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سبتمبر/أيلول 2020 / سوريا، لبنان، األردن، العراق ومصر

يغطي برنامج االستعداد لفصل الشتاء الفترة من 
سبتمبر/أيلول 2020 إلى مارس/آذار 2021. 
وستكون معظم مبادرات التدخل التي ُخّطط لها 
ن  على شكل مساعدات نقدية، مصحوبة بمكوِّ
صغير من المواد الشتوية. وُتخّطط المفوضية 

أيضاً لتنفيذ استثمارات كبيرة ومهمة في التدابير 
الوقائية، مثل عزل وإصالح وحدات اإليواء، 

وتحسين مستويات الصرف الصحي داخل 
المخيمات.    

هناك حاجة إلى مبلغ )211.3( مليون 
دوالر أمريكي، لضمان تقديم المساعدات 

الُمنقذة للحياة، استعداداً لفصل الشتاء وقبل 
حلوله، والذي غالباً ما يكون قارساً، وتكتنفه 

التحديات. 

وبالنسبة إلى الكثيرين، فإّن هذه المساعدات 
سُتقّدم للمرة العاشرة على التوالي، بينما هم 

يعيشون في حالة النزوح أو اللجوء، مع مواجهة 
العائالت معاناًة أشّد وأقسى في هذا العام، بسبب 
انتشار جائحة مرض فيروس كورونا المستّجد 
"كوفيد-19"، وآثارها االجتماعية واالقتصادية.

 

هناك ما يزيد عن 10 ماليين شخص سوري 
وعراقي نازحين داخلياً، والجئين في سوريا 

والعراق ولبنان واألردن ومصر. 

وتقّدر المفوضية السامية لألمم المتحدة 
لشؤون الالجئين بأّن هناك )3.8( مليون 

شخص يحتاجون إلى المساعدة المستدامة 
وقت الحاجة إليها، لكي يتمكنوا من االستعداد 

على نحو مناسب لفصل الشتاء القادم.

3.8 مليون1
النازحون داخلياً والالجئون السوريون والعراقيون )بما في ذلك الالجئون 
من جنسيات أخرى( الذين تم تقييمهم على أنهم بحاجة إلى دعم االستعداد 

لفصل الشتاء

211.3 مليون
مجمل االحتياجات

حسب البلدالعدد الكليالوضع في سوريا

العدد المخطط
لمساعدته

 )3.1( مليون 
نازحاً داخليا والجئاً سورياً        

182.9 
مليون

الميزانية
)بالدوالر األمريكي(

سوريالبناناألردنالعراقمصر
85,500 187,500 340,000 1.1 million 1.4 million 2

سوريالبناناألردنالعراقمصر
3.2 M15.4 M27.7 M54.3 M82.4 M 3

حسب البلدالعدد الكليالوضع في العراق 4

العدد المخطط
لمساعدته

 544,876 
ً نازحاً داخلياً والجئاً عراقيا

23.5 
مليون

الميزانية
)بالدوالر األمريكي(

سوريالبناناألردنالعراقمصر
4,033 474,00045,0007,84314,000  

سوريالبناناألردنالعراقمصر
151.2 K16.6 M5.2 M495.2 K1.1 M

1 تخطط المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين للوصول إلى )3.8( مليون شخص بحاجة إلى مساعدات االستعداد لفصل الشتاء، رهناً بتلقي التمويل الالزم لذلك.
2 يشمل هذا العدد تقديم المساعدات لما مجموعه )1.35( مليون شخص، تم تقييم أوضاعهم للوصول إليهم من داخل سوريا، وحوالي 50,000 شخص من خالل مكتب عبر حدود تركيا.

3 هذا المبلغ يشمل 81 مليون دوالر أمريكي للمكاتب داخل سوريا، و )1.4( مليون دوالر من خالل مكتب عبر حدود تركيا.

4 هذا المبلغ يشمل أيضاً الجئين من جنسيات أُخرى داخل األردن ولبنان وسوريا، تمت تغطيتهم بالمساعدات ضمن إطار الوضع في العراق. في العراق ومصر، هناك حاجة إلى مبلغ إضافي مقداره )4.86( مليون دوالر أمريكي 

لتوفير مساعدات االستعداد لفصل الشتاء البالغة األهمية، لحوالي 109,000 الجئ من جنسيات أخرى؛ وهذا المبلغ مدرج ضمن مجموع المبالغ المطلوبة )211.3( مليون دوالر. 

الخطة اإلقليمية للمفوضية السامية لألمم المتحدة
لشؤون الالجئين لتقديم المساعدات الالزمة

لالستعداد لفصل الشتاء 2020-2021
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ترّكز استراتيجية االستعداد لفصل لشتاء لدى المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين على ثالثة مجاالت عريضة النطاق لمبادرات التدخل، وهي: 

يتم تنفيذ برنامَج االستعداد لفصل الشتاء من قبل موظفي المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين، والجهات الحكومية، والشركاء والمتطوعين الميدانيين من 
المجتمعات المحلية، وذلك بالتنسيق مع منّصات االستجابة األوسع نطاقاً والمشتركة بين الوكاالت. 

ال يتداخل تقديم المساعدات النقدية الموسمية مع تقديم المواد اإلغاثية األساسية، والمساعدات الخاصة بوحدات اإليواء ألغراض الشتاء.

تقديم مساعدات نقدية موسمية للعائالت المستضعفة )األكثر ُعرضة للمخاطر( لتلبية احتياجاها اإلضافية خالل أشهر الشتاء.

ل العوامل الجوية، وإصالح األعطاب فيها،  تحضير المآوي )وحدات اإليواء( الستقبال الشتاء، بما في ذلك تهيئة وحدات اإليواء لتحمُّ
وإدخال تحسينات على شبكات الصرف وغيرها من البنى التحتية األساسية في المخيمات والمستوطنات البشرية غير الرسمية.

تقديم مواد اإلغاثة األساسية الخاصة بفصل الشتاء تحديداً، ومنها مثالً البطانيات الحرارية، والصفائح البالستيكية، ومالبس الشتاء.

