االستجابة اإلقليمية المشتركة بين الوكاالت لالجئين السوريين
مصر ،العراق ،األردن ،لبنان وتركيا
من  6إلى  23يوليو/تموز 3122
يعد مكتب مدير إدارة الشرق األوسط وشمال إفريقيا بالمفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين ىذه النشرة التي تمقي الضوء عمى آخر المستجدات .تقدم
ىذه النشرة نبذة سريعة عن االستجابة اإلنسانية اإلقميمية المشتركة بين الوكاالت بالتنسيق الكامل مع حكومات الدول المضيفة و 157شريكاً في أنحاء المنطقة.
المستجدات اإلقميمية

في ىذه النشرة



 بدأ التخطيط لالستجابة لالجئين السوريين في العام  ،2015وسيجري تنظيم االستجابة اإلقميمية في العام

 لبنان :دعم المجتمعات المضيفة

 2015بشكل خطة إقميمية لالجئين والمرونة تمزج بين ركيزة لالجئين تتعامل مع حاجات الالجئين

األكثر ضعفاً ،ص2 .

والمجتمعات المحمية.

سورية يرأسن العائالت بمفردىن ،ص.

الخاصة والمتنوعة إلى الحماية والمساعدة ،وركيزة قوية لممرونة تيدف إلى دعم القدرات الوطنية

 أصدر برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ومعيد التنمية الخارجية ( )ODIالتقرير حول دعم عممية تفعيل
مقاربة التنمية القائمة عمى المرونة في التعامل مع أزمة الالجئين السوريين .يقدم تقرير برنامج األمم

المتحدة اإلنمائي -معيد التنمية الخارجية مراجعة دقيقة لمعايير الضعف واألطر التي يستعمميا شركاء

العمل اإلنساني لمعالجة األزمة السورية.

 ومع دخول األزمة السورية عاميا الرابع ،يحتاج اآلن  6.5ماليين طفل سوري إلى مساعدة إنسانية

 تقرير خاص 145,000 :الجئة
3

 يستمر السوريون بالمخاطرة بحياتيم
ويمتمسون األمان في بمدان بعيدة،

ص4.

فورية ،سواء أكان داخل سوريا أم في بمدان المجوء .ويمثّل ىذا العدد زيادة بأكثر من مميوني طفل مقارنة

بما كان عميو قبل عام واحد فقط.

2,914,092
2,873,233
1222555
40,859

العراق
220,210
مسجل218,597 :
ينتظر تسجيله1,163 :

العدد اإلجمبلي لالجئيه المسجليه والذيه ينتظرون تسجيلهم
الالجئىن المسجلىن

تركيا
799,457
مسجلا

الالجئىن الذيه ينتظرون تسجيلهم
لدي المفىضية

لبنان
1,126,131
مسجل1,086,885:
ينتظر تسجيله:
39,246

األردن
606,653
ً
مسجلا

اإلحصائيات اإلقليمية
فروا إلى الدول المجاورة
 9.3ماليين الجئ سوري ّ
وشمال إفريقيا

يقدر أنيم يعيشون
 208,888الجئ خارج المخيمات ّ

في مالجئ دون المستوى المطموب

يقدر أنيم بحاجة إلى الدعم
 9.2ماليين شخص ّ
لالستعداد لفصل الشتاء المقبل
 7.1ماليين الجئ تمزميم مساعدة غذائية

 388,888طفل سوري بسن الدراسة بحاجة إلى تعميم

مصر
138,274
مسجالا

شمال
إفريقيا*
23,367
مسجلا

المصبدر :هيئت إدارة الكوارث والطوارئ ،الحكومت المصريت ،الحكومت العراقيت ،الحكومت األردويت ،الحكومت اللبىبويت ،مخسن البيبوبث
اإلقليمي للمفوضيت ،مجموعت بيبوبث عبمت حول العمليبثUNCS ،Natural Earth ،UNGIWG ،
تعذاد الالجئيه كمب في  11يوليو/تموز  ،2012وفقب للبيبوبث المتوفرة .للحصول على أرقبم محذثت ،يُرجى زيبرة الرابط:
http://data.unhcr.org/syrianrefugees
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االستجابة اإلقميمية لالجئين السوريين
لبنان 4دعم المجتمعات المضيفة األكثر ضعفا

