استجابة برنامج األغذية العالمي في سوريا
ودول الجوار:

األردن ولبنان وتركيا والعراق
التقرير الدوري رقم  – 11الفترة المشمولة بالتقرير 92 :تموز –  4آب 9119

النقاط األساسية/األولويات الرئيسية


سوريا – تشهد كل من دمشق وحلب ،ومؤخ اًر محافظات أخرى ،تدهو اًر في األوضاع األمنية .وقد كشفت المفوضية السامية لألمم



تشير البيانات الصحفية الصادرة عن منظمة األغذية والزراعة وبرنامج األغذية العالمي إلى وجود  3ماليين شخص سبل معيشتهم

المتحدة لشؤون الالجئين عن أعداد مقلقة من األشخاص الذين يفرون من منازلهم بحثاً عن األمان.

معرضة لخطر االستنزاف الكامل ،من بينهم  5.1مليون شخص بحاجة ملحة
للمساعدات الغذائية العاجلة.



استجابة للعدد المتزايد من األشخاص المتضررين ،يعمل برنامج األغذية العالمي
حالياً على صياغة مشروع موازنة جديد وتنقيحه بما يعكس هذه الزيادة.



األردن  -بدأ برنامج األغذية العالمي عملية توزيع القسائم الغذائية في مركز

سايبر سيتي على  615مستفيداً .وستبدأ عملية التوزيع في المدن في  1آب
لتشمل  88222الجئاً سورياً انتهوا من عملية التسجيل.



يوزع برنامج األغذية العالمي في مراكز االستقبال في الرمثا وفي مخيم الزعتري



لبنان  -بدأ موظفو البرنامج في الشمال بإجراء مقابالت ما بعد التوزيع في

في المفرق حوالي  53111وجبة طعام ساخنة يومياً.

مناطق عكار بهدف التقييم والمراقبة؛ تمت مقابلة  56أسرة الجئة ممن تلقوا
السلل الغذائية العائلية قبل أسبوعين في إطار دورة شهر تموز .وقد أعرب

المستفيدون عن شعورهم بالرضى على برنامج المساعدات ،كما أبدوا حماسة ما
أن علموا ببرنامج القسائم الذي سيبدأ العمل به في منتصف شهر آب.


في البقاع ،بدأت الجولة األولى من عملية توزيع القسائم لشهر آب في خمسة

مواقع .تظهر عمليات الرصد أن المستفيدين يثمنون عالياً نظام القسائم الذي
يستطيعون من خالله تأمين مستوى جيد من التنوع في نظامهم الغذائي.



العراق – ستصل أول شاحنتين محملتين بالملح والسكر واألرز إلى الحدود
التركية-العراقية/الكردستانية في  1آب ومن المتوقع دخولهما معبر إبراهيم

فتى سوري يبتسم للكاميرا ،حامالً القسائم الخاصة بعائلته
في أحد مراكز التوزيع في منطقة البقاع ،لبنان © .برنامج
األغذية العالمي  /ماريا دي سويو

الخليل الحدودي في مدينة زاخو في العراق في اليوم نفسه .يأمل البرنامج االنتهاء من تخليص معامالت الشاحنتين في  6آب ،لتبدأ
بعدها عمليات التوزيع فور استالم سائر المواد والسلع الغذائية.


تركيا – يصل منسق برنامج األغذية العالمي لحاالت الطوارئ إلى تركيا في  7آب.
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سوريا
آخر التطورات
بالتأزم.
استمر الوضع في البالد
خالل الفترة المشمولة بالتقرير،
ّ
ّ
وكانت محافظات ريف دمشق ودرعا وحمص ودير الزور باإلضافة

على مأوى لها في منازل خاصة كما في السابق.

نتيجة لذلك ،ارتفع بشكل كبير عدد األشخاص الذين انتقلوا من

بالتأزم مع ارتفاع كبير في عدد
يستمر الوضع في البالد
ّ
ّ
األشخاص الذين أُجبروا على االنتقال من منازلهم إلى مناطق أكثر

األسر المتضررة في دمشق .كذلك باتت عملية الوصول من دمشق

في دمشق ،لوحظ نقص في بعض المواد الغذائية في المتاجر .ال

الى محافظتي دمشق وحلب األكثر تأث اًر.

