سوريا  -حالة طارئة معقدة
صحيفة الوقائع  ، #4السنة المالية 2019

األرقام في
سطور

 11,7مليو ًنا
نسمة يحتاجون إلى المساعدات اإلنسانية
في سوريا
األمم المتحدة  -يناير 2019

 6,2ماليين
نازح داخليًا في سوريا

أبرز التطورات

 يحتاج حوالي  11,7مليون شخص في سوريا إلى
المساعدة اإلنسانية عام 2019
 الحكومة األمريكية تعلن عن  397مليون دوالر كتمويل
جديد لحالة الطوارئ بسوريا
 يتجاوز عدد سكان مخيم الهول  68000نسمة ،مما
يؤدي إلى تفاقم االحتياجات وإرهاق سعة المخيم
 كما تهدد الغارات الجوية المتزايدة شمال غرب سوريا
وتقتل المدنيين الذين هم أول المتضررين منها

 15مارس 2019

تمويل المساعدات اإلنسانية
بالنسبة الستجابة سوريا في السنوات المالية 2019- 2012

مكتب المساعدة الخارجية
في حاالت الكوارث
التابع للوكالة األمريكية
1
للتنمية الدولية
مكتب الغذاء من أجل
السالم التابع للوكالة
2
األمريكية للتنمية الدولية
مكتب السكان والالجئين
والهجرة التابع لوزارة
3
الخارجية األمريكية

 1,708,852,385دوالر أمريكي

 2,953,430,148دوالر أمريكي
 4,840,477,236دوالر أمريكي

األمم المتحدة  -ديسمبر 2018

 9,502,759,769دوالر أمريكي

 4ماليين
نسمة تصل إليهم مساعدات الوكالة
األمريكية للتنمية الدولية شهريًا في سوريا
الوكالة األمريكية للتنمية الدولية  -ديسمبر 2018

 5,7ماليين
الجئ سوري في البلدان المجاورة

 3,6ماليين
الجئ سوري في تركيا

946,291
الجئ سوري في لبنان
مفوضية األمم المتحدة السامية لشؤون الالجئين -
فبراير 2019

670,238
الجئ سوري في األردن
مفوضية األمم المتحدة السامية لشؤون الالجئين -
مارس 2019

253,085
الجئ سوري في العراق
مفوضية األمم المتحدة السامية لشؤون الالجئين -
فبراير 2019

486,197
الجئ فلسطيني في سوريا
وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين
(األونروا)  -يناير 2019

التطورات األساسية
 وصل حوالي  5900شخص من النازحين بسبب القتال الدائر بين قوات سوريا الديمقراطية  SDFوعناصر
تنظيم الدولة اإلسالمية في العراق وسوريا (داعش) في محافظة دير الزور إلى مخيم الهول في محافظة الحسكة
خالل الفترة من  7إلى  14مارس ،ليصل بذلك إجمالي سكان المخيم إلى حوالي  68100شخص ،بحسب تقرير
وكاالت اإلغاثة .يصل الكثير من األفراد إلى المخيم في حالة صحية سيئة ،حيث توفي  122شخصًا على األقل
أثناء العبور إلى مخيم الهول أو بعد وصولهم إليه بفترة قصيرة في منتصف شهر مارس ،وذلك بحسب ما ورد
عن األمم المتحدة .تقوم األمم المتحدة والوكاالت اإلنسانية بتقديم المساعدات الطارئة الغذائية والطبية والتغذوية
وخدمات المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية للسكان النازحين ،كما تقوم بالتنسيق مع إدارة المخيم لتوسيع
نطاق الخدمات المقدمة للفئة السكانية الضعيفة في المخيم.
 اشتدت الغارات الجوية وعمليات القصف التي شنتها حكومة الجمهورية العربية السورية شمال محافظتي حلب
وحماة وجنوب محافظة إدلب منذ أواخر شهر يناير ،مما أدى إلى تهديد المدنيين وقتلهم واستدعى تعليق األنشطة
اإلنسانية مؤق ًتا في المناطق المتضررة .كما أدت الغارات الجوية التي نفذتها حكومة االتحاد الروسي GoRF
إلى مقتل ما ال يقل عن  16مدنيا ً في إدلب خالل الفترة من  9إلى  13مارس ،وذلك وف ًقا للدفاع المدني السوري
 SCDالمعروف أيضًا باسم "ذوي الخوذ البيضاء".
 وفي  14مارس ،أعلنت الحكومة األمريكية  USGعن تقديم حوالي  397مليون دوالر كتمويل إنساني إضافي
لالستجابة لحاالت الطوارئ في سوريا ولالجئين السوريين في البلدان المجاورة .تشمل المساعدات الجديدة أكثر
من  8ماليين دوالر من مكتب المساعدة الخارجية في حاالت الكوارث التابع للوكالة األمريكية للتنمية الدولية
 ، USAID/OFDAوحوالي  344مليون دوالر من مكتب السكان والالجئين والهجرة التابع لوزارة الخارجية
األمريكية  ، USAID/FFPوأكثر من  44مليون دوالر من مكتب الغذاء من أجل السالم التابع للوكالة
األمريكية للتنمية الدولية  ، IDPsوذلك لدعم التدخالت المنقذة لحياة النازحين داخليا ً والالجئين وغيرهم من الفئة
السكانية الضعيفة في سوريا وكذا الالجئين السوريين في المنطقة.

