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wfp.org/syriainfo الرابط  خالل  من  الدخول  أو  السريعة  ا	ستجابة  رمز  استخدام  يرجى   ،٢٠١٤ و  ٢٠١٣ عامي  في  سوريا  في  العالمي  ا�غذية  برنامج  استجابة  حول  المعلومات  من  للمزيد 

� يتم إيصال أية مساعدات غذائية للحسكة خالل شهر حزيران،
يف ح� يزداد تدهور األوضاع اإلنسانية يف املحافظة

يف سورية، عمل برنامج األغذية العاملي عىل تقديم املساعدات
لـ ٤٦ باملائة من عدد الحاالت التي تحتاج للمساعدة للمرة األوىل 

منذ أشهر

يساعد برنامج األغذية العاملي العائالت عىل الحفاظ عىل التقاليد 
مع اقرتاب شهر رمضان

أبرز التطورات

يرنامج األغذية العاملي/ كاثل� انجليس

سوريا    لبنان    ا�ردن    تركيا    العراق    مصر
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سوريا   
� يتم إيصال أي من شحنات الربنامج الغذائية إىل الحكسة يف شهر حزيران يف ح يزداد التدهور يف الوضع اإلنسا� 

ال يزال القتال العنيف داخل مدينة الحسكة وخارجها يعصف باملنطقة، األمر الذي يعمل عىل تعطيل االقتصاد، إفقار املجتمعات املحلية ودفع أعداد كب�ة من 

السكان إىل النزوح. وتضاعف القيود الشديدة املفروضة عىل الوصول من األثر املدمر للرصاع، �ا يف ذلك استمرار إغالق الحدود والقتال عىل نطاق واسع يف 

املحافظات املجاورة. األمر الذي أدى إىل اغالق طرق الوصول، والتي منعت املجتمع اإلنسا® من توف� مستويات مستدامة وكافية من املساعدات إىل املحافظة 

يف العام املايض. نتيجة لهذه العقبات، ½ تصل مساعدات الربنامج املخصصة إىل املحافظة يف شهر حزيران، مº أدى إىل ترك ٢٢٧ ألف شخص مستهدف من دون 

اإلمدادات الغذائية التي تشتد الحاجة إليها. 

وترتكز اآلن أعداد كب�ة من النازح� داخلياً يف املراكز الحرضية الرئيسية يف املحافظة، حيث فروا من أعºل العنف يف املناطق الريفية، وكذلك من األماكن 

القريبة يف محافظتي دير الزور وحلب. ومن املتوقع أن ترتفع أعداد النازحي� يف األسابيع املقبلة، وذلك بسبب الرضبات الجوية اليومية عىل القرى الريفية يف 

تل حميس وتل براك والهول يف جنوب املحافظة والذي أدى إىل اإلجالء القرسي للسكان يف هذه املناطق.  وتؤدي آثار األزمة الجارية يف العراق املجاور والتي 

تشهدها الحسكة حالياً إىل تفاقم الوضع الداخيل. فخالل األسبوع� األول� من شهر حزيران، طلب مئات من العراقي� اللجوء إىل الجانب السوري من الحدود، 

نتيجة الستيالء مقاتيل تنظيم الدولة اإلسالمية يف العراق وبالد الشام (ISIL) عىل مناطق املوصل وتكريت يف شºل البالد. وقد بدأت املفوضية السامية لألمم 

املتحدة لشؤون الالجئ� والهالل األحمر العر× السوري عىل الفور بتسجيل وتقييم أوضاع األرس املترضرة املنترشة يف مناطق مختلفة من املحافظة. ووفقاً 

للمعلومات األولية، استقر ١٠٠ شخص عىل األقل يف مخيم الحكمية والذي يدار من قبل اللجنة العليا لإلغاثة الكردية والواقع عىل مقربة من معرب بيشخابور 

الحدودي مع العراق. باإلضافة إىل ذلك، تم تحديد أكÜ من ٤٠٠ عراقي عىل مقربة من توم� واليعربية، يف جنوب الحسكة. 
 

ومع تحديات الوصول املستمر التي يواجها برنامج األغذية العاملي، يواصل الربنامج البحث عن قنوات بديلة لإلستجابة لألزمة اإلنسانية املتصاعدة يف املحافظة. 

وقد سمحت املفاوضات املكثفة لربنامج األغذية العاملي بشحن املساعدات الغذائية إىل املحافظة من خالل نقطة عبور نصبي� عىل الحدود مع تركيا، بعد قطع 

الوصول من داخل سورية منذ شهر أب من عام ٢٠١٣. ومع ذلك، ال تزال عمليات االرسال من هذا املعرب متقطعة ويصعب توقعها، وسمحت بدخول كميات 

محدودة من املساعدات للمحافظة حتى اآلن. وبينº تظل الشحنات املنتظمة واملتوقعة من تركيا أولوية رئيسية لربنامج األغذية العاملي، يعيد الربنامج النظر، 

بعد مواجهته للتأخ� وعدم التأكد من إعادة فتح معرب نصبي�، يف استئناف عمليات النقل الجوي لحاالت الطوارئ لتلبية االحتياجات الغذائية املتنامية.

۲
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النزوح السكا� يف محافظة الحسكة منذ كانون الثا� من عام ٢٠١٤



اختناقات النقل يف طريقها للحل

بعد بداية بطيئة، بدأت حركة النقل يف شهر حزيران بالتحرك بخطى أرسع مع نهاية دورة التوزيع، وعودة معدالت اإلرسال تدريجياً إىل املستويات التي تم 
تسجيلها قبل إدخال نظام النقل الجديد يف نهاية نيسان. 

 
خالل النصف األول من دورة التوزيع، وصلت عمليات التوزيع إىل مستويات مºثلة أو أقل بقليل من دورة أيار، ح� تأثرت دورة التوزيع بشكل كب� جراء 
التأخ� واملشاكل يف تبسيط اإلجراءات الجديد. وأثرت العقبات عىل جميع مستويات اإلنتاج وخطوط االيصال، حيث آدت صعوبة الحصول عىل خطابات تسهيل 
الحركة إىل قطع طرق االرساليات من املوانئ وتأخر وصول اإلمدادات الغذائية إىل مخازن برنامج األغذية العاملي. يف الوقت نفسه، توقفت عمليات تعبئة 
وتغليف وتجميع الحصص الغذائية. واضطرت منشأة الالذقية يف مطلع شهر حزيران إىل ايقاف عمليات تعبئة وتغليف الحصص مؤقتاً بسبب ازدحام الشاحنات 

التي تنتظر املوافقة لإلنطالق إىل وجهاتها. وباملثل، تعطلت االرساليات من مستودع صافيتا إىل شºل سوريا جراء التأخ� يف الحصول عىل خطابات التسهيل.
 