مسجل في لبنان ،يحتاج عدد كبير من المجتمعات المضيفة إلى دعم إلدارة العدد اإلضافي من المقيمين والضغط اإلضافي
 مع أكثر من مميون الجئ سوري
ّ
المفروض عمى البنية التحتية الضعيفة في األساس.
 ترّكز خطة االستجابة اإلقميمية لمعام  4102في لبنان بشكل كبير عمى دعم المجتمعات المبنانية وتحسين قدرة المؤسسات الحكومية .ويخصص حوالي  42في المئة
من التمويل الذي جرت المناشدة بو ( 933مميون دوالر أميركي) لتمبية حاجات المبنانيين األكثر ضعفاً.
 التماسك االجتماعي – في األشير الخمسة األولى من العام  ،2014جرى
استثمار  8.7ماليين دوالر في  136مشروعاً ذا تأثير سريع عمى المدى

القصير لدعم المجتمع في المجتمعات األكثر ضعفاً التي تستضيف أعداداً

كبيرة من الالجئين السوريين .تيدف ىذه المشاريع إلى سد ثغرات خطرة من

المقدمة لمسكان األكثر تضر اًر من األزمة السورية ،وىي
جية الخدمات
ّ
تطبق في القطاعات كافة .يجري مثالً تزويد البمديات بشاحنات وحاويات
لجمع النفايات ،وتستفيد المدارس االبتدائية من لوازم النظافة.

 المساعدة الغذائية – جرى ضخ ما ٌقارب  011ملٌون دوالر كتحوٌالت
مباشرة فً االقتصاد اللبنانً من شهر ٌناٌر/كانون الثانً إلى ماٌو/أٌار
 4102عبر الغذاء الذي ٌشترٌه الالجئون من المتاجر المحلٌة.

عائمة مؤلفة من  25الجئاً من حمص تعيش في مرآب تحت األرض في بيروت .ىم
يجمعون النفايات ليالً نيا ارً لبيعيا لشركات إعادة التدوير .يذىب اثنان من أطفاليم الثالثة
عشر إلى المدرسة؛ ويعمل ثالثة بدوام كامل .أما البقية فيمضون نيارىم في المرآب.

المفوضية  ǀل .أداريو

 التعميم – تم ّكن أكثر من  200,000طفل من الوصول إلى برامج التعميم الرسمية وغير الرسمية حتى اآلن في العام  ،2014من بينيم  17( 26,500في المئة)
الر باإلضافة إلى  275,000دوالر جرى استثمارىا في الموازم المدرسية لألطفال
من المبنانيين .يبمغ مجموع الرسوم المدرسية ليذه المجموعة  2,584,480دو اً
المبنانيين .باإلضافة إلى ذلك ،جرى تدريب حوالي  2,000مدرس وعامل في مجال التعميم عمى التعمم النشط ،وادارة الصفوف ،واالنضباط اإليجابي.

 الصحة – يستفيد جميع األطفال دون الخامسة من العمر من حمالت التمقيح في كافة أنحاء البمد ضد شمل األطفال ،والحصبة والحصبة األلمانية ،باإلضافة إلى
مكمالت الفيتامين أ .تم دعم أكثر من  120مرك اًز عاماً لمرعاية الصحية ،وتقوم  19وحدة طبية متنقمة بتزويد الالجئين والمبنانيين في المجتمعات النائية بخدمات
ّ
صحية خاصة بالرعاية الحادة .يتمقى المبنانيون األكثر ضعفًا مساعدة عمى دفع التكاليف تمامًا كالسوريين ،ويتم التعويض عمى أكثر من  66مستشفى عمى أساس
دفع الرسوم مقابل الخدمات لعالج الالجئين.

