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األرقام
في لمحة سريعة

 13.5مليون
نسمة في حاجة إلى المساعدات اإلنسانية في
سوريا

النقاط الرئيسية




األمم المتحدة  -أكتوبر 2015

 6.1مليون
المشرّدين داخليًا في سوريا
األمم المتحدة  -أكتوبر 2016





 4ماليين
شخص في حاجة إلى خدمات المياه والصرف
الصحي
األمم المتحدة – فبراير 2016

 4.8مليون
الجئ سوري في الدول المجاورة
مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين
) - (UNHCRسبتمبر 2016



 2.7مليون
الجئ سوري في تركيا
حكومة تركيا  -سبتمبر 2016

مليون



مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين
) - (UNHCRيوليو 2016


الجئ سوري في األردن
مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين
) - (UNHCRسبتمبر 2016

الجئ سوري في العراق
مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين ) - (UNHCRسبتمبر
2016

تمويل المساعدات اإلنسانية
لالستجابة اليمنية في العام المالي 2016
USAID/OFDA
USAID/FFP
State/PRM
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2

3

 22.135.071دوالر أمريكي
 105.025.450دوالر أمريكي
 11.750.000دوالر أمريكي

 138.910.521دوالر أمريكي

التطورات الرئيسية


الجئ سوري في لبنان

الحكومة األمريكية تعلن عن أكثر من
 364مليون دوالر أمريكي في تمويل إنساني
جديد لسوريا والدول المجاورة
قوات الحكومة السورية والحكومة الروسية
تستأنف الضربات الجوية في  19من سبتمبر بعد
انحالل اتفاقية وقف األعمال العدائية الجديدة
األمم المتحدة تصنف مدينة حلب الشرقية كموقع
محاصر رسميًا؛ األوضاع اإلنسانية تتدھور
بشكل ملحوظ
الغارات الجوية على قافلة المساعدات اإلنسانية
التابعة لألمم المتحدة في أورم الكبرى ،وحلب،
أدت إلى مقتل العديد من عمال اإلغاثة

 30سبتمبر 2016

في  27من سبتمبر ،أعلنت حكومة الواليات المتحدة ) (USGعن أكثر من  364مليون دوالر أمريكي
كمساعدات إنسانية إضافية لالستجابة السورية ،ليصل إجمالي مساعدات الحكومة األمريكية إلى ما يقرب
 6مليارات دوالر امريكي منذ عام  .2011سيدعم التمويل الجديد أنشطة اإلغاثة الطارئة لألمم المتحدة
والمنظمات اإلنسانية األخرى ،بما في ذلك توفير الغذاء في حاالت الطوارئ واألدوية والمياه الصالحة للشرب،
وغيرھا من إمدادات اإلغاثة إلى المتضررين من النزاعات في سوريا والدول المجاورة.
توصلت الحكومة األمريكية ) (USGوالحكومة الروسية ) (GoRFإلى اتفاقية جديدة لوقف األعمال العدائية
) (CoHفي التاسع من سبتمبر ،وتتطلب من جميع األطراف وقف أوجه التقدم اإلقليمية؛ والسماح بالوصول
المستمر للمساعدات اإلنسانية دون عوائق إلى جميع المواقع المخصصة من قبل األمم المتحدة التي يصعب
الوصول إليھا والمواقع المحاصرة؛ والسماح بالوصول اآلمن دون عوائق بين مدينة حلب الغربية والشرقية .في
 19سبتمبر ،أعلنت الحكومة السورية ) (SARGمن جانب واحد انتھاء مشاركتھا في وقف األعمال العدائية،
واستأنفت الحكومة السورية والحكومة الروسية الضربات الجوية في جميع أنحاء البالد ،مع تكثيف الھجمات في
مدينة حلب الشرقية بشكل ملحوظ.
استھدفت الضربات الجوية في  19سبتمبر قافلة مشتركة بين الوكاالت تابعة لألمم المتحدة في مدينة أورم
الكبرى في محافظة حلب ،مما أسفر عن وفاة  18على األقل ،من بينھم رئيس الھالل األحمر العربي السوري
) (SARCفي أورم الكبرى ،وتدمير العديد من الشاحنات ،وإلحاق أضرار بأحد المستودعات .كانت القافلة
تعتزم توصيل المساعدات اإلنسانية إلى  78.000شخص.
في  29من سبتمبر ،اعتبرت األمم المتحدة رسميًا مدينة حلب الشرقية موقعًا محاصرً ا ،حيث تدھورت األوضاع
اإلنسانية لما يصل إلى  275.000شخص بعد إغالق طريقي كاستيلو والراموسة  -طرق اإلمداد الرئيسية في
المناطق التي تسيطر عليھا المعارضة  -في منتصف يوليو ومطلع سبتمبر ،على التوالي.

 1مكتب المساعدة الخارجية في حاالت الكوارث التابع لوكالة التنمية الدولية التابعة للواليات المتحدة )(USAID/OFDA
 2مكتب الغذاء من أجل السالم التابع لوكالة التنمية الدولية التابعة للواليات المتحدة )(USAID/FFP
3
مكتب السكان والالجئين والھجرة التابع لوزارة الخارجية األمريكية )(State/PRM
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انعدام األمن ونزوح السكان
 وعلى الرغم من انخفاض مؤقت لمعدالت العنف في منتصف سبتمبر نتيجة التفاقية وقف األعمال العدائية ،والضربات الجوية واالشتباكات المستمرة
في جميع أنحاء سوريا ،وال سيما في محافظات حلب ،ودرعا ،وشمال حماة ،وإدلب ،والالذقية ،باإلضافة إلى منطقة الغوطة الشرقية في محافظة ريف
دمشق .وفي سبتمبر ،أسفرت الضربات الجوية للقوات الحكومية السورية والروسية عن وفاة ما يقرب من  1000من المدنيين في جميع أنحاء
سوريا ،أو ما يقرب من  85في المئة من القتلى المدنيين أثناء الشھر ،وف ًقا للشبكة السورية لحقوق اإلنسان .وذكرت المنظمة أيضًا أن الضربات
الجوية للقوات الروسية استھدفت ما يقرب من  59منشأة طبية وقتلت ما يقرب من  3300من المدنيين ،من بينھم أكثر من  900طفل في سوريا منذ
بدأت القوات الروسية تنفيذ الضربات الجوية في سوريا في  30من سبتمبر .2015

