االستجابة اإلقليمية المشتركة بين الوكاالت لالجئين السوريين
مصر ،العراق ،األردن ،لبنان ،تركيا

المفوضية السامية لألمم المتحدة

من  9إلى  51مايو /أيار 3152

لشؤون الالجئين

تقدم هذه النشرة نبذة سريعة عن االستجابة اإلنسانية اإلقليمية المشتركة بين الوكاالت بالتنسيق الكامل مع حكومات الدول المضيفة
و 56شريكاً في أنحاء المنطقة .تصدر هذه النشرة يوم الخميس ،وستصدر النشرة التالية يوم  32مايو /أيار .3102
في هذه النشرة
المستجدات اإلقليمية
 ستة مخيمات جديدة تحت اإلنشاء
 0.6 مليون الجئ يلقون بأعباء غير مسبوقة على المجتمعات والبنية التحتية
في العراق ،واألردن وتركيا،
والخدمات في الدول المضيفة .يركز العاملون في المجاالت اإلنسانية على تخفيف
ص.3
األعباء عن كاهل الحكومات وتخفيف حدة التوتر بين الالجئين والمجتمعات
 حلول لتوفير بديل للمأوى في
المضيفة.
لبنان ،ص.3
 المفوض السامي لألمم المتحدة لشؤون الالجئين ،أنطونيو غوتيريس يعرب عن
 بناء القدرات لمنع العنف الجنسي
خالص تعازيه لتركيا حكومة وشعباً للخسائر الفادحة في األرواح التي تكبدتها
والجنساني ،االستجابة ،ص.2
واإلصابات الناجمة عن االنفجارات التي وقعت في بلدة ريحانلي بتركيا في  00من
 مساعدة حاالت زواج األطفال
مايو /أيار  .3102استهدفت هذه األعمال اإلرهابية كالً من األتراك والالجئين
وحاالت الزواج باإلكراه والناجين
السوريين المشمولين بالحماية في تركيا.
من العنف الجنسي والعنف المبني
 يمثل الالجئون المقيمون في المجتمعات الحضرية والريفية وسط المجتمعات
علي نوع اإلجتماعي ،ص.4
المضيفة ثالثة أرباع العدد اإلجمالي لالجئين .يخطط شركاء االستجابة للتوسع في
 النساء والفتيات يجدن مالذاً في
تقديم التدخالت النقدية لتلبية االحتياجات في قطاعات عدة والتغلب على التحديات
المساحات اآلمنة ،ص.6
وتشمل الفرص المحدودة لتوفير سبل لكسب الرزق ،وارتفاع تكاليف المعيشة.
 تواصل تحسن مستوى التسجيل،
 يعيش نحو  261,111الجئ في  30مخيماً لالجئين في تركيا ( ،)01واألردن
ص .6
(مخيمان باإلضافة إلى موقعين إضافيين لالنتظار) ،والعراق (مخيمان) .يعد
 انعدام األمن في مخيم الزعتري
االزدحام من المشكالت الكبرى في الوقت الراهن ،وال تزال المخيمات الجديدة تحت
يؤثر على تقديم الخدمات ،ص.6
اإلنشاء في الدول الثالث الستيعاب الوافدين الجدد.

إجمالي عدد الالجئين
الالجئون المسجلون

عدد الالجئين المنتظرين للتسجيل

تركيا

274,514
الجئاً يشملون

منتظري التسجيل

اإلحصائيات اإلقليمية
 0,600,615الجئاً فروا من سوريا طلباً للحماية في البلدان
المجاورة
 041,111الجئ سوري تم تسجيلهم في  3102وحدها ويقدر
أن مليون فرد قد فروا من سوريا منذ بداية العام
 %60من الالجئين أطفال
 364,636الجئاً استفادوا من أنشطة منظمة إنقاذ الطفولة في
األردن ولبنان والعراق

الجمهورية العربية السورية
العراق

577,915

لبنان
779,354
الجئاً يشملون
منتظري التسجيل

 %15من الالجئين يعيشون خارج المخيمات في المجتمعات
المضيفة
 3,135عائلة ضعيفة تتلقى دعماً عن طريق تدخالت
المنظمة الدولية للمعوقين في لبنان
 360,300الجئاً نقلتهم المنظمة الدولية للهجرة للحصول على
المساعدات في األردن