يضخ أكثر من  32مميون دوالر
معدل شيري يبمغ  200دوالر ،ما
ّ
أن  82في المئة من مجموع الالجئين يدفعون اإليجار ب ّ
 الممجأ – أظير مسح حديث لممالجئ ّ
شيريًا في االقتصاد المبناني .باإلضافة إلى ذلك ،جرى في األشير الخمسة األولى من العام  2014استثمار  13مميون دوالر إضافي في المجتمعات المضيفة بشكل
مباشر كجزء من االستجابة الخاصة بالمالجئ.

 المياه والصحة العامة والنظافة – جرى تحسين العممية الحالية لتقديم الخدمات لممجتمع المبناني كي تعود بالنفع عمى السكان المبنانيين والسوريين .وتشمل األنشطة
تحسين فعالية أنظمة اإلمداد بالمياه وقدرتيا ،وتحسين الصحة العامة عبر ترميم شبكات الصرف الصحي وتحديثيا ،وربط المنازل بيذه األنظمة.

 يساىم عدد من التدخالت في االستجابة حتى اآلن لخطة االستجابة اإلقميمية لمعام  2014في أىداف خارطة الطريق الوطنية الخاصة بالحكومة المبنانية لفرض
وتقدم نتائج فورية وعمى المدى الطويل لمبنانيين األكثر
أن االستثمارات اإلنسانية مستدامة ّ
االستقرار .ويضمن الربط مع خارطة الطريق وغيرىا من الخطط الوطنية ّ
ضعفًا.
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االستجابة اإلقميمية لالجئين السوريين
 721,888الجئة سورية يرأسن العائالت بمفردهن


أن أكثر من  145,000عائمة سورية الجئة في مصر ولبنان ،والعراق واألردن – أو عائمة عمى أربع – ترأسيا
كشف اليوم تقرير جديد صادر عن المفوضية ّ



ين اليومي لسد االحتياجات ،فيما تكافح النساء لمحفاظ عمى كرامتين واالىتمام بعائالتين في منازل متداعية ومكتظة ،ومالجئ
يسمّط التقرير الضوء عمى صراع ّ



بمفردىن – نضال الالجئات السوريات من أجل البقاء عمى قيد الحياة" يستند إلى شيادات شخصية لـ 135من ىؤالء النساء أدلين بيا عمى مدى ثالثة
نساء
ّ



تش ّكل قمة الموارد الصعوبة األولى التي أبمغت عنيا النساء .تكافح معظم النساء لدفع اإليجار ،وتأمين الغذاء وشراء المستمزمات المنزلية األساسية ،وقد أنفق

نساء يخضن بمفردىن نضاالً من أجل البقاء عمى قيد الحياة.

مؤقتة غير آمنة وخيم .يعيش الكثير منين تحت خطر العنف أو االستغالل ،ويواجو أطفالين صدمات نفسية ونكبات متزايدة.

تحمل مسؤولية عائالتين بمفردىن بسبب
أشير من المقابالت في بداية العام  .2014عمقت النساء في دوامة من الشدة والعزلة والقمق بعد أن أرغمن عمى ّ
تعرض أزواجين لمقتل أو األسر أو انفصالين عنيم لسبب آخر.
الكثير منين مدخراتو كاممة ،وبعن حتى خاتم الزواج .تشغل واحدة عمى خمس نساء فقط عمالً مدفوع األجر؛ ويجد الكثير منين صعوبة في الحصول عمى
وظيفة ،أو أنين منيمكات جداً بأمور أخرى .باإلضافة إلى ذلك ،تتمقى واحدة عمى خمس نساء دعماً من أقرباء راشدين آخرين ،ويستفيد البعض من كرم
السكان المحميين ،مثل أصحاب األرض الذي يسمحون لين بالسكن من دون دفع إيجار ،أو المساجد .ويرسل البعض أطفالو إلى العمل .يتمقى ربع النساء
مساعدة نقدية من المفوضية وغيرىا من منظمات المساعدة؛ ويعتمد ثمثا المواتي يتمقين المساعدة عمى ىذه األخيرة بشكل كامل ،ويقول ثمث النساء أنين ال
يممكن كفايتين من الغذاء.




