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خطة االستجابة اإلنسانية
 يف سوريا 2016

 تفاصيل خطة االستجابة اإلنسانية يف سوريا لعام 2016 واملستفيدين
املستهدفني من الخطة اإلقليمية الثالثة 2016

2016 REGIONAL REFUGEE 
& RESILIENCE PLAN (3RP)

6.5 مليون نازح داخيل

13.5 مليون شخص محتاج

3.18 مليار دوالر مطلوبة

4.7 مليون الجئ )املقّدر حتى كانون األول/
)ديسمرب 2016

4 مليون شخص يف املجتمعات املترضرة

4.55 مليار دوالر مطلوبة

 ال تعرّب التسميات املستخدمة وطريقة عرض املواد يف هذه الخارطة عن أي رأي من جانب سكرتاريا األمم املتحدة بشأن الوضع القانوين

ألي بلد أو إقليم أو منطقة، أو سلطات أي منها، أو بشأن ترسيم تخومها أو حدودها. و
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1. السياق

أزمة مستمرة
 أدت خمس سنوات من النزاع املتصاعد يف سوريا إىل نشوء أكرب أزمة إنسانية

 يشهدها العامل منذ أجيال. وقد ازداد الوضع سوءاً عىل مدار العام املايض وبكل

 املقاييس، إذ وصلت االحتياجات اإلنسانية والحاجة إىل الحامية إىل مستويات غري

 مسبوقة، ومن املتوقع أن تشهد تزايداً مع استمرار النزاع. إن طول ورضاوة وتأثري

 النزاع الجغرايف يقوض اآلن قدرات العائالت واملجتمعات عىل الصمود، وهو ما له

 تبعات كبرية عىل املكاسب التنموية التي تحققت بصعوبة. ومع بذل الجهود

 لضامن التوصل اىل حل، ما يزال العنف السيايس وتداعياته يعصفون بالبالد

 ويحرمون الشعب السوري من الشعور بالسالمة والكرامة واألمل يف مستقبل أفضل.

 تُرتكب انتهاكات حقوق اإلنسان بشكل يومي، يف تجاهل واضح للقانون الدويل، مبا

 يف ذلك القوانني اإلنسانية وحقوق اإلنسان. وتسبب النزاع يف مقتل أكرث من

 250,000 شخص وإصابة أكرث من مليون آخرين، بينام أجرب أكرث من نصف الشعب

 السوري عىل مغادرة منازلهم، وملرات عدة يف كثري من األحيان. ويف املتوسط، تنزح

 50 عائلة سورية يف كل ساعة من كل يوم منذ عام 2011. ويف عام 2015 وحده،

 نزح أكرث من 1.4 مليون شخص داخل البالد، الكثري منهم للمرة الثانية أو الثالثة، يف

 حني فرّت أعداد متزايدة من املدنيني إىل البلدان املجاورة، ومنهم من يخاطر بحياته

للوصول إىل السالمة خارج املنطقة.و

 أما يف داخل سوريا، فيوجد اليوم 13.5 مليون شخص، منهم 6 ماليني طفل، ممن

 يحتاجون إىل مساعدات إنسانية. فيام يصل عدد األشخاص غري القادرين عىل تلبية

 احتياجاتهم الغذائية اليومية إىل 8.7 مليون شخص عىل األقل، يف حني ال يحصل 70

 يف املائة من السكان عىل مياه الرشب اآلمنة بشكل منتظم. وال يذهب أكرث من

 مليوين طفل إىل املدرسة، ومل يحصل أكرث من مليون طفل عىل اللقاحات الروتينية،

 وهو ما يضّخم، وعىل نحو غري متناسب، من فرصة تعرضهم ملخاطر ذات صلة

 بالسالمة والصحة. ويف ذروة فصل الشتاء، يحتاج نحو 5.3 مليون شخص إىل املأوى،

 خاصة أنهم ال يتمتعون سوى بحامية محدودة من العواصف الشديدة التي

 اجتاحت البالد. وتُشن الهجامت عىل املدارس واملستشفيات ودور العبادة، والبنى

التحتية املدنية األخرى مبعدل ال يُحتمل، ومام يرتك أثراً مدمراً عىل حياة املدنيني.ز

 تشري التقديرات إىل أن ثلث األشخاص املحتاجني يف سوريا، أي قرابة 8.7 مليون

 شخص، يعانون من مزيج حاد من االحتياجات يف مختلف القطاعات اإلنسانية. من

 هؤالء، يوجد 1.7 مليون نازح يعيشون يف مخيامت ومالجئ جامعية وال يستطيعون

 الحصول عىل املساعدات متعددة القطاعات املنقذة للحياة، كام يوجد نحو 4.5

 مليون شخص ممن يحتاجون إىل املساعدة يف املناطق التي يصعب الوصول إليها

 واملواقع املحارصة وممن يعانون من اليأس، ويقتاتون عىل األعشاب والحشائش، يف

 حني متنع األطراف املتحاربة وصول الغذاء واألدوية األساسية. إن الالجئني

 الفلسطينيني يف سوريا هم من الفئات األكرث تأثراً بالنزاع، ويعود ذلك إىل الضعف

 املتأصل لديهم، والفقر الشديد، ووجودهم عىل طول الخطوط األمامية للرصاع. ويف

 الوقت عينه، تصل نسبة النازحني الفلسطينيني يف سوريا إىل 64% من العدد اإلجاميل

 لالجئني الفلسطينيني والبالغ 450,000 الجئ، فيام يحتاج 95% منهم باستمرار

 للدعم اإلنساين، وقد أدت التدابري التي قيدت تحركهم يف اتجاه البلدان املجاورة

 عىل نحو متزايد إىل زيادة تعرضهم للمخاطر املرتبطة بالحامية، كام أسفرت عن

حاالت إعادة قرسية.ر

 ومع تزايد حدة النزاع املسلح يف جميع أنحاء البالد، زاد تأثر السكان املدنيني. فهم

 يواجهون مخاطر متزايدة تهدد سالمتهم البدنية وتدهوراً حاداً يف معيشة أرسهم

 بسبب الحرمان، وتدمرياً للبنية التحتية املجتمعية األساسية، والحرمان من الوصول

 للخدمات العامة. وقد أدى كل من االنفالت األمني العام والتدهور االقتصادي

 واالنخفاض الخطري يف توافر الخدمات والسلع األساسية إىل تفاقم الوضع اإلنساين

 وتزايد نزوح السكان داخل سوريا ولجوئهم خارجها. ومنذ عام 2011، شهدت التنمية

 يف سوريا تراجعاً إىل ما يقرب من أربعة عقود، كام انخفض متوسط العمر املتوقع

 بنسبة 20 عاماً تقريباً؛ وانخفض معدل االلتحاق باملدارس بأكرث من 50%، وشهدت

 سوريا انتكاسات يف جميع مؤرشات األهداف اإلمنائية لأللفية املسجلة والبالغ عددها

 12 مؤرشاً. وانكمش االقتصاد السوري بنحو 50% منذ بداية النزاع، مام أدى إىل أن

 يعيش ما يقّدر بنحو ثالثة أرباع السوريني تحت خط الفقر، و67% يف فقر مدقع.

 وتتفاقم االحتياجات اإلنسانية بشكل حاد، وخاصة بسبب تقييد الوصول إىل

 األشخاص املحتاجني إىل املساعدة يف سوريا بسبب الخطوط األمامية املتغرية،

 والعقبات اإلدارية والبريوقراطية، واملنع التعسفي من الوصول، والعنف عىل طول

 الطرق املؤدية لهم. ويعد الوضع كارثياً خاصة بالنسبة للـ4.5 مليون شخص الذين

 يعيشون يف املناطق املحارصة والتي يصعب الوصول إليها. وقد قامت جميع أطراف

 النزاع بعرقلة محاوالت تنفيذ الربامج اإلنسانية وبناء الصمود مراراً وتكراراً، مام أدى

