الالجبون السورٌون
تحدٌث إقلٌمً مشترك بٌن الوكاالت
 81أٌلول/سبتمبر 4182

المستجدات

أبرز األرقام



ٌعتزم برنامج األؼذٌة العالمً تقلٌص المساعدة الؽذابٌة لالجبٌن السورٌٌن فً المنطقة اعتباراً من شهر
أكتوبر/تشرٌن األوّ ل نتٌجة النقص فً التموٌل ،وستخفّض أعداد المستفٌدٌن وقٌمة القسابم الؽذابٌة .على
سبٌل المثال ،ستنخفض المساعدة الؽذابٌة الشهرٌة المقدّمة لحوالً  221,111الجا سوري ٌعٌشون فً
البلدات والقرى فً األردن من  $42إلى .$81



ٌقود كل من المفوّ ضٌة وبرنامج األمم الم ّتحدة اإلنمابً عملٌة التخطٌط بٌن الوكاالت لوضع الخطة
ّ
الخطة إلى إطار عمل االستراتٌجٌة اإلقلٌمٌة
اإلقلٌمٌة لالجبٌن والمرونة للعامٌن  .4181-4182تستند هذه
الشاملة وهً ستخرج بخطة لتلبٌة حاجات الالجبٌن العاجلة إلى الحماٌة والمساعدة ،وتعزٌز المرونة،
ودعم االستقرار اإلقلٌمً عبر هذه الجهود وعبر االرتباط بالخطط الوطنٌة.



تفاقم التوتر بٌن الالجبٌن والمجتمعات المحلٌة فً لبنان بعد المعارك األخٌرة فً بلدة عرسال الحدودٌة
وقتل المجموعات المسلّحة ألفراد الجٌش اللبنانً المخطوفٌن .وافقت الحكومة اللبنانٌة فً 88
سبتمبر/أٌلول على إنشاء مخٌمات تجرٌبٌة الستضافة  41,111سوري تقرٌبًا على طول الحدود بٌن لبنان
وسورٌا.
ّ
ٌؤثر الوضع الحالً فً العراق على إمكانٌة وصول جمٌع المجموعات السكانٌة إلى الخدمات بمن فٌهم
الالجبٌن السورٌٌن .باإلضافة إلى ذلك ،أصبح الوصول المباشر إلى مخٌّم العبٌدي وإلى الالجبٌن
السورٌٌن فً مناطق القابم الحضرٌة فً محافظة األنبار العراقٌة مقٌّداً منذ منتصؾ شهر ٌونٌو/حزٌران
بسبب انعدام األمنٌ .ستم ّر الشركاء المحلٌّون بتقدٌم الخدمات لالجبٌن وبتوزٌع المساعدة.



مجموع  3ماليين

المفوضية
شخص تعنى بهم
ّ

 4مالٌٌن
الجا سوري هربوا إلى البلدان
المجاورة وشمال إفرٌقٌا

 8.1مالٌٌن
الجا وعضو ضعٌؾ من المجتمعات
المتضررة ٌتلقون مساعدة ؼذابٌة فً
العام 4182

 8.4مالٌٌن
شخص بات بإمكانهم الوصول إلى
مٌاه الشرب اآلمنة فً العام 4182

795,000
شخص استفادوا من المساعدة فً
مجال المأوى داخل المخٌمات
وخارجها فً العام 4182

700,000
شخص استفادوا من توزٌع اللوازم
المنزلٌة األساسٌة ولوازم اإلؼاثة
الربٌسٌة فً العام 4182

التموٌل

 4.7ملٌار دوالر أمٌركً
الزمة فً هذه الحالة

األولوٌات

1

 تخطٌط العامٌن 4181-4182
 إعداد  8.2مالٌٌن الجا ضعٌؾ
لفصل الشتاء بما فً ذلك توزٌع/
استبدال لوازم اإلؼاثة الخاصة بفصل
الشتاء ،وتحسٌن المالجا وزٌادة
البدالت الموسمٌة النقدٌة
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معلومات محد ثة حول اإلنجازات
السياق التشغيلي
ٌتواصل تف ّشً انعدام األمن والعنؾ فً سورٌا والمنطقة .باتت العملٌة فً سورٌا اآلن األكبر فً تارٌخ المفوضٌة الممت ّد على  12عاماً ،وكمعدّل عام ،جرى
تسجٌل قرابة  01,111سوري فً كل شهر من العام الحالً.
تبقى الحاجات اإلنسانٌة هابلة ،وتستنزؾ الخدمات الحكومٌة والمجتمعٌة المحلٌة بسبب الطلب المتزاٌد ،ما ّ
ٌؤثر على جودة الخدمة المقدّمة لك ّل من الالجبٌن
والمواطنٌن ،وٌهدّد التماسك االجتماعً واالستقرار.
تجري استضافة حوالً  211,111الجا فً مخٌمات الالجبٌن ،أما خارج المخٌّمات ،فٌقدّر أنّ  41فً المبة ٌعٌشون فً مالجا دون المستوى المطلوب.
ٌحتاج أكثر من  8.2ملٌون الجا إلى الدعم لالستعداد لفصل الشتاء ،و 8.7ملٌون الجا تلزمهم حالٌا ً مساعدة ؼذابٌة.
إنّ أكثر من  821وكالة ومجموعة إؼاثة ،باإلضافة إلى حكومات الدول المجاورةٌ ،عملون سوٌا ً لحماٌة الالجبٌن السورٌٌن ومساعدتهم على س ّد حاجاتهم
األساسٌة ،وتحسٌن الوصول إلى التعلٌم والرعاٌة الطبٌة ،وتقدٌم السلع األساسٌة كالخٌم ،والؽذاء ومرافق المٌاه والصرؾ الصحً والنظافة اآلمنة.
ٌقدّر شركاء العمل اإلنسانً تواجد  4.20ملٌون الجا بحلول شهر دٌسمبر/كانون األوّ ل  ،4182وٌقدّرون متطلّبات المٌزانٌة السنوٌة بـ 4.72ملٌار دوالر ،ال
ٌزال  21فً المبة منها ؼٌر مموّ ل .ساهم المتبرعون بأكثر من  2.8ملٌار دوالر فً خطط االستجابة اإلقلٌمٌة المتتالٌة منذ العام  ،4184لكن تدعو الحاجة إلى
ملٌاري دوالر إضافٌٌن بحلول نهاٌة العام  4182لتلبٌة الحاجات األساسٌة لالجبٌن األكثر ضعفاً.