منازلهم إلى مناطق أكثر أماناً .وقد لوحظت زيادة كبيرة في عدد
واليها ما دونها صعوبات من حين آلخر.

باتت تأوي عائالت متضررة إذ لم يعد بامكان هذه العائالت العثور

أمانا.

تزال المواد األساسية متوفرة في المدينة ،غير أن التقارير تشير إلى

وفقاً لنتائج التقييم السريع المشترك الحتياجات األمن الغذائي الذي

ارتفاع في األسعار بنسبة تتراوح بين  81و 01في المئة في بعض

معرضون لخطر انهيار سبل معيشتهم بشكل كامل .بالتالي ،ثمة

التقارير الواردة .ونظ اًر إلى الوضع السائد في مدينة حلب ،بات

وغيرها من أشكال دعم سبل المعيشة خالل السنة المقبلة .من بين

والمباني العامة .يقوم الهالل األحمر العربي السوري وغيره من

كان قد أجري في حزيران  ،8158هناك  3ماليين أشخاص
حاجة طارئة لتأمين المساعدة من خالل توزيع المواد الغذائية

متوفر سوى في األفران الحكومية ،بحسب
المناطق .لم يعد الخبز
اً
اآلالف من السكان يبحثون عن مأوى لهم في المدارس والمساجد

هذا العدد 5.1 ،مليون شخص بحاجة ملحة للمساعدات الغذائية

المنظمات الوطنية حالياً بتسجيل حوالي  311عائلة في اليوم في

حرك للسكان.
التي شهدت أكبر ا

تزيد حالة عدم االستقرار من التحديات التي يواجهها البرنامج .على

العاجلة خالل األشهر الـ  3إلى  6المقبلة ،ال سيما في المناطق
تؤ ّكد نتائج بعثات الرصد التي قام بها برنامج األغذية العالمي أن

حاجة ماسة للمساعدات اإلنسانية العاجلة.

سبيل المثال ،تأخر إرسال الحصص الغذائية إلى محافظات حمص

الحياة تزداد صعوبة لنسبة متزايدة من السكان .فعدد األشخاص

ودرعا ودير الزور وحلب ،كما تقلصت أنشطة الرصد والمراقبة على

الحدود الدولية في تزايد مستمر .وقد أفادت جمعية الهالل األحمر

ريف دمشق وحمص وحماه وادلب ودير الزور وحلب.

الذين انتقلوا من منازلهم الى مناطق أخرى داخل سوريا أو عبروا
العربي السوري مؤخ اًر أن العديد من المباني العامة في مدينة حمص

ضوء القيود المفروضة على حركة الموظفين ،خاصة في محافظات

استجابة برنامج األغذية العالمي

برنامج المساعدات الغذائية :من خالل مشروعه للطوارئ ،يواصل
البرنامج تقديم مساعدات غذائية إلى  211111مستفيد يتوزعون

على  50محافظة سورية متضررة بفعل األحداث الجارية .على

خالل دورة شهر تموز ،استكملت أنشطة الرصد في بعض المناطق
المستهدفة في ريف دمشق والحسكة والرقة وحلب وطرطوس
والالذقية والسويداء وادلب.

الرغم من التحديات المتزايدة ،ال يزال البرنامج مصمماً على إيجاد

البدائل التي تمكنه من الوصول إلى المناطق المتضررة.

