سوريا  -حالة طوارئ معقدة
صحيفة الوقائع  ، 3#السنة المالية )2018 (FY

نظرة سريعة
على األرقام

 13.1مليون
شخص بحاجة إلى المساعدات اإلنسانية
في سوريا
وف ًقا لتقارير األمم المتحدة في تشرين الثاني/نوفمبر 2017

 6.1مليون
نازح داخليًا في سوريا
وف ًقا لتقارير األمم المتحدة في تشرين الثاني/نوفمبر 2017

 4ماليين
شخص يتم الوصول إليهم كل شهر في
سوريا بمساعدة الحكومة األمريكية ()USG

 12كانون الثاني/يناير 2018

النقاط المهمة

تمويل المساعدات اإلنسانية

• األمم المتحدة تقدم المساعدات إلى نحو  50,000شخص
من النازحين داخليًا على طول الشريط الحدودي بين سوريا
واألردن للمرة األولى منذ ستة أشهر
• مجلس األمن التابع لألمم المتحدة يجدد التصريح بدخول
المساعدات اإلنسانية إلى سوريا عبر الحدود خالل يناير
2019

من أجل اال ستجابة في سوريا في السنة المالية 2017- 2012

• وكاالت اإلغاثة تجلي  29مريضًا في حالة حرجة من
الغوطة الشرقية
• وكاالت اإلغاثة تصل بالمساعدات إلى  810,000شخص
في المناطق الخاضعة للحصار والمناطق التي يصعب
الوصول إليها

1USAID/OFDA

 1,448,918,764دوالرًا

2USAID/FFP

 2,297,390,024دوالرًا

3State/PRM

 3,736,575,196دوالرًا

دوالرا
7,482,883,984
ً

الحكومة األمريكية – تموز/يوليو 2017

 5.5مليون
الجئ سوري في البلدان المجاورة
وف ًقا لتقارير المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون
الالجئين ( )UNHCRفي كانون الثاني/يناير 2018

التطورات الرئيسية
•

 3.4مليون
الجئ سوري في تركيا
وف ًقا لتقارير المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون
الالجئين ( )UNHCRفي كانون الثاني/يناير 2018

•

997,900
الجئ سوري في لبنان
وف ًقا لتقارير المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون
الالجئين ( )UNHCRفي تشرين الثاني/نوفمبر 2017

655,600
الجئ سوري في األردن

•

وف ًقا لتقارير المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون
الالجئين ( )UNHCRفي كانون الثاني/يناير 2018

247,000
الجئ سوري في العراق
وف ًقا لتقارير المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون
الالجئين ( )UNHCRفي تشرين الثاني/نوفمبر 2017

•

بدأت األمم المتحدة ،في  8كانون الثاني/يناير ،عمليتها لتوصيل إمدادات من المساعدة اإلنسانية تكفي لمدة شهر
واحد ،عبر رافعة ،إلى حوالي  50,000شخص في مستوطنة الركبان غير الرسمية التي تقع على طول الشريط
الحدودي بين سوريا واألردن .وتخطط األمم المتحدة ،خالل العملية الممتدة ألسبوع واحد ،لتقديم الغذاء ومواد
اإلغاثة في حاالت الطوارئ ،بما في ذلك لوازم الشتاء؛ وذلك تمهي ًدا لتوزيعها بواسطة القادة المحليين في
المستوطنة.
صعَّدت قوات حكومة الجمهورية العربية السورية ( )SARGوحكومة االتحاد الروسي ( ،)GoRFفي مطلع
ً
مطالبة أكثر من
كانون األول/ديسمبر ،هجماتها على محافظات حماة وإدلب شمال غربي سوريا،
 71,500شخص بالفرار من المحافظتين في كانون األول/ديسمبر ،وذلك وف ًقا لمجموعة تنسيق المخيمات
وإدارتها ) ،(CCCMوهي الهيئة المسؤولة عن تنسيق أنشطة مجموعة تنسيق المخيمات وإدارتها ،والتي تضم
منظمات األمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية ( )NGOsوغيرها من المساهمين .وتفيد تقارير األمم المتحدة
أن وكاالت اإلغاثة تبحث سبل االستجابة الحتياجات السكان المتضررين ذات األولوية ،بما في ذلك احتياجات
الغذاء والرعاية الصحية والمأوي ودعم المياه والصرف الصحي والنظافة العامة (.)WASH
أفادت تقارير اللجنة الدولية للصليب األحمر ( )ICRCأن الهالل األحمر العربي السوري ( )SARCقد تم َّكن،
في أواخر كانون األول/ديسمبر ،من إجالء  29مريضًا في حالة حرجة من محافظة ريف دمشق التي تحاصرها
حكومة الجمهورية العربية السورية شرقي منطقة الغوطة إلى العاصمة السورية دمشق.
اعتبارً ا من  19كانون األول/ديسمبر ،كان هناك عد ًدا يُقدَّر بنحو  2.9مليون شخص يقيمون في مناطق داخل
سوريا حددتها األمم المتحدة باعتبارها مناطق يصعب الوصول إليها ) ،(HTRبما في ذلك قرابة
 417,600شخص يقيمون في مواقع خاضعة للحصار .يمثل الرقم انخفاضًا يصل إلى حوالي
 77,600شخص منذ أواخر أيلول/سبتمبر.