شمال سوريا
 على إثر انھيار اتفاقية وقف األعمال العدائية ،تم تكثيف العمليات البرية للقوات الحكومية السورية والضربات الجوية المريبة للقوات السورية
والروسية داخل وحول مدينة حلب .في  19من سبتمبر ،استھدفت الضربات الجوية قافلة مشتركة بين الوكاالت تابعة لألمم المتحدة في مدينة أورم
الكبرى في محافظة حلب ،مما أسفر عن وفاة  18على األقل ،من بينھم رئيس الھالل األحمر العربي السوري ) (SARCفي أورم الكبرى ،وتدمير
العديد من الشاحنات ،وإلحاق أضرار بأحد المستودعات .كانت القافلة تعتزم توصيل المساعدات اإلنسانية متعددة القطاعات إلى  78.000شخص.
قال وكيل األمين العام لألمم المتحدة ومنسق اإلغاثة في حاالت الطوارئ ) ،(ERCستيفن أوبراين أن االستھداف المتعمد ألصول المنظمات
اإلنسانية ،والمرافق ،والموظفين يشكل انتھا ًكا للقانون اإلنساني الدولي ويرقى إلى جريمة حرب ،وتخطط األمم المتحدة إلى إنشاء ھيئة داخلية تابعة
لألمم المتحدة للتحقيق في الحادث.
 تصعيد أعمال العنف وعدم إمكانية إيصال المساعدات اإلنسانية والتجارية أو طرق اإلخالء دت إلى تفاقم االحتياجات اإلنسانية بين ما يصل إلى
 275.000شخص من المتأثرين بالنزاع في شرق حلب .في الفترة من  19إلى  24من سبتمبر ،استھدف أكثر من  150ضربة جوية وبرميل
متفجر ما يصل إلى  30موقعًا مدنيًا مختل ًفا في المناطق التي تسيطر عليھا المعارضة في مدينة حلب الشرقية ،مما أدى إلى تدمير ثالثة مراكز للدفاع
المدني السوري مدعومة من الوكالة األمريكية للتنمية وغيرھا من البنية التحتية العامة الضرورية .في الفترة من  23إلى  29سبتمبر ،أدت الغارات
الجوية إلى مقتل ما يقرب من  340شخصًا ،من بينھم أكثر من  260طفالً ،فضالً عن إصابة  850آخرين على األقل ،وف ًقا لمنظمة الصحة العالمية
) .(WHOكانت  6مستشفيات فقط تعمل بحالتھا الطبيعية ،وكان يوجد  29طبيبًا لتقديم الدعم في الخدمات الطبية في المناطق التي تسيطر عليھا
المعارضة اعتبارً ا من  30من سبتمبر.
 في  22من أغسطس ،وافقت القوات الحكومية السورية والسلطات الكردية على وقف القتال في مدينة الحسكة في محافظة الحسكة ،بعد عدة أيام من
الضربات الجوية واالشتباكات بين القوات الحكومية السورية والقوات الكردية .انسحبت قوات الحكومة السورية من المدينة وسھلت عمليات نزع
سالح الجماعات المتحالفة في المنطقة .أدى الصراع في الحسكة إلى تشريد أكثر من  66.200شخص في التفرة من  18إلى  23أغسطس ،وف ًقا
لألمم المتحدة .وأسفرت الضربات الجوية وھجمات المدفعية غير المباشرة للقوات الحكومية السورية داخل الحسكة عن سقوط العديد من الضحايا
المدنيين ،برغم أن العدد الدقيق للضحايا غير معروف .سجلت وكاالت األمم المتحدة المشردين داخليا ،ووزعت السلع الغذائية ومواد اإلغاثة ،ووفرت
الدعم النفسي واالجتماعي لألسر النازحة في المنطقة.
 منذ تمكنت قوات القوى الديمقراطية السورية ) (SDFمن السيطرة على مدينة منبج في محافظة حلب من قوات الدولة اإلسالمية في العراق وبالد
الشام ) (ISILفي منتصف شھر أغسطس ،شھدت المدينة تدفق العائدين من المناطق الريفية ،وأشارت تقديرات األمم المتحدة أن حوالي 70.000
شخص يعيشون في مدينة منبج اعتبارً ا من  26من سبتمبر .وقد تحسنت الحركة التجارية والمدنية في منبج ومنطقة منبج وخارجھا ،مع وصول
الشاحنات التجارية إلى منبج من خالل منطقة جرابلس في حلب .على الرغم من تخفيف القيود على حركة المدنيين ،وتحسن وصول المساعدات
اإلنسانية ،يظل الدعم إلعادة تأھيل الخدمات األساسية وتطھير المنطقة من متفجرات مخلفات الحرب ) (ERWضرورة ملحة .وقد أدى تلوث
متفجرات مخلفات الحرب واسعة النطاق في المدينة إلى وقوع أعداد كبيرة من اإلصابات في صفوف العائدين األوائل ،حسب تقاير جھة فاعلة في
مجال تقديم المساعدة اإلنسانية.
 في  24من أغسطس ،اكتسب الجيش السوري الحر ،بدعم من القوات التركية ،السيطرة على مدينة جرابلس في محافظة حلب الشمالية الشرقية من
قوات الدولة اإلسالمية في العراق والشام ) .(ISILقبل الھجوم ،فر ما يصل إلى  25.000من المدنيين من المدينة وضواحيھا .ومع ذلك ،اعتبارً ا من
أواخر شھر أغسطس ،قد عاد حوالي  15.000من المدنيين ،وف ًقا لمجموعة تنسيق وإدارة المخيم ) - (CCCMھيئة التنسيق ألنشطة CCCM
اإلنسانية التي تضم وكاالت األمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية ) ،(NGOوغيرھم من أصحاب المصلحة .تشير السلطات المحلية إلى أن
االحتياجات ذات األولوية داخل جرابلس تشمل إعادة بناء المخابز المحلية والحصول على مضخات المياه الجديدة بسبب تدمير البنية التحتية إلمدادات
المياه بواسطة  ISILقبل فرارھم من المدينة .ال تزال إمكانية إيصال المساعدات اإلنسانية إلى جرابلس محدودة في المدى القريب ألن المدينة ملوثة
بمتفجرات مخلفات الحرب.
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 أدت االشتباكات بين قوات القوى الديمقراطية السورية ) (SDFوقوات تنظيم الدولة اإلسالمية في العراق والشام ) (ISILفي منطقة جرنايا في الرقة
إلى تشريد أكثر من  8.000شخص من  10تجمعات تقريبًا في الفترة من  25أغسطس إلى  29أغسطس ،وف ًقا للجھات الفاعلة في مجال تقديم
المساعدات اإلنسانية .شملت أعداد السكان المشردين حوالي  6900من السكان ،وأكثر من  1100شخص من المشردين في وقت سابق من المدن
التي يسيطر عليھا تنظيم الدولة اإلسالمية في العراق والشام ) (ISILالذين فروا إلى العديد من المواقع في مناطق جرنايا والثورة الجنوبية .أنشأ ما
يقرب من نصف النازحين ثالثة مخيمات متوطنة تلقائيًا ،في حين أن بقية النازحين الذوا إلى العائالت المضيفة الذين كانوا يقدمون البطانيات والمواد
الغذائية والخيام وغيرھا من مواد اإلغاثة الطارئة للنازحين ،وف ًقا للمنظمة الدولية للھجرة ).(IOM

