
 الجئين ريا وعملية الطوارئ اإلقليمية لاستجابة برنامج األغذية العالمي في سو 1

 2172أيلول  7، 71تقرير رقم 
 

 ااستجابة برنامج األغذية العالمي في سوري
 :ودول الجوار

  األردن ولبنان وتركيا والعراق
 6116أيلول  1 – 62: الفترة المشمولة بالتقرير – 17التقرير الدوري رقم 

 
 األولويات الرئيسية/األساسيةالنقاط 

المنظمات  تهدد قدرةالتي لعمليات العسكرية ا استمرار تدهورًا مع وغيرها من المحافظات تشهد هاع في دمشق وريفاوضاألال تزال  – سوريا
 .االحتياجات اإلنسانية يتنام الىتؤدي و  حركةال على

تنتظر الموافقة هي و يلول شهر أ منابتداءًا  مليون 5.1عدد المستفيدين إلى زيادة  لىامشروع الطوارئ  لموازنة السادسةمراجعة التهدف 
 .إصدار مبكر خالل األسبوع األول من أيلول على

 .في غالبية المناطق المستهدفةجارية التوزيع عمليات و ات حافظئية لدورة آب إلى سائر المالغذاإمدادات المواد وصلت 
نسبة أي بمستفيد،  50111ما مجموعه غذائية على قسائم بتوزيع برنامج األغذية العالمي قام لشهر األول، لخالل دورة التنفيذ  - األردن
في الرمثا االستقبال في اليوم في كل من مراكز وجبة  87263أكثر من برنامج الخالل الفترة المشمولة بالتقرير، قدم . في المائة 38تبلغ 

 .يومياً مستفيد  53111أكثر من فتّم الوصول إلى  ،رقفي المفمخيم الزعتري و 
ما  تلقد تلق. من المفوضية من طرابلس ستنتهي عند وصول المواد الغذائية المقدمةالبلد و  في شمالشهر آب مستمرة دورة ال تزال  – لبنان

وصول أو تعاني من محدودية قدرة الفي مناطق تعيش أسرة  220تلقت  حين فيأسرة قسائم غذائية حتى هذا التاريخ،  5131مجموعه 
 .القسائم في طرابلس خالل شهر أيلول نظامسيبدأ العمل ب .اًل من القسائمبد سلاًل غذائيةغيرها من القيود 

خالل هذا األسبوع، بعد أن كانت قد تأجلت في األسبوع  في البقاع األوسطلشهر آب توزيع القسائم عملية ة الثانية من دور التّم تنفيذ 
حوالي  التي يستفيد منها)سلة غذائية  288، تم توزيع شهر آبفي  .اً الجئ 2373، وهي قد شملت حوالي منياأل الوضعّراء الماضي ج

 النائيةالقاع وغيرها من القرى السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين في مشاريع  على األسر المسجلة لدى المفوضية( شخص 5111
 .من خالل المركز الدنماركي لالجئينوذلك 
من تركيا لتلبية االحتياجات الغذائية المتزايدة المواد الغذائية من ًا طن 572عملية الشراء الثانية التي تشمل يقوم البرنامج بمتابعة  - العراق

  .ردستانإقليم كفي موجودين سوري  51111لـ
خيمين في لبرنامج في مالتي يقدمها ا مائقسالإلى المساعدة القائمة على المساعدات العينية ستراتيجيته لالنتقال من ابرنامج عرض ال – تركيا

.شهر أيلولمنتصف في الى القسائم عملية االنتقال ستبدأ ؛ ناقش الترتيبات التنفيذية مع الحكومة في تركياقد و  ، يايالداجي

 
 ويماريا دي سو/ نامج األغذية العالمي بر ©. مجموعة من المستفيدين من القسائم الغذائية في البقاع، لبنان
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 سوريا  

تآخر التطورا

مثل  ريف دمشق والمحافظات األخرىو الوضع في دمشق يستمر 
دلب و  حلب في حين تؤدي تدهور الحمص ودير الزور في و حماة و ا 

وتنامي وصول عرقلة قدرة الإلى المستمرة المسلحة األعمال 
مغادرة أجبروا على ال يزال األشخاص الذين . االحتياجات اإلنسانية

في المباني لهم ن ملجأ يبحثون عمنازلهم بسبب األحداث الحالية 
 .رئيسيبشكل العامة والمدارس 
للحصول الخطف عمليات بما في ذلك  ،اإلجراميةكما أن األعمال 

في ازدياد مما يشير إلى  هي أيضاً ، وسرقة السياراتعلى فدية 
مجال اإلغاثة في  ونالعاملالتي يواجهها  احتمال زيادة المخاطر

 .ةاإلنسانيوالمساعدات 
الوضع على الطرق السريعة بين المحافظات ال على الرغم من أن 

الحدود مع كل المؤدية إلى الطرق الدولية ُأعيد فتح ، غير آمنيزال 
دولية العمليات التجارية العودة بما يسمح  من األردن ولبنان
 .الموظفينتنقالت عن  واإلقليمية، فضالً 

 في االتصالصعوبات المقرون باألمنية األحوال تقلب كما ال يزال 
ويعيق عمليات إرسال البرنامج التحديات التي يواجهها يزيد من 

