سورياا – حاللة طواررئ معققدة
صحيفة الوقائع رقم  ،9#السنة المالية 2017

لمحة سريعة
باألررقام

 13.5مليون
صول على المساعدة
شخص بحاجة للحص
اإلنسانية في سوريا
ن األول/ديسمبر 2016
األمم المتحدة – كانون

 6.3مماليين
خل سوريا
نازح داخ
ن األول/ديسمبر 2016
األمم المتحدة – كانون

النقاط المھھمة

نزوح نحو
 حصيلة األعمال الھجوميةة في الرقة :ح
 268800شخص منذ نييسان/أبريل؛ بينما ما زال
حياء
صى في اثنين من أح
 8000شخص بحد أقصى
مدينة اللرقة
 القوافل اإلنسانية تصل مددينة دير الزور بععد التقدم
العسكري لقوات الحكومةة السورية داخل اللمدينة في
سبتمبر
أيلول/س
حكومة
 إجمالي المساعدات اإلنساانية المقدمة من الح
 7.5مليارات
األمريككية لسوريا يصل للما يقرب من 7
دوالر ممنذ بدء األزمة السسورية

 30من أيلول /سببتمبر 2017

تموييل المساعدات اإلننسانية
2017 -2012
ريا في السنة المالية 2
جل االستجابة في سور
من أج

USAID/OFDA
USAID/F
FFP
State/PR
RM

1

2

3

 1,448,9دوالرً ا
918,764
 2,297,3دوالرً ا
390,024
 3,736,5دوالرً ا
575,196

والرا
 7,482,883,984دو ً

اليين
 4مال
شخص يتم الوصول إليه شھريًا بالمساعدة
المقدمة من الحكومةة األمريكية في سوريا
الحكومة األمريكية – تموز/يوليو 2017

 5.3مماليين
ي البلدان المجاورة
الجئ سوري في
المفوضية السامية لألمم االمتحدة لشؤون الالجئين –
أيلول/سبتممبر 2017

 3.2مماليين
الجئ سورري في تركيا
الحكومة التركية – أيلول/سبتمبر 2017

ملييون
الجئ سورري في لبنان
المفوضية السامية لألمم االمتحدة لشؤون الالجئين –
حزيران/يوونيو 2017

6546
600
ي في األردن
الجئ سوري
المفوضية السامية لألمم االمتحدة لشؤون الالجئين –
أيلول/سبتممبر 2017

2442
200
ي في العراق
الجئ سوري
المفوضية السامية لألمم االمتحدة لشؤون الالجئين –
طس 2017
آب/أغسط

4380
000
الجئ فلسطينيني في سوريا
وكالة األمم المتحدة إلغاثة ووتشغيل الالجئين الفلسطينيين
في الشرق األدنى )األوننروا( – أيار/مايو 2017

ت الرئيسية
التطورات
نازح داخل سوريا ،في حين ما زال أكثر من  5.3ماليين
ألمم المتحدة ،ھناك  6.3ماليين ح
 بحسب تتقديرات منظمة األ
المخيمات ) ،(CCCMوھي الجھة المعنية
ت
جلت مجموعة تنسييق وإدارة
سوري نازح في البلبلدان المجاورة .سج
الجئ س
تضم وكاالت األمم المتتحدة ومنظمات
عة تنسيق وإدارة الممخيمات التي م
ت اإلنسانية لمجموع
بتنسيق أنشطة المساعدات
الجھات المعنية ،أكثر من  948600حالة ننزوح من المناطق المتأثرة بالنزاع
ت
غير حككومية ) (NGOوغغيرھا من
 ،20مع ما يقدّر بعددد  39000حالة
في كل أأنحاء سوريا في اللفترة من أيلول/سبتتمبر  2016إلى أييلول/سبتمبر 017
سبتمبر ،كان يعيش نحو  3ماليين
ي شھر أيلول/سبتممبر  2017وحده .وفي  27أيلول/سب
جديدة تم تسجيلھا في
نزوح ج
األمم المتحدة في سوريا ،بما في ذلك أكثثر من
حددة من قبل م
ب الوصول إليھا مح
شخص في مناطق صعب
 419900شخص في أمماكن مُحاصرة.
 (SDوالمدعومة ممن قبل الواليات اللمتحدة الستعادة
سوريا الديمقراطية )DF
ا
لت العمليات الھجوومية لقوات
 وما زالت
في نزوح السكان ووتزايد
محافظةة الرقة من قبضة الدولة اإلسالمية ففي العراق والشام )داعش( تتسبب ي
أبريل و 27أيلول/سبتممبر ،سجلت مجمووعة تنسيق
الل الفترة من األوول من نيسان /ل
جات اإلنسانية .خال
االحتياج
تسمح الظروف
من مدينة الرقة أو دداخلھا .حالما ح
 26حالة نزوح ن
 (CCنحو 68800
وإدارة االمخيمات )CCM
األمنية ،تستجيب المنظمات
ت اإلنسانية لالحتيتياجات العاجلة لألشخاص المتضرررين من النزاع في محافظة الرقة
فظات المجاورة.
والمحافظ
 في  21أيلول/سبتمبر ،أععلنت الحكومة األممريكية عن تمويل لدعم المساعدات اإلنسانية المقدمة للسوريا والبلدان
الذي أصدره سايمون ھانشو ،األمين الممساعد بالنيابة
 6مليون دوالر .وييشمل اإلعالن ي
المجاوررة بأكثر من 697
 26مليون دوالر
ألمريكية ) ،(State/PRMنحو 63
لمكتب االسكان والالجئين والھجرة التابع لووزارة الخارجية األ
ألمريكية للتنمية الددولية
الكوارث التابع للوكالة األ
ث
ب المساعدات الخخارجية األمريكية ففي حاالت
من مكتب
أجل السالم التابع للووكالة األمريكية
) ،(USAID/OFDAووأكثر من  242ملليون دوالر من مككتب الغذاء من ل
جرة التابع لوزارة
السكان والالجئين والھج
ن
دوالر من مكتب
ر
 192مليون
للتنمية االدولية ) ،(USAI D/FFPونحو 2
سانية داخل سوريا فضالً عن
الجھود اإلنسانية في
د
لدعم المساعدات اإلنس
 (State/PRعم
الخارجيية األمريكية )RM
مصر ووالعراق واألردن وولبنان وتركيا والممنطقة ككل.