جنوب ووسط سوريا
 في أواخر شھر أغسطس ،غادر بقية السكان ومقاتلي المعارضة المتواجدين داخل بلدة داريا في ريف دمشق المدينة ،ما أدى إلى إنھاء حصار طويل
لمدينة داريا دام أربع سنوات ،من خالل تسليم السيطرة على المدينة إلى قوات الحكومة السورية ،وف ًقا لألمم المتحدة .تم نقل ما يقرب من  600مدني
إلى مالجئ انتقالية أسستھا مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين ) (UNHCRداخل بلدة قريبة تسيطر عليھا قوات الحكومة السورية في ريف
دمشق ،مع تقديم اللجنة الدولية للصليب األحمر ) (ICRCووكاالت اإلغاثة األخرى للمساعدات لسكان داريا .كما تم نقل ما يصل إلى  1500من
مقاتلي المعارضة وأفراد األسرة إلى المناطق التي تسيطر عليھا المعارضة في إدلب ،وف ًقا لتقارير األمم المتحدة .في تصريح له عقب األحداث ،أكد
ستيفن أوبراين ،منسق اإلغاثة في حاالت الطوارئ ) ،(ERCعلى أن االتفاقات التي أدت إلى إجالء جماعي للمدنيين بعد الحصار الممتد تنتھك
القانون الدولي اإلنساني .حاصرت قوات الحكومة السورية مدينة داريا منذ عام  ،2012مما أدى إلى تشريد غالبية السكان ،الذين كانت تقدر أعدادھم
بما يقرب من  250.000شخص قبل النزاع .قبل اإلخالء ،استھدفت قوات الحكومة السورية مدينة داريا بالھجمات الجوية بشكل شبه يومي ،بما في
ذلك استخدام األسلحة الحارقة ،وف ًقا للمجلس المحلي لمدينة داريا.
 في الفترة من  22إلى  26من سبتمبر ،نسقت قوات الحكومة السورية العديد من عمليات اإلجالء لما يقدر بـ  500مقاتل ضمن مجموعة تشمل
المعارضين والمدنيين من حي الوعر المحاصر في مدينة حمص إلى بلدة الدار الكبيرة التي حددتھا األمم المتحدة ويصعب الوصول إليھا في منطقة
حمص الريفية الشمالية .الترتيبات داخل الوعر تشبه الترتيبات األخيرة في داريا حيث تنازلت المعارضة عن المناطق لصالح قوات الحكومة السورية
مقابل ممر آمن إلى المناطق التي تسيطر عليھا المعارضة .وظل ما يقدر بـ  75.000شخص في األحياء المحاصرة ،وتواصلت األنشطة التجارية
واإلنسانية المحدودة اعتبارً ا من أواخر سبتمبر.
 خالل أواخر أغسطس وسبتمبر ،أدت الھجمات بقيادة العديد من الجماعات المسلحة في المناطق التي تسيطر عليھا قوات الحكومة السورية في محافظة
حماة إلى تشريد ما يقدر بنحو  100.000شخص ،مع فرار األسر النازحة جنوبًا إلى مدينة حماة وشماالً إلى المناطق التي تسيطر عليھا المعارضة
في محافظة إدلب ،وف ًقا لتقارير األمم المتحدة .وردا على النزوح ،قدمت قافلة مكونة من  12شاحنة مشتركة بين الوكاالت تابعة لألمم المتحدة
المساعدات متعددة القطاعات ،بما في ذلك المساعدة في حاالت الطوارئ الغذائية والمكمالت الغذائية ،ومواد اإلغاثة األخرى ،لتلبية االحتياجات
الفورية لـ  15.000شخص داخل المناطق التي تسيطر عليھا قوات الحكومة السورية في حماة .قدّم مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين
) (UNHCRوالعديد من المنظمات غير الحكومية المساعدات اإلنسانية إلى ما يقرب من  35.000شخص داخل مدينة حماة والمناطق المحيطة بھا.

إيصال المساعدات اإلنسانية
 دعوة فرقة العمل المعنية بتقديم المساعدات اإلنسانية التابعة للمجموعة الدولية لدعم سوريا ساعدت األمم المتحدة ،بالتعاون مع الھالل األحمر العربي
السوري واللجنة الدولية للصليب األحمر ،في الوصول إلى أكثر من  1.2مليون شخص يعيشون في المناطق المحاصرة والتي يصعب الوصول إليھا،
بما في ذلك ما يقرب من  817.000شخص في المناطق التي يصعب الوصول إليھا وأكثر من  400.000شخص داخل المناطق المحاصرة ،من
خالل المساعدات اإلنسانية متعددة القطاعات في الفترة من فبراير إلى منتصف سبتمبر  .2016ويُعد مكتب المساعدة الخارجية في حاالت الكوارث
التابع لوكالة التنمية الدولية التابعة للواليات المتحدة ) (USAID/OFDAووكالة التنمية الدولية التابعة للواليات المتحدة/مكتب الغذاء من أجل السالم
) (USAID/FFPمن أكبر الجھات المانحة للمساعدات اإلنسانية متعددة القطاعات المقدمة من خالل القوافل المشتركة بين الوكاالت .على الرغم من
تزايد إمكانية الوصول ،وصلت القوافل المشتركة بين الوكاالت التابعة لألمم المتحدة إلى ما يقرب من  24في المائة من خمسة ماليين شخص تقريبًا،
والذين كانوا يعيشون في المواقع المحاصرة والتي يصعب الوصول إليھا .تواصل قوات الحكومة السورية وغيرھا من الجماعات المسلحة عرقلة
وصول المساعدات اإلنسانية الكافية داخل العديد من المناطق في جميع أنحاء البالد.
 في الفترة من منتصف إبريل إلى  29من سبتمبر ،نفذ وصل برنامج الغذاء العالمي لألمم المتحدة ) (WFPشريك وكالة التنمية الدولية التابعة
للواليات المتحدة/مكتب الغذاء من أجل السالم ) USAID/FFP) 127عملية إنزال جوي للمساعدات متعددة القطاعات ،بلغ مجموعھا أكثر من
 2300طن متري من السلع الغذائية المختلطة ،بما في ذلك الحصص الغذائية ،والتمر ،الملح ،والخميرة ،إلى مدينة دير الزور المحاصرة في محافظة
دير الزور من قبل قوات تنظيم الدولة اإلسالمية في العراق والشام ) .(ISILوباإلضافة إلى ذلك ،فقد أسقط برنامج الغذاء العالمي ما يقرب من 100
طن من مواد اإلغاثة ،بما في ذلك المعدات الطبية وأقراص تنقية المياه ،منذ يونيو.
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 كما قام برنامج الغذاء العالمي ) (WFPبإسقاط كميات كافية من المساعدة لتوفير حصتين كاملتين من الحصص الغذائية الشھرية لما يقرب من
 110.000شخص محاصر في المدينة .في مدينة القامشلي ،الحسكة ،قدم برنامج الغذاء العالمي ) (WFPما يقرب من  3200طن

