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أحمــد، الجــئ ســوري، يزيــل الثلــوج خــارج منزلــه فــي مســتوطنة غيــر رســمية فــي 
ــان، ينايــر / كانــون الثانــي 2019. وادي البقــاع. لبن

© المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين / دييغو إبارا سانشيز.

** هذا يشمل الالجئين من جنسيات أخرى * يشــمل عــدد المســتفيدين مــن ســوريا أيضــاً، أولئــك الذيــن تمــت مســاعدتهم مــن خــالل مكتــب عبــر الحــدود  
فــي غــازي عنتــاب، تركيــا. 

ــاً  ــازح داخلي ــي ن ــن شــخص ســوري وعراق ــي 10 ماليي ــد حوال يوج
والجئيــن فــي مصــر والعــراق واألردن ولبنــان وســورية. وُتقــّدر 
المفوضيــة الســامية لألمــم المتحــدة لشــؤون الالجئيــن بــأّن )3,88( 
مليــون شــخص يحتاجــون الحصــول علــى مســاعدات جوهريــة فــي 
الوقــت المناســب، لمســاعدتهم فــي التحضيــر المالئــم لفصــل الشــتاء 
ــن،  ــن والالجئي ــؤالء النازحي ــن ه ــن م ــى الكثيري ــبة إل ــادم. وبالنس الق
ــي  ــى التوال ســوف يكــون هــذا الفصــل هــو فصــل الشــتاء التاســع عل

ــزوح واللجــوء. لهــم، وهــم يعيشــون فــي أوضــاع الن

وهنــاك حاجــة إلــى 222 مليــون دوالر أمريكــي للتأكــد مــن أن 
المســاعدات الالزمــة لالســتعداد للشــتاء جاهــزة، ليتــم توفيرهــا 
لألشــخاص الُمحتاجيــن إليهــا، قبــل بــدء موســم الشــتاء القاســي 

يــات فــي كثيــر مــن األحيــان.  والــذي تكتنفــه الّتحدِّ
وُيغطــي برنامــج االســتعداد للشــتاء الفتــرة مــن ســبتمبر / أيلــول 2019 

ولغايــة مــارس / آذار 2020. 

الوضع في سورية

عدد السكان 
المخطط له*

عدد السكان 
المخطط له**

الوضع في العراق

سبتمبر / أيلول 2019 
سورية ولبنان واألردن والعراق ومصر

حسب الدولةحسب الدولة

لبنان              سوريا       العراق         األردن      مصر 

لبنان              سوريا       العراق         األردن      مصر 

87,184

3.2 م

174,500

17.4 م

397,773

29.4 م

 860,620

74.3 م

1.6 م

65.8 م الميزانيةالميزانية

3.12 مليون
الجئاً ونازحاً 
داخلياً سورياً

٧٥٦.٦٦٤
الجئاً ونازحاً 
داخلياً عراقياً

32 مليون190 مليون

 3,934

143 ألف

666,000

23.3 م

55,000

5 م

9,000

1.7 م

  22,730

1.9 م

األشخاص الذين تم تقييمهم على أنهم بحاجة إلى المساعدة

االحتياجات المالية

3.88 مليون 
شخص نازح داخلياً والجئ من السوريين والعراقيين

)بمن فيهم الجئون آخرون من جنسيات أخرى(.

222 مليون دوالٍر أمريكي

لبنان              سوريا       العراق         األردن      مصر 

لبنان              سوريا       العراق         األردن      مصر 
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الخطة اإلقليمية للمفوضية لتقديم مساعدات فصل الشتاء
األوضاع في سورية والعراق/ 2019 - 2020

ُترّكز استراتيجية المفوضية لالستعداد لفصل الشتاء على ثالث مجاالت واسعة النطاق لمبادرات التدخل:

• ُينّفذ برنامج االســتعداد للشــتاء من خالل موظفي المفوضية، والوكاالت الحكومية، والشــركاء، ومتطوعي التوعية المجتمعية، وذلك بالتنســيق مع منّصات االســتجابة األوســع نطاقاً، المشتركة بين 
الوكاالت.

• ال يتداخل تقديم المســاعدات النقدية الموســمية مع توفير مواد اإلغاثة األساســية، والمســاعدات المقّدمة لتحضير وحدات اإليواء الســتقبال الشــتاء.

توفير مواد اإلغاثة األساسية الخاصة بالشتاء مثل البطانيات الحرارية )التي توفِّر لمستخدميها درجة حرارة عالية(، 
واألغطية البالستيكية، والمالبس الشتوية.

