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تشــير تقديــرات المفوضيــة الســامية لألمــم المتحــدة لشــؤون الالجئيــن، لفصــل الشــتاء لهــذا العــام، إلــى 
وجــود )3,8( مليــون ســوري وعراقــي نازحيــن داخليــًا والجئيــن )ومنهــم الجئــون مــن جنســيات ُأخــرى(، 
بحاجــٍة إلــى مســاعدات االســتعداد لفصــل الشــتاء، فــي كلٍّ مــن مصــر والعــراق واألردن ولبنــان 
وســورية. وبالنســبة إلــى الكثيــر مــن هــؤالء النازحيــن والالجئيــن، فــإّن فصــل الشــتاء هــذا ســيكون 

التاســع علــى التوالــي الــذي يقضونــه فــي وضــع النــزوح أو اللجــوء.

ّن المفّوضيــة الســامية لألمــم المتحــدة لشــؤون الالجئيــن لُتعــِرَب عــن امتنانهــا للمســاهمات الكريمــة  واإ
التي تلّقتها في إطار برنامج االستعداد للشتاء لديها، والتي يّسرت التوفير المبّكر لهذه المساعدات 
َعْبــَر المنطقــة، األمــر الــذي ُيفســح المجــال للنازحيــن والالجئيــن الســوريين والعراقييــن المســتضعفين 

)الضعفــاء المعّرضيــن للمخاطــر( لكــي يســتعدوا لفصــل الشــتاء القــارس فــي هــذه البلــدان. 

لقــد بــدأت عمليــة توزيــع مســاعدات االســتعداد للشــتاء فــي كل مــن ســورية والعــراق مــن يــوم 31 
تــّم تقديــم هــذه المســاعدات فعلّيــًا ألكثــر مــن 364,000 ســوري  أكتوبــر / تشــرين األول؛ فقــد 
وعراقــي نازحيــن داخليــًا والجئيــن علــى الّســواء. وفيمــا تبّقــى مــن بلــدان اللجــوء، ســوف يبــدأ توزيــع 
ــي برنامــج االســتعداد للشــتاء الفتــرة مــن  هــذه المســاعدات فــي شــهر نوفمبــر / تشــرين الثانــي. وُيغطِّ

ســبتمبر / أيلــول 2019 إلــى مــارس / آذار 2020. 

 غير ممول
٪30
6٧ مليون دوالر أمريكي

تم تمويل
٪٧0

1٥٥ مليون دوالر أمريكي

*يتخلف مستوى التمويل من بلد إلى آخر

التمويل
222 مليون دوالر أمريكي 

مطلوبة

عملية التقييم التقديري تشير إلى 
وجود أكثر من )3,8( مليون شخص 

مستضعف بحاجة إلى مساعدات 
االستعداد للشتاء

مت لهم  364,000 شخص ُقدِّ
مساعدات االستعداد للشتاء لغاية 31 

أكتوبر / تشرين األول 

أكثر من:

3 ماليين 
سوري

 764,300
عراقي

منهم الجئون من
جنسيات ُأخرى
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سورية

وتهــدف المفوضيــة الســامية لألمــم المتحــدة لشــؤون الالجئيــن إلــى تقديــم مســاعدات االســتعداد لفصــل الشــتاء إلــى )1,6( مليــون ســوري نــازح داخليــًا وعائــد إلــى 
لــى المجتمعــات الُمضيفــة لهــم )320,000 عائلــة(، وذلــك مــن خــالل وحــدات عمليــات المفوضيــة العاملــة داخــل ســورية )1,٥ مليــون ســوري نــازح  ســورية، واإ
داخليــًا(، ومــن خــالل وحــدة عمليــات المفوضيــة التــي تعمــل عبــر الحــدود مــن غــازي عنتــاب فــي تركيــا )100,000 نــازح داخليــًا(. فمــن داخــل ســورية، بــدأت 
عمليــة توزيــع مســاعدات االســتعداد للشــتاء فــي ســبتمبر / أيلــول، وتّمــت مســاعدة مــا مجموعــه 221,٥24 فــردًا حتــى اآلن، ومــن ضمنهــم مــن نزحــوا حديثــًا فــي 
لــى العائــالت التــي نزحــت  شــمال شــرق ســورية. وُتعطــى األولويــة فــي تقديــم المســاعدات إلــى المســتضعفين مــن األشــخاص النازحيــن داخليــًا ومــن العائديــن، واإ
لــى العائديــن مــن تلقــاء أنفســهم، وكذلــك  حديثــًا، واألشــخاص الذيــن يعيشــون فــي مناطــق يصعــب الوصــول إليهــا، وفــي وحــدات إيــواء دون المســتوى المطلــوب، واإ

إلــى األشــخاص الذيــن أصبحــت أماكــن إقامتهــم متاحــًة ُيمكــن الوصــول إليهــا حديثــًا، والذيــن لــم تتــم مســاعدتهم فــي الماضــي.