إىل إعاقة جهود اإلغاثة واالستقرار، والتسبب يف املزيد من الترشد.ر

 بعد ما يقرب من خمس سنوات، بدأ الالجئون السوريون يفقدون األمل يف التوصل

 إىل حل سيايس قريب إلنهاء النزاع يف وطنهم. وعىل مدى العام 2015، ازداد عدد

 الالجئني السوريني املسجلني يف الجمهورية الرتكية، والجمهورية اللبنانية، واململكة

 األردنية الهاشمية، وجمهورية العراق، وجمهورية مرص العربية بأكرث من مليون

 الجئ، ليصل إجاميل عدد الالجئني إىل ما يقرب من 4.6 مليون )نصفهم من

 األطفال( مع نهاية العام. ووصل أكرث من 440,000 سوري إىل أوروبا عن طريق

البحر يف عام 2015.و

 وما زال لألزمة تأثريات اجتامعية واقتصادية هائلة عىل البلدان املضيفة، إذ ترزح

 العديد من الخدمات املحلية والبلدية والوطنية، مثل الصحة والتعليم واملياه، تحت

 ضغط شديد. وأفاد سكان املجتمعات املضيفة بحصول انخفاض يف مستوى األجور

 وتدهور ظروف العمل بسبب زيادة التنافس عىل الوظائف التي تتطلب مهارات

 منخفضة أو ال تتطلب أية مهارات. وتضاءلت فرص األرس السورية يف كسب العيش

 والتعليم بشكل كبري، يف حني تشهد ظروف العيش يف الخارج تدهوراً مستمراً. ففي

 لبنان، يعيش 70% من األرس السورية الالجئة يف فقر، فيام يعيش 86% من أرس

 الالجئني السوريني خارج املخيامت يف األردن تحت خط الفقر. واستنزف السوريون

 مدخراتهم واضطروا إىل بيع مقتنياتهم الثمينة لتغطية تكاليف اإليجار والغذاء

 واالحتياجات األساسية األخرى. ونتيجة لذلك، أصبح الالجئون السوريون عرضة

 وبشكل متزايد للمخاطر التي تتعلق بالحامية، والتي تفاقم بعضها بسبب الحواجز

 التي تحول دون االلتحاق باملدارس يف البلدان املضيفة، وهو ما أدى إىل زيادة

 حاالت عاملة األطفال والزواج املبكر بني أرس الالجئني. وهناك حاليا أكرث من

 700,000 طفل سوري الجئ يف سن املدرسة غري ملتحقني باملدارس. وبناء عىل

 أحدث اتجاهات التهجري والنمو السكاين، ومع زيادة صعوبة الوصول إىل بر األمان

 يف بعض البلدان وعىل نحو متزايد، فمن املتوقع تسجيل نحو 4.7 مليون الجئ

سوري يف املنطقة بحلول نهاية عام 2016.د
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 وعىل الرغم من الجهود التي بذلت أخرياً من أجل التوصل إىل سالم عن طريق املفاوضات وإىل حل سيايس دائم لألزمة، فإن جميع املؤرشات تدل عىل أن االحتياجات

 اإلنسانية والحاجة إىل الحامية والصمود الخاصة باملدنيني يف سوريا والالجئني واملجتمعات املحلية املترضرة يف البلدان املجاورة ستستمر يف التزايد خالل عام 2016. وهناك

 اعرتاف متزايد بني الحكومات املعنية واملجتمع الدويل بأن األزمة بدأت تؤثر عىل املكاسب التنموية وأن االستقرار اإلجاميل للعديد من الدول معرض للخطر، كام يدل عىل

 ذلك تدهور التنمية البرشية واتجاهات النمو وزيادة مستويات الضعف وزيادة التوترات االجتامعية. وتقر أطراف العمل اإلنساين والتنموي بأهمية تقديم اسرتاتيجيات

 وتدخالت متامسكة ومتسقة تعالج احتياجات اإلغاثة الفورية وتطور احتياجات صمود األشخاص املترضرين سواء داخل سوريا أو يف املنطقة. وتوفر خطة االستجابة

 اإلنسانية يف سوريا والخطة اإلقليمية لالجئني والصمود اسرتاتيجية استجابة شاملة لتلبية هذه االحتياجات، تكملها مبادرات متخصصة هامة تقودها وكاالت األمم املتحدة

املتخصصة وكذلك خطط االستجابة الوطنية التي وضعتها الحكومات يف املنطقة لتلبية احتياجات السكان املترضرين الناشئة عن األزمة والتي ال تعد وال تحىص.ر

أعداد النازحني داخل سوريا والالجئني السوريني املسجلني يف دول الخطة اإلقليمية الثالثة

٠

١

٢

٣

٤

٥

٦

٧

٨

مليون

الالجئون السوریون المسجلون في دول الخطة اإلقلیمیة                   النازحون داخلياً بسبب العنف

٢٠
١٥

سمرب 
 دي

ول/
 األ

انون
ك

٢٠
١٥

وفمرب 
�/ ن

الثا
رشين 

ت

٢٠
١٥

بر 
كتو

ل/أ
ألو

ن ا
رشي

ت

٢٠
١٥

بتمرب 
ل/ س

يلو
أ

٢٠
١٥

س 
/أغسط

آب

٢٠
١٥

يو 
يول

وز/
�

٢٠
١٥

يو 
يون

ن/ 
زيرا

ح

٢٠
١٥

يو 
/ما

يار
أ

٢٠
١٥

بريل 
ن/أ

نيسا

٢٠
١٥

س 
مار

ار/
آذ

٢٠
١٥

ير 
ط/فربا

شبا

٢٠
١٥

ير 
/ينا

الثا�
انون 

ك

٢٠
١٤

سمرب 
 دي

ول/
 األ

انون
ك

٢٠
١٤

وفمرب 
�/ ن

الثا
رشين 

ت

٢٠
١٤

بر 
كتو

ل/أ
ألو

ن ا
رشي

ت

٢٠
١٤

بتمرب 
ل/ س

يلو
أ

٢٠
١٤

س 
/أغسط

آب

٢٠
١٤

يو 
يول

وز/
�

٢٠
١٤

يو 
يون

ن/ 
زيرا

ح

٢٠
١٤

يو 
/ما

يار
أ

٢٠
١٤

بريل 
ن/أ

نيسا

٢٠
١٤

س 
مار

ار/
آذ

٢٠
١٤

ير 
ط/فربا

شبا

٢٠
١٤

ير 
/ينا

الثا�
انون 

ك

٢٠
١٣

سمرب 
/دي

ول
 األ

انون
ك

٢٠
١٣

بريل 
ن/أ

نيسا

٢٠
١٣

ير 
/ينا

الثا�
انون 

ك

٢٠
١٢

سمرب 
/دي

ول
 األ

انون
ك

٢٠
١٢

بتمرب 
ول/س

أيل

٢٠
١٢

س 
مار

ار/
آذ

٦١٪ أو ١٣٫٥ مليون
عدد األشخاص املحتاج� داخل سوريا ٢٢٫٢ مليون

عدد السكان
املستهدف�

٣٩٪ أو ٨٫٧ مليون
املستفيدون بشكل مبارش (©ا يف ذلك

٤٫٧ مليون الجئ سوري مسجل متوقع و
٤ مليون من سكان املجتمعات املترضرة)

٤٫٦

٦٫٤٥

٧٫٦

٦٫٥

٢

٣٫٨

٢٫٢٥

 خالل عام 2016، سيستهدف الرشكاء الذين يدعمون إجراءات تقديم املساعدات ودعم الصمود ضمن خطة االستجابة اإلنسانية يف سوريا، والخطة اإلقليمية لالجئني

والصمود، ما مجموعه 22.2 مليون شخص يف سوريا والدول املجاورة.ز
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 2. إنجازات االستجابة يف سوريا للعام 2015

 إنجازات االستجابة يف سوريا
 إن االستجابة اإلنسانية يف سوريا عملية معقدة، تشتمل عىل تقديم مساعدات اإلغاثة وخدمات الحامية ملاليني املترضرين من مراكز متعددة من داخل سوريا، وكذلك من

 إن االستجابة اإلنسانية يف سوريا عملية معقدة تشتمل عىل تقديم مساعدات اإلغاثة وخدمات الحامية ملاليني املترضرين من مراكز متعددة من داخل سوريا، وكذلك من

 تركيا واألردن ولبنان والعراق. ومنذ إطالق النهج املتكامل لالستجابة االنسانية يف سوريا، تم إحراز تقدم كبري عىل صعيد تبادل املعلومات والتنسيق االسرتاتيجي، ما أدى إىل

 الحد من التداخل يف التغطية وتسهيل االستجابة من خالل الطرائق األكرث مبارشة وفعالية يف املساعدة. وعىل الرغم من اإلنجازات الكبرية، ال تزال إمكانية الوصول العمليايت

 ألطراف العمل اإلنساين وفعاليته تتعرض لعوائق كبرية بسبب النزاع الدائر، فضالً عن اإلجراءات اإلدارية والبريوقراطية املرهقة والعرقلة املتعمدة لجهود إيصال املساعدات

إىل املناطق املحارصة والتي يصعب الوصول إليها.و

 ورغم هذه التحديات، فقد ضاعفت أطراف العمل اإلنساين العاملة داخل سوريا وخارجها من جهودها خالل العام 2015 ملعالجة أوجه الضعف املتزايدة وتقديم الدعم

 اإلنساين للعدد املتزايد من األشخاص املحتاجني يف جميع أنحاء البالد. كام تواصل املنظامت غري الحكومية السورية وغريها من أطراف العمل اإلنساين العاملة عىل الخطوط

األمامية مثل الهالل األحمر العريب السوري تحّمل النصيب األكرب من جهود اإلغاثة يف جميع أنحاء البالد.ر

ويوضح الجدول التايل إنجازات أطراف العمل اإلنساين الناشطة داخل سوريا مقارنة باألهداف املتوقعة لعام 2015:ر

األشخاص املحتاجني، واملستهدفني، والذين تم الوصول إليهم ضمن خطة االستجابة الخاصة بسوريا لعام 2015 )سوريا(ز

