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

المفوضية السامية لألمم المتحدة

من  62سبتمبر /أيلول إلى  6أكتوبر /تشرين األول 6102

لشؤون الالجئين

تقدم هذه النشرة نبذة سريعة عن االستجابة اإلنسانية اإلقليمية المشتركة بين الوكاالت بالتنسيق الكامل مع حكومات الدول المضيفة
و 621شريكا في أنحاء المنطقة .تصدر هذه النشرة أسبوعيا يوم الخميس ،وستصدر النشرة التالية في  61أكتوبر /تشرين األول
.2162
المستجدات اإلقليمية





الدول األعضاء في اللجنة التنفيذية للمفوضية تقر بأن المساعدات الدولية للبلدان المستقبلة

 آليات تكيف الالجئين السوريين مع

المستوى في جنيف حول األزمة اإلنسانية في سوريا اختتمت أعماله في  6من أكتوبر /تشرين

 لبنان :زيادة ملحوظة في عمليات

لالجئين السوريين غير كافية إلى حد كبير مقارنة باالحتياجات ،وقد دعت في اجتماع رفيع

انعدام األمن الغذائي ،ص2.

الملقاة على كاهل الحكومات المضيفة.
األول إلى تقديم دعم هائل للتخفيف من األعباء ُ
عقد اجتماع للتخطيط اإلستراتيجي لخطة االستجابة اإلقليمية لسوريا على مستوى المديرين يوم

إخالء الالجئين في سبتمبر /أيلول،

 21من سبتمبر /أيلول في َع َّمان باألردن؛ بحضور ممثلين لتسع وعشرين منظمة ،من بينها
عشر وكاالت أممية ،والمنظمة الدولية للهجرة ،وأربع منظمات غير حكومية محلية ودولية .تمثل

الهدف من االجتماع في جمع

الشركاء الرئيسيين على مستوى اإلدارة العليا للتأكيد على

المعايير اإلستراتيجية الموجهة إلعداد خطة االستجابة اإلقليمية السادسة.


في هذه النشرة

ص2.

 صندوق األمم المتحدة للسكان :يقدم
خدمات الصحة الجنسية واإلنجابية

والتوعية الخاصة بها ،ص2.

 مساعدة الالجئين خارج المخيمات في

أخطرت المفوضية بأن الحكومة التركية سوف تنشئ مراكز تنسيق إضافية لتسجيل الالجئين

إقليم كردستان العراقي ،ص4.

األصبع ومراجعة مزدوجة عن طريق المقارنة بقاعدة البيانات المسجلة لتجنب تعددية تسجيل

إلى أوروبا ،ص5.

السوريين غير المقيمين في المخيمات .سوف تستخدم المراكز برامج تسجيل لها نموذج لبصمة
األفراد.

اإلحصائيات اإلقليمية

إجمالي عدد الالجئين

الالجئون المسجلون

عدد الالجئين المنتظرين للتسجيل

 مصر :زيادة الهجرات غير الشرعية

تركيا

1010262
الجئا يشملون

منتظري التسجيل

 1.2مليون الجئ فروا من سوريا باحثين عن الحماية في
دول الجوار.
 110222امرأة سورية حامل في مصر ،والعراق ،واألردن،
ولبنان ،وتركيا*
 2020222الجئ سوري نقلتهم المنظمة الدولية للهجرة من
الحدود إلى المخيمات في العراق ،واألردن ،وتركيا منذ بدء
األزمة.

