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 معقدة طوارئ حالة – سوريا
 2017 آب/أغسطس FY( 2017 31( المالية السنة ،8# الوقائع صحيفة

  

 الرئيسية التطورات
 شمال الرقة مدينة على سيطرتها الستعادة )SDF( الديمقراطية سوريا قوات تقوده الذي الهجوم يستمر •

 اإلنسانية. االحتياجات وتزايد السكان نزوح في (داعش) والشام العراق في اإلسالمية الدولة قبضة من سوريا
 الرقة محافظة من شخص 63,900 قرابة نزوح إلى النزاع أدى أغسطس،/آب 15و يونيو/حزيران 1 بين

 المساعدات أنشطة بتنسيق المعنية الهيئة وهي ،)CCCM( وإدارتها المخيمات تنسيق لمجموعة وفًقا وداخلها
 الحكومية غير والمنظمات المتحدة، األمم وكاالت تضم التي وإدارتها المخيمات تنسيق لمجموعة اإلنسانية

)NGOs(، المعنية. الجهات من وغيرها  
 المتضررين لألشخاص العاجلة اإلنسانية لالحتياجات اإلنسانية المنظمات تستجيب األمنية، الظروف تسمح حالما •

 أال )USG( األمريكية الحكومة شركاء المنظمات هذه ومن المجاورة والمحافظات الرقة محافظة في بالنزاع
 للطفولة المتحدة األمم ومنظمة ،)UNHCR( الالجئين لشؤون المتحدة لألمم السامي المفوض مكتب وهم

)UNICEF(، العالمية الصحة وبرنامج )WHO(، الحكومية غير والمنظمات )NGOs.(  ًمن واعتبارا 
 األغذية لبرنامج الحسكة، محافظة إلى حلب محافظة من البري الوصول سبل استعادة أتاح يونيو،/حزيران
 للتنمية األمريكية للوكالة التابع السالم أجل من األغذية مكتب وشريك المتحدة لألمم التابع )WFP( العالمي
 في شخص 400,000 من يقرب ما لدعم الطوارئ حاالت في المساعدات تقديم ،)USAID/FFP( الدولية
  الزور. ودير والرقة الحسكة

 الرعاية مرافق من مرفقاً  43 على هجوماً  62 الصحة مجموعة سجلت يونيو،/وحزيران يناير/الثاني كانون وبين •
 مقارنة الصحية الرعاية مرافق تستهدف التي الهجمات من المئة في بنسبة 25 بزيادة – سوريا في الصحية
 على شخصاً  89 وجرح شخصاً  46 عن يقل ماال مقتل عن الهجمات وأسفرت .2016 عام في ذاتها بالفترة
 الصحة. لمجموعة وفقاً  األقل،

 في اللقاح عن الناتج األطفال) (شلل الّسنجابية بفيروس حالة33 إصابة المتحدة األمم أكدت مارس،/آذار منذ •
 الزور. دير في حالة 31و حمص، محافظة في واحدة وحالة الرقة، في واحدة حالة ذلك في بما سوريا،

للطفولة المتحدة واألمم العالمية الصحة منظمتا ُتجري ذلك، من أكثر المرض انتقال مخاطر من وللتخفيف

                                             
 )USAID/OFDA( الدولية للتنمية األمريكية للوكالة التابع الكوارث حاالت في األمريكية الخارجية المساعدات مكتب 1
 )USAID/FFP( الدولية للتنمية األمريكية للوكالة التابع السالم أجل من األغذية مكتب 2
 )State/PRM( األمريكية الخارجية لوزارة التابع والهجرة والالجئين السكان مكتب 3

 تمويل المساعدات اإلنسانية
 2017-2012من أجل االستجابة في سوريا في السنة المالية 

USAID/OFDA 0F

1 1,166,680,486 
 دوالًرا أمريكًيا

USAID/FFP1F

2 2,055,010,679 
 دوالًرا أمريكًيا

State/PRM 2F

3 3,463,834,376 
 دوالًرا أمريكًيا

6,685,525,541 
 دوالًرا أمريكًيا

 

 النقاط المهمة

شخص؛  271,200يؤدي هجوم الرقة إلى نزوح أكثر من •
شخص في خمسة من أحياء  25,000وبقاء ما يصل إلى 

 الرقة.
تبدأ مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين •

)UNHCR لمكتب السكان والالجئين ) الشريكة
والهجرة التابع لوزارة الخارجية األمريكية 

)State/PRM في توسعة مخيم العريشة للنازحين (
داخلياً تحسباً لوصول المزيد من النازحين داخلًيا من 

 محافظتي الرقة ودير الزور.
هجوماً  62وُتسجل الجهات الفاعلة في مجال الصحة •

شهر كانون الثاني/يناير على مرافق رعاية صحية من 
 إلى حزيران/يونيه.

