سوريا  -حالة طارئة معقدة
صحيفة الوقائع رقم  ،6العام المالي 2019

نظرة سريعة على األرقام

 11.7مليون
شخص في حاجة إلى المساعدة
اإلنسانية في سوريا
األمم المتحدة  -كانون الثاني/يناير 2019

 6.2ماليين
نازح داخلي في سوريا
األمم المتحدة – كانون األول/ديسمبر 2018

 4ماليين
شخص يحصلون على مساعدات
الوكالة األمريكية للتنمية الدولية
( )USAIDفي سوريا شهريًا

النقاط المهمة

 أدت الهجمات في شمال غرب سوريا إلى نزوح
 179,600شخص على األقل في الفترة من
 29نيسان/أبريل إلى  9أيار/مايو ،مما أدى إلى
إتالف وتدمير مراكز الرعاية الصحية

 10أيار/مايو 2019

تمويل المساعدات اإلنسانية
من أجل االستجابة في سوريا للعام المالي 2019-2012

 تستجيب منظمات اإلغاثة الحتياجات الطوارئ
بين  73,500من سكان مخيم الهول مع انخفاض
معدل الوافدين
 غادر ما يقرب من  10,900شخص مخيم
الركبان منذ أواخر آذار/مارس

الوكالة األمريكية للتنمية الدولية /مكتب
1
المساعدات األمريكية الخارجية للكوارث

 1,708,852,385دوالرً ا أمريكيًا

الوكالة األمريكية للتنمية الدولية /مكتب
2
الغذاء من أجل السالم

 2,953,430,148دوالرً ا أمريكيًا

مكتب السكان والالجئين والهجرة التابع
3
لوزارة الخارجية األمريكية

 4,840,477,236دوالرً ا أمريكيًا

دوالرا أمريك ًيا
9,502,759,769
ً

 تسبب النزاع في مقتل ما ال يقل عن  324مدنيًا
في جميع أنحاء سوريا في نيسان/أبريل

مساعدات الوكالة األمريكية للتنمية الدولية  -كانون
األول/ديسمبر 2018

التطورات الرئيسية

 5.7ماليين
الجئ سوري نزحوا إلى الدول
المجاورة
مكتب مفوض األمم المتحدة السامي لشؤون الالجئين
) – (UNHCRنيسان/أبريل 2019

 3.6ماليين
الجئ سوري في تركيا
مكتب مفوض األمم المتحدة السامي لشؤون الالجئين
) – (UNHCRأيار/مايو 2019

938,531
الج ًئا سوريًا في لبنان
مكتب مفوض األمم المتحدة السامي لشؤون الالجئين
) – (UNHCRنيسان/أبريل 2019

660,393

 أسفرت الهجمات المتصاعدة في شمال غرب سوريا عن وقوع ضحايا وحاالت تهجير في صفوف المدنيين،
وتدمير المنشآت الصحية ،وزيادة االحتياجات اإلنسانية ،وأدت إلى تعليق عمليات اإلغاثة في العديد من المناطق
التي تسيطر عليها جماعة المعارضة المسلحة ( )AOGفي إدلب وشمال محافظة حماة ،حسبما أفادت األمم
المتحدة .وفي الفترة بين  28نيسان/أبريل و 9أيار/مايو ،أسفرت الغارات الجوية والقصف التي قادتها حكومة
الجمهورية العربية السورية ( )SARGوحكومة االتحاد الروسي ) (GoRFعن مقتل  100شخص على
ً
ومركزا للرعاية
األقل ،ونزوح ما ال يقل عن  179,600شخص ،وألحقت أضرارً ا بحوالي  13مستشفى
الصحية األولية في شمال غرب سوريا ،وف ًقا لتقارير األمم المتحدة.
 ويقيم حوالي  73,500شخص في مخيم الهول بمحافظة الحسكة اعتبارً ا من  1أيار/مايو ،حسبما أفادت األمم
المتحدة .وتواصل منظمات اإلغاثة تلبية احتياجات الطوارئ الصحية والتغذية والمأوى والمياه والصرف
الصحي والنظافة العامة ( )WASHبين سكان المخيم.
 منذ أواخر شهر آذار/مارس ،غادر حوالي  10,900شخص مخيمات الركبان غير الرسمية – الواقعة على
طول الحدود السورية األردنية – ووصلوا إلى خمسة مالجئ جماعية في محافظة حمص ،وف ًقا لتقارير األمم
المتحدة .وبدعم من األمم المتحدة وشركائها ،يستجيب الهالل األحمر العربي السوري ( )SARCوالوكاالت
الصحية المحلية لالحتياجات الطارئة للسكان الذين يغادرون مخيم الركبان.