الحماية
لبنان



انطلقت بأمان الرحلة األخٌرة التابعة للبرنامج األلمانً للقبول لدواع إنسانٌة للعام ٌ 2013وم  9سبتمبر/أٌلول  2014حاملة  191شخصًا على متنها،
لٌرتفع بذلك عدد األشخاص اإلجمالً الذٌن ؼادروا فً إطار البرنامج األلمانً للقبول لدواع إنسانٌة إلى  39791شخصاً.
فً األسابٌع األخٌرة ،أجرت األونروا إحصاء وتقٌٌما ً شامالً ألوجه الضعؾ لجمٌع الالجبٌن الفلسطٌنٌٌن من سورٌا المسجّلٌن لدى الوكالة فً لبنان من
أجل تسهٌل التخطٌط واستعمال الموارد بشكل أفضل .أشارت نتابج التقٌٌم إلى وجود  24,111شخص فً لبنان.

األردن


لجأ  82,421الجبا ً فلسطٌنٌا ً من سورٌا مع عابالتهم إلى األونروا للحصول على المساعدة فً األردن .وإنّ معظم الالجبٌن الفلسطٌنٌٌن من سورٌا
الموجودٌن فً األردن ٌعٌشون فً فقر ،وٌفرض وضعهم القانونً ؼٌر الثابت صعوبات من حٌث اإلجراءات المدنٌة ،والوصول إلى الخدمات وإٌجاد
الوظابؾ.

مصر


فً العام  ،4182جرى توقٌؾ حوالً  020سورًٌا لمحاولتهم مؽادرة مصر بشكل ؼٌر نظامً ،بمن فٌهم  241طفالً و 428امرأة؛ لكن فً إطار توجّه
إٌجابً ،تقوم السلطات المصرٌة بشكل منتظم بإطالق سراح األفراد المحتجزٌن بعد اعتقالهم بفترة قصٌرة .ألولبك المفرج عنهم أقارب مباشرون فً
مصر ،وتقوم السلطات بإصدار تصارٌح إقامة لثالثة أشهر للسورٌٌن الذٌن ٌتم إطالق سراحهم .باإلضافة إلى ذلكٌ ،قوم شرٌكا المفوضٌة ،كارٌتاس
وجمعٌة رسالة ،بتقدٌم مساعدة الطوارئ للمحتجزٌن بشكل ؼذاء وبطانٌات ورعاٌة طبٌة.



تقوم المفوضٌة ومنظمة أنقذوا األطفال بتطبٌق مشروع حول التحرّكات الثانوٌة لنشر الوعً بشأن عملٌات المؽادرة ؼٌر النظامٌة .وإنّ المشروع،
المقرون بأنشطة تشمل سبل كسب العٌش وعناصر العٌش المشتركٌ ،هدؾ إلى الثنً عن المؽادرة ؼٌر النظامٌة بالقوارب.
فً  41أؼسطس/آب ،أجرت منظمة كٌر فً مصر جلسة خاصة حول العالج بالفنّ مع مجموعة من  21مشاركا ً كجزء من أربع جلسات نفسٌة اجتماعٌة
متتالٌة جرت على أساس أسبوعً فً مدٌنة العبور .أعطت الجلسات للمشاركٌن فرصة لمشاركة همومهم وتحدٌد طرٌقة للتعامل مع ضؽطهم وإحباطهم
الٌومً من أجل تج ّنب اللجوء إلى العنؾ مع أفراد عابلتهم.



التعليم
لبنان


ستسهّل وزارة التربٌة والتعلٌم العالً ،بالتعاون مع الٌونٌسؾ ،والمفوضٌة والشركاء ،تسجٌل  41,111طالب سوري فً الدوام المدرسً األول فً السنة
الدراسٌة الجدٌدة .سٌسهّل أٌضًا ك ّل من المفوضٌة والٌونٌسؾ تسجٌل  0,111طالب لبنانً من األكثر ضعفا ً ٌحتاجون إلى دعم تعلٌمً.