العراق

2010121
الجئا مسجال

الجمهورية العربية السورية

لبنان
9940002
الجئا يشملون
منتظري التسجيل

 162مليون دوالر فجوة تمويل خطة االستجابة اإلقليمية
لالجئين السوريين 3102
* صندوق األمم المتحدة للسكان

األردن
4220221
الجئين يشملون
منتظري التسجيل

مصر
2160929
الجئا يشملون
منتظري التسجيل

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

شمال أفريقيا
210040

الجئا مسجال

المغرب والجزائر وليبيا

تعداد الالجئين كما في  1أكتوبر /تشرين األول  1222وفقاً للبيانات المتوفرة .للحصول على بيانات محدثةُ ،يرجى زيارة الرابطhttp://data.unhcr.org/syrianrefugees :
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آليات تكيف الالجئين السوريين
مع انعدام األمن الغذائي

 في كل الدول المتأثرة بحالة
الطوارئ في سوريا ،يتزايد تحول

الالجئين السوريين إلى تبني
إستراتيجيات تكيف سلبية لتمكين

عائالتهم من البقاء على قيد
الحياة

في

إطار

مستويات

المساعدة المقدمة إليهم .ومن

أكثر السلوكيات الشائعة التي
أوردتها التقارير تقليل البالغين

لمقدار الطعام الذي يحصلون

عليه من أجل األطفال (وخاصة
النساء) ،والتحول إلى نوعيات

من الطعام تلقى إقباال أقل ،وتقليل

امرأة الجئة من دير الزور شرق سوريا مع حفيدتها تطهي في الخالء بمنطقة للنفايات في أربيل بالعراق.
المفوضيةB. Sokol /

عدد الوجبات المتناولة يوميا ،واالعتماد على االستدانة من األصدقاء والعائالت والمتاجر للتمكن من تناول الطعام أسبوعا بعد
أسبوع .وتُعد األسر التي تعيلها اإلناث واألطفال ،وكبار السن ،واألفراد غير القادرين على االعتماد على أنفسهم أكثر الفئات
المعرضة للخطر المتزايد جراء استخدام إستراتيجيات سلبية للمواجهة وقد حدد برنامج األغذية العالمي هذه المجموعات
الضعيفة إلعطائها أولوية الدعم.

 األردن – تتباين في األردن إستراتيجيات وسلوكيات تكيف العائلة بين الالجئين الذين يعيشون داخل المخيمات وخارجها .يبدو
أن الالجئين الذين يعيشون في المجتمعات المضيفة يلجئون إلى إستراتيجيات للتكيف أكثر سلبية من العائالت المقيمة في
المخيمات ،ويرجح أن ذلك يرجع إلى أن المستفيدين في المخيمات يحصلون على الخدمات دون مقابل ،بينما ال يحصل
المقيمون في المجتمعات على خدمات دعم مماثلة دون دفع مقابل أو مقابل تكلفة زهيدة.

يعد االعتماد على أطعمة يقل اإلقبال عليها وأغذية أرخص ثمنا من أكثر العادات االستهالكية المتكررة القائمة على
إستراتيجية التكيف .فغالبا ما يحد البالغون ،وخاصة النساء ،من استهالكهم حتى يطعموا األطفال الصغار .وعادة ما تبيع
العائالت حصصها التموينية حتى تشتري أغذية الرضع أو تتمكن من الحصول على الرعاية الطبية والصحية ،وكذلك دفع
اإليجار .وفي محاولة لتجنب االحتياج إلى إستراتيجية التكيف هذه ،سوف يبدأ برنامج األغذية العالمي في توفير أغذية

مالئمة للعمر في مخيم الزعتري في أكتوبر /تشرين األول.

أما إستراتيجية التكيف الثانية األكثر شيوعا في كل من المخيمات والمجتمعات فتتمثل في تقليل عدد الوجبات التي يتناولها
الفرد يوميا .فقد أوردت التقارير أن  85بالمائة من المستفيدين في مخيم الزعتري و 16بالمائة في تلك المجتمعات يلجؤون
إلى هذه اإلستراتيجية في بعض األحيان .إضافة إلى ذلك ،فيما يتعلق باألصول المستنفدة ،أدت االحتياجات الغذائية بـ03

بالمائة من المستفيدين في المخيم والمجتمعات إلى اقتراض الطعام ،وشراء األغذية بنظام الدفع اآلجل أو االعتماد بقوة على
األقارب واألصدقاء.