الج ًئا سوريًا في األردن
مكتب مفوض األمم المتحدة السامي لشؤون الالجئين
) – (UNHCRنيسان/أبريل 2019

253,371
الج ًئا سوريًا في العراق
مكتب مفوض األمم المتحدة السامي لشؤون الالجئين
) – (UNHCRنيسان/أبريل 2019

486,197
الج ًئا فلسطينيًا في سوريا
وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين
الفلسطينيين  -كانون الثاني/يناير 2019

 1الوكالة األمريكية للتنمية الدولية /مكتب المساعدات األمريكية الخارجية للكوارث
 2الوكالة األمريكية للتنمية الدولية /مكتب الغذاء من أجل السالم
 3مكتب السكان والالجئين والهجرة التابع لوزارة الخارجية األمريكية
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انعدام األمان والنزوح
 خالل شهر نيسان/أبريل ،تسبب الصراع الدائر والذخائر غير المنفجرة في سوريا في مقتل  324شخصًا على األقل ،من بينهم أكثر من ً 70
طفال
وعامل إعالمي واحد ،وف ًقا لما أفادت به الشبكة السورية لحقوق اإلنسان ( .)SNHRتزيد الخسائر البشرية في نيسان/أبريل إجمالي عدد القتلى
المدنيين إلى أكثر من  1,100شخص منذ بداية عام  ،2019حسب تقارير الشبكة السورية لحقوق اإلنسان .وبسبب القيود المفروضة على األمن
وإمكانية الوصول التي تحظر جمع البيانات ،تفيد الشبكة السورية لحقوق اإلنسان بأن عدد القتلى الفعلي قد يكون أعلى على األرجح.
 ال يزال نزوح السكان في سوريا مستمرً ا ،حيث سجلت وكاالت األمم المتحدة ما يقرب من  110,000من حركات النازحين داخليًا ( )IDPفي جميع أنحاء
ً
مقارنة بأكثر من  95,700نازح في شباط/فبراير ،وف ًقا لما أفادت به األمم المتحدة .وفي
البالد خالل الشهر ،وهو ما يمثل زيادة تقريبية بنسبة  15في المائة
الوقت نفسه ،عاد حوالي  34,300نازح داخلي إلى مناطقهم األصلية .وعاد معظم األفراد في شهر آذار/مارس إلى محافظات حلب ودرعا وحماة ،حسب
تقارير األمم المتحدة ،كما تستمر أعداد محدودة من الالجئين في العودة من البالد المجاورة ،بما في ذلك مصر والعراق واألردن ولبنان وتركيا .وفي الفترة
من كانون الثاني/يناير إلى آذار/مارس  ،2019أكد مكتب المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين ( )UNHCRعلى أن عدد السوريين الذين عادوا
إلى مناطقهم األصلية يُقدر بحوالي  21,600الجئ.

شمال غرب سوريا

 يستمر العنف في شمال غرب سوريا في تعريض المدنيين للخطر وتشريدهم ،مع تصاعد القصف المدفعي من جهة حكومة االتحاد الروسي وحكومة
الجمهورية العربية السورية على إدلب وشمال حماه في أوائل أيار/مايو .وقد أسفر الصراع في الفترة من  28نيسان/أبريل إلى  9أيار/مايو عن مقتل
 100مدني على األقل ووقوع  300إصابة ،وف ًقا لتقارير األمم المتحدة .وخالل الفترة نفسها ،أدى انعدام األمن إلى نزوح ما ال يقل عن  179,600شخص،
مما ساهم في زيادة حصيلة األشخاص الذين نزحوا من شمال حماة وجنوب إدلب منذ شباط/فبراير إلى أكثر من  318,000شخص ،حسب تقارير األمم
المتحدة .وقد علقت  16منظمة إنسانية ،على األقل ،عملياتها في المنطقة اعتبارً ا من  6أيار/مايو.

شمال شرق سوريا
 استمر السكان الفارين من الصراع بين القوى الديمقراطية السورية وتنظيم الدولة اإلسالمية في العراق والشام في محافظة دير الزور في الوصول
إلى مخيم الهول خالل شهر نيسان/أبريل ،مما زاد عدد سكان المخيم إلى حوالي  73,500شخص بداية من  1أيار/مايو ،وف ًقا لتقارير األمم المتحدة.
ومع ذلك ،استمر معدل الوافدين الجدد في االنخفاض في أوائل شهر نيسان/أبريل ،حيث كان يصل حوالي  170شخصًا أسبوعيًا ،م ً
قارنة بـ  500شخص
ً
ً
خاصة فيما يتعلق بالصحة والتغذية والحماية
تدخال إنسانيًا مستمرة،
يصلون أسبوعيًا في أواخر آذار/مارس .وال تزال االحتياجات الحرجة التي تتطلب
والمأوى وخدمات المياه والصرف الصحي والنظافة العامة.