مــت المفّوضيــة مــواد اإلغاثــة األساســية والشــتوية إلــى مــا يزيــد عــن 12٧,٥00  وفــي شــمال شــرق ســورية، وكجــزء مــن الجهــود المشــتركة بيــن الــوكاالت، فقــد قدَّ
شــخص نــازح حديثــًا داخــل المجتمعــات الُمضيفــة، ودور اإليــواء الجماعيــة والُمخّيمــات، ومنهــم أكثــر مــن 60,000 شــخص فــي مخيمــات الهــول، والعريشــة 
والــروج والمحمودلــي. وتتكــّون مســاعدات االســتعداد للشــتاء مــن مجموعــة مــواد اإلغاثــة األساســية الموّحــدة، والتــي تتضّمــن الَفْرشــات واألغطيــة البالســتيكية 
وَفرشــات النــوم، والمصابيــح التــي تعمــل بالطاقــة الشمســية، وأطقــم أدوات المطبــخ، والصفائــح )"الجراكــن" أو "الجالونــات"(، والمــواد التكميليــة اإلضافيــة لفصــل 

ــترات، وأكيــاس / حقائــب النــوم. الشــتاء، مثــل أطقــم المالبــس الشــتوية، والسُّ

لقــد بــدأت مســاعدات االســتعداد للشــتاء تتدّفــق عبــر الحــدود مــن غــازي عنتــاب فــي أكتوبــر / تشــرين الثانــي، وقــد تــم نقــل ٧,000 مجموعــة مــواد إغاثيــة غيــر 
غذائية إلى شــمال غرب ســوري عبر الحدود، وتم توزيع 2,484 مجموعة منها لمســاعدة 12,420 شــخصًا. وتقوم المفوضية الســامية لألمم المتحدة لشــؤون 
الالجئيــن وشــركاؤها فــي التوزيــع بالتنســيق مــع مجموعــة القطــاع المســؤولة عــن المــأوى / المــواد غيــر الغذائيــة لتجنُّــب ازدواجيــة الجهــود، والســتهداف المناطــق 
ــُف مجموعــة األدوات غيــر الغذائيــة مــن البطانيــات الحراريــة، والفرشــات الّرغويــة )الخفيفــة(، والمصابيــح التــي تعمــل بالطاقــة  التــي تشــتدُّ فيهــا الحاجــة. وتتأّل

الّشمســية، والُمشــمَّع الُمقْطــَرن "التاربوليــن البالســتيكي"، ومــواد حفــظ الصحــة / النظافــة الّصحّيــة. 

وباإلضافــة إلــى ذلــك، ُيخّطــط مكتــب المفوضيــة الســامية لألمــم المتحــدة لشــؤون الالجئيــن فــي ســورية لدعــم 22,٧30 الجئــًا مســّجاًل وطالــب لجــوء )٧0,298 
عائلــًة( داخــل ســورية، ومــن بينهــم الجئــون مــن العــراق ومــن بلــدان ُأخــرى، بتزويدهــم بتحويــل نقــدي لمــرٍة واحــدة فقــط، بقيمــة 82 دوالرًا لــكل شــخص، وذلــك 

لتغطيــة النفقــات اإلضافيــة أثنــاء فصــل الشــتاء، مثــل الوقــود والكهربــاء والبطانيــات والمالبــس. 

• 

•

•

•

الجئين عراقيين 
والجئين من جنسيات أخرى

فردًا

نوع المساعدة

22,٧30 فردًا مستهدفًا

مساعدات نقدية: 100 ٪

الجئين سوريين

فردًا

نوع المساعدة

*1٫6 مليون فردًا مستهدفًا
233,944 فردًا تم الوصول اليهم

مساعدات عينية: 100 ٪

األشخاص )المشمولون
باختصاص المفوضية( الُمخطط 

لمساعدتهم مقارنة باألشخاص 
الذين تم الوصول اليهم

ــط المفوضيــة لتقديــم المســاعدات إليهــم عــن طريــق وحــدات عمليــات المفوضيــة  ــون )1,٥( مليــون نــازح ســوري داخلــي ُتخطِّ *  هــؤالء يضمُّ
العاملــة داخــل ســورية، و 100,000 نــازح ســوري آخــر مــن خــالل وحــدة عمليــات المفوضيــة العاملــة عبــر الحــدود مــن غــازي عنتــاب )تركيــا(.