توفير المساعدات النقدية الموسمية لألسر المستضعفة )الهّشة أو الضعيفة المعّرضة للمخاطر( لتتمكن من تلبية احتياجاتها 
اإلضافية خالل أشهر الشتاء.

تحضير المآوي )وحدات اإليواء( الستقبال الشتاء، وذلك يشمل جعل وحدات اإليواء توّفر الوقاية من العوامل الجوية، وتصليح األعطاب 
فيها، وإجراء تحسينات على شبكات التصريف وغيرها من البنى التحتية األساسية في المخيمات والمستوطنات غير الرسمية.

سوريا
داخليــاُ  نــازح  ســوري  شــخص  مليــون   )1,6( إلــى  للوصــول  المفوضيــة  تهــدف 
)320,000 أُســرة( لتقديــم مســاعدات فصــل الشــتاء إليهــم، وذلــك مــن خــالل مكاتــب 
عمليــات المفوضيــة داخــل ســورية ومكتــب عبــر الحــدود مــن غــازي عنتــاب )تركيــا(. 
وابتــداًء مــن ســبتمبر / أيلــول، ُيخّطــط مكتــب المفوضيــة فــي ســورية لتقديــم مســاعدات 
ــة  ــاً بإمكاني ــع أنحــاء ســورية، رهن ــي جمي ــون ســوري ف ــى )1,5( ملي فصــل الشــتاء إل
ــم  ــي تقدي ــة ف ــوف ُتعطــى األولوي ــل. وس ــات والتموي ــليمهم المعون ــم لتس الوصــول إليه
هــذه المســاعدات لألســر المســتضعفة التــي نزحــت حديثــاً )بمــن فيهــم األشــخاص الــذي 
نزحــوا عــدة مــرات(، ولألشــخاص الذيــن يعيشــون فــي مناطــق يصعــب الوصــول إليهــا، 
ــن مــن  ــر مســتواها دون المســتوى القياســي، وللعائدي ــي يعتب ــواء الت ــي وحــدات اإلي وف
تلقــاء أنفســهم، فضــالً عــن األشــخاص الموجوديــن فــي المواقــع التــي يمكــن الوصــول 
إليهــا حديثــاً، والذيــن لــم يســبق لهــم أن تلّقــوا المســاعدات فــي الماضــي. وســوف تتلّقــى 
ــن الَفْرشــات  ــف م ــي تتأل ــة األساســية، الت ــواد اإلغاث ــالت( مجموعــات م ــر )العائ األُس
والبطانيــات واألغطيــة البالســتيكية وَفرشــات النــوم، والمــواد التكميليــة اإلضافيــة لفصــل 
ــترات، وأكيــاس / حقائــب النــوم. وســوف  الشــتاء، مثــل أطقــم المالبــس الشــتوية، والسُّ
ــة  ــتجابة ألي حال ــية لالس ــواد األساس ــذه الم ــن ه ــي م ــزون احتياط ــاظ بمخ ــم االحتف يت
ــة أعمــال البرنامــج مــن  ــة والشــركاء برصــد ومراقب طــوارئ. وســوف تقــوم المفوضي
خــالل عمليــات رصــد ومراقبــة مــا بعــد التوزيــع، والقيــام بزيــارات ألغــراض الرصــد 

والمراقبــة خــالل عمليــات التوزيــع.

باإلضافــة إلــى ذلــك، يعتــزم مكتــب المفوضيــة فــي ســورية دعم جميــع الالجئيــن وطالبي 
لين داخــل البلــد، بمــا فــي ذلــك الالجئيــن القادميــن مــن العــراق وبلــدان  اللجــوء المســجَّ
ــوء )7,298  ــه 22,730 الجئــاً وطالبــي لج ــم مــا مجموع ــوف يتــم دع ــرى. وس أخ
أســرة(، بتحويــل نقــدي لمــرة واحــدة، بقيمــة 82 دوالراً أمريكيــاً للفــرد لتغطيــة النفقــات 

اإلضافيــة خــالل فصــل الشــتاء، مثــل الوقــود والكهربــاء والبطانيــات والمالبــس.