ثان بعد الظهر ،وهو إجراء جرى إطالقه العام
إنّ المفوّ ضٌة والٌونٌسؾ ،بتنسٌق وثٌق مع وزارة التربٌة والتعلٌم العالً ،ملتزمتان بتنظٌم دوام مدرسً ٍ
الماضً بنجاح فً لبنان .سٌستقبل الدوام الثانً  27,111طالب سوري.
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ٌقوم ك ّل من الٌونٌسؾ ،والمفوّ ضٌة وشركاء العمل اإلنسانً بتحدٌد مق ّرات بدٌلة لتجهٌزها من أجل تقدٌم برنامج التعلٌم ؼٌر النظامً بالتنسٌق مع
المؤسسات والمجتمعات المحلٌة.
جرى تسجٌل  7,241طالبا ً من الالجبٌن الفلسطٌنٌٌن من سورٌا فً مدارس األونروا فً لبنانٌ .تابع سبعة وستون فً المبة منهم صفوفا ً خاصة بالالجبٌن
الفلسطٌنٌٌن من سورٌا وسٌنض ّمون تدرٌجٌا ً إلى الـ 44فً المبة الباقٌن الذٌن ٌحضرون بالفعل صفوفا ً عادٌة ،وقد أكمل الطالب من الالجبٌن الفلسطٌنٌٌن
من سورٌا جمٌع االمتحانات المدرسٌة النهابٌة بحلول ٌ 48ولٌو/تموز .أقٌمت تجمّعات اإلفطار التً تموّ لها الٌونٌسؾ فً  80مدرسة لألونروا فً كافة
أنحاء البلد ٌتابع فٌها الالجبون الفلسطٌنٌون من سورٌا والالجبون الفلسطٌنٌون من لبنان دراستهم .حضر  22الجبا ً فلسطٌنٌا ً من سورٌا األنشطة الترفٌهٌة
الخاصة التً تحمل اسم "العب وتعلّم ."4182

األردن


صصا ً بحلول نهاٌة العام  4182بما ٌلبًّ
تقدّر الٌونٌسؾ أنّ حوالً  11,111طفل سوري الجا فً األردن سٌحتاجون إلى تعلٌم بدٌل أكثر مرونة وتخ ّ
حاجاتهم الخاصة التعلٌمٌة والنفسٌة االجتماعٌة.
ٌقوم المجلس النروٌجً لالجبٌن فً األردن بتزوٌد األطفال الذٌن تتراوح أعمارهم بٌن  7و 82عاما ً بفرص التعلّم ؼٌر الرسمً الهادفة إلى رفع مستوى
األطفال بسرعة إلى درجة تم ّكنهم من االنتقال إلى التعلٌم الرسمًٌ .تابع األطفال السورٌون الالجبون منهجا ً مكثفا ً ٌمت ّد على ثالثة أشهر من الرٌاضٌات،
واللؽتٌن العربٌة واإلنكلٌزٌة والعلوم ،باإلضافة إلى مجموعة من األنشطة الترفٌهٌة تعٌد ح ّسا ً بالحٌاة الطبٌعٌة إلى حٌاتهم الٌومٌة.
ّ
بمنظمة اإلؼاثة الدولٌة فً شهر أؼسطس/آب  .4182تقدّم منظمة
تس ّجل  241طالبا ً (بعمر  84إلى  81عاماً) فً برنامج التعلٌم ؼٌر الرسمً الخاص
اإلؼاثة الدولٌة أنشطة ال ّتعلٌم ؼٌر الرسمً التً تشمل تعلٌم القراءة والكتابة (العربٌة واإلنكلٌزٌة) ،وأساس الرٌاضٌات ،ودروس علم الحاسوب،
واألنشطة الترفٌهٌة (الرٌاضة والفنون) .تهدؾ هذه األنشطة إلى تحسٌن المهارات الحٌاتٌة لألطفال الذٌن تركوا الدراسة وتأمٌن مستقبل أفضل .تش ّكل
هذه األنشطة جزءاً من برنامج التعلٌم العالجً المطبّق باالشتراك مع الٌونٌسؾ.
منظمة اإلؼاثة الدولٌة إلى مكتباتها فً مراكز ّ
ولجعل تجربة التعلّم ممتعة وآمنة وشاملة بالنسبة لألطفال داخل المخٌمات ،أضافت ّ
منظمة اإلؼاثة الدولٌة
 4,284كتابا ً متبرع به حول مواضٌع تشمل العلوم ،واللؽات والقصص والمهارات الحٌاتٌةٌ .قوم  11صبًٌا و 811فتاة من البرنامج العالجً و 21صبٌا ً
و 71فتاة من البرنامج ؼٌر الرسمً بزٌارة هذه المكتبات ٌومٌاً.



تحوّ ل حوالً  811شخص من الشباب فً المخٌم اإلماراتً األردنً إلى آخر المتخرجٌن من برامج المجلس النروٌجً لالجبٌن الخاصة بالمهارات ؼٌر
الرسمٌة والتدرٌب ما بعد األساسً .وفً البرنامج الممت ّد على شهرٌن ،حصل الشباب من اإلناث والذكور على فرصة المشاركة فً مجموعة من
األنشطة الترفٌهٌة وأنشطة المهارات الحٌاتٌة تشمل الرٌاضة ،والفنون والتعلّم اإلبداعًٌ .دٌر المجلس النروٌجً لالجبٌن برامج مماثلة فً مخٌم
الزعتري وقرٌبا ً فً مخٌم األزرق ،مع أكثر من  211من الشباب ٌحضرون ٌومٌا ً هذه األنواع من برامج الشباب باإلضافة إلى دورات التدرٌب التقنً
ؼٌر الرسمً التً تشمل الخٌاطة ،وتصفٌؾ الشعر للذكور ،وفنون التجمٌل ،والتوصٌل الكهربابً ،والتلحٌم ،وإدارة المكاتب باإلضافة إلى الدورة الوحٌدة
المعتمدة فً تكنولوجٌا المعلومات فً الزعتري.