الجئاً مسجالً
األردن
745,744
الجئاً يشملون
منتظري التسجيل

مصر
77,933
الجئين يشملون
منتظري التسجيل

شمال أفريقيا
51,113

الجئاً مسجالً
المغرب والجزائر وليبيا

المصدر :مخزن البيانات اإلقليمي ،المفوضية ،مجموعة بيانات عامة حول العملياتUNCS ،Natural Earth ،UNGIWG ،

تعداد الالجئين كما في  57مايو /أيار  3152وفقاً للبيانات المتوفرة .للحصول على بيانات محدثة ،يُرجى زيارة الرابطhttp://data.unhcr.org/syrianrefugees :
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مخيم جديد شمال العراق حل مشكة االزدحام الشديد

 العراق – يفتقر إقليم كردستان حيث يعيش أكثر من  66بالمائة من الالجئين السوريين في العراق إلى المأوى بدرجة كبيرة .يعد
مخيم دوميز المخيم الوحيد المشغل في المنطقة ويضم نحو  41,111فرد ،حيث يتجاوز ذلك قدرته االستيعابية المقدرة

بـ 31,111فرد بدرجة كبيرة.

 بدأت المفوضية والسلطات الكردستانية أعمال تشييد مخيم جديد لالجئين السوريين في محافظة أربيل في  30من أبريل/
نيسان .وسوف يستوعب مخيم داره شكران نحو  03,111فرد ،مع إمكانية توسيعه مستقبالً .ويجري حالياً على قدم وساق إعداد

الموقع ،وقد انتهت أعمال إخالء الموقع من العوائق ،وتسوية األرض ،وتعيين حدود الطرق الداخلية .يعمل شركاء االستجابة

بالتنسيق مع مديرية ماء أربيل لتركيب نظام مياه الشرب وشبكة الصرف الصحي ،وهما اآلن في مرحلة تأسيس مناطق لمياه
ومركز للرعاية الصحية ،ومناطق للسوق
الصرف .ومن المقرر االنتهاء من الخدمات األساسية والبنية التحتية ،وتشمل مدرسة،
اً

في شهر يونيو /حزيران.

مخيم ثالث تحت اإلنشاء في األردن ،بطاقة استيعابية تبلغ  521,111فرد

 األردن – يجري العمل على إنشاء مخيم ثالث في الزرقاء تبلغ طاقته االستيعابية المبدئية  51,111فرد .ومن المتوقع أن يدخل
المخيم الجديد حيز التشغيل في أوائل يونيو /حزيران ،وأن تجرى توسعته حتى يستوعب  021,111فرد بنهاية عام .3102
يسهم الصندوق المركزي لالستجابة للطوارئ بمبلغ  4,611,111دوالر أمريكي لتوفير المواد غير الغذائية والمأوى للعائالت
الالجئة الجديدة في مخيم الزرقاء .وسوف تقيم المفوضية وشريكها المنفذ ،مجلس الالجئين النرويجي ،نقاطاً للتوزيع

ومستودعات للتخزين لتيسير توزيع المواد غير الغذائية .إضافة إلى ذلك ،خصص الصندوق المركزي لالستجابة للطوارئ مبلغاً

إضافياً قدره  4,611,111دوالر أمريكي لليونيسيف لتقديم مساعدات توفير المياه وخدمات الصرف الصحي والنظافة الصحية
والبنية التحتية في المخيم الجديد.

حلول لتوفير بديل للمأوى لمكافحة تكاليف اإليجارات المرتفعة في لبنان

 لبنان – كشفت نتائج االستقصاء الكبير الذي قادته المفوضية حول المأوى عن أن  53بالمائة من الالجئين في لبنان يعيشون
في شقق أو منازل .في بداية األزمة ،قبل عامين ،كان معظم الالجئين يعيشون لدى عائالت مضيفة مقارنة باإلحصائية الحالية
التي تشير إلى أن  5بالمائة فقط هم الذين يعيشون لدى عائالت مضيفة .وحيث إن معظم الالجئين يكافحون لتوفير تكاليف

اإليجارات المرتفعة ،فإن الطلب يزداد على توفير حلول بديلة للمأوى بأسعار في متناول األيدي .وافقت و ازرة الشؤون
االجتماعية على تخصيص أحد عشر موقعاً للبيوت الخشبية السابقة التجهيز في البقاع ،يستفيد منها ما يزيد عن  211عائلة

الجئة .توفر هذه المنازل خيا اًر أكثر استدامة من الخيام ،وسوف يقوم مجلس الالجئين الدانماركي بنقلها وتجميعها.