بدأت عملية توزيع المواد الغذائية لدورة شهر تموز في الثالث منه
وهي مستمرة في سائر المحافظات باستثناء الرقة والقنيطرة والسويداء
تم استكمال عملية التوزيع من قبل .بحلول  0آب ،كان
حيث ّ
 172011مستفيد ( )%62قد تلقوا حصصهم الغذائية.
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إحدى موظفات الرصد الميداني في برنامج األغذية العالمي أثناء مقابلة مع
مجموعة من المستفيدين في شمال شرق سوريا
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األنشطة اللوجستية  -يواصل البرنامج إرسال المواد الغذائية إلى
نقاط التوزيع النهائية وذلك بشكل مباشر و/أو من خالل الهالل

األحمر العربي السوري .بدأت عملية إرسال المواد الغذائية لدورة

تموز في األول من الشهر؛ فقد توجهت أولى القوافل إلى
المحافظات التي تم اختتام دورة حزيران فيها .بحلول  0آب ،كان قد

تم إرسال حصص غذائية إلى  523237مستفيداً في سائر
ّ
المحافظات المستهدفة .ومن المتوقع انتهاء عمليات إرسال المواد

الغذائية في  7آب  .8158تستمر عملية إرسال المواد الغذائية إلى

محافظة حلب لتلبية االحتياجات المتزايدة في كل من مدينة حلب
ريفيها.
التنسيق :يتواصل عقد اجتماعات التنسيق لقطاعي الشؤون
اللوجستية وقطاع المواد الغذائية مرة كل أسبوعين.

يواصل البرنامج تقديم الدعم اللوجستي إلى الوكاالت األخرى .خالل
الفترة المشمولة بالتقرير ،قدم البرنامج خدمات تجهيز المواد الطبية

ونقلها إلى اليرموك وجرمانا وجوبر في محافظتي دمشق وريف
دمشق بالنيابة عن األونروا.

آخر المستجدات بشأن الموارد
تقدر قيمة مشروع الطوارئ الحالي بنحو  513.8مليون دوالر

يحتاج برنامج األغذية العالمي إلى تأمين  32مليون دوالر

تم توفير حوالي  00.3مليون دوالر أميركي منها
أميركي .وقد ّ
بفضل مساهمات كل من األمم المتحدة والصندوق المركزي للطوارئ

أميركي بشكل عاجل لتفادي توقف المساعدات الغذائية والسماح

والواليات المتحدة وكندا وأستراليا وهولندا والمفوضية األوروبية

باستجابة سريعة لتلبية االحتياجات المتزايدة.

والمملكة المتحدة وفنلندا وآيرلندا وألمانيا والكويت وفرنسا وغيرها من

وهناك حاجة للتمويل العاجل للبدء بتنفيذ األنشطة المدرجة ضمن
العملية الخاصة والرامية إلى زيادة قدرات برنامج األغذية العالمي

الجهات المانحة المتعددة األطراف ،باإلضافة إلى التراكمات المتبقية

من العمليات السابقة.

في مجال الخدمات اللوجستية واالتصاالت واألمن وسط هذه البيئة

المحفوفة بالصعوبات المتزايدة.

األردن
آخر التطورات
سجلت  33130مواطناً سورياً.
بحلول  0آب ،كانت المفوضية قد ّ
وتشير الحكومة األردنية الى أن أكثر من  501111شخص سوري

المفرق ،كما تم نقل الالجئين الذين يقيمون في مركز البشابشة إلى

ال يزال السوريون يعبرون الحدود األردنية بأعداد كبيرة ،طلباً للجوء،

في اليوم التالي .يتم حالياً ارسال جميع القادمين الجدد إلى مخيم

قد دخلوا البالد .ومع استمرار الوضع على ما هو عليه في سوريا،

خاصة في مدينتي المفرق والرمثا.

بتاريخ األحد في  83تموز ،تم افتتاح مخيم الزعتري في محافظة
الموقع الجديد .وبذلك ،أخلي مخيم البشابشة بشكل تام وأُغلق رسمياً

الزعتري.

استجابة برنامج األغذية العالمي
خالل شهر آب ،يستهدف برنامج األغذية العالمي  31111مستفيد

ففي مركز سايبر سيتي ،انتقل برنامج األغذية العالمي من تقديم

القسائم الغذائية .كما يقدم البرنامج المساعدات الغذائية العينية
للمواطنين السوريين المتواجدين في مركزين آخرين في الرمثا وفي

على  615مستفيداً في األول من آب.

انتهت عملية طبع القسائم الخاصة بهذا الشهر وتسليمها إلى

مخيم الزعتري.