ُتركِّز استراتيجية المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين لالستعداد للشتاء على ثالث مجاالت واسعة النطاق من مبادرات التدخل

• ُينّفــذ برنامــج االســتعداد للشــتاء مــن خــالل موظفــي المفوضيــة الســامية لألمــم المتحــدة لشــؤون الالجئيــن، والجهــات الحكوميــة، والشــركاء، ومتطوعــي التوعيــة المجتمعيــة، وذلــك بالتنســيق مــع منّصــات 
االســتجابة المشــتركة بيــن الــوكاالت، األوســع نطاقــًا.

• ال يتداخل تقديم المساعدات النقدية الموسمية مع توفير مواد اإلغاثة األساسية، والمساعدات المقّدمة لتحضير وحدات اإليواء الستقبال الشتاء.

توفيــر مــواد اإلغاثــة األساســية الُمحــّددة لمواجهــة فصــل الشــتاء، ومنهــا علــى ســبيل المثــال البطانيــات الحراريــة )التــي توفِّــر 
لمســتخدميها درجــة حــرارة عاليــة(، والصفائــح البالســتيكية، والمالبــس الشــتوية.

توفير المساعدات النقدية الموسمية للعائالت المستضعفة بهدف تلبية احتياجاتها اإلضافية خالل أشهر الشتاء.

تحضيــر وحــدات اإليــواء الســتقبال الشــتاء، وذلــك يشــمل جعــل وحــدات اإليــواء توّفــر الوقايــة مــن العوامــل الجويــة، وتصليــح األعطــاب 
دخــال تحســينات علــى شــبكات الصــرف، وغيرهــا مــن البنــى التحتيــة األساســية فــي المخيمــات والمســتوطنات البشــرية غيــر  فيهــا، واإ

الرســمية.
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لبنان

األردن

تعتــزم المفوضيــة الســامية لألمــم المتحــدة لشــؤون الالجئيــن تقديــم مســاعدات االســتعداد للشــتاء إلــى 860,620 الجئــًا ســوريًا )1٧2,124 عائلــًة( و 9,000 
الجــئ عراقــي )3,000 عائلــة(، يعيشــون جميعهــم تحــت خــط الفقــر. وتعيــُش نســبة ٧3٪ مــن العائــالت الســورية الالجئــة فــي لبنــان دون مســتوى ســّلة الحــّد 
األدنــى مــن اإلنفــاق )MEB(، بقيمــة )3,84( دوالر أمريكــي للفــرد فــي اليــوم؛ وهــم بالتالــي غيــر قادريــن علــى تلبيــة احتياجــات البقــاء علــى قيــد الحيــاة، مثــل 
الغــذاء والصحــة والمــأوى. ونتيجــة لذلــك، فــإن مخاطــر الحمايــة وقابليتهــا للتأثــر بآليــات التعامــل الّســلبية آخــذٌة فــي االزديــاد، فحوالــي تســع عائــالت مــن كل 
يــون، ممــا يشــير بوضــوح إلــى أن العائــالت الالجئــة الســورية ال تــزال تفتقــر إلــى المــوارد الكافيــة لتلبيــة احتياجاتهــا األساســية. ويتفاقــم  لــٌة بالدِّ عشــر عائــالت محمَّ
وضــُع تلــك العائــالت خــالل فصــل الشــتاء جــّراء الصدمــات االقتصاديــة المرتبطــة باألحــوال الجويــة القاســية، وانخفــاض فــرص إدرار الدخــل. وباإلضافــة إلــى 
ذلــك، ســوف ُيواجــه العديــد مــن األســر مخاطــر صحّيــة إضافيــة بســبب عــدم القــدرة علــى المحافظــة علــى الــدفء، إلــى جانــب مواجهــة الفيضانــات، ومحدودّيــة 

الحصــول فعليــًا علــى الرعايــة الصحيــة.