إنّ القبول فً مدارس األونروا فً مخٌمات األونروا الرسمٌة وؼٌر الرسمٌة مفتوح أمام األطفال الالجبٌن الفلسطٌنٌٌن من سورٌا واألطفال السورٌٌن؛
تس ّجل  4,848طفالً فلسطٌنٌا ً الجبا ً من سورٌا وطفالً سورٌا ً فً مدارس األونروا ،وتقدر نسبة تسجّل األطفال الفلسطٌنٌٌن الالجبٌن من سورٌا بـ 12فً
المبة فً جمٌع المدارس ،بمن فٌهم  22فً المبة من الفتٌات .منذ شهر فبراٌر/شباط ،تسجّل  417طفالً جدٌداً وتخرّج  22طالبا ً من الصؾ العاشر فً
شهر ٌونٌو/حزٌرانٌ .شارك األطفال فً صفوؾ عادٌة وعالجٌة وٌتابعون المنهج األدرنً ،وتتوقّع األونروا أن ٌبلػ عدد األطفال من سورٌا ،المسجّلٌن
فً مدارس األونروا 4,011 ،طفل تقرٌبا ً بحلول نهاٌة العام .تراقب األونروا األطفال الذٌن ٌتركون الدراسة ،وتقدّم حلول موجّهة لتشجٌع العابالت على
تسجٌل أطفالهم.







مصر


سٌقدّم ك ّل من المفوّ ضٌة ومؤسسة خدمات اإلؼاثة الكاثولٌكٌة منحا ً تعلٌمٌة عن العام الدراسً  4182/4182للطالب السورٌٌن المسجّلٌن فً مراحل
الروضة ،واالبتدابً ،واإلعدادي ،والثانوي فً المدارس العامة المخصّصة لمجتمع الالجبٌن ،أو مدارس التعلٌم الفكري واالحتٌاجات الخاصة.



جرى فً جمصة ،فً مدٌنة دمٌاط الجدٌدة ،تنفٌذ مشروع "باحة المدرسة" األوّ ل ،الذي ٌسعى إلى تحسٌن الدعم المجتمعً والعٌش المشترك عبر تأمٌن
بٌبة تعلٌمٌة آمنة .مدرسة جمصة التجرٌبٌة هً المدرسة العامة الوحٌدة فً جمصة وهً كانت تعمل بالفعل بكامل طاقتها قبل وصول الالجبٌن السورٌٌن
إلى المنطقةٌ .مزج مشروع "باحة المدرسة" بٌن تطوٌر مالعب المدارس؛ المصمّمة والمبنٌّة فً الموقع ،وتحسٌن ؼرؾ الصؾ ومرافق المدرسة
وتطوٌرها ،باإلضافة إلى أنشطة ورش العمل الثقافٌة /الفنٌة التً تقام مع الطالب ،والعابالت وموظفً المدرسة ،والمزٌد من الدعم المادي للمدرسة.
ٌجري وضع تصمٌم الملعب عبر مقاربة تشاركٌة تشرك طالب المدرسة ،واألهل واألساتذة فً عملٌة البناء التً ٌجرٌها بشكل أساسً حرفٌون محلٌون.

األمن الغذائي والتغذية
لبنان



اعتباراً من  84سبتمبر/أٌلول ،حصل أكثر من  142,144شخصا ً على الؽذاء عبر بطاقات برنامج األؼذٌة العالمً اإللكترونٌة ،باإلضافة إلى 4,110
الجبا ً وصلوا جدٌداً وٌنتظرون تسجٌلهم.
أفاد تقرٌر رصد األسعار الصادر عن برنامج األؼذٌة العالمً والذي ّ
ٌؽطً الفترة ما بٌن شهري أبرٌل/نٌسان وٌونٌو/حزٌران  4182بأنّ قسابم برنامج
األؼذٌة العالمً هً مصدر الؽذاء والدخل األساسً لـ 72فً المبة من األسر التً تتلقّى المساعدة.
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مصر




وصل برنامج األؼذٌة العالمً عبر توزٌع القسابم الؽذابٌة عن شهر أؼسطس/آب إلى أكثر من  14,111مستفٌد فً القاهرة الكبرى ،و 44,011فً
االسكندرٌة ،و 88,811فً دمٌاط ،و 4,711فً المنصورة ،و 111فً مرسى مطروح ،و 211فً طنطا.
أدخل برنامج األؼذٌة العالمً قاربات الشفرة الخٌطٌة فً مواقع توزٌع األؼذٌة من أجل زٌادة الفعالٌة وتقلٌص وقت انتظار المستفٌدٌن فً الطوابٌر.
أجرى برنامج األؼذٌة العالمً تقٌٌما ً سرٌعا ً فً االسكندرٌة ودمٌاط لتحدٌد عدد األطفال الالجبٌن والمواطنٌن فً المدرسة االبتدابٌة .بدأت عملٌة جمع
البٌانات فً  87أؼسطس/آب وانتهت فً  48أؼسطس/آب .ستستعمل البٌانات من أجل البرنامج الوطنً للتؽذٌة المدرسٌة الخاص ببرنامج األؼذٌة
العالمً لكنها ستساعد أٌضا ً على تحسٌن استهداؾ الالجبٌن السورٌٌن.

الصحة
لبنان


ّ
تؽطً فحص سوء التؽذٌة ،والوعً الؽذابً ،والصحة اإلنجابٌة ،وتؽذٌة الرضع واألطفال الصؽار،
استفاد  41,111فرد من جلسات التوعٌة التً
ووسابل منع الحمل وتنظٌم األسرة ،واإلسعافات األوّ لٌّة.



