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 والممنهج الفعال اإلنساني العمل وتنسيق الموارد بتعبئة (أوتشا) اإلنسانية الشؤون لتنسيق المتحدة األمم مكتب مهمة تتمثل

 والدولية الوطنية الفاعلة الجهات مع الشراكة خالل من
 األرواح تنقذ بالتنسيق

  مليون 6.8
  

 األشخاص عدد إجمالي
 المساعدة إلى المحتاجين

 ال المحافظات جميع في
 النازحين فيهم بمن ،14

 داخليا

  مليون 4
  

اجمالي عدد األشخاص 
الذين يعانون انعدام األمن 

 سورياالغذائي في 

  مليون 4.25
  

عدد النازحين داخليا في 
مليون  1.5سوريا منهم 

وشيك  معرضون لخطر
 انعدام األمن الغذائي من

  مليون  2
  

عدد الالجئين السوريين 
المسجلين في الدول 

 المجاورة

420,000  
  
  

عدد الالجئين الفلسطنيين 
 المتضررين داخل سوريا

مليار  4.39
  دوالر أمريكي

 مطلوب

      
 المتطلبات المالية  

 بالدوالر األمريكي
 المساهمات

 بالدوالر األمريكي
 تم التمويل بنسبة %

 
 المتطلبات غير الملباة 

 بالدوالر األمريكي
مساعدات انسانية داخل 
 سوريا
 (خطة االستجابة للمساعدات
 االنسانية لسوريا)

 billion 650 million 46% 760 million 1.41 سوريا

مساعدات لالجئين السوريين 
 في الدول المجاورة 
 (خطة االستجابة االقليمية)

 million 14.9 million 22% 51.8 million 67 مصر
 million 452.6 million 46% 523.9 million 977 األردن
 million 85 million 27% 225.9 million 311 العراق
 billion 474.2million 39% 742 million 1.216 لبنان

 million 79.8 million 26% 276.6 million 372 تركيا 
 million 111 million 285% -72.1 million 39 المنطقة 
 TOTAL 2.98 billion 1.23 billion 41% 1.75 billion 
 billion 1.9 billion 43% 2.56 billion 4.39 االجمالي 

  النقدية المساهمات - 1
  سوريا داخل المتضررين السكان عمد

 هي (SHARP)للمساعدات االنسانية لسوريا  االستجابة خطةان 
 دوالر مليار 1.41 من أكثر تتطلب التي المتحدة األمم خطة

 ماليين أربعة حواليل اإلنسانية المساعدات وتقدم أمريكي
  .الجارية األزمة جراء من تضررواالذين  سوريا داخل شخص

  دوالر أمريكي 1,409,812,466 :المالية المتطلبات

 شخص مليون 6.8 :المساعدات شخاص المنتظر تلقيهماألعدد 
  .محافظة 14 في

 ،والمأوى ،الغذائية المساعدات :األولوية ذات االحتياجات
 الطبية خدماتالو والتغذية، الصحي، والصرف والمياه

 التحتية البنية تأهيل وإعادة النقدية، والمساعدات ،الطارئة
 في بما الغذائية، غير والمواد األساسية، والخدمات الحيوية،

 الصحية السالمة لوازمو والمطابخ الفراش مستلزمات ذلك
  .لخا الطفل، لوازمو والمالبس،
 األمم وكاالتل المساهمة كيفية حول معلومات على للحصول
 يرجى ،SHARP بمشروعات يتعلق فيما والشركاء المتحدة

 المالي، التتبع خدمة مدير تومسون، آن جولي بالسيدة االتصال
  إلكتروني بريد على اإلنسانية، الشؤون تنسيق مكتب

cap@un.org أو thompson8@un.org  

  SHARP – لسوريا اإلنسانيةللمساعدات  االستجابة خطة

  المجاورة الدول في السوريين الالجئين دعم

 لدعم المتحدة األمم خطة هى اإلقليمية االستجابة خطةان 
 ذلك في بما( المجاورة الدول إلى سوريا من الفارين الالجئين

  RRPتجمع الو). ومصر والعراق ولبنان واألردن تركيا
  منها 84 ،ووطنية دولية وكالة 126 من ألكثر التنسيقية جهودال

 إلى الثاني كانون/يناير منوعلى فترة تمتد . تطالب بدعم مادي
بمبلغ  مجتمعة تنادي الوكاالت ،2013 األول كانون/ديسمبر

 الحماية احتياجات لتغطية مليار دوالر أمريكي 2.98
 زمةاأل من المتضررين من وغيرهم لالجئين والمساعدات

   .سورية

  أمريكي دوالر 2,981,640,112: المالية المتطلبات

 إلى يصل ما المساعدات:األشخاص المنتظر تلقيهم  عدد
  .شخص مليون 3.45

 األمم كاالتلو المساهمة كيفية حول معلومات على للحصول
 يرجى ،RRPفيما يتعلق بمشروعات ال  والشركاء المتحدة