438,000
الجئ فلسطيني في سوريا
وف ًقا لتقارير وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين
الفلسطينيين في الشرق األدنى )– (UNRWA
أيار/مايو 2017

 1مكتب المساعدات الخارجية األمريكية في حاالت الكوارث التابع للوكالة األمريكية للتنمية الدولية ()USAID/OFDA
 2مكتب األغذية من أجل السالم التابع للوكالة األمريكية للتنمية الدولية ()USAID/FFP
 3مكتب السكان والالجئين والهجرة التابع لوزارة الخارجية األمريكية ()State/PRM
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انعدام األمن ونزوح السكان
• اعتبارً ا من  19كانون األول/ديسمبر ،كان هناك عد ًدا يقدَّر بنحو  2.9مليون شخص يقيمون في مناطق يصعب الوصول إليها داخل سوريا ،بما في
ذلك قرابة  417,600شخص يعيشون في مواقع خاضعة للحصار ،ومنذ  27أيلول/سبتمبر ،انخفض هذا العدد بحوالي  77,600شخص تقريبًا،
وذلك عندما قدَّرت األمم المتحدة أن هناك قرابة  3ماليين شخص يقيمون في مناطق يصعب الوصول إليها ،منهم أكثر من  419,000شخص في
مواقع خاضعة للحصار .وفي كانون األول/ديسمبر ،أزالت األمم المتحدة  50موقعًا في محافظة الرقة — ،بما في ذلك بلدتي الثورة والمنصورة،
حيث يقيم عد ًدا يُقدَّر بنحو  72,000شخص — ،من قائمة المواقع التي يصعب الوصول إليها ،ما أسفر عن انخفاض عدد سكان المناطق التي
يصعب الوصول إليها بالمحافظة بنسبة  40في المائة أو  104,700شخص .كما أزالت األمم المتحدة أيضًا ثالثة مواقع في محافظة القنيطرة
واعترفت بعدد  128موقعًا جدي ًدا في محافظة حلب .وإضافة إلى ذلك ،أزالت األمم المتحدة حي القابون في دمشق من قائمة المناطق الخاضعة
صرين في سوريا بشكل عام إلى حوالي  2,400شخص .اعتبارً ا من كانون األول/ديسمبر ،ص َّنفت
للحصار ،ما أسفر عن خفض عدد السكان المُحا َ
األمم المتحدة  30موقعًا في سوريا كمواقع خاضعة للحصار ،منها  28موقعًا تحاصرها حكومة الجمهورية العربية السورية.

وسط سوريا وجنوبها
• على الرغم من إدراج الغوطة الشرقية كإحدى مناطق تخفيف التوتر األربعة التي أنشأتها حكومة جمهورية إيران اإلسالمية والحكومة التركية
وحكومة االتحاد الروسي في آب/أغسطس ،فإن حدة هجمات حكومة الجمهورية العربية السورية الجوية والمدفعية قد ازدادت في األسابيع األخيرة؛ إذ
أفاد تقرير األمم المتحدة بمقتل ما ال يقل عن  85مدنيًا وإصابة  183جريحً ا في المنطقة منذ  29كانون األول/ديسمبر .وباإلضافة إلى ذلك ،دمرت
الضربات الجوية ما ال يقل عن مرفقين للخدمات الطبية في الغوطة الشرقية ،ما أسفر عن مقتل أحد أعضاء الفريق الطبي ونتج عنه عدم صالحية
المرفق للعمل.
• سجَّ ل مكتب المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين ) ،(UNHCRالذي يعمل في شراكة مع مكتب شؤون السكان والالجئين والهجرة التابع
لوزارة الخارجية األمريكية ( )State/PRMومبادرة رصد السكان التابعة لمنظمة برامج إدارة المعلومات وشؤون األلغام ) ،(iMMAPقرابة
 4,700حالة عودة إلى القرى في محافظتي درعا والقنيطرة في تشرين الثاني/نوفمبر ،وهو ما يمثل انخفاضًا بحوالي  22في المائة مقارنة بقرابة
 6,000عائد تم تسجيلهم خالل تشرين األول/أكتوبر .وتفيد تقارير وكاالت اإلغاثة باحتمال مساهمة بدء فصل الشتاء والنزاع المتقطع بين حكومة
الجمهورية العربية السورية والمجموعات المحلية المسلحة في إبطاء حركة العودة.
• صرَّ حت وسائل اإلعالم المحلية أن جماعات المعارضة المسلحة في قريتي بيت جن ومزرعة بيت جن الخاضعتين لحصار حكومة الجمهورية العربية
السورية في ريف دمشق قد اتفقت ،في أواخر كانون األول/ديسمبر ،على التخلي عن سيطرتها على القريتين لصالح حكومة الجمهورية العربية
السورية .ووف ًقا لوسائل اإلعالم المحلية ،تنص االتفاقية على إجالء المقاتلين وأفراد عائالتهم من القريتين اللتين تبعدان حوالي  25ميالً عن دمشق إلى
مواقع في درعا وإدلب.