جرى تأمٌن البنٌات الجاهزة واللوازم الطبٌة فً بلدة عرسال للحرص على أنّ أهالً البلدة والالجبٌن قادرون على الوصول إلى الرعاٌة الصحٌة األولٌة
بعد أن ّ
تأذى المرفق الموجود بشكل كبٌر فً أواخر شهر أؼسطس/آب.



افتتح مركز للتلقٌح وتقدٌم الخدمات األساسٌة فً مركز التسجٌل التابع للمفوضٌة فً طرابلس لتأمٌن خدمات الرعاٌة الصحٌة لالجبٌن ،بما فً ذلك
تحصٌن األطفال ض ّد شلل األطفال /الحصبة.
تقدّم األونروا خدمات الرعاٌة الصحٌة األولٌّة ،بما فً ذلك الدواء ،لالجبٌن الفلسطٌنٌٌن من سورٌا من خالل  47مركزاً صحٌا ً فً كافة أنحاء لبنان.
ّ
تؽطً الوكالة أٌضا ً تكالٌؾ الرعاٌة الصحٌة الثانوٌة لالجبٌن الفلسطٌنٌٌن من سورٌا وتساهم فً استشفاء الطوارئ والحاالت المهددة للحٌاة .باإلضافة
ّ
إلى ذلك ،تدعم األونروا خدمات قسم الطوارئ فً مستشفٌات جمعٌة الهالل األحمر الفلسطٌنً وتؽطً هذه الخدمات بشكل جزبً فً مستشفٌات أخرى
تتعاقد معها لتقدٌم الخدمات.



األردن


تواصل األونروا تزوٌد الالجبٌن الفلسطٌنٌٌن من سورٌا بالرعاٌة الصحٌة األولٌة المجانٌة فً عٌاداتها الـ 42فً كافة أنحاء األردن ،باإلضافة إلى
إحاالت المستشفى للرعاٌة الطاربة والمنقذة للحٌاة مع تؽطٌة شبه كاملة .فً النصؾ األوّ ل من شهر أؼسطس/آب  ،4182حصل الالجبون الفلسطٌنٌون
من سورٌا على حوالً  121استشارةٌ .تم ّتع الالجبون الفلسطٌنٌون من سورٌا عموما ً بوصول جٌّد إلى الرعاٌة الصحٌّة ،مع  01فً المبة ٌفٌدون بأنهم
ٌتلقّون الرعاٌة الطبٌة عندما ٌحتاجون إلٌها.

مصر


ص ّحة على ا ّتفاق ٌم ّكن الالجبٌن واألشخاص الذٌن تعنى بهم المفوّ ضٌة من جمٌع الجنسٌات
فً  2سبتمبر/أٌلول ،وقّع ك ّل من المفوضٌة ووزارة ال ّ
بالوصول إلى الرعاٌة للحاالت الحادة والطاربة فً س ّتة من مستشفٌاتها العامة فً القاهرة الكبرى.



دعم ك ّل من المفوّ ضٌة والٌونٌسؾ ،بالتنسٌق مع وزارة الصحة ،أكثر من  811مرفق للرعاٌة الصحٌة األولٌة تابع لوزارة الصحة فً القاهرة،
واالسكندرٌة ،ودمٌاط وؼٌرها من المحافظات ،مع تأمٌن التدرٌب والمعدات الضرورٌة للعٌادات لدعم وزارة الصحة فً تقدٌم الرعاٌة الصحٌة لالجبٌن
السورٌٌن والعابالت المحلٌة.

الملجأ والمىاد غيز الغذائية
لبنان


بدأ شركاء العمل اإلنسانً بتوزٌع لوازم الصمود أمام العوامل الجوٌة كجزء من برنامج االستعداد لفصل الشتاء ،وتلقّت أكثر من  217عابلة المواد فً
زحلة وبعلبك.



أطلقت منظمة كٌر الدولٌة مشروعها الممت ّد على ثمانٌة أشهر فً جبل لبنان فً شهر ماٌو/أٌار ٌ .4182هدؾ مشروع الثمانٌة أشهر إلى تؽطٌة
الحاجات/التكالٌؾ األساسٌة للعابالت األكثر ضعفاً ،والح ّد من استعمال آلٌات التكٌّؾ السلبٌة عبر تقدٌم المساعدة النقدٌّة لمجموع  214عابلة ضعٌفة
( 4181أفراد) فً قضاء الشوؾ فً جبل لبنان .تتألّؾ المساعدة من  $872كهبة شهرٌة لفترة خمسة أشهر بحسب المعاٌٌر الم ّتفق علٌها على الصعٌد
الوطنً من قبل الفاعلٌن فً مجال المساعدة النقدٌّة فً لبنان.
تقدّم األونروا مساعدات نقدٌة عبر وضع األرصدة فً بطاقات الصراؾ اآللً الصادرة للمستفٌدٌن .فً شهر ٌولٌو/تموز ،حصل  28,878مستفٌداً على
مساعدة ٌبلػ مجموعها  8.44ملٌون دوالر للؽذاء و 8.88ملٌون دوالر لإلسكان .تقوم المساعدة فً العام  4182على إعطاء  $41عن كل شخص مقابل
الؽذاء و $811للعابلة كبدل للسكن على أساس شهري رهنا ً بتوفّر األموال .أجرت األونروا أٌضا ً توزٌعا ً موجّها ً للمواد ؼٌر الؽذابٌة للعابالت األكثر
ضعفا ً فً شهر ٌولٌو/تموز ،وزوّ دت  271عابلة بلوازم المطبخ والنظافة وأؼطٌة السرٌر ،وبالؽالونات وؼٌرها من المواد األساسٌة.
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تركيا