ومع التقدم امللحوظ يف تنفيذ االجراءات الجديدة، عمل انخفاض االختناقات عىل رفع معدالت اإلرسال بشكل ملحوظ يف النصف الثا® من دورة التوزيع. وحتى 
٢٨ من شهر حزيران، حقق الربنامج ٦٩ باملائة من التوزيعات املخطط لها، أي بزيادة قدرها ١٠ باملائة مقارنًة �ستويات دورة أيار. ووفقاً لذلك، ومع اقرتاب 
اإلنتهاء من دورة التوزيع، من املتوقع أن تكون مستويات التوزيع لدورة حزيران أعىل من تلك التي تحققت يف شهر أيار، ح� تم الوصول إىل ٧٧ باملائة من 
الخطة الشهرية. باإلضافة إىل ذلك، وعىل الرغم من الصعوبات التي واجهها الربنامج يف تنفيذ اإلجراءات الجديدة، عملت آلية ختم الشاحنات الجديدة عىل 

تحس� أمن البضائع من خالل منع االختالسات الصغ�ة أثناء النقل واإلرساع يف حركة الشاحنات عرب نقاط التفتيش الرئيسية املتواجدة عىل الطرق.

برنامج االغذية العاملي يقدم املساعدة لـ ٤٦ باملائة من عدد الحاالت املستهدفة يف الرقة للمرة األوىل منذ شهور

عىل الرغم من التحديات يف ارسال املساعدات الغذائية عرب البالد، سجلت دورة حزيران ارتفاعاً يف امدادات محافظة الرقة التي يصعب الوصول إليها. وأسفرت 
املفاوضات الناجحة ب� الرشكاء والسلطات املحلية والجºعات املسلحة املسيطرة عىل طرق الوصول، عن دخول ٢٦،٣٢١ حصة غذائية عائلية للمحافظة خالل 
النصف األول من الشهر، وتوف� املساعدة الكافية ألكÜ من ١٣١ ألف من األفراد املترضرين يف املحافظة. ومكن هذا اإلنجاز برنامج األغذية العاملي من تحقيق 
٤٦ باملائة من الخطة الشهرية يف املحافظة بحلول الثا® عرش من شهر حزيران، وهي نتيجة ½ تتحقق منذ ترشين االول عام ٢٠١٣، عندما كان الوصول إىل الرقة 

منتظºً ومستمراً.

برنامج األغذية العاملي يكثف من املساعدات يف ريف دمشق وحمص، حيث يجرب القتال اآلالف عىل الفرار

 ºشهدت قرى خان دنون، الخياره، الثورة، ع� البيضا، املقيليبة، الطيبة، والزكية يف ريف دمشق مستويات متزايدة من القتال يف األسابيع األربعة املاضية، م
أجرب أكÜ من ١٥ ألف شخص عىل النزوح خالل الشهر املايض. وتقيم الغالبية العظمى من النازح� الجدد اآلن يف مالجئ أو مجتمعات مضيفة يف الكسوة، يف 
ح� انتقلت بعض العائالت إىل القرى املجاورة: بردى، قطانا، جديدة عرطوز، ومدينة دمشق لإلقامة مع األقارب أو األصدقاء. ويضع التدفق األخ� يف الكسوة، 
ضغطاً إضافياً عىل املوارد املرهقة أصالً، حيث امتألت املالجئ العامة ðاماً لتلجأ العائالت النازحة حالياً إىل أماكن مؤقتة مكتظة ومبا® غ� مكتملة. وتتدهور 
األوضاع اإلنسانية بشكل كب� مع اثبات عدم كفاية املوارد والخدمات املتاحة. ورداً عىل ذلك، قام برنامج األغذية العاملي بزيادة املساعدات الغذائية، فباإلضافة 
إىل األلفي حصة املخصصة والتي تم ارسالها مسبقاً يف بداية شهر حزيران، تم توزيع ألف حصة إضافية ارسلت خالل الفرتة املشمولة بالتقرير، والتي سوف 

تغطي االحتياجات الغذائية لـ ١٥ ألف شخص.

يف أماكن أخرى من ريف دمشق، استؤنف القتال يف القلمون، مجرباً املدني� عىل الفرار نحو األماكن األكÜ أمناً كوادي بردى ومدينة دمشق، يف ح� تستمر 
العمليات العسكرية الكثيفة يف غرب الغوطة، مستهدفًة  يف املقام األول مليحة، جوبر ودوما.

 
ويف محافظة حمص املجاورة، أجرب ما يقارب ٢،٧٥٠ ألف شخص عىل الفرار من قرى جبورين وام رششوح يف أعقاب الهجºت التي تشنها الجºعات املسلحة. 
وقد تم مساعدة األرس النازحة من قبل الهالل األحمر العر× السوري، الذي وفر لهم وجبات برنامج األغذية العاملي الجاهزة لألكل، لإلستجابة الحتياجاتهم 

خالل األيام األوىل من نزوحهم، حيث من غ� املرجح امكانية حصولهم عىل مرافق الطبخ.

تقييم األرس املترضرة يف القامشيل

يف  املترضرة  النازحة  األرس  من  والتحقق  التقييم  بعثة  وجدت 

حاالت  القامشيل،  يف  أرسة  ألف  من   Üأك غطت  والتي  الحسكة، 

متزايدة من األرس التي تلجأ إىل اسرتتيجيات التأقلم غ� املستدامة. 

ومع إقامة الغالبية العظمى من األرس يف املناطق الفق�ة يف أطراف 

املدينة، ذكر التقييم وجود عائالت من ذوي الدخل املحدود جداً أو التي ال ðلك 

أي نوع من أنواع الدخل، يف ح� كانت الشقق مكتظة مع خدمات صحية أقل 

من املقبولة، دون مياه جارية، وتوفر محدود للكهرباء. وأكد التقييم عىل حالة 

الترضر التي تعا® منها هذه األرس، وأوىص باملساعدات اإلنسانية املستمرة.