 1مكتب المساعدة الخارجية في حاالت الكوارث التابع للوكالة األمريكية للتنمية الدولية
 2مكتب الغذاء من أجل السالم التابع للوكالة األمريكية للتنمية الدولية
 3مكتب السكان والالجئين والهجرة التابع لوزارة الخارجية األمريكية

1

األحداث الحالية
 سيحتاج حوالي  11,7مليون سوري ،أو  59في المائة تقريبًا من سكان البالد الذين يقدر عددهم بحوالي  20مليون نسمة ،إلى المساعدة اإلنسانية
عام  ،2019وذلك بحسب استعراض االحتياجات اإلنسانية لعام  2019الصادر مؤخرً ا عن األمم المتحدة .يصنف استعراض االحتياجات اإلنسانية
لعام  2019خمسة وعشرين في المائة من سكان سوريا كفئة ضعيفة بشكل خاص ،كما حدد  5ماليين شخص في جميع أنحاء البالد بأنهم يواجهون
احتياجات ماسة خالل العام .يعكس عدد السكان المحتاجين انخفاضًا بنحو  1,4مليون من  13,1مليون شخص حددهم استعراض االحتياجات
اإلنسانية لعام  ،2018ويعزى ذلك على األرجح إلى انخفاض األعمال العدائية في الكثير من المناطق في جميع أرجاء سوريا وكذا إلى انخفاض
مماثل في نزوح السكان خالل النصف الثاني من عام  2018وإلى تحسن مستوى الوصول إلى السلع األساسية في المناطق التي سبق وأن عانت من
ً
تمويال
نقص السلع األساسية .سيفيد استعراض االحتياجات اإلنسانية في خطة االستجابة اإلنسانية القادمة لعام  2019بشأن سوريا ،والتي ستتطلب
لدعم تقديم المساعدات اإلنسانية المنقذة للحياة إلى الفئة السكانية األكثر ضع ًفا في البالد.
 وعلى الرغم من انخفاض األعمال العدائية بوجه عام في الكثير من المناطق في البالد خالل العام الماضي ،ال يزال حجم وشدة االحتياجات اإلنسانية
في سوريا كبيرين .خالل الفترة من  12إلى  14مارس ،استضاف االتحاد األوروبي واألمم المتحدة مؤتمراً في بروكسل في بلجيكا لزيادة الوعي
وجمع التمويل الالزم لتلبية االحتياجات الماسة للسوريين المتضررين من الصراع والمجتمعات المضيفة لالجئين السوريين .وتعهد المانحون
الدوليون خالل هذا المؤتمر بتقديم حوالي  7مليارات دوالر لالستجابة لحاالت الطوارئ لعام  2019في سوريا ،حيث تعهدت حكومة الواليات
المتحدة بتقديم أكثر من  397مليون دوالر لدعم العمليات اإلنسانية في سوريا والبلدان المجاورة.
 تمثل حكومة الواليات المتحدة أكبر مانح بوجه عام لالستجابة السورية حيث قدمت أكثر من ملياري دوالر في المساعدات اإلنسانية في جميع أنحاء
سوريا والمنطقة منذ بداية السنة المالية  .2018كما تقدم المنظمات اإلنسانية ،بدعم من حكومة الواليات المتحدة ،مساعدات منقذة للحياة إلى حوالي
 5ماليين سوري شهريًا منهم  4ماليين شخص في جميع محافظات سوريا البالغ عددها  14محافظة.
انعدام األمن والنزوح
 ال يزال الصراع هو الدافع الرئيسي لالحتياجات اإلنسانية في سوريا على الرغم من انخفاض العنف في الكثير من المناطق في البالد .تقدر منظمة
األمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) مقتل أكثر من  1100طفل بسبب القتال عام  ،2018وهو أعلى عدد قتلى سنوي منذ بداية األزمة عام ،2012
وتفيد منظمة اليونيسف أن عدد القتلى الفعلي أعلى على األرجح حيث ال يزال التحقق من عدد الوفيات يشكل تحديًا بسبب عدم استقرار األوضاع
األمنية داخل سوريا.
 يحدد استعراض االحتياجات اإلنسانية لعام  2019الحماية كحاجة ذات أولوية للعام  2019حيث يحتاج الكثير من السوريين إلى دعم كبير من حيث
الحماية نظرً ا الستمرار انعدام األمن والنزوح ،والتلوث الناتج عن المتفجرات الخطرة ،والعنف القائم على النوع االجتماعي ،وعدم توفر مستندات
مدنية ،والقيود ذات الصلة المفروضة على حرية الحركة .كما يحدد استعراض االحتياجات اإلنسانية الحاجة إلى زيادة الوصول إلى فرص سبل
العيش والخدمات الضرورية األساسية ،بما في ذلك الغذاء والصحة والمأوى وخدمات المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية مع استمرار عمليات
العودة المنظمة ذاتيًا إلى مناطق مستقرة نسبيًا داخل البالد.
 عاد حوالي  7,700الجئ سوري من مصر والعراق واألردن ولبنان وتركيا في يناير  ،2019ليصل بذلك إجمالي عدد الالجئين العائدين إلى سوريا
منذ يناير  2018إلى حوالي  63,700شخص ،وذلك وف ًقا لمكتب مفوضية األمم المتحدة السامية لشؤون الالجئين ،شريك مكتب السكان والالجئين
والهجرة التابع لوزارة الخارجية األمريكية .وبوجه عام ،عاد حوالي  56,000الجئ سوري إلى سوريا عام  ،2018بزيادة بلغت  10%عن العام
السابق .ومع ذلك ،تذكر مفوضية األمم المتحدة السامية لشؤون الالجئين أن الوضع األمني داخل البالد ال يزال غير مستقر بالنسبة للمدنيين وال تزال
المفوضية تنصح بعدم العودة المنظمة ذاتيًا إلى البالد .توصي وكالة األمم المتحدة بعدم حدوث عمليات العودة إال بعد استقرار األوضاع األمنية داخل
سوريا ووضع أطر قانونية وأطر حماية مناسبة ضما ًنا للحفاظ على كرامة العائدين وحقوقهم وسالمتهم.