األشخاص
 املحتاجون

حسب خطة االستجابة
٢٠١٥

األشخاص الذين
تم الوصول إليهم

حسب خطة االستجابة حتى
ترشين الثا�/نوفمرب ٢٠١٥

نسبة الذين تم
الوصول إليهم
حتى ترشين األول

أكتوبر ٢٠١٥

٪ ٢٣

٪ ٣٤

٪ ٤٣

٪ ٦٥

٪ ٧٧

٪ ٩٣

٪ ٧٢

٪ ٩٤

٪ ٩٦

٪ ١٢٥

 ٪ ١٤٨

١٫٦

١٢٫٢

٤٫٥

٩٫٩

٣٫٩٤

٩٫٨

٨٫٤

١٢٫٢

١١٫٢

١٫٢٣

األشخاص
املستهدفون

حسب خطة االستجابة ٢٠١٥

٠٫٢

١٫٨

١٫٩

٥٫٤

١٫٧

٦٫٥

١٫٨

٧٫٧

١١٫٦

٢٫٤

١٫٦

(مليون)(مليون)

املأوى

الح�ية

التعليم

املواد غ� الغذائية

التغذية

الغذاء والزراعة

املاء والرصف
الصحي والنظافة

الصحة

التعايف املبّكر
وكسب العيش

تنسيق املخي�ت
وإدارتها

 ٠٫٩ 

 ٥٫٣ 

 ٤٫٥ 

 ٨٫٤ 

 ٢٫٢ 

 ٧٫٠ 

 ٢٫٥ 

 ٨٫١ 

 ١٢٫٠ 

 ١٫٩ 

 ١٫١ 
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إنجازات االستجابة يف املنطقة
 يف األشهر األحد عرش األوىل من العام 2015، تم توفري الحامية واملساعدات لنحو 4.3 مليون الجئ سوري يف الدول الخمس الرئيسية املستضيفة لهم. كام استفاد أعضاء

 املجتمعات املستضيفة املتأثرة من املساعدات املبارشة ومن االستثامرات يف أنظمة تقديم الخدمات املحلية عىل مستوى البلديات والبلد بأكمله. وقدم أكرث من 200 من

 رشكاء الخطة اإلقليمية لالجئني والصمود مؤرشات استجابة إقليمية رئيسية إلتاحة املجال أمام القيام بتحليل اإلنجازات والتحديات واالتجاهات عىل املستوى اإلقليمي،

 واملساعدة يف تطوير مجاالت الرتكيز الرئيسة لعام 2016. فعىل سبيل املثال، مع معاناة قطاعات االحتياجات األساسية لتلبية سبل العيش يف تحقيق أهداف االستجابة

 الخاصة بها لعام 2015، فهي تبذل حالياً جهوداً لتقديم املزيد من الدعم من خالل التمويل ودعم السياسة يف هذا املجال الهام لعامي 2016-2017. وباملثل، فرغم سري

 العديد من املؤرشات يف املكون اإلنساين من الخطة عىل الطريق الصحيح لتحقيق أهدافها، إال أن البعض اآلخر، مثل االستثامر يف تطوير سبل العيش واملدارس والبنية

 التحتية للمرافق الصحية، تعد أقل نجاحاً، ما يدل عىل الحاجة إىل امليض قدماً يف تعزيز االستثامر يف توفري الخدمات الحكومية من خالل مكون الصمود. ويجب اإلقرار

 باملساهامت الكبرية للحكومات املضيفة، والقطاع الخاص، والجمعيات الخريية، واملجتمعات املحلية الكرمية، يف دعم السكان املستهدفني مبوجب الخطة اإلقليمية الثالثة،

 جنباً إىل جنب مع تلك املساهامت التي تُعزى إىل الخطة اإلقليمية، عىل الرغم من أن هذه املساهامت الكبرية املذكورة أعاله غري ُمدرجة تحت مظلة الخطة اإلقليمية

 الثالثة وإنجازاتها.ح

© مفوضية شؤون الالجئني / اندرو ماكونيل
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اإلنجازات القطاعية للخطة اإلقليمية لالجئني والصمود 2015

اإلنجازات بحلول نهاية نوفمرب ٢٠١٥املؤرشاتالقطاع

التكافل االجت�عي
وسبل العيش

األفراد الحاصلون عىل فرص العمل بأجر

تنفيذ مشاريع دعم املجتمع املحيل

األشخاص الذين تلقوا التدريب و/أو تم تزويدهم ¢هارات وخدمات قابلة للتسويق

٪٨
٪١٩
٪٢٤

املاء والرصف
الصحي والنظافة

املستفيدون املستهدفون الذين يحصلون عىل كمية كافية من املياه الصالحة للرشب

األفراد املستفيدون من تحس¹ فرص الحصول عىل كمية كافية من املياه الصالحة للرشب

املستفيدون املستهدفون الذين ¼كنهم الوصول إىل مرافق وخدمات الرصف الصحي املناسبة

املستفيدون الذين حرضوا جلسة تعزيز النظافة

٪٧٤
٪٤٦
٪٣٢
٪٥٥

الصحة والتغذية

مشاورات للسكان املستهدف¹ يف خدمات الرعاية الصحية األولية

عدد إحاالت السكان املستهدف¹ لخدمات الرعاية الصحية الثانوية أو الثالثية

املرافق الصحية التي تم دعمها

موظفو الرعاية الصحية الذين تم تدريبهم

األطفال الذين يتلقون مطاعيم ضد شلل األطفال

٪٥٤
٪١٠١
٪٤١
٪٥٩
٪٩٠

التعليم

األطفال املستهدفون (تحت ٥ سنوات) (ذكور/إناث) امللتحقون يف التعليم ملرحلة الطفولة املبكرة

األطفال املستهدفون ب¹ (١٧/٠٥) (ذكور/إناث) املسجلون يف التعليم النظامي (أسايس أو ثانوي)

األطفال املستهدفون ب¹ (١٧/٠٥) (ذكور/إناث) املسجلون يف التعليم غÑ النظامي وغÑ الرسمي

أو مهارات الحياة

الشباب واملراهقون والبالغون (ذكور/إناث) الذين حصلوا عىل التدريب املهني أو التعليم العايل

عدد العامل¹ يف مجال التعليم (ذكور/إناث) الذين تلقوا تدريباً

األطفال (٣-١٧) (ذكور/إناث) الذين يحصلون عىل املستلزمات املدرسية أو تلقوا الدعم من خالل

املنح النقدية

املرافق التعليمية التي تم تشييدها، أو تجديدها أو إعادة تأهيلها

٪٩٧
٪٧١
٪٩٧

٪٨٢
٪٢٢
٪٧٤

٪٥٥

الح�ية

الالجئون السوريون الذين ¼تلكون سجالت تسجيل محدثة تشمل بصمة الع¹

Úعدد الالجئ¹ السوري¹ الذين قدموا إلعادة التوط¹ والقبول اإلنسا

األوالد والبنات الناج¹ أو املعرض¹ للخطر والذين يحصلون عىل دعم ح�ية األطفال

األوالد والبنات املشاركون يف برامج ح�ية األطفال املمنهجة واملستدامة أو برامج الدعم النفيس

النساء والفتيات واألوالد والرجال الناجون أو املعرضون لخطر العنف القائم عىل النوع االجت�عي
الذين يحصلون عىل دعم مختص

النساء والفتيات واألوالد والرجال الذين ¼لكون معرفة حول فرص التمك¹ أو ¼كنهم الوصول إليها
أو املستفيدون منها

األفراد الذين تم الوصول إليهم من خالل حمالت التعبئة املجتمعية والوعي واملعلومات

األفراد الذين تدربوا عىل ح�ية األطفال أو املعرضون لخطر العنف القائم عىل النوع االجت�عي

٪٧٠
٪٩١
٪٤٨
٪٧١
٪٧٣

٪٢٧

٪٩٢
٪٤٩

àاألمن الغذا

األفراد الذين يتلقون املساعدات الغذائية (نقدية أو قسائم أو عينية)

األفراد الذين يحصلون عىل دعم الغذاء والدعم الزراعي وسبل العيش

٪٩٧
٪٣٩

املأوى

األرس يف املخي�ت التي تتلقى املساعدة لتوفÑ املأوى وتحسينه

األرس خارج املخي�ت التي تتلقى املساعدة لتوفÑ املأوى وتحسينه

٪٤٠
٪٤٣

االحتياجات
األساسية

األرس التي تتلقى مواد إغاثة عينية 

األرس التي تتلقى مساعدات نقدية غÑ مرشوطة  أو محددة القطاع أو طارئة 

األرس التي تتلقى الدعم املوسمي من خالل املساعدات النقدية أو العينية

٪٥٤
٪٣٨
٪٩٥

أهداف االستجابة
بحلول نهاية ٢٠١٥

٢١٤,٦٦٩

٩٧٩

٧٧,٨٩٦

١,٢٠٦,٢١٠

٣,٦٨٦,٦١٧

١,٢٨٩,١٨١

٣,٠١٤,٥٨٢

٤,٨٩٨,٢٠٨

١٤٣,٩٧٤

١,٩٤٤

١٢,٠٤٧

٢٤,٠٨٢,١١٤

٥٦,٢٥٠

٨١٥,٥٤٨

٣٧٨,٤٦١

٣٥,٤٠٢

٦١,٠٨٠

٨٨٢,٦٦٠

٤٨٢

٢,٥٧٠,٠٠٠

٣٣,٧٩٤

٤٠,٢١١

٧٩٧,٥٨٣

٢٤٧,٤١٢

٧٥٦,٨٧٤

٢,٠٥١,٧٧٩

٢٠,٤٧٨

٢,٣٥٨,٠٩٦

١٤٩,٣٨٩

٧٥,٧٥٥

١٧٧,٠٦١

٢٤١,٥٩٠ 

٢٥١,٧٢١

٣٠٩,٢٨١



08

  3. خطط االستجابة لعام 2016

 خالل عام 2016، ستعالج خطة االستجابة اإلنسانية والخطة اإلقليمية الثالثة تزايد االحتياجات اإلنسانية ودعم الصمود واالستقرار

