سوريا  -حالة طارئة معقدة
صحيفة الوقائع رقم  ، 1العام المالي (FY) 2019

نظرة سريعة
على األرقام

 13مليون
شخص في حاجة إلى المساعدة اإلنسانية في سوريا
األمم المتحدة – حزيران/يونيو 2018

 5.8مليون
من األشخاص النازحين داخليا في سوريا
األمم المتحدة – أيلول/سبتمبر 2018

 4ماليين

النقاط المهمة

 تقدم القافلة المشتركة بين األمم المتحدة والهالل األحمر
العربي السوري المساعدات متعددة القطاعات إلى
 50,000شخص مشرد في مخيم الركبان غير الرسمي

 9تشرين الثاني/نوفمبر 2018

ت مويل المساعدات اإلنسانية
من أجل االستجابة في سوريا للسنة المالية 2018-2012

USAID/OFDA
USAID/FFP
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1

1,700,750,865
دوالر أمريكي
2,812,034,151
دوالر أمريكي

 سجلت منظمة األمم المتحدة أكثر من  130هجمة أثرت
على مرافق الرعاية الصحية في سوريا في عام 2018

State/PRM

 انخفض متوسط أسعار السالل الغذائية في جميع أنحاء
البالد بنسبة  40في المائة منذ كانون األول/ديسمبر
2016

 9,008,927,534دوالر أمريكي

3

4,496,142,518
دوالر أمريكي

 يقدر مكتب األمم المتحدة أن حوالي  1.2مليون شخص
يقيمون في مناطق يصعب الوصول إليها في سوريا

شخص يحصلون على مساعدات حكومة
الواليات المتحدة في سوريا شهريا ً
حكومة الواليات المتحدة – حزيران/يونيو 2018

 5.6مليون
الجئ سوري نزحوا إلى الدول المجاورة
مكتب مفوض األمم المتحدة السامي لشؤون الالجئين
( – )UNHCRتشرين األول/أكتوبر 2018

 3.6مليون
الجئ سوري في تركيا
مكتب مفوض األمم المتحدة السامي لشؤون الالجئين –
أيلول/سبتمبر 2018

952,562
الالجئون السوريون في لبنان
مكتب مفوض األمم المتحدة السامي لشؤون الالجئين –
أيلول/سبتمبر 2018

672,578
الالجئون السوريون في األردن
مكتب مفوض األمم المتحدة السامي لشؤون الالجئين
( – )UNHCRتشرين األول/أكتوبر 2018

التطورات الرئيسية
 في  4تشرين الثاني/نوفمبر ،وصلت القافلة المشتركة بين األمم المتحدة والهالل األحمر العربي السوري إلى مخيم
الركبان غير الرسمي  -الواقع على طول الجدار الرملي بالحدود السورية األردنية-من جهة العاصمة السورية
دمشق ،لتقديم الغذاء ،والرعاية الصحية ،واألغذية ،وغيرها من المساعدات التي تكفي  50,000شخص ،وف ًقا
لمنظمة األمم المتحدة .وباإلضافة إلى ذلك ،قامت األمم المتحدة في الوقت ذاته بتطعيم األطفال من مرض الحصبة
وشلل األطفال بالمخيم .ظل الوصول إلى المساعدات اإلنسانية محدو ًدا إلى سكان المخيم منذ منتصف كانون
الثاني/يناير ،عندما أوصلت آخر عملية لألمم المتحدة والقادمة من األردن الطعام ومواد اإلغاثة إلى الركبان.
 واعتبارً ا من  30أيلول/سبتمبر ،سجلت األمم المتحدة أكثر من  130هجمة مؤثرة على مرافق الرعاية الصحية
ً
مقارنة بحوالي  100هجمة في الفترة من كانون الثاني/يناير وحتى
في جميع أنحاء سوريا في  ،2018وذلك
أيلول/سبتمبر  .2017وحتى حينه في  ،2018نجم عن الهجمات على المرافق الصحية وفاة ما ال يقل عن 97
شخص ،بما يشمل  17مقدم رعاية صحية ،وإصابة ما يقرب من  170شخص آخر ،وف ًقا لمنظمة األمم المتحدة.
 وعلى الرغم من معاناة ما ال يقل عن  6مليون شخص في سوريا من انعدام األمن الغذائي وتعرض كذلك 4.5
مليون شخص آخرين إلى مخاطر انعدام األمن الغذائي ،فقد انخفض متوسط أسعار السالل الغذائية في جميع
أنحاء البالد بنسبة  40في المائة منذ كانون األول/ديسمبر  ،2016ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى تحسن
األوضاع األمنية في محافظات حلب ،والرقة ،وحماة ،وحمص ،وريف دمشق ،باإلضافة إلى إعادة فتح طرق
اإلمداد ،وف ًقا لتقييم شهر تشرين األول/أكتوبر المُعد من قِبل شركاء مكتب الغذاء من أجل السالم التابع للوكالة
األمريكية للتنمية الدولية ومنظفة األغذية والزراعة وبرنامج األغذية العالمي.
 كان ما يقرب من  1.2مليون شخص يسكنون المناطق التي يصعب الوصول إليها والتي حددتها األمم المتحدة
اعتبارً ا من أواخر تشرين األول/أكتوبر ،وهو ما يمثل انخفاضًا بنحو  300,000شخص منذ تموز/يوليو ،عندما
قدرت األمم المتحدة السكان الذين يقطنون المناطق التي يصعب الوصول إليها بحوالي  1.5مليون شخص.