 في األرقام
 سريعة لمحة

 مليون 13.5
 المساعدة على للحصول بحاجة شخص

 سوريا في اإلنسانية
 2016 ديسمبر/األول كانون – المتحدة األمم

 مليون 6.3
 سوريا في داخلًيا نازح

 2016 ديسمبر/األول كانون – المتحدة األمم

 مليون 4
 المقدمة بالمساعدة إليه الوصول تم شخص

 سوريا في شهرًيا األمريكية الحكومة من
 2017 يوليو/تموز – األمريكية الحكومة

 مليون 5.2
 المجاورة البلدان في سورًيا الجًئا

 2017 يوليو/تموز – الالجئين لشؤون المتحدة األمم مفوضية

 مليون 3.1
 تركيا في سورًيا الجًئا
 2017 يوليو – تركيا حكومة

 مليون
 لبنان في سورًيا الجًئا

 يونيو/حزيران – الالجئين لشؤون المتحدة األمم مفوضية
2017 

660,000 
 األردن في سورًيا الجًئا

 آب/أغسطس – الالجئين لشؤون المتحدة األمم مفوضية
2017 

245,000 
 العراق في سورًيا الجًئا

 2017 يوليو/تموز – الالجئين لشؤون المتحدة األمم مفوضية

438,000 
 سوريا في فلسطينًيا الجًئا

 الفلسطينيين الالجئين وتشغيل إلغاثة المتحدة األمم وكالة
 2017 مايو/آيار – (األونروا) األدنى الشرق في
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 والرقة، الزور، دير في أقل أو سنوات خمس من أعمارهم تتراوح الذين األطفال تستهدف تحصين حمالت
 المجاورة. الحسكة محافظة من الجنوبية والمناطق

  السكان ونزوح األمن انعدام
 كانون شهري بين شخص 809,000 قرابة نزوح مع المجاورة، البلدان وفي سوريا أنحاء جميع في النزوح إلى يؤدي األمن انعدام مايزال •

 من أكثر يظل حين في سوريا، في داخلياً  نازحين شخص مليون 6.3 نحو ومايزال ).IOM( للهجرة الدولية للمنظمة وفقاً  يوليو،/وتموز يناير/الثاني
 المجاورة. البلدان في سوري الجئ مليون 5
 للهجرة. الدولية المنظمة تقارير حسب األصلية، مناطقهم إلى نازح سوري 603,000 من يقرب ما عاد يوليو،/وتموز يناير/الثاني كانون شهري وبين •

 .2017 عام في تاريخه حتى للعودة متزايد اتجاه وجود إلى يشير مما ،2016 عام في شخص 686,000 نحو عودة للهجرة الدولية المنظمة سجلت
 الالجئين من محدود عدد عودة أيضاً  للهجرة الدولية المنظمة سجلت حين في ،)IDPs( داخلياً  نازحين العائدين من المئة في 95 من يقرب ما كان

 حين في وممتلكاتهم، أصولهم لحماية ديارهم إلى عادوا أنهم العائدين من المئة في 27 نحو وذكر والعراق. واألردن، ولبنان، تركيا، من السوريين
 من أكثر — العائدين من المئة في 67 نحو وعاد العودة. إلى دفعهم األصلية مناطقهم في االقتصادية األوضاع تحّسن أن المئة في 25 أفاد

  حلب. إلى العائدين األشخاص نصف اتجه عندما ،2016 عام في لوحظ الذي االتجاه مع تماشًيا حلب، محافظة إلى — شخص 405,000
 لم ذلك من وبالرغم منزلية؛ سلع على منهم المئة في 80 وحصول الغذاء على العائدين من المئة في 83 حصول للهجرة الدولية المنظمة تقارير وتفيد •

 الضرر بسبب الصحية الرعاية خدمات على حصلوا العائدين من المئة في 39و مأمونة شرب مياه على العائدين من فقط المئة في 41 سوى يحصل
  بالنزاع. يتعلق فيما التحتية بالبنية لحق الذي

 
 سوريا شمال

 الزوح على السكان حث والشام العراق في اإلسالمية الدولة قبضة من الرقة مدينة على السيطرة الستعادة الديمقراطية سوريا قوات هجوم ويواصل •
 تفيد التي التقارير رغم المدينة من المدنيون ويفرّ  المجاورة. والمحافظات الرقة محافظة في الديمقراطية سوريا قوات عليها تسيطر التي المناطق إلى

 الدولة وجهود الجنوبية الهروب طرق طول على القناصة نيران وانتشار والشام العراق في اإلسالمية الدولة قبل من مزروعة أرضية ألغام بوجود
 ).OCHA( المتحدة لألمم التابع اإلنسانية الشؤون تنسيق لمكتب وفًقا المدينة، وسط ناحية المدنيين جمع إلى الرامية والشام العراق في اإلسالمية
 .2016 عام نوفمبر/الثاني تشرين منذ وداخلها الرقة مدينة من شخص 271,600 من أكثر نزوح إلى النزاع أدى وعموًما،