شمال سوريا
• يواصل استمرار النزاع المسلح شمالي حماة وجنوبي إدلب ،والذي تفاقم بفعل الهجمات الجوية لحكومة الجمهورية العربية السورية وحكومة االتحاد
الروسي ،في نزوح السكان إلى مناطق من حلب وحماة وإدلب ،فضالً عن زيادة االحتياجات اإلنسانية شمال غربي سوريا .كما أدى تردي األوضاع
األمنية في مناطق السعن والحمرا والقنيطرة الفرعية شمالي حماة ومناطق سنجار وتمانا الفرعية جنوبي إدلب إلى نزوح أكثر من  99,500شخص
في كانون األول/ديسمبر ومطلع كانون الثاني/يناير ،بما في ذلك  20,000شخص نزحوا من جنوب إدلب في األسابيع األخيرة .ووف ًقا لتقارير
مجموعة تنسيق المخيمات وإدارتها ،كان هناك أكثر من  1.1مليون شخص من النازحين داخليًا ) ،(IDPsبما في ذلك قرابة  273,400شخص من
النازحين داخليًا في مواقع النزوح ،يقيمون غربي حلب وشمالي حماة وإدلب اعتبارً ا من  9كانون الثاني/يناير.
• زاد النزوح أيضًا في الرقة؛ إذ سجَّلت مجموعة تنسيق المخيمات وإدارتها حوالي  330,900حالة نزوح أساسية وفرعية من المحافظة أو إليها منذ
 1تشرين الثاني/نوفمبر  .2016ووف ًقا لألمم المتحدة ،عاد ما يُقدَّر بنحو  48,000شخص إلى مدينة الرقة اعتبارً ا من مطلع كانون الثاني/يناير .مع
ذلك ،تفيد تقارير األمم المتحدة بأن الوصول إلى المياه النظيفة والكهرباء محدود بشدة في محافظة الرقة؛ وذلك ألن اعتبارً ا من منتصف كانون
األول /ديسمبر ،كان هناك مرف ًقا صحيًا واح ًدا من أصل  77مرف ًقا يعمل بكامل طاقته في المحافظة.
• ال تزال مخاطر المتفجرات مستمرة في تشكيل خطورة على عودة السكان شمالي سوريا ،ال سيما في مدينة الرقة .على الرغم من نشر المنظمات
اإلنسانية والسلطات المحلية لرسائل بشأن خطر التلوث الناجم عن المتفجرات ،ال يزال السكان مستمرين في العودة إلى المدينة .ووف ًقا لألمم المتحدة،
تم اإلبالغ عن مقتل أكثر من  200شخصًا وإصابة المئات ،في الفترة ما بين تشرين األول/أكتوبر وكانون األول/ديسمبر ،نتيجة لمخاطر المتفجرات
في المدينة.
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وصول المساعدات اإلنسانية
• في  19كانون األول/ديسمبر ،اعتمد مجلس األمن التابع لألمم المتحدة ( )UNSCالقرار رقم  2393الذي يجيز لألمم المتحدة إيصال المساعدات
اإلنسانية عبر الحدود إلى سوريا حتى  10كانون الثاني/يناير  .2019كما منح قرار مجلس األمن التابع لألمم المتحدة رقم  ،2165والذي تم اعتماده
في  ،2014الوالية األصلية المتعلقة بوصول وكاالت األمم المتحدة إلى سوريا عبر أربعة معابر حدودية معتمدة مع العراق واألردن وتركيا؛ ومدد
المجلس بعدها والية القرار على أساس سنوي .ووف ًقا لتقارير األمم المتحدةُ ،تقدِّم الوكاالت اإلنسانية المساعدة لما يُقدَّر بنحو  2.8مليون شخص
شهريًا في سوريا عبر العمليات العابرة للحدود.
• في  8كانون الثاني/يناير ،بدأت األمم المتحدة عملية لتقديم المساعدة لمستوطنة الركبان غير الرسمية باستخدام رافعات على الحدود األردنية .تقدِّم
العملية ،المُقدَّر استمرارها لمدة أسبوع واحد تقريبًا ،الطعام ومواد اإلغاثة الطارئة ،بما في ذلك لوازم الشتاء ،إلى حوالي  10,000أسرة أو
 50,000شخص في الموقع .واعتبارً ا من  10كانون الثاني/يناير ،قدَّمت األمم المتحدة مساعدات تكفي ألكثر من  5,700أسرة في المستوطنة.
علَّقت حكومة المملكة األردنية الهاشمية الدخول المنتظم إلى المستوطنة بعد انفجار مركبة مفخخة بعبوات ناسفة يدوية الصنع في أحد المواقع
العسكرية األردنية بالقرب من المستوطنة في حزيران/يونيه .2016
مكونة من  36شاحنة تابعة للهالل األحمر العربي السوري إلى المدن التي يصعب
• في  6كانون األول/ديسمبر ،أفادت منظمات اإلغاثة بوصول قافلة َّ
الوصول إليها في بلدتي تلبيسة بمحافظة حمص وتلول الحمور بحماة .قدَّمت القافلة قرابة  18,600سلة غذائية ،فضالً عن اإلمدادات الطبية ولوازم
اإلغاثة لفصل الشتاء — ،بما في ذلك األغطية البالستيكية والبطانيات الحرارية ومجموعات المالبس الشتوية.
• في  12كانون األول/ديسمبر ،وصل الهالل األحمر العربي السوري إلى محافظة دير الزور ،حيث مدينة أبو كمال التي يصعب الوصول إليها،
بالمساعدات الطارئة للمرة الثانية منذ منتصف 2014؛ وقد وصلت القافلة األولى ،المشتركة بين الوكاالت والمتجهة إلى أبو كمال ،إلى المدينة في
المكونة من  15شاحنة ،مُقدَّمة من اللجنة الدولية للصليب األحمر والهالل األحمر العربي السوري واألمم
 22تشرين الثاني/نوفمبر .تضمَّنت القافلة
َّ
المتحدة 6,000 ،سلة غذائية و 3,000كيس دقيق و 4,500كيس حفاضات و 3,000مجموعة نظافة عامة و 2,500مصباح يعمل بالطاقة
الشمسية.
• على الرغم من تحديات الوصول الصارمة ،قدَّمت منظمة األمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) التي تعمل في شراكة مع الحكومة األمريكية ،المساعدات
الطارئة إلى أكثر من  340,000شخص في المواقع التي يصعب الوصول إليها في سوريا في تشرين الثاني/نوفمبر .قدَّمت منظمة األمم المتحدة
للطفولة اإلمدادات الطبية إلى  237,000شخص ووصلت إلى  3,500من الشباب المستضعفين بدورات المهارات الحياتية وخدمات الدعم النفسي
في المناطق التي يصعب الوصول إليها في البالد خالل الشهر .كما َّ
وزعت وكالة األمم المتحدة أيضًا إمدادات غذائية على  24,000طفل و
 6,000امرأة من الحوامل أو المرضعات في المناطق التي يصعب الوصول إليها في حماة وحمص وريف دمشق .واعتبارً ا من منتصف كانون
األول/ديسمبر ،وصلت األمم المتحدة والمنظمات اإلنسانية إلى أكثر من  810,000شخص في المناطق التي يصعب الوصول إليها بمساعدات متعددة
القطاعات في .2017
• في كانون األول/ديسمبر ،سهَّلت مجموعة الخدمات اللوجستية المدعومة من وكالة الواليات المتحدة للتنمية الدولية ،وبالتنسيق مع الهالل األحمر
العربي السوري ووكاالت األمم المتحدة ،وصول قافلتي مساعدات إنسانية مشتركتين بين الوكاالت إلى المواقع التي يصعب الوصول إليها في حمص.
وقد نقلت القوافل المساعدات الغذائية والتغذوية والصحية ووفرت الحماية والمياه وخدمات الصرف الصحي والنظافة المنقذة لألرواح ،فضالً عن
اللوازم التعليمية ،نيابة عن خمس منظمات إنسانية .كما استمرت مجموعة الخدمات اللوجستية في تنسيق العمليات العابرة للحدود لخمس وكاالت تابعة
لألمم المتحدة والمنظمة الدولية للهجرة ( )IOMالتي تعمل في شراكة مع الحكومة األمريكية في كانون األول/ديسمبر ،وذلك لتسهيل عبور أكثر من
 200شاحنة من األردن وأكثر من  450شاحنة من تركيا إلى سوريا.