مزيد من المخيمات في تركيا الستيعاب األعداد المتزايدة من السوريين الضعفاء على الحدود

 تركيا – أوردت التقارير وجود تسعة مخيمات على األقل تضم ما يقدر بـ 51-61ألفاً من النازحين داخلياً على الجانب السوري من
الحدود التركية السورية .أعلنت مديرية إدارة الكوارث والطوارئ ،التابعة لرئاسة الحكومة التركية أن أربعة مخيمات إضافية لالجئين
سوف تصبح جاهزة الستقبال الالجئين الجدد بنهاية شهر يونيو /حزيران .وتشمل موقعاً جديداً للحاويات في كيليس من المتوقع أن

يفتتح في وقت الحق هذا الشهر؛ تفوق طاقته االستيعابية  2,111حاوية سابقة التجهيز تأوي نحو  31,111فرد .كما يوجد مخيم
رابع تحت اإلنشاء في محافظة شانلي أورفا الستيعاب  06,111الجئ .هذا ويجري العمل في موقعين إضافيين ،وعند االنتهاء
سيصل إجمالي عدد المخيمات في تركيا إلى  30مخيماً.
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طفل سوري يقف وسط الخيام المقدمة من جمعية الهالل األحمر التركي لالجئين المقيمين في مخيم أديامان .تقدم المفوضية الدعم التقني للحكومة
لمساعدة الالجئين .المفوضية السامية لشؤون الالجئين  Iبي سوكول

بناء القدرات لمنع العنف الجنسي والجنساني ،االستجابة

 األردن – يدير صندوق األمم المتحدة للسكان ومعهد العناية بصحة األسرة باألردن سلسلة من سبع ورش عمل تدريبية لمنع
العنف الجنسي والجنساني واالستجابة لضحاياهما في حاالت الطوارئ .تعقد ورش العمل طوال شهري مايو /أيار ويونيو/
حزيران في عمان ،والمفرق ،واربد ،والعقبة ،والزرقاء ،ومخيم الزعتري .يستهدف التدريب مزودي الخدمات الصحية من
القطاعين الحكومي وغير الحكومي ،ويتضمن دورات تفاعلية تتناول العنف الجنسي والجنساني ،والعنف األسري ،ودور إدارة
حماية األسرة وأفراد الشرطة ،وكيفية العناية بالناجين من حوادث العنف الجنسي والجنساني ،وقواعد السلوك ودراسات للحاالت.
تعقد المفوضية وصندوق األمم المتحدة للسكان ورشة عمل لمدة خمسة أيام للشركاء الرئيسيين المشتركين في برامج الحماية
والبرامج ذات الصلة بالعنف الجنسي والجنساني في المنطقة استجابةً لألزمة في سوريا .تسهم ورشة العمل في بناء المعرفة

التقنية وتنمية المهارات وتيسير عملية وضع خطط تهدف إلى تناول وضع برامج العنف الجنسي والجنساني وتنسيق التحديات
على نحو أكثر فاعلية.
 العراق – أقامت المفوضية بالتعاون مع اليونيسيف وصندوق األمم المتحدة للسكان وشركائها من المنظمات غير الحكومية
ورشتي عمل في أربيل امتدت لثالثة أيام حول منع العنف الجنسي والجنساني واالستجابة لضحاياهما ،إضافة إلى الخدمات
المجتمعية الخاصة بالعراق .شارك في المجمل ما يزيد عن  01موظفاً من العاملين مع شركاء االستجابة ،والحكومة العراقية