شمال شرق سوريا
 استمرت االشتباكات بين عناصر قوات سوريا الديمقراطية وعناصر داعش في إجبار السكان على النزوح من دير الزور في األسابيع األخيرة حيث
وصل حوالي  5,900شخص إلى مخيم الهول قادمين من قرية الباغوز في دير الزور خالل الفترة من  7إلى  14مارس ،وذلك بحسب تقارير أحد
شركاء مكتب السكان والالجئين والهجرة التابع لوزارة الخارجية األمريكية .وفي  14مارس ،بلغ إجمالي عدد سكان المخيم حوالي  68,100شخص،
مما أدى إلى تفاقم االحتياجات من الغذاء والصحة والحماية والمأوى وخدمات المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية داخل المخيم.
 تقوم األمم المتحدة حاليًا بالتنسيق مع اللجنة الدولية للصليب األحمر والمنظمات غير الحكومية والسلطات المحلية من أجل تلبية االحتياجات العاجلة
لألفراد القادمين إلى مخيم الهول .تقوم إدارة المخيم حاليًا بتشييد أراضي مخيمات إضافية الستيعاب القادمين الجدد ،وتوفر وكاالت اإلغاثة في الوقت
ً
عالوة
نفسه لألسر النازحة المساعدة في حاالت الطوارئ من حيث الصحة والمأوى والحماية وخدمات المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية
على الغذاء ومياه الشرب اآلمنة وسلع اإلغاثة بمجرد وصول تلك األسر .كما تتعاون الوكاالت اإلنسانية لتوسيع نطاق الخدمات وضمان حصول
الفئات الضعيفة داخل المخيم ،بما في ذلك األطفال وكبار السن وذوو اإلعاقة والحوامل ،على الدعم الكافي في الوقت المناسب.

2

شمال غرب سوريا

 أدت الغارات الجوية المزعومة التي شنتها حكومة االتحاد الروسي إلى مقتل  12مدنيًا في مدينة إدلب في  13مارس ،ومدنيين اثنين في مخيم
النازحين شرق إدلب في  12مارس ،ومدنيين اثنين أي ً
ضا غرب إدلب في  9مارس .كان أحد األفراد الذين قتلوا يوم  9مارس متطوعًا في الدفاع
المدني السوري وقد توفي نتيجة غارة جوية مزدوجة ،وهي أسلوب تفيد التقارير أنه يستخدم الستهداف أوائل المتدخلين الذين يعملون على إنقاذ
المدنيين المحاصرين .كما أصيب متطوعان آخران في الدفاع المدني السوري بجروح خطيرة بسبب الغارة الجوية يوم  9مارس.
 ومنذ أواخر يناير ،تصاعدت الغارات الجوية والقصف واالشتباكات البرية من جانب حكومة الجمهورية العربية السورية ضد جماعات المعارضة
المسلحة شمال حلب وشمال حماة وجنوب إدلب .وقد تسبب العنف في مقتل مئات المدنيين ونزوج السكان مؤق ًتا وتدمير البنية األساسية وتفاقم
احتياجات حوالي  700,000شخص من الفئات الضعيفة شمال حماة وجنوب إدلب ،وذلك وف ًقا لتقييم مبادرة ريتش أواخر فبراير والتقارير اإلعالمية
المحلية الصادرة مؤخرً ا .كما أدت الغارات الجوية وعمليات القصف إلى تعليق األنشطة اإلنسانية مؤق ًتا في المناطق المتضررة وفرض قيود في
فترات متقطعة على وصول السكان المتضررين من الصراع إلى الرعاية الصحية وغيرها من الخدمات األساسية.