الصحة والحماية
• وف ًقا لتقارير اللجنة الدولية للصليب األحمر ،تم َّكن الهالل األحمر العربي السوري من إجالء  29مريضًا في حالة حرجة من شرقي الغوطة في الفترة
من  26إلى  28كانون األول/ديسمبر .ووف ًقا للجمعية الطبية السورية األمريكية ،كان هناك أكثر من  600مريض إضافي في حاجة إلى إجالء طبي
عاجل من الغوطة الشرقية اعتبارً ا من أواخر كانون األول/ديسمبر .أدت سنوات من القصف الجوي والقيود التي تفرضها حكومة الجمهورية العربية
السورية على الوصول إلى تدمير البنية التحتية للصحة واستنزاف اإلمدادات الطبية ،ما أسفر عن تفاقم انتشار األمراض التي يمكن الوقاية منها وتقييد
الرعاية التي يمكن لعدد ضئيل من العاملين في مجال الرعاية الصحية تقديمها .ووف ًقا لألمم المتحدة ،فإن أكثر من ثلث المرافق الصحية في الغوطة
بنقص حا ٍد في الموارد.
الشرقية لم يعد يعمل ،وتمر المرافق المتبقية
ٍ
• أفادت تقارير وسائل اإلعالم الدولية بتدمير حكومة الجمهورية العربية السورية وحكومة االتحاد الروسي ما ال يقل عن  10مرافق صحية في الغوطة
الشرقية في األسابيع األخيرة .ووف ًقا لألمم المتحدة ومجموعة الصحة ،دمَّرت الهجمات الجوية في أواخر كانون األول/ديسمبر مستشفى محليًا ومخز ًنا
طبيًا شمال غربي سوريا ينتميان إلى إحدى المنظمات غير الحكومية الدولية ،ما أسفر عن تدمير إمدادات غذائية وطبية .في تشرين الثاني/نوفمبر،
سجَّلت مجموعة الصحة  19هجومًا ضد مرافق الرعاية الصحية في سوريا ،بما في ذلك سبعة حوادث في ريف دمشق وخمسة في إدلب وثالثة
آخرين في حلب وحماة وحادث واحد في دمشق.
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• اعتبارً ا من  9كانون الثاني/يناير ،أبلغت منظمة الصحة العالمية التي تعمل في شراكة مع الحكومة األمريكية عن إصابة  74حالة مؤكدة مختبريًا
بفيروس شلل األطفال الناتج عن اللقاح في سوريا ،بما في ذلك  4حاالت مؤكدة ما بين  21تشرين الثاني/نوفمبر و 12كانون األول/ديسمبر في بلدة
دير الزور وأبو كمال والميادين .وتستمر وكاالت الصحة في دعمها ألنشطة االستجابة لتفشي المرض ،بما في ذلك التخطيط لحمالت تطعيم في
محافظات الحسكة والرقة ودير الزور وإنشاء مختبر مراقبة بيئية جديد في دمشق.
• وف ًقا لتقارير منظمة األمم المتحدة للطفولة ،ي ِّ
ُمثل الزواج المبكر ،وهو ممارسة نتجت عن الحياة غير اآلمنة وظروف المأوى والضعف االقتصادي،
خطرً ا يهدد حماية الفتيات السوريات الالجئات اللواتي يعشن في لبنان .ومن كانون الثاني/يناير إلى تشرين األول/أكتوبر ،وجَّ هت منظمة األمم المتحدة
للطفولة رسائل لحوالي  104,000شاب و 100,000بالغ حول اآلثار السلبية للزواج المبكر على تعليم الفتيات وصحتهن وسالمتهن النفسية.
باإلضافة إلى ذلك ،و َّفرت وكالة األمم المتحدة ألكثر من  72,000سيدة وفتاة إمكانية الوصول إلى مناطق آمنة تقدم الخدمات النفسية عبر المهارات
الحياتية ومعرفة القراءة والكتابة والعمليات الحسابية وفصول إلعداد اآلباء وفرص التمكين االجتماعية واالقتصادية ومجموعات الدعم العاطفي ،وذلك
لتمكين الفتيات المراهقات من تطوير الشبكات االجتماعية وآليات التكيُّف اإليجابية.