(US
للتنمية الدولية )SAID/OFDA
ة
 1مكتب الممساعدات الخارجية األمريككية في حاالت الكوارث التاابع للوكالة األمريكية
 2مكتب الغغذاء من أجل السالم التابع لللوكالة األمريكية للتنمية الددولية )(USAID/FFP
 3مكتب السسكان والالجئين والھجرة التلتابع لوزارة الخارجية األمرريكية )(State/PRM
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انعدام األمن ونزوح السكان
 في  27أيلول/سبتمبر ،كان يعيش نحو  3ماليين شخص في مناطق صعب الوصول إليھا محددة من قبل األمم المتحدة في سوريا ،بما في ذلك أكثر
من  419900شخص في أماكن مُحاصرة .ويمثل الرقم انخفاضًا بنحو  33بالمائة ،أو قرابة  1.6مليون شخص ،منذ  30حزيران/يونيو عندما
أصدرت األمم المتحدة تقديرات بوجود أكثر من  4.5ماليين شخص يعيشون في أماكن صعب الوصول إليھا أو مُحاصرة .خالل الفترة من
حزيران/يونيو إلى أيلول/سبتمبر ،أزالت األمم المتحدة مدينة دير الزور وحي برزة البلد في العاصمة دمشق من قائمة األماكن المُحاصرة بعد استعادة
الحكومة السورية لسيطرتھا على كال الموقعين .وخالل الفترة نفسھا ،أضافت األمم المتحدة قرية بيت جن صعبة الوصول إليھا والكائنة في محافظة
ريف دمشق كمنطقة مُحاصرة من قبل قوات حكومة الجمھورية العربية السورية.
 سجلت مجموعة تنسيق وإدارة المخيمات ) (CCCMأكثر من  948600حالة نزوح من المناطق المتأثرة بالنزاع في كل أنحاء سوريا منذ
أيلول/سبتمبر  ،2016مع ما ُي ّقدر بعدد  39000حالة نزوح جديدة تم تسجيلھا خالل شھر أيلول/سبتمبر  2017وحده .يتضمن الرقم الكلي
 911100حالة نزوح تقريبًا من مناطق القتال الشديد في شمال سوريا ،بما في ذلك محافظات الحسكة ،وحلب ،والرقة ،ودير الزور ،وحماة،
وحمص ،وإدلب ،والالذقية ،وأكثر من  37500حالة نزوح من محافظات السويداء ،ودمشق ،ودرعا ،وريف دمشق في جنوب سوريا .تشير
التقديرات إلى وجود  6.3ماليين نازح داخل سوريا ،وفرار أكثر من  5.3ماليين الجئ سوري إلى البلدان المجاورة منذ أيلول/سبتمبر ،2016
وھذا وف ًقا لتقارير األمم المتحدة.