الوصول إلى المساعدات اإلنسانية
ً
 في  9مارس ،أرسلت األمم المتحدة والهالل األحمر العربي السوري قافلة مشتركة بين الوكاالت إلى منطقة منبج في حلب لتسليم  862طنا من
المساعدات الطارئة ،منها سلع غذائية ومواد تعليمية وإمدادات تغذوية وطبية ومواد إغاثة .تقدر األمم المتحدة أن السلع الغذائية ،التي تتكون من
 10,000وجبة جاهزة و 10,000وجبة غذائية جافة ،تكفي لتلبية احتياجات  50,000شخص لمدة  30يومًا تقريبًا ،وأن اإلمدادات الطبية ،التي
تتكون من أدوية منقذة للحياة ،تكفي لعالج حوالي  81,000شخص .وقد أكدت األمم المتحدة على الحاجة إلى الوصول دون عوائق إلى الفئة السكانية
الضعيفة في منبج حيث ال يزال الوصول إلى المساعدات اإلنسانية محدو ًدا بسبب الصراع المتقطع.
 على الرغم من حاالت التأخر الطفيف بسبب سوء األحوال الجوية والمخاوف األمنية ،أكملت األمم المتحدة والهالل األحمر العربي السوري توزيع
اإلمدادات الغذائية والصحية والتغذوية وإمدادات خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية واألدوية وسلع اإلغاثة ومواد االستعداد للشتاء في
مستوطنة الركبان غير الرسمية الواقعة على طول الحدود السورية األردنية ،وذلك في  14فبراير .المساعدات التي تم تسليمها كجزء من قافلة األمم
المتحدة والهالل األحمر العربي السوري إلى مستوطنة الركبان يوم  6فبراير تكفي لدعم سكان الموقع الذين يتجاوز عددهم  40,000شخص لمدة
شهر على األقل ،وهي تمثل أكبر مساعدات تصل إلى الركبان منذ بداية الصراع.
 وفي  19فبراير ،أنشأت حكومة االتحاد الروسي وحكومة الجمهورية العربية السورية ممرين إنسانيين من الركبان .وقد أعلنت األمم المتحدة في ذلك
الحين أنها ال تشارك في إنشاء الممرين ،وهي تدعو إلى أن تكون أي حركة سكانية من الركبان اختيارية وآمنة وكريمة ومستنيرة .كما أشار مسؤولو
األمم المتحدة إلى ضرورة استمرار تقديم المساعدات اإلنسانية إلى مستوطنة الركبان حيث يقيِّم سكان المستوطنة أحوال عودتهم اآلمنة إلى مناطقهم
األصلية والوجهات المفضلة األخرى.
األمن الغذائي والتغذية
 ال يزال الصراع يقيد وصول الفئة السكانية الضعيفة إلى الغذاء في جميع أنحاء سوريا حيث يحتاج حوالي  9ماليين سوري إلى المساعدات الغذائية
ً
عالوة على النزوح المستمر،
في حاالت الطوارئ عام  2019بسبب اضطراب األنشطة الزراعية وسبل العيش واألسواق والمساعدات اإلنسانية
وذلك وف ًقا الستعراض االحتياجات اإلنسانية .يتضمن هذا الرقم  6,5ماليين شخص يعانون من االنعدام الشديد لألمن الغذائي و 2,5مليون شخص
معرضين لخطر انعدام األمن الغذائي الشديد ،بما يمثل حوالي  45في المائة من إجمالي عدد سكان سوريا.
 باإلضافة إلى استمرار انعدام األمن ،تقول األمم المتحدة إن عوامل التضخم وارتفاع أسعار المواد الغذائية وأسوأ موجة جفاف منذ  30عامًا ،والتي