واســتنادًا إلــى التحليــل الــذي أجرتــه المفوضيــة الســامية لألمــم المتحــدة لشــؤون الالجئيــن للبيانــات المأخــوذة مــن سلســلة مــن زيــارات األســر المعيشــية )منــازل 
العائــالت(، فــإّن اإلنفــاَق الشــتوي لألســر الالجئــة يرتَفــع مــا بيــن ٧٥ و 1٥0 دوالرًا أمريكيــًا فــي الشــهر. وبســبب االحتياجــات الهائلــة، ومحدوديــة المــوارد 
ــًا فــي الشــهر فقــط،  المتاحــة نتيجــة النقــص فــي التمويــل، فقــد اقُتِصــرت ُحزمــُة المســاعدات الخاصــة بالبرنامجيــن الشــتويين األخيريــن علــى ٧٥ دوالرًا أمريكي
لجميــع المجتمعــات المســتضعفة التــي تلّقــت المســاعدات. ونظــرًا لتدهــور وضــع الحمايــة، وتضــاُؤل المــوارد الماليــة المخصصــة لمجتمــع الالجئيــن، فــإّن المــوارد 
المخصصــة لبرنامــج الشــتاء الُمقبــل ســوف ُتخّصــص علــى أســاس مواطــن االســتضعاف. وبتوزيــع مبلــغ مقطــوع، مقــداره 3٧٥ دوالرًا أمريكيــًا علــى تلــك العائــالت 
الالجئــة التــي تعيــش دون مســتوى ســلة الحــّد األدنــى مــن اإلنفــاق، ُتخّطــط المفوضيــة الســامية لألمــم المتحــدة لشــؤون الالجئيــن لتغطيــة احتياجــات الشــتاء لمــدة 

خمســة أشــهر ابتــداًء مــن شــهر نوفمبــر / تشــرين الثانــي 2019، ولغايــة شــهر مــارس / آذار 2020. 

ــأ بمســتوى االســتضعاف االجتماعــي واالقتصــادي لالجئيــن فــي لبنــان، ألجــل تنفيــذ برنامــج  وســوف تواصــل المفوضيــة اســتخدام نظــام االســتهداف الــذي يتنّب
المســاعدات النقديــة الشــتوية. وقــد صــادق الفريــق العامــل المعنــي بالمســاعدات األساســية، الــذي تتشــّكل عضويتــه مــن وكاالت األمــم المتحــدة والمنظمــات غيــر 
الحكوميــة والحكومــة، علــى هــذا النهــج، األمــر الــذي ُيضفــي صفــة الّشــفافّية والكفــاءة الالزمتيــن لتلبيــة احتياجــات الفئــات األشــد اســتضعافًا. ويجــري تنفيــذ النهــج 
ــان الُموحَـّــد بيـــن الـــوكاالت للبطاقـــات اإللكترونيـــة. وســوف ُتجــرى عمليــة الرصــد  ــام لبنـ مــن خــالل اإلطــار المتعــدد الــوكاالت لنظــام “LOUISE”، وهــو: نظـ
)المراقبــة( بعــد التوزيــع فــي وقــت مبكــر مــن عــام 2020 بمــا يتماشــى مــع إطــار الرصــد والتقييــم الــذي أنشــئ ألغــراض مبــادرات التدخــل باســتخدام النقــد. وعلــى 
ضــوء األزمــة االقتصاديــة الُكبــرى التــي تعصــف بلبنــان حاليــًا، فــإن حملــة الشــتاء التــي ُتطلقهــا المفوضيــة هــذا العــام ســوف تصــل إلــى عــدد مــن العائــالت اللبنانيــة 
المســتضعفة يفــوق العــدد الــذ ســاعدته العــام الماضــي، وذلــك لكــي تضمــن إمكانيــة تمّتعهــم بالــدفء أثنــاء فصــل الشــتاء، رغــم تســارع مســتوى تدهــور أوضاعهــم. 

• 

•

•

فردًا

فردًا

نوع المساعدة

نوع المساعدة

9٫000 فردًا مستهدفًا

45,850 فردًا مستهدفًا

مساعدات نقدية: 100 ٪

مساعدات نقدية: 100 ٪

الجئين سوريين

الجئين سوريين

فردًا

فردًا

نوع المساعدة

نوع المساعدة

860,620 فردًا مستهدفًا

310,873 فردًا مستهدفًا

مساعدات نقدية: 100 ٪

مساعدات نقدية: 100 ٪

األشخاص )المشمولون
باختصاص المفوضية( الُمخطط 

لمساعدتهم مقارنة باألشخاص 
الذين تم الوصول اليهم

األشخاص )المشمولون
باختصاص المفوضية( الُمخطط 

لمساعدتهم مقارنة باألشخاص 
الذين تم الوصول اليهم

الجئين عراقيين 
والجئين من جنسيات أخرى

الجئين عراقيين 
والجئين من جنسيات أخرى
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برنامج مساعدات فصل الشتاء اإلقليمي
األوضاع في سورية والعراق/ أكتوبر ٢٠١٩