ووكاالت األمم المتحدة .وتناولت ورشة العمل الحماية من االستغالل الجنسي واالعتداء الجنسي ،كما قدمت مبادئ توجيهية
حول العنف الجنسي والجنساني وتمكين الشباب ،فضالً عن استخدامها لمنهجيات تفاعلية مثل أداء األدوار ومجموعة العمل.
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مساعدة حاالت زواج األطفال وحاالت الزواج باإلكراه والناجين من العنف الجنسي والعنف المبني علي نوع اإلجتماعي


لبنان – تتابع المفوضية وشركاؤها بالتعاون مع السلطات المحلية التقارير الصادرة حول الزواج باإلكراه والزواج المبكر،

والبغاء /االتجار بالبشر والتحرش الجنسي ضد المرأة من منطلق تقديم المساعدات وتعزيز آليات منع هذه الممارسات،
فضالً عن الجهود المبذولة للوصول بإحالة حاالت العنف الجنسي والعنف المبني علي نوع اإلجتماعي واالستجابة لها
إلى أقصى فاعلية ممكنة.



األردن – تعجل المفوضية عملية تسجيل الناجيات من االعتداء البدني وحاالت الزواج المبكر .وقد انتهت من تحديد

ثالث عشرة ناجية من العنف الجنسي والعنف المبني علي نوع اإلجتماعي في مخيم الزعتري وعمان عن طريق عملية

التسجيل ،والزيارات المنزلية ،وخدمات تقديم المشورة .وقد أسديت النصائح للنساء حول اآلليات المختلفة للحماية ،وقدمت
لهن المساعدات المالية والدعم النفسي االجتماعي ،وأحلن إلى إدارة حماية األسرة بعد الحصول على موافقتهن .سوف
تراقب المفوضية وشركاؤها الوضع وتكفل لهن الحماية والمساعدة .كما بدأت المفوضية وشريكتها المنفذة –الهيئة الطبية

الدولية -إجراءات تقييم ما فيه الخير لـ 32حالة من حاالت الزواج المبكر حددتها المفوضية في المناطق الحضرية في
إربد ،والمفرق ،والرمثا عن طريق التسجيل وخدمات مكتب المساعدة.
النساء والفتيات يجدن مالذاً ويحصلن على

المساعدة في المساحات اآلمنة المخصصة لهن

 العراق – يجري تشغيل المساحات الصديقة
للطفل والمساحات المخصصة للشابات في
مخيمي دوميز والقائم .وقد درب صندوق
األمم المتحدة للسكان مؤخ اًر  06متطوعة
للعمل في المساحة االجتماعية المخصصة

للنساء في مخيم دوميز بالتعاون مع و ازرة
العمل والشؤون االجتماعية بوصفها شريك ًا

رئيسياً .وتواصل لجنة اإلنقاذ الدولية ومركز
هاريكار لالستماع إلى النساء استقبال

الحاالت .ويعقد المركز سلسلة من دورات
المعلومات ،والتوعية والمهارات الحياتية
لتعزيز خدماته.
 لبنان – إضافة إلى المركزين المجتمعيين

المدعومين من قبل اليونيسيف والمخصصين للنساء واألطفال في شمال لبنان والبقاع ،افتتح مركز جديد في وادي خالد في

أبريل /نيسان .استفاد إلى اآلن ما يزيد عن
 0,311امرأة وفتاة من خدمات المراكز

مساحة مخصصة للشابات في مخيم لقائم  .3منظمة إنقاذ الطفولة  Iمهند

الثالثة النفسية واالجتماعية ،حيث تقدم المشورة الشخصية ومجموعات الدعم النفسي ،وغيرها من األنشطة.

في جنوب لبنان ،واصلت منظمة "شيلد" تقديم برنامج األنشطة الخاص بها ألكثر من  11امرأة على مدار األسبوع في خمسة
مراكز للتنمية االجتماعية في صور ،والنبطية ،وبنت جبيل ،ومرجعيون ،وحاصبيا .وتهدف األنشطة إلى رفع وعي النساء باألمور
ذات الصلة بالعنف الجنسي والجنساني.
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 األردن – على مدار األسبوع ،زارت أكثر من  261امرأة وفتاة الواحة التي تدعمها هيئة األمم المتحدة للمرأة في مخيم الزعتري
للمشاركة في برنامج األنشطة الترفيهية ،والتعليمية ،والنفسية واالجتماعية .قدم صندوق األمم المتحدة للسكان ومعهد العناية
بصحة األسرة الدعم لمراكز النساء واألطفال في موقعي العبور؛ سايبر سيتي وحديقة الملك عبد اهلل ،وفي مخيم الزعتري أيضاً،
إضافة إلى األنشطة المجتمعية لالجئين غير المقيمين بالمخيم ،وقد تمكنا من الوصول إلى  0,303امرأة ورجل.