متري من المساعدات اإلنسانية متعددة القطاعات من خالل  85عملية نقل جوي ،يستفيد منھا ما يقرب من  75.000شخص ،بين
شھري يوليو وسبتمبر.
 وصلت المساعدات اإلنسانية المحدودة إلى مدينة حلب الشرقية منذ منتصف يوليو عندما فرضت قوات الحكومة السورية السيطرة
الكاملة على طريق كاستيلو ،طريق اإلمداد الرئيسي في شرق حلب .أدى إغالق طريق الراموسة ،طريق اإلمداد الوحيد لقوات
المعارضة إلى حلب الشرقية ،من قبل قوات الحكومة السورية في  4من سبتمبر إلى حصار كامل لمدينة حلب الشرقية .ونتيجة
لذلك ،توقفت الحركة المدنية من جميع األحياء التي تسيطر عليھا المعارضة ،ولم تتمكن المركبات التي تنقل البضائع التجارية أو
المساعدات اإلنسانية من الوصول إلى المنطقة منذ  6من سبتمبر ،وف ًقا لشريك مكتب المساعدة الخارجية في حاالت الكوارث التابع
لوكالة التنمية الدولية التابعة للواليات المتحدة ) .(USAID/OFDAوقد أدى الحصار وعدم القدرة على إيصال إمدادات اإلغاثة إلى
تضاؤل مخزون المواد الغذائية ونقص إمدادات الوقود ،مما يؤثر سلبًا على توفر الكھرباء الالزمة لضخ المياه ومواصلة تشغيل
المنشآت الصحية .الحصار العسكري ،وتقييد حركة المدنيين ،وعدم وصول المساعدات اإلنسانية دفع األمم المتحدة العتبار مدينة
حلب الشرقية موق ًعا محاصرً ا في  29من سبتمبر .ومع اعتبارھا منطقة محاصرة ،ارتفعت أعداد سكان سوريا المحاصرة من
 586.200شخص إلى  861.200شخص ،وف ًقا لألمم المتحدة.
 انعدام األمن ،وتدخل قوات الحكومة السورية ،واإلجراءات الروتينية ال تزال تؤثر بالضرر على القوافل المشتركة بين الوكاالت
التابعة لألمم المتحدة والمتجھة إلى المواقع المحاصرة والتي يصعب الوصول إليھا .في حمص الريفية الشمالية ،اضطرت األمم
المتحدة إلى إلغاء قافلة إلى مدينة الرستن ،التي يصعب الوصول ،ويقدر عدد السكان المحتاجين بـ  110.000شخص ،بسبب
القصف المدفعي على المسار المخطط .كما ألغت األمم المتحدة قوافل المساعدات اإلنسانية إلى منطقة الغوطة الشرقية في مدينة
دوما في ريف دمشق وبلدة المعضمية في سبتمبر بسبب المعوقات التي تضعھا قوات الحكومة السورية .في دوما ،نفذت األمم المتحدة
عملية واحدة ناجحة عبر خطوط المواجھة من أجل إيصال المعونات من دمشق منذ  .2014تواصل قوات الحكومة السورية إزالة المستلزمات الطبية
واألدوية المنقذة للحياة من القوافل ،على الرغم من موافقة قوات الحكومة السورية مبدئيًا على إدخال المواد.
 في  25من سبتمبر ،سلمت قوافل األمم المتحدة والھالل األحمر العربي السوري المساعدات الغذائية ومواد اإلغاثة إلى  60000شخص في مدن
الزبداني ومضايا المحاصرة في ريف دمشق والفوعة وكفريا في إدلب .وكانت القوافل أول من وصل إلى المدن األربع منذ إبريل .منعت قوات
الحكومة السورية تقديم العديد من المواد الطبية في كل موقع ،وف ًقا للجھات الفاعلة اإلنسانية .وعلى الرغم من الوصول المحدود للمساعدات اإلنسانية،
نفذت األمم المتحدة الھالل األحمر العربي السوري العديد من عمليات اإلجالء الطبي المنسق من المدن األربع .في الفترة من  8إلى  9من سبتمبر،
قام الھالل األحمر العربي السوري بإجالء  25شخص في حاجة إلى العالج الطبي من المدن األربع ،بما في ذلك  11شخ ً
صا على األقل لحاالت
االلتھاب السحائي من مضايا .كما أجلت األمم المتحدة والھالل األحمر العربي السوري  57شخصًا على األقل في حاجة إلى العالج الطبي من المدن
األربعة في أغسطس.