2

االستجابة اإلقليمية لالجئين السوريين

 21سبتمبر /أيلول –  2أكتوبر /تشرين األول  | 2162صفحة 3

 لبنان – أجرى برنامج األغذية العالمي،
والمفوضية ،واليونيسيف تقييما للضعف بين
الالجئين السوريين في مايو /أيار ،3360
وأظهرت النتائج أن  03بالمائة من األسر
السورية الالجئة ال تستطيع تلبية احتياجاتها

األساسية الغذائية وغير الغذائية .اعتبا ار من
شهر أكتوبر /تشرين األول ،سوف يعطي
برنامج األغذية العالمي والمفوضية األولوية
لمساعدة الالجئين السوريين األكثر ضعفا
على أساس نتائج هذا التقييم واستنتاجاته.

 العراق – وفقا لبيانات الرصد في العراق ،تحد
معظم العائالت في مخيم القائم من أحجام
الحصص الغذائية ،بينما يقلل البالغون من

مأوى مؤقت لالجئين السوريين في طرابلس بلبنان .المفوضيةE. Byun /

استهالكهم الغذائي إلطعام األطفال الصغار.

كما تعتمد معظم العائالت على األطعمة األرخص سع ار التي تلقى إقباال أقل .وقد ذكر أن إستراتيجية التكيف هذه موجودة في
مخيم دوميز شمال العراق أيضا ،ولكن على نطاق أصغر .يخرج من كال المخيمين عائل األسرة في أغلب العائالت بحثا عن
عمل خارج المخيم لتوفير دخل إضافي لمساعدة عائلته.
 مصر – توجد مؤشرات لتبني العائالت السورية إستراتيجيات سلبية للتكيف وذلك للمحافظة على مقدار الطعام الذي تحصل
عليه األسرة ،وتتضمن اقتراض المال /الطعام ،وشراء األرخص واألغذية التي تلقى إقباال أقل .كما تذكر العائالت أنها تلبي

احتياجاتها األساسية عن طريق تقليل ما تحصل عليه األسرة من طعام.
لبنان :زيادة ملحوظة في عمليات إخالء الالجئين في سبتمبر /أيلول

 الحظ شركاء االستجابة اإلنسانية زيادة في عدد الالجئين السوريين الذين جرى إخالؤهم من أماكن إقامتهم خالل شهر
سبتمبر .وتشمل أسباب اإلخالء عدم قدرتهم المستمرة على دفع اإليجار في موعده ،أو بسبب استقرار الالجئين على أراض
ذات ملكية خاصة.
 فاق العدد اإلجمالي لألشخاص الذين جرى إخالؤهم  60033فرد في ثمانية أماكن مختلفة في البقاع الشهر الحالي .قامت
المفوضية ومجلس الالجئين الدانماركي بنقل هؤالء الذين يعدون من الفئات األكثر ضعفا إلى مآو بديلة بينما يجري العمل

بين الوكاالت لتعزيز نظام إحالة العائالت الضعيفة إلى المشورة والرعاية.
 واصل شركاء االستجابة في لبنان تقديم تدخالت متنوعة للمأوى في سبتمبر /أيلول .وقد شملت إعادة تأهيل المخيمات غير
النظامية والمآوي الجماعية وبنايات اإليواء األخرى ،باإلضافة إلى تزويد العائالت الضعيفة غير القادرة على دفع اإليجار

بالنقد.