الشركاء التنفيذيين الذين سيباشرون عملية توزيعها على الالجئين

يعيشون في المجتمعات المحلية وفي مركز سايبر سيتي عن طريق

الحصص الغذائية العينية إلى توزيع القسائم ،وباشر بعملية التوزيع

في الخامس من آب .هؤالء الشركاء التنفيذيون هم منظمة إنقاذ
الطفولة التي ستغطي محافظتي عمان والزرقاء ،ومنظمة اإلغاثة
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اإلسالمية العالمية التي ستغطي المحافظات الشمالية ،ومنظمة

قابلة للتلف ،يتم تخزينها بشكل مسبق في خيمة مطاطية تابعة

اإلغاثة اإلنسانية التي ستغطي كل من جنوب البالد ومركز سايبر

للبرنامج في مخيم الزعتري.

سيتي .تستهدف أول دورة توزيع  88222مستفيداً مسجلين في هذه

سيقوم البرنامج بالتوقّف تدريجياً عن توزيع وجبات الطعام الساخنة
في مخيم الزعتري لالنتقال إلى توزيع الحصص الغذائية العينية فور

خالل الفترة المشمولة بالتقرير ،قدم برنامج األغذية العالمي أيضاً ما

االنتهاء من تركيب أدوات الطبخ ومرافقه داخل المخيم .من المتوقع

المناطق.

معدله نحو  53111وجبة يومياً في مراكز االستقبال في الرمثا وفي

مخيم الزعتري ،وذلك لنحو  6111مستفيد .باإلضافة إلى الوجبات
الساخنة ،يقوم البرنامج بتوزيع سلل غذائية للترحيب بالوافدين الجدد

الى مخيم الزعتري .تتألف هذه السلل من  6مواد جاهزة لألكل وغير

االستمرار بتوزيع الوجبات الساخنة خالل شهر رمضان؛ يعمل
برنامج األغذية العالمي حالياً على تخزين المواد الغذائية العينية
الخاصة بمخيم الزعتري في مستودعه الرئيسي في عمان لتكون
جاهزة للتوزيع فور توفر أدوات الطبخ.

امرأة سورية في مخيم الزعتري © .برنامج األغذية العالمي  /ماريا دي سويو

لبنان

آخر التطورات
بحلول األول من آب ،كانت المفوضية السامية لألمم المتحدة

العالمي شمل هؤالء الالجئين في عملية توزيع السلل الغذائية

لشؤون الالجئين قد سجلت  33660الجئاً سورياً في البالد ،هم

الخاصة بشهر آب.

و 5175شخصاً يقيمون في بيروت ومنطقة الجبل .ينتظر جزء من

الحدودية اللبنانية في كل من شمال البالد ومنطقة البقاع .وقد

 53337شخصاً في الشمال و 53536شخصاً في منطقة البقاع

ال تزال األحداث الدائرة داخل سوريا تمتد لتؤثر على عدد من القرى

السوريين المسجلين استالم بطاقات تسجيلهم النهائية والتي يشترط

توفرها لديهم للحصول على القسائم الغذائية التابعة لبرنامج األغذية

سيصار إلى تعزيز تواجد الجيش اللبناني على
أفادت التقارير أنه ُ

طول الحدود الشمالية من أجل ضبط التوترات المتزايدة .يقوم

العالمي.

البرنامج برصد الوضع األمني هناك عن كثب.

تتوقع المفوضية تسجيل  0111إلى  2111الجئ إضافي في
طرابلس في بداية شهر آب ،وهي قد طلبت من برنامج األغذية
استجابة برنامج األغذية العالمي في سوريا وعملية الطوارئ اإلقليمية لالجئين
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استجابة برنامج األغذية العالمي
سيستهدف البرنامج خالل شهر آب أكثر من  33111الجئ سوري

قام المجلس الدنماركي لالجئين ومنظمة الرؤية العالمية الدولية

في لبنان ،أي بزيادة  3111شخص عن العدد المخطط له بموجب

بجمع القسائم لشهر تموز من المحالت المشاركة في هذه العملية

مما يعكس حاالت الوصول الجديدة.
مشروع الطوارئّ ،
وحدهم السوريون المسجلون يتلقون حالياً المساعدات من األمم

وقد باشرت المنظمتان بالتحقق منها وتنسيق توزيعها استناداً إلى
بيانات المستفيدين.