ســوف تشــتمل مســاعدات عبــر الحــدود التــي َتــِرد مــن غــازي عنتــاب علــى مجموعــات 
مــن مــواد اإلغاثــة األساســية الالزمــة لمــا مجموعــه 100,000 شــخص ســوري نــازح 
ــاً )20,000 أســرة(، التــي تســتهدف األشــخاص األكثــر احتياجــاً فــي محافظتــي  داخلي
ــى  ــة األساســية عل حلــب وإدلــب. وتحتــوي كل مجموعــة مــن مجموعــات مــواد اإلغاث
بطانيــة حراريــة )توفــر لمســتخدمها درجــة حــرارة عاليــة(، وغطــاء بالســتيكي، 
ومصبــاح يعمــل بالطاقــة الشمســية، وفرشــة وغيرهــا مــن المــواد. وســوف يتــم تحديــد 
المنتفعيــن )المســتفيدين( مــن خــالل تطبيــق معاييــر االســتضعاف المتفــق عليهــا، علــى 
النحــو الــذي يحــدده تقييــم االحتياجــات مــن وحــدات اإليــواء / المــواد غيــر الغذائيــة فــي 

شــمال غــرب ســورية. وســوف يبــدأ التوزيــع فــي شــهر أكتوبــر / تشــرين األول.

• 
 

•

•

• ســوف يــؤدي نقــص األمــوال إلــى تخفيــض 
ألكثــر  الشــتوية  المســاعدات  فــي  كبيــر 
الفئــات المســتضعفة، التــي يبلــغ تعدادهــا 
يعرضهــم  ممــا  ســوري،  مليــون   )1,6(
ــة قاســية مــن دون الحصــول  لظــروف جوي

علــى مســاعدات.

• ســوف يــؤدي نقــص التمويــل إلــى جعــل 
22,730 شــخصاً مــن الالجئيــن وطالبــي 
اللجــوء غيــر قادرين علــى تلبيــة االحتياجات 
األساســية خــالل أشــهر فصــل الشــتاء، وإلــى 

ــادة تدهــور أحوالهــم المعيشــية. زي

فتــًى صغيــر نــازح يــرى انعــكاس صورتــه فــي الميــاه اآلخــذة باالرتفــاع فــي مخيــم 
العريشــة، ســورية، 2018

© المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين/ هشام عرفات



3 www.unhcr.org

الخطة اإلقليمية للمفوضية لتقديم مساعدات فصل الشتاء
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لبنان

تعتــزم المفوضيــة تقديــم مســاعدات فصــل الشــتاء إلــى 860,620 الجئــاً ســورياً 
ــط  ــت خ ــون تح ــرة( يعيش ــي )3,000 أس ــئ عراق ــرة( و 9,000 الج )172,124 أس
الفقــر. وتعيــش أكثــُر مــن نصــف عائــالت الالجئيــن الســوريين )51%( فــي لبنــان دون 
ــة )2.90(  ــاء )SMEB(، بقيم ــان البق ــاق لضم ــن اإلنف ــى م ــّد األدن ــلّة الح ــتوى س مس
ــة احتياجــات  ــى تلبي ــن عل ــر قادري ــي غي ــم بالتال ــوم؛ وه ــي الي ــرد ف ــي للف دوالر أمريك
البقــاء علــى قيــد الحيــاة، مثــل الغــذاء والصحــة والمــأوى. ونتيجــة لذلــك، فــإن مخاطــر 
الحمايــة وقابليتهــا للتأثــر بآليــات التعامــل الّســلبية آخــذةٌ فــي االزديــاد، فحوالــي تســع مــن 
ــة  ــالت الالجئ ــى أن العائ ــا يشــير بوضــوح إل ــون، مم ي ــة بالدِّ ل ــالت محمَّ كل عشــر عائ
ــم  ــية. ويتفاق ــا األساس ــة احتياجاته ــة لتلبي ــوارد الكافي ــى الم ــر إل ــزال تفتق ــورية ال ت الس
ــة  ــة المرتبط ــات االقتصادي ــّراء الصدم ــتاء ج ــالت خــالل فصــل الش ــك العائ وضــُع تل
ــك،  ــى ذل ــة إل ــل. وباإلضاف ــرص إدرار الدخ ــاض ف ــية، وانخف ــة القاس ــوال الجوي باألح
ــى  ــدرة عل ــة بســبب عــدم الق ــة إضافي ــد مــن األســر مخاطــر صحّي ســوف تواجــه العدي
المحافظــة علــى الــدفء، والفيضانــات مــع إمكانيــة الحصــول علــى الرعايــة الصحيــة 