251,793
الالجئون السوريون في العراق
مكتب مفوض األمم المتحدة السامي لشؤون الالجئين
( – )UNHCRتشرين األول/أكتوبر 2018

438,000
الالجئون الفلسطينيون في سوريا
وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين
(األونروا) – آب/أغسطس 2018

 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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عدم األمان ،والنزوح ،وإمكانية إيصال المساعدات اإلنسانية
 تسبب الصراع في سوريا في قتل ما ال يقل عن  167مدني خالل تشرين األول/أكتوبر ،بما في ذلك ما ال يقل عن  42حالة وفاة نتيجة عمليات
حكومة الجمهورية العربية السورية وحكومة العمليات العسكرية لالتحاد الروسي ،وف ًقا للشبكة السورية لحقوق اإلنسان .وحتى حينه في ،2018
سجلت الشبكة السورية لحقوق اإلنسان ما ال يقل عن  6,395حالة وفاة مدنية في سوريا.
 كان ما يقرب من  1.2مليون شخص يسكنون المناطق التي يصعب الوصول إليها في سوريا اعتبارً ا من أواخر تشرين األول/أكتوبر ،وهو ما
يمثل انخفا ً
ضا بنسبة  26في المائة عما كان عليه الحال في تموز/يوليو حيث كان يسكن حوالي  1.5مليون شخص هذه المناطق ،وفق التقارير
الواردة عن األمم المتحدة في هذا الشأن .كما تستضيف محافظة دير الزور أكبر كثا فة سكانية من سكان المناطق التي يصعب الوصول إليها
بحوالي  298,000شخص ،وتليها محافظتا حمص وريف دمشق ،واللتان تستضيفان حوالي  210,000و 195,000شخص في المناطق التي
يصعب الوصول إليها ،على التوالي .كما يرجع سبب االنخفاض في سكان المناطق التي يصعب الوصول إليها إلى ح ٍد كبير إلى المكاسب
اإلقليمية لحكومة الجمهورية العربية السورية وتحويل خطوط السيطرة ،ما أتاح إمكانية الوصول إلى هذه المناطق في اآلونة األخيرة.
 وقد دعا مارك لوكوك وكيل األمين العام للشؤون اإلنسانية ومنسق اإلغاثة في حاالت الطوارئ خالل خطا ٍ
ب ألقاه على مسامع مجلس األمن التابع
لألمم المتحدة في أواخر أكتوبر ،إلى تجديد أمر قرار مجلس األمن التابع لألمم المتحدة رقم  ،2165والذي يجيز وصول المساعدات اإلنسانية التابعة
لألمم المتحدة عبر الحدود إلى سوريا والتي من المقرر انتهائه في  10كانون الثاني/يناير  .2019وفي الفترة من كانون الثاني/يناير إلى
أيلول/سبتمبر  ،2018قدمت األمم المتحدة مساعدات لما يُقدّر بـ  750,000شخص شهريًا من خالل عمليات عبر الحدود .وباإلضافة إلى ذلك،
اعتمدت األمم المتحدة على العمليات العابرة للحدود القادمة من تركيا لتخزين مواد اإلغاثة ،بما يشمل األغطية البالستيكية ولوازم االستعداد للشتاء،
تحسبًا لهجوم حكومة الجمهورية العربية السورية المحتمل في محافظتي إدلب وحماة.