جنوب سوريا

 بسبب استمرار تدهور األوضاع في مخيم الركبان ،غادر حوالي  7,660شخصًا الموقع من أواخر آذار/مارس إلى أواخر نيسان/أبريل ،حسب تقارير
األمم المتحدة .وفي يوم  2أيار/مايو ،غادر مخيم الركبان  3,200شخص إضافي ،ليصل إجمالي عدد المغادرين إلى حوالي  10,900شخص منذ
أواخر آذار/مارس ،وف ًقا لما أفادت به األمم المتحدة .عند مغادرة المخيم ،يقيم السكان في مالجئ جماعية في حمص بشكل مؤقت قبل االنتقال إلى
مناطقهم األصلية أو مناطقهم المفضلة؛ وظل حوالي  870شخصًا في المالجئ اعتبارً ا من  30نيسان/أبريل .وبدعم من وكاالت األمم المتحدة،
يستجيب الهالل األحمر العربي السوري والسلطات الصحية المحلية لالحتياجات الطارئة للسكان الذين يغادرون مخيم الركبان ،حيث يقدمون الطعام
والرعاية الصحية وإمدادات التغذية ومواد اإلغاثة – مثل البطانيات واألغطية البالستيكية – لألفراد المستضعفين .واعتبارً ا من أواخر نيسان/أبريل،
قدَّرت األمم المتحدة أن  31,000شخص ظلوا في مخيم الركبان.

الصحة والمياه والصرف الصحي والنظافة العامة
 خالل الفترة من أواخر نيسان/أبريل إلى مطلع آذار/مايو ،أسفرت غارات جوية على المناطق التي تسيطر عليها جماعة المعارضة المسلحة في حماة
ً
ومركزا للرعاية الصحية األولية؛ وظلت جميع
وإدلب عن مقتل ثالثة على األقل من الطاقم الطبي وألحقت أضرارً ا بما ال يقل عن  13مستشفى
المنشآت الصحية المتضررة مغلقة اعتبارً ا من  10أيار/مايو ،وف ًقا لتقارير األمم المتحدة .وقبل تعليق العمليات ،قدمت المنشآت الصحية المتأثرة
خدمات منتظمة – مثل الرعاية الطبية الطارئة واالستشارات الصحية وخدمات الصيدليات والعمليات الجراحية – لحوالي  112,000شخص شهريًا
في المنطقة .باإلضافة إلى ذلك ونتيجة للهجمات ،انهار نظام الرعاية الصحية في حماة؛ فال يوجد مستشفيات عاملة ،وال يعمل إال مرفقان للرعاية
الصحية األولية اعتبارً ا من  6أيار/مايو.
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 تواصل المنظمات اإلنسانية االستجابة لالحتياجات الصحية الطارئة لسكان مخيم الهول ،حيث تقدم االستشارات الصحية ،ومراقبة األمراض المعدية،
واإلحالة إلى المستشفيات في المدن القريبة ،وتقديم اللقاحات لسكان المخيم الجدد الذين وصلوا في ظروف صحية وتغذوية حرجة ،حسب تقارير األمم
المتحدة .باإلضافة إلى ذلك ،قدمت منظمات اإلغاثة في منتصف نيسان/أبريل الرعاية الطبية الحرجة من خالل المرافق الصحية المتنقلة والثابتة لنحو
 5,900شخص .واعتبارً ا من  1أيار/مايو ،أحالت المنظمات الصحية حوالي  600حالة حرجة إلى المستشفيات في مناطق أخرى من الحسكة ،بما
يفوق قدرة اإلحالة للمنشآت الصحية ،وف ًقا لتقارير األمم المتحدة .ولتلبية االحتياجات الصحية للسكان المقيمين في مخيم الهول ،تنوه األمم المتحدة عن
الحاجة إلى زيادة عدد المتخصصين في الرعاية الصحية ،بما في ذلك أطباء النساء والقابالت وأطباء األطفال والجراحين وأخصائيو الصدمات،
ً
فضال عن زيادة عدد العيادات المتنقلة والنقاط الطبية الثابتة.
 تواصل الجهات الفاعلة في مجال اإلغاثة تعزيز البنية التحتية لنظام المياه والصرف الصحي والنظافة العامة في مخيم الهول ،حيث قامت بتركيب
أكثر من  820مرحاضًا في األسابيع األخيرة ،في حين ال يزال إنشاء مراحيض ووحدات استحمام إضافية مستمرً ا .وفي الفترة من  17نيسان/أبريل
إلى  1أيار/مايو ،قامت المنظمات اإلنسانية أيضًا بتركيب أكثر من  1,400خزان مياه و 1,100حاوية للتخلص من النفايات .تواصل الجهات الفاعلة
في مجال اإلغاثة – بما في ذلك شركاء الوكالة األمريكية للتنمية الدولية – توفير أكثر من  1.5مليون لتر من مياه الشرب المأمونة يوميًا لسكان
المخيم من خالل نقل المياه بالشاحنات ومحطات معالجة المياه .وعلى الرغم من تحسين مرافق الصرف الصحي ،إلى أن األمم المتحدة تنوه عن إعادة
تأهيل  22في المائة من المرافق ،وكذلك ضرورة تركيب  1,300وحدة استحمام إضافية.