 تنسيق مكتب تقارير حسب الرقة، في حياً  24 من أحياء خمسة في شخص 25,000 إلى 18,000 قرابة بقى أغسطس،/آب منتصف من واعتباراً  •
 الشرب ومياه الغذاء إلى الوصول محدودية مع متزايٍد، بشكلٍ  قاسيةً  ظروفاً  الرقة في المتبقون المدنيون ويواجه المتحدة. لألمم التابع اإلنسانية الشؤون
 من األساسية الغذائية المواد من العديد توفر مع المدينة، أحياء من فقط حيّين في فّعالة األغذية أسواق أنّ  التقارير وتفيد األساسية. والخدمات المأمونة

 مسبقاً  المخّزنة الغذائية اإلمدادات على االعتماد في الرقة في المتبقية األسر وتستمر اإلنسانية. للحالة تقييم آلخر وفًقا مرتفعة، وبأسعار آلخر حين
 للتقييم. وفًقا الغذاء، على الحصول إمكانات انخفاض مع للتأقلم بالدين أغذية شراء أو بعضها، تخطى أو الوجبات، أحجام وتقليص

 للنازحين العريشة مخيم الالجئين لشؤون المتحدة األمم مفوضية تّوسع األمريكية، الخارجية لوزارة التابع والهجرة والالجئين السكان مكتب من وبدعم •
 سعة زيادة إلى المتحدة األمم وكالة ُتخطط المقبلة، األسابيع وفي الزور. ودير الرقة من داخلًيا النازحين تدفقات من يدالمز الستيعاب الحسكة في داخلًيا
 داخلي؛ نازح 7,000 نحو حالًيا يستضيف المخيم أن الالجئين لشؤون المتحدة األمم مفوضية وتقدر شخص. 19,200 إلى 8,700 من المخيم

 داخلي نازح 1,700 قرابة يتضمن بما — حديًثا وصلوا الذين داخلًيا النازحين توجيه المحلية السلطات بدأت آب/أغسطس، شهر أواخر من واعتباًرا
 والتحديات االزدحام احتماالت من للحد داخلًيا للنازحين الحسكة في مبروكة مخيم إلى — آب/أغسطس 23 إلى 21 من الفترة في الزور دير من فروا

 الموقع. سعة تزيد أن إلى العريشة في المخيم بإدارة المتعلقة
 

 سوريا ووسط جنوب
 من يقرب ما ترحيل تم ،)HTS( الشام تحرير وهيئة هللا حزب المسلحتين الجماعتين بين يوليو/تموز شهر أواخر في النار إطالق وقف لشروط وفًقا •

 في إدلب محافظة إلى لبنان في عرسال حي الالجئين، من وغيرهم وعائالتهم الشام تحرير هيئة مقاتلو ذلك في بما سوري، 8,000 إلى 5,000
 بدء منذ سوريا إلى الالّجئين إلعادة فردية عملية أكبر الترحيل عملية وتمثل اإلغاثة. ووكاالت الدولية اإلعالم لوسائل وفًقا آب/أغسطس، 2 في سوريا
 السكان الحتياجات االستجابة بغية االستجابة جهود تنسِّق اإلغاثة وكاالت أنّ  إال الترحيل، عملية في المتحدة األمم ُتشارك ولم .2011 عام في النزاع

  العائدين.
 سبل على القيود من المزيد فرض بشأن قلقها عن اإلنسانية المنظمات أعربت يوليو،/تموز في إدلب على الشام تحرير هيئة استيالء أعقاب وفي •

 سلع شحنات مؤقتة بصورة األقل على الحكومية غير المنظمات إحدى أوقفت أغسطس،/آب شهر منتصف من اعتباًرا المحافظة. داخل الوصول
  الدولية. اإلعالم وسائل لتقرير وفًقا إدلب، لمحافظة التابع الهوى باب معبر عبر تركيا من القادمة اإلغاثة



 

3 

 اإلنسانية المساعدات وصول
ه •  حيث إدلب، في ذلك في بما الشام، تحرير هيئة عليها ُتسيطر التي المناطق في االحتياجات مستوى ارتفاع استمرار إلى اإلنسانية المنظمات ُتنوِّ

 المتحدة. لألمم وفًقا الغذائي، األمن انعدام لخطر معرضون آخرون شخص 253,000و طارئة غذائية مساعدات شخص 465,000 نحو يتطلب
 التي المناطق في شخص 769,200 نحو الدولية للتنمية األمريكية للوكالة التابع السالم أجل من األغذية مكتب من الممّولة الغذائية المساعدات تدعم