تهــدف المفوضيــة الســامية لألمــم المتحــدة لشــؤون الالجئيــن فــي العــراق إلــى تقديــم المســاعدات الالزمــة لالســتعداد للشــتاء لحوالــي 666,000 شــخص نــازح 
داخليــًا )111,000 عائلــة( و 1٥٧,٧00 الجــئ ســوري )38,300 عائلــة( و 16,800 الجــئ مــن جنســيات أخــرى )4,200 عائلــة(. وخــالل أكتوبــر / 
تشــرين األول، انتفــع مــا مجموعــه 89,480 شــخصًا نازحــًا داخليــًا وعائــدًا )14,913 عائلــة( مــن المســاعدات الشــتوية النقديــة فــي كل أنحــاء العــراق )أي فــي 
المحافظــات الثمانــي عشــرة كلهــا(، ومنهــم 4,330 عائلــة ترأســها اإلنــاث )رّبتهــا ُأنثــى(. وقــد اســتلمت كلُّ عائلــة )أســرة معيشــية( منهــا 240,000 دينــار عراقــي 

)200 دوالر أمريكــي(، ُتســتكَمل بمســاعدات لتغطيــة كلفــة الكيروســين )الــكاز أو النفــط األبيــض( المتوّقــع مــن الحكومــة العراقيــة توزيعــه. 

وبالنســبة إلــى الالجئيــن، فقــد جــرى تحديــد 84,000 الجــئ مؤهــل )21,000 عائلــة( يعيشــون فــي المناطــق الحضريــة، والمناطــق المحيطــة بالمناطــق 
الحضريــة، والمناطــق الريفيــة؛ و 90,٥00  الجــئ )22,62٥ عائلــة( يعيشــون داخــل المخيمــات، لكــي يتلقَّــوا مســاعدات نقديــة شــتوية. وابتــداًء مــن 31 أكتوبــر 
/ تشــرين األول، ســحبت نقــدًا 8,620 عائلــة مســاعداتها بالدينــار العراقــي ومقدارهــا 480,000 )4,00 دوالر أمريكــي( لــكل عائلــة، مــن خــالل نظــام "آي-َبــي 
EyePay"، باســتخدام بصمــة العيــن كطريقــة للتوثيــق، فــي حيــن اســتلم 123 شــخصًا، مّمــن ليــس لديهــم توثيــق عــن طريــق بصمــة العيــن، مســتحقاتهم النقديــة 

مــن خــالل المحفظــة اإللكترونيــة “e-wallet”. وســوف يســتلم مــا تبّقــى مــن المنتفعيــن مســاعداتهم النقديــة فــي نوفمبــر / تشــرين الثانــي.

وبالنســبة إلــى الواصليــن الجــدد مــن الســوريين إلــى مخيــم بــردرش ومخيــم غاويــالن، تواصــل المفوضيــة الســامية لألمــم المتحــدة لشــؤون الالجئيــن وشــركاؤها توفيــر 
مــواد اإلغاثــة األساســية، التــي تشــمل مواقــد الطبــخ، والمدافــئ التــي تعمــل بالكيروســين، وأدوات المطبــخ، والبطانيــات الحراريــة(، والفرشــات، واأللحفــة وصفائــح 
الميــاه. ويتــم أيضــًا توزيــع أطقــم مــواد الشــتاء الالزمــة للخيــام، اســتعدادًا لفصــل الشــتاء. كذلــك فــإن العمــل متواصــٌل علــى صعيــد توفيــر البطانيــات اإلضافيــة – 
بطانيتــان للشــخص الواحــد فــي المجمــوع. وســوف ينتفــع الواصلــون الجــدد إلــى داخــل المخيمــات مــن المســاعدات النقديــة الشــتوية، باســتخدام أســلوب االســتالم 
نفســه الــذي يســتخدمه مجتمــع الســوريين الحالــي. وســوف تســتلم كل عائلــة مبلــغ 400 دوالر أمريكــي )مــا يعــادل 480,000 دينــار عراقــي(، ومــن المتوّقــع أن 

يبــدأ التوزيــع فــي وقــت مبكــر مــن ديســمبر / كانــون األول.   

