة على دخولهمالمعيشية  همظروف

 0111ند الحدود )شخص ينتظرون ع 0111إلى وجود نحو 
السلطات وقد كشفت (. ريهانليفي  1111( و )أونجو بينارفي 
ات اإليواء رتيبور االنتهاء من اتخاذ تفإدخالهم سيتم أنه 

 .المالئمة
، بما في ذلك الهالل األحمر التركي توزيع مواد اإلغاثةيواصل 

ى األشخاص المستضعفين في القرى عبر عل المواد الغذائية،
.الحدود

 برنامج األغذية العالمياستجابة 

إنشاء مكتب برنامج األغذية العالمي  على حالياً  العمل يجري
نظام القسائم في تركيا نشر المتخصصين في كما تم في أنقرة 
منسق برنامج توّجه آب،  11في تنفيذ المشروع. بللبدء تمهيدًا 

نظام القسائم المتخصص في لحاالت الطوارئ و  األغذية العالمي
مع السلطات المحلية لالجتماع س يليغازي عنتاب وكإلى 

 تركيا
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 21111نحو  الذي يستضيف حالياً  أونجو بينار وزيارة مخيم
  سوري.
سبوع المقبل، سيقوم فريق البرنامج بزيارة محافظة هاتاي األوفي 

 برنامج القسائم فيتنفيذ في لمزيد من السلطات المحلية شراك اإل
 .(مخيمات أخرى 0)حافظة تلك الم

 الطوارئتّمت الموافقة على المراجعة الثالثة لموازنة عملية 
ضمن في تركيا المسجلة دد الحاالت درج عاإلقليمية التي ت

وهي ال تزال في انتظار  من قبل لجنة مراجعة المشروع عمليةال
برنامج البدأ ي. سووضع اللمسات األخيرة عليهاالتغييرات  بعض

علمًا بحلول نهاية العام، شخص  31111إلى مساعدة بتقديم ال

المراجعة في عدد سيخضع على األرجح إلعادة النظر ذا الأن ه
مشترك بين الوكاالت المنقح النداء اًء على البنالرابعة للموازنة 

 يلول.توحيده خالل شهر أتوقع الذي ي
المرتقب لدراسة جدوى النهائي التقرير  يقترح: عمليات التقييم

العينية من المساعدات الغذائية  م االنتقال تدريجياً ائقسبرنامج ال
التي يمتلك قاطنوها معدات  القسائم في المخيماتإلى نهج 
فضاًل عن قدرة ، أو التي سيتم تزويدهم بها للطهيومرافق 

 الوصول إلى المحالت التجارية.

 الطوارئتّمت الموافقة على المراجعة الثالثة لموازنة عملية 
ضمن في تركيا المسجلة دد الحاالت درج عاإلقليمية التي ت

وهي ال تزال في انتظار  من قبل لجنة مراجعة المشروع عمليةال
الطفيفة. يتم حاليًا وضع اللمسات األخيرة على  التغييرات بعض

 31111إلى مساعدة بتقديم البرنامج البدأ ي. سالوثيقة النهائية
عدد سيخضع على ذا العلمًا أن هبحلول نهاية العام، شخص 

المراجعة الرابعة للموازنة )على النحو في األرجح إلعادة النظر 
 المبين أدناه(.

الالجئين تتضمن عدد أخرى للموازنة مراجعة القيام بمن المقرر 
األردن ولبنان ، أي كل من في البلدان المجاورةاإلضافيين 

هي ستستند إلى خطة االستجابة المنقحة والعراق وتركيا، و 
في مراجعتهما المتوقع ذي الصلة النداء مشتركة بين الوكاالت و ال

 .يلولشهر أ

 

مليون دوالر  2.1بقيمة كندا  تأّكد نبأ الهبة المقدمة من وقد
االحتياجات الغذائية العاجلة لبي لدعم العمليات التي تكندي 

 .لالجئين السوريين في لبنان واألردن

 

 

 والبريطانية والسويسريةوالكندية الحكومة األميركية واليابانية وكل من  المكتب اإلنساني للجماعة األوروبيةبفضل مساهمات 
مليون دوالر أميركي حتى  55.2، تم تأمين مركز األمم المتحدة للدعوة إلى الحقوق االجتماعيةو  والصندوق المركزي لألمم المتحدة

.مليون دوالر أميركي 11.2هذا التاريخ من أجل دعم خطة الطوارئ اإلقليمية. غير أن العجز ال يزال يبلغ 
 

 

 

 تعبئة الموارد

 المبلغ المؤكد بالدوالر األميركي الجهة المانحة

 0111111 الواليات المتحدة

 862500 اليابان

المكتب اإلنساني للجماعة 
 األوروبية

8161566 

 640851 سويسرا

 6545155 كندا

المركزي األمم المتحدة صندوق 
 لطوارئل

5415545 

مم المتحدة للدعوة إلى مركز األ
 الحقوق االجتماعية

6161111 

 5614261 المملكة المتحدة

 55810646 المجموع المؤّكد

 خطة الطوارئ اإلقليميةتكلفة 
511588 

88051650 

 11587411 العجز

 :، ُيرجى االتصال بـلمزيد من المعلومات
 في القاهرة قليمي اإلعالم اإل ةمسؤولفة، يالسيدة عبير عط

+20 1066634352 /Abeer.Etefa@wfp.org 
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