 يف سوريا والبلدان املجاورة املترضرة من األزمة. وتبني كلتا الخطتني عىل األهداف االسرتاتيجية املشرتكة، وتتبع منهجية تقدم

 تدخالت منقذة للحياة وداعمة للصمود مع تعزيز حامية األشخاص املترضرين وفقاً للقانون اإلنساين الدويل والقانون الدويل

 لحقوق اإلنسان. وبناًء عىل هياكل التنسيق املبتكرة، تجمع الخطط أطراف العمل اإلنساين يف سوريا واملنطقة جنباًً إىل جنب

 مع أطراف العمل التنموي لتلبية االحتياجات، وسد الفجوة يف االستجابة وتعزيز االتساق يف تقديم التدخالت املنقذة للحياة

     والداعمة للصمود.ز

خطة االستجابة اإلنسانية الخاصة بسوريا 2016
 تقدم خطة االستجابة اإلنسانية الخاصة بسوريا لعام 2016 الرؤيا الجامعية واألولويات االسرتاتيجية للمجتمع اإلنساين الدويل والرشكاء الوطنيني من أجل االستجابة

 لالحتياجات اإلنسانية املقدرة للمواطنني يف سوريا. وباالستفادة من تقييم االحتياجات املحّسن، ورصد وتنسيق العمليات التي متت طوال العام املايض، تبني خطة االستجابة

 اإلنسانية 2016 عىل قاعدة أدلة أكرث قوة وبنية استجابة متامسكة. ومع وصول احتياجات التمويل اإلجاميل للخطة إىل 3.18 مليار دوالر أمرييك، تقدم الخطة إطار العمل

 املشرتك واألولويات العملياتية ألطراف العمل اإلنساين الذين يعملون لتلبية االحتياجات املتزايدة ملا يصل إىل 13.5 مليون شخص يف سوريا.ز

© محمد املساملة، سوريا
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يوضح الجدول التايل االحتياجات واألهداف املحددة وفق القطاع والتي ستكون مبثابة املرشد لتخطيط االستجابة لعام 2016:ز

عدد األشخاص املحتاجني، واملستهدفني ومتطلبات التمويل ضمن خطة االستجابة اإلنسانية 2016

األعداد باملليون

األشخاص
املحتاجون 

األشخاص
املستهدفون

١٣٫٥ مليون شخص محتاجون للمساعدةالقطاع

التعايف املبّكر
وكسب العيش

التعليم

اتصاالت الطوارئ

األمن الغذا�
والزراعة

الصحة

اللوجستيات

التغذية

الح�ية

املاء والرصف
الصحي والنظافة

التنسيق

املأوى واملواد
غ� الغذائية

تنسيق املخي�ت
وإدارتها

٧٫٢

٣٫٢

N/A

٣٫٦

٤٫٦

غ� متاح

٧٫٥

١١٫٥

غ� متاح

١٫٩

١٫٢
٥٫٣

٧٫٣
١٤

متطلبات التمويل
(بالدوالر األمري�)

١٣٫٥

٦٫٥

N/A

٩٫٢

٥٫٧

غ� متاح 

٨٫٧

١١٫٥

غ� متاح

٣٫١

٢٫٤
٥٫٣

١٢٫١

املأوى

                       املواد غ� الغذائية

املاء والرصف الصحي والنظافة اإلنسانية

               دعم النظام

٢٣٥٫٩

٢٥٫٤

٥٨٫٦

١٤٨٫٤

٢٠٠٫٢

١٫٣

١٫٢مليار

٤٣٧٫٢

١٥

٥١٫١

٥٢٣٫١

٢٥٠

 ترتكز هذه الخطة عىل ثالثة أهداف اسرتاتيجية تركز عىل إنقاذ األرواح وتخفيف املعاناة وتعزيز الحامية ودعم الصمود. وتعد هذه األهداف مرتابطة ويدعم بعضها بعضاً.

 ويعد توافر املوارد الكافية ووجود بيئة عملياتية مواتية وممّكنة رشطاً للتنفيذ الفعال للربامج واملبادرات، وهو ما يعني أن املنارصة املستمرة للمبادئ اإلنسانية والقضايا

الهامة مثل الوصول لجهود اإلغاثة ومتويلها ستكون حيوية عىل مدار السنة. ر

مالحظة – التنسيق، واتصاالت الطوارئ واللوجستيات هي قطاعات/مجموعات خدمات مشرتكة
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 وباإلضافة إىل هذه األهداف االسرتاتيجية، تؤكد خطة االستجابة اإلنسانية عىل التزام املجتمع اإلنساين املشرتك بدعم وتعزيز القدرة عىل االستجابة من قبل األطراف الفاعلة

 يف املعونة الوطنية، وتعزيز املساءلة أمام السكان املترضرين، وتطبيق مبدأ “عدم إلحاق الرضر” خالل وقت االستجابة.ز

 وبوجه عام، تعمل 12 وكالة من وكاالت األمم املتحدة وحركة الصليب األحمر/الهالل األحمر ومنظمة الهجرة الدولية، ومئات املنظامت غري الحكومية الوطنية والدولية

 العاملة يف مجال توفري الحامية و/أو املساعدة اإلنسانية، عىل تنفيذ مجموعة واسعة من الربامج يف جميع أنحاء سوريا. ويظل املوظفون الوطنيون واملتطوعون املستجيبون

خط املواجهة األول، إذ أنهم يعملون يف بيئات مضطربة للغاية وغري آمنة.ز

 وجنباً إىل جنب مع األمم املتحدة واللجنة الدولية للصليب األحمر والهالل األحمر العريب السوري، باتت 16 منظمة غري حكومية دولية وأكرث من 141 منظمة غري حكومية

 وطنية قادرة عىل تنفيذ األنشطة اإلنسانية عىل عدة محاور لالستجابة داخل البلد. ويف الوقت نفسه، يتم توفري معظم املساعدات العابرة للحدود عن طريق أكرث من 185

 منظمة سورية غري حكومية وأكرث من 50 منظمة دولية غري حكومية وأعضاء آخرين يف حركة الصليب األحمر/الهالل األحمر، مع األنشطة التي أُعلن عنها يف 13 محافظة ويف

جميع القطاعات اإلنسانية. كام تدير األمم املتحدة عمليات إنسانية عابرة للحدود مبوجب قرارات مجلس األمن الدويل 2258/2191/2165.ز

وخالل عام 2016، سريكز رشكاء خطة االستجابة اإلنسانية عىل األولويات التالية:ز

1- تحسني الوصول إىل الخدمات من خالل مزيد من التحليل الدقيق، وإدارة املخاطر، واملنارصة، والتمويل االسرتاتيجي، وبناء القدرات.ز

 2- بناء تتصميم لربنامج مرن واالستفادة منه وبناء طرق استجابة متكن من تقديم تدخالت إغاثة مالمئة يف الوقت املناسب واملرهونة بتطورات الوصول وشدة الحاجة

والرشاكات التنفيذية. ز

 3- تضمني قضايا الحامية واملناهج ضمن تصميم االستجابة والتنفيذ من قبل جميع القطاعات وبشكل أكرث ثباتاً، مبا يف ذلك تعزيز مبدأ “عدم إلحاق األذى”، واملتابعة

والربمجة. وستكون املنارصة مع جميع أصحاب املصلحة املعنيني بقضايا الحامية دعامة أساسية لالستجابة. ز

 4- تعزيز قدرة استجابة أطراف العمل اإلنساين الوطنيني وإرشاكهم عن كثب يف صياغة وتفعيل اسرتاتيجيات االستجابة القامئة عىل املبادئ بهدف تحسني طرائق تقديم

املساعدة وتحديد املستفيدين. ز

 5- تعزيز الجاهزية لالستجابة يف حاالت الطوارئ من خالل تدريب أطراف العمل اإلنساين الوطنيني حول تقييم االحتياجات بشكل رسيع، والتوزيع واملراقبة الطارئة،

 والتخزين املسبق للسلع أو الرشاء املحيل املتفق عليه؛ ووضع معايري اإلجراءات التشغيلية لنرش فرق اإلغاثة بشكل رسيع؛ والربمجة املتنقلة يف املناطق املضطربة؛ وتحديد