أدت إلى مقتل أعداد كبيرة من الماشية وانخفاض ناتج المحاصيل عام  ،2018قد ساهمت هي األخرى في احتياجات المساعدات الغذائية في جميع
أنحاء سوريا عام  ،2019خصوصًا أن سوريا تواجه نقصًا في القمح بمقدار  1,2مليون طن .أفادت التقارير لجوء حوالي  65في المائة من األسر
السورية إلى آليات تكيف سلبية ،منها الحد من استهالك الغذاء وشراء الطعام على الحساب لتلبية االحتياجات الغذائية .وعلى الرغم من أن المساعدات
الغذائية المستمرة في حاالت الطوارئ والدعم الزراعي وسبل العيش قد حالت دون المزيد من تدهور أحوال األمن الغذائي في سوريا ،ال يزال السكان
في المناطق التي يصعب الوصول إليها ،خصوصًا النازحين داخليا ً واألسر التي تعولها امرأة وكبار السن وذوي اإلعاقة ،عرضة للتأثر بشكل خاص
ً
مقارنة بغيرهم في المناطق األخرى من البالد والتي يكون الوصول
ومن الراجح أن يواجهوا مستويات أعلى من انعدام األمن الغذائي خالل 2019
إليها أسهل ،وذلك حسبما ورد في استعراض االحتياجات اإلنسانية.
 يواصل برنامج األغذية العالمي التابع لألمم المتحدة ،شريك مكتب الغذاء من أجل السالم التابع للوكالة األمريكية للتنمية الدولية ،يواصل تقديم
المساعدات الغذائية الطارئة في شهر يناير للفئة السكانية الضعيفة في سوريا وتوزيع المساعدات الغذائية على حوالي  3,1ماليين شخص في جميع
محافظات سوريا البالغ عددها  14محافظة ،بما في ذلك أكثر من  326,000شخص في مناطق يصعب الوصول إليها في محافظات الرقة ودير
الزور وحمص وريف دمشق والقنيطرة .وبغرض دعم اإلنتاج الزراعي في المجتمعات المتضررة من األزمة ،قدم برنامج األغذية العالمي دعمًا
لسبل العيش في عدة أشكال منها التدريب المهني ودعم الزراعة ومعالجة األغذية ألكثر من  135,000شخص في  11محافظة خالل نفس الفترة.
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 وفي يناير ،قدم برنامج األغذية العالمي إمدادات غذائية إلى  131,000طفل في  11محافظة للوقاية من سوء التغذية الحاد .كما قدمت وكالة األمم
المتحدة إمدادات غذائية إلى المراكز الصحية والعيادات المتنقلة بما يكفي لعالج حوالي  6,700شخص يعانون من سوء التغذية الحاد أو المعتدل وذلك
لمدة شهر واحد .كما قدم برنامج األغذية العالمي تحويالت نقدية إلى حوالي  28,700امرأة حامل ومرضعة في شهر يناير ،مما مكنهن من شراء
أطعمة مغذية.
 وأثناء مؤتمر إعالن التبرعات الذي عقد في  14مارس ،أعلن مكتب الغذاء من أجل السالم التابع للوكالة األمريكية للتنمية الدولية عن تقديم أكثر من
 44مليون دوالر لدعم تقديم المساعدات الغذائية المنقذة للحياة إلى السكان المتضررين من األزمة في سوريا .وقد قدم مكتب الغذاء من أجل السالم
التابع للوكالة األمريكية للتنمية الدولية حتى اآلن في السنة المالية  2019أكثر من  141مليون دوالر لبرنامج األغذية العالمي والشركاء التنفيذيين
اآلخرين إلطعام حوالي  4ماليين سوري كل شهر ،منهم مليون الجئ.