شمال سوريا












ما زالت العمليات الھجومية التي تقوم بھا قوات سوريا الديمقراطية ) (SDFالستعادة مدينة الرقة من قبضة داعش تتسبب في نزوح السكان .فخالل الفترة
من األول من نيسان/أبريل و 27أيلول/سبتمبر ،سجلت مجموعة تنسيق وإدارة المخيمات ) (CCCMنحو  268800حالة نزوح من محافظة الرقة أو
داخلھا .ويشمل الرقم نزوح قرابة  209000شخص داخل المحافظة ،وفرار نحو  39800شخص إلى حلب ،وما يقرب من  13300شخص إلى إدلب،
و 6700شخص إلى دير الزور ،و 100شخص تقريبًا إلى حماة.
ويستمر المدنيون في الفرار من مدينة الرقة رغم القيود المفروضة على حركة المدنيين والتقارير التي تشير إلى وجود ألغام أرضية مزروعة وانتشار
نيران القناصة على طول طرق الھروب الجنوبية ،وھذا وف ًقا لتقرير منظمات اإلغاثة .كشف تقييم أخير للحالة اإلنسانية تم في أيلول/سبتمبر أنه ال
يزال ما يصل إلى  8000شخص يعيشون في حيين من أحياء المدينة األربعة والعشرين ،في حين أن باقي األحياء االثنين وعشرين خالية من
السكان ،وھذا وف ًقا لمبادرة الجھود المتجددة لمكافحة جوع األطفال )ريتش( .وتشير نتائج التقييم إلى مغادرة نحو  6000شخص وخلو أربعة أحياء
أخرى منذ منتصف آب/أغسطس.
يستمر تدھور الظروف اإلنسانية في مدينة الرقة بسبب النزاع المستمر .وفي أواخر أيلول/سبتمبر ،أفادت التقارير بأنّ أسواق األغذية ال تعمل إال
في حيين من أحياء المدينة ،مع توفر العديد من المواد الغذائية األساسية بشكل متقطع وبأسعار مرتفعة ،وھذا وف ًقا لمبادرة ريتش .وبحسب التقييم،
ما زالت األسر المعيشية الباقية في المدينة تعتمد على اإلمدادات الغذائية المخ ّزنة ساب ًقا وتستخدم آليات القدرة على المواجھة ،بما في ذلك تقليص
أحجام الوجبات ،أو تخطى بعضھا ،أو شراء أغذية باألجل.
في  9أيلول/سبتمبر ،بدأ االئتالف العربي السوري التابع لقوات سوريا الديمقراطية عملية ھجومية الستعادة المناطق المتبقية الخاضعة لسيطرة داعش
في وادي نھر الخابور ،بما فيھا أجزاء من جنوب الحسكة وشمال دير الزور ،وھذا وف ًقا لوسائل إعالم دولية .فبحسب ما ذكرته وسائل اإلعالم تلك،
وصلت قوات سوريا الديمقراطية إلى منطقة صناعية تقع شرق مدينة دير الزور في  10أيلول/سبتمبر ،حيث تقدمت  10أميال داخل مناطق الحكومة
السورية ،والتي كسرت الحصار الذي فرضته داعش لمدة ثالث سنوات تقريبًا على المدينة في  5أيلول/سبتمبر ،وھذا كجزء من عملية متزامنة وغير
منسقة ضد داعش.
ما زالت العمليات العسكرية تتسبب في نزوح السكان من دير الزور وداخلھا ،فخالل الفترة من  21إلى  28أيلول/سبتمبر ،أدى النزاع إلى نزوح أكثر
من  50000شخص داخل المحافظة وإلى محافظتي الحسكة والرقة المجاورتين ،وھذا وف ًقا للمفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين
) (UNHCRالتي من شركاء مكتب السكان والالجئين والھجرة التابع لوزارة الخارجية األمريكية ) .(State/PRMوبعد الوصول إلى مواقع
النزوح األولية في الحسكة والرقة ودير الزور ،عادة ما يغادر األشخاص النازحون داخليًا إلى محافظات أخرى بسبب صعوبة الحصول على التكفل
الالزم للعيش في مجتمعات مضيفة خارج المخيمات المخصصة للنازحين داخليًا ،وھذا وف ًقا لتقارير مبادرة ريتش .ويتوقع مكتب األمم المتحدة لتنسيق
الشؤون اإلنسانية ) (OCHAاحتمال احتياج  852000شخص متضرر على األقل لمساعدات إنسانية بسبب العمليات العسكرية.
أدت االشتباكات المكثفة في محافظة حماة إلى نزوح أكثر من  20500شخص من ناحية عقيربات إلى عدة مناطق في محافظات حلب وحماة وإدلب
في الفترة بين األول من تموز/يوليو و 28أيلول/سبتمبر .وقد نزح أكثر من نصف النازحين داخليًا ،ويصل عددھم إلى  10300شخص تقريبًا ،خالل
شھر أيلول/سبتمبر وحده .توفر وكاالت اإلغاثة مساعدات إنسانية متعددة القطاعات في مراكز استقبال النازحين داخليًا في قرية معرة اإلخوان بإدلب
وميزناز بحلب ،وھما مركزا االستقبال الرئيسيان اللذان يخدمان السكان من ناحية عقيربات .وفي  26أيلول/سبتمبر ،كان مركزا االستقبال يستضيفان
أكثر من  3700نازح داخليًا ،مما يتجاوز سعتھما اإلجمالية البالغة  3400شخص.
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جنوب ووسط سوريا
 وف ًقا لوكاالت اإلغاثة ،ظل نحو  50000سوري تقريبًا ممن تقطعت بھم السبل على طول الحدود السورية األردنية ،في ظل الوصول المحدود
للمساعدات اإلنسانية والخدمات األساسية في أواخر أيلول/سبتمبر .وفي  28أيلول/سبتمبر ،أصدر منتدى المنظمات غير الحكومية الدولية في األردن
بيا ًنا يدعو إلى الوصول الفوري دون عقبات إلى مخيم الركبان غير الرسمي ويلقي الضوء على تزايد االحتياجات اإلنسانية ،بما فيھا المأوى والطعام
والرعاية الصحية والحماية والمياه وخدمات الصرف الصحي والنظافة الصحية .وتواصل األمم المتحدة الدعوة لتقديم المساعدات اإلنسانية بصورة
منتظمة ودون انقطاع من األردن لألشخاص الذين ال عون لھم على الحدود ،وخاصة في خضم الظروف اإلنسانية المتدھورة.
 في أواخر أيلول/سبتمبر ،أشارت وسائل إعالم دولية إلى أن اتفاق وقف إطالق النار في جنوب سوريا ،والذي َشمِل محافظات السويداء ودرعا
والقنيطرة ،ال يزال قائمًا؛ مما أسھم في حدوث تراجع عام في حدة النزاع في جنوب غرب سوريا .وبالرغم من ذلك ،أفادت تقارير وكاالت اإلغاثة
بعدم حدوث تحسن كبير في وصول المساعدات اإلنسانية واألوضاع .وفي  9تموز/يوليو ،بدأ تنفيذ اتفاق وقف إطالق النار في جنوب غرب سوريا
بوساطة الحكومة األمريكية ،وحكومة روسيا االتحادية ،وحكومة المملكة األردنية الھاشمية.