تهــدف المفوضيــة الســامية لألمــم المتحــدة لشــؤون الالجئيــن إلــى تقديــم مســاعدات االســتعداد للشــتاء إلــى 310,8٧3 شــخصًا ســوريًا )69,069 عائلــة( فــي 
مخيمــات الالجئيــن وفــي المناطــق الحضريــة، ابتــداًء مــن نوفمبــر / تشــرين الثانــي مــن العــام الحالــي. وســوف يتــم دعــم العائــالت، فــي مخيمــي األزرق والزعتــري، 
بمســاعدات نقديــة لفصــل الشــتاء لمــرة واحــدة، وذلــك مــن خــالل مرافــق التوزيــع النقــدي المشــترك للمســاعدات اإلنســانية، وســوف يحصلــون أيضــًا علــى مســاعدات 
نقديــة لشــراء الغــاز المســتخدم فــي التدفئــة. وفــي المناطــق الحضريــة، ُتخّطــط المفّوضيــة لمســاعدة العائــالت بحزمــة مســاعدات لمــرة واحــدة، فقــط تغطــي تكلفــة 

مدفــأة، وأســطوانة غــاز، وكلفــة إعــادة تعبئــة أســطوانات الغــاز لمــدة أربعــة أشــهر، وبطانيــات لــكل فــرد مــن أفــراد العائلــة.

ويضــمُّ مجتمــع الالجئيــن غيــر الســوريين فــي األردن عــدة جنســيات مختلفــة، ومنهــا العراقيــون واليمنيــون والصوماليــون والســودانيون وغيرهــم. وتلتــزم المفوضيــة 
الســامية لألمــم المتحــدة لشــؤون الالجئيــن بتطبيــق سياســة المقاربــة الواحــدة )الّنهــج الواحــد( تجــاه الالجئيــن، وهــي تظــلُّ واحــدة مــن عــدد قليــل مــن الــوكاالت التــي 
تســتمر فــي مســاعدة الالجئيــن غيــر الســوريين فــي األردن. ومــن غيــر المحتمــل أن تكــون هنــاك منظمــٌة ُأخــرى فــي وضــع ُيمّكنهــا مــن مســاعدة أولئــك الالجئيــن 
الذيــن ال تســتطيع المفوضيــة الســامية لألمــم المتحــدة لشــؤون الالجئيــن دعمهــم بســبب نقــص التمويــل، األمــر الــذي يتــرك مــا مجموعــه 61,2٥0 الجئــًا عراقيــًا 
مســتضعفًا، والجئين آخرين مســتضعفين من جنســيات أخرى )1٧,٥00 عائلة( من دون أي وســيلة مســاعدات خالل فصل الشــتاء. وســوف ُتدفع المســاعدات 
مــن خــالل عمليــة توزيــع نقــدي لمــرة واحــدة فقــط عــن طريــق مرفــق التوزيــع النقــدي المشــترك للمســاعدات اإلنســانية. تجــدر اإلشــارة إلــى أن الالجئيــن العراقّييــن، 

وغيرهــم مــن الالجئيــن غيــر الســوريين، فــي حاجــة خاّصــة إلــى المســاعدات الشــتوية نظــرًا ألّن قّلــًة منهــم تســتطيع الحصــول علــى تصاريــح عمــل. 

وســوف يتــمُّ إيــالُء اهتمــاٍم خــاص أيضــًا بالعائــالت التــي ُتعيلهــا إنــاث )رّباتهــا إنــاث(، وبالُمســّنين، وباألشــخاص ذوي اإلعاقــات، وباألطفــال الذيــن يعيشــون 
وحدهــم، أو الُمعرَّضيــن منهــم للخطــر خالفــًا لذلــك، وباأَلشــخاص ذوي االحتياجــات الطبيــة، فضــاًل عــن الّناجيــن مــن العنــف أو التعذيــب. وســوف يقــوم فريــق 
العمــل المشــترك بيــن الــوكاالت والمعنــي باالســتعداد للشــتاء، والــذي تشــترك المفوضيــة الســامية لألمــم المتحــدة لشــؤون الالجئيــن فــي رئاســته، بتنســيق مبــادرات 
نشــاء مســاعدات موّحــدة، وتجنُّــب ازدواج المســاعدات.  التدخــل الشــتوية فــي المناطــق الحضريــة، بمــا يكفــل اســتخدام معاييــر موّحــدة الختيــار المنتفعيــن، واإ
وســوف يضّطلــع الشــركاء فــي فريــق العمــل المعنــي باالســتعداد للشــتاء بإجــراء عمليــة رصــد )ومراقبــة( مشــتركة بعــد توزيــع المســاعدات، وباإلبــالغ الالحــق فــي 

نهايــة فتــره التنفيــذ.