 خالل شهر سبتمبر /أيلول وحده ،استفاد ما يزيد عن  080333شخص من تدخالت المأوى ،ليصبح إجمالي عدد المستفيدين
في هذا القطاع  6830333فرد.
 تعطي الوكاالت األولوية لتحديد بنايات إضافية يمكن أن تكون مآوي جماعية استعدادا لفصل الشتاء .وقد حدد إلى اآلن
العديد من البنايات الخاصة غير مكتملة البناء في خربة داوود وقرية إيالت القريبة من حلبا ووافقت عليها و ازرة الشؤون
االجتماعية .سوف تقوم المفوضية وشركاؤها بتجديدها وتحويلها إلى مآو مالئمة وتجهيزها الستضافة عائالت الالجئين.
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صندوق األمم المتحدة للسكان :يقدم خدمات الصحة الجنسية واإلنجابية والتوعية الخاصة بها

 األردن – انتهى صندوق األمم المتحدة للسكان من بناء قدرات أكثر من  033امرأة فيما يتعلق بطرق منع الحمل ،وعالج
االلتهابات وتنظيم األسرة خالل الفترة من  33-63سبتمبر /أيلول .كما نظم صندوق األمم المتحدة للسكان بالتعاون مع معهد
األولية التي تمثل الحد األدنى لعدد
صحة األسرة دورة تدريبية في األسبوع الثاني من سبتمبر /أيلول حول مجموعة الخدمات َّ

 30موظفا ومساعدا في المجال الطبي من و ازرة الصحة ومعهد صحة األسرة .وخالل الفترة من  35أغسطس /آب إلى 60
سبتمبر /أيلول ،قدمت عيادات جمعية أمان وجمعية العون الصحي باألردن الدعم الكامل لصندوق األمم المتحدة للسكان
لتقديم خدمات الصحة اإلنجابية لـ 00015امرأة ،كان أغلبها لتنظيم األسرة والعالج من االلتهابات.
األولية التي تمثل الحد األدنى لألخصائيين االجتماعيين من و ازرة
 لبنان – أقيمت دورتان تدريبيتان حول مجموعة الخدمات َّ
الشؤون االجتماعية :دورتان تدريبيتان حول الصحة اإلنجابية من  60-66ومن  33-65سبتمبر /أيلول على الترتيب،

استهدفتا عددا إجماليا يبلغ  00أخصائيا اجتماعيا من مراكز التنمية المجتمعية التابعة لو ازرة الشؤون االجتماعية.

 العراق – خدمات الصحة اإلنجابية :خالل فترة إعداد التقرير ،حصلت  550امرأة على خدمات الصحة اإلنجابية التي
يدعمها صندوق األمم المتحدة للسكان في عيادة مخيم دوميز؛ من بينها  015امرأة حصلت على رعاية أمراض النساء
والتوليد ،و 355امرأة حامل حصلت على الرعاية فترة الحمل ،و 85أما مرضعة حصلت على الرعاية التالية للوالدة ،فضال
عن  600امرأة /زوجين زاروا عيادة خدمات تنظيم األسرة وتشمل منع الحمل.

أنشأ صندوق األمم المتحدة للسكان عيادة للصحة اإلنجابية ومساحة آمنة للنساء في مخيم كاورغوسك ،وقام في المجمل
بتسليم أربع مجموعات واق ذكري ،وأربع مجموعات مستلزمات للعالج السريري ما بعد التعرض لالغتصاب ،و 21مجموعة
من عقاقير منع الحمل عن طريق الفم أو الحقن 63 ،مجموعة لتركيب اللولب الرحمي ،وأربع مجموعات من فئة أ وب للوالدة

السريرية ،وأربع مجموعات لعالج األمراض التي تنتقل عن طريق الممارسة الجنسية ،وأربع مجموعات لخياطة الجروح
القطعية ،وأربع مجموعات لنقل الدم إلى و ازرة الصحة في حكومة إقليم كردستان العراقي.
مساعدة الالجئين خارج المخيمات في إقليم كردستان العراقي