سوريا
تهــدف المفوضيــة الســامية لألمــم المتحــدة لشــؤون الالجئيــن إلــى مســاعدة )1.4( مليــون شــخصاً نازحــاً داخليــاً 
ــة  ــة التابع ــك مــن خــالل المراكــز المحوري ــم المســاعدات لهــم لالســتعداد لفصــل الشــتاء، وذل ــي ســوريا بتقدي ف
للمفوضيــة داخــل ســوريا وفــي غــازي عنتــاب )فــي تركيــا(. وابتــداًء مــن ســبتمبر/أيلول، ُيخطــط مكتــب المفوضية 
ــن  ــون ســوري م ــا مجموعــه )1.35( ملي ــم مســاعدات االســتعداد لفصــل الشــتاء لم ــي ســوريا لتقدي ــري ف القُط
ــاً  ــك رهن ــر ســوريا، وذل ــة( عب ــي 270,000 عائل ــة )حوال ــات الُمضيف ــن والمجتمع ــاً، والعائدي ــن داخلي النازحي
بتوافــر األمــوال، وإمكانيــة الوصــول إلــى هــؤالء األشــخاص لتقديــم المعونــات إليهــم. وســُتعطى األولويــة فــي 
ــاً  ــرت( حديث ــّردت أو ُهّج ــت )ُش ــي نزح ــر الت ــة للمخاط ــر ُعرض ــة األكث ــالت الضعيف ــاعدات للعائ ــم المس تقدي
)وتضــّم األشــخاص الذيــن تعّرضــوا للنــزوح مــرات عديــدة(، ُثــّم لألشــخاص المقيميــن فــي المناطــق التــي يصعــب 
ــّم للعائديــن بصــورة  الوصــول إليهــا، وألولئــك المقيميــن فــي وحــدات اإليــواء دون المســتوى القياســي، ومــن ث
تلقائية/عفويــة، ولألشــخاص المقيميــن فــي األماكــن التــي أُتيحــت إمكانيــة الوصــول إليهــم فــي اآلونــة األخيــرة، 
والذيــن لــم يســبق لهــم أن تلّقــوا المســاعدات فــي الســابق. كذلــك ســُتعطى األولويــة لألشــخاص ذوي االحتياجــات 
ــار  ــن، أو كب ــر المصحوبي ــر غي ــال القُصَّ ــة )ومنهــم األطف ــون مــن أوجــه الضعــف المختلف ــن يعان المحــددة والذي
الّســن، واألســر التــي ُتعيلهــا إنــاث، واألشــخاص ذوو اإلعاقــات، أو الذيــن ُيعانــون مــن إشــكاالت نفســية )عقليــة(، 
واألشــخاص الذيــن يعانــون مــن ظــروف طبيــة خطيــرة أو مــن أمــراض مزمنــة(. وســوف تســتلم العائــالت مــواد 
ــس  ــم المالب ــوم، وأطق ــب الن ــح البالســتيكية، وحقائ ــة، والصفائ ــات الحراري ــة تشــمل البطاني ــة شــتوية فصلي إغاث
ــترات الشــتوية. وســوف يتــم االحتفــاظ بمخــزون احتياطــي مــن هــذه المــواد اإلغاثيــة لالســتجابة  الشــتوية، والسُّ
ألي حالــة طــوارئ محتملــة الوقــوع، أو لألشــخاص فــي المناطــق التــي أُتيحــت إمكانيــة الوصــول إليهــا مؤّخــراً. 
وســوف تقــوم المفوضيــة والشــركاء برصــد ومراقبــة أعمــال البرنامــج مــن خــالل عمليــات رصــد ومراقبــة بعــد 
التوزيــع، مــع قيــام موظفــي المفوضيــة الميدانييــن بأعمــال الرصــد والمراقبــة أثنــاء عمليــات التوزيــع. وســوف 
يســتمر مكتــب المفوضيــة فــي ســوريا بتعزيــز التنســيق مــع الــوكاالت األخــرى ضمــن إطــار نهــج "كافــة أنحــاء 
ســوريا"، وذلــك يشــمل التخطيــط القطاعــي المشــترك، وتبــادل المعلومــات وإعــداد التقاريــر المرحليــة عــن تقــّدم 

ســير العمــل. 

لين داخــل ســوريا،  ــن المســجَّ ــع الالجئي ــي ســوريا لدعــم جمي ــة ف ــب المفوضي ــط مكت ــك، ُيخّط ــى ذل ــة إل باإلضاف
بمــا فــي ذلــك الالجئيــن مــن العــراق والبلــدان األُخــرى. وســُيقّدم الدعــم لمــا مجموعــه 14,000 الجئــاً )حوالــي 
ــات  ــة النفق ــكل شــخص، لتغطي صــة ل ــدة، ُمخصَّ ــرة واح ــر مشــروطة، لم ــة غي ــالت نقدي ــة( بتحوي 5,000 عائل
اإلضافيــة خــالل فصــل الشــتاء، ومــن هــذه النفقــات الوقــود، والكهربــاء والبطانيــات والمالبــس. وســُيجرى تقييــم 
للســوق المحليــة لتحديــد القيمــة النهائيــة للتحويــالت النقديــة. وســوف ُتقــّدم هــذه التحويــالت مــن خــالل بطاقــات 

الّصــراف اآللــي أو نقــداً كآليــة بديلــة للدفــع والتســليم. 

ــه  ــا مجموع ــية لم ــة األساس ــواد اإلغاث ــا( م ــي تركي ــاب )ف ــازي عنت ــن غ ــدود م ــر الح ــاعدات عب ــمل المس ستش
ــب  ــي حل ــة(، وتســتهدف العائــالت األشــد حاجــًة فــي محافظت ــي ســوري )10,000 عائل ــازح داخل 50,000 ن
ــوى  ــاب اله ــر ب ــر معب ــية عب ــة األساس ــواد اإلغاث ــات م ــحن مجموع ــيتم ش ــوريا. وس ــرب س ــمال غ ــب ش وإدل
ــر / تشــرين  ــداًء مــن شــهر أكتوب ــك ابت ــن، وذل ــى المنتفعي ــا عل ــة بتوزيعه الحــدودي، وســيقوم شــركاء المفوضي
األول. وســتقوم المفوضيــة بالتعامــل مــع شــركة تجاريــة )طرفــاً ثالثــاً( لالضطــالع بمهمــة الّرصــد والتقييــم بعــد 

ــذه المهمــة.  ــى إقامــة شــراكة خاّصــة لالضطــالع به ــة إل ــع، باإلضاف ــي الموق ــع ف التوزي