المتحدة وشركائها .يبحث المجتمع اإلنساني في إمكانية مساعدة
الفئات المتضررة األخرى بما في ذلك اللبنانيون العائدون من سوريا

(تشير أرقام المنظمة الدولية للهجرة الى وجود  136أسرة لبنانية

عائدة) والسوريون غير المستعدين للتسجيل لدى المفوضية ألسباب
َّ
تتسن لهم حتى اآلن فرصة التسجيل لدى
أمنية والسوريون الذين لم
المفوضية والسوريون الذين يعيشون في مناطق النزاع الحدودية.

في الشمال ،سيبدأ البرنامج بتوزيع القسائم في منطقة عكار على
 53631شخصاً .ولن يتم توزيع السلل الغذائية العائلية سوى في

طرابلس ،وذلك على  6261مستفيداً.

بدأت دورة توزيع المواد الغذائية لشهر تموز في السادس عشر منه

في منطقة عكار وهي ال تزال جارية نظ اًر للتأخير الذي ط أر على

عمليات شراء السلل الغذائية .خالل الفترة الممتدة بين  56و86

تموز ،قام البرنامج مع المجلس الدنماركي لالجئين والمفوضية
تم
بتوزيع سلل غذائية وغير غذائية على  1381شخصاً .وقد ّ
تأجيل عملية التوزيع في منطقتي وادي خالد وطرابلس على أن
تُستأنف في  6آب.
يبدأ برنامج األغذية العالمي ،عبر شريكه المجلس الدنماركي
لالجئين ،العمل بنظام القسائم في عكار في منتصف شهر آب وفي
منطقة طرابلس بحلول شهر أيلول.

في البقاع ،يقوم البرنامج بتقديم المساعدات من خالل نظام القسائم

يستفيد منها  58260شخصاً خالل شهر آب ،أي معظم السكان

الالجئين ،باستثناء عدد ضئيل من الحاالت ( 855أسرة) التي

ستتلقى السلل الغذائية العائلية بسبب بعض القيود المتصلة بعدم
القدرة على الوصول.
للتكيف مع
من المقرر القيام بدورتي توزيع خالل هذا الشهر ،وذلك ّ
التأخير الحاصل في عملية تسجيل الالجئين التي تقوم بها
المفوضية ولتغطية حاجات أكبر عدد ممكن من المستفيدين البالغ
 58260شخصاً .وكانت الدورة األولى من عملية توزيع القسائم

لشهر آب قد بدأت في خمسة مواقع في البقاع.

استجابة برنامج األغذية العالمي في سوريا وعملية الطوارئ اإلقليمية لالجئين
تقرير رقم  22 ،31تموز 2132

إحدى موظفات برنامج األغذية العالمي أثناء حديثها مع إحدى المستفيدات
في مطبخها أثناء زيارة رصد © .برنامج األغذية العالمي  /ماريا دي
سويو

ال تزال عملية التوزيع لدورة شهر تموز في منطقة القاع -التي
ستستفيد منها  580أسرة -متوقفة بسبب انقطاع اإلمداد من المواد
تم توزيع السلل غذائية الـ  211التي كانت متوقفة في
الغذائيةّ .
السابق الى حين االنتهاء من عملية التفتيش وفحص الجودة التي
تقوم بها منظمة الرؤية العالمية في البقاع الغربي.
سيواصل البرنامج تأمين السلل الغذائية في المناطق الحدودية النائية
مسجل من خالل
والمتأثرة بالصراع الحدودي لحوالي  311سوري
ّ
المجلس الدنماركي لالجئين.
عمليات التقييم :أنهى المجلس الدنماركي لالجئين مع الصليب
األحمر اللبناني وبرنامج األغذية العالمي عملية تقييم المحالت

واألسواق في منطقة عكار (شمال لبنان)؛ أما في طرابلس ،فال تزال

مستمرة .لقد سبق واختار البرنامج والمجلس
عمليات التقييم
ّ
متجر في عكار سيشاركون في نظام
الدنماركي لالجئين 81
اً
القسائم ،كما قام بتدريب أصحاب هذه المتاجر؛ سيتم توقيع سائر
العقود بحلول األسبوع الثاني من آب.