ال يزال تأمين الشاحنات إلرسال . الشراءعمليات و  والمراقبةالمواد 
بسبب  ،مدينتي حلب وحمصالمواد الغذائية صعبًا، خاصة إلى 

في أما  .الديزل، وال يزال هنالك شح في مادة عاوضاألتدهور 
تعمل  .سقةتصاالت ال تزال غير متوحلب، فاال دير الزورمحافظتي 

على الترتيبات في البرنامج كنولوجيا المعلومات واالتصاالت وحدة ت
، فضاًل عن بديلة للمكاتب الفرعيةاتصال وسائل يجاد الالزمة إل

 .اتتسهيل العمليمن أجل لمركبات الميدانية ا
تبدأ الى حمص مم المتحدة بعثة مشتركة تابعة لأللقد تّم تنظيم 

بقيادة مكتب تنسيق الشؤون وستكون  2152أيلول  3في  هاعمل
 لمن أج إدارة األمم المتحدة للسالمة واألمنتحت إشراف اإلنسانية و 

، فضاًل عن تقييم الوضع الحالي واالحتياجات اإلنسانية في حمص
 .في المدينةلألمم المتحدة ثابت تأمين تواجد إمكانية البحث في 

 

ولة بالتقرير، أدت العمليات المسّلحة المستمرة خالل الفترة المشم

في عدد من المحافظات في سوريا إلى تقييد قدرة الوصول وتنامي 

االحتياجات اإلنسانية

 

 استجابة برنامج األغذية العالمي

 وفقاً و ، 2152ابتداًء من شهر أيلول : ات الغذائيةبرنامج المساعد
برنامج األغذية سيبدأ  ،الطوارئلموازنة مشروع ألحدث مراجعة 

 53في مليون مستفيد  5.1تقديم المساعدات الغذائية إلى بالعالمي 
األحداث بمباشر أو غير مباشر متأثرة بشكل محافظة سورية 

 .الجارية
الهالل  اتقدر ومع تنامي االحتياجات اإلنسانية داخل سوريا واستنفاد 

يستمر البرنامج بتزويده بالدعم المالي من ، األحمر العربي السوري
موظفين أجل تغطية تكاليف عمليات التفريغ والرواتب والحوافز لل

معدات تكنولوجيا المعلومات و  53في سائر الفروع الـمتطوعين وال
ووحدات التخزين النقالة الخفيفة الشاحنات والمركبات و واالتصاالت 

تدريب لى التخطيط ليجري العمل عكما  .يةالتخزينات قدر الو 
سُيعقد الهالل األحمر العربي السوري ومتطوعي ي يستهدف موظف

 .شهر أيلولفي 

شهر آب التي تّم توزيعها خالل الفترة لدورة  ئيةسلة الغذاتحتوي ال
 3كلغ من البرغل و 1لغ من األرز وك 51على المشمولة بالتقرير 
 1زيت ولترات من ال 1المعكرونة ولغ من ك 1كلغ من العدس و

 1.61و( علب 51)الفاصوليا المعلبة من  2.31السكر وكلغ من 
سعرة  5533مثل فتلسلة هذه االقيمة الغذائية ل أما .كلغ من الملح

 .حرارية
بما في ذلك الزيارات  التي يقوم بها البرنامج، أنشطة الرصدتواصلت 

 عاوضاأل تفي المناطق التي سمحالسوق، المنزلية وجمع أسعار 
 .فيها بذلك

التابع توزيع المركز التي كنا نقوم بها في زيارة الرصد التقينا بعلى أثناء "
فأخبرتنا هذه المرأة البالغة  .لهالل األحمر العربي السوري في السويداءل
وهم . السويداء منذ شهر مع زوجها وابنتيهماإلى وصلت أنها قد  عاماً  81

. القصف دء عملياتب دمشق عندحي التضامن في كانوا قد فّروا من 
لم يسبق لنا أبدًا أن طلبنا . يحدث لنا مايمكنني أن أصدق ال "تقول على، 
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 منزلنافقد غادرنا . آخر خيارأي  لديناغير أنه لم يعد المساعدة من قبل، 
ثالثة وها قد مرت . لبضعة أيامغيابنا لن يدوم إال  ممتلكاتنا على أمل أنو 

منازلنا ى إلإذا كنا سنتمكن من العودة ت ال أعرف ما أسابيع وأنا ما زل
فقد تكون هذه : بسبب ابنتيناإلى السويداء المجيء اخترنا . على اإلطالق

لكن الحياة مكلفة . منة في سوريااآل األخيرة القليلةالمنطقة من المناطق 
حقيقة أننا قادرون على االستفادة من المساعدات الغذائية من و . هناجدًا 

. مصدر ارتياح كبير بالنسبة لي ولعائلتييشكل ل الهالل األحمر خال
 "...نامن أجلونحن ممتنون لما تقومون به 

أجرى العاملون الميدانيون المسؤولون خالل الفترة المشمولة بالتقرير، 
التي تأوي يارات إلى المدارس ز للبرنامج عن الرصد التابعون 

عن األمان ومراكز الهالل األحمر  ا منازلهم بحثاً أشخاصًا غادرو 
دمشق  محافظات العربي السوري والجمعيات الخيرية المحلية في