تواصل تحسن مستوى التسجيل

 مصر – تعمل المفوضية بنظام
دوامين (صباحي ومسائي) في
مركز التسجيل بالزمالك في
القاهرة في محاولة لخفض فترة
االنتظار الحالية من شهرين إلى
شهر واحد.
 تركيا – أبلغ مركز التنسيق
التابع إلدارة الكوارث والطوارئ
التركية

في

محافظة

غازي

عنتاب أن عدد مكاتب التسجيل
قد ارتفع من مكتب واحد إلى
ستة

مكاتب.

يسجل

كافة

الوافدين الجدد حالياً في نفس
اليوم،

إضافة

إلى

تسجيل المفوضية المتنقل لالجئين في اإلسكندرية بمصر .المفوضية السامية لشؤون الالجئين  Iأ .دياب

تسجيل

القادمين وفقاً لموعد مسبق .حصل موظفو التسجيل التابعون للحكومة على فئات تصنيف المفوضية لذوي االحتياجات الخاصة
لالسترشاد بها ،وتعمل فرق المفوضية الميدانية في كل المخيمات مع إدارة المخيم لتحديد األفراد ذوي االحتياجات الخاصة.

انعدام األمن في مخيم الزعتري يعرض تقديم الخدمات وسالمة العاملين للخطر

 األردن – ال تزال الحالة األمنية في مخيم الزعتري مقلقة بصفة عامة ،إذ تعرض الحوادث الواقعة وانعدام األمن سالمة العاملين
للخطر ،وتؤثر على تقديم الخدمات وعلى األحوال المعيشية للمقيمين في المخيم .تقع أعمال تهريب المواد غير الغذائية وأعمال

التخريب يومياً .وقد كشفت التحقيقات الخاصة بانقطاع التيار الكهربائي عن توصيل أسالك الكهرباء بطريقة غير نظامية

بالكرافانات؛ األمر الذي يؤثر على إمدادات الكهرباء إلى سكان المخيم اآلخرين ومزودي الخدمات.

 تعمل إدارة المخيم في الوقت الراهن على نقل المقيمين في مخيم الزعتري من اإليواء الطارئ في الخيام إلى الكرافانات السابقة

التجهيز األكثر استدامة ،بيد أن تخصيص الكرافانات قد تأخر م ار اًر نظ اًر لتدخالت الالجئين وتهديداتهم للعاملين باألمن .وقد

وضع فريق الخدمات المجتمعية أنظمة تكفل تحديد الالجئين ذوي االحتياجات الخاصة وتعطيهم أولوية االنتقال إلى الكرافانات.

 تطور المفوضية خطة لحوكمة مخيم الزعتري بهدف تحسين األمن والحد من االستغالل في المخيم عن طريق تعزيز الحوكمة
الفعالة وتقديم الخدمات واقامة العدل بقدر أكبر.
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االستجابة اإلقليمية لالجئين السوريين
ازدياد حدة االضطرابات على الحدود

 تركيا – وقعت في مطلع شهر مايو /أيار في معبر أقجة قلعة /تل أبيض على الحدود التركية السورية حادثة تحولت إلى
أعمال عنف نتيجة الزدياد حدتها؛ وقد عزز على إثرها األمن اآلن وأغلق معبر أقجة قلعة رسمياً .بينما ظل المعبران
الحدوديان اآلخران (كيليس وجيالنبينار) مفتوحين ألغراض الطوارئ فقط .تواصل المفوضية تأييدها لفتح الحدود وحق الالجئين

في الوصول إلى مكان يحصلون فيه على الحماية.
 العراق – أغلق معبر القائم الحدودي منذ  33من أكتوبر /تشرين األول  .3103وقد أغلق اعتبا اًر من  30مارس /آذار 3102
أمام جميع الحاالت بما فيها حاالت لم شمل األسرة؛ مع السماح ببعض االستثناءات للنساء والقصر دون سن  06عاماً.