شمال شرق سوريا

 تسبب الصراع المتفاقم بين مقاتلي تنظيم الدولة اإلسالمية في العراق والشام والقوى السورية الديمقراطية في جنوب دير الزور في تشرد حوالي
 30,000شخص في الفترة من حزيران/يونيو إلى تشرين األول/أكتوبر ،وف ًقا لتقرير صادر عن األمم المتحدة .وفي السادس عشر من تشرين
األول/أكتوبر ،أصدرت األمم المتحدة بيا ًنا تدعو فيه جميع أطراف الصراع إلى حماية المدنيين وتحسين إمكانية الوصول إلى المناطق القريبة من
مدينة هجين بمحافظة دير الزور .كما دعت األمم المتحدة كذلك جميع األطراف لتمكين حرية التحرك للمدنيين ونقل المخيمات غير الرسمية من
جبهات الصراع .واعتبارً ا من أواخر أيلول/سبتمبر ،بقي حوالي  15,000شخص في المناطق التي يسيطر عليها تنظيم الدولة اإلسالمية في العراق
والشام في المناطق الفرعية لمدينة هجين بالمحافظة ،وف ًقا لتقرير منظمات اإلغاثة.
 ويتابع السكان النازحون العودة إلى مناطقهم األصلية في مدينة الرقة ويطالبون بمساعدة في تلبية احتياجاتهم األساسية .واعتبارً ا من تشرين
األول/أكتوبر ،أبلغ ما يقرب من  50بالمائة من عائالت مدينة الرقة عن عجزهم عن استيفاء احتياجاتهم األساسية ،مثل الغذاء ،ولوازم االستعداد
للشتاء ،وف ًقا الستبيان مبادرة الجهود المتجددة لمكافحة الجوع ونقص التغذية لدى األطفال .وباإلضافة إلى ذلك ،يواصل سكان المدينة مواجهة
صعوبات في إمكانية الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية ويرجع ذلك إلى نقص الطاقم الطبي واإلمدادات الطبية الكافية ،وقد تستمر العائالت في
االعتماد على مولدات الكهرباء بسبب الضرر الكبير الذي لحق بالبنية التحتية لمدينة الرقة .وعلى الرغم من أن بعض سكان مدينة الرقة يمكنهم
الحصول على مياه شرب نظيفة من خالل شبكة المياه الرئيسية بالمدينة ،إال أن سكان األحياء النائية يواجهون صعوبات في الحصول على المياه
ويعتمدون على آليات سلبية في التعامل مع األوضاع ،مثل استهالك المياه المُخز ّنة مُسب ًقا وتعديل ممارسات النظافة لتوفير المياه.
 وفي الفترة من آب/أغسطس إلى أيلول/سبتمبر ،ازدادت متوسط تكلفة الوقود في شمال شرق سوريا بحوالي  50في المائة تحسبًا لمتطلبات التدفئة ذات
الصلة بطقس الشتاء ،وف ًقا لمبادرة الجهود المتجددة لمكافحة الجوع ونقص التغذية لدى األطفال .وباإلضافة إلى ذلك ،أسهمت زيادة تكلفة الوقود في
زيادة تكاليف نقل المياه بالشاحنات في شمال شرق سوريا منذ شهر آب/أغسطس بحوالي  40في المائة.