فً النصؾ الثانً من شهر أؼسطس/آب ،و ّزعت منظمة الهجرة الدولٌة لوازم اإلؼاثة الطاربة ألكثر من  421أسرة سورٌة (قرابة  4,111شخص)
تعٌش فً محافظة هتاي .شملت المساعدة البطانٌات ،والفرش ،والوسادات ،وأؼطٌة السرٌر والحفاضات ،ومن بٌن األسر الـ ،421أكثر من  811أسرة
كانت قد وصلت حدٌثا ً إلى المحافظة .تستهدؾ عملٌات التوزٌع التً تجرٌها منظمة الهجرة الدولٌة كل من الوافدٌن الجدد واألسر التً سبق وجرى تحدٌد
حاجتها إلى لوازم اإلؼاثة الطاربة .ومنذ بداٌة األزمة ،استفاد أكثر من  842,111سوري فً تركٌا من توزٌع منظمة الهجرة الدولٌة للوازم اإلؼاثة.

األردن


بالتنسٌق مع المفوضٌة وبرنامج األؼذٌة العالمًٌ ،بحث المجلس النروٌجً لالجبٌن فً الفرص المتاحة للسماح بتوزٌع مواد اإلؼاثة األساسٌة بطرٌقة
تعطً الالجبٌن خٌاراً ومرونة وشفافٌة أكبر عبر مقاربة النقد/القسابم التً تقوم على السوق .كشفت عملٌات المسح األخٌرة ومناقشات مجموعات التركٌز
التً أجراها المجلس النروٌجً لالجبٌن فً الزعتري فً شهر ٌولٌو/تموز أنّ النساء والرجال ٌرؼبون فً الحصول على درجة تح ّكم أكبر بالمساعدة
ّ
المخطط تنفٌذ مشروع تجرٌبً فً أواخر
التً ٌحصلون علٌها وبالوقت التً تكون متاحة فٌه حتى ٌتم ّكنوا من تلبٌة حاجات أسرتهم بشكل أفضل .من
العام  4182مع نشر النظام بشكل كامل بحلول أوابل العام  .4182تتالءم مثل هذه األنشطة مع استراتٌجٌات أوسع بٌن الوكاالت كً تصبح المخٌمات
أكثر اعتماداً على نفسها وأكثر استدامة وكً تقلّص اعتمادها على الصدقات المنتظمة وؼٌرها من أشكال المساعدة الطاربة.



ٌواصل المجلس النروٌجً لالجبٌن تطبٌق برنامجه للمالجا الحضرٌة المتكاملة فً شمال األردن وهو ٌدعم اآلن المالكٌن األردنٌٌن إلدخال 4,111
وحدة إسكان إضافٌة فً السوق تؤمّن إقامة آمنة بدون بدل إٌجار ألكثر من  1,711الجا لفترة تتراوح بٌن  84و 42شهراًٌ .وقّع المالكون األردنٌون
عقود إٌجار نموذجٌّة تتماشى مع القانون األردنً ،وتراقب فرق تقدٌم الخدمات التابعة للمجلس النروٌجً لالجبٌن عملٌة تنفٌذ عقود اإلٌجار فً خالل
الزٌارات ،وتتابع أي مشاكل فً العالقة بٌن المالك والمستأجر.

العراق


ٌضطلع المجلس الدانماركً لالجبٌن بمسؤولٌات تنسٌق المخٌّم وإدارته فً مخٌمٌن (باسرمة وقوشتبة الواقعٌن فً محافظة إربٌل) ،وٌدعم الالجبٌن
خارج المخٌمات فً مجتمعات دهوك وإربٌل الحضرٌةّ .
ؼطت مساعدة المجلس الدانماركً لالجبٌن بٌن شهري ٌناٌر/كانون الثانً وأؼسطس/آب 4182
مجموع  0,472الجبا ً ( 11فً المبة من الذكور و 21فً المبة من اإلناث) فً جمٌع أوضاع اللجوء عبر تد ّخل واحد أو أكثر .وفً مخٌّم قوشتبة ،أنجز
المجلس الدانماركً لالجبٌن  822جزءاً مخصّصا ً للمالجا و 41منطقة للمطابخ كتد ّخل مباشر ٌهدؾ إلى الحد من آثار الصٌؾ الحار جداً ،وإلى
المساعدة على عزل الالجبٌن عن األحوال الجوٌة الباردة والماطرة والموحلة فً فصل الشتاء.

مصر


ٌعمل ك ّل من المفوضٌة وكارٌتاس وجمعٌة رسالة سوٌا ً لمساعدة الالجبٌن السورٌٌن األكثر ضعفا ً على تلبٌة حاجاتهم األساسٌة عبر تأمٌن الهبات النقدٌة
الشهرٌة .وفً شهر أؼسطس/آب ،حصل  41,210الجبا ً سورٌا ً ضعٌفا ً على المساعدة فً مصر ،باإلضافة إلى  814حصلوا على هبات نقدٌة مشروطة.

المياه والصحة العامة
لبنان


استفاد  411طالب من تركٌب المراحٌض ومصادر المٌاه اآلمنة فً مدرسة جبٌل العامةٌ .أتً هذا المشروع كجزء من جهود وكاالت العمل اإلنسانً
الهادفة إلى تحسٌن الوصول إلى مرافق المٌاه والصحة العامة فً المجتمعات.