• 
 

•

•

انخفــاض  إلــى  التمويــل  نقــص  ســيؤدي 
الشــتاء  فصــل  مســاعدات  فــي  كبيــر 
لألشــخاص األشــد ضعفــاً واألكثــر ُعرضــة 
نــازح  شــخص  مليــون   )1.4( للخطــر 
ُيعــّرض  الــذي  األمــر  وعائــد،  داخليــاً 
هــؤالء األشــخاص إلــى ظــروف مناخيــة 
ــى  ــة، وإل ــق بالحماي ــر تتعلّ ــية، ومخاط قاس
بواعــث قلــق صحيــة، وال ســّيما فــي ضــوء 
ظــروف تفشــي مــرض جائحــة كورونــا 
االجتماعيــة  واآلثــار  "كوفيــد-19"، 
الصعوبــات  مــن  النابعــة  واالقتصاديــة 

والماليــة.  االقتصاديــة 

للمســاعدات النقديــة الشــتوية أهميــة خاّصــة 
لالجئيــن فــي ســوريا. وســوف يؤّثــر النقص 
ــى  ــن عل ــدرة الالجئي ــى ق ــل عل ــي التموي ف
فصــل  خــالل  المتزايــدة  النفقــات  تلبيــة 
ــرّدي الظــروف  الشــتاء، وهــو ُيســهم فــي ت
فــي  ــم  الّتضخُّ ارتفــاع  بســبب  المعيشــية 

ســوريا. 
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لبنان
تعتــزم المفوضيــة الســامية لألمــم المتحــدة لشــؤون الالجئيــن تقديــم مســاعدات االســتعداد لفصــل الشــتاء إلــى مــا 
ــًة  ــاً )3,268 عائل ــاً عراقي ــى 7,843 الجئ ــة، وإل ــوري )270,000( عائل ــئ س ــون الج ــه )1.1( ملي مجموع
عراقيــًة( وإلــى الجئيــن وعائالتهــم مــن جنســيات أُخــرى. فمــا زال لبنــان يواجــه أَزمــة اقتصاديــًة وماليــة غيــر 
ــش  ــى العي ــواء، عل ــواٌء بس ــن، س ــن والالجئي ــدرات اللبنانّيي ــض ق ــى تقوي ــل عل ــزال تعم ــت وال ت ــبوقة، عمل مس
ــي  ــون ف ــذوا ينزلق ــالت أخ ــا العائ ــراد كم ضــون للخطــر أصــالً. فاألف ــاء ومعرَّ ــم ضعف ــاف – وه ــتوى الكف بمس
ــم، وارتفــاع أســعار األغذيــة ونقصــان قيمــة الدخــل.  براثــن الفقــر بمســتوًى أعمــق بســبب ارتفــاع مســتوى التضخُّ
ضــت مدينــة بيــروت النفجــار ُمدّمــر، ســّوى مينــاء المدينــة بمســتوى  وإضافــًة إلــى ذلــك، ففــي 4 أغســطس/آب تعرَّ
األرض. وخلَّــف هــذا االنفجــاُر وراءه 300,000 شــخص بــال مســاكن، أو بمســاكن متضــّررة، بمــا فيهــم الكثيــُر 
ــروس  ــرض في ــة م ــار جائح ــل انتش ــي ظ ــر ف ــر فأكث ــان أكث ــي لبن ــي ف ــم الوضــع الكل ــد تفاق ــن. وق ــن الالجئي م
كورونــا )كوفيــد-19( عــن طريــق تقليــص إمكانيــة حصــول األفــراد علــى الغــذاء، والفــرص المعيشــية والخدمــات 
األساســية األُخــرى. واســتناداً إلــى آخــر الدراســات المســحية، بلّغــت نســبة 73 فــي المئــة مــن األســر الســورية 
تقريبــاً عــن تقليــص اســتهالكهم للغــذاء كآليــة للّتكيُّــف مــع األوضــاع مــن جانبهــم، وبخاصــة مــن ِقَبــل األشــخاص 
األكبــر ســّناً، واألشــخاص ذوي اإلعاقــات. وذكــرت نســبُة 60 فــي المئــة تقريبــاً مــن الالجئيــن المشــاركين فــي 
الدراســة االفتقــاَر إلــى الغــذاء باعتبــاره الحاجــة األكثــر أهميــًة، وارتفــاع هــذا االفتقــار إلــى نســبة 80 فــي المئــة 
فــي أوســاط األشــخاص ذوي اإلعاقــات. وتفيــُد التقاريــُر أيضــاً بــأّن الالجئيــن الذيــن يعيشــون فــي مواقــع جماعيــة 
أثــر األشــخاص الذيــن يعيشــون  ــراً بســبب ارتفــاع مســتوى انعــدام األمــن الغذائــي، يليهــم فــي شــّدة التَّ ُهــم أشــدُّ تأثُّ
ــي  ــذةٌ ف ــي األخــرى آخ ــرية ه ــون األس ــإن الّدي ــعار، ف ــاع األس ــي ظــل ارتف ــمية. وف ــر رس ــتوطنات غي ــي مس ف
يــن. وقــد ذكــر الالجئــون المشــاركون فــي الدراســة  االزديــاد أيضــاً لــدى المتاجــر التــي مــا زالــت تقبــل الشــراء بالدَّ
ــل ديــون جديــدة خــالل األشــهر الثالثــة األخيــرة. كمــا وُذكــرت عــدم  المســحية بأنهــم كانــوا مضطريــن إلــى تحمُّ
القــدرة علــى تســديد قيــم اإليجــارات أيضــاً علــى لســان الكثيــر مــن األســر الالجئــة، مــا أّدى إلــى حــدوث زيــادة 

ــرد، أو الّتهديــد بالّطــرد مــن البيــوت المســتأجرة.  فــي عــدد حــاالت الطَّ