وصول المساعدات اإلنسانية
 على الرغم من تحديات الوصول ،تواصل المنظمات اإلنسانية ،بما في ذلك شركاء الحكومة األمريكية ،تلبية االحتياجات متعددة القطاعات للفئات
المتضررة من النزاع بشمال شرق سوريا .سلّم شركاء قطاع األمن الغذائي مساعدات غذائية لما يقرب من  333900شخص في جميع أنحاء شمال
شرق سوريا ،بما في ذلك أكثر من  277000شخص في الرقة خالل شھر آب/أغسطس .باإلضافة إلى ذلك ،توسّع وكاالت اإلغاثة المواقع
المخصصة للنازحين داخليًا الستيعاب التدفق المتوقع للنازحين داخليًا الناتج عن العمليات العسكرية في دير الزور .وتشير تقارير المفوضية السامية
لألمم المتحدة لشؤون الالجئين إلى أنه عند االنتھاء من عملية التوسع ،ستسع ثالثة مواقع في الحسكة — وھي الھول والعريشة ومبروكة —
استضافة ما يقدّر بـ  70300شخص نازح ،بعد أن كانت تستضيف نحو  42000شخص في منتصف أيلول/سبتمبر.
 بعد إعادة إنشاء سبل الوصول البري إلى مدينة دير الزور في أوائل أيلول/سبتمبر ،وصلت قافلة إنسانية مكونة من  40شاحنة من تنظيم حكومة
روسيا االتحادية مدينة دير الزور من حمص في  7أيلول/سبتمبر؛ وسلمت القافلة إمدادات الغذاء والوقود واإلمدادات الطبية ،وھذا وف ًقا لتقارير وسائل
اإلعالم الدولية .ومع ذلك ،لم تساھم وكاالت األمم المتحدة في إمدادات اإلغاثة للقافلة ،كما لم توفرھا.
 وصلت قافلتان إنسانيتان بجھود مشتركة بين الوكاالت المدينة في يومي  14و 27أيلول/سبتمبرّ .
نظ َم الھالل األحمر العربي السوري القافلة األولى المشتركة
بين الوكاالت ،والتي وصلت دير الزور في  14أيلول/سبتمبر .قدمت المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين ،كجزء من القافلة ،لوازم النظافة
الصحية وأدوات المطبخ واألغلفة البالستيكية والمصابيح التي تعمل بالطاقة الشمسية وإمدادات اإليواء ،بما يكفي  30000شخص ،بينما قدم صندوق األمم
المتحدة للسكان ) (UNFPAعدد  20000فوطة صحية و 4000من مجموعات اللوازم الصحية النسائية .في  27أيلول/سبتمبر ،نظمت المجموعة
اللوجستية قافلة ثانية مشتركة بين الوكاالت والتي سلمت اإلمدادات الصحية والغذائية وإمدادات المياه وخدمات الصرف الصحي والنظافة الصحية للمدينة ،كما
تم توصيل  25ط ًنا متريًا من إمدادات الوقاية من سوء التغذية وعالجه ،بما يكفي  17000طفل ،من برنامج األغذية العالمي ).(WFP
 باإلضافة إلى ذلك ،سلّم برنامج األغذية العالمي ) (WFPالتابع لألمم المتحدة الذي من شركاء مكتب الغذاء من أجل السالم التابع للوكالة األمريكية
للتنمية الدولية ) (USAID/FFPدقيق القمح — الذي يكفي لتلبية احتياجات  70000شخص تقريبًا — للمدينة برً ا في  17أيلول/سبتمبر ،مما ّ
مثل
أول مرة تصل فيھا الوكالة التابعة لألمم المتحدة إلى المدينة برً ا منذ أيار/مايو  .2014وقبل أيلول/سبتمبر ،قدم برنامج األغذية العالمي )(WFP
مساعدات إلنقاذ الحياة للمدينة عن طريق عمليات اإلسقاط الجوي المكلفة ،مما وفر أكثر من  6000طن متري من اإلمدادات والسلع الغذائية
األساسية للمدينة منذ بدء عمليات اإلسقاط الجوي في نيسان/أبريل  .2016وتشير تقديرات األمم المتحدة إلى وجود  93500شخص في المدينة
يحتاجون إلى مساعدات طارئة.
 حتى يومنا ھذا في  ،2017سلمت وكاالت وشركاء األمم المتحدة مساعدات متعددة القطاعات إلى أكثر من  769000شخص في مناطق مُحاصرة
وصعب الوصول إليھا في سوريا .وقدّمت منظمات اإلغاثة مساعدات طارئة من خالل أكثر من  40قافلة مشتركة بين الوكاالت ،في حين نقلت أكثر
من  140عملية إسقاط جوي بقيادة برنامج األغذية العالمي ما يزيد عن  2900طن متري من المساعدات الغذائية الطارئة إلى أشخاص في مواقع
مُحاصرة بمدينة دير الزور.
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الزراعة واألمن الغذائي
 انخفضت أسعار المواد الغذائية بشكل طفيف في معظم األسواق بسوريا في آب/أغسطس ،مع انخفاض متوسط سعر سلة األغذية بنحو  1.7في المائة
مقارنة بشھر تموز/يوليو ،وھذا وف ًقا ألحدث تقييم لرصد األسواق أصدره برنامج األغذية العالمي .ويشير برنامج األغذية العالمي إلى أن تحسن الحالة
األمنية في بعض المناطق المُحاصرة وتلك التي يصعب الوصول إليھا أدى إلى زيادة توفر الغذاء وانخفاض األسعار في بعض األسواق .انخفض
كذلك متوسط سعر سلة األغذية في مدينة دير الزور بنسبة  8بالمائة في الفترة من تموز/يوليو إلى آب/أغسطس ،ولكن تظل األسعار في المدينة أعلى
بشكل ملحوظ من المتوسط الوطني .وال يزال الحصول على الغذاء يشكل مصدر قلق بالغ للسكان في منطقة ريف دير الزور وكذلك مدينة الرقة؛
فمتوسط سعر سلة األغذية أعلى بنسبة  63بالمائة و 28بالمائة من المتوسط الوطني ،بالترتيب.