بشكل رئيسي ستخدم بعض هذه المدارس تُ  .القنيطرةو ريف دمشق و 
ملجأ، كما أن بعضها ُيستخدم إلى إليواء األشخاص الذين يحتاجون 

سلطات بإذن من ال ، وذلكلتوزيعل مراكزكالهالل األحمر  من قبل
 .المحلية

القنيطرة ت محافظة الرصد، فقد استضافعمليات لنتائج  وفقاً 
األحداث جّراء دمشق متضررة في ريف قادمين من مناطق  اً شخاصأ

لدى فرع مسجلين شخص  22111هنالك حتى اآلن نحو . األخيرة
الغذائية سلل توزيع الالذي يقوم بالهالل األحمر العربي السوري 

 برنامج األغذية العالمي واللجنة الدوليةمن واء على حد سالمقدمة 
بكثير من  كبراالحتياجات اإلنسانية أغير أن . للصليب األحمر

زيادة بالهالل األحمر العربي السوري قد طالب المتاحة و ات المساعد
 .محافظة القنيطرةمخصصات 

الفرعي للبرنامج في مكتب الصادرة عن القارير بناًء على الت
متزايدة من األسر  المنطقة الشمالية الشرقية أعداداً تشهد القامشلي، 

أماكن أكثر على دير الزور وحلب من أجل العثور ت من فرّ تي ال
، كان عدد األسر آب 23بحلول . الرقة والحسكةمحافظتي في  أمناً 

في  53111في محافظة الرقة وأكثر من  28111المسجلة نحو 
االحتياجات إذ أن ادمين الجدد األولوية للقُتعطى . محافظة الحسكة

 .المحافظتينالمخصصات المقررة لهاتين اإلنسانية الحالية تتجاوز 
 

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

 .األحمر العربي السوري

العاشر منه، وهي في  آبعملية إرسال المواد الغذائية لدورة بدأت 
قد انتهت في الالذقية والسويداء والقنيطرة في حين ال تزال مستمرة 

 551011وصلت كانت قد ، أيلول 5وبحلول . في باقي المحافظات
 .53الـ المحافظاتإلى سائر  اً مستفيد 113611حّصة لـ

تنسيق مع األونروا إلرسال المواد الغذائية بال ويقوم البرنامج أيضاً 
ريف دمشق و في دمشق  األونرواالخاضعة إلدارة  المدارسإلى 

 .المناطق المجاورةوالتي تأوي أشخاصًا فارين من وحلب 
. البالدإلى بالستيكية  ةمنص 5111وخيمة مطاطية  55ت وصل

إلى الهالل األحمر  منصة 111وخيام مطاطية  1وهب وسيتم 
كما سيتم . ي السوري كجزء من عملية بناء القدرات اللوجستيةالعرب

 فيات مستودع البرنامج لتعزيز قدر استخدام ست خيام مطاطية 
الخيام المطاطية دمشق وطرطوس وبقية المنصات في محافظتي 

 .التابعة للبرنامج
 لمن أجآلية تنسيق لوجستية في دمشق لقد أنشا البرنامج : التنسيق

اإلنساني مجتمع ما بين الوكاالت لل فياللوجستي تحسين التنسيق 
 .لألحداث في سورياللتصدي استجابة الذي يقوم بأنشطة 

عمان اللوجستي في قطاع لل ي، تم عقد اجتماع تنسيقآب 23في 
بين سائر لمعلومات اللوجستية تبادل متسق لضمان  لمن أج

أفضل في بشكل ت وتحديد االحتياجات والثغرا الجهات المعنية
التنسيق  يةهيكلوسيتم توسيع نطاق . االستجابة اإلنسانية اللوجستية

ذات  المعلومات اللوجستيةكما يتم العمل حاليًا على . شمل بيروتتل
وتوزيعها على العاملين ( ات والصورتقييمالمثل الخرائط و ) الصلة

 .في المجال اإلنساني
بما في ذلك النقل البري مجانية ة يقدم البرنامج خدمات لوجستي

لتصدي االستجابة لالمشاركة في لمنظمات اإلنسانية إلى اوالتخزين 
يتم توفير النقل البري إلى مراكز . ألحداث الحالية في سوريال

 تفريغبإجراءات البرنامج كّفل التخزين الرئيسية داخل البلد حيث يت
فقد أّمن البرنامج، . هاوتخزيناألخرى  المنظماتحموالت وشحنات 

 والنقل التفريغخدمات ، هذا التاريخحتى  2152 آذار 85منذ 
سلل مواد من ًا طن 111/متر مكعب 2611كثر من أل والتخزين
والمالبس ية ألسر ة والمعدات المنزلية االغذائيالمواد و  الصحية النظافة
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بالنيابة عن المجلس الدانمركي غير الغذائية مواد وغيرها من ال
لسكان األمم المتحدة لاألونروا وصندوق و واليونيسيف لالجئين 

 .ومنظمة الصحة العالمية
أنحاء البالد، سائر في في تكاليفه  وارتفاعالوقود في  نقصل ج  سُ 