الصحة وخدمات المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية
 ومنذ أواخر ديسمبر ،وصل الفارون من العنف في الباغوز ومنطقة حجين في دير الزور إلى الهول في حالة صحية سيئة حيث لم يتمكنوا من
الوصول إلى الخدمات الطبية وغيرها من الخدمات األساسية لفترة زمنية طويلة .وفي  14مارس ،توفي  122شخصًا على األقل أثناء عبورهم من
الباغوز وحجين إلى مخيم الهول أو بعد وصولهم إليه بفترة قصيرة ،ويمثل األطفال دون الخامسة من العمر حوالي ثلثي الوفيات ،وذلك وف ًقا لألمم
المتحدة .كما قام المتدخلون المعنيون بالصحة والتغذية بإدخال أكثر من  200طفل إلى المستشفى حيث كانوا يعانون من سوء تغذية حاد بسبب
المضاعفات الطبية ذات الصلة ،وذلك في منتصف مارس.
 وفي استجابة من األمم المتحدة ،فقد قامت بنقل اإلمدادات الصحية األساسية جواً إلى مخيم الهول مع توقع وصول إمدادات إضافية إلى المخيم خالل
األيام القادمة .كما تقدم الوكاالت الصحية خدمات صحية لحاالت الطوارئ في جميع أنحاء المخيم ،بما في ذلك في مركز االستقبال والمناطق
المجتمعية األخرى ،في حين يقوم فريقان صحيان متنقالن وعيادة خارجية بإجراء فحوص غذائية لتحديد األطفال الذين يعانون من سوء تغذية حاد
وعالجهم.
 وفي شهر يناير ،قام أحد شركاء مكتب المساعدة الخارجية في حاالت الكوارث التابع للوكالة األمريكية للتنمية الدولية بتركيب مضخة مياه عمودية في
محطة ضخ في حلب وإعادة تأهيل ثالثة خزانات مياه مرفوعة تخدم القرى في الرقة ،مما أدى إلى تحسين حصول حوالي  340أسرة على مياه شرب
آمنة.
المأوى وسلع اإلغاثة
 للحد من تأثير األحوال الشتوية القارصة األخيرة ،يقدم شركاء مكتب المساعدة الخارجية في حاالت الكوارث التابع للوكالة األمريكية للتنمية الدولية
لألسر الضعيفة في جميع أنحاء سوريا دعم المأوى البالغ األهمية وسلع اإلغاثة ومساعدات االستعداد للشتاء .وخالل الفترة من نوفمبر  2018ويناير
 ،2019أوصل أعضاء قطاع المأوى ،بما في ذلك شركاء مكتب المساعدة الخارجية في حاالت الكوارث التابع للوكالة األمريكية للتنمية الدولية ،إلى
حوالي  1,5مليون شخص في محافظات حلب ودرعا ودير الزور وحماة والحسكة وإدلب والرقة ،مساعدات االستعداد للشتاء ومن بينها بطانيات
وأغطية بالستيكية ومنامات ومصابيح تعمل بالطاقة الشمسية ومجموعات مالبس شتوية.
 وفي شهر يناير ،قام أحد شركاء مكتب المساعدة الخارجية في حاالت الكوارث التابع للوكالة األمريكية للتنمية الدولية بتوزيع مبالغ نقدية وتقديم الدعم
الفني بغرض إصالح المأوى إلى  430أسرة في الرقة .كما قام الشريك بتوزيع قسائم مالبس شتوية على حوالي  21,000شخص في درعا وتوزيع
مجموعات مالبس شتوية تكفي حوالي  11,500شخص في محافظة ريف دمشق خالل نفس الشهر .وقد أعرب أفراد المجتمع في درعا عن تقديرهم
لمساعدة الشريك ،مشيرين إلى أن قسائم المالبس أفادت االقتصاد المحلي عن طريق إتاحة الفرصة ألكثر من  20بائعًا لتوسيع أعمالهم الصغيرة إلى
المتوسطة ،وذلك وف ًقا لتقارير الشريك.
 وبدعم من مكتب السكان والالجئين والهجرة التابع لوزارة الخارجية األمريكية ،قدمت مفوضية األمم المتحدة السامية لشؤون الالجئين المساعدة في
مجال المأوى إلى حوالي  457,000شخص في جميع أنحاء سوريا عام  .2018كما وصلت وكالة األمم المتحدة إلى أكثر من  2,7مليون شخص
من خالل أنشطتها استعدا ًدا لفصل الشتاء خالل العام ،بما في ذلك توزيع مواد االستعداد للشتاء كاألغطية البالستيكية والبطانيات الحرارية والمالبس
الشتوية على أكثر من  788,300شخص من النازحين الداخليين والعائدين وأفراد المجتمعات المضيفة.
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مساعدة الالجئين
 تواصل المنظمة الدولية للهجرة ،شريك مكتب السكان والالجئين والهجرة التابع لوزارة الخارجية األمريكية ،استجابتها لالحتياجات الملحة ألكثر من
 3,6ماليين الجئ سوري في تركيا ،وقد أوصلت مساعدات طارئة إلى حوالي  1,5مليون شخص من الضعفاء منذ بداية الصراع في سوريا أوائل
عام  .2012قامت المنظمة الدولية للهجرة بتوزيع مواد االستعداد للشتاء ،مثل السخانات الكهربائية والوقود ومواقد التدفئة والمراتب والبطانيات
الحرارية والمالبس الشتوية ،على أكثر من  30,300شخص من الالجئين وأفراد المجتمعات المضيفة في تركيا خالل شهري نوفمبر وديسمبر عام
 .2018كما قامت المنظمة الدولية للهجرة بتقديم دعم سبل العيش إلى أكثر من  40,800شخص من الالجئين وأفراد المجتمعات المضيفة ،بما في
ذلك المنح لبدء المشروعات التجارية الجديدة والتدريب المهني كما قامت المنظمة الحكومية الدولية التي تقوم حاليًا بإعادة تأهيل ست مدارس في
المجتمعات المستضيفة لالجئين السوريين بتقديم خدمات تعليمية بالغة األهمية إلى أكثر من  21,500شخص من الفئات الضعيفة خالل نفس الفترة.
 وبدعم من مكتب السكان والالجئين والهجرة التابع لوزارة الخارجية األمريكية ،تقوم منظمة العمل الدولية حاليًا بتحسين الوصول إلى فرص مدرة
للدخل لحوالي  2000شخص من الالجئين وأفراد المجتمعات المضيفة في األردن ،ومن بينهم  500امرأة .ومن خالل مبادرة مدتها عامان تم
إطالقها في أكتوبر  ،2018توفر منظمة العمل الدولية للفئات السكانية الضعيفة في األردن تدريبا ً على المهارات الوظيفية في قطاعي البناء
والتصنيع .وكجزء من المبادرة ،تقوم منظمة العمل الدولية أيضًا بتيسير إصدار تصاريح عمل مرنة لالجئين السوريين ،مما م ّكن أكثر من 6,900
شخص من الحصول على عمل في مجالي الزراعة والبناء في يناير .2019
تمويل األنشطة اإلنسانية لعام 2019-2018
وفق البلدان المانحة