جرى فً النبطٌة فً جنوب لبنان تركٌب معدات كهربابٌة فً محطة األنصار للضخ بما ٌعود بالفابدة على كل من اللبنانٌٌن والالجبٌن الذٌن ٌعٌشون فً
المنطقة.
جرى تركٌب  80جهازاً للمعالجة بالكلور فً بلدٌات بٌروت وجبل لبنان األكثر ضعفا ً لحماٌة  882,111لبنانً و 41,111الجا سوري من خطر
االنتشار المحتمل لألمراض المنقولة بالمٌاه.



تواصل وكاالت العمل اإلنسانً إعطاء األولوٌة لنقل المٌاه بالشاحنات وإزالة الحمأة من المراحٌض فً عرسال ،فهً قد نقلت أكثر من  2,140م 4من
المٌاه األسبوع الماضً وأزالت الحمأة من أكثر من  8,481مرحاضاً.
عملت ّ
منظمة كٌر فً األشهر الخمسة األخٌرة على مشروع للمٌاه والصرؾ الصحً والنظافة فً جبل لبنان وشمال لبنان سٌستفٌد منه مجموع 2,811
عابلة سورٌة الجبة و 8,421عابلة من المجتمع اللبنانً المضٌؾٌ .هدؾ البرنامج إلى زٌادة أنظمة شبكات المٌاه ومٌاه الصرؾ والمجاري فً تسع
بلدٌات على األقل باإلضافة إلى إجراء عملٌات التصلٌح الخاصة بالسباكة وإعادة التأهٌل فً  411منزل.





األردن


اعتباراً من نهاٌة شهر أؼسطس/آب ،درّبت منظمة اإلؼاثة الدولٌة  2,411أسرة فً مخٌم األزرق على أفضل ممارسات النظافة ،وأجرت  482دورة
نظافة فً المدارس حول مواضٌع تشمل استهالك المٌاه ،وتنظٌؾ األسنان وؼسل الٌدٌن .أتت هذه األنشطة كجزء من برنامج المٌاه والصرؾ الصحً
والنظافة الخاص بمنظمة اإلؼاثة الدولٌة والٌونٌسؾ فً مخٌم األزرق.
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إنّ مشروع منظمة اإلؼاثة الدولٌة "للمٌاه والصرؾ الصحً والنظافة فً  22مدرسة فً المفرق وإربد" أكمل بنجاح إعادة تأهٌل مرافق المٌاه والصرؾ
الصحً والنظافة فً  22مدرسة مع طالب سورٌٌن .شملت أنشطة إعادة التأهٌل هذه تنظٌؾ شبكة المجاري الداخلٌة ،وتركٌب المراحٌض وأنظمة تدفّق
المٌاه ،وتركٌب نوافٌر وأنابٌب المٌاه وتصلٌحها .سٌقلّص تحسٌن ظروؾ الصحة العامة فً هذه المدارس من األمراض المرتبطة بالمٌاه والصرؾ
الصحً والنظافة ،وسٌؤمّن مٌاه شرب أكثر أماناً ،وسٌساعد الالجبٌن السورٌٌن باإلضافة إلى األطفال األردنٌٌن األكثر ضعفا ً فً شمال األردن على
التم ّتع بالمعاٌٌر المناسبة للمٌاه والصرؾ الصحً والنظافة ما ٌسمح لهم بالحصول على بٌبة تعلٌم أفضل.



واصلت وكالة التعاون التقنً واإلنمابً عملٌات إعادة التأهٌل الخاصة بالمٌاه والصرؾ الصحً والنظافة فً المدارس فً شهر أؼسطس/آب .أنجزت
ّ
لست مدارس ،باإلضافة إلى  81زٌارة مٌدانٌة للتحقّق من أعمال التصلٌح والصٌانة فً المدارس التً أعٌد تأهٌلها فً األشهر
أعمال إعادة التأهٌل
السابقة .ستواصل وكالة التعاون التقنً واإلنمابً فً األشهر المقبلة عملٌات إعادة التأهٌل الخاصة بالمٌاه والصرؾ الصحً والنظافة فً التجمّعات
والمدارس ؼٌر الرسمٌة ،وستوسّع أٌضا ً عمل ٌّات إعادة تأهٌل البنى التحتٌة للمٌاه فً المجتمع فً شمال األردن.

العراق


ٌش ّكل الحفاظ على خدمات مالبمة للمٌاه والصرؾ الصحً والنظافة جزءاً من الدور الهام الذي ٌضطلع به المجلس الدانماركً لالجبٌن فً إدارة المخٌّم.
و ّزع المجلس الدانماركً لالجبٌن  084من رزم مساعدات الٌونٌسؾ المخصّصة لألطفال و 8,148من رزم مساعدات الٌونٌسؾ المخصّصة للراشدٌن؛
و 444حزمة من لوازم التنظٌؾ للمراحٌض وأماكن االستحمام المشتركة بٌن األسر .إنّ تنفٌذ أنشطة التروٌج للنظافة من خالل مشاركة المجتمع ٌوفّر
وسٌلة تم ّكن الالجبٌن من كسب الدخل .شارك  12الجبا ً فً أنشطة "النقد مقابل العمل" ،فساعدوا فً التنظٌؾ ،والتروٌج لثقافة النظافة ،واختبار جودة
المٌاه وإقامة نقاط جمع النفاٌات حول المخٌمات.
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العمل ضمن شراكات


نداء ىي:
االستجابة اإلقميمية لالجئين الفارين من سوريا ىي جيود مسنقة بين  161منظمة مشاركة ،منيا  101توجو ً