الحماية
 قامت حوالي  16منظمة إغاثة بتعليق برامجها ،بما في ذلك أنشطة الحماية ،في جنوب إدلب وشمال حماة بسبب تصاعد الصراع في المنطقة اعتبارً ا
من  6أيار/مايو ،حسب تقارير األمم المتحدة .وأفادت تقارير ثالث منظمات إنسانية تقدم خدمات الحماية في المنطقة باألضرار التي لحقت بالمنشآت
وثماني نقاط للخدمة غير التشغيلية ،بما في ذلك األماكن المالئمة لألطفال ،والمراكز المجتمعية ،والمنشآت الصحية ،والمساحات اآلمنة للسيدات
والفتيات .وقبل تعليق الخدمات في المنشآت ،قام ما يقرب من  600شخص شهريًا بالوصول إلى خدمات الحماية ،بما في ذلك الدعم النفسي
واالجتماعي ( )PSSوإدارة الحاالت لمساعدة األفراد على تحديد وتلقي الخدمات المتاحة.
 تواصل منظمات اإلغاثة تحديد احتياجات الحماية في مخيم الهول ،بما في ذلك الخدمات المقدمة لألطفال غير المصاحبين لذويهم ،وإدارة الحاالت،
والدعم النفسي واالجتماعي ،وف ًقا لتقارير األمم المتحدة .وساعدت الجهات الفاعلة في مجال الحماية ،اعتبارً ا من  30نيسان/أبريلً 470 ،
طفال على
األقل من األطفال غير المصاحبين لذويهم أو المنفصلين عنهم بين سكان المخيم واستمرت في تنفيذ أنشطة البحث عن عائالت ما يقرب من  110أطفال
ولم شملهم بهم .واعتبارً ا من أوائل أيار/مايو ،كانت  12منظمة إنسانية – بما في ذلك شركاء حكومة الواليات المتحدة – تقدم خدمات الحماية في مخيم
الهول ،مثل المساحات المالئمة لألطفال ،وتدريب األسر التي ترعى األطفال غير المصاحبين لذويهم ،وأنشطة الوقاية من العنف القائم على النوع
االجتماعي ( )GBVواالستجابة ،حسبما أفادت تقارير األمم المتحدة .ال تزال الجهات الفاعلة في مجال الحماية تشعر بالقلق إزاء عدد سكان المخيمات
الذين يفتقرون إلى الوثائق المدنية ،مما قد يعيق جهود اإلعادة إلى الوطن في المستقبل ،وف ًقا لتقارير األمم المتحدة .وتطلب الجهات الفاعلة في مجال
اإلغاثة أيضًا وجود موظفين متخصصين إضافيين لتلبية احتياجات االستجابة لحماية األطفال والدعم النفسي واالجتماعي والعنف القائم على النوع
االجتماعي بين سكان المخيم.