• 

•

•

• 

•

•

الجئين عراقيينالعراق

فردًا

نوع المساعدة

666٫000 فردًا مستهدفًا
89٫480 فردًا تم الوصول اليهم

مساعدات نقدية: 100 ٪

فردًا

نوع المساعدة

174،500 فردًا مستهدفًا
34،244 فردًا تم الوصول اليهم

مساعدات نقدية: 100 ٪

األشخاص )المشمولون
باختصاص المفوضية( الُمخطط 

لمساعدتهم مقارنة باألشخاص 
الذين تم الوصول اليهم

الجئين سوريين 
والجئين من جنسيات أخرى
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برنامج مساعدات فصل الشتاء اإلقليمي
األوضاع في سورية والعراق/ أكتوبر ٢٠١٩

ُد المنتفعــون اســتنادًا إلــى عمليــات تقييــم مســتوى االســتضعاف، التــي ُتجــرى بمشــاركة الشــركاء وممثلــي المجتمعــات المحليــة، مــع إيــالء األولويــة ألوجــه  ُيحــدَّ
ــق المفوضيــة مــع  االســتضعاف االجتماعيــة االقتصاديــة، واألشــخاص المشــمولين باختصــاص المفوضيــة، الذيــن يعيشــون فــي أبــرد المناطــق الجغرافيــة. وُتنسِّ
الجهــات الفاعلــة ذات الصلــة بمجموعــات القطاعــات العنقوديــة، وال ســّيما مجموعــة قطــاع المــأوى، و مجموعــة قطــاع المــواد غيــر الغذائيــة، والفريــق العامــل 
ــمعة،  دارة المخاطــر المرتبطــة بالسُّ دامــة بقــاء قنــوات االتصــال، واإ المعنــي بالمســاعدات النقديــة. وتواصــل المفوضيــة أيضــا التنســيق مــع حكومــة العــراق إلنشــاء واإ
يصالهــا للمنتفعيــن. وســوف يتشــارك موظفــو المفوضيــة وشــركاؤهم فــي رصــد ومراقبــة توزيــع المســاعدات النقديــة فــي الميــدان  والحصــول علــى المســاعدات واإ
لضمــان تحقيــق 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 ُتجــرى عمليــات الرصــد والمراقبــة بعــد التوزيــع مــن خــالل الِفــَرق الميدانيــة المتنقلــة، 
ومناقشــات المجموعــات الُمرّكــزة، والمقابــالت الهاتفيــة باســتخدام طريقــه عشــوائية ألخــذ العينــات، جنبــًا إلــى جنــب مــع القيــام بزيــارات منــازل عائــالت المنتفعيــن. 
وباإلضافة إلى ذلك، فقد تم إنشــاء مراكز اتصال ُمخّصصة تمامًا لهذا الغرض الســتقبال االستفســارات والّشــكاوى ذات العالقة بمســاعدات االســتعداد للشــتاء. 
ففــي أكتوبــر / تشــرين األول، أُغلقــت ُنُظــم االتصــاالت )الســلكية والالســلكية(، والنُُّظــم المصرفيــة وُســبل المواصــالت، مــن حيــن إلــى آخــر، األمــر الــذي أّثــر 

علــى تنفيــذ برنامــج المســاعدات الشــتوية فــي أماكــن محــّددة بعينهــا. 

ُيخّطــط مكتــب المفوضيــة الســامية فــي مصــر لتقديــم مســاعدات نقديــة لمــرة واحــدة لمــا مجموعــه 8٧,184 الجئــًا ســوريًا )29,244 عائلــة(، ولمــا مجموعــه 
3,934 الجئــًا عراقيــًا )1,6٥9 عائلــة(، مقدارهــا 36 دوالًر أمريكيــًا لــكل شــخص، ابتــداًء مــن نوفمبــر / تشــرين الثانــي. وقــد اســتمّرت المفّوضيــة، فــي أكتوبــر / 
تشــرين األول، فــي العمــل عــن كثــب مــع الشــركاء ذوي الّصلــة فــي مصــر، ومنهــم وكاالت األمــم المتحــدة، والمنظمــات غيــر الحكوميــة – الدوليــة منهــا واألهليــة، 

وأصحــاب المصلحــة المعنّييــن اآلخريــن لالّتفــاق علــى ُأســلوب وآليــات االســتهداف لتجنُّــب ازدواجيــة الجهــود.