طرق الوصول البديلة والتفاوض عليها؛ وتخصيص األموال املجمعة الخاصة باستجابة الطوارئ ملواجهة حاالت الطوارئ الجديدة. ز

6- االستثامر يف مستقبل سوريا من خالل تعزيز مبادرات وتدخالت دعم حامية الطفل والتعليم ومتكني املراهقني والشباب. ز

 7- تشجيع وتسهيل الربمجة املشرتكة من خالل تعزيز آليات التنسيق القطاعي ومتعدد القطاعات يف جميع املحاور لتمكني تقديم استجابات متعددة القطاعات، وذلك

استناداً إىل معايري تدخل وإجراءات تشغيلية متفق عليها. ز

8- تعزيز الصمود عىل مستوى املجتمع واألرسة من خالل اتخاذ تدابري لزيادة استدامة الدعم اإلنساين يف كافة القطاعات. ز

 األهداف االسرتاتيجية لخطة االستجابة اإلنسانية لسوريا 2016

 دعم إنقاذ األرواح، وتخفيف املعاناة، وزيادة

 فرص الحصول عىل االستجابة اإلنسانية

 للفئات الضعيفة وذوي االحتياجات املحددة.ز

 تعزيز الحامية من خالل تشجيع احرتام القانون

 الدويل، مبا يف ذلك القانون الدويل اإلنساين

 وقانون حقوق اإلنسان، من خالل الجودة

 وتقديم املساعدة املبدئية والخدمات واملنارصة.ز

 دعم صمود املجتمعات املحلية املترضرة

 واألرس واألفراد ضمن االستجابة اإلنسانية من

 خالل حامية سبل كسب العيش واستعادتها

 ومتكني الوصول إىل الخدمات األساسية وإعادة تأهيل

 البنى التحتية االقتصادية واالجتامعية.ز

123
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 الخطة اإلقليمية لالجئني والصمود  2016
 هذه الخطة هي استجابة قُطرية ومتسقة إقليمياً ألزمة الالجئني السوريني، وتجمع خطط االستجابة لألزمة الوطنية عىل صعيد املساعدات اإلنسانية واملرونة وتحقيق

 االستقرار يف البلدان الخمسة األكرث ترضرا بسبب األزمة يف سوريا، وهي تركيا ولبنان واألردن والعراق ومرص، يف إطار إقليمي منّسق.ز

 متطلبات التمويل – األمم املتحدة
واملنظامت غري الحكومية )دوالر أمرييك(ز

 إجاميل عدد املستفيدين
املبارشين أفراد املجتمعات املترضرة

 العدد املقدر لالجئني
السورين املسجلني

الدولة/املنطقة

146,578,016 1,307,000 1,200,000 107,000 مرص

298,323,635 350,000 100,000 250,000 العراق

1,105,517,045 1,454,000 824,000 630,000 األردن

1,759,092,971 2,218,000 1,268,000 950,000 لبنان

806,983,100 3,315,000 565,000 2,750,000 تركيا

435,537,270 عىل مستوى اإلقليم

4,552,032,037 8,644,000 3,957,000 4,687,000 اإلجاميل

 آخذين باالعتبار التقدم املحرز يف عام 2015، ومتطلعني إىل التحديات والفرص الرئيسة الخاصة بالسياسات والربامج يف السنوات املقبلة، فقد خرج رشكاء الخطة اإلقليمية

لالجئني والصمود بعدد من التوجهات االسرتاتيجية لـ2016-2017.ز

التوجهات االسرتاتيجية للخطة اإلقليمية لالجئني والصمود 2017-2016

 1- قيادة وطنية قوية لتخطيط االستجابة وتنفيذها من خالل خطة لبنان لالستجابة لألزمة، وخطة االستجابة األردنية واملكاتب الُقطرية يف الخطة اإلقليمية لالجئني والصمود

يف تركيا والعراق ومرص. 

2- آليات مساءلة معززة، وذلك من خالل التنسيق والرصد والتقييم واالتصاالت ثنائية االتجاه. 

3- إطار حامية إقليمي مفعل ومبادئ حامية معممة عىل جميع القطاعات. 

4- البناء عىل مبادئ وإجراءات أجندة البحر امليت لتعزيز الصمود1 إليجاد استجابة أقوى قامئة عىل الصمود يف األزمة التي طال أمدها. 

5- االستثامر يف سبل العيش وفرص العمل لتجهيز الالجئني وأفراد املجتمعات املستضيفة بشكل أفضل لتوفري سبل العيش ألنفسهم وأرسهم. 

6- تشجيع فرص التعليم والحامية واملشاركة لألطفال والشباب مبا يتامىش مع مبادرة “جيل غري ضائع”.

http://reliefweb.int/report/syrian-arab-republic/dead-sea-resilience-agenda-november-2015-enar 1. أجندة البحر امليت لتعزيز الصمود
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يكمل هذه االتجاهات االسرتاتيجية ما ييل:ز

 مكّون الالجئني يف خطة الالجئني اإلقليمية والذي سيعالج احتياجات الحامية واملساعدة لالجئني الذين يعيشون يف مخيامت يف التجمعات واملجتمعات املحلية يف

جميع القطاعات، إىل جانب األفراد األكرث ضعفاً يف املجتمعات املترضرة.ب

 مكّون الصمود يف خطة الالجئني اإلقليمية والذي سيعالج احتياجات املجتمعات املترضرة والضعيفة فيام يخص الصمود واالستقرار؛ وبناء قدرات نظم تقديم الخدمات

الوطنية واملحلية؛ وتعزيز قدرة الحكومات عىل قيادة االستجابة لألزمات؛ وتقديم الدعم االسرتاتيجي والتقني والسيايس لتعزيز االستجابات الوطنية. ب

                                          املستفيدون من الخطة اإلقليمية لالجئني والصمود

سبل العيش

والتكافل االجت�عي 

التعليم


األمن الغذا

الح�ية

املاء والرصف

الصحي والنظافة

الصحة والتغذية

١,١٩٨,٠٠٠                                

٥٥٤,٠٠٠          

١,١٤٧,٠٠٠                              

٢,٧١٥,٠٠٠                                                                                   

٩٢٠,٠٠٠                       

٨٠٦,٠٠٠                   

٢,٢٠١,٠٠٠                                                                  

٢٦٣,٠٠٠

املأوى

االحتياجات األساسية 

أفراد املجتمعات املترضرة الالجئون

               
٤,٦٨٧,٠٠٠                                                                                                                                                               

٢,٥١٣,٠٠٠                                                                                      

١,٣٦٠,٠٠٠                                               

٢,٧٨٣,٠٠٠                                                                                               

٣,٤٩٩,٠٠٠                                                                                                                       

١,٤٣٢,٠٠٠                                                  

٢,٤٥٩,٠٠٠                                                                                    

٥٠٧,٠٠٠                  

Sector  (�rst number refugees, second MoIC and Total 3RP Benef.)

Refugees       Member of Impacted Communities         Total 3RP Bene�ciaries  

 

Protection   

4,687,000     1,198,000         5,885,000   

 

Basic Needs   

3,499,000        920,000         4,419,000   

 

Health And Nutrition   

2,783,000     2,715,000         5,497,000   

 

Food Security   

2,513,000        554,000         3,067,000   

 

WASH   

2,459,000     2,201,000         4,660,000   

 

Shelter   

1,432,000        806,000         2,239,000   

 

Education   

1,360,000     1,147,000         2,507,000
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  جيل غري ضائع

 منذ إطالقها يف العام 2013، ساهمت مبادرة “جيل غري ضائع” كثرياً يف جذب اهتامم املجتمع الدويل نحو محنة األطفال املتأثرين

 باألزمتني السورية والعراقية. وبينام أعربت املبادرة عن القلق من “ضياع” جيل كامل من األطفال نتيجة للعنف والنزوح، فقد

 قامت بتوفري إطار عمل للقيام بتدخالت حاسمة يف التعليم وحامية الطفل وجعلت ذلك من أولويات االستجابة يف سوريا