بالنســبة إلــى حملــة الشــتاء للعــام 2020 – 2021، فــإّن المفوضيــة الســامية لألمــم المتحــدة لشــؤون الالجئيــن 
ــى  ــراً إل ــة. ونظ ــكل عائل ــهرياً ل ــاً( ش ــادل 45 دوالراً أمريكي ــا ُيع ــة )م ــرة لبناني ــع 173,000 لي ــط لتوزي ُتخّط
ــم، وانخفــاض قيمــة العملــة المحليــة )الليــرة اللبنانيــة(، وعــدم توافــر الــدوالر  االرتفــاع الكبيــر فــي نســبة الّتضخُّ
ــى  ــبة إل ــا بالنس ــة. أم ــرة اللبناني ــة باللي ــاعدات النقدي ــة المس ــل قيم ر اآلن تحوي ــرَّ ــد تق ــان، فق ــي لبن ــي ف األمريك
العائــالت الُمصّنفــة بأنهــا معرضــة للمخاطــر بصــورة مرتفعــة أو األكثــر عرضــة للخطــر بصــورة شــديدة، وال 
تتلّقــى المســاعدات النقديــة الشــهرية المتعــددة األغــراض، فــإّن المفّوضيــة تخطــط لتوزيــع مــا قيمتــه خمســة أشــهر 
مــن المســاعدات الشــتوية عليهــا )أي مــا مجموعــه 225 دوالراً أمريكيــاً(. وأمــا بالنســبة إلــى العائــالت التــي تتلّقى 
المســاعدات النقديــة الشــهرية المتعــددة األغــراض، فــإّن المفوضيــة ســتوّزع قيمــة ثالثــة أشــهر مــن المســاعدات 
م هــذه المســاعدات الشــتوية عــن طريــق التحويــل  الشــتوية عليهــا )مــا مجموعــه 135 دوالراً أمريكيــاً(. وســُتقدَّ
ــام 2020.  ــن الع ــن شــهر أكتوبر/تشــرين األول وشــهر ديســمبر/كانون األول م ــرة بي ــرة واحــدة خــالل الفت لم
صــة لهــذا الغــرض، وهــي مجموعــٌة اخُتِبــرت  وتوجــد مجموعــٌة نافــذةٌ المفعــول مــن األســئلة واإلجابــات الُمخصَّ
بعنايــة مــع الالجئيــن لالســتفادة مــن المشــورة المالئمــة، وســوف يتــم تحديثهــا لكــي تســتجيب لالستفســارات التــي 
تثيرهــا المجتمعــات المعنيــة. كذلــك ســيتم تدريــب متطّوعــي التوعيــة الميدانييــن ومجموعــات الالجئيــن األخــرى 

ذات الصلــة علــى ذلــك، وتكليفهــم بالتواصــل بشــأن برنامــج المســاعدات الشــتوية مــع تلــك المجتمعــات. 

للتخطيــط لبرنامــج المســاعدات الشــتوية، ســوف تواصــل المفوضيــة الســامية لألمــم المتحــدة لشــؤون الالجئيــن 
ــم مــدى العرضــة للمخاطــر(  ــم أوجــه الضعــف )تقيي ــا تقيي ــل إليه ــي يتوصَّ ــات واالســتنتاجات الت اســتخدام البيان
ــك،  ــى ذل ــن مــن جنســيات أُخــرى. وعــالوًة عل ــدى الالجئي ــم أوجــه الضعــف ل ــن الســوريين، وتقيي ــدى الالجئي ل
ولكــي ُترّتــب المفوضيــة ُســلَّم أولويــات المجموعــات الُمســتهدفة، فإنَّهــا ســوف تّتبــع إطــار االســتهداف الخــاص 
ــأ بأوجــه الضعــف االجتماعــي االقتصــادي لمجتمــع الالجئيــن بكاملــه، ثــّم تقــوم  باالحتياجــات األساســية، الــذي يتنبَّ
المفوضيــة بتثليــث البيانــات ذات العالقــة بالبرامــج النقديــة المختلفــة، تمامــاً كمــا فعلــت فــي برامــج المســاعدات 

الشــتوية الســابقة. 

يســتمّر العمــل فــي اســتعراض منهجيــة االســتهداف الخاّصــة بفصــل الشــتاء مــن خــالل عمليــة تشــاورية فيمــا بيــن 
جميــع األطــراف الفاعلــة األعضــاء فــي الفريــق العامــل المعنــي بالمســاعدات األساســية، الــذي تتألـّـف عضويتــه 
ــم  ــة تقدي ــق وعملي ــى طرائ ــبة إل ــة. وبالنس ــة والحكوم ــر الحكومي ــات غي ــدة، والمنظم ــم المتح ــن وكاالت األم م
المســاعدات، تعتمــد المفوضيــة الســامية لألمــم المتحــدة لشــؤون الالجئيــن علــى اإلطــار المتعــدد الــوكاالت لنظـــام 
لبنـــان الُموحـَّــد بيـــن الـــوكاالت للبطاقـــات اإللكترونيـــة )نظــام LOUISE(. وســتقوم هــذه العمليــة بتطبيق نشــاط 
ــي العــادة خــالل شــهري  ــذي ُيجــرى ف ــى برنامــج المســاعدات الشــتوية، ال ــع عل ــة بعــد التوزي الرصــد والمراقب

فبراير/شــباط – مــارس/آذار مــن الســنة التاليــة. 

ســوف َيتــرُك نقــُص التمويــل مــا يقــرب 
مــن )1.1( مليــون الجــئ ســوري ضعيــف 
للمخاطــر )270,000 عائلــة  ومعــّرض 
ســورية الجئــة ضعيفــة ومعّرضــة للخطــر( 
ــن  ــا م ــن خالله ــن م ــائل تتمك ــن دون وس م
تلبيــة احتياجاتهــا للبقــاء والّنجــاة أثنــاء فتــرة 
الشــتاء. وتتوقــع المفوضيــة الســامية لألمــم 
مــن  المزيــد  الالجئيــن  لشــؤون  المتحــدة 
ــة  ــة والحمائي ــة االقتصادي ــي البيئ ــرّدي ف التَّ
لالجئيــن فــي النصــف الثانــي مــن عــام 
ــه  ــل أن تتعاظــم أوج ــن المحتم 2020. وم
ضعــف الالجئيــن الســوريين فــي لبنــان، 
بســبب العوامــل التراكميــة فــي هــذا الوضــع 
ــم  ــا زال يتفاق ــذي م ــده، وال ــال أم ــذي ط ال
االقتصاديــة  األزمــة  بفعــل  فأكثــر  أكثــر 
ــد-19".  ــا "كوفي ــروس كورون ــرض في وم
وفــي هــذه الوقــت الــذي يشــهد ارتفاعــاً 
ــي مســتويات أوجــه الضعــف والتعــرض  ف
التــي ال  للخطــر، واالحتياجــات المهولــة 
ُتلّبــى ضمــن إطــار شــبكة الســالمة القائمــة، 
فــإن الحملــة الشــتوية تعتبــُر فرصــًة لتزويــد 
الالجئيــن بشــرياٍن للحيــاة أثنــاء هــذه الفتــرة 
مــن العــام، التــي تعتبــر بأنهــا األشــّد قســوة. 