المأوى ومواد اإلغاثة
 قامت الجهات الفاعلة في مجال اإلغاثة بتشييد ما يقرب من  12,700خيمة سكنية لألسر على رقع أرضية في مخيم الهول بداية من كانون
األول/ديسمبر وحتى أوائل أيار/مايو ،حسبما أفادت األمم المتحدة .ومع ذلك ،فإن سعة المخيم الحالية البالغة  15,500خيمة ال تزال غير كافية
الستضافة سكان المخيم الحاليين في مالجئ عائلية فردية؛ وتقدر إدارة المخيم ضرورة إنشاء  21,300خيمة مطلوبة الستيعاب السكان بشكل مالئم،
حسب تقارير األمم المتحدة .واعتبارً ا من  1أيار/مايو ،واصل ما يقدَّر بنحو  15,000شخص – أي ما يقرب من  20في المائة من سكان المخيم –
اإلقامة في مالجئ جماعية كبيرة ومن المتوقع أن ينتقلوا إلى خيام سكنية لألسر بمجرد اكتمال جهود التوسع.
 في أواخر شهر آذار/مارس ،أثرت األمطار الغزيرة والفيضانات التي أعقبتها على أكثر من  86,800شخص في حوالى  300موقع للنازحين
الداخليين في شمال غرب حلب وإدلب ،وف ًقا لتقارير مجموعة إدارة وتنسيق المخيمات .واعتبارً ا من  9نيسان/أبريل ،وزعت منظمات اإلغاثة أكثر من
 800خيمة سكنية لألسر و 2,000مجموعة من مواد اإلغاثة الطارئة على السكان في المناطق الفرعية المتضررة .باإلضافة إلى ذلك ،قدم مكتب
الغذاء من أجل السالم التابع للوكالة األمريكية للتنمية الدولية ) ،(USAID/FFPشريك برنامج الغذاء العالمي التابع لألمم المتحدة ) ،(WFPسالل
غذائية ألكثر من  7,900شخص متضرر من الفيضانات يقيمون في مأوى مراكز جماعية ومباني غير مكتملة في حلب في أوائل شهر نيسان/أبريل.
 كما أدت الفيضانات في الحسكة في أواخر آذار/مارس إلى تدمير المنازل وأثرت على سبل العيش في جميع أنحاء المحافظة ،مما أثر على
 118,000شخص اعتبارً ا من  17نيسان/أبريل ،وف ًقا لما ذكرته الجهات الفاعلة في مجال اإلغاثة .خالل األسبوع األول من نيسان/أبريل،
وزع المجتمع اإلنساني حوالي  200مجموعة من مواد اإلغاثة الطارئة و 150وجبة جاهزة لألكل ،تكفي لخمسة أشخاص لمدة خمسة أيام،
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على المجتمعات المتضررة من الفيضانات ،حسب تقارير األمم المتحدة .باإلضافة إلى ذلك ،زود الهالل األحمر العربي السوري ما ال يقل عن
 3000شخص من الفئات المستضعفة بالمساعدات اإلنسانية ،بما في ذلك خدمات الرعاية الصحية ومواد اإلغاثة.

األمن الغذائي والتغذية
 تواصل المنظمات اإلنسانية تقديم المساعدات الغذائية لسكان مخيم الهول ،فخالل شهر آذار/مارس ،قدمت وكاالت األمن الغذائي في المخيم ،بما في
ذلك شركاء مكتب الغذاء من أجل السالم التابع للوكالة األمريكية للتنمية الدولية ،وجبات مطهوة لحوالي  62,200شخص ،وحصص جاهزة لألكل
لحوالي  63,900شخص ،وخبز يومي وحصص غذائية شهرية لما ال يقل عن  73,400شخص.
ً
حديثا إلى مخيم الهول .وفي الفترة من منتصف شباط/فبراير إلى أوائل
 ال يزال توفير خدمات التغذية أيضًا يمثل حاجة ذات أولوية لدى الوافدين
أيار/مايو ،عالج مستجيبو الصحة والتغذية ما يقرب من  740حالة من سوء التغذية الحاد المعتدل وحوالي  420حالة من سوء التغذية الحاد الوخيم،
وأحالوا أكثر من  510طفل إلى مستشفى قريب بسبب المضاعفات المرتبطة بسوء التغذية الحاد الوخيم .تعمل منظمات اإلغاثة على زيادة عدد
أخصائيي التغذية العاملين في المخيم وتدريب العاملين الصحيين المجتمعيين على تحديد حاالت سوء التغذية.
 في شباط/فبراير ،وبدعم من مكتب الغذاء من أجل السالم ( )FFPالتابع للوكالة األمريكية للتنمية الدولية ) ،(USAIDقدم برنامج األغذية العالمي
( )WFPمساعدات غذائية طارئة لحوالي  3.1ماليين شخص في جميع المحافظات السورية البالغ عددها  - 14بما في ذلك حوالي  251,000شخص
في  56منطقة من المناطق التي يصعب الوصول إليها في دير الزور ،وحمص ،والقنيطرة ،والرقة ،ومحافظات ريف دمشق  -في آذار/مارس .وشملت
المساعدة على نطاق البلد أكثر من  47,000طن متري من المساعدات الغذائية العينية وحوالي  2مليون دوالر من التحويالت النقدية .وتمثل توزيعات
برنامج الغذاء العالمي في مارس/آذار حوالي  86في المائة من هدف وكالة األمم المتحدة المقصود وهو  3.6ماليين شخص.