شمال غرب سوريا

 كان شمال غرب سوريا مأهوال ً بأكثر من  3.9مليون شخص اعتبا ًر ا من أيلول/سبتمبر ،بما في ذلك ما يُق ّد ر بـ  1.9مليون نازح داخلي ،وفقً ا
لمكتب السكان والالجئين والهجرة التابع لوزارة الخارجية األمريكية شريك مكتب مفوض األمم المتحدة السامي لشؤون الالجئين .وفي حين
أن أغلبية النازحين داخليًا في شمال غرب سوريا تأويهم مجتمعات مضيفة ،كان ما يُقدر بحوالي  418,000شخص ،بما يشمل ما يُق ّد ر
بحوالي  300,000نازح داخلي في إدلب ،يسكنون في أكثر من  330مخيم ،ومستوطنة غير رسمية ،ومراكز العبور اعتبا ًر ا من
أيلول /سبتمبر .وصلت منظمات اإلغاثة ،بما فيها شركاء الوكالة األمريكية للتنمية الدولية ،إلى ما يقرب من  268,000نازح داخلي في إدلب -
وهو ما يمثل حوالي  90في المائة من السكان النازحين داخليًا بالمحافظة  -مع مساعدات متعددة القطاعات في آب /أغسطس وتابعت تقديم
مساعدات منتظمة ،ومنقذة للحياة اعتبا ًر ا من أوائل تشرين الثاني/نوفمبر ،وفقً ا لتقرير األمم المتحدة الوارد في هذا الشأن.
 وفي الفترة من كانون الثاني/يناير إلى أيلول/سبتمبرّ ،
وزع مكتب مفوض األمم المتحدة السامي لشؤون الالجئين مساعدات إغاثة ومواد إيواء لما يقرب
من  219,000شخص ،بما يشمل أكثر من  155,000نازح من مدينة عفرين بحلب إلى حي تل رفعت الفرعي ،وبلدة فافين ،وبلدة نابل ،وبلدة
الزهراء .كما و ّفر كذلك مكتب مفوض األمم المتحدة السامي لشؤون الالجئين خدمات الحماية ،التي تشمل الخدمات القانونية والمساعدة في الحصول
على الوثائق ،ألكثر من  117,000شخص في شمال غرب سوريا خالل نفس الفترة.
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جنوب سوريا
 وفي الفترة من  4إلى  6تشرين الثاني/نوفمبر ،أوصلت القافلة المشتركة بين األمم المتحدة والهالل األحمر العربي السوري مساعدات متعددة
القطاعات-بما يشمل الغذاء ،والصحة ،ولوزام التغذية ،باإلضافة إلى مجموعات لوازم النظافة الصحية ،واألغطية البالستيكية ،والمالبس الشتوية-وهي
كافية لدعم  50,000شخص بمخيم الركبان غير الرسمي ،وف ًقا لتقرير صادر عن األمم المتحدة .ولقد قامت األمم المتحدة كذلك بتطعيم األطفال من
أمراض الحصبة وشلل األطفال .ومثلت القافلة المرة األولى التي يجري فيها إيصال مساعدات إلى المخيم من دمشق .ظل الوصول إلى المساعدات
اإلنسانية محدو ًدا إلى سكان الركبان منذ منتصف كانون الثاني/يناير ،عندما أوصلت عملية لألمم المتحدة والقادمة من األردن الطعام ومواد اإلغاثة.
تظل األوضاع سيئة بالمخيم ،في عدم وجود طعام ودواء كافيين ما أسفر عن ما ال يقل عن  12حالة وفاة خالل األسابيع األخيرة ،وف ًقا لتقرير وسائل
اإلعالم العالمية.

