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في األوقات الصعبة ،أنت تترك
الطيب
األثر
ّ
وهذا ما حققناه معاً حتى اآلن خالل هذا العام.
من يناير إلى مارس 2020

YOUR IMPACT IN THE LIVES OF REFUGEES

ملخص
ّ
1

الشتاء:
البقاء على قيد الحياة في أصعب فصول السنة.

نحو  2.3مليون الجئ ونازح داخلياً من سوريا والعراق
حصلوا على المساعدة الالزمة لفصل الشتاء.

2
االستجابة اإلغاثية في شمال غرب سوريا.

المهجرين
تمت مساعدة أكثر من  397,000مدني من
ّ
ّ
بفعل الصراع في شمال غرب سوريا.

3
للتصدي لوباء فيروس كورونا
استجابة المفوضية
ّ
العالمي .COVID-19

شكراً لدعمكم جهودنا الرامية لحماية الالجئين وشملهم
للتصدي النتشار الوباء.
ضمن خطط االستجابة
ّ

2

2

3
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البقاء على قيد الحياة في أصعب
فصول السنة.

تســتعد المفوضيــة فــي كل عــام لتجهيــز األســر الالجئــة والنازحــة لمواجهــة الشــتاء
القــارس فــي منطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا .وتشــهد البلــدان مثــل العــراق
ـتاء قاســياً ،يتخللــه انخفــاض شــديد فــي درجــات الحــرارة وتســاقط
وســوريا ولبنــان واألردن شـ ً

للثلــوج واألمطــار ،وحــدوث فيضانــات .ويواجه
داخليــا فــي المنطقــة
الالجئــون والنازحــون
ً
ظــل
ّ
هــذه الظــروف المناخيــة الصعبــة فــي

الرائعيــن أمثالــك ،تمكّ نــا مــن الوصــول

تســاعدهم علــى البقــاء بأمــان ودفء ،خصوصاً

وعراقــي بالدعــم الــازم لهــم فــي فصــل

الفقــر والحاجــة للمســتلزمات األساســية التــي
وأن معظمهــم يعيشــون فــي خيــام وأماكــن
مؤقتــة تفتقــر للبنيــة التحتيــة الالزمــة.

هــذا الشــتاء ،وبفضــل األشــخاص
إلــى  2.3مليــون الجــئ ونــازح ســوري

الشــتاء.

نحــن نشــكر مســاهمتك الكريمــة التــي مكّ نتنــا مــن التدخــل بشــكل مبكــر فــي موســم الشــتاء
وإيصــال المســاعدة الماليــة والعينيــة إلــى النازحيــن الســوريين والعراقييــن وكذلــك إلــى األســر

األكثــر ضعفــاً مــن المجتمعــات المضيفــة.
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في الشتاء ،تعمل فرق المفوضية على مدار الساعة لتأمين الدفء
لالجئين وتجهيزهم لمواجهة تحديات المناخ الطارئة.
كانــت المفوضيــة متواجــدة برفقــة الالجئيــن طــوال فتــرة الطقــس القاســي الــذي ضــرب العديــد
مــن البلــدان فــي المنطقــة .وقــد اســتطعنا نقــل مئــات األســر علــى الفــور إلــى أماكــن أكثــر أمانــاً،
وقدمنــا المالبــس والبطانيــات الدافئــة والجافــة ،وأعنّ اهــم علــى إعــادة بنــاء مســاكنهم.
ّ
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“
المهــم اللــه يديــم الصحــة ألوالدي ...ألن أحيانــاً
ّ
تمشــي وضعــك بالموجــود بالبيــت ،بــس
يجــوز
لمــا يكــون عنــدك ولــد مريــض بــدك إجبــاري
تجيــب مصــاري ...مــا فــي تصبــر .يعنــي الحمدللــه

المســاعدة الماليــة شــايلة حمــل عنّ ــي قــد
الدنيــا ...الـــ( 50,000ليــرة لبنانيــة) عنــدي متــل

يســوي الواحــد،
المليــون عنــدك ...شــو بــدو
ّ
هيــك اللــه كاتبلنــا ...مريــم

“
تعتمــد عائلــة مريــم علــى دعمنــا لتتمكّ ــن مــن توفيــر الــدفء واألمــان ألطفالهــا
خــال فصــل الشــتاء.