الصحة والمياه وخدمات الصرف الصحي والنظافة الصحية








في  19أيلول/سبتمبر ،أثرت الغارات الجوية على عدة مرافق صحية في جنوب إدلب وشمال حماة ،مما أسفر عن مقتل ثالثة مدنيين وإصابة أعداد
أخرى وتعطيل ثالثة مستشفيات وثالثة مراكز إسعاف وثالثة مرافق للدفاع المدني ،وھذا وف ًقا التحاد الرعاية الطبية ومنظمات اإلغاثة .وتقع
المستشفيات الثالثة في نواحي كفرنبل وخان شيخون وحيش بإدلب ،وكانت تقدم إجمالي  16250استشارة صحية كل شھر ،باإلضافة إلى توفير
الرعاية الجراحية ورعاية ضحايا الصدمات .وتفيد منظمة الصحة العالمية ) (WHOالتابعة لألمم المتحدة بحدوث نحو  100ھجوم على مرافق
رعاية صحية وموظفيھا حتى تاريخه في عام  ،2017وكانت قد سجلت نحو  210ھجمات في عام .2016
قدمت منظمة الصحة العالمية ) (WHOأكثر من  7أطنان مترية من اإلمدادات الطبية واألدوية ،بما يكفي لعالج أكثر من  16000مريض
ً
استجابة
و 100ضحية من ضحايا الصدمات ،لمستشفى الطبقة الوطني بمنطقة الثورة في مدينة الرقة ،وقد تم ذلك في منتصف شھر أيلول/سبتمبر
لالحتياجات الصحية لألشخاص النازحين داخليًا في المحافظة .وشملت المساعدات المسلّمة أدوية لرعاية ضحايا الصدمات وأمراض اإلسھال
واألمراض غير المعدية ،باإلضافة إلى أجھزة األشعة السينية والموجات فوق الصوتية وأجھزة التنفس الصناعي والكراسي المتحركة ،كما سھّل دعم
منظمة الصحة العالمية إعادة فتح قسم الخدمات الطارئة بالمستشفى والذي كان مغل ًقا منذ شباط/فبراير  2017بعد تدمير المستشفى.
في  30أيلول/سبتمبر ،كانت الوكاالت الصحية تستعد للجولة الثانية من حملة التطعيمات ضد شلل األطفال في الرقة ،وكانت منظمة الصحة العالمية
ومنظمة األمم المتحدة للطفولة )اليونيسف( قد أجرت الجولة األولى من حملة التطعيمات في الرقة في الفترة من  12آب/أغسطس إلى
 17آب/أغسطس .وكانت وكاالت األمم المتحدة قد أكملت جولتي تطعيمات ضد شلل األطفال ساب ًقا في دير الزور في تموز/يوليو وآب/أغسطس،
واستمرت المراكز الصحية في المحافظة في تقديم التطعيمات لألطفال الذين لم تتمكن الحملة من الوصول إليھم في  30أيلول/سبتمبر.
في األول من آب/أغسطس ،بدأ أحد شركاء الوكالة األمريكية للتنمية الدولية ) (USAIDاإلشراف على إدارة الموقع وأنشطة المياه وخدمات الصرف
الصحي والنظافة الصحية في مخيم عين عيسى للنازحين داخليًا في الرقة .ويجرى ھذا الشريك أنشطة لتعزيز النظافة الصحية ،كما يخطط لتركيب
أكثر من  100مرحاض إضافي يفصل بين الجنسين لتلبية االحتياجات المحددة ساب ًقا .كما قام شريك آخر للوكالة األمريكية للتنمية الدولية )(USAID
مؤخرً ا بتركيب  30مرحاضًا وأربعة خزانات صرف صحي في المخيم ،ويواصل العمل على تمديد شبكة إمداد المياه في عين عيسى إلى المنطقة
الشرقية بالمخيم؛ فقد أشارت التقارير إلى أن وكاالت األمم المتحدة نصبت أكثر من  960خيمة الستيعاب الوافدين الجدد في أواخر آب/أغسطس.