الزراعة واألمن الغذائي والتغذية
• وف ًقا لألمم المتحدة ،يستمر حصار حكومة الجمهورية العربية السورية للغوطة الشرقية في التسبب في تدهور ظروف التغذية في المنطقة .وأشارت
نتائج استطالع منظمة األمم المتحدة للطفولة إلى ارتفاع نسبة األطفال األقل من  5أعوام ممن يعانون من سوء التغذية الحاد إلى قرابة  12في المائة
في تشرين الثاني/نوفمبر ،مقارنة بحوالي  2في المائة في كانون الثاني/يناير  ،2017وهي أعلى مستويات لسوء التغذية الحاد تم تسجيلها في سوريا
منذ بدء النزاع.
• استجابة لظروف التغذية القاسية في الغوطة الشرقية ،يدعم مكتب المساعدات األمريكية للكوارث الخارجية التابع للوكالة األمريكية للتنمية الدولية
( )USAID/OFDAالتدخالت الغذائية والصحية المنقذة لألرواح ،بما في ذلك خدمات العالج والوقاية من سوء التغذية وأنشطة إطعام األطفال
الصغار والرضع في المنطقة .يقدم شركاء مكتب المساعدات الخارجية األمريكية في حاالت الكوارث التابع للوكالة األمريكية للتنمية الدولية أيضاً
دعمًا بالغ األهمية لسبل العيش واألمن الغذائي إلى األسر المستضعفة في الغوطة الشرقية .وفي تشرين الثاني/نوفمبرَّ ،
وزع شريك مكتب المساعدات
الخارجية األمريكية في حاالت الكوارث التابع للوكالة األمريكية للتنمية الدولية قسائم األعالف ،ونسَّق برنامجً ا لتربية الدجاج ،ودعم زيارات الرعاية
البيطرية ،وأشرف على تدريبات لتربية الماشية ورعايتها في ريف حمص الشمالي .كما وزعت المنظمة الشريكة أيضًا أكثر من  13,000رطل من
األعالف ،باإلضافة إلى الدجاج وحظائره ،على األسر في الغوطة الشمالية خالل الشهر.
• تستجيب المنظمات اإلنسانية ،بما في ذلك برنامج األغدية العالمي ( )WFPالتابع لألمم المتحدة ،الذي يعمل في شراكة مع مكتب األغذية من أجل
السالم التابع للوكالة األمريكية للتنمية الدولية ،إلى احتياجات األمن الغذائي العاجلة للنازحين في مختلف أنحاء سوريا ،حسبما تسمح الظروف األمنية.
وفي مطلع كانون الثاني/يناير ،قدَّم برنامج األغدية العالمي ( )WFPمؤن طعام لدعم  5,000شخص شمالي إدلب ،كما قدم المساعدة الغذائية إلى
 4,000شخص إضافي وصلوا مؤخرً ا إلى مواقع النازحين داخليًا شرقي إدلب.