األمن الغذائي والتغذية
 وبعد فترة جفاف ممتدة في وقت مبكر من موسم الزراعة وهطول األمطار الغزيرة في وق ٍ
ت متأخر ،تراجعت نسبة إنتاج القمح بسوريا بحوالي
ً
مقارنة بعام  ، 2017وهو ما يمثل أدنى مستوى خالل  29عامًا ،وف ًقا لتقرير مكتب الغذاء من أجل السالم التابع
 30في المائة في عام 2018
للوكالة األمريكية للتنمية الد ولية وشريك منظفة األغذية والزراعة باألمم المتحدة .وقد أثر الصراع ،والنزوح ،واإلمدادات المحدودة من المدخالت
والمُعدّات الزراعية كذلك بالسلب على اإلنتاج.
 على الرغم من استمرار انعدام األمن الغذائي في سوريا ،انخفض متوسط سعر سالل الغذاء في جميع أنحاء البالد بنسبة  40في المائة منذ كانون
بقدر كبير بسبب تحسينات األمن في حلب ،والرقة ،وحماة ،وحمص ،وريف دمشق ،باإلضافة إلى إعادة فتح طرق اإلمدادات ،وف ًقا
األول/ديسمبر ٍ ،2016
لتقييم أمن الغذاء الصادر عن برنامج األغذية العالمي بمنظمة األغذية والزراعة لشهر تشرين األول/أكتوبر .وباإلضافة إلى ذلك ،عملت تقارير برنامج
األغذية العالمي على زيادة وصول المساعدات اإلنسانية إلى السكان المقيمين في المناطق صعبة الوصول إليها ساب ًقا .وعلى الرغم من ازدياد إمكانية
الوصول إلى المساعدات اإلنسانية واألسواق في بعض المناطق ،فيظل ما ال يقل عن  6مليون شخص في سوريا يعانون من انعدام األمن الغذائي-بما
يشمل من  500,000إلى  800,000شخص بإدلب-ويتعرض  4,5مليون شخص آخرين لخطر انعدام األمن الغذائي ،وف ًقا لبرنامج األغذية العالمي.
 قدم مكتب الغذاء من أجل السالم التابع للوكالة األمريكية للتنمية الدولية وشريك برنامج األغذية العالمي مساعدات غذائية عاجلة إلى حوالي  3مليون شخص في
جميع أنحاء محافظات سوريا األربعة عشر في شهر أيلول/سبتمبر ،بما يشمل أكثر من  407,000شخص مقيم في ما يقرب من  60منطقة يصعب الوصول
إليها في محافظات حلب ،والرقة ،ودرعا ،ودير الزور ،وحماة ،وحمص ،وريف دمشق .وفي أيلول/سبتمبر ،وزع برنامج األغذية العالمي حصص غذائية تكفي
 12,500نازح داخلي وأعضاء المجتمع المضيف في المناطق الفرعية لمدينة هجين لمدة شهر واحد .وباإلضافة إلى ذلك ،أفادت أنشطة سبل العيش المقدمة من
برنامج األغذية العالمي -بما يشمل معالجة الطعام ،ودعم الزراعة ،والتدريب المهني-ما يقرب من  126,000شخص في أنحاء  11محافظة في الفترة من كانون
الثاني/يناير إلى أيلول/سبتمبر.
 وفي أيلول/سبتمبر ،قدم برنامج األغذية العالمي إمدادات غذائية للوقاية من سوء التغذية الحاد لما يقرب من  122,000طفل في محافظات حلب،
والحسكة ،والرقة ،ودمشق ،ودرعا ،وحماة ،وحمص ،والقنيطرة ،وريف دمشق ،وطرطوس .وباإلضافة إلى ذلك ،أوصل برنامج األغذية العالمي
إمدادات غذائية إلى المراكز الصحية والعيادات المتنقلة في دمشق وحمص وهي كافية لمعالجة ما يقرب من  920طفل ونساء حوامل ومرضعات
يعانون من سوء التغذية الحاد المعتدل.

الصحة
 واعتبارً ا من أيلول/سبتمبر ،أصبح ما يقرب من  12مليون شخص بحاجة إلى مساعدات طبية في جميع أنحاء سوريا ،وف ًقا للمجموعة الصحية .ومع
ذلك ،تستمر المرافق الطبية المحدودة ،والعاملين في المجال الطبي ،واإلمدادات ،وخدمات الرعاية الصحية المتخصصة في تقييد إمكانية الوصول إلى
الرعاية الصحية للسكان الضعفاء في سوريا .واعتبارً ا من أواخر أيلول/سبتمبر ،كان حوالي  51بالمائة من إجمالي  1,770مركز رعاية صحية
خاص يعمل بكامل طاقته في سوريا ،بينما كانت نسبة  64بالمائة من إجمالي المستشفيات العامة التي يُقدر عددها بـ  200مستشفى قيد العمل ،وفقاً
لتقارير األمم المتحدة.
 وتستمر الهجمات المستهدفة مرافق الرعاية الصحية والعاملين في كبح إمكانية الوصول إلى الخدمات في أنحاء سوريا .وفي الفترة من كانون
الثاني/يناير إلى أيلول/سبتمبر ،سجلت منظمة األمم المتحدة أكثر من  130هجمة-قرابة  70بالمائة منها وقع في إدلب وريف دمشق-مما أثر على
مرافق الرعاية الصحية في أنحاء سوريا .ونجم عن الهجمات التي أثرت على المرافق الصحية وفاة ما ال يقل عن  97شخص ،بما يشمل  17مقدم
رعاية صحية ،وإصابة  170شخص آخر ،وف ًقا لمنظمة األمم المتحدة.
 حيث سجل العاملون في المجال الصحي أكثر من  780حالة إصابة باإلسهال ،بما فيها  12حالة وفاة ،في الفترة من آذار/مارس إلى أيلول/سبتمبر في
بشكل رئيسي في حي الحسينية ،وف ًقا للمجموعة الصحية .وعلى الرغم من أن بيانات ترصد األمراض أشارت إلى أن تفشي المرض قد
دير الزور،
ٍ
استقر عند معدل  10حاالت أسبوعيًا ،ظل اإلسهال الشاغل الرئيسي للصحة من بين قرابة  60بالمائة من المجتمعات المشمولة بالدراسة االستقصائية
في دير الزور اعتبارً ا من آب/أغسطس ،وف ًقا لمبادرة الجهود المتجددة لمكافحة الجوع ونقص التغذية لدى األطفال.
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 وتستمر مبادرة الجهود المتجددة لمكافحة الجوع ونقص التغذية لدى األطفال في توفير خدمات الرعاية الصحية األساسية والطارئة ،باإلضافة إلى
الدعم النفسي واالجتماعي ،في أرجاء سوريا .في الفترة من كانون الثاني/يناير إلى أيلول/سبتمبر ،وفرت مبادرة الجهود المتجددة لمكافحة الجوع
ونقص التغذية لدى األطفال خدمات رعاية صحية أساسية إلى  313,000نازح داخلي في أنحاء خمس محافظات .وباإلضافة إلى ذلك ،قدمت مبادرة
الجهود المتجددة لمكافحة الجوع ونقص التغذية لدى األطفال خدمات صحة نفسية ودعم نفسي واجتماعي لقرابة  5,860نازح داخلي في دمشق
وريف دمشق.