مساعدة الالجئين
 في آب/أغسطس ،قدمت وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين في الشرق األدنى )األونروا( التي من شركاء مكتب السكان
والالجئين والھجرة التابع لوزارة الخارجية األمريكية ) (State/PRMمساعدات إنسانية لالجئين الفلسطينيين في سوريا ،شملت التحويالت النقدية
والمساعدات الغذائية والتعليمية والصحية ومساعدات اإليواء والحماية والمياه وخدمات الصرف الصحي والنظافة الصحية .ووزعت الوكالة طرو ًدا
غذائية على نحو  202800الجئ فلسطيني في ست محافظات بسوريا ،وشمل المستفيدون أكثر من  700الجئ فلسطيني في درعا تأثروا بشكل
مباشر بالنزاع القائم في المحافظة.
 وزعت منظمة األونروا نحو  43800من لوازم النظافة الصحية على الالجئين الفلسطينيين في آب/أغسطس واستمرت في توفير المياه الصالحة للشرب
لمخيمات الالجئين والمجتمعات المضيفة .باإلضافة إلى ذلك ،دعمت الوكالة  26مرف ًقا صحيًا في أنحاء سوريا؛ مما وفر نحو  71700استشارة صحية في
المرافق في آب/أغسطس ،كما قدمت الدعم لخدمات الرعاية الصحية لالجئين الفلسطينيين في  27مستشفى في سوريا.
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مساعدات إنسانية أخرى
 في  19أيلول/سبتمبر ،أعلنت حكومة النرويج عن دعم إضافي بقيمة  10.2ماليين دوالر لتوفير مساعدات إنقاذ حياة لألشخاص النازحين داخليًا
الذين فروا من النزاع والسكان المقيمين في المواقع التي تم استعادتھا مؤخرً ا من قبضة داعش .وتعھدت حكومة النرويج بمساعدات إنسانية بقيمة
 1.3مليار دوالر في سوريا للفترة من  2016إلى  2020في مؤتمر إعالن التبرعات الذي تم في لندن عام  ،2016وساھمت بمبلغ قيمته
 760.8مليون دوالر في منتصف أيلول/سبتمبر ،وھذا وف ًقا لمكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية ).(OCHA

تمويل المساعدات اإلنسانية لعام *2017
لكل متبرع
1,740,556,162
دوالر
1,503,888,127
دوالر

809,584,686
دوالر

37,693,264
دوالر

50,803,869
دوالر

75,601,182
دوالر

أستراليا

السويد

الدنمارك

156,590,893
دوالر

176,286,801
دوالر

197,585,035
دوالر

243,840,034
دوالر

النرويج

كندا

اليابان

المملكة المتحدة

ألمانيا

الحكومة األمريكية

المفوضية األوروبية

*أرقام التمويل بتاريخ  30أيلول /سبتمبر  .2017وجميع األرقام الدولية وف ًقا لنظام التتبع المالي لألمم المتحدة واستنادً ا إلى االلتزامات الدولية خالل السنة التقويمية الحالية ،في حين أن أرقام الحكومة األمريكية وف ًقا لھا وتعكس
تمويل الحكومة األمريكية المعلن للسنة المالية التي بدأت في األول من تشرين األول /أكتوبر .2016