األمن الغذائي والتغذية
 قدم برنامج الغذاء العالمي ) (WFPالمساعدات الغذائية لما يقارب من  4.2مليون شخص في  13محافظة من  14محافظة في سوريا في شھر
أغسطس .قدّمت الوكالة ما يقرب من  28في المئة من المساعدات الغذائية إلى المناطق عالية الصراع ،بما في ذلك المواقع المحاصرة والتي يصعب
الوصول إليھا .ومن بين المسا َعدين ،وصل برنامج الغذاء العالمي ) (WFPإلى ما يقرب من  850.000شخص في محافظات حلب ،ودرعا وحماة
وإدلب التي تسيطر عليھا المعارضة من خالل عمليات الغذاء العابرة للحدود من األردن وتركيا .كما قدم برنامج الغذاء العالمي ) (WFPالمساعدات
الغذائية إلى حوالي  198.500شخص في المناطق المحاصرة والتي يصعب الوصول إليھا في حمص وريف دمشق باستخدام القوافل المشتركة بين
الوكاالت عبر الحدود.
 بسبب الحصار المشدد وتكثيف الضربات الجوية وأعمال العنف ،تدھورت أوضاع األمن الغذائي سريعًا في شرق حلب منذ وصول شحنات
المساعدات الغذائية العادية األخيرة في المناطق التي تسيطر عليھا المعارضة في منتصف يوليو .وف ًقا لبيانات برنامج الغذاء العالمي ) (WFPالتي تم
ً
مقارنة مع  30في المائة من األسر التي
جمعھا في أغسطس ،أشار أكثر من  45في المائة من األسر إلى عدم كفاية االستھالك الغذائي في أغسطس،
أشارت إلى تلك الحاالت في المناطق األخرى التي يسھل الوصول إليھا في سوريا .معظم السلع الغذائية غير متوفرة ،أو بكميات محدودة ،أو بأسعار
باھظة في شرق حلب .ويساھم نقص الوقود أي ً
ضا في تدھور أوضاع األمن الغذائي ،ألن الناس ال يستطيعون طھي الطعام عندما يكون متوفرً ا .في
أواخر سبتمبر ،ألحقت الضربات الجوية الضرر أو دمرت ثالثة مخابز على األقل ،مما أدى إلى مقتل مدنيين وجعل بعض المنشآت معطلة ،وفقاً
لبرنامج الغذاء العالمي ).(WFP
 في أغسطس ،سلمت اللجنة الدولية للصليب األحمر والھالل األحمر العربي السوري ما يقدر بـ  49.000وجبة يومية في المناطق الحضرية والريفية
في محافظة حلب ،بما في ذلك أكثر من  13000وجبة طعام لألسر النازحة مؤخرً ا  -أكثر من  2600منھم كانوا في غرب حلب .باإلضافة إلى ذلك،
وزع الھالل األحمر العربي السوري أكثر من  7500طرد من المواد الغذائية والمواد األساسية و 10.500حزمة من الخبز لألسر.
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باإلضافة إلى ذلك ،قامت اللجنة الدولية للصليب األحمر بتوصيل المياه الصالحة للشرب إلى  70.000شخص يوميًا ،وتركيب  44خزان للمياه في
 14موقعًا ،وقدمت أدوية الرعاية األولية لـ  15.000مريض ،فضالً عن المستلزمات الطبية لـ  300جريح.
 في أغسطس ،وصل صندوق األمم المتحدة للطفولة ) (UNICEFإلى ما يقرب من  58.500من األطفال والنساء الحوامل والمرضعات في المواقع
المحاصرة والتي يصعب الوصول إليھا ،من خالل اإلمدادات الغذائية ،بما في ذلك األغذية العالجية ،والمكمالت الغذائية الجاھزة لالستخدام
والمغذيات الدقيقة .في الفترة من يناير إلى أغسطس ،فحص صندوق األمم المتحدة للطفولة ) (UNICEFوالجھات الفاعلة في مجال التغذية ما يقرب
من  665.300طفل وإمرأة يعانون من سوء التغذية .من بين  557.000طفل تم فحصھم ،حددت الجھات الفاعلة التغذية ما يقرب  9200طفل
يعانون من سوء التغذية ،وتم تسجيلھم في برامج العالج.

الصحة
 تؤثر الضربات الجوية تأثيرً ا سلبيًا على الخدمات الصحية في مدينة حلب الشرقية ،واألعمال العدائية المستمرة تزيد من الضغوط على نظام الرعاية
الصحية المُثقل باألعباء بالفعل ،مما يؤدي إلى وقوع عدد كبير من الضحايا .اعتبارً ا من  30من سبتمبر ،ظل  29طبيبًا فقط للعمل في المستشفيات
الست التي كانت ال تزال تعمل في شرق حلب ،حسب تقارير منظمة الصحة العالمية .وتفيد التقارير أن الطب ال يزال متاحً ا ،ولكن ھناك حاجة ماسة
إلى اإلمدادات الطبية ،مثل لوازم التخدير والجراحة واإلصابات؛ باإلضافة إلى ذلك ،تضاءلت قدرة المستشفيات على عالج المرضى بسبب زيادة عدد
الضحايا وتواصل الغارات الجوية على المستشفيات والمنشآت الصحية األخرى.
 في السنة المالية  ،2016قدّم مكتب المساعدة الخارجية في حاالت الكوارث التابع لوكالة التنمية الدولية التابعة للواليات المتحدة
) (USAID/OFDAالدعم للشركاء في المجال اإلنساني من أجل تقديم الخدمات الصحية العاجلة للسكان المتضررين في سوريا ،والتي يستفيد منھا
أكثر من  1.5مليون شخص .قدّم مكتب المساعدة الخارجية في حاالت الكوارث التابع لوكالة التنمية الدولية التابعة للواليات المتحدة
) (USAID/OFDAالمستلزمات الطبية األساسية ،بما في ذلك األطقم الجراحية واألدوية ،ودعم الشركاء لتسھيل العالج الطبي في حاالت الطوارئ
وتنفيذ عمليات إجالء الجرحى من المدنيين .كما وزع الشركاء مستلزمات النظافة واللوازم الصحية النسائية ،وكذلك مستلزمات األطفال حديثي الوالدة
لألسر النازحة.

المياه والصرف الصحي ،والنظافة )(WASH
 ال تزال إمكانية الحصول على المياه الصالحة للشرب محدودة في شرق حلب ،بالرغم من استئناف الخدمة في إحدى محطات المياه وإصالح شبكة
المياه في المنطقة .استأنفت محطة مياه باب النيرب في حلب الشرقية عمليات ضخ المياه في  27من سبتمبر بعد التعرض لألضرار نتيجة للضربات
الجوية في  22من سبتمبر .ألحقت الغارات الجوية الضرر بمحطة المياه من قبل ،وجعلتھا غير قابلة للتشغيل من أواخر أبريل إلى أوائل شھر مايو
أيضًا .عالوة على ذلك ،أسفرت االشتباكات العسكرية بالقرب من محطة سليمان الحلبي لضخ المياه عن إجالء الموظفين وتعليق العمليات في المنشأة
في  30من سبتمبر .كانت المحطة في السابق توفر ما يقرب من  70في المائة من إمدادات المياه في حلب الشرقية ،وف ًقا لألمم المتحدة.
 وال تزال شبكات المياه تعمل على توفير حوالي  51في المائة من احتياجات المياه في سوريا ،مع اعتماد التجمعات العابرة للحدود على نقل المياه من
المجتمعات األخرى ،وف ًقا لمجموعة المياه والصرف الصحي والنظافة العامة في سوريا .بينما يتراوح توفر المياه من  20إلى  100لتر من الماء لكل
شخص يوميًا في سوريا ،وتستخدم األسرة المتوسطة بين  40و  50لترً ا من المياه للشخص الواحد يوميًا .عالوة على ذلكُ ،تظھر البيانات أن  98في
المائة من السكان في سوريا يستطيعون الوصول إلى مرحاض عامل .ومع ذلك ،ال تزال نوعية المياه قضية رئيسية بالنسبة لھذا القطاع ،ويُعد ارتفاع
تكلفة دخل األسرة المنفق على شراء المياه مصدر قلق للسكان األشد ضع ًفا.
 باإلضافة إلى دعم مكتب المساعدة الخارجية في حاالت الكوارث التابع لوكالة التنمية الدولية التابعة للواليات المتحدة ) ،(USAID/OFDAيواصل
الشركاء في المجال اإلنساني االستجابة الحتياجات المياه والصرف الصحي الطارئة للنازحين في المستوطنات غير الرسمية والمراكز الجماعية في
سوريا ،بما في ذلك النازحين والسكان العائدين في مدينة منبج والمناطق المحيطة بھا .يلبي الشركاء احتياجات المياه والصرف الصحي من خالل نقل
المياه بالشاحنات ،وأنشطة تنقية المياه ،ومراقبة جودة المياه ،وكذلك من خالل توزيع مستلزمات النظافة.