۳



الهالل األحمر العر½ السوري يحث األطراف املتنازعة عىل الس¼ح بوصول املساعدات اإلنسانية إىل دير الزور، مع زيادة اإلحتياجات يف املحافظة 

اجرب القتال العنيف املستمر ب� جºعات املعارضة املسلحة والذي يعصف باملناطق الريفية الرشقية من دير الزور من غ� توقف منذ آواخر شهر نيسان، ما 

يقارب الـ ١٥٠ ألف شخص عىل ترك منازلهم. حيث فرغت قرى بأكملها مثل الدحلة، الصور، الصبحة، وخشام من السكان، يف ح� تكافح املناطق األكÜ أماناً 

مثل امليادين والقرى املجاورة من أجل استيعاب األعداد املتزايدة للنازح�. وال يزال برنامج األغذية العاملي غ� قادراً عىل تقديم املساعدة الكافية لتلبية هدفه 

الشهري يف املحافظة، بسبب انعدام األمن عىل نطاق واسع عىل طول الطرق املؤدية األمر الذي õنع عمليات التسليم من الوصول إىل املحافظة. ونتيجة لذلك، 

تم ايصال أقل من ١٠ باملائة فقط من املساعدات املخطط لها لدورö نيسان وأيار للمحافظة. ومع تدهور األوضاع اإلنسانية برسعة والعقبات التي تحول دون 

الوصول إىل توف� املساعدة الكافية، أرسل الهالل األحمر العر× السوري يف ١٩ من شهر حزيران نداءاً عاجالً للمجتمع اإلنسا® يف سورية لتكثيف توف� إمدادات 

اإلغاثة لهذه املحافظة، ودعا أطراف النزاع إىل تسهيل عمل متطوعي الهالل األحمر العر× السوري وضºن املرور اآلمن لقوافل املساعدات.
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لمحة عامة حول
العمليات ا�قليمية

املساعدات الغذائية يف رمضان: الحفاظ عىل التقاليد خالل الشهر الفضيل

يصادف هذا العام قدوم شهر رمضان الثالث منذ اندالع الرصاع يف 

سورية، حيث لن يستطيع العديد من الذين يؤدون شعائر الصيام 

بالشهر  االحتفال  من  غروبها  إىل  الشمس  رشوق  من  اليومي 

التي  املتعددة  التحديات  من  الرغم  وعىل  بالدهم.  يف  الفضيل 

أنحاء  جميع  يف  واللجوء  النزوج  نتيجة  السورية  األرس  تواجها 

املساعدات  ðكن  أن  ضºن  عىل  يعمل  الربنامج  أن  إال  املنطقة، 

العادية،  واملºرسات  التقاليد  عىل  الحفاظ  من  األرس  الغذائية 

وخاصة خالل شهر رمضان املبارك املقبل.

تعمل القسائم عىل دعم التقاليد الغذائية من خالل األسواق 

املحلية

يتلقى ما نسبته ٩٦ باملائة من املستفيدين املساعدات من خالل 

القسائم الغذائية. حيث يتم تقديم املساعدات ألكÜ من ثلثي املستفيدين من خالل البطاقات اإللكرتونية. حيث تسمح لهم هذه القسائم برشاء األطعمة وفقاً 

لتفضيالت واحتياجات أرسهم، وهي فائدة لهذه الوسيلة ذات أهمية خالل الشهر الفضيل الذي تقوم األرس فيه بإعداد مجموعة متنوعة من األطباق التقليدية. 

وبالرغم من ازدياد الطلب عىل املواد الغذائية األساسية مثل اللحوم، والدجاج، والبيض، ومنتجات األلبان والفواكه والخرضوات الطازجة خالل هذا الوقت، إال 

أنه من الصعب للغاية عىل الربنامج رشاء وتخزين وتوزيع هذه املواد كجزء من املساعدات الغذائية التقليدية. ولهذا، يعمل برنامج القسائم عىل توف� السلع 

التي يكÜ عليها الطلب خالل شهر رمضان، من خالل التعاقد مع املحالت التجارية التي تعمل يف املجتمعات يف جميع أنحاء املنطقة والتي اعتادت توف� السلع 

األكÜ طلباً خالل رمضان، مº يجعل العديد من املنتجات الهامة التقليدية متاحة للرشاء من خالل القسائم. وعالوًة عىل ذلك، فإن العديد من هذه املنتجات 

تتطلب التربيد، والذي غالباً ما يشكل تحدياً لالجئ� املقيم� يف املخيºت واملستوطنات غ� الرسمية - الخيام - حيث õكن رشاؤها بكميات أصغر من خالل 

البطاقات اإللكرتونية التي õكن استبدالها عدة مرات طوال الشهر.

تقديم التمور السعودية لألرس املترضرة يف األردن ولبنان لإلفطار

قدمت اململكة العربية السعودية تربعاً سخياً بحجم أربعة آالف طن مرتي من التمور لربنامج األغذية العاملي لتوزيعها يف األردن ولبنان. وتعترب التمور سلعة 

غذائية ذات أهمية ثقافية خالل شهر رمضان املبارك، حيث تستخدم عادة يف بداية اإلفطار من الصيام.

إىل جانب الطرود الغذائية، وكذلك ب� الالجئ� السوري� يف املخيºت غ�  التمور ب� الالجئ� السوري� الذين وصلوا حديثاً  يف لبنان، سوف يجري توزيع 

الرسمية واملالجئ الجºعية. كº سيتم توزيع التمور عىل األرس السورية واللبنانية والفلسطينية املترضرة واملستفيدين من الوجبات املقدمة يف الخيم الرمضانية 

يف الشهر الفضيل. يف األردن، سيعمل برنامج األغذية العاملي والرشكاء املتعاون� معه، وكذلك الهيئة الخ�ية الهاشمية األردنية، عىل توزيع التمور لالجئ� 

السوري� واألردني� املحتاج� عىل مدى فرتة ثالثة أشهر، والتي تتضمن شهر رمضان الفضيل.

Ìديد ساعات العمل يف املتاجر الرشيكة يف جميع أنحاء املنطقة، وبدء عمليات التوزيع الشهرية يف وقت أبكر

من أجل توف� مرونة أكرب للمستفيدين لرشاء املواد الغذائية، وحيث يقوم السوري� عادًة بعمليات التسوق يف املساء خالل شهر رمضان، سيتم تعديل ساعات 

عمل املتاجر الرشيكة يف جميع أنحاء املنطقة. وستقوم بعض محالت السوبر ماركت الرشيكة لربنامج األغذية العاملي  بوضع عروض خاصة عىل بعض البضائع 

املختارة لرمضان، �ا يف ذلك املكرسات والتمور. كº سيتم تعديل أوقات عمليات التوزيع يف جميع أنحاء املنطقة ليتم االنتهاء منها يف وقت أبكر من املعتاد 

لتجنب فرتات اإلنتظار الطويلة يف الطقس الحار، وضºن أن يتم اإلنتهاء من التوزيعات قبل احتفاالت عيد الفطر املبارك.