 للتنمية األمريكية للوكالة التابع الكوارث حاالت في األمريكية الخارجية المساعدات مكتب ُيقّدم ذلك، إلى إضافة الشام. تحرير هيئة عليها تسيطر
 وسبل للزراعة الدعم توفير ذلك في بما الحياة، إلنقاذ مساعدات الشام تحرير هيئة عليها ُتسيطر التي المناطق في المستضعفة السكان لفئات الدولية
 ).WASH( ونظافة صحي وصرف وماء ومأوى وحماية وتغذية لوجستية وخدمات الطوارئ حاالت في اإلغاثة وسلع العيش

 محددة )HTR( إليها الوصول صعب سورية مواقع في يعيشون إنسانية مساعدات إلى بحاجة شخص ماليين 4.5 نحو كان يونيو، 30 من واعتباًرا •
 السورية الحكومة قبل من محاصرون منهم 27 محاصًرا، موقًعا 30 في ُيقيمون تقريًبا شخص 540,000 الرقم ويشمل المتحدة. االمم قبل من

)SARG.( حين في نسمة، 97800 بنحو محاصرة غير إليها الوصول صعب مناطق في مساعدة إلى المحتاجين السكان عدد زاد أبريل،/نيسان منذ 
 حسب التصنيف المتحدة األمم إزالة مع االنخفاض ويتوافق نسمة. 84,500 بنحو محاصرة مواقع في مساعدة إلى المحتاجين السكان عدد انخفض
 االتفاقيات أعقاب في — دمشق ريف محافظة في وبقين مضايا بلدتي تشمل التي والمنطقة حمص مدينة في الوعر حي — موقعين من الحصار
  المناطق. هذه في )SARG( السورية العربية الجمهورية حكومة حصار إنهاء على نصت التي المحلية

 إلى الوكاالت بين المشتركة العمليات خالل من القطاعات متعددة مساعدة وشركاؤها المتحدة األمم قدمت أغسطس،/آب 16و يناير/الثاني كانون 1 وبين •
 مساعدات الوكاالت بين مشتركة قافلة 31 مجموعة إجمالي وقّدم إليها. الوصول صعب محاصرة سورية مناطق في شخص 733,500 من يقرب ما

 من متري طن 2,700 من أكثر العالمي األغذية برنامج يقودها جوي إسقاط عملية 130 من أكثر نقلت حين في سوريا، في عديدة مواقع إلى إنسانية
 إسقاط عملية 300 العالمي األغذية برنامج استكمل ،2016 أبريل/نيسان ومنذ الزور. دير مدينة في محاصرة مواقع إلى الطارئة الغذائية المساعدات

 الزور. دير إلى عالٍ  ارتفاع على جوي
 

 
 الغذائي واألمن الزراعة

 يوليو،/تموز في السورية العربية الجمهورية حكومة قبل من الُمحاصرة دمشق لريف التابعة الشرقية الغوطة منطقة في الغذائي األمن ظروف تحسّنت •
 مايو/آيار 4 واتفاق الموسمية العوامل ساهمت فقد المتحدة، األمم وكالة من صادر الضعف ألوجه تقييم آلخر وفًقا العالمي. األغذية برنامج تقارير حسب
 مايزال األخيرة، التحسينات وُرغم وجودة؛ وفائدة تنوًعا أكثر غذائية مواد إلى الشرقية الغوطة أسر وصول سبل تحسين في التوتر، لتخفيف مناطق إلنشاء
 المنطقة. في أولوية ذات إنسانية حاجة يمثل الغذاء

 المخزون على السكان اعتماد استمرار مع الزور، دير في الريفية والمناطق الرقة مدينة في محدوًدا الغذاء على الحصول مايزال ذاته، الوقت وفي •
 الطارئة الغذائية المساعدات إلى تشير التي الزور ودير الرقة محافظتي في األسر نسبة ارتفعت العالمي، األغذية لبرنامج وفًقا الموجود. الغذائي
 تشير التي األسر نسبة انخفضت ذلك، إلى إضافة يوليو./تموز في المئة في 16 الى مايو/آيار في المئة في 11 من لها أساسي غذائي مصدر بوصفها

 برنامج تقارير حسب يوليو،/تموز في المئة في 71 إلى مايو/آيار في المئة في 77 من لها أساسًيا غذائًيا مصدًرا بوصفها األغذية مشتريات إلى
 العالمي. األغذية

 لتوفير سابًقا، إليها الوصول الصعب من كان مناطق في منها ثالثة حلب، في مخبًزا 11 لعدد دعمه العالمي األغذية برنامج واصل يوليو،/تموز في •
 عادوا شخص 290,000 نحو العالمي األغذية برنامج يدعم ذلك، إلى إضافة المجاورة. الريفية والمناطق المدينة في شخص 515,000 لنحو الخبز