تمويل المساعدات اإلنسانية في *2019-2018
حسب البلدان المانحة

$2,019,875,785
$1,641,372,150

$1,083,675,333

$449,854,433
$83,003,046
Denmark
الدنمارك

$102,421,486
Sweden
السويد

$129,980,116

Kuwait
الكويت

$150,922,931

Japanاليابان

$271,957,436

Norway
النرويج

$298,476,352

Canada
كندا

UK
المملكة المتحدة

Germany
ألمانيا

Europeanاألوروبية
المفوضية
Commission

USG
حكومة الواليات
المتحدة

*أرقام التمويل هي اعتبارً ا من  10أيار/مايو  .2019جميع األرقام الدولية هي وف ًقا لما ورد في نظام التتبع المالي لمكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية ( )OCHAباألمم المتحدة واستنادً ا إلى االلتزامات الدولية خالل العامين
التقويميين  2018و ،2019في حين أن أرقام حكومة الواليات المتحدة ( )USGواردة وف ًقا لحكومة الواليات المتحدة وتوضح التمويل المقدم من حكومة الواليات المتحدة المعلن للعام المالي  2018والعام المالي ،2019
والذي يبدأ من  1تشرين األول/أكتوبر  ،2017وينتهي في  30أيلول/سبتمبر .2019
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الوضع الراهن
 عقب انطالق المظاهرات السلمية ضد حكومة الجمهورية العربية السورية في آذار /مارس  ،2011تعهد الرئيس بشار األسد بإجراء
إصالحات تشريعية .إال أن اإلصالحات لم تتحقق وشرعت قوات حكومة الجمهورية العربية السورية الموالية للرئيس بشار األسد في مواجهة
المظاهرات بالعنف وهو ما دفع جماعات المعارضة المسلحة إلى االنتقام.
 في لقاء عُقد في شهر تشرين الثاني/نوفمبر  2012في الدوحة بدولة قطر ،شكلت فصائل المعارضة السورية منظمة مظلة تحت اسم "االئتالف
ً
ممثال
الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية" والذي ُيعرف أيضًا باسم "االئتالف السوري" .اعترفت حكومة الواليات المتحدة باالئتالف
شرعيًا للشعب السوري في  11كانون األول/ديسمبر  .2012بتاريخ  19آذار /مارس  ،2013أسس االئتالف السوري الحكومة السورية
المؤقتة التي تعارض حكومة الجمهورية العربية السورية والتي تتمركز في مواقع غير مركزية في المناطق التي تسيطر عليها جماعات
المعارضة المسلحة في سوريا.
 بتاريخ  14تموز/يوليو  ،2014تبنى مجلس األمن التابع لألمم المتحدة قرار مجلس األمن التابع لألمم المتحدة رقم  2165الذي فوض األمم
المتحدة بتوصيل المساعدات اإلنسانية عبر الحدود وعلى خطوط النزاع إلى السكان المتضررين من جراء الصراع دون موافقة حكومة
الجمهورية العربية السورية .سمح القرار لألمم المتحدة باستخدام أربعة معابر حدودية من تركيا ،واألردن ،والعراق من أجل توصيل
المساعدات اإلنسانية إلى سوريا .كما وضع القرار آلية للمراقبة تحت إشراف األمين العام لألمم المتحدة وبموافقة البلدان المجاورة لضمان أن
المواد التي يتم توصيلها عبر هذه النقاط الحدودية تحتوي على مواد إنسانية فقط .الح ًقا ،تبنى مجلس األمن التابع لألمم المتحدة عدة قرارات
لتجديد تفويض قرار مجلس األمن التابع لألمم المتحدة رقم  ،2165آخرها صدر في كانون األول/ديسمبر  2018حيث تبنى مجلس األمن
التابع لألمم المتحدة القرار رقم  2449بمد الصالحيات الممنوحة حتى كانون الثاني/يناير .2020
 تشير تقديرات وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين ( )UNRWAإلى أن ما يقرب من  486,000الجئ فلسطيني ال
يزالون في سوريا ،وهذا يشكل انخفاضًا عن عدد األشخاص المسجلين لدى وكالة األمم المتحدة قبل النزاع والبالغ عددهم  560,000ألف.
أدى االقتتال العنيف في بعض المخيمات واألحياء الفلسطينية والمناطق المحيطة بها إلى إلحاق الضرر الشديد بالالجئين الفلسطينيين في سوريا.
كما تأوي سوريا أيضًا ما يقدر بنحو  34,000من الالجئين العراقيين وطالبي اللجوء ،باإلضافة إلى أكثر من  3,200الجئ جدير بالعناية من
بلدان أخرى.