عبر ستّون في المئة من النساء المستجوبات عن شعورىن بانعدام األمن ،وأعربت امرأة عمى ثالث نساء عن خوفيا الشديد أو عجزىا حتى عن مغادرة المنزل.
ّ

تقوم أكثر من  150منظمة بتقديم خدمات أو دعم لالجئات السوريات وعائالتين .ووجد البحث أمثمة عدة لالجئات يأخذن المبادرة ،ويدعمن الواحدة األخرى
ويعممن عمى إيجاد حمول لكفاحين اليومي ،وقد سمّط الضوء أيضاً عمى مبادرات تنم عن لطف وكرم من جانب الدول والمجتمعات المضيفة.



أن ىذه المساعدة لم تكن كافية لسد الحاجات ،ودعا المتبرعين إلى بذل مزيد من الجيود لمساعدة الالجئات السوريات عمى الوقوف
أن التقرير قد وجد ّ
غير ّ
مجدداً عمى أقدامين وكسب المال الكافي لمعيش .ومع قيود التأشيرة وغيرىا ،التي تفصل واحدة من خمس نساء عن أزواجين أو عائالتين ،دعا التقرير

أيضاً الحكومات المضيفة إلى إيجاد
الحمول لجمع شممين مع عائالتين.
تحتاج المجتمعات المضيفة أيضاً
إلى

دعم

كبير،

فكثير

من

الصعوبات  -والضغوط المتزايدة -
التي تواجييا ىؤالء النساء ىي
انعكاس لمخاوف أكثر شمولية في
حولين.
المجتمعات المضيفة من
ّ
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االستجابة اإلقميمية لالجئين السوريين
يستمر السوريون بالمخاطرة بحياتهم ويمتمسون األمان في بمدان بعيدة

 أعمم خفر السواحل الميبي المفوضية في  7يوليو/تموز ّأنو انتشل  12جثة نتيجة حادث قارب يعتَقد ّأنو حصل في  6يوليو/تموز ،من بينيم ثالثة سوريين .وقد أفيد
بأن القارب ،الذي يتّسع لحوالي  200راكب ويجوز أنو كان يحمل عدداً أكبر بكثير ،انقمب مقابل ساحل طرابمس ،وال تزال عمميات البحث واإلنقاذ
ّ
مستمرة.

 قتل أكثر من  500شخص أو ال يزالون مفقودين جراء حوادث القوارب في
البحر المتوسط حتى اآلن في العام .2014

 تس ّجل قرابة  900111طالب لجوء والجئ لدى المفوضٌة فً لٌبٌا ،فً
كل من طرابلس وبنغازي ،وٌشكل السورٌون الجزء األكبر من بٌنهم
( .)050,22مع ذلك ،لم ٌتسجل جمٌع طالبً اللجوء وٌعٌش كثٌرون
فً أوضاع خطرة ،مع وصول قانونً محدود جداً إلى فرص العمل.
تسبّبت أٌضا ً االضطرابات الحالٌة فً لٌبٌا بنزوح إضافً لطالبً

أمّ سورية عمى السفينة اإليطالية ،فيرغا ،مع أطفاليا الصغار .جرى إنقاذىم من مركب
صيد ينقل  219شخصاً أثناء محاولتيم عبور البحر المتوسط من ليبيا .المفوضية  ǀأ.
داماتو

اللجوء.
 تحث المفوضٌة دول العالم على البحث فً تقدٌم بدائل قانونٌة للرحالت
البحرٌة الخطرة – مثل زٌادة عملٌات ل ّم شمل