 شهرية. غذائية حصص ومعهم حلب في سابًقا إليها الوصول الصعب من كان مناطق إلى
 للتنمية األمريكية للوكالة التابع السالم أجل من األغذية مكتب وشريك المتحدة لألمم التابع )WFP( العالمي األغذية برنامج قدم أغسطس،/آب وفي •

 من الحدود عبر عمليات خالل من المنقولة المساعدات ذلك في بما سوريا، في شخص مليون 4.2 من يقرب ما إلى طارئة غذائية مساعدات الدولية،
 برنامج قّدم أغسطس،/آب 19 في المحاصرة. المناطق إلى الجوي اإلسقاط وعمليات الوكاالت بين المشتركة للخطوط العابرة والقوافل وتركيا األردن
 تلبيسة، مدينة في إليها الوصول صعب المنطقة في طفل 800 إلى غذائية وإمدادات شخص 84,000 إلى طارئة غذائية مساعدات العالمي األغذية
 يونيو./حزيران منذ المنطقة إلى الوصول من المتحدة األمم وكالة فيها تمكنت التي األولى المرة وهي الشمالي، حمص ريف في الواقعة

 
 

 العامة والنظافة الصحة 
 على وفاة حالة 46 عنه أسفر مما سوريا، في صحًيا مرفًقا 43 على هجوًما 62 الصحة مجموعة سجلت يونيو،/حزيران إلى يناير/الثاني كانون من •

 الهجمات في المئة في 25 بنسبة زيادة الحوادث هذه وتمثل األقل. على شخًصا 89 وجرح مريًضا 11و الصحة مجال في عامًال  18 منهم األقل،
 .2016 عام في ذاتها الزمنية بالفترة مقارنة الصحية الرعاية مرافق على المسجلة
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 الناتج األطفال شلل بفيروس مختبرًيا مؤكدة جديدة حاالت ثالث إصابة عن العالمية الصحة منظمة أبلغت أغسطس،/آب 15 إلى 7 بين ما الفترة في •
 وتمثل حمص. في تدمر حي من واحدة وحالة الزور، ودير البوكمال حي من الزور، دير من حالتين الحاالت هذه وتشمل سوريا. في اللقاح عن

 سوريا؛ في مختبرًيا مؤكدة حالة 33 إصابة عن المتحدة األمم أبلغت فقد وإجماًال، منطقة. كل في مؤكدة حاالت أول الثالثة األطفال شلل حاالت
 كانت أغسطس،/آب 22 من واعتباًرا الرقة. في أبيض تل حي من وواحدة الزور لدير التابعة الميادين بلدة من 29 السابقة حالة الثالثون وشملت

 الرقة. من واحدة وحالة الزور دير من منهم 10 المختبري، الفحص انتظار في بإصابتها مشتبه أخرى حالة 11
 األولى الجولة للطفولة، المتحدة واألمم العالمية الصحة منظمتا وهما األمريكية الحكومة شريكا دشن أغسطس،/آب منتصف إلى يوليو/تموز أواخر من •

 من يقرب ما بتطعيم الفرق وقامت الحسكة. في الشدادي حي من الجنوبية والمواقع الزور ودير الرقة في األطفال شلل ضد التطعيم حمالت من
 الزور دير في المستهدفين السكان من المئة في 86و المئة في 88 إلى الوصول خالل من وأقل، سنوات خمس بين أعمارهم تتراوح طفل 355,000

 التوالي. على والرقة
 )MoPH( اللبنانية العامة الصحة وزارة أعلنت سوريا، في المؤكدة األطفال شلل بفيروس الُمصابة للحاالت استجابة أغسطس،/آب شهر منتصف في •

 وبدعم لبنان. في سًنا واألصغر سنوات خمس من أعمارهم تتراوح الذين األطفال لجميع )IPV( المعطل األطفال شلل لقاح توفير عملية تسريع عن
 المعطل األطفال شلل لقاح من جرعة 144,000 توفير المتحدة األمم ُتخطط األمريكية، الخارجية لوزارة التابع والهجرة والالجئين السكان مكتب من

 مراكز من مركز 200 من ألكثر المعطل األطفال شلل لقاح توزيع العامة، الصحة وزارة مع بالتعاون الصحة، وكاالت وتعتزم لبنان. في الستخدامها
 الصحة وزارة خطة وتهدف لبنان. في الالجئين لشؤون المتحدة األمم لمفوضية التابعة التسجيل ومراكز الحدودية، والنقاط األولية، الصحية الرعاية
 من أكثر فيهم بمن لبنان، في سًنا واألصغر سنوات خمس بين أعمارهم تتراوح الذين األطفال لجميع مجاًنا التحصينات توفير إلى )MoPH( العامة

 المسجلين. السوريين الالجئين األطفال من طفل 160,000
 الحكومية غير المنظمات إحدى عقدت الدولية، للتنمية األمريكية للوكالة التابع الكوارث حاالت في األمريكية الخارجية المساعدات مكتب من وبدعم •