أمــا بالنســبة لالجئيــن العراقييــن والالجئيــن 
نقــص  فــإّن  األخــرى،  الجنســيات  مــن 
 7,800 مجموعــه  مــا  ســيترك  التمويــل 
للخطــر  ومعــّرض  ضعيــف  الجئــي 
ــي  ــائل الت ــن دون الوس ــة( م )3,700 عائل
ــة احتياجــات  ــى تلبي تتمكــن مــن خاللهــا عل

للبقــاء والنجــاة أثنــاء فتــرة الشــتاء. 
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األردن
تهــدف المفوضيــة الســامية لألمــم المتحــدة لشــؤون الالجئيــن إلــى تقديــم المســاعدات الشــتوية على شــكل مســاعدات 
نقديــة لمــا مجموعــه 340,000 الجــئ ســوري )أكثــر مــن 79,000 عائلــة( مقيميــن فــي األردن. ويشــمل هؤالء 
الالجئــون حوالــي 120,000 الجــئ )24,000 عائلــة( يعيشــون داخــل مخيَمــي الالجئيــن: األزرق والزعتــري، 
ــى  ــة إل ــة. وستســعى المفوضي ــي المناطــق الحضري ــة( يعيشــون ف ــة )55,000 عائل ــي 220,000 الجئ وحوال

تقديــم هــذه المســاعدات قبــل بــدء الظــروف الجويــة البــاردة فــي شــهر نوفمبر/تشــرين الثانــي. 

ــد  ــوريين األش ــن الس ــتاء الالجئي ــل الش ــتعداد لفص ــاعداُت االس ــتهدف مس ــوف تس ــة، س ــق الحضري ــي المناط ف
م المســاعدات مــن خــالل مزيــٍج مــن الحســابات االفتراضيــة، والَمحاِفــظ  ضعفــاً واألكثــر تعّرضــاً للخطــر، وســُتقدَّ
ــة. وســتضمن طريقــة الدفــع الُمختلطــة هــذه مراعــاة أعــراف  ــر الهواتــف المحمول )الحافظــات( اإللكترونيــة َعْب
الّتباعــد االجتماعــي التــي تشــترط الحكومــة األردنيــة مراعاتهــا. وتعيــُش أكثريــة الالجئيــن فــي المناطــق الحضرية 
فــي بيــوت َخِرَبــٍة آيلــٍة إلــى الّســقوط، وهــم بالتالــي يحتاجــون إلــى مــوارد إضافيــة لشــراء المــواد الالزمــة لفصــل 
الشــتاء، مثــل البطانيــات وأُســطوانات الغــاز وإعــادة ملئهــا بالغــاز. وبالنســبة إلــى مجتمــع الالجئيــن الســوريين 
المقيميــن فــي المخيمــات، ُتخّطــط المفوضيــة الســامية لألمــم المتحــدة لشــؤون الالجئيــن لتقديــم مســاعدات نقديــة 
م منحــة نقديــة غيــر مشــروطة لــكل فــرد  لهــم لتوفيــر غــاز التدفئــة الضــروري. وباإلضافــة إلــى ذلــك، ســوف ُتقــدَّ
لكــي يشــتري المــواد األساســية، ومنهــا المالبــس والمــواد غيــر الغذائيــة المطلوبــة للشــتاء. وتبلــغ قيمــة المســاعدة 
التــي ُتخطــط المفوضيــة لتقديمهــا لالجئيــن المقيميــن فــي المخيمــات حوالــي 70 دوالراً أمريكيــاً لــكل شــخص، 
ــي 90 دوالراً  ــة حوال ــق الحضري ــي المناط ــن ف ــن المقيمي ــا لالجئي ــط لتقديمه ــي ُتخّط ــاعدة الت ــغ المس ــا تبل بينم
أمريكيــاً. وســيكون صــرف هــذه المبالــغ مرهونــاً باســتالم التمويــل الــالزم لذلــك. وعلــى غــرار مــا حصــل فــي 
األعــوام الســابقة، فــإّن المفوضيــة الســامية لألمــم المتحــدة لشــؤون الالجئيــن ســتترأس، بصفــة مشــتركة، فرقــة 
العمــل المعنيــة باالســتعداد لفصــل الشــتاء )وهــي فرقــة مشــتركة بيــن الــوكاالت(، للتنســيق فيمــا بيــن مبــادرات 
ــع المســاعدات، وعــن  ــد توزي ــة بع ــال الرصــد والمراقب ــذ أعم التدخــل. وســيكون كلُّ شــريٌك مســؤوالً عــن تنفي

تبــادل التقاريــر فــي نهايــة فتــرة التنفيــذ.

ــن  ــة، وم ــيات المختلف ــن الجنس ــَد م ــي األردن العدي ــر الســوريين ف ــن غي ــن م ــكان الالجئي ــة الس وتضــمُّ مجموع
بينهــا العراقيــون، واليمنيــون، والصوماليــون والســودانيون وآخــرون. وتلتــزم المفوضيــة الســامية لألمــم المتحــدة 
ــن  ــات الالجئي ــدف شــمول فئ ــن، به ــع الالجئي ــل م ــي التعام ــج الواحــد والخطــط الواحــدة ف ــق سياســة النَّه بتطبي
الضعيفــة والمعّرضــة للخطــر فــي مســاعدات االســتعداد لفصــل الشــتاء. وبالنســبة إلــى فصــل الشــتاء القــادم، توجــد 
ض للخطــر، وإلــى الجئيــن  حاجــٌة أيضــاً إلــى تقديــم المســاعدات إلــى 45,000 الجــئ عراقــي ضعيــف وُمعــرَّ
ــع  ــب تجمُّ ــب لتجنُّ آخريــن مــن جنســيات أُخــرى )15,000 أســرة معيشــية(. وســوف ُتصــرف الدفعــات بالّتعاقُ
اف اآللــي، ولضمــان الّتباعــد االجتماعــي المناســب. وســتقوم فرقــة العمــل المعنيــة  الحشــود علــى أجهــزة الصــرَّ
ــاً  ــّم تعريفهــم بأّنهــم األشــد ضعف هليــن مّمــن ت ــع للمنتفعيــن المؤَّ باالســتعداد لفصــل الشــتاء بإنشــاء وتطويــر ُمجمَّ
ضيــة إحــدى الــوكاالت القليلــة التــي تســتمر فــي تقديــم المســاعدات  واألكثــر قابليــًة للتعــرض للخطــر. وتظــلُّ المفوَّ

لالجئيــن مــن غيــر الجنســية الســورية، المقيميــن فــي األردن. 