الحماية ،واإليواء ،واالستعداد لفصل الشتاء
 في سبتمبر ،قدمت حكومة الواليات المتحدة وشري كة منظمة األمم المتحدة للطفولة خدمات دعم نفسي واجتماعي إلى قرابة  43,000طفل من
خالل توفير ساحات مناسبة لألطفال وفرق متنقلة في  11محافظة في أنحاء سوريا .ولتخفيف المخاطر التي يفرضه ا التلوث بمخلفات متفجرات
الحرب  ،تعقد منظمة األمم المتحدة للطفولة كذلك جلسات توعية بالمخاطر التي يفرضها التلوث بمخلفات متفجرات الحرب ،وتصل إلى قرابة
 662,000طفل عبر  11محافظة في الفترة من كانون الثاني/يناير إلى أيلول/سبتمبر.
 كما قدمت مبادرة الجهود المتجددة لمكافحة الجوع ونقص التغذية لدى األطفال خدمات حماية ،تشمل خدمات قانونية ،وخدمات حماية
األطفال ،وخدمات مكافحة العنف القائم على النوع ،ألكثر من  1.5مليون نازح داخلي ،وللعائدين ،وأعضاء المجت مع المضيف في أنحاء 13
من أصل  14محافظة في الفترة من كانون الثاني /يناير إلى أيلول /سبتمبر .وقدمت مبادرة الجهود المتجددة لمكافحة الجوع ونقص التغذية لدى
األطفال كذلك مواد إغاثة لقرابة  228,000نازح داخلي في حلب ،ودرعا ،وحماة ،وحمص ،ريف دمشق ،باإلضافة إلى دعم المأوى إلى
 55,200شخص في محافظات حلب ،والسويداء ،وحماة ،وحمص ،وريف دمشق ،في الفترة من كانون الثاني /يناير إلى أيلول /سبتمبر.
 وفي الفترة من  1أيلول/سبتمبر إلى  15تشرين األول/أكتوبر ،قدمت مبادرة الجهود المتجددة لمكافحة الجوع ونقص التغذية لدى األطفال لوازم
االستعداد للشتاء ،بما يشمل األغطية البالستيكية ،والبطانيات الحرارية ،والمالبس الشتوية ،ألكثر من  163,000شخص في أرجاء سوريا ،وهو ما
يمثل  16بالمائة من هدف الوكالة لتقديم المساعدات الخاصة بالشتاء إلى مليون شخص في سوريا بحلول شهر مارس.