والعراق والدول املجاورة املستضيفة لالجئني.ر

 تنسجم مبادرة “جيل غري ضائع” مع “ خطة االستجابة االنسانية” و” الخطة اإلقليمية

لالجئني والصمود وستقود التغيريات الربامجية اآلتية املرحلة التالية من املبادرة:ط

 1- معالجة االحتياجات االنسانية والتنموية من خالل اسرتاتيجيات تشكل

استثامرات للمستقبل مع التمسك باملبادئ اإلنسانية.و

 2- أن تصبح أكرث وضوحاً حول تعزيز أنظمة تنفيذ وطنية فعالة تجمع بني القطاع

 العام والقطاع الخاص واملجتمع املدين مع التمسك باملبادئ اإلنسانية يف مناطق

الالجئني والنزاع املسلح. و

 3- تطوير اسرتاتيجيات مستدامة توفر سبل كسب املعيشة للسكان املترضرين

 داخل سوريا والالجئني والنازحني واملجتمعات املستضيفة، وتطوير أنظمة الحامية

االجتامعية الوطنية، والسعي لتحقيق نتائج إيجابية لألطفال واملراهقني والشباب. و

 4- تعزيز التكافل االجتامعي من خالل مناذج احتواء تستهدف جميع الفئات

الضعيفة، وتحمي اإلحساس بالهوية، وتعرتف بتنوع جميع الناس وحقوقهم. و

 5- متكني الشباب للعب أدوار هامة يف مجتمعاتهم وجعل أصواتهم مسموعة. و

 ستستمر املرحلة الثانية من مبادرة “جيل غري ضائع” يف الرتكيز عىل ثالث ركائز

 متداخلة: التعليم، وحامية األطفال، واملراهقني والشباب؛ كام سيتم توجيه

:االستجابات من خالل أربع اسرتاتيجيات متداخلة

1( زيادة توفري الخدمات وطرق الوصول إليها. و

2( تعزيز نوعية هذه الخدمات. و

3( زيادة الطلب عىل الخدمات ومعالجة الحواجز التي تعيق الوصول إىل الخدمات. و

  4(  مساندة ودعم اإلصالح القانوين والسيايس ودعمه لتعزيز الرتبية الوطنية الحالية

وأنظمة توفري الحامية لألطفال. و

© برنامج األغذية العاملي / حسام صالح
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 أهم إنجازات مبادرة »جيل غري ضائع« للعام 2015

 الخطة اإلقليمية لالجئني والصمود 
 لقد توسعت برامج التعليم وحامية األطفال يف الدول املستضيفة لالجئني السوريني،

 وتزايد تركيز برامج الشباب عىل إرشاكهم وتدريبهم. ويف الدول الخمس املستضيفة

 لالجئني، حصل نحو 600,000 طفل عىل الدعم للتسجيل يف التعليم النظامي، كام

 حصل 366,000 طفل إضايف عىل الدعم للتسجيل يف التعليم غري النظامي. وحصل

 أكرث من 29,000 شاب ومراهق عىل الدعم للحصول عىل التعليم املهني أو التعليم

 العايل. ووصلت الخدمات املهيكلة واملستمرة لحامية األطفال والدعم النفيس

 واالجتامعي إىل أكرث من 568,000 طفل يف الدول الخمس ضمن الخطة اإلقليمية

 لالجئني والصمود. ومن بني هؤالء األطفال حصل 19,000 طفل ناِج من الخطر او

 معرض للخطر عىل الدعم املتخصص يف حامية األطفال، ومن بني ذلك مل الشمل مع

 العائلة واإلرشاد، واإلحالة إىل خدمات أخرى. كام تم توفري برامج تسليم املبالغ

  النقدية لعائالت أكرث من 170,000 طفل ضعيف لتحسني معيشته.ز

خطة االستجابة الخاصة بسوريا
 لقد جمعت مبادرة “جيل غري ضائع” األطراف الفاعلة معاً ملعالجة قضايا التعليم،

 وحامية األطفال، والشباب. وبنهاية ترشين الثاين/نوفمرب 2015، حصل أكرث من

 259,000 طفل سوري عىل الدعم للوصول إىل التعليم من خالل إعادة تأهيل البنى

 التحتية وتقويتها أو من خالل توفري املنح املالية. وتم دعم 715,000 طفل إضايف

 للوصول إىل التعليم غري النظامي مثل التعليم العالجي وتعليم مهارات الحياة او

 التعليم املهني. وحصل أكرث من 11,000 شاب ومراهق عىل الدعم للوصول إىل

 التدريب املهني أو التعليم العايل. ووصل “التثقيف بخصوص املتفجرات من

 مخلفات الحرب”  إىل 976,000 شخص يف أنحاء سوريا، كام حصل 960,000 طفل

 إضايف عىل الحامية املهيكلة واملستمرة لألطفال أو الدعم النفيس واالجتامعي.ز

(DSRA) أجندة البحر امليت لتعزيز الصمود 

 إن “أجندة البحر امليت لتعزيز الصمود”، وهي الوثيقة متعددة الرشكاء التي انبثقت عن منتدى

 تعزيز الصمود 2015، وتعزز وتكمل عمليات التخطيط املحلية، وتضخ الحياة يف استجابة صمود

 أكرث قوة، وتعترب استمراراً للنقلة النوعية التي أطلقتها »الخطة اإلقليمية لالجئني والصمود«.

 وتضم »أجندة البحر امليت لتعزيز الصمود« عدداً من التوصيات الرئيسية التي تهدف إىل حل

 املشاكل الجوهرية يف االستجابة لألزمة السورية حول خمس مبادئ أساسية. أوالً، يجب أن

 تستفيد املساعدات املقدمة لألزمة من أوجه التآزر بني املساعدات اإلنسانية واملساعدات التنموية

 بشكل تام. ثانياً، يجب أن تحرتم املساعدات كرامة األشخاص الذين تستهدفهم املساعدات وقدراتهم. ثالثاً، يجب أن تعزز املساعدات – ال أن تكون بديالً عن – قدرات

 املؤسسات املحلية واألشخاص أنفسهم. رابعاً، يجب أن تسعى املساعدات إىل إبرام رشاكات جديدة شاملة. خامساً، يجب أن تحمي املساعدات التكافل االجتامعي وأن

 تسعى إىل تعزيز التعاون السلمي.

 كام حددت األجندة عرشة مجاالت أساسية للعمل بناء عىل هذه املبادئ لتكون منطلقاً لكل املساعدات استجابة للنزاع السوري وأثره عىل املنطقة. وترُبز هذه األجندة

   تحوالً اسرتاتيجياً نحو منهج متعدد األبعاد لالستجابة السورية والدور القيادي لألمم املتحدة يف جعل الصمود يأخذ موقع الصدارة. 
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 االستجابات الوطنية للدول املجاورة

 تركيا
 الحكومة الرتكية هي املستجيب الرئييس لحالة

 الطوارئ. وبقيادة الحكومة املركزية، تم وضع هيكل

 تنسيق ميداين يلعب فيه حّكام املحافظات دور

 القيادة يف التنسيق امليداين، مع تواجد ميداين لرئاسة

 إدارة الكوارث والطوارئ، واملديرية العامة إلدارة

 الهجرة وغريها من الوزارات املعنية. ويوفر الرشكاء يف

 “الخطة اإلقليمية لالجئني والصمود” املدخالت

 لالجتامعات التنسيقية الحكومية هذه. ومع قيادة

 تركيا لالستجابة وتطويرها بالفعل إلطار عمل وطني

 خاص باللجوء يستند إىل حقوق اإلنسان، فإن

 االسرتاتيجية الكلية للخطة اإلقليمية لالستجابة لالجئني

 والصمود ستعزز القدرة الوطنية لضامن االستدامة

 وامللكية الوطنية للتدخالت.

  العراق
 تم تصميم الخطة اإلقليمية لالجئني والصمود يف

 العراق عىل شكل إجراء مشرتك وشامل بالتعاون مع

 جميع األطراف املعنية ومن بينها الحكومة العراقية

 وحكومة إقليم كوردستان. ونظراً إىل أن 62% من

 الالجئني يقيمون يف املناطق الحرضية وشبه الحرضية،

 فيجب بذل املزيد من الجهود للوصول إىل السكان

 املتفرقني يف أنحاء البالد، ومضيفيهم. وسيتم إيالء

 األولوية ملشاريع املساعدات النقدية متعددة األغراض

 ومشاريع كسب العيش املرتبطة باألسواق املحلية

 لتعزيز القدرة عىل الصمود. وسيتم تعزيز إدارة

 مخيامت الالجئني وتوفري الخدمات األساسية بالتنسيق

 مع السلطات املحلية لتحقيق مزيد من االستقرار.

 ومن املهم مالحظة أن هناك وضع مختلط يف العراق،

 وأنه يجب أن تبذل الجهود ملواءمة االستجابة لالجئني

 مع برنامج النازحني داخلياً كام هو معروض يف خطة

 االستجابة اإلنسانية يف العراق.

 لبنان
 إن خطة لبنانلالستجابة لألزمة لعام 2016 تشكل

 بأكملها الفصل الخاص بلبنان يف »الخطة اإلقليمية

 لالجئني والصمود« ، وهي خطة مشرتكة بني الحكومة

 اللبنانية واألمم املتحدة واملنظامت غري الحكومية

 وتهدف إىل التأكيد عىل أن تفيد االستجابة اإلنسانية

 لألزمة السورية لبنان بشكل ملموس، وتساعد عىل

 تثبيت استقرار البالد خالل هذه الفرتة الصعبة.

 وتكمل هذه الخطة العمل الرضوري الخاص بتوزيع

 املساعدات اإلنسانية عىل الالجئني من سوريا وغريهم

 من الفئات الضعيفة، ويف الوقت ذاته توّسع الخطط

 لالستثامر يف الخدمات واالقتصادات واملؤسسات

 اللبنانية. وتعترب هذه الخطة قناة ميكن للمجتمع

 الدويل من خاللها دعم لبنان يف معالجة احتياجات

 شعبه إضافة إىل الالجئني من سوريا. ومتثل هذه

 الخطة فرصة لالستثامر يف القدرات الوطنية من خالل

 وزارات ومؤسسات لبنانية لتطبيق أولويات خارطة

 طريق لتثبيت االستقرار يف لبنان.