 مّ هذا السبب، فقد تل. بما في ذلك المدن الكبرى وفي ميناء طرطوس

من أجل إمداد لتر في دمشق  61111إنشاء مستودع للوقود بسعة 
مخزون لضمان و . بالوقود التابعة للبرنامجالخفيفة اآللية المركبات 
م المستودع استخدا، إذا لزم األمر، يمكن الوقودمن  ثابتكاف و 

على أساس استرداد التكاليف من قبل وكاالت األمم المتحدة األخرى 
 .تجاريةالنقل وشركات التنفيذيين والشركاء ال

 

 آخر المستجدات بشأن الموارد

مليون دوالر  587وارئ الحالي بنحو طتقدر قيمة مشروع ال
    .أميركي

مليون دوالر أميركي منها بفضل  75أكثر من وقد تّم توفير 
 المركزي والوالياتاألمم المتحدة صندوق  مساهمات كل من

المتحدة وكندا وأستراليا وهولندا والمفوضية األوروبية والمملكة 
وغيرها وروسيا المتحدة وفنلندا وآيرلندا وألمانيا والكويت وفرنسا 

من الجهات المانحة المتعددة األطراف، باإلضافة إلى التراكمات 
   .المتبقية من العمليات السابقة

 .مليون دوالر أميركي 77بلغ العجز الحالي ي
عاجل للبدء بتنفيذ األنشطة المدرجة التمويل للحاجة وهناك 

ضمن العملية الخاصة والرامية إلى زيادة قدرات برنامج 
األغذية العالمي في مجال الخدمات اللوجستية واالتصاالت 

 .واألمن وسط هذه البيئة المحفوفة بالصعوبات المتزايدة
 

 األردن

 تآخر التطورا

ين مواطن 37618كانت المفوضية قد سّجلت  أيلول، 5بحلول 
 511111أن أكثر من  لىإ الحكومة األردنية شيروت. ينسوري

باإلضافة إلى ذلك، تّم تحديد مواعيد . شخص سوري قد دخلوا البالد
شخصًا ال يزالون في  28881أشخاص وهنالك  7610تسجيل لـ

انتظار التسجيل في مخيم الزعتري، مّما يرفع عدد األشخاص 
ومع استمرار . شخصاً  66571المؤهلين لتلقي المساعدة إلى 

الوضع على ما هو عليه في سوريا، ال يزال السوريون يعبرون 
الحدود األردنية بأعداد كبيرة، طلبًا للجوء، خاصة في مدينتي المفرق 

 .والرمثا

نظام الكفالة  قيطبالنظر بشأن تردنية الحكومة األلقد أعادت 
ووافقت عليه في  شمل األسرفي حاالت لّم و المعرضة للحاالت 

 .بعض الحاالت من خالل دراسة كل حالة على حدة
حيث بلغ المتوسط ة مرتفعًا ديالجدحاالت الوصول معدل ال يزال 
وصلوا إلى مخيم  سوريمواطن  5311للوافدين الجدد اليومي 

الزعتري خالل األسبوع الماضي، مّما رفع العدد اإلجمالي 
يتّم . 28311لألشخاص الذين تم استقبالهم في المخيم إلى حوالي 

 زعتريخيم الورة غير قانونية إلى منقل أولئك الذين يعبرون بص
 .مباشرة

 استجابة برنامج األغذية العالمي

الجئ  33111يستهدف برنامج األغذية العالمي  أيلول،خالل شهر 
يعيشون في المجتمعات المحلية وفي مركز مسجل لدى المفوضية 

الوجبات كما يقدم البرنامج . سايبر سيتي عن طريق القسائم الغذائية
 53111بمعدل )لمواطنين السوريين عدد متزايد من ال الساخنة

مراكز االستقبال المتواجدين في ( شخص خالل هذا األسبوع
 .المجاورة للحدود
الشركاء قام ، من عملية التنفيذ ولاألشهر التوزيع للخالل دورة 

. مستفيد 50111ما مجموعه على غذائية بتوزيع قسائم ن و المتعاون
 .البرنامجالمحددة من قبل المحالت استبدال هذه القسائم في  تمّ وقد 
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من وجبة يوميًا  87263قدم برنامج األغذية العالمي ما معدله نحو 
في مراكز خالل شريكه التنفيذي، جمعية تقية أم علي الخيرية، 

 53111كثر من االستقبال في الرمثا وفي مخيم الزعتري، وذلك أل
 .في اليوم مستفيد
فق طبخ نشاء مراعلى إالمفوضية مع برنامج األغذية العالمي يعمل 

إلى ساخنة ات الوجبالنتقال من توزيع لالزعتري اللالجئين في مخيم 
هم ن الالجئين من إعداد وجباتمكّ ذلك سيو . غذائيةالحصص تقديم ال

بدأ العمل على بناء . المواد الغذائية التي يستهلكونهاوتنويع الخاصة 
. أيلول 57آب وسيتم إنجاز األشغال في  20مرافق الطبخ في 

من أجل الغذائية مواد التخزين المسبق لل على حالياً يعمل البرنامج 
 .الزعتري عند نقطة توزيع المواد الغذائية في المفرق مخيم

غذائية  لوم البرنامج بتوزيع سلباإلضافة إلى الوجبات الساخنة، يق
، خاصة في منتصف لى مخيم الزعتريإللترحيب بالوافدين الجدد 