مساعدة الالجئين
 تضرر ما مجموعه  57مدرسة تابعة لوكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين في الشرق األدنى )األونروا( في سوريا أو تم تدميرھا منذ اندالع
الصراع في عام  ،2011وال يمكن الوصول إلى المدارس األخرى الباقية بسبب األعمال العدائية أو استخدامھا كمالجئ جماعية.
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ً
مركزا للتعلم في مواقع النزوح ،باإلضافة إلى توفير
لدعم الطالب النازحين الذين ال يستطيعون الوصول إلى المدارس اآلمنة ،أنشأت األونروا 21
مواد التعلم الذاتي للطالب النازحين اعتبارً ا من  30من سبتمبر .وتشمل أماكن التعلم المالعب المعاد استخدامھا ،حيث يتم اإلشراف على األطفال من
قبل المعلمين ومرشدي الدعم النفسي واالجتماعي.

األردن
 ارتفع عدد المالجئ في مستوطنة الركبان غير الرسمية على امتداد الحدود السورية األردنية ،في منطقة تعرف باسم الحاجز األمني ،من أكثر من
 6500ملجأ في يوليو إلى حوالي  8300ملجأ اعتبارً ا من مطلع سبتمبر ،وف ًقا لتحليل األمم المتحدة لصور األقمار الصناعية .ظھرت مالجئ جديدة
في األراضي غير المأھولة بالسكان وفي شمال الحاجز األمني السوري .وتشير األمم المتحدة إلى أن ما يصل إلى  75.000شخص تقطعت بھم
السبل في الحاجز األمني مع قلة فرص الحصول على الغذاء ،والخدمات الطبية ومياه الشرب اآلمنة ،والمأوى .تواصل األمم المتحدة وحكومة المملكة
األردنية الھاشمية ) (GoHKJالتفاوض بشأن وصول المساعدات اإلنسانية اآلمنة للسكان في الحاجز األمني واحتمال الترحيل الطوعي للسكان إلى
المناطق البديلة.
 في  3و 4من أغسطس ،انتھى برنامج الغذاء العالمى ) (WFPمن توزيع المساعدات الغذائية على الناس الذين يقيمون في مستوطنة الركبان في
الحاجز األمني .استخدم برنامج الغذاء العالمي ) (WFPرافعة لنقل الحصص الغذائية والخبز ومواد النظافة لمدة  30يومًا لألسر المسجلة في
الركبان.
 في الفترة من  3إلى  25أغسطس ،قام موظفو مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين ) (UNHCRفي عمان ،األردن ،بتسجيل وتجديد شھادات
اللجوء ألكثر من  55.500الجئ يقيمون في بلدية عمان .خالل ھذه الفترة ،سھل موظفو المفوضية عملية تسجيل أو تجديد حوالي  3300شھادة
يوميًا ،ثالث مرات أضعاف المعدل الطبيعي للعمليات .توفر عمليات تجديد شھادة اللجوء ھوية صالحة لألطفال الالجئين من أجل التسجيل في
المدرسة .اعتبارً ا من  30أغسطس ،تم تسجيل ما يقرب  362.800الجئ سوري يعيشون خارج المخيمات مع حكومة المملكة األردنية في جميع
أنحاء البالد ،وف ًقا لتقارير حكومة المملكة األدرنية.

لبنان
 مع دعم الحكومة األمريكية ،وصلت المفوضية والوكاالت اإلنسانية األخرى إلى حوالي  49.900أسرة من الالجئين في لبنان من خالل التحويالت
النقدية متعددة األغراض شھريًا اعتبارً ا من  31من يوليو .تقدم المساعدات النقدية متعددة األغراض الدعم األساسي ألسر الالجئين السوريين األشد
ضع ًفا في لبنان .أعلن االتحاد المصرفي اللبناني ،وصندوق األمم المتحدة للطفولة ) ،(UNICEFومفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين
) (UNHCRوبرنامج الغذاء العالمي ) (WFPعن مناقصة مشتركة لتحديد مزود خدمات مالية فردي لتحويل األموال والقسائم اإللكترونية الخاصة
بالطعام لالجئين .سيؤدي وجود المزود الفردي إلى المزيد من الفعالية للوكاالت المشاركة من خالل دمج مشترك للمھام والمشاركة في تكاليف
التشغيل.

تركيا
 في أغسطس ،بدأ صندوق األمم المتحدة للطفولة ) (UNICEFسلسلة من الدورات لتدريب المعلمين لتحسين جودة التعليم لألطفال في مراكز التعليم
المؤقتة في تركيا .قدّم صندوق األمم المتحدة للطفولة ) (UNICEFالدورات التدريبية لحوالي  11.500معلم سوري متطوع في  21إقليمًا اعتبارً ا
من  30من سبتمبر .تم تسھيل الدورات التدريبية من خالل  90ساعة دراسية على مدار عشرة أيام ،وتھدف إلى تزويد المعلمين بالمھارات األساسية،
مثل إدارة الصف والتخطيط والتقييم ،وعلم النفس التربوي ،واإلرشاد ،بما في ذلك الدعم النفسي واالجتماعي.
 وفرت منظمة العمل الدولية ) ،(ILOبالتعاون مع وزارة العمل التركية ،التدريب لتحسين فرص العمل لالجئين في تركيا في شھر سبتمبر .قدمت
منظمة العمل الدولية دورات تدريبية في اللحام ،وإصالح السيارات ،والنجارة .كما قدّمت منظمة العمل الدولية دورات تدريبية لتعليم اللغة التركية
وتطوير األعمال.
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تمويل المساعدات اإلنسانية 2016
لكل متبرع
$1,429,224,523