العائلة ،وإعادة التوطٌن السرٌع ،والقبول اإلنسانًٌ .جري أٌضا ً تشجٌع الحكومات بشكل متزاٌد على االمتناع عن التدابٌر التأدٌبٌة أو القمعٌة ،بما فً ذلك
االحتجاز ،لألشخاص الذٌن ٌلتمسون األمان.
االستجابة اإلقميمية لالجئين الفارين من سوريا هي جهود منسقة بين  711منظمة مشاركة ،منها  781توجه نداء ،وهي4
منظمة أبعاد "مركز الموارد لممساواة بين الجنسين" | وكالة التعاون التقني واإلنمائي | منظمة المعونة الدولية | منظمة العمل لمكافحة الجوع | وكالة السبتيين الدولية لمتنمية واإلغاثة | منظمة أفريقيا والشرق األوسط لمساعدة الالجئين | المجموعة |

مؤسسة أمن | مؤسسة عامل | اتحاد األطباء العرب | جمعية أرك أون سييل | العمل من أجل الحقوق والتنمية الريفية –المعونة القانونية | جمعية البر واإلحسان اإلنسانية | جمعية العدل والرحمة | رابطة الخدمة الدولية التطوعية | بي بي سي ميديا
أكشن | جمعية  | Beyondالمجمس البريطاني | مؤسسة كير الدولية | مؤسسة كاريتاس | مركز كاريتاس لبنان لميجرة | خدمات اإلغاثة الكاثوليكية | الجمعية المركزية لرابطة المشرفين عمى دور الحضانة | مركز ضحايا التعذيب | منظمة التنمية
المدنية | المجنة الدولية لتنمية الشعوب | منظمة كونسيرن ورلد وايد | التعاون الدولي | الييئة القبطية اإلنجيمية لمخدمات االجتماعية | مجمس الالجئين الدانماركي | مركز التوعية واإلرشاد األسري | منظمة األغذية والزراعة (الفاو) | المعونة الكنسية

الفنمندية /تحالف "أكت" | الصميب األحمر الفنمندي /جمعية اليالل األحمر العراقي | الصميب األحمر الفرنسي | مؤسسة تعزيز الثقافة االجتماعية | الجمعية األلمانية لمتعاون الدولي | المجتمعات العالمية شركاء من أجل الخير | المجموعة التطوعية

المدنية | المنظمة الدولية لممعوقين | تحالف ىارتالند الدولي | لجنة اإلغاثة العميا | ىيمسفيرك النمسا الدولية | مؤسسة اإلغاثة اإلنسانية | منظمة ىيوميديكا | منظمة العمل الدولية | معيد العناية بصحة األسرة /مؤسسة نور الحسين | منظمة
اإلشعار الدولية | المجنة الكاثوليكية الدولية لميجرة | الجمعية الدولية لمتحكم في اإلخراج لدى األطفال | الييئة الطبية الدولية | الجمعية المسيحية األرثوذكسية الدولية لألعمال الخيرية واإلنسانية | منظمة اإلغاثة والتنمية الدولية | لجنة اإلنقاذ الدولية
| انترنيوز | انترسوس | المنظمة الدولية لميجرة | مشروع مساعدة الالجئين العراقيين | رابطة الشباب العراقي | ىيئة اإلغاثة اإلسالمية العالمية | نقابة المحامين األردنيين | المنظمة اليابانية لمطوارئ | الجمعية اليسوعية لخدمة الالجئين | جمعية