 في المستضعفة السكان لفئات الشمس ضربات من والوقاية المياه طريق عن المنقولة األمراض من والوقاية بالنظافة االهتمام تعزيز حول جلسات
 من أكثر إلى الجلسات هذه وصلت وقد يوليو./تموز 31 إلى 17 من الفترة في إدلب، في داخلًيا النازحين مخيمات في ذلك في بما سوريا، غرب شمال

 للتنمية األمريكية للوكالة التابع الكوارث حاالت في األمريكية الخارجية المساعدات مكتب وواصل طفالً. 770 من أكثر فيهم بمن شخص، 2,500
 أصلحت فقد يوليو،/تموز 31 من واعتباًرا سوريا. غرب شمال في والنظافة الصحي والصرف المياه أنظمة إصالح إلى الرامية جهوده أيًضا الدولية

 وإدلب. حلب في المياه إلمداد مستهدفة أنظمة ثمانية من سبعة المنظمة
 

 

928,813,925 
 دوالر أمريكي

746,798,353 
 706,529,684 دوالر أمريكي

 دوالر أمريكي

197,937,085 
 دوالر أمريكي

186,974,937 
 دوالر أمريكي

168,232,373 
 دوالر أمريكي

150,749,155 
 دوالر أمريكي

48,086,335 
 دوالر أمريكي

35,447,497 
 دوالر أمريكي

35,082,913 
 دوالر أمريكي

 أستراليا سويسرا السويد النرويج كندا اليابان المملكة المتحدة ) USG( الحكومة األمريكية  ألمانيا المفوضية األوروبية

الميالدي الحالي، في حين تتوافق أرقام الحكومة األمريكية مع مصادر الحكومة األمريكية وتتوافق جميع األرقام الدولية مع نظام التعقب المالي التابع لألمم المتحدة وتستند إلى االلتزامات الدولية المقررة في أثناء العام  .2017أغسطس / آب 31أرقام التمويل اعتباًرا من  *
ح عنه علنًا   .2016أكتوبر / تشرين األول1للسنة المالية، التي بدأت في  وتعكس تمويل الحكومة األمريكية الُمصرَّ
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 األحداث سياق
 بإجراء األسد بشار السوري الرئيس تعهد ،2011 آذار/مارس في السورية العربية الجمهورية حكومة ضد السلمية المظاهرات بدء عقب•

 المظاهرات، مع بعنف التعامل في األسد بشار للرئيس الموالية الحكومية القوات وبدأت تتحقق، لم اإلصالحات تلك أن إال تشريعية. إصالحات
 بالمثل. للرد المسلحة المعارضة مجموعات دفع مما

 الثورة لقوى الوطني االئتالف ُتدعى جامعة منظمة السورية المعارضة فصائل شّكلت قطر، بالدوحة، 2012 الثاني/نوفمبر تشرين اجتماع وفي•
 للشعب الشرعي الممثل بوصفه باالئتالف األمريكية الحكومة واعترفت السوري". "االئتالف باسم أيًضا ُيعرف والذي السورية، والمعارضة

 حكومة تعارض والتي المؤقتة، السورية الحكومة السوري االئتالف أسس ،2013 آذار/مارس 19 وفي .2012 ديسمبر 11 في السوري
 سوريا. في المعارضة لسيطرة الخاضعة المناطق أنحاء جميع في مركزية ال موقع في وتقع السورية العربية الجمهورية

 اإلنسانية المساعدات بتوصيل يسمح ،UNSCR( 2165( رقم قرار المتحدة لألمم التابع الدولي األمن مجلس اعتمد ،2014 تموز/يوليو 14 في•
 القرار ويسمح السورية. العربية الجمهورية حكومة موافقة دون بالنزاع المتضررين السكان إلى الخطوط وعبر الحدود عبر المتحدة األمم من

 األمم وكاالت تستخدمها التي المعابر من غيرها إلى باإلضافة — والعراق واألردن، تركيا، من حدودية معابر أربعة باستخدام المتحدة لألمم
 المتحدة لألمم العام األمين لسلطة تخضع مراقبة آلية أيًضا القرار يحدد كما سوريا. داخل إلى اإلنسانية المساعدات لتوصيل — بالفعل المتحدة

 واعتمد فقط. اإلنسانية المساعدات مواد على إال الحدودية النقاط عبر المسلّمة المساعدات احتواء عدم لضمان المجاورة البلدان موافقة وبموجب
 آخرها ،2165 رقم المتحدة لألمم التابع األمن مجلس قرار بموجب المنوطة الوالية لتجديد قرارات عدة الحًقا المتحدة لألمم التابع األمن مجلس
 إلى الممنوحة السلطات يّمد الذي ،2332 رقم المتحدة لألمم التابع األمن مجلس قرار المجلس اعتمد حيث 2016 األول/ديسمبر كانون في صدر
 .2018 الثاني/يناير كانون شهر حلول