برنامج األغذية العاملي/ دينا القصبي
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لمحة عامة حول العمليات

عدد الالجئ� املسجل� والذين ينتظرون التسجيل*: ١،٠٩٣،٠٦٩

األشخاص الذين تم الوصول إليهم يف شهر أيار: ٧٤٤،٤٨٨

(قسيمة غذائية ٧١٥،٢١٠ طرد غذا· ٢٩،٢٧٨)

خطة شهر حزيران: ٨١٣،٥٨٩

 (قسيمة غذائية ٣٣٣، ٧٧٠ ، طرد غذا· ٤٣،٢٥٦)
* بيانات املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئ�

** تستند أرقام الخطة التنفيذية عىل جداول / بيانات املفوضية السامية لألمم املتحدة 
لشؤون الالجئ�، حيث يستهدف برنامج األغذية العاملي ما يقارب نسبته ٧٠ باملائة من كافة 

الحاالت

األرقام تحت املطابقة

قام برنامج األغذية العاملي، من خالل املنظºت الرشيكة، حتى اآلن بتحقيق ٩٢ باملائة من الخطة 

التنفيذية لشهر حزيران، حيث تم الوصول إىل ٧٦٢ ألف مستفيد من خالل البطاقات اإللكرتونية 

(٩٨ باملائة) والطرود الغذائية ( اثن� باملائة). وأدى الوضع األمني املتدهور يف شºل البقاع إىل 

هذا  من  الرغم  وعىل  املنطقة.  يف  الرصد  وأنشطة  الغذائية  الطرود  توزيع  عمليات  بعض  تأجيل 

التأخ�، يخطط برنامج األغذية العاملي لإلنتهاء من كافة األنشطة مع نهاية هذا الشهر.

 ب الترضر  حاالت  تقييم  لعملية  امليدانية  البيانات  جمع  العاملي  األغذية  برنامج  أنهى 

(VASyR)  لعام ٢٠١٤ الالجئ السوري

تم االنتهاء من عملية جمع البيانات امليدانية عىل مستوى األرس ومناقشات مجموعات الرتكيز يف أوائل شهر حزيران. حيث ðت مقابلة عينة ممثلة من األرس، 

�ا مجموعها ١،٧٥٠ أرسة، يف ١١٥ من املجتمعات ذات الكثافة الكب�ة لالجئ�، يف ح� تم إجراء ٤٠ من مناقشات مجموعات الرتكيز يف ٣٨ موقعاً يف جميع 

أنحاء البالد. خالل هذه املناقشات، ذكر الالجئون قيمة اإليجار والتصاريح السكنية بإعتبارهº اثنت� من أكرب الصعوبات التي يواجهونها، يليهº البيئة املعادية 

يف املجتمعات املحلية، فضالً عن انخفاض يف املستوى العام للمساعدات التي يتلقونها. وشعر الالجئون بأن أوضاعهم مºثلة أو أسوأ مº كانت عليه قبل ستة 

أشهر، ويتوقعون أن تزداد سوءاً عىل املدى املتوسط واملدى الطويل. ويخطط برنامج األغذية العاملي ملشاركة النتائج األولية ألنشطة جمع البيانات الخاصة به 

عىل املستوى امليدا® مع منظºت أخرى بحلول نهاية هذا الشهر. حيث سيوفر تقييم حاالت الترضر ب� الالجئ� السوري� لعام ٢٠١٤ ملحة عامة متعددة 

القطاعات لحاالت الترضر ب� الالجئ� السوررين يف لبنان بعد سنة واحدة من التقييم األصل يف عام ٢٠١٣. وستقوم الدراسة بتحليل التغي�ات الرئيسية يف 

الظروف املعيشية لالجئ� مقارنة بالعام املايض، أخذًة بع� اإلعتبار العوامل الرئيسية التي تؤثر عىل هذه التغ�ات والتوصية بخطوات مستقبلية.

تحس وتوسيع عمليات الرصد من خالل الرشكاء

للرشكاء  الرصد  متطلبات  تعديل  تم 

املستفادة  الدروس  لتعكس  املتعاون� 

هذا  وعىل  املاضية.  الرصد  فرتة  من 

من  الرصد  متطلبات  زيادة  تم  النحو، 

األغذية  برنامج  واستحدث  الرشكاء، 

العاملي نشاط رصد جديد بحيث يعمل 

التجارية  املحالت  رصد  عىل  الرشكاء 

والسلوك  املعامالت  ذات  املشبوهة 

برنامج  القلق. وسوف يعمل  يث�  الذي 

األغذية العاملي والفرق الرشيكة بإجراء 

مكاملات هاتفية مع املستفيدين والذين 

املحالت  باستبدال قساûهم يف  يقومون 

عن  لالستفسار  املشبوهة  التجارية 

مºرسات املحالت التجارية. عالوًة عىل 

ذلك، سيقوم الرشكاء اآلن بإعداد تقارير 

التجارية  املحالت  أنشطة  عن  شهرية 

تقارير  إىل  باإلضافة  التوزيع  وعمليات 

ربع سنوية عن الزيارات املنزلية وذلك ðاشياً مع متطلبات الربنامج إلعداد التقارير.

 

خالل الفرتة املشمولة بالتقرير، بذلت جهود إضافية لتحس� جودة البيانات التي يتم جمعها من قبل الرشكاء. فباإلضافة إىل الدورات التدريبية وأنشطة الرصد 

املشرتكة عىل مستوى املكاتب الفرعية، يتم حالياً تطوير مبادئ ارشادية مفصلة بشأن كيفية استخدام كل من أدوات الرصد لتكون �ثابة مرجع للرشكاء.

لبنــــان

برنامج األغذية العاملي/ لور تشادروي 
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برنامج األغذية العاملي يعيد النظر بأعداد املستفيدين والتمويل املطلوب بناءاً عىل مراجعة خطة 
(RRP٦) اإلستجابة اإلقليمية لألزمة السورية ملنتصف العام

خالل اجتºع فريق العمل املشرتك ب� املنظºت يوم ١٢ من شهر حزيران، وافقت الجهات اإلنسانية الفاعلة 
يف األردن عىل خفض أرقام املستفيدين ضمن مراجعة خطة اإلستجابة اإلقليمية لألزمة السورية ملنتصف 
العام (RRP٦) من ٨٠٠ إىل ٧٠٠ ألف الجئ - ١٥٠ ألف الجئ يف املخيºت و٥٥٠ ألف الجىء يف املجتمعات 
لذلك، حيث سيستهدف – ضمن  وامليزانيات وفقاً  لها  املخطط  األرقام  الربنامج جميع  املحلية. وقد عدل 
عمليات اإلستهداف وفق الترضر- ٦٤٥ ألف الجىء من خالل املساعدات الغذائية بحلول نهاية عام ٢٠١٤، 
مõ ºثل انخفاضاً مقارنة بـ ٧١٠ ألف الجئ. ومن املخطط البدء بعملية االستهداف وفق الترضر يف نهاية 

شهر رمضان.

السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئ�  بالتعاون مع املفوضية  العاملي  التمويل الصعبة لجميع املنظºت يف األردن، قام برنامج األغذية  وللتأكيد عىل حالة 
واملنظºت الدولية غ� الحكومية (منتدى مشرتك ب� مختلف القطاعات لـ ١٥ من املنظºت غ� الحكومية)، باستضافة مؤðر مشرتك ب� املنظºت يف ١٧ من 
شهر حزيران، إلحاطة املانح� بالوضع الصعب لعمليات التمويل. ويعترب قطاع األمن الغذاý، والذي يقوده برنامج األغذية العاملي مع الهيئة الخ�ية الهاشمية 
األردنية (JHCO)، من أكÜ القطاعات التي تعا® من نقص التمويل يف االستجابة لالجئ� يف األردن، بعد أن تلقى القطاع ٢٥ باملائة فقط من التمويل املطلوب 
من خطة اإلستجابة اإلقليمية لألزمة السورية السادسة. حتى اآلن، وبسبب اآلليات الداخلية املسبقة لتوف� التمويل وعدد الالجئ� األقل من املتوقع يف البالد، 
الغذائية الشهرية بثبات لجميع الالجئ� السوري� املسجل� بدون انقطاع اإلمدادات أو أي تخفيضات يف  العاملي توف� املساعدات  استطاع برنامج األغذية 

الحصص الغذائية أو قيمة القسيمة.

اإلنتهاء من توزيع البطاقات اإللكرتونية يف محافظة املفرق

أكمل  اإللكرتونية،  البطاقة  برنامج  توزيع  عملية  توسعة  من  كجزء 
برنامج األغذية العاملي عمليات توزيع البطاقة اإللكرتونية يف املفرق - 
ثالث أعىل محافظة من حيث نسبة الالجئ� السوري� غ� املقيم� يف 
يف  القويسمة  منطقة  يف  التوزيع  عمليات  وبدأ   - األردن  يف  املخيºت 
مكتب  موظفي  مشاركة  ومع  حزيران.  شهر  من   ٢٢ يف  ومادبا  عºن 
اليومية  الحاالت  عدد  الربنامج  زاد  املشاريع،  لخدمات  املتحدة  األمم 
املغطاة لحوايل ٥٠٠ أرسة يومياً يف التوزيع، ليصل إىل حوايل ٣٠ ألف 
أرسة شهرياً. ونتيجة لذلك، يتوقع الربنامج اإلنتهاء من عمليات التوسعة 

التدريجية بحلول نهاية الشهر املقبل.

أشهر  خالل  باألطفال  الخاصة  التغذية  بربامج  العمل  مواصلة 
الصيف

بدأ  الطالب،  وتركيز  باملدارس  اإللتحاق  معدالت  لزيادة  محاولة  ويف 
برنامج األغذية العاملي عمليات توزيع التغذية املدرسية للمدارس غ� 
الدولية  واملنظمة  ال~ويجي  الالجئ�  مجلس  يديرها  التي  الرسمية 
لإلغاثة يف مخيم األزرق يوم ٨ من شهر حزيران، ليصل إىل ٥١٢ طالباً 
هذه  وðكن  بالتقرير.  املشمولة  الفرتة  خالل  التمر  ألواح  خالل  من 
املدارس غ� الرسمية األطفال الذين تغيبوا عن الدراسة بسبب الرصاع 
شهر  يف  الجديد  الدراسية  السنة  بدء  قبل  فاتهم  �ا  اللحاق  السوري 
الالجئ�  مجلس  يواصل  األردن،  يف  الدرايس  العام  انتهاء  ومع  أيلول. 
ال~ويجي واملنظمة الدولية لإلغاثة عمليات توزيع ألواح التمر للدورات 
الدراسية الصيفية يف كل من مخيمي الزعرتي واألزرق حتى إعادة فتح 

املدارس.

لمحة عامة حول العمليات

الالجئون املسجلون*: ٥٦١، ٥٩٩ 

األشخاص الذين تم الوصول إليهم يف شهر أيار: ٦٩٣، ٥٤٣

يف املخي«ت: ٨٨،٢٢٠

الالجئون يف املجتمعات املحلية: ٦٩٧، ٤٥٤

خطة شهر حزيران **: ٩٨١، ٥٤٦

* بيانات املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئ�

**تستند أرقام الخطة التنفيذية عىل جداول/ بيانات املفوضية السامية لألمم 
املتحدة لشؤون الالجئ� الذي يخضع لبعض التضخم نتيجة معلومات املغادرة 
غ� املكتملة ونتيجة متغ�ات أخرى. وتعمل املفوضية حالياً عىل معالجة هذا 

األمر من خالل عملية إعادة التسجيل املستمرة

األرقام تحت املطابقة

ا�ردن

توسعة برنامج البطاقات اإللكرتونية يف األردن
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Rollout of the E-Voucher Programme in Jordan
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Pending*Catch-up days are still pending in some areas.
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تم اإلنتهاء

ما زالت مستمرة

قيد اإلنتظار

مفتاح الخريطة:
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تجاوز  قد  تركيا  إىل  لجأوا  الذين  السوري�  عدد  فإن  أتاالي،  بش�  الوزراء،  رئيس  لنائب  وفقاً 
املليون. وباإلضافة إىل تدفق السوري� املستمر إىل تركيا، فإن هنالك مخاوفاً من التغ� الرسيع يف 
ادارة  رئاسة  أعلنت  وقد  للالجئ�.  آخر  تدفق  إىل  يؤدي  قد  املجاورة  العراق  دولة  يف  الوضع 
 ًºيل عدد السوري� املسجل� يف ٢٢ مخيºأن إج ،(AFAD) الكوارث وحاالت الطوارىء الرتكية
يف عرش محافظات هو ٢١٩،١٦٧ ألف الجىء. وقد عمل برنامج األغذية العاملي والهالل األحمر 
الرت| (TRC) عىل توسعة برنامج القسائم الغذائية اإللكرتونية يف بداية شهر حزيران ليغطي ١٠٠ 
باملائة من السكان التي طلبت الحكومة الرتكية تقديم املساعدات لهم، ليبلغ مجموعهم ٢١٧ ألف 

.ًºسورياً يف ٢١ مخي
 

Öيعمل برنامج األغذية العاملي والهالل األحمر الرت× عىل الحفاظ عىل قيمة االستحقاق الغذا

 تتعرض الل�ة الرتكية للتقلبات التي تعكس الوضع السيايس واالقتصادي يف البالد واملنطقة املحيطة بها. وõكن لهذه التغي�ات يف قيمة العملة الوطنية أن تؤثر 
تأث�اً ضاراً عىل القوة الرشائية للمستفيدين من االستحقاقات الغذائية. يف ح� يجعل االعتºد الحايل عىل مصادر الطاقة اإلقليمية، باإلضافة إىل تدهور الوضع 
يف دولة العراق املجاورة، الل�ة الرتكية عرضة بصفة خاصة للتغي� إثر ظروف السيولة العاملية. وعالوًة عىل ذلك، أدى ارتفاع معدالت التضخم الحالية، بالتزامن 

مع الجفاف املستمر والشديد، إىل زيادة أسعار السلع الغذائية األساسية يف جميع أنحاء تركيا.
 