دات رســائل تواصــل مــن خــالل التواصــل مــع نقــاط التنســيق واالتصــال )ضبــاط االرتبــاط( لــدى المجتمعــات المحليــة /  وقــد تــّم أيضــًا وضــع وتطويــر مســوَّ
ر جديــد فــي هــذا العــام،  ــري الخدمــات الماليــة، ومكاتــب البريــد المصــري. وكتطــوَّ المســؤولين عــن إعــالم الجمهــور. وســوف ُتــوّزع المســاعدات مــن خــالل موفِّ
ــط المفوضيــة – بالتنســيق مــع البريــد المصــري وشــركة الدفــع اإللكترونــي عــن طريــق تقنيــة بصمــة العيــن IrisGuard  - لنشــر هــذه التقنيــة فــي مكاتــب  ُتخطِّ
بريــد منتقــاة فــي كل أنحــاء مصــر. وباســتخدام هــذا األســلوب فــي الدفــع، يســتطيع أي الجــئ الطلــب مــن أي مكتــب بريــدي مؤهــل ألخــذ بصمــة العيــن، إجــراء 
cloud- ــحابية تصويــر قزحيــة العيــن بالماســح الضوئــي، والّتحقُّــق منهــا عبــر قاعــدة البيانــات البيومتريــة لــدى المفوضيــة مــن خــالل خدمــات الحوســبة السَّ

based ، مّمــا يضمــن حصــول المتلّقــي المقصــود فقــط علــى مســتحّقاته مــن تلــك المســاعدات.

المانحون
ُتعــِرُب المفّوضيــة الســامية لألمــم المتحــدة لشــؤون الالجئيــن عــن امتنانهــا وتقديرهــا للجهــات المانحــة التــي أســهمت فــي تنفيــذ برنامــج مســاعدات االســتعداد للشــتاء 
دة بعينهــا، وللجهــات األخــرى التــي أســهمت مباشــرًة فــي تنفيــذ عمليــات  للنازحيــن والالجئيــن الســوريين والعراقييــن، بأمــوال ُمخّصصــة وغيــر ُمخّصصــة لمجــاالت محــدَّ

المســاعدة تلــك.
الجزائــر | األرجنتيــن | اســتراليا | النمســا | أذربيجــان | بلجيــكا | بلغاريــا | كنــدا | تشــيكيا | كوســتاريكا | الدنمــارك | اســتونيا | االتحــاد األوروبــي | فنلنــدا | فرنســا | 
ألمانيــا | أيســلندا | اندونيســيا | ايرلنــدا | إيطاليــا | اليابــان | كوريــا | الكويــت | التفيــا | ليختنشــتاين | لوكســمبورغ | مالطــا | موناكــو | الجبــل األســود )مونتينغــرو( | 
هولنــدا | نيوزيلنــدا | النرويــج | باكســتان | بيــرو | الفلبيــن | بولنــدا | البرتغــال | الجهــات المانحــة الخاصــة | قطــر | جمهوريــة كوريــا | االتحــاد الروســي | المملكــة 
العربية الســعودية | صربيا | ســنغافورة | ســلوفاكيا | ســلوفينيا | اســبانيا | ســريالنكا | الســويد | سويســرا | تايالند | تركيا | اإلمارات العربية المتحدة | المملكة المتحدة 

| الواليــات المتحــدة األمريكيــة | أوروغــواي

• 

• 

•

مصر 

فردًا

نوع المساعدة

3٫934 فردًا مستهدفًا

مساعدات نقدية: 100 ٪

الجئين سوريين

فردًا

نوع المساعدة

87٫184 فردًا مستهدفًا

مساعدات نقدية: 100 ٪

DOiAreporting@unhcr.org :للمزيد من التفاصيل ، يرجى االتصال بالمكتب اإلقليمي للمفوضية في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا في عمان )األردن( من خالل

األشخاص )المشمولون
باختصاص المفوضية( الُمخطط 

لمساعدتهم مقارنة باألشخاص 
الذين تم الوصول اليهم

الجئين عراقيين 
والجئين من جنسيات أخرى