  مرص
 ما تزال الحكومة املرصية، ممثلة بوزارة الخارجية،

 النظري الرئييس لألمم املتحدة يف سياسات وتنسيق

 الخطة اإلقليمية لالجئني والصمود يف مرص. وتهدف

 الخطة إىل تقوية الحامية والدعم لالجئني السوريني

 واملجتمعات املستضيفة لهم. وملعالجة احتياجات

 الالجئني والفئات األكرث ضعفاً يف املجتمعات املترضرة،

 فسيتم تركيز املساعدة املستهدفة يف مجاالت الحامية

 والغذاء والصحة والتعليم وكسب العيش واالحتياجات

 األساسية إضافة إىل التدخالت املجتمعية لزيادة
 الوصول إىل الخدمات يف املحافظات األكرث ترضراً

 وتقوية أنظمة تقديم هذه الخدمات.

  األردن
 إن خطة »االستجابة األردنية لألزمة السورية

 2016-2018« تشكل بأكملها الفصل الخاص باألردن

 يف »الخطة اإلقليمية لالجئني والصمود« يف األردن.

 ومتثل هذه الخطة برنامجاً مدته ثالث سنوات

 للتدخالت عالية األولوية لتمكني اململكة األردنية

 الهاشمية من االستجابة ألثر األزمة السورية دون

 إعاقة املسرية التنموية للمملكة. والخطة هي نداء

 للعمل املشرتك لتحسني دعم الالجئني السوريني

 والشعب واملجتمعات واملؤسسات األردنية مبا يضمن

 تكامل وتسلسل وتضافر أفضل لإلجراءات اإلنسانية

 امللحة والتدخالت متوسطة األمد. وسيتم تطبيق

 الخطة بتوجيه من اإلطار األردين لالستجابة لألزمة

السورية تحت قيادة الحكومة األردنية . )JRPSC(
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متطلبات التمويل لعام 2016

 تبلغ قيمة إجاميل متطلبات ميزانية العام 2016 الستجابة األمم املتحدة والرشكاء يف العمل اإلنساين لألزمة السورية 7.73 مليار دوالر. ورغم أن التمويل املقدم لالستجابة

 لألزمة االنسانية يف سوريا يف العام 2015 ميثل أعىل مستوى من التمويل ألي نداء إنساين حتى اآلن، إال أنه ما يزال يقل عن حجم االحتياجات الهائل؛ حيث أن نسبة إجاميل

 حجم التمويل الذي تم تسلمه هي 43% لخطة االستجابة الخاصة بسوريا و64% للخطة اإلقليمية لالجئني والصمود. وميثل إجاميل متطلبات التمويل لخطة االستجابة

 اإلنسانية والخطة اإلقليمية زيادة صافية بنسبة 7% عن أرقام 2015، وهو يعكس، نظراً إىل تزايد الحاجات وزيادة أعداد املستفيدين املستهدفني، زيادة الفعاليات يف تنفيذ

 الربنامج من خالل مبادرات االستجابة يف سوريا ويف الدول املترضرة يف املنطقة. ويجب االنتباه إىل حاجة حكومات الدول املترضرة من األزمة إىل مبلغ 1.2 مليار دوالر إضايف

 من التمويل يف إطار خطط االستجابة الوطنية عند التفكري يف الحجم الكيل لالجئني واحتياجات الصمود يف الدول املتأثرة باألزمة.

احتياجات التمويل لخطة االستجابة اإلنسانية 2016

 يف خطة االستجابة اإلنسانية 2016، تسعى وكاالت األمم املتحدة ومنظمة الهجرة

 الدولية واملنظامت الدولية غري الحكومية العاملة يف مجال االستجابة يف سوريا إىل

 الحصول عىل مبلغ 3.18 مليار دوالر ملساعدة ما يصل إىل 13.5 مليون شخص

 يحتاجون إىل املساعدة اإلنسانية والحامية يف أرجاء البالد – وهو ما يزيد بنسبة

 11% عن العبء املستهدف مقارنة مع نفس الفرتة من العام املايض. وميثل صايف

 الزيادة يف متطلبات التمويل زيادة بنسبة 10% مقارنة مع خطة االستجابة يف سوريا

 2015، املدعومة بقاعدة أدلة أقوى تحتوي عىل معلومات عن اسرتاتيجيات القطاع

 وزيادة ترتيب أولويات األهداف. وتُعزى زيادة متطلبات التمويل يف معظم

 القطاعات إىل زيادة االحتياجات اإلنسانية للسكان املستهدفني، وزيادة حدة

 االحتياجات يف العديد من القطاعات لجزء كبري من السكان املتبقني بعد خمس

 سنوات من النزاع.ر

 

 إجاميل املتطلبات املشرتكة لخطة االستجابة اإلنسانية
 والخطة اإلقليمية لالجئني والصمود للعام 2016

3RP متطلبات التمويل للخطة اإلقليمية لالجئني والصمود

 بهدف لتقديم الدعم املبارش لنحو 4.7 مليون الجئ و4 ماليني شخص من

 املجتمعات املترضرة، تنادي وكاالت األمم املتحدة واملنظامت الدولية والوطنية غري

 الحكومية بالحصول عىل ما يصل إىل 4.55 مليار دوالر مبوجب الخطة اإلقليمية

 لالجئني والصمود يف 2016، اي بزيادة 5% مقارنة مع النداء املراجع لعام 2015.

 وتعكس هذه الزيادة الصغرية الجهود املتواصلة لجعل االستجابة أكرث فعالية

 واستهدافاً وكفاءة من خالل وسائل مختلفة، من بينها التدخالت القامئة عىل املبالغ

 النقدية لتقديم املساعدات للغذاء وغريه من االحتياجات األساسية مثل إيجار

 املنازل واملستلزمات املنزلية. وتتبنى الوكاالت استهدافاً محّسناً للموارد واملساعدات

 املقدمة للفئات األكرث ضعفاً. فبعد االستثامرات الكبرية يف إقامة البنى التحتية

 للمخيامت لالجئني يف األردن والعراق يف السنوات األخرية، فإن »قطاع املأوى«

 يطلب الحصول عىل مبلغ أقل للعام 2016 فيام ينتقل إىل مرحلة صيانة املخيامت.

 هناك زيادات كبرية مقارنة مع العام 2015 يف قطاع التعليم ويف قطاع كسب العيش

 والتكافل االجتامعي مام يعكس توجهات اسرتاتيجية رئيسية يف االستجابة للعام

 2016-2017. وتهدف الوكاالت إىل مساعدة أكرث من 700,000 طفل الجئ خارج

 املدرسة يف الحصول عىل التعليم، واالستثامر بشكل كبري يف دعم قدرة األنظمة

 الوطنية عىل استيعاب أعداد متزايدة من الطلبة. إن الزيادة يف قطاع الحامية

 وكسب العيش والتكافل االجتامعي تعكس رغبة الرشكاء يف »الخطة اإلقليمية

 لالجئني والصمود« عىل إدخال املزيد من التغيريات عىل السياسات وتوفري التدريب

 عىل املهارات الحياتية والتدريب املهني ودعم املبادرات الصغرية واملتوسطة التي

 توفر لالجئني والسكان املحليني فرص كسب العيش. 

 ومن مبلغ 4.55 مليار دوالر الذي تطالب به الوكاالت، فإن 2.82 مليار دوالر )%62(

 مخصص ملعالجة احتياجات الحامية واملساعدة الفورية يف إطار »مكون الالجئني«،

 فيام 1.73 مليار )38%( مخصص لدعم »مكون الصمود« مبا يف ذلك االستثامرات يف

 كسب العيش ودعم املعرفة والقدرات واألنظمة الوطنية. وميثل هذا حصة أكرب

 )38% يف 2016 مقارنة مع 29% يف 2015( من موارد »مكون الصمود« الذي يهدف

 إىل توفري استجابة أكرث استدامة. 