قتِ ــل زوج مريــم بشــكل مأســاوي أمامهــا ناظريهــا قبــل أن تُ ضطـ ّـر للفــرار مــن منزلهــا

فــي منطقــة الرقــة فــي ســوريا ...جمعــت أطفالهــا الســتة حولهــا وبــدأوا بالركــض.
األم الكثيــر بســبب الحــرب ،وأســرتها هــي واحــدة مــن آالف األســر
لقــد عانــت هــذه ّ

الالجئــة التــي تعيلهــا النســاء واألرامــل بمفردهـ ّـن ،ويعتمــدون علــى الدعــم لتأميــن

ســبل العيــش ،وخصوصــاً فــي فصــل الشــتاء.
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تبرعاتك الالجئين
كيف ساعدت ّ
والنازحين داخلياً في المنطقة هذا الشتاء؟
في ما يلي نظرة عامة:

أ -سوريا
تم الوصول بالمساعدات إلى  601,788نازح سوري،
ّ

وإلى  15,010الجئ عراقي ومن جنسيات أخرى.

داخليا وتوزيع البطانيات الحرارية واألغطية
في داخل سوريا ،تركزت جهودنا للوصول إلى األسر النازحة
ً

البالســتيكية العازلة وفرش النوم والمعاطف والمالبس الشــتوية .كما قدمت المفوضية مســاعدات

الصراف اآللي والقســائم الشــرائية.
شــتوية إضافية لألســر األكثر ضعفاً من خالل بطاقات
ّ

أمــا فــي شــمال شــرق ســوريا ،حيــث أشــارت التقديــرات إلــى أن حوالــي  70,000شــخص كانــوا ال يزالــون

فــي حالــة نــزوح حتــى قبــل تصاعــد موجــات العنــف األخيــرة ،فاســتجابت المفوضيــة الحتياجــات األســر

المتضــررة مــن خــال تقديــم اإلغاثــة الطارئــة.

وكجــزء مــن عمليــات األمــم المتحــدة عبــر الحــدود التركيــة ،قدمــت المفوضيــة مــن خــال شــركائنا علــى

األرض حــزم مســاعدات الشــتاء الطارئــة لألســر فــي شــمال غــرب ســوريا .وتشــمل هــذه الحــزم البطانيــات
الحراريــة ،فــرش للنــوم ،مصابيــح شمســية ،باإلضافــة إلــى األغطيــة البالســتيكية العازلــة ومســتلزمات

النظافة.
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ب -لبنان
تم الوصول بالمساعدات إلى  774,440الجئ سوري في لبنان،
ّ

وإلى  7,642الجئ عراقي ومن جنسيات أخرى.

نظــراً للظــروف االســتثنائية التــي كان لبنــان يمـ ّـر بهــا بالتزامــن مــع دخــول فصل الشــتاء ،قامت المفوضية

جيــدا
بإجــراءات لتكييــف عملهــا مــع الواقــع الصعــب علــى األرض والتأكــد مــن تجهيــز األســر الالجئــة
ً
اســتعداداً لموســم البــرد.

قامــت المفوضيــة بتقييــم أوضــاع الخيــام المؤقتــة فــي المخيمــات العشــوائية بحيــث تــم تحديــد األســر

تمكنــا مــن مســاعدة
المؤهلــة للحصــول علــى مســاعدات المــأوى ،ومــع نهايــة ديســمبر  ،2019كنّ ــا قــد ّ
 150,986شــخصاً علــى عــزل خيامهــم وتجهيزهــا لمواجهــة األحــوال الجويــة الســيئة.

وتضمــن دعــم المفوضيــة المســاعدات العينيــة كمــا الماليــة لضمــان حصــول األســر الالجئــة علــى
ّ
مســتلزماتها كــي يتمكّ نــوا مــن الحفــاظ علــى صحــة وســامة أطفالهم وشــراء الوقود للتدفئــة والطعام
واألدويــة عنــد الحاجــة.

وفــي ديســمبر ،بــدأت المفوضيــة فــي لبنــان بتنفيــذ الحملــة الشــتوية الســاعية لمســاعدة األســر اللبنانية
األكثــر ضعفــاً عبــر مســاعدة نقديــة لمــرة واحــدة أو قســائم لشــراء الوقــود.
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ج -األردن
تم الوصول بالمساعدات إلى  378,785الجئ سوري في األردن
ّ

وإلى  30,000الجئ عراقي ومن جنسيات أخرى.

قدمــت المفوضيــة المســاعدات الماليــة الشــتوية لألســر الالجئــة لمســاعدتها علــى تغطيــة تكاليــف

مواقــد الغــاز واســطوانات الغــاز وإعــادة التعبئــة لمــدة أربعــة أشــهر ،باإلضافــة إلــى بطانيــة لــكل فــرد مــن
أفــراد األســرة.

وقــد تــم إعطــاء اهتمــام خــاص لألســر التــي تعيلهــا النســاء ،والمســنين ،وأصحــاب الهمــم (ذوي

االحتياجــات الخاصــة) ،واألطفــال غيــر المصحوبيــن أو المعرضيــن للخطــر ،كمــا األشــخاص ذوي

الطبيــة والناجيــن مــن العنــف أو التعذيــب.
االحتياجــات
ّ
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د -العراق
تم الوصول بالمساعدات إلى  142,670الجئ سوري في العراق،
ّ
وإلى  267,394عراقي والالجئين من جنسيات أخرى.