 لبنان – وردت تقارير عن قصف الحدود على مشارف العبودية شمال لبنان .كما سقطت بعض قذائف الهاون على قريتي دير
جنين والقشلق ،بالقرب من مركز المفوضية الجماعي .لم ترد أنباء عن وقوع إصابات .وقد جاءت هذه الحوادث بعد عدة تقارير
صدرت الشهر الماضي عن توغل القصف في األراضي اللبنانية وتأثيره على المناطق السكنية.
االستجابة اإلقليمية لالجئين السوريين هي جهود منسقة بين  71منظمة مشاركة هي:

منظمة العمل الدولي لمكافحة الجوع | وكالة التنمية والتعاون التقني | مؤسسة عامل | المجلس العربي لدعم المحاكمة العادلة |

العمل من أجل الحقوق والتنمية الريفية –المعونة القانونية | الرابطة الدولية للمتطوعين | مؤسسة كير الدولية | مؤسسة كاريتاس

| مركز كاريتاس لبنان للهجرة | مركز ضحايا التعذيب | مؤسسة اإلسكان التعاوني | البرنامج التعاوني لتقاسم الدخل /اإلغاثة
الدولية | الهيئة القبطية اإلنجيلية للخدمات االجتماعية | مجلس الالجئين الدانماركي | اتحاد رابطات السلع األساسية /تحالف
"أكت" للعمل من أجل التنمية | الهيئة اليسوعية التطوعية /هيئة اإلغاثة اإلسالمية | الهيئة الدولية للعمل في مجال الصحة |
المنظمة الدولية للمعوقين | اللجنة الكاثوليكية الدولية للهجرة | الهيئة الطبية الدولية | المنظمة الدولية للهجرة | الجمعيات

الخيرية األرثوذوكسية الدولية | معهد البحوث ألغراض التنمية | لجنة اإلنقاذ الدولية | انترنيوز | انترسوس | هيئة اإلغاثة
اإلسالمية العالمية | المنظمة اليابانية للطوارئ | الهيئة الخيرية األردنية الهاشمية | جمعية العون الصحي األردنية | مؤسسة
نهر األردن | مبادرة مدرستي | منظمة ميدير | منظمة أطباء العالم | فيلق الرحمة الدولي | حركة من أجل السالم | مجلس
الالجئين النرويجي | أوكسفام بريطانيا العظمى | منظمة الناس في حاجة | منظمة األولوية الملحة –المساعدة الطبية الدولية |

معهد التدريب النفسي االجتماعي بالقاهرة | مؤسسة كويست سكوب للتنمية االجتماعية في الشرق األوسط | هيئة اإلغاثة

الدولية | مركز ريستارت لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب | منظمة إنقاذ الطفولة األردن | منظمة إنقاذ الطفولة الدولية | الحملة
الوطنية السعودية | مؤسسة "شيلتر بوكس" ألعمال الطوارئ واإلغاثة | منظمة أرض اإلنسان | الوكالة االتحادية األلمانية
لإلغاثة الفنية | هيئة الهالل األحمر اإلماراتي | بونتي بير| برنامج األمم المتحدة اإلنمائي | اليونسكو | صندوق األمم المتحدة
للسكان | برنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشرية  -الموئل | المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين | منظمة

األمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) | مكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع | األونروا | هيئة األمم المتحدة للمرأة | منظمة
أطفال الحرب الهولندية | برنامج األغذية العالمي | منظمة الصحة العالمية | المنظمة الدولية للرؤية العالمية
ندعو شركاء االستجابة اإلنسانية للمساهمة في هذا التقرير .لمزيد من المعلومات أو لإلضافة إلى قائمة التوزيع ،يرجى االتصال
بآنا كينج ،موظفة إعداد التقارير اإلقليمية بالمفوضيةkinga@unhcr.org :
المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئينhttp://data.unhcr.org/syrianrefugees :
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