ويعترب سعر الخبز العر× القضية األكÜ انتشاراً يف جميع أنحاء املخيºت؛ حيث ðيل األسعار يف بعض املحالت التجارية املتعاقد معها  إىل أن تكون أعىل من 
املحالت التجارية غ� املتعاقد معها يف مراكز املدن. ونتيجة لذلك، شجعت رئاسة ادارة الكوارث وحاالت الطوارىء الرتكية وإدارة املخيºت، سكان املخيم عىل 

رشاء الخبز من املدينة؛ حيث أثارت هذه املبادرة روح املنافسة بنجاح وخفضت من األسعار داخل أسواق املخيم. 
              

قدم تحليل األسعار، والذي قام به برنامج األغذية العاملي لشهر حزيران، أدلة عىل املكاسب الناجمة عن جهود برنامج األغذية العاملي، وكذلك املناطق التي 
õكن للربنامج أن يعزز فيها جهوده عىل نحو متزايد. ونجحت جهود موظفي الربنامج امليداني� لتوحيد األسعار يف املحالت التجارية املشاركة وغ� املشاركة 
يف خفض أسعار السلع األساسية إىل حد كب�، حيث تجاوزت املتوسط سابقاً يف عرشة مخيºت. وسجل أكرب تحسن يف األسعار يف مخيم مديات، بعد تشكيل 

لجنة ملراقبة األسعار.

 ويسعى برنامج األغذية العاملي إىل زيادة عدد املحالت التجارية املشاركة خارج املخيºت، وذلك لتشجيع املنافسة يف السوق: الدعوة إىل زيادة توافر السلع 
األساسية بأسعار وبكميات ونوعيات متفاوتة يف جميع املحالت التجارية املشاركة؛ العمل مع رئاسة ادارة الكوارث وحاالت الطوارىء للتشجيع واملشاركة يف 

إنشاء وتعزيز لجان مراقبة األسعار؛ باالضافة إىل االستمرار �فاوضة أصحاب املحالت لخفض أسعار املنتجات وزيادة القوة الرشائية املستفيدين.

تركيا
لمحة عامة حول العمليات

الالجئون املسجلون*: ٧٨٣،٠٦٥

األشخاص الذين تم الوصول إليهم يف شهر أيار: ١٩٨،٧٠٨

خطة شهر أيار: ٢٠٠،٠٠٠ شخص يف املخي«ت 

 (AFAD) وفق األرقام املسجلة لدى رئاسة إدارة الكوارث وحاالت الطوارئ الرتكية*

األرقام تحت املطابقة

أحد موظفي برنامج األغذية العاملي امليداني� يرصد احدى املحالت التجارية يف مخيم أدõان. وتشكل األسعار، تواريخ اإلنتهاء، الجودة، والنظافة عدداً قليالً من القضايا التي يعمل الربنامج 

عىل مراقبتها. 

برنامج األغذية العاملي/كا\ انغليز

۸



*بيانات املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئ�

السامية  املفوضية  بيانات  جداول/  عىل  التنفيذية  الخطة  ارقام  **تستند 

لألمم املتحدة لشؤون الالجئ�

األرقام تحت املطابقة

مواصلة تقديم املساعدات للالجئ  السوري وسط تزايد انعدام األمن

أدى هجوم شنته قوات تنظيم الدولة اإلسالمية يف العراق وبالد الشام يف شºل ورشق العراق إىل موجة من 

املوصل  كردستان من  اىل  فروا  ألف شخص  بنحو ٣٠٠  يقدر  ما  مع  كردستان،  إقليم  الذين دخلوا  النازح� 

أن هناك ضغوطاً  إال  كردستان،  أنحاء  واملدن يف  البلدات  يف  ملجأً  النازحة  العائالت  تجد  وحدها. ويف ح� 

متزايدًة عىل املجتمعات املضيفة التي تستضيف أكÜ من ١٢٠ ألف الجئ سوري. 

 

وقد أدى سقوط مصفاة البرتول يف بيجي إىل نقص الوقود يف إقليم كردستان. ونظراً لقرب بعض املخيºت من 

العمليات األمنية، يرحب برنامج األغذية العاملي بالضوابط األمنية املعززة عىل نقاط التفتيش لضºن عدم امتداد الرصاع إىل إقليم كردستان حيث ال يزال 

الوضع هادئاً. وعىل الرغم من انخفاض مستوى الخطر عىل املوظف� يف دهوك، ال زال الربنامج يواصل عمليات رصد وتقييم الوضع األمني قبل السفر ب� أربيل 

ودهوك، نظراً لقربهº من مناطق الرصاع. وتجعل مواصلة العمليات العسكرية للتصدي لهجºت تنظيم الدولة االسالمية يف العراق وبالد الشام يف مختلف 

أنحاء العراق، من عملية تسليم السلع إىل مخيم العبيدي يف محافظة األنبار تحدياً صعباً.  ويعمل برنامج األغذية العاملي عىل إيجاد سبل أخرى من أجل تقديم 

إمدادات إضافية من الطرود الغذائية لالجئ� السوري� يف املخيم. 