ــل. المحــدودة بالفع

ــاَق الشــتوي لألســر  ــإّن اإلنف ــارات األســر المعيشــية، ف ــات المأخــوذة مــن سلســلة مــن زي ــة للبيان ــه المفوضي ــذي أجرت ــل ال ــى التحلي واســتناداً إل
الالجئــة يرتَفــع مــا بيــن 75 و 150 دوالراً أمريكيــاً فــي الشــهر. وبســبب االحتياجــات الهائلــة، ومحدوديــة المــوارد المتاحــة نتيجــة النقــص فــي 
ــع  ــط، لجمي ــهر فق ــي الش ــاً ف ــى 75 دوالراً أمريكي ــن عل ــتويين األخيري ــن الش ــاعدات الخاصــة بالبرنامجي ــُة المس ــرت ُحزم ــد اقُتِص ــل، فق التموي
المجتمعــات المســتضعفة التــي تلّقــت المســاعدات. ونظــراً إلــى تدهــور وضــع الحمايــة، وتضــاُؤل المــوارد الماليــة المخصصــة لمجتمــع الالجئيــن، 
فــإّن المــوارد المخصصــة لبرنامــج الشــتاء الُمقبــل ســوف ُتخّصــص علــى أســاس مواطــن االســتضعاف. وُتخّطــط المفوضيــة لتوزيــع 375 دوالراً 
أمريكيــاً علــى األســر الالجئــة التــي تنتفــع مــن برنامــج المســاعدات النقديــة المتعــددة األغــراض و / أو علــى برامــج المســاعدات الغذائيــة. وُيحســب 
التحويــل كتعويــض للنقــص وزيــادة للمنافــع، بقيمــة 75 دوالراً أمريكيــاً لألُســرة الواحــدة شــهرياً، لتغطيــة فتــرة خمســة أشــهر ابتــداًء مــن شــهر 
نوفمبــر / تشــرين الثانــي 2019 وانتهــاًء بشــهر مــارس / آذار 2020. أمــا بالنســبة إلــى األســر الالجئــة المســتضعفة التــي ال تتلقــى المســاعدات 
النقديــة المتعــددة األغــراض أو المســاعدات الغذائيــة، فــإّن المفوضيــة ُتخّطــط لتوزيــع 735 دوالراً أمريكيــا )147 دوالراً أمريكيــاً لألســرة الواحــدة 

لفتــرة تراكميــة مدتهــا خمســة أشــهر(. 

ــات  ــع الجه ــن جمي ــاورية بي ــة تش ــار عملي ــي إط ــا ف ــتوية، وتنقيحه ــة الش ــاعدات النقدي ــتهداف الخاصــة بالمس ــة االس ــتعراض منهجي ــتمر اس يس
الفاعلــة علــى مســتوى الفريــق العامــل المعنــي بالمســاعدات األساســية، والــذي يتشــّكل مــن وكاالت األمــم المتحــدة، والمنظمــات غيــر الحكوميــة 
والحكومــة. ويجــري التنفيــذ مــن خــالل اإلطــار المتعــدد الــوكاالت لنظــام “LOUISE”، وهــو: نظـــام لبنـــان الُموحـَّــد بيـــن الـــوكاالت للبطاقـــات 
اإللكترونيـــة. وســوف ُتجــرى عمليــة الرصــد )المراقبــة( بعــد التوزيــع فــي وقــت مبكــر مــن عــام 2020 بمــا يتماشــى مــع إطــار الرصــد والتقييــم 

الــذي أنشــئ ألغــراض مبــادرات التدخــل باســتخدام النقــد.

• 

•

• 

• ســوف يتــرك النقــص فــي التمويــل مــا يزيــد 
عــن 860,000 مــن الالجئيــن الســوريين 
المســتضعفين )172,000 أســرة( مــن دون 
الوســائل الالزمــة لتغطيــة احتياجاتهــم للنجــاة 

خــالل فصــل الشــتاء.

العراقييــن  الالجئيــن  إلــى  بالنســبة  أمــا   •
والالجئيــن اآلخريــن مــن جنســيات أخــرى، 
ســوف يتــرك النقــص فــي التمويــل 9,000 
 3,000( المســتضعفين  الالجئيــن  مــن 
ــة  أســرة( مــن دون الوســائل الالزمــة لتغطي

احتياجــات النجــاة خــالل فصــل الشــتاء.

تركــت ســنوات النــزوح، كمــا البــرد 
ــك الســنوات،  ــي شــهدتها تل ــوج الت والثل
الالجــئ  هــذا  وجــه  علــى  عالماتهــا 
ــان،  ــّن فــي عرســال، لبن الســوري الُمِس

ينايــر / كانــون الثانــي 2019. 
ــدة  ــم المتح ــامية لألم ــة الس © المفوضي
بــارا  دييغــو   / الالجئيــن  لشــؤون 