تتلقــى المســاعدة
فــي العــراق  ،حيــث تشــكّ ل األســر التــي تعيلهــا النســاء  ٪17مــن مجمــوع األســر التــي ّ
فــي فصــل الشــتاء ،تــم تقديــم المســاعدات الماليــة لهم إضافة إلى مســاعدات الكيروســين الــذي وزعته
الحكومــة العراقية.

وقد قامت المفوضية بالتنســيق الالزم لتنفيذ برنامج المســاعدات الشــتوية للنازحين داخلياً والعائدين

فــي العــراق ،باإلضافــة إلــى دعــم الالجئين فــي البالد.
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هـ -مصر
تم الوصول بالمساعدات إلى  52,047الجئ سوري في مصر،
ّ

وإلى  240الجئ عراقي.

قدمــت المفوضيــة مســاعدات الشــتاء الالزمــة آلالف الالجئيــن وطالبــي اللجــوء فــي مصــر.
هــذا العــامّ ،

أيضــا علــى تحســين اإلجــراءات بشــفافية فــي عمليــة إيصــال المســاعدة وذلــك مــن خــال
وقــد عملنــا ً
تقنيــة المســح البيومتــري (بصمــة العيــن).

وقــد تــم تمكيــن  54فرعــاً مــن مكاتــب البريــد فــي مصــر إلتاحــة اعتمــاد المســح البيومتــري لـــ 14,734

الجئــاً  ،حيــث ال يتلقــى المســتفيدون تحويــات المســاعدة الماليــة إال بعــد مســح قزحيــة العيــن والتأكّ ــد

مــن مطابقتهــا مــع المعلومــات الموجــودة فــي قاعــدة بيانــات المفوضيــة.
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االستجابة اإلغاثية في شمال غرب
سوريا 397,900 :مدني تمت مساعدتهم.

علــى الرغــم مــن إعــان وقــف إطــاق النــار فــي مــارس  ،2020إال أن الوضــع اإلنســاني فــي

شــمال غــرب ســوريا ال يــزال يتدهــور تــاركاً آثــاراً مدمــرة علــى حيــاة المدنييــن .وقــد تــم تســجيل
نــزوح حوالــي مليــون شــخص منــذ بدايــة ديســمبر .2019

ً
همتكــم ومســاهماتكم الكريمــة ،تقـ ّـدم المفوضيــة
واسـ
ـتجابة لهــذه األزمــة ،وبفضــل ّ

والشــركاء المســاعدة والحماية إلى النازحين داخلياً والمجتمعات المحلية في المناطق

المتضــررة مــن النــزاع .وقــد تــم تعييــن ســتة موظفيــن إضافييــن مــن المفوضيــة خــال الشــهر

الماضــي لدعــم جهودنــا وإيصــال المســاعدات الطارئــة والحيويــة عبــر الحــدود التركيــة.

ومنــذ بدايــة عــام  ،2020تــم تقديــم حــزم الطوارئ والمــأوى لـ 397,900شــخصاً من األكثر
نظمــت المفوضيــة  16عمليــة شــحن بحــري تحمــل 18,000
احتياجــاً  .باإلضافــة إلــى ذلــكّ ،

حزمــة طــوارئ و  15,600خيمــة عبــر الحــدود إلــى محافظتــي حلــب وإدلــب تـ ّـم توزيعهــا

علــى  183,600نــازح جديــد.

باإلضافــة إلــى المســاعدات المقدمــة مــن خــال شــركائنا المحلييــن ،تواصــل المفوضيــة قيــادة
تنســيق جهــود الحمايــة واإليــواء وتنســيق وإدارة المخيمــات ،لالســتجابة بفعاليــة الحتياجــات

األشــخاص واألســر النازحــة حديثــاً .كمــا يعمــل شــركاؤنا علــى تحديــد األراضي المناســبة لتوســيع
مســاحة المخيمــات الســتيعاب العــدد المتزايــد للنازحيــن.