تمويل األنشطة اإلنسانية لعام *2018
وفق البلدان المانحة

$1,526,043,550
$1,272,163,192

$386,768,028
$51,299,273

$54,064,309

$72,207,722

$89,916,665

$136,843,142

$187,125,847

$513,698,935

$196,807,714

USG
المفوضية األوروبية
ألمانيا
المملكة المتحدة
النرويج
كندا
اليابان
الكويت
السويد
أستراليا
الدانمرك
*أرقام التمويل هي اعتبارً ا من  9تشرين الثاني/نوفمبر  .2018جميع األرقام الدولية هي وف ًقا لما ورد في نظام التتبع المالي لألمم المتحدة واستنادًا إلى االلتزامات الدولية خالل السنة التقويمية  ،2018في حين أن أرقام حكومة الواليات المتحدة واردة وف ًقا لحكومة
الواليات المتحدة وتوضح التمويل المقدم من حكومة الواليات المتحدة المعلن للعام المالي  2018والذي بدأ في  1تشرين األول/أكتوبر .2017
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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 ،قطر شكلت فصائل المعارضة السورية منظمة مظلة تحت اسم "االئتالف الوطني
لقوى الثورة والمعارضة السورية" والذي يُعرف أيضا ً باسم "االئتالف السوري" .اعترفت حكومة الواليات المتحدة باالئتالف ممثالً شرعيا ً
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 المعارضة 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 من تركيا واألردن والعراق باإلضافة إلى معابر أخرى تستخدمها وكاالت األمم
المتحدة بالفعل 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 .الحقاً ،تبنى مجلس األمن التابع
لألمم المتحدة عدة قرارات لتجديد تفويض قرار مجلس األمن التابع لألمم المتحدة رقم  ،2165آخرها صدر في كانون األول/ديسمبر  2017حيث
تبنى مجلس األمن التابع لألمم المتحدة القرار رقم  2393بمد الصالحيات الممنوحة حتى كانون الثاني/يناير .2019
ُ تقدّر وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين في الشرق األدنى  -األونروا  -أن ما يقرب من  438,000الجئ فلسطيني ما زالوا
موجودين في سوريا ،حيث يمثلون أكثر من  80في المائة من األشخاص المسجلين لدى األونروا قبل الصراع والذين كانوا يتركزون في مدينة
دمشق والمناطق المحيطة بها وعددهم  560,000شخص .أدى االقتتال العنيف في بعض المخيمات واألحياء الفلسطينية والمناطق المحيطة بها
إلى إلحاق الضرر الشديد بالالجئين الفلسطينيين في سوريا .وتشير تقديرات األونروا إلى أن ما يقرب من  60في المائة من الالجئين الفلسطينيين
نزحوا داخل سوريا باإلضافة إلى  110,000الجئ فلسطيني نزحوا إلى خارج سوريا .كما تأوي سوريا ما يقدر بنحو  34,000الجئ عراقي
وأشخاص يطلبون اللجوء ،يتركز معظمهم في منطقة دمشق الكبرى ،باإلضافة إلى أكثر من  3,200الجئ جدير باالهتمام من بلدان أخرى.
تمويل المساعدات اإلنسانية المقدمة من حكومة الواليات المتحدة من أجل االستجابة في سوريا في العام المالي 2018
الشريك المن ِّفذ

النشاط

الموقع

1

المبلغ

مكتب المساعدات األمريكية الخارجية في حاالت الكوارث /الوكالة األمريكية للتنمية الدولية

الشركاء من المنظمات غير الحكومية

الزراعة واألمن الغذائي ،وأنظمة االنتعاش االقتصادي والسوق ،والصحة ،وتنسيق الشؤون اإلنسانية
وإدارة المعلومات ،والدعم اللوجستي والسلع األساسية لإلغاثة ،والمساعدات النقدية متعددة
األغراض ،والتغذية ،والحماية ،والمأوى والمخيمات ،والمياه والصرف الصحي والنظافة العامة

سوريا

 172,236,361دوالر أمريكي

االتحاد الدولي لجمعيات الصليب
األحمر والهالل األحمر

الزراعة واألمن الغذائي ،والصحة ،والمأوى والمخيمات

سوريا

 3,000,401دوالر أمريكي

منظمة الهجرة الدولية

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

سوريا

 23,394,072دوالر أمريكي

مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون
اإلنسانية

تنسيق الشؤون اإلنسانية وإدارة المعلومات

سوريا

 4,500,000دوالر أمريكي

منظمة األغذية والزراعة

تنسيق الشؤون اإلنسانية وإدارة المعلومات

سوريا

 200,000دوالر أمريكي

اليونيسيف

تنسيق الشؤون اإلنسانية وإدارة المعلومات ،والصحة ،والتغذية ،والحماية ،والمياه والصرف الصحي
والنظافة العامة

سوريا

 26,077,692دوالر أمريكي

منظمة الصحة العالمية التابعة لألمم
المتحدة

الصحة

سوريا

 14,500,000دوالر أمريكي

دعم البرامج

سوريا

 7,923,575دوالر أمريكي

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

 251,832,101دوالر أمريكي
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الوكالة األمريكية للتنمية الدولية/مكتب الغذاء من أجل السالم
شريك من المنظمات غير الحكومية