نشــيز  سا
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األردن
تهــدف المفوضيــة إلــى الوصــول إلــى 397,773 ســورياً )96,269 أســرة( فــي 
ــم مســاعدات فصــل الشــتاء  ــى تقدي ــة، وإل ــي المناطــق الحضري ــن وف ــات الالجئي مخيم
ــم  دعــم مــا  ــداًء مــن أكتوبــر / تشــرين األول مــن العــام الحالــي. وســوف يت إليهــم، ابت
مجموعــه 113,773 الجئــاً ســورياً )25,269 أســرة( فــي مخيمــي األزرق والزعتــري  
بمســاعدات نقديــة لفصــل الشــتاء لمــرة واحــدة، وذلــك مــن خــالل مرافــق التوزيــع النقدي 
المشــترك للمســاعدات اإلنســانية، وســوف يحصلــون أيضــاً على مســاعدات نقدية لشــراء 
ــى  ــاج إل ــرة تحت ــة 85,000 أس ــّددت المفوضي ــد ح ــة. وق ــي التدفئ ــتخدم ف ــاز المس الغ
المســاعدة فــي المناطــق الحضريــة، وتخطــط لمســاعدة أكثــر مــن 80 فــي المائــة مــن 
هــؤالء الالجئيــن )71,000 أســرة و 284,000 فــرد( وذلــك بحزمــة مســاعدات لمــرة 
واحــدة فقــط تغطــي تكلفــة المدفــأة، وأســطوانة الغــاز، وكلفــة إعــادة تعبئــة أســطوانات 

الغــاز لمــدة أربعــة أشــهر، وبطانيــات لــكل فــرد مــن أفــراد األســرة.

ــة الشــهرية  ــى المســاعدات النقدي ــة للحصــول عل ــة لألســر المؤهل ســيتم إعطــاء األولوي
المنتظمــة، والتــي ال تــزاُل ُمدرجــًة علــى قائمــة االنتظــار بســبب نقــص األمــوال، فــي 
ــش  ــا تعي ــى أّنه ــا عل ــّم تصنيفه ــي ت ــا األســر الت ــة مســاعدات الشــتاء. وأم اســتالم ُحزم
تحــت خــط الفقــر، ولكّنهــا غيــر مؤهلــة للحصــول علــى المســاعدات النقديــة، فســوف يتــم 
تضمينهــا فــي حالــة توافــر تمويــل إضافــي. وســيتمُّ إيــالُء اهتمــاٍم خــاص أيضــاً باألســر 
المعيشــية التــي ُتعيلهــا اإلنــاث )رّباتهــا إنــاث(، وللُمســّنين، ولألشــخاص ذوي اإلعاقــات، 
ــخاص ذوي  ــم للخطــر، ولألَش ــن منه ضي ــم، أو الُمعرَّ ــن يعيشــون وحده ــال الذي ولألطف
االحتياجــات الطبيــة، فضــالً عــن الّناجيــن مــن العنــف أو التعذيــب. وســوف يقــوم فريــق 
العمــل المشــترك بيــن الــوكاالت والمعنــي باالســتعداد للشــتاء، والــذي تشــترك المفوضيــة 
ــة، بمــا يكفــل  ــادرات التدخــل الشــتوية فــي المناطــق الحضري فــي رئاســته، بتنســيق مب

• 

•

يقــرب  مــا  فــإّن  التمويــل،  توافــر  دون  مــن   •
 96,269( ســوري  الجــئ   397,773 مــن 
أســرة(، ممــن يعيشــون فــي المناطــق الحضريــة 
والمخيمــات، لــن يكونــوا قادريــن علــى تلبيــة 
احتياجاتهــم المتزايــدة خــالل فصــل الشــتاء، ممــا 
ــل  ــى تحّم ــع األســر المعيشــية المســتضعفة إل يدف
األمــر  العاجلــة،  االحتياجــات  لتلبيــة  الديــون 
الــذي ُيفاقــم بالتالــي مســتوى ضعفهــا االقتصــادي 

بدرجــة كبيــرة.

الدعــم  لتقديــم  المتاحــة  ــبل  السُّ لقلّــة  ونظــرا   •
ــل  ــر المحتم ــن غي ــر الســوريين، فم ــن غي لالجئي
فــي وضــع  أخــرى  منظمــٌة  هنــاك  تكــون  أن 
ُيمّكنهــا مــن مســاعدة الالجئيــن الذيــن ال تســتطيع 
ــا  ــل، مّم ــة دعمهــم بســبب نقــص التموي المفوضي
يتــرك مــا مجموعــه 55,000 الجــئ عراقــي 
جنســيات  مــن  مســتضعفين  آخريــن  والجئيــن 
أُخــرى )17,500 أســرة( مــن دون أي وســيلة 

للمســاعدة خــالل فصــل الشــتاء.

ــب ازدواج المســاعدات. وســوف يضّطلــع الشــركاء فــي فريــق  اســتخدام معاييــر موّحــدة الختيــار المنتفعيــن، وإنشــاء مســاعدات موّحــدة، وتجنُّ
العمــل المعنــي باالســتعداد للشــتاء بإجــراء عمليــة رصــد )ومراقبــة( مشــتركة مــا بعــد توزيــع المســاعدات، وباإلبــالغ الالحــق فــي نهايــة فتــره 

التنفيــذ.