مساعدات الشتاء
• مع بدء فصل الشتاء ،تبقى األمم المتحدة قلقة بشأن تلبية احتياجات الشتاء لما يقرب من  13مليون شخص من المستضعفين في سوريا ،بما في ذلك
السكان النازحين مؤخرً ا شمالي سوريا .في الفترة ما بين  1أيلول/سبتمبر و 12كانون األول/ديسمبرَّ ،
وزعت المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون
الالجئين ( )UNHCRأكثر من  837,000سلعة إغاثة لفصل الشتاء — ،بما في ذلك األغطية البالستيكية والبطانيات الحرارية ومجموعات
المالبس الشتوية — ،على حوالي  513,000شخص في محافظات دمشق والسويداء وحلب ودرعا ودير الزور وحماة وحمص والالذقية وريف
دمشق وطرطوس والقنيطرة.
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تمويل المساعدات اإلنسانية لعام 2017

*

لكل متبرع
1,503,888,127
دوالرً ا أمريكيا

946,020,500
دوالرً ا أمريكيا

1,015,494,038
دوالرً ا أمريكيا

428,092,488
دوالرً ا أمريكيا
$53,069,178
دوالرً ا أمريكيا

60,172,477
دوالارً ا أمريكيا

91,207,581
دوالارً ا أمريكيا

الكويت

السويد

الدنمارك

168,174,844
دوالرً ا أمريكيا

181,379,745
دوالرً ا أمريكيا

197,290,441
دوالرً ا أمريكيا

النرويج

كندا

اليابان

المملكة المتحدة

ألمانيا

المفوضية األوروبية

الحكومة األمريكية
()USG

*أرقام التمويل اعتبارً ا من  12كانون الثاني/يناير  .2018تتوافق جميع األرقام الدولية مع نظام التعقب المالي التابع لألمم المتحدة وتستند إلى االلتزامات الدولية المقررة في أثناء العام الميالدي الحالي ،في حين تتوافق أرقام الحكومة
األمريكية مع مصادر الحكومة األمريكية وتعكس تمويل الحكومة األمريكية المُصرَّ ح عنه عل ًنا للسنة المالية ،التي بدأت في  1تشرين األول /أكتوبر .2016

السياق
• عقب بدء المظاهرات السلمية ضد حكومة الجمهورية العربية السورية في آذار/مارس  ،2011تعهد الرئيس السوري بشار األسد بإجراء
إصالحات تشريعية .إال أن تلك اإلصالحات لم تتحقق ،وبدأت القوات الحكومية الموالية للرئيس بشار األسد في التعامل بعنف مع المظاهرات ،مما
دفع مجموعات المعارضة المسلحة للرد بالمثل.
• في اجتماع تشرين الثاني/نوفمبر  2012بالدوحة ،قطر ،ش ّكلت فصائل المعارضة السورية منظمة جامعة ُتدعى االئتالف الوطني لقوى الثورة
والمعارضة السورية ،والذي يُعرف أيضًا باسم "االئتالف السوري" .وفي  11كانون األول/ديسمبر  ،2012اعترفت الحكومة األمريكية
باالئتالف بوصفه الممثل الشرعي للشعب السوري .وفي  19آذار/مارس  ،2013أسس االئتالف السوري الحكومة السورية المؤقتة ،والتي
تعارض حكومة الجمهورية العربية السورية وتقع في موقع ال مركزية في جميع أنحاء المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة في سوريا.
• في  14تموز/يوليو  ،2014اعتمد مجلس األمن الدولي قرار مجلس األمن رقم  2165الذي يجيز لألمم المتحدة إيصال المساعدات اإلنسانية عبر
الحدود وعبر الخطوط إلى السكان المتضررين من الصراع دون موافقة الحكومة السورية .ويسمح القرار لألمم المتحدة باستخدام أربعة معابر
حدودية من تركيا ،واألردن ،والعراق ،باإلضافة إلى غيرها من المعابر التي تستخدمها وكاالت األمم المتحدة بالفعل ،لتوصيل المساعدات
اإلنسانية إلى داخل سوريا .كما يحدد القرار أيضًا آلية مراقبة تخضع لسلطة األمين العام لألمم المتحدة وبموجب موافقة البلدان المجاورة لضمان
عدم احتواء المساعدات المسلّمة عبر النقاط الحدودية إال على مواد المساعدات اإلنسانية فقط .وقد اعتمد مجلس األمن الدولي في وقت الحق عدة
قرارات لتجديد قرار مجلس األمن رقم  ،2165كان آخرها في كانون األول/ديسمبر  2017باعتماد قرار مجلس األمن رقم  ،2393لتمديد
الصالحيات الممنوحة حتى شهر كانون الثاني/يناير .2019
• قبيل بدء النزاع ،سجلت وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين في الشرق األدنى حوالي  560,000الجئ فلسطيني في سوريا،
مع أكثر من  %80منهم يعيشون في مدينة دمشق وحولها .وقد َّأثر القتال المحتدم الدائر في بعض المخيمات الفلسطينية واألحياء المجاورة
وحولهما بصورة كبيرة على الالجئين الفلسطينيين في سوريا .و ُت ِّقدر وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين أن حوالي 60
في المائة تقريبًا من الالجئين الفلسطينيين قد نزحوا داخل سوريا ،مع نزوح  110,000الجئ فلسطيني آخر إلى البلدان المجاورة .كما تستضيف
سوريا أيضًا ما يُقدَّر بنحو  24,000الجئ عراقي وطالب لجوء ،في منطقة دمشق الكبرى بصورة رئيسية ،وكذلك أكثر من  3,200الجئ من
بلدان أخرى.
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ت مويل المساعدات اإلنسانية المقدِّم من الحكومة األمريكية من أجل االستجابة في سوريا السنة المالية
الشريك المن ِّفذ