 يقدر أن نحو  13بالمائة من الالجئين السوريين البالغ عددهم  3330333يعيشون خارج المخيمات وسط المجتمعات المضيفة
في إقليم كردستان شمال العراق .وقد أقيمت أنشطة الحماية المجتمعة والمراقبة والتوعية في المحافظات الثالث التي يتألف
منها إقليم كردستان.
 المأوى – أرسلت المفوضية واليونيسيف بعثة مشتركة لمعاينة خمسة مخيمات صغيرة في محافظة دهوك حيث يعيش 093
الجئا سوريا في مبان ومنازل خاوية ،وذلك بدعم من المجتمع المحلي المضيف .وجدت البعثة أن الظروف المعيشية جيدة
بشكل عام ،على الرغم من الحاجة إلى بعض اإلصالحات البسيطة ،باإلضافة إلى توزيع لوازم النظافة الصحية واحتياجات
الشتاء .وحيث إن العديد من الالجئين يعيشون خارج المخيمات ،يبحث الالجئون الذين أجريت معهم المقابالت على فرص
عمل يمكنهم استغالل مهاراتهم فيها.

 التعليم – أظهرت التقييمات المشتركة بين المفوضية/اليونيسيف والمفوضية/اليونيسكو أن  93بالمائة من الطالب السوريين
الالجئين ال يداومون بالمدرسة ،وأن المدارس الموجودة حاليا يمكن أن تستوعب نحو ثلث الطالب الالجئين غير المقيدين.
أعدت المفوضية حملة كبيرة للمعلومات شملت الالجئين السوريين وغير السوريين المتطوعين من المجتمع المحلي لدعم حملة
"العودة إلى المدرسة" التي تهدف إلى التأكد من زيادة القيد بالمدرسة لألطفال السوريين الالجئين الذين يعيشون خارج
المخيمات .وعلى الرغم من ذلك ،توجد حاجة إلى االستثمار في البنية التحتية والمرافق الخاصة بالمدارس لتمكين كافة

األطفال السوريين الالجئين من الحصول على التعليم.
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 الخدمات المجتمعية وكسب العيش – سوف يوضع نظام خط المساعدة في كافة مكاتب مراكز الحماية والمساعدة واإلدماج
في إقليم كردستان للمساعدة في تعزيز االتصاالت بين المفوضية والشركاء المنفذين والالجئين.

مصر :زيادة الهجرات غير الشرعية إلى أوروبا

 زاد عدد الالجئين السوريين الراغبين في غلق ملفاتهم لدى المفوضية ومغادرة مصر زيادة كبيرة ،حيث ذكروا أن المشكالت
االقتصادية ،والرغبة في االنضمام ألفراد العائلة في دول أخرى والقلق بشأن أمنهم وسالمتهم في مصر هي األسباب .وقد
أشار معظمهم إلى أنهم سوف يغادرون إلى تركيا ،واألردن ،ولبنان ،فيما أشار البعض إلى أنهم يعتزمون العودة إلى سوريا.
كما زادت التقارير الواردة أيضا عن الهجرات بح ار إلى أوروبا.

 اعتبا ار من منتصف أغسطس /آب ،توجد زيادة كبيرة في عدد السوريين الذين يعبرون البحر المتوسط من مصر إلى إيطاليا.
ويقدر أن  10333سوري قد وصلوا إلى سواحل إيطاليا منذ بداية عام  ،3360من بينهم أكثر من  00333وصلوا منذ شهر
أغسطس /آب .وبمجرد وصولهم إلى إيطاليا ،يواصل الالجئون السوريون الرحلة متوجهين إلى دول أوروبية أخرى.
 من بين السوريين الذين حاولوا العبور إلى إيطاليا ،علمت المفوضية بإلقاء القبض على  901فردا؛ أطلق سراح  01منهم،
ورحل ( 601بينهم  01طفال على األقل) ،وال يزال  030في الحجز ،من بينهم العديد من النساء واألطفال .تواجه المفوضية