تســتمر تدخــات الحمايــة لمســاعدة النازحيــن واألشــخاص األكثــر ضعفــاً  ،بمــا
كذلــك،
ّ

فــي ذلــك جلســات الدعــم النفســي االجتماعــي ،وزيــادة الوعــي حــول أهميــة توثيــق األحــوال
الشــخصية والســكن ،وقضايــا األراضــي والممتلــكات ،والمشــورة والمســاعدة القانونيــة ،وإدارة

الحــاالت واإلحــاالت.
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للتصدي لوباء فيروس
استجابة المفوضية
ّ
كورونا العالمي .COVID-19

المســتجد ( )COVID-19بســرعة فائقــة ،ويزيــد مــن مخــاوف وقلــق
ينتشــر فيــروس كورونــا
ّ

األشــخاص والمجتمعــات فــي جميــع أنحــاء العالــم ،وســط االرتفــاع المتســارع لعــدد اإلصابــات
ومــع عــدم تأكيــد وجــود لقــاح فــي أي وقــت قريــب.

وحيــث أن مخيمــات الالجئيــن واألحيــاء الفقيرة في

المــدن التــي يعيــش فيهــا الالجئــون ،غالبــاً مــا تكون

مكتظــة ولديهــا أنظمــة ضعيفــة في مجــال الرعاية

لهمتــك فــي حمايــة الالجئين
شــكراً
ّ

مــن التعـ ّـرض للتمييز.

الصحــي ،تعمــل المفوضيــة علــى
الصحيــة والصــرف
ّ
ّ

صعيــدي االســتجابة والوقايــة مــن المخاطــر التــي

تتعــرض لهــا األســر الالجئــة والنازحــة فــي هــذه األزمــة .واألهــم مــن ذلــك ،تحــرص مفوضيــة
الالجئيــن وبشــكل حــازم علــى تأميــن الرعايــة الطبيــة الالزمــة لهــؤالء األســر أينمــا كانــوا ،فــي حال
تعرضــوا لإلصابــة.
ّ

إن مفوضيــة الالجئيــن تتمتّ ــع بالخبــرة للتعامــل مــع حــاالت تفشــي الفيروســات وحــاالت

الطــوارئ العالميــة الســابقة مثــل الســارس واإليبــوال واإلنفلونــزا لمواجهــة األزمــة

الوطنيــة
الحاليــة .وبدعمكــم ،نعمــل مــع الحكومــات للتأكّ ــد مــن إدراج الالجئيــن فــي الخطــط
ّ

والمحليــة علــى حــد ســواء للتصــدي لوبــاء كورونــا.
ّ

أيضــا مــع الــدول التــي تســتضيف الالجئين لضمان إدراجهم في خطــط الطوارئ الخاصة
ونعمــل ً
بهــم .ولكــن بمــا أن  ٪85مــن الالجئيــن يعيشــون فــي الــدول الناميــة ،فــإن هــذه الــدول تحتــاج
أيضــاً إلــى الدعــم.

للتصــدي لهــذه األزمــة منــذ األيــام األولــى ،حيــث أطلقنــا حمــات
لقــد عملــت المفوضيــة
ّ
توعيــة حــول اتخــاذ تدابيــر االحتيــاط والوقايــة الالزمــة للتصـ ّـدي لمخاطــر انتشــار الفيــروس فــي

المخيمــات النظاميــة والعشــوائية حيــث يعيــش الالجئــون .وقــد مكّ نتنــا تبرعاتكــم مــع شــركائنا
مــن زيــادة توزيــع الميــاه النظيفــة والصابــون ومســتلزمات النظافــة الصحيــة والوقائيــة

وتدابيــر تصريــف النفايــات .كمــا يتــم بنــاء منشــآت العــزل فــي المخيمــات ألولئــك الذيــن
يتعرضــوا لإلصابــة ،باإلضافــة إلــى زيــادة إضافيــة فــي تزويــد المخيمــات بالكهربــاء مثل
قــد
ّ

مخيـ ّـم الزعتــري فــي األردن بهــدف تســهيل حركــة األســر داخــل وحــول مســاكنها الصغيــرة

ومســاعدة األطفــال علــى الدراســة خــال هــذه الفتــرة مــن العزلــة .وال تــزال األعمــال

ـتمرة وبشــكل عاجــل...
مسـ ّ

إن التكافل والتضامن الدولي هو األساس للتغلّ ب على هذا الفيروس.
جزيال الستمرارك بالوقوف #مع_الالجئين
شكراً
ً

بالتبــرع لدعــم جهودنــا فــي االســتجابة والتصــدي لوبــاء فيــروس كورونــا
إن كان لديــك رغبــة
ّ

 ،COVID-19الرجــاء الضغــط علــى الرابــطgiving.unhcr.org/coronavirus :

شكراً من القلب!
لوقوفك #مع_الالجئين ومساعدة المفوضية في جهودها لبناء
عالم مليء بالفرص لالجئين نحو مستقبل أفضل.

مفوضية الالجئين
فريق عالقات الداعمين في
ّ

ماري-جوزه كرم

ريم الخطيب

غطاس
شربل ّ

منير
ميشيل ّ

رحال
ملك ّ