النشاط

12017

الموقع

المبلغ

USAID/OFDA

الشركاء من المنظمات غير الحكومية

الزراعة واألمن الغذائي ،االنتعاش االقتصادي ونظم السوق ،الصحة ،تنسيق الشؤون اإلنسانية
وإدارة المعلومات ،الدعم اللوجيستي ومواد اإلغاثة ،المراقبة والتقييم ،التغذية ،الحماية ،سياسة
إدارة المخاطر وممارستها ،المأوى والمستوطنات ،توفير المياه وخدمات الصرف الصحي والنظافة

سوريا

 181,663,834دوالرً ا

االتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر
والهالل األحمر ()IFRC

الصحة والدعم اللوجيستي وسلع اإلغاثة

سوريا

 3,000,000دوالرً ا

المنظمة الدولية للهجرة

تنسيق المساعدات اإلنسانية وإدارة المعلومات ،الدعم اللوجيستي ومواد اإلغاثة،
المأوى والمستوطنات

سوريا

 30,870,175دوالرً ا

مكتب األمم المتحدة لتنسيق المساعدات
اإلنسانية ()OCHA

تنسيق الشؤون اإلنسانية وإدارة المعلومات

سوريا

 5,000,000دوالرً ا

منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة
()FAO

الزراعة واألمن الغذائي وتنسيق الشؤون اإلنسانية وإدارة المعلومات

سوريا

 2,500,000دوالرً ا

منظمة األمم المتحدة للطفولة

الصحة والتغذية والحماية وتوفير المياه وخدمات الصرف الصحي والنظافة العامة

سوريا

 39,590,356دوالرً ا

منظمة الصحة العالمية

الصحة وتنسيق الشؤون اإلنسانية وإدارة المعلومات والتغذية

سوريا

 17,500,000دوالرً ا

برنامج األغذية العالمي

تنسيق الشؤون اإلنسانية وإدارة المعلومات والدعم اللوجيستي والسلع األساسية لإلغاثة

سوريا

 6,285,297.00دوالرً ا

التكاليف اإلدارية والخاصة بالدعم

سوريا

 3,839,367دوالرً ا
 290,249,029دوالرً ا

إجمالي التمويل المُقدَّ م من مكتب المساعدات الخارجية األمريكية في حاالت الكوارث التابع للوكالة األمريكية للتنمية الدولية

USAID/FFP
شريك من المنظمات غير الحكومية

المساعدات الغذائية في حاالت الطوارئ

سوريا

 20,006,336دوالرً ا

برنامج األغذية العالمي

العملية الممتدة لإلغاثة واإلنعاش في سوريا ()PRRO

سوريا

 204,379,345دوالرً ا

برنامج األغذية العالمي

المساعدات الغذائية في حاالت الطوارئ

سوريا

 10,000,000دوالرً ا

برنامج األغذية العالمي

العملية اإلقليمية الممتدة لإلغاثة واإلنعاش

مصر

 10,800,000دوالرً ا

برنامج األغذية العالمي

العملية اإلقليمية الممتدة لإلغاثة واإلنعاش

العراق

 2,500,000دوالرً ا

برنامج األغذية العالمي

العملية اإلقليمية الممتدة لإلغاثة واإلنعاش

األردن

 51,900,000دوالرً ا

برنامج األغذية العالمي

العملية اإلقليمية الممتدة لإلغاثة واإلنعاش

لبنان

 90,500,000دوالرً ا

برنامج األغذية العالمي

العملية اإلقليمية الممتدة لإلغاثة واإلنعاش

تركيا

 11,700,000دوالرً ا
 401,785,681دوالرً ا

إجمالي التمويل المُقدَّ م من مكتب األغذية من أجل السالم التابع للوكالة األمريكية للتنمية الدولية

STATE/PRM
الشركاء من المنظمات غير الحكومية

بناء القدرات ،برامج المساعدات القائمة على النقد ،التعليم ،الصحة ،الخدمات القانونية ،الصحة
العقلية ،الحماية ،المساعدة النفسية ،المأوى ،توفير المياه وخدمات الصرف الصحي والنظافة

مصر ،العراق،
األردن ،لبنان،
تركيا

 75,219,328دوالرً ا

اللجنة الدولية للصليب األحمر

بناء القدرات والصحة ومواد اإلغاثة والمأوى والمستوطنات ،وتوفير المياه وخدمات الصرف
الصحي والنظافة