وشركاؤها القانونيون تحديات مستمرة للوصول إلى المحتجزين لتقديم المساعدات القانونية لهم والتأكد من األعداد وظروفهم
واحتياجاتهم.
نداء ،وهي:
االستجابة اإلقليمية لالجئين الفارين من سوريا هي جهود منسقة بين  062منظمة مشاركة ،منها  48توجه ً
منظمة المعونة الدولية | منظمة العمل لمكافحة الجوع | وكالة السبتيين الدولية للتنمية واإلغاثة | وكالة التعاون التقني واإلنمائي | الجمعية اللبنانية للتنمية |
الجمعية اللبنانية لتعزيز اإلنسان ومحو األمية (ألفا) | مؤسسة عامل | العمل من أجل الحقوق والتنمية الريفية –المعونة القانونية | رابطة الخدمة الدولية
التطوعية | مؤسسة كير الدولية | مؤسسة كاريتاس | مركز كاريتاس لبنان للهجرة | خدمات اإلغاثة الكاثوليكية | مركز ضحايا التعذيب | المؤسسة الدولية
لإلسكان التعاوني | منظمة أطفال بال حدود | اللجنة الدولية لتنمية الشعوب | مجلس الالجئين الدانماركي | المعونة الكنسية الفنلندية /تحالف "أكت" | منظمة
األغذية والزراعة (الفاو) | مؤسسة تعزيز الثقافة االجتماعية | الهيئة اليسوعية التطوعية /هيئة اإلغاثة اإلسالمية | المنظمة الدولية للمعوقين | تحالف
هارتالند الدولي | معهد العناية بصحة األسرة /مؤسسة نور الحسين | اللجنة الكاثوليكية الدولية للهجرة | الهيئة الطبية الدولية | المنظمة الدولية للهجرة |
الجمعيات الخيرية األرثوذوكسية الدولية | منظمة اإلغاثة والتنمية الدولية | لجنة اإلنقاذ الدولية | انترسوس | هيئة اإلغاثة اإلسالمية العالمية | المنظمة
اليابانية للطوارئ | الجمعية اليسوعية لخدمة الالجئين | الهيئة الخيرية األردنية الهاشمية | جمعية العون الصحي األردنية | جمعية قديسي األيام األخيرة
الخيرية | الصليب األحمر اللبناني | االتحاد اللوثري العالمي | مبادرة مدرستي | منظمة ميدير | منظمة أطباء العالم | فيلق الرحمة الدولي | حركة من أجل
السالم | نيبون للتعاون الدولي لتنمية المجتمع | مجلس االجئين النرويجي |عملية الرحمة | أوكسفام بريطانيا العظمى | منظمة األولوية الملحة –المساعدة
الطبية الدولية | الهالل األحمر القطري | مؤسسة كويست سكوب للتنمية االجتماعية |صندوق تعليم الالجئين | هيئة اإلغاثة الدولية | مركز ريستارت لتأهيل
ضحايا العنف والتعذيب | مؤسسة رين معوض | الجمعية الملكية للتوعية الصحية | مؤسسة صفدي | منظمة إنقاذ الطفولة الدولية | منظمة إنقاذ الطفولة
األردنية | التدخالت اإلنسانية االجتماعية االقتصادية للتنمية المحلية "شيلد" | التضامن الدولي | منظمة أرض اإلنسان | منظمة أرض اإلنسان ،إيطاليا |
منظمة أرض اإلنسان ،لوزان | الوكالة االتحادية األلمانية لإلغاثة الفنية | 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 المعني بالمخدرات والجريمة | مكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع | األونروا | هيئة األمم المتحدة للمرأة | منظمة
أطفال الحرب الهولندية | برنامج األغذية العالمي | منظمة الصحة العالمية | الصندوق العالمي إلعادة التأهيل | المنظمة الدولية للرؤية العالمية | التحالف
العالمي لجمعيات الشبان المسيحية |

ندعو شركاء االستجابة اإلنسانية للمساهمة في هذا التقرير .لمزيد من المعلومات أو لإلضافة إلى قائمة التوزيعُ ،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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