تمويل المساعدات اإلنسانية المقدمة من حكومة الواليات المتحدة من أجل االستجابة في سوريا في العام المالي
الشريك المن ِّفذ

النشاط

12019–2018

الموقع

المبلغ

مكتب المساعدة الخارجية في حاالت الكوارث ( )OFDAالتابع للوكالة األمريكية للتنمية الدولية ()USAID
الزراعة واألمن الغذائي ،وأنظمة االنتعاش االقتصادي والسوق )،(ERMS
والصحة ،وتنسيق الشؤون اإلنسانية وإدارة المعلومات ) ،(HCIMوالدعم
اللوجستي ومواد اإلغاثة ،والمساعدات النقدية متعددة األغراض ،والتغذية،
والحماية ،والمأوى والمخيمات ،والمياه والصرف الصحي والنظافة العامة

سوريا

 178,593,673دوالرً ا أمريكيًا

االتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل
األحمر ()IFRC

الزراعة واألمن الغذائي ،والصحة ،والمأوى والمخيمات

سوريا

 3,000,401دوالرً ا أمريكيًا

منظمة الهجرة الدولية ()IOM

تنسيق الشؤون اإلنسانية وإدارة المعلومات ،والدعم اللوجستي ومواد اإلغاثة،
والحماية والمأوى ،والمخيمات ،والمياه والصرف الصحي والنظافة العامة

سوريا

 23,394,072دوالرً ا أمريكيًا

مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية
()OCHA

تنسيق الشؤون اإلنسانية وإدارة المعلومات

سوريا

 4,500,000دوالر أمريكي

إدارة األمم المتحدة لشؤون السالمة واألمن
()UNDSS

تنسيق الشؤون اإلنسانية وإدارة المعلومات

سوريا

 997,229دوالرً ا أمريكيًا

منظمة األغذية والزراعة ()FAO

تنسيق الشؤون اإلنسانية وإدارة المعلومات

سوريا

 200,000دوالر أمريكي

منظمة الصحة العالمية ( )WHOالتابعة لألمم
المتحدة

الصحة

سوريا

 14,500,000دوالر أمريكي

منظمة األمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)

تنسيق الشؤون اإلنسانية وإدارة المعلومات ،الصحة ،التغذية ،الحماية ،المياه
والصرف الصحي والنظافة العامة

سوريا

 26,077,692دوالرً ا أمريكيًا

دعم البرامج

سوريا

 8,670,554دوالرً ا أمريكيًا

شركاء المنظمات غير الحكومية
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 259,933,621دوالرً ا أمريكيًا

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

مكتب الغذاء من أجل السالم ( )FFPالتابع للوكالة األمريكية للتنمية الدولية ()USAID
شركاء المنظمات غير الحكومية

التحويالت النقدية من أجل الغذاء ،و ،ERMSوقسائم المعونات الغذائية،
والمشتريات الغذائية محليًا وإقليميًا ،والخدمات التكميلية

سوريا

 129,184,909دوالرات أمريكية

منظمة الهجرة الدولية

المشتريات الغذائية إقليميًا

سوريا

 417,117دوالرً ا أمريكيًا

برنامج األغذية العالمي

التحويالت النقدية من أجل الغذاء ،وقسائم المعونات الغذائية ،والمشتريات الغذائية
محليًا وإقليميًا ،والتغذية ،والخدمات التكميلية

سوريا

 238,838,098دوالرً ا أمريكيًا

برنامج األغذية العالمي

قسائم المعونات الغذائية

مصر

 19,000,000دوالر أمريكي

برنامج األغذية العالمي

قسائم المعونات الغذائية

العراق

 11,600,000دوالر أمريكي

برنامج األغذية العالمي

قسائم المعونات الغذائية

األردن

 104,000,000دوالر أمريكي

برنامج األغذية العالمي

قسائم المعونات الغذائية

لبنان

 140,000,000دوالر أمريكي

برنامج األغذية العالمي

قسائم المعونات الغذائية

تركيا

 13,000,000دوالر أمريكي
 656,040,124دوالرً ا أمريكيًا

إجمالي التمويل المُقدَّم من مكتب الغذاء من أجل السالم التابع للوكالة األمريكية للتنمية الدولية

مكتب السكان والالجئين والهجرة بوزارة الخارجية األمريكية
شركاء المنظمات غير الحكومية

البرمجة القائمة على التمويل النقدي ،التعليم ،الصحة ،سبل العيش ،الصحة
العقلية ،الحماية ،المساعدة النفسية االجتماعية