 

املساعدات  تقديم  الربنامج  واصل  التطورات،  هذه  من  الرغم  وعىل 

لالجئ� السوري�. حيث تم االنتهاء من توزيع القسائم يف مخيم دوميز 

يف ٢٢ من شهر حزيران، والذي استهدف ٧٢،١٧٥ الجئ سوري، وضخ 

مساعدات  وتواجه  املحيل.  االقتصاد  يف  دوالراً  مليون   ٢٫٢ من   Üأك

الربنامج الغذائية املوجهة للالجئ� السوري� يف ^انية مخيºت أخرى 

يف جميع أنحاء إقليم كردستان، والتي تقارب الـ ٣٠ باملائة من عدد 

اإلمدادات  يف  انقطاعاً  العاملي،  األغذية  لربنامج  اإلجºلية  الحاالت 

املخربية  الفحوصات  متطلبات  وزيادة  األخ�ة  التغي�ات  بسبب 

حزيران،  شهر  اآلن يف  وحتى  لذلك،  نتيجة  الغذائية.  السلع  إلست�اد 

تم  القسائم يف مخيم دوميز،  املقدمة من خالل  املساعدات  باستثناء 

توزيع املساعدات الغذائية العينية يف مخيمي العبيدي وقاوالن فقط. 

ملدة  تكفي  غذائية  حصص  املستفيدين  تلقى  عقرة،  مخيم  يف  أما 

عن خيارات  الربنامج حالياً  بداية شهر حزيران. ويبحث  أسبوع� يف 

املساعدات  وصول  لضºن  املحلية،  املشرتيات  ذلك  يف  �ا  أخرى، 

الغذائية إىل املستفيدين يف الوقت املناسب.

الالجئون السورييون ينتظرون العبور يف ح ال تزال الحدود مغلقة

ال يزال معرب فيشخابور الحدودي، ب� محافظة دهوك يف إقليم كردستان العراق ومحافظة الحسكة يف سوريا، مفتوحاً من الجانب العراقي ومغلقاً عىل الجانب 

السوري. ويعتقد أن هنالك ما ب� ٨٠٠ - ١٠٠٠ شخص يف سورية ينتظرون عبور الحدود إىل العراق منذ شهرنيسان ٢٠١٤. ونظراً لعدم القدرة عىل الوصول إىل 

الجانب السوري من الحدود، فإن عملية التحقق من عدد األرس التي تنتظر العبور وتقييم احتياجاتهم غ� ممكنة حالياً. 

 

 املحالت التجارية املشاركة تعمل عىل إبقاء مخزون جيد قبل رمضان

أجرى برنامج األغذية العاملي عمليات رصد ميدانية للمحالت التجارية الثالث املشاركة يف دوميز من أجل ضºن تخزين السلع بشكل جيد، خاصًة قبل بدء شهر 

رمضان. وأظهرت عمليات الرصد أن املحالت التجارية لديها مخزون كاف لتغطية احتياجات الالجئ� لشهر حزيران. حيث من غ� املتوقع حدوث أي انقطاع 

يف سلسلة اإلمدادات حتى اآلن، يف ح� ستضمن عمليات الرصد عن كثب توافر اإلمدادات الغذائية. باإلضافة إىل قيام السلطات املحلية بإجراء عمليات تفتيش 

منتظمة عىل أسعار السلع والجودة عىل مستوى املحل حيث ظلت أسعار السلع مستقرة.

لمحة عامة حول العمليات

الالجئون املسجلون والذين ينتظرون التسجيل*: ٢٢٥،٤٧٥ 

األشخاص الذين تم الوصول إليهم يف شهر أيار: ١٠٧،٢٩٧ 

خطة شهر حزيران**: ١١١،٠٠٠

العراق

برنامج األغذية العاملي/سيبيده سلطا® نيا

۹



   

مصـر
لمحة عامة حول العمليات

 ملحة عامة حول العمليات 

الالجئون املسجلون*: ١٣٨،٠٨٦ 

األشخاص الذين تم الوصول إليهم يف شهر أيار: ٩٩،٧٣٩

خطة شهر حزيران**:١١٤،٧٠٠

*بيانات املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئ� 

السامية  املفوضية  بيانات  جداول/  عىل  التنفيذية  الخطة  أرقام  تستند   **
لألمم املتحدة لشؤون الالجئ� واألونروا

 األرقام تحت املطابقة 

بدأت دورة توزيع حزيران كº كان مقرراً يوم ١٥ من شهر حزيران وانتهت يف ٢١ من نفس الشهر، قبل بداية 
شهر رمضان املبارك بأسبوع. وشملت املساعدات ٦٦٠ الجئ سوري من خالل موقع التوزيع الجديد يف مرىس 
العبور، يف  منطقة  توزيع جديد يف  موقع  العاملي  األغذية  برنامج  افتتح   ºك مطروح يف شºل غرب مرص. 
القاهرة الكربى موفراً مساحة جلوس كب�ة ومظللة للمستفيدين، وذلك ðاشياً مع سياسات الحºية لربنامج 

األغذية العاملي.

الالجئ�  من  مستفيد   ٤،٥٠٠ ذلك  يف  �ا  مستفيد،   ١١٤،٧٠٠ حوايل  الشهر  هذا  خالل  الربنامج  ويستهدف 
الفلسطيني� من سورية. وقد حصل أكÜ من نصف هذه األعداد، أي حوايل ٦٨ ألف مستفيد، عىل البطاقات 

اإللكرتونية التي تم تحميلها عن بعد والتي õكن استبدالها يف فروع كارفور حتى الثالث من شهر ðوز.

يعمل الربنامج واملفوضية السامية عىل مراجعة قوائم التوزيع لتحس عمليات التخطيط

منذ مغادرة العديد من الالجئ� السوري� ملرص، بدأ برنامج األغذية العاملي واملفوضية السامية �راجعة أعداد الالجئ� وقوائم املستفيدين، والعمل عىل إزالة 
األرس التي ½ تحرض اثنت� من عمليات التوزيع عىل التوايل. األمر الذي سيساعد الربنامج عىل مطابقة أرقام التخطيط بشكل أفضل، والذي سيسمح بخطط شهرية 
أكÜ دقة. حتى اآلن، قام برنامج األغذية العاملي بإزالة ٤،٥٠٠ مستفيد من قوائم التوزيع بعد عدم حضور دورö توزيع نيسان وأيار املتتاليت� يف االسكندرية 
ودمياط. وحرص برنامج األغذية العاملي واملفوضية السامية عىل إبالغ هذه الرسالة إىل املستفيدين بوضوح، حيث تش� نتائج الرصد إىل أن األرس عىل علم بهذه 
البطاقات اإللكرتونية  القاهرة الكربى، حيث سيتم إزالة املستفيدين الذين ½ يستبدلوا  اإلجراءات. وسيتم تطبيق نفس العملية عند اإلعداد لدورة ðوز يف 

الخاصة بهم بعد دورö توزيع متتاليت� - دورö أيار وحزيران عىل التوايل- من قوائم التوزيع الخاصة بالربنامج.
 