$1,061,202,891

$1,134,013,850

$404,529,522

$50,286,115

$65,835,962

$79,278,710

فرنسا

اإلمارات العربية المتحدة

ھولندا

$126,614,542

كندا

$163,472,788

اليابان

$174,167,204

النرويج

المملكة المتحدة

ألمانيا

المفوضية األوروبية

الحكومة األمريكية

أرقام التمويل اعتبارً ا من  30من سبتمبر  .2016جميع األرقام الدولية طب ًقا لدائرة التتبع المالي التابعة لألمم المتحدة ،وبنا ًء على االلتزامات الدولية خالل العام الميالدي الحالي ،في حين أن أرقام حكومة الواليات المتحدة
طب ًقا لحكومة الواليات المتحدة األمريكية ،وتعكس التزامات حكومة الواليات المتحدة األمريكية األخيرة على أساس السنة المالية ،التي بدأت في  1أكتوبر .2015

السياق
 تعھد الرئيس بشار األسد بإجراء اإلصالحات التشريعية عقب اندالع المظاھرات السلمية ضد القوات الحكومية السورية في مارس  .2011ومع
ذلك ،فشلت اإلصالحات على أرض الواقع ،وبدأت القوات الحكومية السورية الموالية للرئيس األسد في الرد على المظاھرات باستخدام العنف،
مما دفع جماعات المعارضة المسلحة إلى الرد.
 في اجتماع نوفمبر  2012في الدوحة ،قطر ،شكلت فصائل المعارضة السورية منظمة جامعة  -االئتالف الوطني لقوى الثورة والمعارضة
السورية ،والمعروف أيضا باسم التحالف السوري ) .(SCاعترفت حكومة الواليات المتحدة األمريكية باالئتالف كممثل شرعي للشعب السوري
في  11ديسمبر  .2012في  19مارس  ،2013أنشأ التحالف السوري ) (SCالحكومة المؤقتة السورية ،التي تعارض القوات الحكومية
السورية ) ،(SARGوترتكز في مناطق المركزية في جميع أنحاء المناطق التي تسيطر عليھا المعارضة في سوريا.
 اعتمد مجلس األمن التابع لألمم المتحدة ) (UNSCقرار مجلس األمن الدولي رقم  2139في  22فبراير  ،2014للضغط على القوات الحكومية
السورية واألطراف المسلحة األخرى للسماح بوصول المساعدات اإلنسانية دون قيود لعمال اإلغاثة في سوريا .يحدد القرار المناطق ذات
األولوية للحصول على مساعدات اإلغاثة في حاالت الطوارئ ،و ُتصدر األمم المتحدة تقارير شھرية من أجل رصد التقدم المحرز في تنفيذ
أھداف القرار ومكاسب الوصول ،باإلضافة إلى عقبات الوصول المستمر.
 في  14يوليو  ،2014اعتمد مجلس األمن الدولي باإلجماع قرار مجلس األمن رقم  ،2165الذي يجيز إيصال المساعدة اإلنسانية عبر الحدود
وعبر خطوط المواجھة إلى السكان المتضررين من الصراعات دون موافقة القوات الحكومية السورية .ويسمح القرار باستخدام األمم المتحدة
للمعابر الحدودية األربعة من تركيا واألردن والعراق  -باإلضافة إلى المعابر األخرى المستخدمة من قبل وكاالت األمم المتحدة  -إليصال
المساعدات اإلنسانية إلى سوريا .كما ينص القرار على آلية رصد بموجب سلطة األمين العام لألمم المتحدة بان كي مون وبموافقة دول الجوار
لضمان أن عمليات التسليم في ھذه المعابر الحدودية تتضمن السلع اإلنسانية فقط .في ديسمبر عام  ،2015اعتمد مجلس األمن الدولي باإلجماع
قرار مجلس األمن رقم  ،2258الذي جدد تفويض قرار مجلس األمن رقم  ،2191وسيظل ساريًا حتى  10يناير .2017
 سجلت األونروا حوالي  560.000الجئ فلسطيني في سوريا ،مع أكثر من  80بالمائة يعيشون داخل دمشق وفي المناطق المحيطة بھا .أثر
القتال العنيف في المخيمات واألحياء الفلسطينية والمناطق المحيطة بھا على الالجئين الفلسطينيين في سوريا بشكل ملحوظ .تقدر األونروا أن ما
يقرب من  60بالمائة من الالجئين الفلسطينيين نزحوا داخل سوريا ،باإلضافة إلى  110.000الجئ فلسطيني نزحوا إلى البلدان المجاورة .كما
تستضيف سوريا حوالي  24.000من الالجئين وطالبي اللجوء العراقيين ،بشكل أساسي في منطقة دمشق الكبرى ،باإلضافة إلى أكثر من
 3200الجئ من األشخاص المعنيين من البلدان األخرى.
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التمويل اإلنساني لحكومة الواليات المتحدة لالستجابة اليمنية في العام المالي 2016
الشريك المنفذ

النشاط

شركاء المنظمات غير الحكومية

الزراعة واألمن الغذائي ،االنتعاش االقتصادي ونظم
السوق ) ،(ERMSالصحة ،تنسيق الشؤون اإلنسانية
وإدارة المعلومات ،الدعم اللوجستي ومواد اإلغاثة،
التغذية ،الحماية ،سياسات وممارسات إدارة المخاطر،
المأوى والمستوطنات ،المياه والصرف الصحي

منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة )الفاو(

الزراعة واألمن الغذائي ،تنسيق الشؤون اإلنسانية
وإدارة المعلومات

صندوق األمم المتحدة للسكان )(UNFPA

الصحة ،الحماية

صندوق األمم المتحدة للطفولة )(UNICEF

الصحة ،التغذية ،الحماية ،المياه والصرف الصحي

1

الموقع

المبلغ

2

USAID/OFDA

مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية
)(OCHA
منظمة الصحة العالمية