بدأ موظفو البرنامج في الشمال إجراء مقابالت رصد ما بعد التوزيع
في مناطق عكار ،شملت  56أسرة من الالجئين الذين كانوا قد تلقوا
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قبل أسبوعين السلل الغذائية لدورة شهر تموز .أعرب المستفيدون
عن شعورهم بالرضى على المساعدة التي تلقوها كما رحبوا بنظام

بشهر آب ،وقد وقع االختيار على  01محالً حتى اآلن .سيجري
اختيار محالت إضافية في البقاع الغربي وزحلة خالل األسابيع

القسائم .أما في البقاع ،فال تزال عملية الرصد والمقابالت جارية.

المقبلة.

تجري حالياً عملية اختيار محالت إضافية في البقاع نظ اًر إلى

ارتفاع عدد األسر المسجلة لدى المفوضية لدورة التوزيع الخاصة

العراق
آخر التطورات
تقدر المفوضية أن العدد اإلجمالي للمواطنين السوريين الذين لجأوا

الجيش السوري قد انسحب من بلداتهم .من ناحية أخرى ،توقفت

المفوضية مع و ازرة الهجرة والمهجرين قد سجلت  3113سورياً في

هذا األسبوع بسبب حاالت المغادرة هذه .ال تزال هذه المسألة قيد

إلى العراق قد بلغ  58111شخص .بحلول  31تموز ،كانت

منطقة كردستان ،من بينهم  7136( %72الجئاً) في محافظة
دهوك .باإلضافة إلى ذلك ،أفادت األمم المتحدة وجمعية الهالل
األحمر العراقي عن وجود  3351طالب لجوء سوري ( 631عائلة)

مديرية اإلقامة في محافظة دهوك عن إصدار تصاريح اإلقامة خالل
الدرس حالياً.

تضم كالً من برنامج األغذية
التقت بعثة تابعة لألمم المتحدة،
ّ
العالمي واليونيسيف والمفوضية والمنظمة الدولية للهجرة ،مع محافظ

في مدينة القائم ،في األنبار ،قامت السلطات المحلية بتوفير الغذاء

نينوى في  5آب لمناقشة خطط إنشاء مخيم جديد في منطقة ربيعة.

لهم .كما تشير التقارير إلى أن و ازرة الهجرة والمهجرين تعتزم توزيع

فقد طالبت الحكومة بإقامة هذا المخيم كتدبير احترازي رغم أن هذه

منح نقدية قدرها  011111دينار عراقي على األسر السورية (300

المنطقة لم تشهد بعد توافد أعداد كبيرة من السوريين ،اال أن المحافظ

يتلق برنامج األغذية العالمي حتى
دو اً
الر أميركياً للعائلة الواحدة) .لم ّ
اآلن طلباً رسمياً من السلطات في بغداد لتوزيع المساعدات على

يتوقع تدفق أعداد كبيرة اليها في حال تدهور األوضاع في سوريا.

السوريين المقيمين في محافظة األنبار.

وقد شرح برنامج األغذية للمحافظ نظام القسائم في حال طلب تدخل
البرنامج لتقديم المساعدة.

أفادت المفوضية عن زيادة في عدد األشخاص من غير المتزوجين
الذي غادروا مخيم دوميز عائدين إلى سوريا ،بعد ورود أنباء عن أن
استجابة برنامج األغذية العالمي
سيستهدف برنامج األغذية العالمي في المرحلة األولية 1111

الشاحنتين في  6آب ،لتبدأ عمليات التوزيع بعدها فور استالم

مواطن سوري من خالل تزويدهم بالمساعدات الغذائية العينية

سائر المواد والسلع.

المباشرة؛ وستكون األولوية ألولئك المقيمين في مخيم دوميز في

عمليات التقييم:

محافظة دهوك .بعد ذلك ،ستتم زيادة هذا العدد بعد مراجعة
الموازنة لتشمل  51111شخص في شهر آب وما يصل إلى
 51111بحلول كانون األول.