 سوريا، في فلسطيني الجئ 560,000 قرابة األدنى الشرق في الفلسطينيين الالجئين وتشغيل إلغاثة المتحدة األمم وكالة سجلت النزاع، بدء وقبيل•
 المجاورة األحياء وفي وحولها الفلسطينية المخيمات بعض في الدائر المحتدم القتال أثر وقد وحولها. دمشق في يعيشون منهم %80 من أكثر مع
 المئة في 60 نحو أن الفلسطينيين الالجئين وتشغيل إلغاثة المتحدة األمم وكالة وُتّقدر سوريا. في الفلسطينيين الالجئين على كبيرة بصورة لها

 سوريا تستضيف كما المجاورة. البلدان إلى آخر فلسطيني الجئ 110,000 نزوح مع سوريا، داخل نزحوا قد الفلسطينيين الالجئين من تقريًبا
 من الجئ 3,200 من أكثر وكذلك رئيسية، بصورة الكبرى دمشق منطقة في لجوء، وطالب عراقي الجئ 24,000 بنحو ُيقّدر ما أيًضا

 أخرى. بلدان من المعنيين األشخاص



 

6 

 

  .2017 يوليو/تموز 25 من اعتباًرا تمويل من عنه اإلعالن تم ما التمويل أرقام تعكس اعتمادها. تاريخ إلى ال األموال، بتقديم والتعهد االلتزام تاريخ إلى التمويل سنة تشير 1
  .2017 أبريل/نيسان 6 في كما الفعلية أو المتوقعة بها المتعهد المبالغ يمثل الدولية للتنمية األمريكية للوكالة التابع الخارجية الكوارث لمساعدات األمريكي المكتب من المقدم التمويل 2
 .2017 يناير/الثاني كانون 23 تاريخ قبل مقدمة جائزة 3
 
 

م اإلنسانية المساعدات تمويل  20171 المالية السنة سوريا في االستجابة أجل من األمريكية الحكومة من المقدِّ

 المبلغ الموقع النشاط الشريك المنفِّذ

 2للتنمية األمريكية للوكالة التابع الكوارث حاالت في األمريكية الخارجية المساعدات مكتب

 المياه أنظمة و لإلغاثة األساسية والسلع اللوجيستي الدعم الحكومية غير المنظمات من شريك 
 أمريكًيا دوالًرا 1,777,960 سوريا والنظافة الصحي والصرف

 أمريكي دوالر 5,000,000 سوريا  المعلومات وإدارة اإلنسانية المساعدات تنسيق المتحدة لألمم التابع اإلنسانية الشؤون تنسيق مكتب 

 أمريكًيا دوالًرا 1,232,791 سوريا بالدعم والخاصة اإلدارية التكاليف  

 أمريكًيا دوالًرا 8,010,751 الدولية للتنمية األمريكية للوكالة التابع الخارجية الكوارث لمساعدات األمريكي المكتب تمويل إجمالي

 الدولية للتنمية األمريكية للوكالة التابع السالم أجل من األغذية مكتب

 أمريكًيا دوالًرا 20,006,336 سوريا الطوارئ حاالت في الغذائية المساعدات الحكومية غير المنظمات من الشركاء

 أمريكي دوالر 10,000,000 سوريا )EMOP( سوريا في الطوارئ عملية العالمي األغذية برنامج 

 أمريكي دوالر 10,000,000 سوريا الطوارئ حاالت في الغذائية المساعدات العالمي األغذية برنامج 

 أمريكي دوالر 5,800,000 مصر اإلقليمية الطوارئ عملية العالمي األغذية برنامج 

 أمريكي دوالر 2,500,000 العراق اإلقليمية الطوارئ عملية العالمي األغذية برنامج 

 أمريكي دوالر 29,900,000 األردن اإلقليمية الطوارئ عملية العالمي األغذية برنامج 

 أمريكي دوالر 71,500,000 لبنان اإلقليمية الطوارئ عملية العالمي األغذية برنامج 

 أمريكي دوالر 9,700,000 تركيا اإلقليمية الطوارئ عملية العالمي األغذية برنامج 

 أمريكي دوالر 159,406,336 الدولية للتنمية األمريكية للوكالة التابع السالم أجل من األغذية لمكتب التمويل إجمالي 

 األمريكية الخارجية لوزارة التابع والهجرة والالجئين السكان مكتب

 أمريكية دوالرات 6,039,709 تركيا والحماية القانونية والخدمات التعليم الحكومية غير المنظمات من الشركاء

 والمستوطنات والمأوى اإلغاثة ومواد والصحة القدرات بناء )ICRC( األحمر للصليب الدولية اللجنة 
 أمريكي دوالر 35,500,000 سوريا لبنان، األردن، والنظافة الصحي والصرف المياه وأنظمة