منظمة أبعاد "مركز الموارد لممساواة بين الجنسين"| وكالة التعاون التقني واإلنمائي |منظمة المعونة الدولية | منظمة العمل لمكافحة الجوع | وكالة السبتيين الدولية لمتنمية واإلغاثة | المجموعة | مؤسسة أمن| مؤسسة عامل | مؤسسة
أني ار | اتحاد األطباء العرب | جمعية أرك أون سييل | العمل من أجل الحقوق والتنمية الريفية –المعونة القانونية |أرك أن سييل |منظمة أرمديال | جمعية البر واإلحسان اإلنسانية | جمعية العدل والرحمة | رابطة الخدمة الدولية
التطوعية | بي بي سي ميديا أكشن | جمعية  |Beyondمكتب الهجزة والمهجزيه |المجمس البريطاني | مؤسسة كير الدولية |مؤسسة كاريتاس | مركز كاريتاس لبنان لميجرة | خدمات اإلغاثة الكاثوليكية | حممة من أجل أطفال
فمسطين | الجمعية المركزية لرابطة المشرفين عمى دور الحضانة | مركز ضحايا التعذيب | منظمة التنمية المدنية | المجنة الدولية لتنمية الشعوب | منظمة كونسيرن ورلد وايد | مجمس الالجئين الدانماركي | منظمة إغاثة ضحايا
الحروب األىمية| منسق اإلغاثة الطارئة | مركز التوعية واإلرشاد األسري | منظمة األغذية والزارعة (الفاو ) | الييئة الدولية لصحة األسرة | المعونة الكنسية الفنمندية /تحالف "أكت" | الصميب األحمر الفرنسي | مؤسسة تعزيز الثقافة
االجتماعية | الجمعية األلمانية لمتعاون الدولي |المجتمعات العالمية شركاء من أجل الخير | المجموعة التطوعية المدنية | المنظمة الدولية لممعوقين | منظمة ىاريكار| 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 | مجموعة إق أر | مشروع
مساعدة الالجئين العراقيين | رابطة الشباب العراقي | ىيئة اإلغاثة اإلسالمية العالمية | نقابة المحامين األردنيين | المنظمة اليابانية لمطوارئ | الجمعية اليسوعية| الشبكة الطبية اليابانية العراقية ( |)JIM-NETجمعية 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 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 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 | Peace Winds Japanمنظمة 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|
| |REACHصندوق تعميم الالجئين |ىيئة اإلغاثة الدولية | 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 سويسرا" | التضامن الدولي | مؤسسة العناية الصحية والتمريض | المجمس السميمانية لالجئين (| )SRCمؤسسة خطوة | سوريا لإلغاثة والتنمية | 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) | الجمعية الطبية العراقية الموحدة | مكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع | بونتي بير | األونروا | مجمس العدل لمسكان األصميين في أستراليا الغربية | منظمة أطفال الحرب – المممكة المتحدة | منظمة أطفال الحرب -
ىولندا | وارفين| المؤسسة الدولية المعنية بقضايا المرأة| برنامج األغذية العالمي | منظمة الصحة العالمية | الصندوق العالمي إلعادة التأىيل | المنظمة الدولية لمرؤية العالمية | التحالف العالمي لجمعيات الشبان المسيحية | األقران
من الشباب

المفىضية السبمية لألمم المتحدة لشؤون الالجئيه www.unhcr.org -

7

تحدٌث إقلٌمً مشترك بٌن الوكاالت – الالجبون السورٌون

المعلومات المالية
تشعر الوكاالت بامتنان كبٌر للدعم المالً الذي قدّمه المتبرعون الذٌن ساهموا فً أنشطتها عبر أموال ؼٌر مخصصة ومخصصة ألهداؾ معٌنة بصورة
عامة ،باإلضافة إلى الذٌن ساهموا مباشرة فً الوضع.
متبرعون ساهموا في الوضع:
ّ

التمويل (بالمليون دوالر)

جرى تموٌل ما مجموعه  8.12ملٌار دوالر*
فجوة تموٌلٌة

إجمالً المبلػ المطلوب

538

لبنان








506

األردن




105

تركٌا




122

العراق

44

مصر

مموّ ل

1,515
1,015
497
474

142

* ٌشمل  447ملٌون دوالر من األمول المخصّصة إقلٌمٌا ً ألهداؾ محدّدة جرى الحصول علٌها وٌنتظر
تخصٌصها من البلد.









لالتصال:
آّنا كينج ،مىظفة إعداد التقبريز اإلقليمية ببلمفىضية ،kinga@unhcr.org ،ىاتف+962 (0)79 899 8897 :
الروابط:
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االتحاد األوروبً
اسبانٌا
أسترالٌا
إستونٌا
ألمانٌا
اإلمارات العربٌة
الم ّتحدة
أٌرلندا
جمهورٌة
سلوفاكٌا
جمهورٌة كورٌا
جهات مانحة
خاصة
الدانمارك
روسٌا االتحادٌة
السعودٌة
سلوفٌنٌا
السوٌد
سوٌسرا
صندوق
االستجابة
للطوارئ


















الصندوق المركزي
لالستجابة لحاالت
الطوارئ
فرنسا
فنلندا
قطر
الكرسً الرسولً
كندا
الكوٌت
لوكسمبورغ
المجر
المكسٌك
المملكة الم ّتحدة
النروٌج
نٌوزٌلندا
الوالٌات المتحدة
األمٌركٌة
الٌابان
الٌونان