الليل، مما يستلزم تواجد موظفين تابعين للبرنامج على مدار 
مواد جاهزة  7تتألف هذه السلل من . الساعة، في سائر أيام األسبوع

ة خيم لألكل وغير قابلة للتلف، يتم تخزينها بشكل مسبق في
 .مطاطية تابعة للبرنامج في مخيم الزعتري

 

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  53رصد برنامج األغذية العالمي ب قامالمشمولة بالتقرير، 

مقابالت  51زيارة ألحد المحالت، فضاًل عن و  ساخنة توزيع وجبات
جراءات النتائج و وتشمل . كمع المستفيدين من أجل بنرامج القسائم ا 

 :متابعة الرئيسية ما يليال

توزيع يصعب إنجاز عمليات ال: ساخنةات الجبالو  عمليات توزيع
عدد المستفيدين؛ نظرًا إلى ارتفاع وقت المناسب البشكل سريع وفي 

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

برنامج في المقابل، يطالب ال؛ ةالغذائيالمواد تنوع في نقص ال
 طهي طعامهمبن ئو الالجلب طا. ساخنةالوجبات التنويع ب هشركاء
ما يحول  طبخللمرافق غير أن المخيم ال يحتوي على ، الخاص
تركيب على المفوضية ؛ في المقابل، تعمل آلن دون ذلكحتى ا
توزيع المواد الغذائية لمركز ببناء برنامج في حين يقوم المطابخ 

. طابخمن الم حال االنتهاء توزيع الحصص التموينيةللتمكين من 
في وقت قريب من لجان إدارة األغذية إن تشكيل عالوة على ذلك، ف

 .ةيالقضهذه شأنه المساهمة في معالجة 
برنامج األغذية العالمي عمد  ،ى طلب المستفيدينبناء عل: القسائم

د، لّ مجال/طازجاللحوم واألسماك والدجاج الالقائمة لتشمل إلى توسيع 
تكميلية أخرى من أجل تلبية احتياجات السوريين فضاًل عن مواد 

ائعة في الشمواد المن الخضروات والفاكهة ُتعتبر  .هم الغذائيةوعادات
خالل الفترة المشمولة بالتقرير، و باإلضافة إلى ذلك، . هذه العادات

لتوزيع، مرجعية لوقائمة المحالت رصد وضع نموذج استمارة ل تمّ 
 .العمل الميدانيفي  حالياً  انستخدمهما مو 
 

تلكون المال؛ فكانوا قبل اعتماد نظام القسائم، لم يكن بعض األشخاص يم"

أما اليوم مع نظام . هادخولبينظروا إلى المحالت المجاورة ويحلمون 

 ."وانما أيضًا على الشراء على الدخولليس فقط القسائم، فقد باتوا قادرين 

عاماً، الجئة سورية من درعا في مركز سايبر سيتي في  71نورهان، 

 .الرمثا

 

 لبنان

تالتطوراآخر 

شخصًا في  28515ي البالد، هم ًا فسوريمواطنًا  32036آب، كانت المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين قد سجلت  81بحلول 
سوريًا آخرين اتصلوا  51113هنالك أيضًا . شخصًا يقيمون في بيروت ومنطقة الجبل 5070شخصًا في منطقة البقاع و 56326الشمال و

التي يشترط توفرها لديهم للحصول على القسائم تهم ينتظر جزء من السوريين المسجلين استالم بطاقا. بالمفوضية من أجل تسجيل أنفسهم
اعتماد لى وهو سينتقل إ ةيعائلائية ن خالل تزويدهم بسلل غذيساعد البرنامج هؤالء الالجئين م؛ الغذائية التابعة لبرنامج األغذية العالمي

 .تسجيلهمور استكمال المفوضية عملية قسائم فبرنامج ال
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على المشروع، مما سمح  ات أقلّ تأثير أكبر مع  األسبوع السابق، شهد هذا األسبوع هدوءاً خالل األمني وضع العقب التوتر النسبي في 
 .العالمي برنامج األغذيةتوزيع تسجيل المفوضية و بمواصلة عمليات 

 

 استجابة برنامج األغذية العالمي

الجئ سوري  88111يستهدف البرنامج خالل شهر آب أكثر من 
 :في لبنان

، بدأت عملية التوزيع لدورة آب في عكار في منتصف في الشمال
قسيمة؛ في حين  6311أسرة  5131فتلقى ما مجموعه : الشهر
 بداًل من القسائم سلاًل غذائية أسرة تعاني من مشاكل 220تلقت 

مثل األسر التي توّجهت إلى نقاط التوزيع غير المالئمة وبالتالي لم )
تتمكن من استالم قسائمها أو تلك التي تعاني من مشاكل يتم العمل 

تم استبدال . (على حّلها في قاعدة البيانات الخاصة بالمفوضية
ت التجارية المختارة في المناطق بعض القسائم على الفور في المحال

المحيطة؛ وقد أجرى موظفو البرنامج عمليات تفتيش متكررة في 
عملية غير أن . سائر المحالت التجارية للتأكد من احترام األنظمة

إذ أن المواد غير الغذائية  تالتوزيع في منطقة وادي خالد قد تأجل
إلى جانب قسائم برنامج  والتي يتم توزيعها) المفوضيةالمقدمة من 