التحويالت النقدية لألغذية ،وأنظمة االنتعاش االقتصادي والسوق ،وقسائم المعونات الغذائية،
والمشتريات الغذائية المحلية واإلقليمية ،والخدمات التكميلية

سوريا

 84,388,912دوالر أمريكي

منظمة الهجرة الدولية

المشتريات الغذائية اإلقليمية

سوريا

 417,117دوالر أمريكي

برنامج األغذية العالمي

التحويالت النقدية لألغذية ،وقسائم المعونات الغذائية ،والمشتريات الغذائية المحلية واإلقليمية،
والتغذية ،والخدمات التكميلية

سوريا

 238,838,098دوالر أمريكي

برنامج األغذية العالمي

قسائم المعونات الغذائية

مصر

 11,000,000دوالر أمريكي

برنامج األغذية العالمي

قسائم المعونات الغذائية

العراق

 8,000,000دوالر

برنامج األغذية العالمي

قسائم المعونات الغذائية

األردن

 64,000,000دوالر أمريكي

برنامج األغذية العالمي

قسائم المعونات الغذائية

لبنان

 95,000,000دوالر أمريكي

برنامج األغذية العالمي

قسائم المعونات الغذائية

تركيا

 13,000,000دوالر أمريكي
 514,644,127دوالر أمريكي

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

مكتب السكان والالجئين والهجرة بوزارة الخارجية األمريكية

1

شركاء المنظمات غير الحكومية

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

مصر ،العراق،
األردن ،لبنان ،تركيا

 81,281,025دوالر أمريكي

الشريك المن ِّفذ

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

األردن ،لبنان ،سوريا

 63,600,000دوالر أمريكي

منظمة الهجرة الدولية

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

مصر ،العراق،
األردن ،تركيا

 13,500,000دوالر أمريكي

منظمة العمل الدولية

سبل العيش

األردن ،تركيا

 5,586,297دوالر أمريكي

مكتب مفوض األمم المتحدة السامي
لشؤون الالجئين

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

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

 394,200,000دوالر أمريكي

اليونيسيف

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

مصر ،العراق،
األردن ،لبنان ،تركيا

 194,900,000دوالر أمريكي

منظمة الصحة العالمية

الصحة

العراق ،لبنان ،تركيا

 6,500,000دوالر أمريكي

إجمالي التمويل المُقدَّ م من مكتب السكان والالجئين والهجرة بوزارة الخارجية األمريكية

 759,567,322دوالر أمريكي

إجمالي تمويل المساعدات اإلنسانية المقدمة من حكومة الواليات المتحدة من أجل االستجابة في سوريا في السنة المالية 2018

 1,526,043,550دوالر
أمريكي

تشير سنة التمويل إلى تاريخ االلتزام أو التعهد بتقديم األموال ،ال إلى تاريخ رصدها .تعكس أرقام التمويل ما تم اإلعالن عنه من تمويل في  30أيلول/سبتمبر .2018

تمويل المساعدات اإلنسانية المقدمة من حكومة الواليات المتحدة من أجل االستجابة في سوريا في األعوام المالية 2018–2012
إجمالي التمويل المُقدَّ م من مكتب المساعدات الخارجية األمريكية في حاالت الكوارث التابع للوكالة األمريكية للتنمية الدولية

 1,700,750,865دوالر أمريكي

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

 2,812,034,151دوالر أمريكي

إجمالي التمويل المُقدَّ م من مكتب السكان والالجئين والهجرة بوزارة الخارجية األمريكية

 4,496,142,518دوالر أمريكي

إجمالي تمويل المساعدات اإلنسانية المقدمة من حكومة الواليات المتحدة من أجل االستجابة في سوريا في األعوام المالية 2018-2012

 9,008,927,534دوالر أمريكي

6

معلومات التبرعات العامة






تتمثل الوسيلة األكثر فعالية التي يُمكن لألفراد من خاللها تقديم المساعدة لجهود اإلغاثة في 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
ُتشجع الوكالة األمريكية للتنمية الدولية التبرعات النقدية؛ ألنها تسمح لمتخصصي المساعدات بالحصول على المواد الضرورية الدقيقة (غالبًا 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 ثقافيًا وغذائيًا وبيئيًا.
يمكن العثور على مزيد من المعلومات من خالل:
 مركز معلومات الكوارث الدولية www.cidi.org :أو.+1.202.661.7710 -يمكن االطالع على معلومات عن أنشطة اإلغاثة للمجتمع اإلنساني على الموقع .www.reliefweb.int

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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