ــي  ــل، ســيكون حوال ــر التموي مــن دون تواف
 79,000( ســوري  الجــئ   340,000
عائلــة( فــي المناطــق الحضريــة والمخّيمات 
احتياجاتهــم  تلبيــة  علــى  قادريــن  غيــر 
المتزايــدة بســبب فصــل الشــتاء، ممــا يدفــُع 
ــى  ــة والمعّرضــة للخطــر إل ــر الضعيف األُس
احتياجاتهــم  تلبيــة  بغيــة  الديــون  ــل  َتحمُّ
العاجلــة، مــا ُيحتَمــُل أن يــؤّدي إلــى تــرّدي 

ظروفهــم الّصحّيــة. 

ــبل لالجئيــن مــن  ونظــراً إلــى قلـّـة توافــر السُّ
ــل أن  ــر الُمحتم ــن غي ــوريين، فم ــر الس غي
ــا  ــي وضــع ُيمّكنه ــرى ف ــة أُخ ــد منظم توج
تســتطيع  ال  الذيــن  أولئــك  مســاعدة  مــن 
المفوضيــة مســاعدتهم، بســبب االفتقــار إلــى 
األمــوال، األمــر الــذي يتــرك 45,000 
جنســيات  مــن  والجئيــن  عراقــي  الجــئ 
مــن دون أي  )15,000 عائلــة(  أُخــرى 
فصــل  خــالل  للمســاعدة  أُخــرى  وســيلة 

ــتاء.  الش

• 
 

•

•

ت مــن بيتهــا فــي محافظــة درعــا بســوريا، فــي عــام 2012، وهــي تعيــش اآلن فــي جبــل الحســين بمدينــة عّمــان. ومــع اقتــراب حلــول فصــل الشــتاء، ســوف  عائلــٌة ســورّية الجئــة فــرَّ
تعتمــُد هــذه العائلــة علــى المســاعدات النقديــة التــي ُتقّدمهــا المفوضيــة الســامية لألمــم المتحــدة لشــؤون الالجئيــن. "المســاعدات النقديــة الشــتوية مهّمــة للغايــة. فهــي تســاعد عائلتــي كثيــراً. 
ان المــاء / المدفــأة. ومــع ذلــك، فلــدي احتياجــات أُخــرى، والقيمــة اإليجاريــة المســتحّقة للبيــت الــذي أســكن فيــه. وأعــرف بــأّن الحاجــة  وســتعني بأّننــي ســأتمكن مــن احضــار الغــاز أو َســخَّ
األساســية لــدي فــي هــذا الشــتاء هــي ابقــاء أطفالــي دافئيــن. وال توجــد لــدي مدفــأة فــي هــذ اللحظــة. والمدفــأة التــي كانــت لدينــا فــي العــام الماضــي، أصابهــا الّتلــف، وهــي بحاجــة إلــى 

االســتبدال. فــإذا لــم نســتلم المســاعدات النقديــة الشــتوية، فســنواجه كارثــة."

الصورة: ليلي كارلِسل / المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين. 
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الخطة اإلقليمية لتقديم المساعدات لالستعداد للشتاء 2020 – 2021 
األوضاع في سورية والعراق - سبتمبر/أيلول 2020 

العراق
تهــدف المفوضيــة الســامية لألمــم المتحــدة لشــؤون الالجئيــن إلــى تقديــم مســاعدات االســتعداد لفصــل الشــتاء إلــى 
حوالــي 474,000 شــخٍص عراقــي نــازح داخليــاً )79,000 عائلــة(، و 187,500 الجــئ ســوري )37,500 
عائلــة(، إضافــًة إلــى 17,500 الجــئ )3,500 عائلــة( مــن جنســيات أخــرى. وســتكون جميــع هــذه المســاعدات 
ــة التــي ســتنفق بوســاطتها قيمــة المســاعدة علــى  نقديــة، مــا يفســح المجــال أمــام العائــالت لُتقــّرر بنفســها الكيفي
احتياجاتهــا األشــد إلحاحــاً أثنــاء أشــهر الشــتاء العصيبــة. وســوف ُتعطــى كل عائلــة الجئــة مبلــغ 480,000 دينــار 
عراقــي )حوالــي 400 دوالر( كمنحــة نقديــة لمــرة واحــدة. وبالنســبة إلــى األشــخاص النازحيــن داخليــاً، ســوف 
ــي 200 دوالر  ــي )حوال ــار عراق ــغ 240,000 دين ــتاء بمبل ــتعداد لفصــل الش ــاعدات االس ــة مس ــّدم المفوضي ُتق
أمريكــي( لــكل عائلــة ولمــرة واحــدة، بمــا يتوافــق مــع توصيــات المجموعــة العنقوديــة المعنيــة بالمــأوى / المــواد 

غيــر الغذائيــة للمســاعدات الشــتوية لعامــة 2019. 

ــن  ــكل م ــتجابات ل ــي االس ــف االجتماعــي االقتصــادي. وف ــة للضع ــة المكتبي ــتخدام المعادل ــون باس ُد المنتفع ــدَّ ُيح
األشــخاص النازحيــن داخليــا والالجئيــن، ُتنّســق المفوضيــُة الســامية لألمــم المتحــدة لشــؤون الالجئيــن، عــن كثــب، 
بشــأن هــذه االســتجابات مــع جميــع وكاالت األمــم المتحــدة، واألطــراف اإلنســانية الفاعلــة األخــرى مــن خــالل 
األفرقــة العاملــة المشــتركة بيــن الــوكاالت، وكذلــك مــع الســلطات الحكوميــة بهــدف تعظيــم كفــاءة المســاعدات 

ــب االزدواجيــة فــي األنشــطة. م، وتجنُّ التــي ُتقــدَّ

م المســاعدات للمنتفعيــن عندمــا يتــمُّ بنجــاح اســتكمال إنشــاء / وتأكيــد فتــح المحافــظ اإللكترونيــة عبــر الهواتــف  ُتقــدَّ
ليــن، وبعــد تحقُّــق ُمقــّدم الخدمــات الماليــة مــن ُهويــات المنتفعيــن مــن خــالل  المحمولــة، بأســماء المنتفعيــن المؤهَّ
ــق مــن بصمــة  ــة "توثيــق الدفــع بالتحّق ــات المنتفعيــن مــن خــالل عملي ــة "اعــرف عميلــك"، أو توثيــق هوّي عملي
ــة القصيــرة  العيــن". وســيتلقَّى المنتفعــون جميــع المعلومــات ذات الصلــة بمــا ســبق ذكــره عبــر الرســائل النَّصّي

)إس إم إس(، والمكالمــات لمتابعــة ذلــك. 