ــودانيون  ــون والس ــون والصومالي ــون واليمني ــا العراقي ــة، ومنه ــيات مختلف ــدة جنس ــي األردن ع ــوريين ف ــر الس ــن غي ــة الالجئي تضــمُّ مجموع
ــن  ــات الالجئي ــع فئ ــط لشــمول جمي ــن، وُتخّط ــج الواحــد( تجــاه الالجئي ــة الواحــدة )الّنه ــق سياســة المقارب ــة بتطبي ــزم المفوضي ــم. وتلت وغيره
المســتضعفين فــي مســاعدات االســتعداد للشــتاء. وبالنســبة إلــى فصــل الشــتاء القــادم، يحتــاج مــا مجموعــه 55,00 الجــئ عراقــي والجئيــن 
مــن جنســيات أخــرى )17,500 أســره( إلــى هــذه المســاعدات، وقــد جــرى تحديدهــم باســتخدام نفــس معاييــر االختيــار التــي اســُتخدمت فــي 
تحديــد الســوريين. وســوف ُتدفــع المســاعدات مــن خــالل عمليــة توزيــع نقــدي لمــرة واحــدة فقــط عــن طريــق مرفــق التوزيــع النقــدي المشــترك 
للمســاعدات اإلنســانية. ونظــراً لمحدوديــة الّدعــم اإلنســاني وحصــول قلّــة يســيرة مــن الالجئيــن علــى تصاريــح العمــل، فــإن غالبيــة الالجئيــن 
العراقييــن وغيرهــم مــن الالجئيــن غيــر الســوريين بحاجــة خاصــة إلــى المســاعدات الشــتوية. ويضــمُّ المنتفعــون بيــن صفوفهــم العائــالت التــي 
ُتشــّكل بالفعــل جــزءاً مــن برنامــج المســاعدات النقديــة المنتظمــة التــي تقدمهــا المفوضيــة، وجــزءاً مــن قائمــه االنتظــار. وال تــزال المفوضيــة 

إحــدى الــوكاالت القليلــة التــي تواصــل تقديــم المســاعدات إلــى الالجئيــن غيــر الســوريين فــي األردن.

•

رجــاٌل مــن الالجئيــن الســوريين فــي مخيــم 
الزعتــري، يعبــرون علــى متــن دّراجاتهــم 
ــاء  ــن، أثن ــًة بالطي ــة الطــرق الُموِحل الهوائي
العمــل،  إلــى  للذهــاب  المطــر،  هطــول 

األردن.   ،2018
المفوضيــة الســامية لألمــم المتحــدة لشــؤون 

الالجئيــن / ل. كاراليســل.
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الخطة اإلقليمية للمفوضية لتقديم مساعدات فصل الشتاء
األوضاع في سورية والعراق/ 2019 - 2020

العراق
المســاعدات  لتقديــم  المفوضيــة  برنامــج  يبقــى   •
الالزمــة لالســتعداد للشــتاء فــي العــراق برنامجــاً 
حيوّيــاً يهــدف لضمــان تجهيز حوالــي 666,000 
نازحــاً داخليــاً )111,000 أســره( و  شــخصاً 
157,700 الجــئ ســوري )38,300 أســره( و 
16,800 الجــئ مــن جنســيات أخــرى )4,200 
ــل ظــروف  ــزم مــن مــوارد لتحّم ــا يل أســره(، بم

ــا. الشــتاء القاســية والنجــاة منه

وفــي بعــض المناطــق الجبليــة فــي العــراق، وال   •
ــم  ــث ُتقي ــم كردســتان العــراق، حي ــي إقلي ســيما ف
ــن الســوريين،  ــة مــن الالجئي ــي المائ نســبة 99 ف
مــن الُممكــن أن تنخفــض درجــات الحــرارة إلــى 
مــا دون درجــة الّتجّمــد خــالل أشــهر الشــتاء. 
علــى  كبيــراً  اعتمــاداً  النــاس  غالبيــة  وتعتمــد 
ــة لالســتعداد لفصــل الشــتاء،  المســاعدات المقّدم
ــية لألشــخاص  ــات األساس ــي االحتياج ــي تلب والت
ــل  النازحيــن داخليــاً والالجئيــن مــن أجــل تحمُّ