برنامج األغذية العاملي يستخدم وسائل التواصل اإلجت¼عي لتعزيز التواصل مع املستفيدين
 

أطلق برنامج األغذية العاملي يف مرص مؤخراً، صفحة جديدة عىل الفيسبوك عن املساعدات الغذائية املقدمة لالجئ� السوري� بهدف تعزيز التواصل ب� الربنامج 
إىل  للوصول  أخرى  رئيسية  تنفيذية  معلومات  وأية  التوزيع  مواقع  عىل  التغي�ات  التوزيع،  بتواريخ  رسائل  نرش  عىل  الربنامج  سيعمل  حيث  واملستفيدين. 
الفعل  أو ردود  األسئلة  أو  االستفسارات  ايصال  للمستفيدين، حيث õكنهم  اتصال  قناة  الفيسبوك �ثابة  الجديدة عىل  الصفحة  املستفيدين. وستكون هذه 
للربنامج. وقد حصلت الصفحة الجديدة عىل أكÜ من ٥٠٠ إعجاب يف غضون الـ ٢٤ ساعة األوىل من إطالقها يف ١٥ من شهرحزيران، حيث بدأ املستفيدون فوراً 

بإرسال استفساراتهم. حتى اآلن، يتابع ما يقارب الـ ٥ أالف شخص الصفحة، حيث خصص الربنامج موظف� للرد عىل االستفسارات واملالحظات. 
 

اإلنتهاء من استبيان تقييم الترضر
 

يف ضوء التحول املخطط له من االستهداف الجغرايف إىل استهداف الفئات األكÜ ترضراً، عمل برنامج األغذية العاملي/املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون 
الالجئ� عىل وضع اللمسات األخ�ة عىل االستبيان متعدد القطاعات لتقييم حاالت الترضر عىل مستوى األرس. وشملت الدورة التدريبية األوىل، التي بدأت يف 
١٧ من شهر حزيران واستمرت ملدة ثالثة أيام، لنحو ١٠٠ من الباحث�، عىل ?اذج تدريبية تم وضعها باالشرتاك مع املفوضية السامية وبرنامج األغذية العاملي 
ومنظمة إنقاذ الطفل. ويف ضوء شهر رمضان، تم تأجيل عملية البدء بجمع البيانات حتى منتصف شهر ðوز، من أجل ضºن موثوقية املعلومات عن استهالك 

الغذاء وآليات التكيف. ومن املتوقع أن تبدأ املصادقة عىل معاي� الترضر وتحليل النتائج األوىل يف شهر أيلول.

املستفيدون يف موقع التوزيع الجديد يف طنطا يعربون عن ارتياحهم لعمليات التوزيع

تم اجراء مقابالت ضمن عمليات الرصد امليدا® يف املوقع والرصد ملا بعد التوزيع ب� املستفيدين يف موقع التوزيع الجديد يف طنطا. وأشارت النتائج النوعية إىل 
رضا املستفيدين عن املوقع الجديد وعمليات التوزيع. وأظهرت النتائج أيضاً أن أغلبية املستفيدين التي ðت مقابلتهم يعتمدون بشكل أسايس عىل املساعدات 
املقدمة من املنظºت اإلنسانية، باإلضافة إىل املساعدات الغذائية التي يتلقونها عن طريق األقرباء أو األصدقاء. وأكدت كل األرس التي ðت مقابلتها عىل فهم 

واضح لربنامج القسائم الغذائية ومكوناته الرئيسية.

وخالل فرتة إعداد التقرير، استلم برنامج األغذية العاملي نتائج عمليات الرصد امليدا® لدورة توزيع نيسان. حيث تم القيام بعمليات رصد لـ ١٨ من عمليات 
التوزيع يف أربعة مواقع مختلفة والتي تضمنت اإلسكندرية، دمياط وموقع� يف القاهرة. وتش� النتائح األولية إىل أن ١٦ من عمليات التوزيع بدأت يف الوقت 
املحدد يف ح� تأخرت اثنت� فقط (يف القاهرة) عن الوقت املخطط له. ويف كل املواقع، أشار املستفيدون إىل أن أوقات االنتظار كانت مناسبة (½ تكن فرتات 
لألشخاص  األولوية  تعطي  توزيع  ترتيبات  عىل  احتوت  التوزيع  مواقع  أن جميع  املستفيدون  ذكر  ذلك،  إىل  باإلضافة  جداً).  قص�ة  أو  جداً  طويلة  االنتظار 

املترضرين من كبار السن والحوامل واملقعدين، حيث تسهل املواقع وصولهم وتعطيهم األولوية يف صفوف االنتظار.

۱۰



     التمويـل والعجـز المالـي

يحتاج برنامج األغذية العاملي حالياً اىل ٢٧٥ مليون دوالراً أمريكياً لتمويل عملياته لدعم ٤٫٢٥ مليون شخص يف سوريا و ٢٫٤٧ مليون الجئ  
يف الدول املحيطة، وذلك ضمن فرتة الثالثة أشهر القادمة (ðوز- أيلول). ومن هذا املبلغ، تحتاج العمليات داخل سوريا اىل ١٦ مليون دوالراً 

، بينº تحتاج العمليات يف املناطق املحيطة اىل ٢٥٩ مليون دوالراً. وتحتاج العمليات اىل ٧٣٦ مليون دوالراً أمريكياً حتى نهاية هذا العام.

المطلوب حتى نهاية ۲۰۱٤
العجز المالي للفترة تموز -  أيلول

العجز المالي للفترة تموز - كانون األول

التمويل املطلوب والعجز املايل

مصر          العراق           تركيا          األردن          لبنان             سوريا

۳۰۰

٤۰۰

۱۰۰

۲۰۰

۰

۱۱



املتحدة واسبانيا واسرتاليا واملانيا واندورا وايطاليا  وايرلندا وبلجيكا وبلغاريا وتركيا والدا?ارك وروسيا وسويرسا والصندوق املركزي لإلستجابة لحاالت  العربية  اإلمارات 

الطوارئ لألمم املتحدة وفرنسا وفنلندا وكندا وجمهورية كوريا والكويت ولكسمبورغ واملجر واململكة العربية السعودية واململكة املتحدة واملفوضية األوروبية وال~ويج 

والنمسا ونيوزلندا والهند وهولندا والواليات املتحدة األمريكية واليابان واليونان واملانح� من القطاع الخاص.
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ج�الد بورك
مدير "وحدة إدارة املعلومات التشغيلية،

موبايل: 
gerald.bourke@wfp.org :يلõا
+٠٩٤ ٦٩٣ ٧٩٨ ٩٦٢

مرح خياط
مستشار محيل

موبايل:
 marah.khayyat@wfp.org :يلõا

+٧٠٧ ١٥٠ ٧٩٦ ٩٦٢