تم توزيع المسودة األولى لتقرير التقييم المشترك بين وكاالت األمم
ّ
المتحدة الحتياجات المواطنين السوريين في العراق على وكاالت
األمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الشريكة للتعليق عليها.

تصل أول شاحنتين تابعتين للبرنامج محملتين بالملح والسكر

تغطي هذه المسودة مسائل الحماية والمداخيل/النفقات واألمن

واألرز إلى الحدود التركية-العراقية/الكردستانية في  1آب ،ومن

الغذائي والصحة والتعليم .أما التقرير النهائي ،فسيصبح متاحاً

المتوقع دخولهما معبر إبراهيم الخليل الحدودي العراقي في مدينة

زاخو في اليوم نفسه .يأمل البرنامج االنتهاء من تخليص معامالت
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بحلول  51آب.
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تم تعميم مسودة تقرير تقييم جدوى مشروع القسائم على
كذلك ّ
المشاركين في  82تموز إليراد تعليقاتهم .تشير النتائج األولية إلى

ذلك ،أعرب محافظ نينوى في الموصل خالل أحد االجتماعات

امكانية تنفيذ نظام القسائم في إربيل كما في مخيم دوميز .رغم أن

المشتركة بين الوكاالت عن دعمه لترتيبات توزيع القسائم الغذائية

نظام القسائم اإللكترونية يبقى الخيار المفضل ،اال أنه ينبغي

النظر في إعداد قسائم ورقية لحاالت الطوارئ .باإلضافة إلى

بدالً من المساعدات العينية المباشرة.

تركيا
بلغ المجموع الرسمي لعدد سكان المخيمات في  0آب 00132

شخصاً ،اال أن الممثل اإلقليمي لو ازرة الشؤون الخارجية أبلغ
المفوضية بوصول  8111حالة جديدة خالل اليومين السابقين.

من المقرر افتتاح أحد هذه المخيمات الخمسة ،أكساكال-شانلي
أورفا في  6آب وأن ينتهي تجهيز مخيم ثان في غازي
عنتاب/كركميس في غضون ثالثة أسابيع (نهاية آب).

بذلك ،يكون العدد الفعلي للمواطنين السوريين المستفيدين من

تشير النتائج األولية لبعثة التقييم التي أنهت أعمالها في 87

بلغ أكثر من 06111

تموز إلى أن المساعدة التي يقدمها البرنامج ستكون أكثر فعالية

أكد الممثل اإلقليمي لو ازرة الخارجية على الخطة الرامية الفتتاح

القسائم .في ما ال يقل عن  3مواقع ،تقع المخيمات بالقرب من

خمسة مخيمات إضافية من أجل زيادة سعة المخيمات

محالت تجارية محلية؛ أما في المواقع األخرى ،تدعو الحاجة

اإلجمالية لتصل الى  511111شخص.

إلى إنشاء محالت داخل المخيمات .يبلغ رقم التخطيط الحالي

الحماية المؤقتة في المخيمات قد

شخص.

األنشطة والتنسيق على المستوى دون اإلقليمي
أ ّكدت الواليات المتحدة تبرعها بـ 2ماليين دوالر أميركي لمشروع
الطوارئ اإلقليمي.

مع االنتقال التدريجي من المساعدات الغذائية العينية إلى نظام

لبرنامج األغذية العالمي  31111الجئ سوري.

بفضل مساهمات كل من الحكومة األميركية واليابانية

والسويسرية والصندوق المركزي لألمم المتحدة ،تم تأمين 55.0

مليون دوالر أميركي حتى هذا التاريخ من أجل دعم خطة
الطوارئ اإلقليمية .غير أن العجز ال يزال يبلغ  56.3مليون
دوالر أميركي.
لمزيد من المعلوماتُ ،يرجى االتصال بـ:
السيدة عبير عطيفة ،مسؤولة اإلعالم اإلقليمي في القاهرة
+20 1066634352

Abeer.Etefa@wfp.org/
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