ــة  ــت المفوضي ــد قام ــد-19"، فق ــا "كوفي ــروس كورون ــرض في ــتجابتها لم ــن اس ــزء م ــك، وكج ــى ذل ــًة إل إضاف
الســامية لألمــم المتحــدة لشــؤون الالجئيــن، فــي اآلونــة األخيــرة، بإدخــال خدمــة الخيــار النقــدي الجديــد باســتخدام 
ْقمّيــة، بالتعــاون مــع برنامــج األغذيــة العالمــي، وُمقّدمــي الخدمــات الماليــة. ويســتطيع األشــخاُص  التكنولوجيــة الرَّ
النازحــون داخليــاً اســتعمال المســاعدات النقديــة لشــراء المــواد الالزمــة لفصــل الشــتاء مــن عــدد مــن التُّجــار الذيــن 
ُل مبالــغ  ــي مــع النقــود، وُتحــوَّ بــاً للتَّالمــس الحسِّ يقــع عليهــم االختيــار، ويقبلــون الّدفــع بالطــرق الّرقميــة، وذلــك تجنُّ
المســاعدات مــن محفظــة المنتفــع اإللكترونيــة إلــى محفظــة التاجــر اإللكترونيــة. وللمنتفعيــن الخيــار فــي اســتعمال 

ْقمّيــة. قيمــة المســاعدات النقديــة، كلّيــاً أو جزئّيــاً، فــي المعامــالت التــي ُتنَجــز باســتخدام التكنولوجيــة الرَّ

تقــوم المفوضيــة الســامية لألمــم المتحــدة لشــؤون الالجئيــن، فــور اكتمــال عمليــات توزيــع المســاعدات النقديــة، 
ــف.  ــر الهات ــن خــالل الدراســات المســحية عب ــع المســاعدات" م ــد توزي ــة بع ــة "الرصــد والمراقب بإجــراء عملي
ــب  ــوم مكت ــية، يق ــر المعيش ــع األُس ــرى م ــي ُتج ــالت الت ــدة للمقاب ــية الموحَّ ــات القياس ــى المنهجي ــة إل وباإلضاف
ــزة ومقابــالت مــع  المفوضيــة المعنــي بالعمــل مــع الشــركاء للنظــر فــي إمكانيــة تنظيــم عقــد نقاشــات جماعيــة مركَّ
اهــن لحجــم القيــود المفروضــة علــى  لعيــن علــى بواطــن األمــور(، ضمــن اإلطــار الرَّ الُمخبريــن الرئيســيين )الُمطَّ
ــد  ــة بع ــُة الرصــد والمراقب ــد-19". وتفســح عملي ــا "كوفي ــروس كورون ــة بجائحــة مــرض في ــل، ذات العالق نقُّ التَّ
التوزيــع المجــاَل أمــام المفوضيــة لتحســين جــودة تقديــم خدماتهــا، وضمــان مســاءلتها أمــا األشــخاص المشــمولين 

ــا.  باختصاصه

ــة الســامية لألمــم  يســتمرُّ برنامــج المفوضي
لفصــل  االســتعداد  لمســاعدات  المتحــدة 
الشــتاء فــي بقائــه عامــالً ضرورّيــاً وحيوّيــاً 
أكــد ممــا يلــي: تجهيــز مــا يزيــد عــن  للتَّ
ــراق  ــازح داخــل الع 474,000 شــخص ن
 187,500 و  عائلــة(،   79,000(
الجــئ ســوري )37,500 عائلــة( داخــل 
الجــئ   17,500 إلــى  إضافــًة  العــراق، 
أُخــرى  جنســيات  مــن  عائلــة(   3,500(
داخــل العــراق، بصــورة جيــدة، وتزويدهــم 
بالمــوارد الضروريــة للنجــاة مــن الظــروف 

الشــتوية القاســية.  

وفــي بعــض المناطــق الجبليــة مــن العــراق، 
حيــث  كردســتان،  إقليــم  فــي  وبخاصــة 
ــن  ــن الالجئي ــم نســبة 99 فــي المئــة م تقي
الســورّيين، تنخفــُض درات الحــرارة دون 
ــد أثنــاء أشــهر الشــتاء. وتعتمــد  درجــة الّتجمُّ
والالجئيــن،  النازحيــن  هــؤالء  أكثريــة 
بدرجــة كبيــرة، علــى مســاعدات االســتعداد 
لفصــل الشــتاء، التــي تلّبــي االحتياجــات 
داخليــاً  النازحيــن  لألشــخاص  األساســية 
الظــروف  مــن  ينجــوا  لكــي  ولالجئيــن 
جائحــة  عملــت  وقــد  القاســية.  الشــتوية 
"كوفيــد-19"  كورونــا  فيــروس  مــرض 
علــى تفاقــم الظــروف المعيشــية لألشــخاص 
ــر  ــة، أكث ــمولين باختصــاص المفوضي المش
ــة  ــًة مســتوى مخاطــر الحماي ــر - رافع فأكث
وتــرّدي الوضــع االجتماعــي االقتصــادي - 

التــي يتعّرضــون لهــا جميعهــا. 