$2,019,875,785

$948,361,501
$754,677,325

$68,160,920

$72,633,221

$108,757,806

$108,799,013

اإلمارات العربية
المتحدة**

السويد

الكويت

اليابان

$178,036,391

كندا

$248,380,623

النرويج

$269,575,472

المملكة المتحدة

المفوضية األوروبية

ألمانيا

USG

*أرقام التمويل اعتبارً ا من  15مارس  .2019جميع األرقام الدولية هي وف ًقا لدائرة التتبع المالي التابعة لمكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية وبنا ًء على االلتزامات الدولية خالل العامين التقويميين  2018و ،2019في حين أن أرقام الحكومة األمريكية هي
وف ًقا للحكومة األمريكية وتعكس التمويل الذي أعلنت عنه الحكومة األمريكية عل ًنا للسنتين الماليتين  2018و 2019واللتين تمتدان من  1أكتوبر  2017إلى  30سبتمبر .2019
**دولة اإلمارات العربية المتحدة

5

السياق
 بعد بدء المظاهرات السلمية ضد حكومة الجمهورية العربية السورية في مارس  ،2011تعهد الرئيس بشار األسد بإجراء إصالحات تشريعية.
ومع ذلك ،لم تتحقق اإلصالحات وبدأت القوات الحكومية الموالية للرئيس األسد في التعامل مع المظاهرات بعنف ،مما دفع جماعات المعارضة
المسلحة إلى االنتقام.
 وفي اجتماع عُقد في نوفمبر  2012في الدوحة في دولة قطر ،شكلت فصائل المعارضة السورية تنظيمًا رئيسيًا هو االئتالف الوطني لقوى الثورة
والمعارضة السورية والمعروف أيضًا باسم االئتالف السوري .واعترفت الحكومة األمريكية باالئتالف باعتباره الممثل الشرعي للشعب السوري،
وذلك في  11ديسمبر  .2012وفي  19مارس  ،2013شكل االئتالف السوري الحكومة السورية المؤقتة المعارضة لحكومة الجمهورية العربية
السورية والتي يقع مقرها في مواقع ال مركزية في جميع المناطق السورية التي تسيطر عليها جماعات المعارضة المسلحة.
 وفي  14يوليو  ،2014اعتمد مجلس األمن التابع لألمم المتحدة القرار رقم  2165والذي يجيز تقديم المساعدات اإلنسانية لألمم المتحدة عبر
الحدود ومناطق التماس إلى السكان المتضررين من الصراع دون موافقة حكومة الجمهورية العربية السورية .يجيز القرار لألمم المتحدة استخدام
أربعة معابر حدودية من تركيا واألردن والعراق بغرض إيصال المساعدات اإلنسانية إلى داخل سوريا .كما ينشئ القرار آلية مراقبة تحت سلطة
األمين العام لألمم المتحدة وبموافقة الدول المجاورة لضمان أال تشتمل عمليات التسليم عبر هذه النقاط الحدودية سوى على مواد إنسانية .ثم اعتمد
مجلس األمن بعد ذلك عدة قرارات تجدد والية قراره رقم  ،2165والتي كان آخرها في ديسمبر  2018حيث اعتمد المجلس القرار رقم 2449
بتمديد التفويض حتى يناير .2020
 تقدر وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين في الشرق األدنى(األونروا) أن حوالي  438,000الجئ فلسطيني ال يزالون في
سوريا ،وهو ما يمثل انخفاضًا عن  560,000شخص الذين كانوا مسجلين لدى األونروا قبل الصراع .لقد أثر القتال العنيف في بعض المخيمات
واألحياء الفلسطينية والمناطق المحيطة بها بشكل كبير على الالجئين الفلسطينيين في سوريا .كما تستضيف سوريا حوالي  34,000الجئ
وطالب لجوء عراقي يتركزون بدرجة كبيرة في منطقة دمشق الكبرى ،وذلك باإلضافة إلى أكثر من  3,200الجئ موضع اهتمام من بلدان
أخرى.

التمويل اإلنساني من الحكومة األمريكية الستجابة سوريا في السنة المالية 2019-2018
شريك التنفيذ

النشاط

1

المبلغ

الموقع

مكتب المساعدة الخارجية في حاالت الكوارث التابع للوكالة األمريكية للتنمية الدولية
الزراعة واألمن الغذائي ،واالنتعاش االقتصادي وأنظمة السوق ،والصحة ،والتنسيق
اإلنساني وإدارة المعلومات ،والدعم اللوجستي وسلع اإلغاثة ،والمساعدة النقدية متعددة
األغراض ،والتغذية ،والحماية ،والمأوى ،والمستوطنات ،وخدمات المياه والصرف الصحي
والنظافة الصحية

سوريا

 178,593,673دوالرً ا

االتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر
والهالل األحمر

الزراعة واألمن الغذائي ،والصحة ،والمأوى والمستوطنات

سوريا

 3,000,401دوالر

المنظمة الدولية للهجرة

التنسيق اإلنساني وإدارة المعلومات ،والدعم اللوجستي وسلع اإلغاثة ،والحماية ،والمأوى
والمستوطنات ،وخدمات المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية

سوريا

 23,394,072دوالرً ا

مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون
اإلنسانية

التنسيق اإلنساني وإدارة المعلومات

سوريا

 4,500,000دوالر

إدارة األمم المتحدة لشؤون السالمة واألمن

التنسيق اإلنساني وإدارة المعلومات

سوريا

 997,229دوالرًا

منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة

التنسيق اإلنساني وإدارة المعلومات

سوريا

 200,000دوالر

منظمة الصحة العالمية

الصحة

سوريا

 14,500,000دوالر

منظمة األمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)

التنسيق اإلنساني وإدارة المعلومات ،والصحة ،والتغذية ،والحماية ،وخدمات المياه
والصرف الصحي والنظافة الصحية

سوريا

 26,077,692دوالرً ا

برنامج الدعم

سوريا

 8,670,554دوالرً ا

الشركاء من المنظمات غير الحكومية

إجمالي تمويل مكتب المساعدة الخارجية في حاالت الكوارث التابع للوكالة األمريكية للتنمية الدولية

 259,933,621دوالرً ا
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مكتب الغذاء من أجل السالم التابع للوكالة األمريكية للتنمية الدولية
الشركاء من المنظمات غير الحكومية

التحويالت النقدية لألغذية ،واالنتعاش االقتصادي وأنظمة السوق ،والقسائم الغذائية،
والمشتريات الغذائية المحلية واإلقليمية ،والخدمات التكميلية

سوريا

 129,184,909دوالرً ا

المنظمة الدولية للهجرة

المشتريات الغذائية اإلقليمية

سوريا

 417,117دوالرًا

برنامج األغذية العالمي

التحويالت النقدية لألغذية ،والقسائم الغذائية ،والمشتريات الغذائية المحلية واإلقليمية،
والتغذية ،والخدمات التكميلية