تنسيق الشؤون اإلنسانية وإدارة المعلومات

سوريا

218,229,711
دوالر أمريكي

سوريا

2,000,000
دوالر أمريكي

سوريا

6,700,000
دوالر أمريكي

سوريا

35,454,402
دوالر أمريكي

سوريا

الصحة
التكاليف اإلدارية والدعم

3,000,000
دوالر أمريكي

سوريا

17,500,000
دوالر أمريكي

سوريا

2,597,018
دوالر أمريكي
285.481.131
دوالر أمريكي

إجمالي تمويل USAID/OFDA
3

USAID/FFP

221,094,371
دوالر أمريكي

شركاء المنظمات غير الحكومية

المساعدات الغذائية الطارئة

سوريا

شريك الفاو والمنظمات غير الحكومية

تنسيق الشؤون اإلنسانية وإدارة المعلومات

العراق ،األردن ،لبنان ،تركيا ،سوريا

4,174,286
دوالر أمريكي

برنامج الغذاء العالمي )(WFP

مكتب برامج الطوارئ في سوريا )(EMOP

سوريا

64,112,417
دوالر أمريكي

برنامج الغذاء العالمي )(WFP

العمليات الخاصة بالتوصيل الجوي للمساعدات
اإلنسانية

سوريا

15,700,000
دوالر أمريكي

برنامج الغذاء العالمي )(WFP

مكتب برامج الطوارئ اإلقليمي

مصر

2,500,000
دوالر أمريكي

برنامج الغذاء العالمي )(WFP

مكتب برامج الطوارئ اإلقليمي

العراق

1.500.000
دوالر أمريكي

برنامج الغذاء العالمي )(WFP

مكتب برامج الطوارئ اإلقليمي

األردن

5,000,000
دوالر أمريكي

برنامج الغذاء العالمي )(WFP

مكتب برامج الطوارئ اإلقليمي

لبنان

15,000,000
دوالر أمريكي

برنامج الغذاء العالمي )(WFP

مكتب برامج الطوارئ اإلقليمي

تركيا

2,000,000
دوالر أمريكي
331,081,074
دوالر أمريكي

إجمالي تمويل USAID/FFP

STATE/PRM
شركاء المنظمات غير الحكومية

التعليم ،الصحة ،الصحة العقلية ،الحماية ،النمو النفسي
واالجتماعي ،المأوى ،المياه والصرف الصحي

مصر ،العراق ،األردن ،لبنان ،تركيا

73,782,693
دوالر أمريكي

المنظمة الدولية للھجرة )(IOM

مواد اإلغاثة ،النقل الحدودي ،الصحة

مصر ،العراق ،األردن ،لبنان ،تركيا

13,900,000
دوالر أمريكي

اللجنة الدولية للصليب األحمر )(ICRC

بناء القدرات ،الصحة ،مواد اإلغاثة ،المأوى،
المياه والصرف الصحي

األردن ،لبنان ،سوريا

72,360,000
دوالر أمريكي

منظمة العمل الدولية

سبل العيش

تركيا

2,500,000
دوالر أمريكي

صندوق األمم المتحدة للسكان )(UNFPA

الصحة ،الحماية ،الدعم النفسي واالجتماعي ،بناء
القدرات ،برامج الشباب

مصر ،العراق ،األردن ،لبنان ،تركيا

9,200,000
دوالر أمريكي
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مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين )(UNHCR

إدارة المخيمات ،التعليم ،مواد اإلغاثة ،الحماية ،المأوي
والمستوطنات ،المياه والصرف الصحي

مصر ،العراق ،األردن ،لبنان ،سوريا،
تركيا

372,173,978
دوالر أمريكي

صندوق األمم المتحدة للطفولة ))UNICEF

حماية األطفال ،التعليم ،الصحة ،المياه والصرف
الصحي

مصر ،العراق ،األردن ،لبنان ،تركيا

164,200,000
دوالر أمريكي

األونروا

التعليم ،الطعام ،الصحة ،الحماية ،مواد اإلغاثة،
المأوى ،المياه والصرف الصحي

األردن ،لبنان ،سوريا

103,520,747
دوالر أمريكي

منظمة الصحة العالمية

الصحة

تركيا

1,000,000
دوالر أمريكي
812,637,418
دوالر أمريكي

إجمالي تمويل STATE/PRM

1,429,199,623
دوالر أمريكي

إجمالي التمويل اإلنساني لحكومة الواليات المتحدة لالستجابة السورية في العام المالي 2016
 1سنة التمويل تشير إلى تاريخ االلتزام أو التعھد ،وليس اعتمادات األموال.
 2تمويل  USAID/OFDAيمثل المبالغ الملزمة المتوقعة أو الفعلية اعتبارً ا من  6من أبريل .2016

التمويل اإلنساني لحكومة الواليات المتحدة لالستجابة السورية في العام المالي 2016 - 2012
إجمالي تمويل USAID/OFDA

 1,158,669,735دوالر أمريكي

إجمالي تمويل USAID/FFP

 1,895,604,343دوالر أمريكي

إجمالي تمويل STATE/PRM

 721,779 ,2,924دوالر أمريكي

إجمالي التمويل اإلنساني لحكومة الواليات المتحدة لالستجابة السورية في العام المالي 2016 - 2012

 5,978,995,857دوالر أمريكي

معلومات التبرعات العامة
 تتمثل الطريقة األكثر فعالية ،التي يستطيع األفراد من خاللھا تقديم المساعدة في جھود اإلغاثة ،في تقديم التبرعات النقدية للمنظمات اإلنسانية التي
تقوم بعمليات اإلغاثة .ويمكن االطالع على قائمة المنظمات اإلنسانية التي تقبل التبرعات النقدية من أجل االستجابة للكوارث في جميع أنحاء العالم
من خالل .www.interaction.org
 تشجع وكالة التنمية الدولية التابعة للواليات المتحدة ) (USAIDالتبرعات النقدية ألنھا تتيح ألخصائيي تقديم المساعدات شراء العناصر الدقيقة
الالزمة )غالبًا في المنطقة المتضررة(؛ وتخفيف العبء على الموارد النادرة )مثل طرق النقل ،ووقت الموظفين ،ومساحة المستودعات(؛ ويمكن
نقلھا بسرعة كبيرة وبدون تكاليف النقل؛ باإلضافة إلى دعم اقتصاد المنطقة المنكوبة ،وضمان تقديم المساعدات الحضارية والغذائية ،والمناسبة
للبيئة.
 يمكن االطالع على المزيد من المعلومات من خالل:
–
–

مركز معلومات الكوارث الدولية www.cidi.org :أو .+1.202.821.1999
يمكن االطالع على المعلومات الخاصة بأنشطة اإلغاثة للمجتمع اإلنساني من خالل .www.reliefweb.int

تظھر نشرات مكتب المساعدة الخارجية في حاالت الكوارث التابع لوكالة التنمية الدولية التابعة للواليات المتحدة ) (USAID/OFDAفي موقع ويب
 USAIDمن خالل
http://www.usaid.gov/what–we–do/working–crises–and–conflict/responding–times–crisis/where–we–work
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