ــا. ــاة منه ــية والنج ــتاء القاس ــروف الش ظ

لحوالــي  الشــتاء  مســاعدات فصــل  توفيــر  إلــى  العــراق  فــي  المفوضيــة  وتهــدف 
ــرة(، و 157,700 الجــئ ســوري  ــاُ )111,000 أس ــازح داخلي 666,000 شــخص ن
)38,300 أُســرة(، و16,800 الجــئ مــن جنســيات أخــرى )4,200 أســرة(. وســوف 
ــة مــن عائــالت  ــكل عائل ــّدم مســاعدات فصــل الشــتاء، بقيمــة 400 دوالر أمريكــي ل ُتق
الالجئيــن كمنحــة نقديــة لمــرة واحــدة عــن طريــق اثنيــن مــن مقّدمــي الخدمــات الماليــة 
م إلى أســر األشــخاص  )"آســيا حوالــة" و "زيــن كاش"(. وباإلضافــة إلــى ذلك، ســوف ُتقدَّ
ــة 200 دوالر  ــدة بقيم ــرة واح ــتاء لم ــل الش ــاعدات فص ــات مس ــاً دفع ــن داخلي النازحي
ــاً، فــاّن هــذا المبلــغ ُيكّمــل توزيــع  أمريكــي لــكل أســرة. وبالنســبة إلــى النازحيــن داخلّي
ــع مــن قبــل الحكومــة العراقيــة. وســوف  الكيروســين )الــكاز أو النفــط األبيــض( المتوّق
ــف المحمــول،  ــة باســتخدام الهات ــظ المالي ــق المحاف ــة عــن طري م المســاعدات النقدي ــدَّ ُتق
ــث  ــم تحدي ــن. وســوف يت ــد تســجيل المنتفعي ــة عن ــات المالي ــو الخدم م ــُئها مقدِّ ــي ُينش الت
ــم  ــى هواتفه ــة عل ــائل ذات الصل ــع الرس ــم جمي ــن تلقِّيه ــد م ــن للتأك ــات المنتفعي معلوم

ــة. المحمول

ــط  ــة، ُتخّط ــاءه تســليم المســاعدات النقدي ــز كف ــى تعزي ــة إل وكجــزء مــن الجهــود الرامي
المفوضيــة، للفتــرة 2019 – 2020 مــن تقديــم مســاعدات فصــل الشــتاء، لنشــر نظــام 
جديــد لتوثيــق المدفوعــات المســتندة إلــى التحّقــق البيومتــري )بأخــذ القياســات الحيويــة، 
ــة /  ــة أخــذ القياســات الحيوي ــؤدي إدخــال تكنولوجي ــن ...(. وســوف ي ــل بصمــة العي مث
ــة،  ــة الهوي ــتوى دق ــين مس ــى تحس ــة إل ــاعدات النقدي ــة المس ــع قيم ــة لدف ــة القزحي بصم
والكفــاءة والســرعة. وســوف تتوافــر الخطــوط الســاخنة لتمكيــن المنتفعيــن مــن التمــاس 

ــات تواجههــم. المســاعدة، أو اإلبــالغ عــن أي شــكاوى أو تحّدي

ــالء  ــة، مــع إي ــي المجتمعــات المحلي ــم اجراؤهــا بمشــاركة الشــركاء وممثل ــي يت ــى تقييمــات االســتضعاف الت ــن اســتناداً إل ــد المنتفعي ــم تحدي يت
األولويــة ألوجــه االســتضعاف االجتماعيــة االقتصاديــة، واألشــخاص الذيــن ُتعنــى بهــم المفوضيــة، مــن الذيــن يعيشــون فــي أكثــر المناطــق 
ــق المفوضيــة مــع الجهــات الفاعلــة حســب القطاعــات، وال ســّيما قطــاع المــأوى، والمــواد غيــر الغذائيــة، والفريــق  الجغرافيــة بــرودة. وُتنسِّ
ــوات االتصــال، وإداره المخاطــر  ــاء قن ــة أيضــا التنســيق مــع حكومــة العــراق إلنشــاء وإدامــة بق ــد. وتواصــل المفوضي ــي بالنق العامــل المعن
ــمعة، والحصــول علــى المســاعدات وإيصالهــا للمنتفعيــن. وســوف يتشــارك موظفــو المفوضيــة وشــركاؤهم فــي رصــد ومراقبــة  المرتبطــة بالسُّ
التوزيعــات النقديــة فــي الميــدان لضمــان المســاءلة، وذلــك عــن طريــق التأكــد مــن أن المنتفعيــن المســتهدفين يتلقــون المبالــغ الصحيحــة مــن 
المســاعدات النقديــة مــن خــالل عمليــات التفتيــش باالنتقــاء العشــوائي، خــالل الزيــارات الميدانيــة لمواقــع التوزيــع. وســوف ُيجــرى الرصــد 
ــه  ــتخدام طريق ــة باس ــالت الهاتفي ــزة، والمقاب ــات الُمرّك ــات المجموع ــة، ومناقش ــة المتنقل ــَرق الميداني ــالل الِف ــن خ ــع م ــد التوزي ــة بع والمراقب