سياق األحداث
 عقب بدء المظاھرات السلمية ضد حكومة الجمھورية العربية السورية في آذار/مارس  ،2011تعھد الرئيس السوري بشار األسد بإجراء إصالحات
تشريعية .إال أن تلك اإلصالحات لم تتحقق ،وبدأت القوات الحكومية الموالية للرئيس بشار األسد في التعامل بعنف مع المظاھرات ،مما دفع
مجموعات المعارضة المسلحة للرد بالمثل.
 وفي 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" .واعترفت الحكومة األمريكية باالئتالف بوصفه الممثل الشرعي للشعب
السوري في  11كانون األول/ديسمبر  .2012وفي  19آذار/مارس  ،2013أسس االئتالف السوري الحكومة السورية المؤقتة ،والتي تعارض
حكومة الجمھورية العربية السورية وتقع في مواقع ال مركزية في جميع أنحاء المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة في سوريا.
 في  14تموز/يوليو  ،2014اعتمد مجلس األمن التابع لألمم المتحدة قرار مجلس األمن التابع لألمم المتحدة رقم  ،2165يسمح بتوصيل
المساعدات اإلنسانية من األمم المتحدة عبر الحدود وعبر الخطوط إلى السكان المتضررين من النزاع دون موافقة حكومة الجمھورية العربية
السورية .ويسمح القرار لألمم المتحدة باستخدام أربعة معابر حدودية من تركيا ،واألردن ،والعراق ــ باإلضافة إلى غيرھا من المعابر التي
تستخدمھا وكاالت األمم المتحدة بالفعل ــ 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 .واعتمد مجلس األمن التابع لألمم المتحدة الح ًقا عدة قرارات لتجديد الوالية المنوطة بموجب قرار مجلس األمن التابع لألمم المتحدة
رقم  ،2165آخرھا صدر في كانون األول/ديسمبر  2016حيث اعتمد المجلس قرار مجلس األمن التابع لألمم المتحدة رقم  ،2332الذي يمّد
السلطات الممنوحة إلى حلول شھر كانون الثاني/يناير .2018
 كانت األونروا قد سجّ لت قبل بدء النزاع نحو  560000الجئ فلسطيني في سوريا ،مع أكثر من  80بالمائة منھم يعيشون في دمشق وحولھا .وقد
أثر القتال المحتدم الدائر في بعض المخيمات الفلسطينية وحولھا وفي األحياء المجاورة لھا بصورة كبيرة على الالجئين الفلسطينيين في سوريا.
و ُت ّقدر األونروا أن نحو  60في المائة من الالجئين الفلسطينيين نازحون داخل سوريا ،في حين نزح  110000الجئ فلسطيني آخر إلى البلدان
المجاورة .كما تستضيف سوريا أيضًا ما يُقدّر بنحو  24000الجئ عراقي وطالب لجوء ،في منطقة دمشق الكبرى بصورة رئيسية ،وكذلك أكثر
من  3200الجئ من األشخاص موضع االھتمام من بلدان أخرى.
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تمويل المساعدات اإلنسانية المقدّم من الحكومة األمريكية من أجل االستجابة في سوريا في السنة المالية 2017
الشريك المن ِّفذ

النشاط

1

الموقع

المبلغ

مكتب المساعدات الخارجية األمريكية في حاالت الكوارث التابع للوكالة األمريكية للتنمية الدولية
الزراعة واألمن الغذائي واالنتعاش االقتصادي ونظم السوق والصحة وتنسيق الشؤون اإلنسانية
وإدارة المعلومات والدعم اللوجيستي والسلع األساسية لإلغاثة والرصد والتقييم والتغذية والحماية
وسياسات وممارسات إدارة المخاطر والمأوى والمخيمات والمياه وخدمات الصرف الصحي
والنظافة الصحية

سوريا

 181,663,834دوالرً ا

االتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر
والھالل األحمر )(IFRC

الدعم اللوجيستي والسلع األساسية لإلغاثة والصحة

سوريا

 3,000,000دوالر

المنظمة الدولية للھجرة )(IOM

تنسيق الشؤون اإلنسانية وإدارة المعلومات ،والدعم اللوجيستي والسلع األساسية لإلغاثة،
والمأوى والمخيمات

سوريا

 30,870,175دوالرً ا

مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون
اإلنسانية

تنسيق الشؤون اإلنسانية وإدارة المعلومات

سوريا

 5,000,000دوالر

منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة
)(FAO

الزراعة واألمن الغذائي وتنسيق الشؤون اإلنسانية وإدارة المعلومات

سوريا

 2,500,000دوالر

منظمة األمم المتحدة للطفولة )اليونيسف(

الصحة والتغذية والحماية والمياه وخدمات الصرف الصحي والنظافة الصحية

سوريا

 39,590,356دوالرً ا

منظمة الصحة العالمية

الصحة وتنسيق الشؤون اإلنسانية وإدارة المعلومات والتغذية

سوريا

 17,500,000دوالر

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

الشركاء من المنظمات غير الحكومية

 290,249,029دوالرً ا

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

مكتب الغذاء من أجل السالم التابع للوكالة األمريكية للتنمية الدولية
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