• 
 

•

•

•

•

طفــالن يافعــان مــن األشــخاص النازحيــن داخليــاً يقفــون علــى ُشــرفة مدّمــرة فــي مبنــى بمدينــة دابــن، وهــي إســكان مؤلـّـف مــن خمســة مبــاٍن. ويواجــه الســكان هنــاك مخاطــر عديــدة، 
ض لإلصابــة مــن األنقــاض. ويوجــد مــا مجموعــه )1.4( مليــون شــخص نــازح داخــل العــراق منــذ شــهر كانــون الثاني/ينايــر  ومنهــا البــرد، والســقوط مــن الطوابــق أو الــّدرج، أو الّتعــرُّ

2014، ومــا مجموعــه )4.7( مليــون عائــد، ابتــداًء مــن 30 يونيو/حزيــران 2020.
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مصر
ُيخّطــط مكتــب المفوضيــة الســامية لألمــم المتحــدة لشــؤون الالجئيــن فــي مصــر لتقديــم مســاعدات نقديــة شــتوية 
ــاً )2,132  ــاً عراقي ــة(، و 4,033 الجئ ــا مجموعــه 85,500 الجــئ ســوري )28,600 عائل لمــرة واحــدة لم
عائلــة(، و 91,200 الجــئ )48,000 عائلــة( مــن جنســيات أخــرى – وهــم بصفــة أساســية مــن منطقــة أفريقيــا 
ــم، ســوف تســتمر المفوضيــة فــي  غــم مــن الزيــادة المســتمرة فــي نســبة التَّضخُّ جنــوب الصحــراء الكبــرى. وبالرَّ
دفــع مبلــغ مقــداره )37.5( دوالر أمريكــي لــكل شــخص، يبلــغ فــي مجموعــه )3.35( مليــون دوالر أمريكــي؛ 
ــداًء  ــح الشــتوية ابت ــع المن ــة لتوزي ــط المفوضي ــي ســنوات ســابقة. وُتخّط ــا ف ــّم دفعه ــي ت ــغ الت ــل المبال ــو يماث وه
ــن خــالل  ــباط 2021، م ــي شــهر فبراير/ش ــا ف ــن توزيعه ــي م ــن شــهر أكتوبر/تشــرين األول 2020، وتنته م
صناديــق البريــد المصريــة. وتســتوجب هــذه العمليــة اســتهداف الفئــات الضعيفــة المعرضــة للخطــر، والتواصــل 

مــع المجتمعــات إلعالمهــا عــن برنامــج االســتعداد لفصــل الشــتاء، وآليــة توزيــع المســاعدات.

تعمــل المفوضيــة الســامية لألمــم المتحــدة عــن كثــب مــع الشــركاء ذوي الصلــة، ومنهــم وكاالت األمــم المتحــدة 
األُخــرى. ويســتمرُّ الفريــُق العامــُل المعنــي باالحتياجــات األساســية والمســاعدات النقديــة فــي العمــل بصفــة المنبــر 
ــي إجــراء دراســات الهشاشــة بســبب  ــق العمــل ف ــد تعلي ــادل المعلومــات. وبع ــط والتنســيق وتب الرئيســي للتخطي
ــات  ــتهداف فئ ــر اس ــلوب معايي ــة أس ــتخِدم المفوضي ــد-19"، ســوف تس ــا "كوفي ــروس كورون ــرض في ــة م جائح
دة، وُتجــري مقابــالت خاصــة بالحمايــة ألجــل تحديــد العائــالت الضعيفــة والمعّرضــة للخطــر، التــي تحتــاج  محــدَّ
إلــى مســاعدات االســتعداد لفصــل الشــتاء. وستشــمل المعاييــر الفئــات الُمعرضــة للخطــر، مثــل األشــخاص كبــار 
ــة  ــن يعانــون مــن أحــوال طبي ــة أو الذي ــاء واألمهــات، واألشــخاص ذوي اإلعاق ــات واآلب الّســن، والنســاء العازب
ــن  ــن للمخاطــر، واألشــخاص المعرضي ــن المعّرضي ــال اآلخري ــن، واألطف ــر المصحوبي ــال غي ــرة، واألطف خطي
لمخاطــر حمائيــة متصاعــدة. وفــي نهايــة دورة التوزيــع، ســيقوم كيــاٌن ثالــث بتنفيــذ عمليــة الرصــد والمراقبــة بعــد 
التوزيــع خــالل فتــرة أربــع أســابيع مــن انتهــاء عمليــة توزيــع المســاعدات. وســتجمع عمليــُة "الرصــد والمراقبــة 

ــاة.    بعــد التوزيــع" البيانــات عــن مــدى اســتخدام األســواق، واســتعمال المســاعدات، واالحتياجــات غيــر الُملبَّ

ســوف تغّطــي األمــوال المطلوبــة احتياجات 
ســوري  الجــئ   85,500 مجموعــه  مــا 
الجئــاً   4,033 و  عائلــة(،   28,600(
 91,200 و  عائلــة(،   2,132( عراقيــاً 
الجــئ )48,000 عائلــة( مــن جنســيات 
أُخــرى. إّن اإلخفــاق فــي تقديــم المســاعدات 
ــر  ــدرة األس ــل ق ــوف ُيعّط ــم س ــتوية له الش
علــى  للخطــر  والمعّرضــة  الضعيفــة 
ــف مــع درجــات الحــرارة المنخفضــة،  الّتكيُّ
ــّرض  ــر تع ــاع مخاط ــى ارتف ــؤّدي إل ــا ُي م
ــألذى، و /  ــية ل ــم الجســدية والنفس رفاهيته
أو التَّســبُُّب فــي لجوئهــم إلــى اســتراتيجيات 
وربمــا  لهــم.  مؤذيــة  أُخــرى  تكيفّيــة 
ــه  ــه أوج ــادة توجي ــى إع ــاً إل ــؤون أيض يلج
إنفــاق مــا يحصلــون عليــه مــن الدخــل، 
ــة متطلباتهــم للشــتاء،  ــُل أصــالً، لتلبي الضئي
ــتخدمونه  ــوا سيس ــك كان ــالف ذل ــذي بخ وال
فــي تغطيــة احتياجــات أساســية، وتســديد 
واالحتياجــات  والتعليــم،  اإليجــارات، 

األُخــرى.  الضروريــة 

• 
 

•

ــد فــي القاهــرة بعــد التحقــق مــن هويتهــا  ــة الســامية لألمــم المتحــدة لشــؤون الالجئيــن مــن أحــد مكاتــب البري ــة المخصصــة لهــا مــن المفوضي ــة ســودانية تســتلم المســاعدة النقدي الجئ
ــن. ــر بصمــة العي باســتخدام نظــام تصوي
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