مصر ،العراق،
لبنان ،تركيا

 92,515,743دوالرً ا أمريكيًا

الشريك المن ِّفذ

بناء القدرات ،الصحة ،الحماية ،مواد اإلغاثة ،المالجئ ،المستوطنات ،توفير
خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة العامة

األردن ،لبنان،
سوريا

 88,500,000دوالر أمريكي

منظمة الهجرة الدولية

عبور الحدود ،التعليم ،الصحة ،سبل العيش ،الحماية ،مواد اإلغاثة

منظمة العمل الدولية ()ILO

سبل العيش

مكتب المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون
الالجئين ()UNHCR

إدارة المخيمات ،التعليم ،سبل العيش ،الحماية ،مواد اإلغاثة ،المالجئ،
المستوطنات ،خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة العامة

اليونيسيف

حماية الطفل ،التعليم ،الصحة ،التغذية ،خدمات المياه والصرف الصحي
والنظافة العامة وبرامج الشباب

منظمة الصحة العالمية

الصحة

مصر ،العراق،
األردن ،تركيا
األردن ،تركيا
مصر ،العراق،
األردن ،لبنان،
سوريا ،تركيا،
المنطقة
مصر ،العراق،
األردن ،لبنان،
تركيا
العراق ،لبنان،
تركيا

 18,500,000دوالر أمريكي
 5,586,297دوالرً ا أمريكيًا
 608,600,000دوالر أمريكي

 283,700,000دوالر أمريكي
 6,500,000دوالرً ا أمريكيًا

إجمالي التمويل المُقدَّم من مكتب السكان والالجئين والهجرة بوزارة الخارجية األمريكية

 1,103,902,040دوالرً ا أمريكيًا

إجمالي تمويل المساعدات اإلنسانية المقدمة من حكومة الواليات المتحدة من أجل االستجابة في سوريا في العام المالي 2019-2018

 2,019,875,785دوالرً ا
أمريكيًا

 1يشير عام التمويل إلى تاريخ االلتزام بتقديم األموال ،وليس االعتماد .التمويل يعكس التمويل المعلن عنه اعتبارً ا من  14آذار/مارس .2019

تمويل المساعدات اإلنسانية المقدمة من حكومة الواليات المتحدة من أجل االستجابة في سوريا في العام المالي 2019–2012
إجمالي التمويل المُقدَّم من مكتب المساعدات الخارجية األمريكية في حاالت الكوارث التابع للوكالة األمريكية للتنمية الدولية

 1,708,852,385دوالرً ا أمريكيًا

إجمالي التمويل المُقدَّم من مكتب الغذاء من أجل السالم التابع للوكالة األمريكية للتنمية الدولية

 2,953,430,148دوالرً ا أمريكيًا

إجمالي التمويل المُقدَّم من مكتب السكان والالجئين والهجرة بوزارة الخارجية األمريكية

 4,840,477,236دوالرً ا أمريكيًا

إجمالي تمويل المساعدات اإلنسانية المقدمة من حكومة الواليات المتحدة من أجل االستجابة في سوريا في العام المالي 2019-2012

 9,502,759,769دوالرً ا أمريكيًا

معلومات التبرعات العامة
 تتمثل الوسيلة األكثر فعالية التي يمكن لألفراد من خاللها تقديم المساعدة لجهود اإلغاثة في تقديم المساهمات النقدية للمنظمات اإلنسانية التي تجري
عمليات اإلغاثة .ويمكن االطّالع على قائمة بالمنظمات اإلنسانية التي تقبل التبرعات النقدية لالستجابة للكوارث في جميع أنحاء العالم على الموقع
اإللكتروني .www.interaction.org
 تشجع الوكالة األمريكية للتنمية الدولية التبرعات النقدية؛ ألنها تسمح لمتخصصي المساعدات بالحصول على المواد الضرورية الدقيقة (غالبا ما يكون
ذلك في المنطقة المتضررة)؛ وتخفف 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 ثقافيا وغذائيا وبيئيا.
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يمكن العثور على مزيد من المعلومات من خالل:
-

مركز الوكالة األمريكية للتنمية الدولية ( )USAIDلمعلومات الكوارث الدولية www.cidi.org :أو .+1.202.661.7710
ّ
االطالع على المعلومات المعنية بأنشطة اإلغاثة للمجتمع اإلنساني على الموقع اإللكتروني .www.reliefweb.int
يمكنك

تظهر نشرات مكتب المساعدات األمريكية الخارجية في حاالت الكوارث 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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