يبدأ العمل بنظام س. قد احُتجزت في مدينة طرابلس( األغذية العالمي
 .شهر أيلولفي القسائم في منطقة طرابلس 

من توزيع القسائم في  لشهر آب الثانيةدورة تأجيل ال تمّ : في البقاع
، غير األمني الوضعبسبب  خالل األسبوع الماضي البقاع األوسط

 .الجئ 2111نحو أنها قد تّمت خالل هذا األسبوع مستهدفة 

آب  20تلّقى البرنامج في البقاع من منظمة الرؤية العالمية في 
وتنسيق توزيعها استنادًا إلى القسائم  قق منمستندات عملية التح

لشهر تموز وال تزال عملية التحقق جارية من  بيانات المستفيدين
 .جانب البرنامج

في المناطق الحدودية النائية صل البرنامج توفير السلل الغذائية سيوا
يستفيد )غذائية سلة  288نحو وقد تم توزيع . والمتأثرة بالصراعات

على  المجلس الدنماركي لالجئينمن خالل ( شخص 5111منها 
 .قرى النائيةفي مشاريع وغيرها من الالمفوضية لدى ألسر المسجلة ا

 عمليات التقييم

في منطقة طرابلس المحالت تقييم من عمليات تم االنتهاء : الشمال
 من قبل المجلس الدنماركي محالً  23القسائم مع اختيار لبرنامج 

لمحالت لوسيتم تنظيم تدريب . وبرنامج األغذية العالميلالجئين 
باإلضافة  .سبوع المقبل، وسيتم توقيع العقود في اليوم نفسهاألخالل 

كار قرى وبلدات عفي المختارة  23الـلمحالت اشرت اإلى ذلك، فقد ب
وثيق  آب، وذلك بإشرافن دورة المستبدلة األولى مقسائم باستالم ال
 .موظفي البرنامجمن قبل 

تحديد /أجرى المجلس الدنماركي لالجئين عمليات تقييم: البقاع
برنامج اختار بالتعاون مع المحالت في منطقة بعلبك و إضافية لل

للمشاركة في ثالثة محالت من أصل الثمانية التي تم تحديدها 
 .المشروع

المجلس مجموعة تركيز باالشتراك مع ضمن مناقشة تّم عقد جلسة 
القاع، وهي منطقة مشاريع  للمستفيدين في الدنماركي لالجئين

تقييم  لمن أجالوصول إليها، على البرنامج والشركاء يصعب 
يقوم المجلس . الغذائيةسلل القسائم وال نظام بينتفضيالت سكانها 
، اإلعالن عنهاقبل جلسة النقاش النتائج النهائية لحاليًا بالتحقق من 

في هذه المنطقة أن المستفيدين تظهر النتائج األولية غير أن 
ن يضطر مقسائم حتى لو كانوا الالمساعدة من خالل تلقي يفضلون 

 .اطق أخرى الستبدالهاإلى المحالت التجارية في مننتقال الإلى ا
 الرصد

حاليًا زيارات رصد في الشمال تشمل البرنامج يجري موظفو 
المختارة التي تستلم أول مجموعة من القسائم في  23المحالت الـ

  . عّكار
بالتقرير السابق، أجرى برنامج األغذية المشمول خالل األسبوع 

للمحالت في زيارات  1و رصد ما بعد التوزيعة مقابل 52 العالمي
عن  وأصحاب المحالت أعرب المستفيدون، بشكل عام. البقاع

على نظام القسائم، غير أن بعض التقارير أفادت  شعورهم بالرضى
في حاالت معينة مع تسليط الضوء على لقسائم اعن سوء استخدام 

لطهي امثل غاز  ،احتياجات ملحة أخرىإلى تلبية ن يلمستفيدحاجة ا
 . أو لتسديد اإليجار الصحية غذائية ومنتجات النظافةوالمواد غير ال
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 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 تلبين من لتمكلللنظر في السبل المتاحة 

من خالل المساعدات المقدمة من  نو الغذائية التي أثارها المستفيد
كما سيدعو البرنامج إلى اتخاذ قرار بشأن  .المواد غير الغذائية

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

البرنامج من الهيئة العليا الطلب الرسمي الذي تلقاه  عقب: التنسيق
، فهو سيشارك في فريق عامل اللبنانيينالعائدين لإلغاثة لمساعدة 

 للعمل على وضع استراتيجية الحكومية الهيئة العليا لإلغاثةبرئاسة 
المجموعة من يمكن إدراج هذه  .مساعدة مشتركة بين الوكاالت

ضمن مجموعة ن ألف عائلة ععددهم  قلّ العائدين الذين ي
االتفاق شهر أيلول في حال المستفيدين من البرنامج لدورة توزيع 

 .ستراتيجيةاالعلى 
 

 

 العراق

تآخر التطورا

الجئين الحالي من الاإلجمالي العدد للمفوضية، يبلغ  وفقاً 
 3708مسجلين و 58030شخصًا، من بنيهم  53732ين سوريال

 .الون في انتظار التسجيلال يز 
لبرنامج لشهر الرقم التخطيطي الذي يستهدفه اهذا العدد يفوق 