 والحماية العيش وسبل والصحة والتعليم الحدود عبر النقل للهجرة الدولية المنظمة 
 أمريكي دوالر 7,000,000 تركيا األردن، العراق، اإلغاثة وسلع

 والصرف المياه وأنظمة والمستوطنات والمأوى العيش سبل )UNDP( اإلنمائي المتحدة األمم برنامج 
 أمريكًيا دوالًرا 1,422,888 لبنان  والنظافة الصحي

 القدرات وبناء النفسية والمساعدة والحماية الصحة UNFPA(3( للسكان المتحدة األمم صندوق 
 أمريكي دوالر 5,750,000 وتركيا ولبنان واألردن العراق الشباب وبرامج

 اإلغاثة ومواد والحماية العيش وسبل والتعليم المخيمات إدارة الالجئين لشؤون المتحدة األمم مفوضية 
 والنظافة الصحي والصرف المياه وأنظمة والمستوطنات والمأوى

 لبنان، األردن، العراق، مصر،
 أمريكي دوالر 269,600,000 تركيا سوريا،

 لبنان، األردن، العراق، مصر، العامة والنظافة والصحة والتعليم الطفل حماية للطفولة المتحدة األمم منظمة
 أمريكي دوالر 143,500,000 تركيا

 الالجئين وتشغيل لغوث المتحدة األمم وكالة
 الفلسطينيين

 اإلغاثة ومواد والحماية والصحة الغذائية والمساعدة التعليم
 أمريكي دوالر 68,300,000 سوريا لبنان، األردن، العامة والنظافة والمستوطنات والمأوى

 أمريكي دوالر 2,000,000 تركيا الصحة العالمية الصحة منظمة 

 أمريكي دوالر 539,112,597 األمريكية الخارجية لوزارة التابع والهجرة والالجئين السكان مكتب تمويل إجمالي 

مة اإلنسانية المساعدات تمويل إجمالي  706,529,684 2017 المالية السنة في سوريا في االستجابة أجل من األمريكية حكومة من المقدَّ
 أمريكًيا دوالًرا
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 2017-2012 المالية السنة في سوريا في االستجابة أجل من األمريكية الحكومة من المقدم اإلنسانية المساعدات تمويل

 1166680486 الدولية للتنمية األمريكية للوكالة التابع الخارجية الكوارث لمساعدات األمريكي المكتب تمويل إجمالي
 أمريكًيا دوالًرا

 2055010679 الدولية للتنمية األمريكية للوكالة التابع السالم أجل من األغذية لمكتب التمويل إجمالي
 أمريكًيا دوالًرا

 3463834376 األمريكية الخارجية لوزارة التابع والهجرة والالجئين السكان مكتب تمويل إجمالي
 أمريكًيا دوالًرا

مة اإلنسانية المساعدات تمويل إجمالي  6685525541 2017-2012 المالية السنة في سوريا في االستجابة أجل من األمريكية الحكومة من المقدَّ
 أمريكًيا دوالًرا

 
 

 العام التبرع بخصوص معلومات
 إغاثة. عمليات ُتجري التي النقدية المساهمات جعل خالل من اإلغاثة لجهود مساعدة األفراد يقدم أن شأنها من التي فاعلية األكثر الوسيلة إن •

 اإللكتروني الموقع على العالم حول للكوارث االستجابة ألنشطة المقدمة النقدية التبرعات تقبل التي اإلنسانية بالمنظمات قائمة على االطالع ويمكنكم
www.interaction.org. 

 (غالًبا الدقيقة الضرورية المواد على بالحصول المساعدات لمتخصصي تسمح ألنها النقدية التبرعات عمليات الدولية للتنمية األمريكية الوكالة ُتشجع •
 بسرعة نقلها ويمكن المخازن)؛ ومساحة الموظفين ووقت النقل وسائل (مثل النادرة دالموار عن العبء وتخفف المتضررة)؛ المنطقة في يكون ما

 وبيئًيا. وغذائًيا ثقافًيا المناسبة المساعدات تقديم وتضمن المنكوبة؛ المنطقة اقتصاد وتدعم النقل؛ تكاليف تحمل ودون فائقة
 على: المعلومات من مزيد على العثور يمكن •

 .1.202.821.1999+أو www.cidi.org الدولية: الكوارث معلومات مركز –
 .www.reliefweb.int اإللكتروني الموقع على اإلنساني للمجتمع اإلغاثة بأنشطة المعنية المعلومات على االّطالع يمكنك –

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 للتنمية األمريكية الوكالة موقع على الدولية للتنمية األمريكية للوكالة التابع الكوارث حاالت في األمريكية الخارجية المساعدات مكتب نشرات تظهر
 على اإللكتروني الدولية

http://www.usaid.gov/what-we-do/working-crises-and-conflict/responding-times-crisis/where-we-work 
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