األردن ولبنان
وسوريا

 50,700,000دوالر

منظمة العمل الدولية ()ILO

سبل العيش

األردن وتركيا

 5,607,066دوالر

المنظمة الدولية للهجرة

النقل عبر الحدود والتعليم والصحة وسبل العيش والحماية ومواد اإلغاثة

مصر والعراق
واألردن وتركيا

 13,300,000دوالر

برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ()UNDP

سبل العيش والمأوى والمستوطنات وأنظمة المياه والصرف الصحي والنظافة

لبنان ،تركيا

 9,422,888دوالرً ا

صندوق األمم المتحدة للسكان
2
)(UNFPA

بناء القدرات ،الصحة ،الحماية ،المساعدة النفسية ،برامج الشباب

العراق،
األردن ،لبنان،
تركيا

 5,750,000دوالرً ا

6

المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون
الالجئين

إدارة المخيمات والتعليم وسبل العيش والحماية ومواد اإلغاثة والمأوى والمستوطنات وأنظمة المياه
والصرف الصحي والنظافة

مصر ،العراق،
األردن ،لبنان،
سوريا ،تركيا،
إقليمي

 355,170,000دوالرً ا

منظمة األمم المتحدة للطفولة

حماية الطفل ،التعليم ،الصحة ،التغذية ،توفير المياه وخدمات الصرف الصحي والنظافة .برامج
الشباب

مصر ،العراق،
األردن ،لبنان،
تركيا

 189,800,000دوالرً ا

وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل
الالجئين الفلسطينيين

التعليم والمساعدة الغذائية والصحة والحماية ومواد اإلغاثة والمأوى والمستوطنات والنظافة

األردن ولبنان
وسوريا

 103,300,000دوالرً ا

منظمة الصحة العالمية

الصحة

لبنان ،تركيا

 3,584,135دوالرً ا

إجمالي التمويل المُقدَّ م من مكتب السكان والالجئين والهجرة التابع لوزارة الخارجية األمريكية

إجمالي تمويل المساعدات اإلنسانية المقدَّمة من الحكومة األمريكية من أجل االستجابة في سوريا في السنة المالية 2017

 811,853,417دوالرً ا

 1,503,888,127دوالرً ا

 1تشير سنة التمويل إلى تاريخ االلتزام والتعهد بتقديم األموال ،ال إلى تاريخ اعتمادها .تعكس أرقام التمويل ما تم اإلعالن عنه من تمويل اعتبارً ا من  30أيلول/سبتمبر .2017
 2جائزة مقدمة قبل تاريخ  23كانون الثاني/يناير .2017

تمويل المساعدات اإلنسانية المُقدَّم من الحكومة األمريكية من أجل االستجابة في سوريا في السنة المالية 2017-2012
إجمالي التمويل المُقدَّ م من مكتب المساعدات الخارجية األمريكية في حاالت الكوارث التابع للوكالة األمريكية للتنمية الدولية

 1,448,918,764دوالرً ا

إجمالي التمويل المُقدَّ م من مكتب األغذية من أجل السالم التابع للوكالة األمريكية للتنمية الدولية

 2,297,390,024دوالرً ا

إجمالي التمويل المُقدَّ م من مكتب السكان والالجئين والهجرة التابع لوزارة الخارجية األمريكية

 3,736,575,196دوالرً ا

إجمالي تمويل المساعدات اإلنسانية المقدَّمة من الحكومة األمريكية من أجل االستجابة في سوريا في السنة المالية 2017-2012

 7,482,883,984دوالرً ا

معلومات التبرع العام
•

•

•

إن الوسيلة األكثر فاعلية التي يُمكن لألفراد من خاللها تقديم المساعدة لجهود اإلغاثة هي تقديم المساهمات النقدية للمنظمات اإلنسانية التي تجري
ّ
االطالع على قائمة بالمنظمات اإلنسانية التي تقبل التبرعات النقدية لالستجابة للكوارث في جميع أنحاء العالم على الموقع
عمليات اإلغاثة .يُمكن
اإللكتروني www.interaction.org.
ُتشجِّ ع الوكالة األمريكية للتنمية الدولية عمليات التبرعات النقدية ألنها تسمح لمتخصصي المساعدات بالحصول على المواد الضرورية الدقيقة (غالبًا
ما يكون في المنطقة المتضررة)؛ وتخفيف العبء عن الموارد النادرة (مثل وسائل النقل ووقت الموظفين ومساحة المخازن)؛ ويمكن نقلها بسرعة
فائقة ودون تحمل تكاليف النقل؛ وتدعم اقتصاد المنطقة المنكوبة؛ وتضمن تقديم المساعدات المناسبة ثقافيًا وغذائيًا وبيئيًا.
يمكن العثور على مزيد من المعلومات من خالل:
– مركز معلومات الكوارث الدولية www.cidi.org :أو .+1.202.821.1999
ّ
االطالع على المعلومات المعنية بأنشطة اإلغاثة للمجتمع اإلنساني على الموقع اإللكتروني www.reliefweb.int.
– يمكنك

تظهر نشرات مكتب المساعدات األمريكية للكوارث الخارجية التابع للوكالة األمريكية للتنمية الدولية على الموقع اإللكتروني للوكالة األمريكية للتنمية
الدولية عبر الرابط
http://www.usaid.gov/what-we-do/working-crises-and-conflict/responding-times-crisis/where-we-work
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