 10,000,000دوالر

برنامج األغذية العالمي

العملية الممتدة لإلغاثة واإلنعاش اإلقليمية

مصر

 10,800,000دوالر

برنامج األغذية العالمي

العملية الممتدة لإلغاثة واإلنعاش اإلقليمية

العراق

 2,500,000دوالر

برنامج األغذية العالمي

العملية الممتدة لإلغاثة واإلنعاش اإلقليمية

األردن

 51,900,000دوالر

برنامج األغذية العالمي

العملية الممتدة لإلغاثة واإلنعاش اإلقليمية

لبنان

 90,500,000دوالر

برنامج األغذية العالمي

العملية الممتدة لإلغاثة واإلنعاش اإلقليمية

تركيا

 11,700,000دوالر
 401,785,681دوالرً ا

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

مكتب السكان والالجئين والھجرة التابع لوزارة الخارجية األمريكية
البرامج القائمة على النقد وبناء القدرات والتعليم والصحة والخدمات القانونية والحماية
والصحة العقلية والمساعدة النفسية واالجتماعية والمأوى والمياه وخدمات الصرف الصحي
والنظافة الصحية
بناء القدرات والصحة والسلع األساسية لإلغاثة والحماية والمأوى والمخيمات والمياه وخدمات
الصرف الصحي والنظافة الصحية

مصر ،والعراق،
واألردن ،ولبنان،
وتركيا
األردن ،ولبنان،
وسوريا

منظمة العمل الدولية )(ILO

سبل العيش

األردن وتركيا

 5,607,066دوالرً ا

المنظمة الدولية للھجرة

النقل عبر الحدود والتعليم والصحة وسبل العيش والحماية والسلع األساسية لإلغاثة

مصر ،والعراق،
واألردن ،وتركيا

 13,300,000دوالر

برنامج األمم المتحدة اإلنمائي )(UNDP

سبل العيش والمأوى والمخيمات والمياه وخدمات الصرف الصحي والنظافة الصحية

لبنان وتركيا

 9,422,888دوالرً ا

الصحة والحماية والمساعدة النفسية االجتماعية وبناء القدرات وبرامج الشباب

العراق واألردن
ولبنان وتركيا

 5,750,000دوالر

الشركاء من المنظمات غير الحكومية
اللجنة الدولية للصليب األحمر )(ICRC

2

صندوق األمم المتحدة للسكان

 75,219,328دوالرً ا
 50,700,000دوالر
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مصر ،والعراق،
واألردن ،ولبنان،
وسوريا ،وتركيا،
وإقليميًا
مصر ،والعراق،
واألردن ،ولبنان،
وتركيا

المفوضية السامية لألمم المتحدة
لشؤون الالجئين

إدارة المخيمات والتعليم وسبل العيش والحماية والسلع األساسية لإلغاثة والمأوى والمخيمات
والمياه وخدمات الصرف الصحي والنظافة الصحية

منظمة األمم المتحدة للطفولة )اليونيسف(

حماية الطفل والتعليم والصحة وبرامج الشباب والمياه وخدمات الصرف الصحي والنظافة الصحية

وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل
الالجئين الفلسطينيين في الشرق
األدنى )األونروا(

التعليم والمساعدات الغذائية والصحة والحماية والسلع األساسية لإلغاثة والمأوى والمخيمات
والمياه وخدمات الصرف الصحي والنظافة الصحية

األردن ،ولبنان،
وسوريا

منظمة الصحة العالمية

الصحة

لبنان وتركيا

إجمالي التمويل من مكتب السكان والالجئين والھجرة التابع لوزارة الخارجية األمريكية

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

 355,170,000دوالر

 189,800,000دوالر
 103,300,000دوالر
 3,584,135دوالرً ا
 811,853,417دوالرً ا

 1,503,888,127دوالرًا

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

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

 1,448,918,764دوالرً ا

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

 2,297,390,024دوالرً ا

إجمالي التمويل من مكتب السكان والالجئين والھجرة التابع لوزارة الخارجية األمريكية

 3,736,575,196دوالرً ا

إجمالي تمويل المساعدات اإلنسانية المقدَّم من الحكومة األمريكية من أجل االستجابة في سوريا في السنوات المالية 2017-2012

 7,482,883,984دوالرًا

معلومات بخصوص التبرع العام





ّ
االطالع على قائمة
إن الوسيلة األكثر فعالية لمساعدة جھود اإلغاثة ھي تقديم مساھمات نقدية للمنظمات اإلنسانية التي تجري عمليات اإلغاثة .ويُمكن
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؛ ألنھا تتيح للعاملين في مجال المساعدات شراء المواد الضرورية الدقيقة )غالبًا ما يكون
ذلك في المنطقة المتضررة(؛ وتخفف العبء عن الموارد النادرة )مثل طرق النقل ووقت الموظفين ومساحة المخازن(؛ ويمكن نقلھا 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 .+1.202.821.1999ّ
االطالع على المعلومات المعنية بأنشطة اإلغاثة للمجتمع اإلنساني على الموقع اإللكتروني .www.reliefweb.int
 -يمكنك

تظھر نشرات مكتب المساعدات الخارجية األمريكية في حاالت الكوارث التابع للوكالة األمريكية للتنمية الدولية ) (USAID/OFDAعلى 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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