سوريا

 238,838,098دوالرً ا

برنامج األغذية العالمي

القسائم الغذائية

مصر

 19,000,000دوالر

برنامج األغذية العالمي

القسائم الغذائية

العراق

 11,600,000دوالر

برنامج األغذية العالمي

القسائم الغذائية

األردن

 104,000,000دوالر

برنامج األغذية العالمي

القسائم الغذائية

لبنان

 140,000,000دوالر

برنامج األغذية العالمي

القسائم الغذائية

تركيا

 13,000,000دوالر
 656,040,124دوالرً ا

إجمالي تمويل مكتب الغذاء من أجل السالم التابع للوكالة األمريكية للتنمية الدولية

مكتب السكان والالجئين والهجرة التابع لوزارة الخارجية األمريكية
الشركاء من المنظمات غير الحكومية

إعداد البرامج القائم على النقد ،والتعليم ،والصحة ،وسبل العيش ،والصحة العقلية،
والحماية ،والمساعدة النفسية واالجتماعية

مصر والعراق ولبنان
وتركيا

 92,515,743دوالرً ا

شريك التنفيذ

بناء القدرات ،والصحة ،والحماية ،وسلع اإلغاثة ،والمأوى والمستوطنات ،وخدمات المياه
والصرف الصحي والنظافة الصحية

األردن ولبنان وسوريا

 88,500,000دوالر

المنظمة الدولية للهجرة

النقل عبر الحدود ،والتعليم ،والصحة ،وسبل العيش ،والحماية ،وسلع اإلغاثة

مصر والعراق واألردن
وتركيا

 18,500,000دوالر

منظمة العمل الدولية

سبل العيش

األردن وتركيا

 5,586,297دوالرً ا

مفوضية األمم المتحدة السامية لشؤون
الالجئين

إدارة المخيمات ،والتعليم ،وسبل العيش ،والحماية ،وسلع اإلغاثة ،والمأوى والمستوطنات،
وخدمات المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية

مصر والعراق واألردن
ولبنان وسوريا وتركيا
والمنطقة

 608,600,000دوالر

منظمة األمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)

حماية األطفال ،والتعليم ،والصحة ،والتغذية ،وخدمات المياه والصرف الصحي والنظافة
الصحية ،وبرامج الشباب

مصر والعراق واألردن
ولبنان وتركيا

 283,700,000دوالر

منظمة الصحة العالمية

الصحة

العراق ولبنان وتركيا

 6,500,000دوالر

إجمالي تمويل مكتب السكان والالجئين والهجرة التابع لوزارة الخارجية األمريكية

إجمالي التمويل اإلنساني من الحكومة األمريكية الستجابة سوريا في السنة المالية 2019-2018
1

 1,103,902,040دوالر

 2,019,875,785دوالرً ا

تشير سنة التمويل إلى تاريخ التعهد أو االلتزام باألموال وليس إلى تاريخ تخصيصها .هذا التمويل يعكس التمويل الذي تم اإلعالن عنه عل ًنا في  14مارس .2019

التمويل اإلنساني من الحكومة األمريكية الستجابة سوريا في السنوات المالية 2019-2012
إجمالي تمويل مكتب المساعدة الخارجية في حاالت الكوارث التابع للوكالة األمريكية للتنمية الدولية

 1,708,852,385دوالرً ا

إجمالي تمويل مكتب الغذاء من أجل السالم التابع للوكالة األمريكية للتنمية الدولية

 2,953,430,148دوالرً ا

إجمالي تمويل مكتب السكان والالجئين والهجرة التابع لوزارة الخارجية األمريكية

إجمالي التمويل اإلنساني من الحكومة األمريكية الستجابة سوريا في السنوات المالية 2019-2012

 4,840,477,236دوالرً ا

 9,502,759,769دوالرً ا
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المعلومات العامة بشأن التبرعات





الطريقة األكثر فعالية لكي يساعد األفراد في جهود اإلغاثة هي تقديم مساهمات نقدية إلى المنظمات اإلنسانية التي تباشر عمليات اإلغاثة .يمكن االطالع
على قائمة بالمنظمات اإلنسانية التي تقبل التبرعات النقدية لالستجابة للكوارث في جميع أنحاء العالم علي الموقع .www.interaction.org
تشجع الوكالة األمريكية للتنمية الدولية التبرعات النقدية ألنها تم ِّكن المتخصصين في مجال المساعدات من شراء المواد المطلوبة ً
فعال (في المنطقة
المتضررة في كثير من األحيان) وخفض العبء على الموارد الشحيحة (مثل طرق النقل ووقت الموظفين ومساحة المخازن) مع إمكانية نقل تلك
المواد بسرعة كبيرة ودون تكاليف نقل ،كما تمكنهم من دعم اقتصاد المنطقة المنكوبة وضمان تقديم مساعدات مناسبة ثقافيًا وغذائيًا وبيئيًا.
يمكن االطالع على مزيد من المعلومات على:
 مركز معلومات الكوارث الدولية www.cidi.org :أو .+1 202 661 7710 -يمكن االطالع على معلومات بشأن أنشطة إغاثة المجتمع اإلنساني على .www.reliefweb.int

مكتب المساعدة الخارجية في حاالت الكوارث التابع للوكالة األمريكية للتنمية الدولية حيث تظهر النشرات على موقع الوكالة األمريكية للتنمية الدولية على
http://www.usaid.gov/what-we-do/working-crises-and-conflict/responding-times-crisis/where-we-work
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