برز الحاجة إلعادة النظر في مّما ي (51111) كانون األول
النسخة المحدثة من خطة االستجابة  االحتياجات الغذائية في

إلى افدين الجدد زيادة في عدد الو سّجلت . اإلقليمية لشهر أيلول
هذا الحدود خالل سوريًا  2633مع عبور نحو إقليم كردستان 

سوريين مواطنين الالعدد اإلجمالي لل، فقد ارتفع وبذلك. األسبوع
بما في ذلك أشخاص،  53351إلى كردستان المقيمين في 

 .دوميزفي مخيم  8577

 جارية المفوضية والهالل األحمر العراقي ناء مخيمال تزال أعمال ب
 5111وهو سيأوي  نينوى،في تلعفر الكسك، في قضاء  في

السالمة واألمن تقييم شؤون إدارة تتولى بعثة من . مواطن سوري
أما . اإلنسانيةالمنظمات في المنطقة لحركة الوضع األمني 

في مبان  ، فسيتم إيواؤهممن سورياالعائدون ن و العراقيالمواطنون 
 .مدرسية

، في حين تم إيواء الجئًا سورياً  2101حاليًا القائم يأوي مخيم 
والمباني العامة  المحلية آخرين في المنطقة في المدارس 8732

استيعاب قدرة عزيز أعمال البناء جارية لتال تزال . في المدينة
يتم توفير المساعدات . الجئ 7111رفعها إلى القائم و مخيم 

 .لمحليوالمجتمع ا يةحكومة العراقالالغذائية من قبل 
 

 استجابة برنامج األغذية العالمي

 

بحلول  مواطن سوري 51111يستهدف برنامج األغذية العالمي 
من خالل تزويدهم بالمساعدات الغذائية العينية  األولشهر كانون 
ستكون األولوية ألولئك المقيمين في مخيم دوميز في المباشرة؛ و 

 .محافظة دهوك
إلعداد قوائم المستفيدين المطلوبة المفوضية لم تتم إتاحة سجالت 

تسبب في ، مّما قد في الوقت المناسبمن مساعدات البرنامج 
سيجتمع . أيلول 2التي كانت مقررة في وزيع عمليات التتأخير 

ووزارة اإلغاثة اإلسالمية والمفوضية البرنامج مع كل من منظمة 

لقد . الستكمال ترتيبات التوزيعأيلول  8في الهجرة والمهجرين 
من استخدام قسائم مؤقتة قاضي باالقتراح ال وافق البرنامج على

من  ملتمكينه، وذلك تحديد الالجئين الذين يعيشون في المخيمأجل 
 8111أكثر من سيتلقى . تلقي حصصهم في الوقت المحدد

ذات مجموعة بوصفهم المخيم حصصهم الفي مقيمين سوري 
 .القصوىاألولوية 
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ًا طن 572عملية الشراء الثانية التي ستشمل يقوم البرنامج بمتابعة 
تلبية االحتياجات الغذائية المتزايدة لتركيا من  ئيةالغذامن المواد 

 .في إقليم كردستانالجئ سوري  51111لـ
لتقييم المشترك بين ل النهائي لتقريرال يزال ا :عمليات التقييم

 وكاالت األمم المتحدة الحتياجات المواطنين السوريين في العراق
قبل في انتظار موافقة السلطات الحكومية في إقليم كردستان 

تشير . ، بما في ذلك الجهات المانحةتوزيعه على الجهات المعنية
لتنفيذ برنامج النتائج األولية لهذا التقييم إلى أن إربيل مؤاتية 

م لخدمة المواطنين السوريين في المنطقة، بما في ذلك ائقسال
 .يم دوميزقيمين في مخالماألشخاص 

يقضي بناء على طلب من وزارة الهجرة والمهجرين : التنسيق
يسعى البرنامج إلى  القائم،في  ينالسوريالمواطنين مساعدة ب

الحصول على التمويل من صندوق األمم المتحدة لمواجهة 
الطوارئ من أجل تلبية االحتياجات الطارئة في المنطقة والتي 

اجتمع  . سيتم شملها في المراجعة الرابعة لموازنة مشروع الطوارئ
الممكنة  برنامج األغذية العالمي مع المفوضية لمناقشة الطرق

تركيب البنية حاليًا بالمفوضية تقوم  .المنطقةفي هذه للمضي قدمًا 
التي قد المطاطية الخيام  بما في ذلك ،التحتية المختلفة في المخيم
مهلة قصيرة إذا لزم األمر، بما ضمن توفر مرافق تخزين إضافية 
 .في ذلك تخزين المواد الغذائية

 
 

 

 تآخر التطورا

المسجلين السوريين أن عدد آب  81أعلنت الحكومة التركية في 
بشكل ن و أولئك المقيمبما في ذلك والمقيمين في المخيمات، 

يتلقون العالج الطبي في الذين مدارس أو المؤقت في 
كما أشارت التقارير . أشخاص 31351، قد بلغ المستشفيات
 51111قدرة استيعاب ) كهرمان ماراسفي المخيم إلى افتتاح 

 3111قدرة استيعاب ) كركميش -غازي عنتاب وفي ( شخص
خمسة عاماًل، بما في ذلك  مخيماً  55حاليًا ك لهنا(. شخص

وواحد  ورفاأفي غازي عنتاب واثنان في شانلي واثنان  في هاتاي
في كيليس؛ ، باإلضافة إلى مدينة حاويات كهرمان ماراسفي 

 51111قدرة استيعاب تبلغ ثالثة مخيمات مع كما هنالك 
 أيلولخالل شهر من المقرر افتتاحها قيد اإلنشاء و شخص 
2152.  