االحتياجات التمويلية اإلج�لية

٧٫٧٣ مليار
االحتياجات التمويليةدوالر أمري�

لخطة االستجابة اإلنسانية

٤١ باملائة من اإلج�يل
ما يعادل ٣٫١٨ مليار دوالر أمري�

االحتياجات التمويلية
للخطة اإلقليمية لالجئ� والصمود

٥٩ باملائة من اإلج�يل
 ما يعادل ٤٫٥٥ مليار دوالر أمري�

تشمل ٢٫٨٢ مليار دوالر ملكون االستجابة لالجئ�)
(و١٫٧٣ مليار دوالر ملكون الصمود
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االحتياجات التمويلية السنوية لألزمة السورية 2015-2012*

٢٠١٥

٢٠١٤

٢٠١٣

٢٠١٢

قيمة التمويل املقدم للخطة اإلقليمية لالجئ� والصمود قيمة التمويل املقدم لخطة االستجابة اإلنسانية الخطة اإلقليمية لالجئ� والصمودخطة االستجابة اإلنسانية

القيمة اإلج�لية لالحتياجات

٨٣٦ مليون دوالر 

القيمة اإلج�لية لالحتياجات

٤٫٣٩ مليار دوالر 

القيمة اإلج�لية لالحتياجات

٦ مليار دوالر 

القيمة اإلج�لية لالحتياجات

٧٫٢١ مليار دوالر 

االحتياجات
٤٫٣٢ مليار دوالر

املمول ٦٤٪

٢٫٧٦ مليار دوالر

االحتياجات
٣٫٧٤ مليار دوالر

املمول ٦٢٪

٢٫٣٣ مليار دوالر

االحتياجات
٢٫٩٨ مليار دوالر

املمول ٧٣٪

٢٫١٨ مليار دوالر

االحتياجات
٤٨٨ مليون دوالر

املمول ٧٧٪

٣٧٤ مليون دوالر

املمول ٤٣٪

١٫٢٥ مليار دوالر

االحتياجات
٢٫٨٩ مليار دوالر

املمول ٥٠٪

١٫١٩ مليار دوالر

االحتياجات
٢٫٢٦ مليار دوالر

املمول ٦٨٪

٩٥٩ مليار دوالر

االحتياجات
١٫٤١ مليار دوالر

املمول ٦٢٪

٢١٦ مليون دوالر

االحتياجات
٣٤٨ مليون دوالر

 https://fts.unocha.org/  تم تحديث األرقام يف 25 كانون الثاين/يناير 2016 كام هو موجود عىل املوقع االلكرتوين الخاص بخدمة التتبع املايل ملكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية  *
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توزيع التمويل اإلقليمي لألزمة السورية لعام 2016

ال تعرّبالتسميات املستخدمة وطريقة عرض املواد يف هذه الخارطة عن أي رأي من جانب سكرتاريا لألمم املتحدة بشأن الوضع القانوين ألي بلد أو إقليم أو منطقة، أو سلطات أي منها، أو بشأن ترسيم تخومها أو حدودها.ز

تركيا إيران

مرص

العراق

األردن

لبنان

اململكة العربية السعودية

سوريا

الضفة
الرشقية

غزة

إرسائيل

قربص

تركيا إيران

مرص

العراق

إقليمياً

األردن

لبنان

اململكة العربية السعودية

سوريا

الضفة
الرشقية

غزة

إرسائيل

قربص

 (3RP) ٨٠٧ مليون دوالر

مكون الصمود يف الخطة اإلقليمية للعام ٢٠١٦

مكون الالجئ� السوري� يف الخطة اإلقليمية للعام ٢٠١٦

خطة االستجابة اإلنسانية للعام ٢٠١٦

٣٫١٨
مليار دوالر 

٪٣٤٪٦٦

٪٣٢٪٦٨

٪٦٠٪٤٠

٪٣٢٪٦٨

75%25%

٪٤٤

٪٢٥ ٪٧٥

 (3RP) ١٫٧٦مليار

56%

إقليمياً

٪٥٦

 (3RP) ١٫٧٦مليار

 (3RP) (3RP) ٢٩٨ مليون دوالر ٢٩٨ مليون دوالر

 (3RP) ٤٣٦ مليون دوالر

 (3RP) ١٤٧ مليون دوالر

 (3RP) ١٫١ مليار



 التربع لخطة االستجابة

 االنسانية لألزمة السورية

2016 

 ملعرفة املزيد عن استعراض االحتياجات االنسانية

 يف سوريا 2016والتربع مبارشة لخطة االستجابة

 اإلنسانية الخاصة بسوريا 2016، الرجاء زيارة

 املوقع اإللكرتوين ملكتب األمم املتحدة لتنسيق

  الشؤون اإلنسانية يف سوريا عىل:ز

http://www.unocha.org/syria

 الخطة اإلقليمية لالجئني

3RP  والصمود   

 تشكل الخطة اإلقليميية

 لالجئني والصمود تحوالً اسرتاتيجياً يف النهج املتبع

 يف تقديم املساعدات للمنطقة، فهي تدمج، يف

 منصة واحدة، قدرات ومعارف وموارد دول

 املنطقة التي تستضيف الالجئني السوريني،

 باإلضافة إىل رشكائها يف العمل االنساين واإلمنايئ.

 ويف إطار »الخطة اإلقليمية لالجئني والصمود«،

 تقوم الجهات املعنية يف املجال اإلنساين واإلمنايئ

 بتوحيد قواها مع الحكومات الوطنية من أجل

 تقديم استجابة فعالة مستدامة لألزمة السورية.

 وبالتايل، تستفيد الخطة من الخربات وتقوم بحشد

التمويل من جميع الجهات املعنية.و

 يدرج كل فصل وطني يف الخطة قامئة باملنظامت

 املنفذة من بني مجموعة من أكرث من 200

 رشيك وطني ودويل، وبرامج كل منها. ويوفر

 ذلك للامنحني فرصة اختيار املنظامت والربامج

 التي ترغب يف دعمها، وإمكانية االتصال

 باملنظامت الرشيكة بشكل مبارش. وتتوفر

 الخطط والروابط الخاصة مبعلومات االتصال

  بالرشكاء عىل املوقع إللكرتوين:و

www.3RPSyriaCrisis.org

 التربع من خالل الصندوق

 املركزي لالستجابة

(CERF) للطوارئ

 يوفر الصندوق املركزي لالستجابة للطوارئ

 التمويل األويل الرسيع للقيام بإجراءات إلنقاذ

 الحياة يف بداية حاالت الطوارئ، كام يساعد يف

 متويل العمليات االنسانية األساسية التي تفتقر

 للتمويل يف األزمات املمتدة. ويتلقى الصندوق

 املركزي لالستجابة للطوارئ، والذي يديره مكتب

 األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية يف سوريا،

 مساهامت من مختلف الجهات املانحة- غالبيتها

 من الحكومات- ولكن هناك أيضا تربعات من

 الرشكات الخاصة واملؤسسات والجمعيات الخريية

 واألفراد، ويتم وضعها يف صندوق واحد. ويستخدم

الصندوق ملواجهة األزمات يف أي مكان يف العامل.ز

 ملعرفة املزيد حول الصندوق املركزي لالستجابة 

 للطوارئ وكيفية التربع، ميكن زيارة املوقع

 االلكرتوين للصندوق: ز

www.unocha.org/cerf/
ourdonors/how-donate  

 االتربع من خالل الصناديق

 الُقطرية للتمويل املجمع

 لألزرمة  السورية

 الصناديق الُقطرية للتمويل املجمع هي أدوات

 متويل إنساين متعددة املانحني، أنشأها منسق

 اإلغاثة الطارئة ويديرها مكتب األمم املتحدة

 لتنسيق الشؤون اإلنسانية تحت قيادة منسق

 الشؤون اإلنسانية. وتتلقى الصناديق الُقطرية

 للتمويل املجمع التمويل غري املخصص من

 الجهات املانحة، ومن ثم تخصصه لالستجابة

 لالحتياجات االنسانية ذات األولوية املحددة يف

 العمليات املشرتكة للتخطيط لالستجابة عىل

 املستوى امليداين. وقد تم تأسيس أربعة صناديق

 قُطرية منفصلة يف سوريا واألردن ولبنان والعراق

 لدعم عمليات اتخاذ القرار االسرتاتيجية عىل

 املستوى الُقطري. وفضالً عن ذلك، فإن الصندوق

 الُقطري للتمويل املجمع يف تركيا مخصص لتمويل

 املشاريع عرب الحدود، كام ميكن لصندوق التمويل

 اإلنساين يف األردن متويل املشاريع عرب الحدود.

 وقد تم إنشاء الصناديق الُقطرية للتمويل املجمع

 يف املنطقة لدعم استجابة شاملة لألزمة السورية

 وتنسيقها من خالل توسيع ايصال املساعدات

 االنسانية وزيادة الوصول االنساين وتعزيز

 الرشاكات مع املنظامت غري الحكومية املحلية

.والدولية

 للمزيد من املعلومات، يرجى زيارة املوقع

 اإللكرتوين ملكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون

 اإلنسانية يف سورياعىل: ز

http://www.unocha.org/syria 

SRP

3RP

دليل التربع

دليل التربع للعمل االنساين وبناء القدرة عىل الصمود مبا ينسجم مع خطط االستجابة لسوريا

 مساعدات اإلغاثة

العينية

 تحث األمم املتحدة الجهات

 املانحة عىل القيام بتربعات نقدية بدال من

 التربعات العينية من أجل تحقيق أقىص قدر من

 الرسعة واملرونة، ولضامن تسليم مواد املساعدات

 التي تشتد الحاجة اليها. وإذا مل يكن بإمكانك

 سوى تقديم تربعات عينية استجابًة للطوارئ

 واألزمات، يرجى التواصل معنا عرب الربيد

 االلكرتوين:

logik@un.org

(CBPFS)
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