ــاً إلــى جنــب مــع زيــارات األســر المعيشــية. عشــوائية ألخــذ العينــات، جنب

• 

•

• 

ــة  ــق الُموِحل ــر الطري ــاً َتعُب ــة داخلي ــة نازح ــالت عراقي عائ
يــن أثنــاء المطــر للوصــول إلــى المخيــم، بعــد فرارهــا  بالطِّ

ــراق.  ــي الموصــل، الع ــال ف ــن القت م
المفوضيــة الســامية لألمــم المتحــدة لشــؤون الالجئيــن / 

كاروليــن غلــوك
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DOiAreporting@unhcr.org :للمزيد من التفاصيل، يرجى االتصال بمكتب المفوضية بمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا في عمان )األردن( من خالل

مصر

ــة 36  ــدة بقيم ــرة واح ــة لم ــاعدات النقدي ــر المس ــر لتوفي ــي مص ــة ف ــط المفوضي ُتخّط
ــاً ســورياً )29,244  ــه 87,184 الجئ ــا مجموع ــد، لم ــاً للشــخص الواح دوالراً أمريكي
أســرة( و 3,934 الجئــاً عراقيــاً )1,659 أســرة(. وعلــى الرغــم مــن التضخــم والتكاليف 
ــاء  ــة أثن ــم الُملّح ــة كامــل احتياجاته ــن عــن تلبي ــى عجــز الالجئي ــي أّدت إل ــدة الت المتزاي
ــد  ــا بع ــة لم ــد والمراقب ــة الرص ــر عملي ــي تقاري ــا ورد ف ــي )كم ــتاء الماض ــل الش فص
ــة  ــادة قيمــه الّتحويــالت النقدي ــي أّن زي ــة األمــوال الُمتاحــة تعن ــإّن محدودي ــع(، ف التوزي
ســوف تــؤدي إلــى انخفــاض عــدد المنتفعيــن، ولذلــك تعتــزم المفوضيــة المحافظــة علــى 

ــغ المســاعدات التــي قّدمتهــا العــام الماضــي. نفــس مبل

ســوف يتــم توزيــع المســاعدات مــن خــالل مكاتــب البريــد المصريــة ابتــداًء مــن نوفمبــر 
/ تشــرين الثانــي، وســوف تترّكــز بصــورة أساســية فــي المحافظــات الثــالث لــكل مــن 
ــم  ــب تقدي ــة وُتراق ــد المفوضي ــوف ترص ــاط. وس ــكندرية ودمي ــرى واإلس ــرة الكب القاه
المســاعدات الشــتوية مــن خــالل عقــد اجتماعــات منتظمــة مــع الشــركاء فــي المجموعــة 
العاملــة المعنيــة باالحتياجــات األساســية والنقديــة، وكذلــك عــن طريــق عمليــة الرصــد 

ــد وإطــار ألخــذ العينــات. والمراقبــة بعــد التوزيــع باســتخدام نمــوذج موحَّ

• 
 

•

ســوف ُتغطــي األمــوال المطلوبــة احتياجــات   •
ــرة(  ــورياً )29,244 أس ــاً س 87,184 الجئ
ــن  ــن آخري ــاً والجئي ــاً عراقي و 3,934 الجئ
أســرة(.   1,659( أخــرى  جنســيات  مــن 
ــاعدات  ــم مس ــي تقدي ــاق ف ــأن اإلخف ــن ش وم
األســر  قــدره  ُيضِعــف  أن  الشــتاء  فصــل 
المعيشــية المســتضعفة علــى الّتكّيــف مــع 
ــؤّدي  ــا ي ــرارة المنخفضــة، مّم ــات الح درج
بُحســن  اإلضــرار  خطــر  ارتفــاع  إلــى 
ســالمتها البدنيــة والنفســية و / أو الّتســّبب 
فــي اللجــوء إلــى اســتراتيجيات المواجهــة 

الضــارة األخــرى.

أميــره، الجئــة ســورية مــن الرقــة، تزيــل 
ــتوطنة  ــي مس ــا ف ــارج منزله ــن خ ــوج م الثل
البقــاع.  وادي  فــي  رســمية  غيــر  بشــرية 

/ كانــون 2019. ينايــر  لبنــان، 
مفوضيه الالجئين / دييغو بارا سانشيز