 

سبق وتّم شخص  3111عن وجود  السلطات المحليةكشفت 
شخص  3111سيتم نقل حوالي أنه و  كركميشإلى مخيم هم نقل

كهرمان المخيم في أن يبدأ من المتوقع . من المدارسإضافي 
 .أيلول 8 االثنيننهار من  اعتباراً الالجئين استقبال ب ماراس
شخص  3111ك أكثر من لزال هنايللسلطات، ال  ووفقاً 

وسيتم إدخالهم  ،على الجانب السوري ،الحدودند ينتظرون ع
ات اعدتقديم المسيتم الحدود مفتوحة و . إلى البالد تدريجياً 

مواطنين إلى ال( ومساعدة طبيةئية ومياه غذامن مواد )اإلنسانية 
الهالل كما يواصل . من الحدود "نقطة الصفر"سوريين في ال

، بما في ذلك المواد الغذائية ،األحمر التركي توزيع مواد اإلغاثة
 .الحدوديةفي القرى على األشخاص المعرضين 

استجابة برنامج األغذية العالمي

إنشاء مكتب برنامج األغذية العالمي  على حالياً  العمل يجري
نظام القسائم في تركيا نشر المتخصصين في كما تم في أنقرة 
كما يقوم البرنامج بنشر المزيد من . تنفيذ المشروعبللبدء تمهيدًا 

برنامج القسائم، فضاًل عن  العاملين في أنقرة تمهيدًا إلطالق
 . تحديد وتعيين المزيد من الموظفين الدوليين لدعم عملياته

 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
يخطط البرنامج . ووضع اللمسات األخيرة عليهاالتغييرات  بعض

لبدء عملياته في مخيم كيليس والحقًا في هاتاي خالل النصف 

 تركيا



 

 الجئين ريا وعملية الطوارئ اإلقليمية لاستجابة برنامج األغذية العالمي في سو 9

 2172أيلول  7، 71تقرير رقم 

 

شخص في  21111الثاني من شهر أيلول لتلبية احتياجات 
عدد سيخضع على األرجح إلعادة ذا المرحلة أولية، علمًا أن ه

المنقح نداء ى الالمراجعة الرابعة للموازنة بناًء علفي النظر 
 .يلولتوحيده خالل شهر أتوقع الذي يمشترك بين الوكاالت ال

برنامج لدراسة جدوى النهائي التقرير  يقترح: عمليات التقييم
إلى العينية من المساعدات الغذائية  م االنتقال تدريجياً ائقسال

التي يمتلك قاطنوها معدات ومرافق  القسائم في المخيماتنهج 
الوصول إلى فضاًل عن قدرة ، ي سيتم تزويدهم بهاأو الت للطهي

التي المساعدة المقترحة، توسيع نطاق ومن المتوقع  .المحالت
 81111احتياجات نحو لبية لتشهر أيلول في يبدأ توزيعها 

الوصول إلى وقدرة  لطهيوذلك عند تأمين مرافق اشخص، 
  .تالمحال

 

 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
يتم حاليًا وضع اللمسات األخيرة على . الطفيفة التغييرات بعض

 81111إلى مساعدة بتقديم البرنامج البدأ يس. الوثيقة النهائية
عدد سيخضع على ذا العلمًا أن هبحلول نهاية العام، شخص 

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

ة المراجعة الرابعة للموازنة وهي يتم العمل حاليًا على مسود
، أي كل في البلدان المجاورةالالجئين اإلضافيين تتضمن عدد س

المشترك  النداءباالستناد إلى األردن ولبنان والعراق وتركيا، من 
 .يلولشهر أفي توحيده المتوقع  المنقح بين الوكاالت

 

 

 والبريطانية والسويسريةوالكندية الحكومة األميركية واليابانية وكل من  المكتب اإلنساني للجماعة األوروبيةبفضل مساهمات 
مليون دوالر أميركي حتى  66.4، تم تأمين مركز األمم المتحدة للدعوة إلى الحقوق االجتماعيةو  والصندوق المركزي لألمم المتحدة

.مليون دوالر أميركي 11.7غير أن العجز ال يزال يبلغ . هذا التاريخ من أجل دعم خطة الطوارئ اإلقليمية

 

 

 

 تعبئة الموارد

 المبلغ المؤكد بالدوالر األميركي الجهة المانحة

 0111111 الواليات المتحدة

 874500 اليابان

اإلنساني للجماعة  المكتب
 األوروبية

8616517 

 710856 سويسرا

 7515125 كندا

المركزي األمم المتحدة صندوق 
 لطوارئل

2115212 

مركز األمم المتحدة للدعوة إلى 
 الحقوق االجتماعية

7111111 

 5111416 المملكة المتحدة

 22860711 المجموع المؤّكد

 خطة الطوارئ اإلقليميةتكلفة 
211588 

88056120 

 11478531 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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