العون الصحي األردنية | الييئة الخيرية األردنية الياشمية | الصندوق األردني الياشمي لمتنمية البشرية | اليالل األحمر األردني | مؤسسة نير األردن الخيرية | اتحاد المرأة األردنية | منظمة كفى عنف واستغالل | منظمة  | KGمنظمة أطفال بال
حدود الدولية | منظمة الكرد | االتحاد الموثري العالمي | منظمة مدى | مبادرة مدرستي | الفريق االستشاري المعني باأللغام | جمعية مسجد محمود | مقاصد | مؤسسة مخزومي | منظمة ميدير | المعونة الطبية لمفمسطينيين | منظمة أطباء العالم |
فيمق الرحمة الدولي | فيمق الرحمة –الواليات المتحدة | و ازرة الصحة العامة | و ازرة المياه والري | حركة من أجل السالم | المعونة اإلسالمية | التحالف الوطني لمكافحة الجوع وسوء التغذية | المركز الوطني لمثقافة والفنون | نيبون لمتعاون الدولي

لتنمية المجتمع | مجمس الالجئين النرويجي | عممية الرحمة | منظمة تنمية المرأة والطفل | أوكسفام | منظمة الناس في حاجة | منظمة بالن الدولية | المركز البولندي لممعونة الدولية | معيد الخدمات النفسية واالجتماعية والتدريب بالقاىرة | منظمة
األولوية الممحة –المساعدة الطبية الدولية | منظمة النجدة الشعبية | قنديل | اليالل األحمر القطري | مؤسسة كويست سكوب لمتنمية االجتماعية | التجمع الديمقراطي لمنساء المبنانيات | ىيئة اإلغاثة الدولية | صندوق تعميم الالجئين | المنظمة
المصرية لالجئين | جمعية رسالة | منظمة ريسكات | مركز ريستارت لتأىيل ضحايا العنف والتعذيب | الجمعية الممكية لمتوعية الصحية | مؤسسة صفدي | مجموعة سوا أحمى | منظمة إنقاذ الطفولة الدولية –إقميم كردستان العراقي | منظمة إنقاذ
الطفولة الدولية | منظمة إنقاذ الطفولة األردنية | البحث عن أرضية مشتركة | اإلغاثة اإلسالمية فرنسا | منظمة سيرافيم العالمية | التدخالت اإلنسانية االجتماعية االقتصادية لمتنمية المحمية "شيمد" | سوليدار سويس ار | التضامن الدولي | مؤسسة

العناية الصحية والتمريض | سانت أندروز لخدمات تعميم الالجئين | مؤسسة خطوة | مؤسسة تضامن | مؤسسة تغيير | منظمة أرض اإلنسان | منظمة أرض اإلنسان ،إيطاليا | الوكالة االتحادية األلمانية لإلغاثة الفنية | منظمة تريانغل جينيراسيون
ىيومانيتير | اليالل األحمر اإلماراتي | بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق | ىيئة األمم المتحدة لممرأة | برنامج األمم المتحدة اإلنمائي | اليونسكو | صندوق األمم المتحدة لمسكان | برنامج األمم المتحدة لممستوطنات البشرية  -الموئل | المفوضية
السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين | منظمة األمم المتحدة لمطفولة (اليونيسف) | مكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع | بونتي بير | األونروا | مجمس العدل لمسكان األصميين في أستراليا الغربية | منظمة أطفال الحرب – المممكة المتحدة |

منظمة أطفال الحرب  -ىولندا | المؤسسة الدولية المعنية بقضايا المرأة وارفين | برنامج األغذية العالمي | منظمة الصحة العالمية | الصندوق العالمي إلعادة التأىيل | المنظمة الدولية لمرؤية العالمية | التحالف العالمي لجمعيات الشبان المسيحية |
األقران من الشباب

ندعو شركاء االستجابة اإلنسانية لممساىمة في ىذا التقرير .لمزيد من المعمومات أو لإلضافة إلى قائمة التوزيع ،يرجى االتصال بآنا كينج ،موظفة إعداد التقارير اإلقميمية بالمفوضية:
 ، kinga@unhcr.orgوآيات الدويري – موظفة العالقات الخارجيةeldewary@unhcr.org :
المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئينhttp://data.unhcr.org/syrianrefugees :
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