 مع العالقات مسؤولي كبير والن،بالسيدة آن د  االتصال
 7939: هاتف ،السامية لشؤون الالجئين المفوضية المانحين،

 :إلكتروني بريد+ 41 22 739 7358: فاكس ،+41 22 739
dolan@unhcr.org  

 RRP - لسوريا  لالجئين اإلقليمية االستجابة خطة

 
  السورية : دليل التبرعات الجمهورية العربية

  )2013كيف يمكنك المساعدة (سبتمبر/أيلول 
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   الطارئة االستجابة صندوق دعم 

 المتحدة األمم( اإلغاثة منظمات من العديدلقيام  نظرا 
 SHARPفي اطار  عملبال) الحكومية غير والمنظمات

 المساهمة عن طريق المانحة الجهات بعض تفضل،  RRPو
 وفقا المنظمات هذه إلى يوجه األموال جماعي صندوق

  .الواقع أرض على األولوية ذات اإلنسانية الحتياجاتل

 القطاعات في الثغرات ويسد بشكل سريع صندوقيستجيب ال
. القطري الصعيد على األولوية ذات الجغرافية والمناطق
 سورية في العاملة)   الحكومية غير منظماتويجوز لل
 يدعم كما .مباشرة للصندوق اتطلبال تقديم والمنطقة
 عن فضال سوريا، داخل المتحدة األمم وكاالت الصندوق

  .المنطقة في األونروا برامج

 سوريال (ERF)تلقى صندوق االستجابة الطارئة  اآلن، تىوح
وما بعده  2012 عام فيو. المساهمات من دوالر مليون 50

 37.5 من أكثرصندوق االستجابة  صرف ،2013 خالل
 .المجاورة والدول سوريا داخل مستفيد مليون 10.5 إلى صللي مشروعا 122 إلى دوالر مليون

 ح،صال أماني بالسيدة االتصال يرجى ،ERF ال في لمساهمةل
 تنسيق مكتب ،لسوريا) ERF( الطارئة االستجابة صندوق مدير

 سوريا ،+962795354227 عمان: هاتف اإلنسانية، الشؤون
 االلكتروني OCHAسوريا على موقع  صفحة أو زيارة  salah1@un.org :إلكتروني بريد +،962968888549

)http://www.unocha.org/crisis/syria (اإلنترنت عبر للتبرع.  

   العينية المساهمات - 2
 لتقديم جهودنا تدعمس فمن خالل تبرعك النقدي. العينية التبرعات من بدال النقدية السيولة توفيرعلى  المانحة الجهات المتحدة األمم تحث

  .ليةفاع األكثر المساعدة

في  اللوجستي التنسيق وحدة رئيس ،هبوشي- بالسيدة ايزابيل دى مويسر االتصال يرجىف ،فقط العينية المساهماتكان بامكانك تقديم  إذا
  +41 22 917 3290 على أو demuyser-boucher@un.org اإلنسانية الشؤون تنسيق مكتب ،)ELCU( حاالت الطوارىء

  نريد احتساب وتسجيل تبرعاتكم - 3
 جميع قوم بتسجيلوهى ت ،(FTS) المالي التتبع خدمةسمى بت بيانات قاعدةموقع الكتروني و اإلنسانية الشؤون تنسيق مكتبيدير 

 كرمهم، وابراز حسن المانحة للجهات منح التقدير الالزم إلى البرنامج ويهدف. الطوارئ لحاالت) والعينية النقدية( اإلنسانية المساهمات
  .المواردفي  المتبقية والثغرات ما تم جمعه من أموال حتى اآلن جماليالى اطالع كل من يعنيه األمر على ا وأيضا

المساهمات االلكتروني  نموذجملء  خالل من أو  fts@un.org إلى مساهماتك حول معلومات إلرسال لحظة التوقف يرجى
  :التالية المعلومات مع توفير  http://fts.unocha.orgعلى

  )المنظمة/  البلد( المانحة الجهة سما •
  المتلقية المنظمة سما •
  مساهمةال صفو •
  ةاألصلي بالعملة أو األمريكي بالدوالر مبلغال •

 ، السورية ألزمةصالح اونداءات ل تمويل ما ورد من حول المعلومات أحدث على للحصول. يوميا االلكترونية FTSل ال جداو تحديث يتم
   http://bit.ly/SyriaHumanitarianResponseFundingاآلتي: الموقع زيارة يرجى

على البريد  اإلنسانية، الشؤون تنسيق مكتب المالي، التتبع خدمة مدير تومسون، آن جولي السيدةاالتصال ب يرجى المعلومات، من لمزيد
  thompson8@un.org أو fts@un.orgااللكتروني 

  باألردن الزعتري مخيم في المأوى وجدت سورية عائالت
 قودة أبو آريج: الصورة مصدر


