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العناوين الرئيسية للخطة اإلقليمية 2016 

"يؤكــد األميــن العــام علــى أهميــة التمويــل الكامــل لــكل مــن جهــود العنايــة بالالجئيــن وطالبــي اللجــوء فــي البلــدان المضيفــة إضافــة 
إلــى جهــود التنميــة بعيــدة المــدى. فــال يجــب أن تطغــى المــوارد المخصصــة ألحــد المجاليــن علــى األخــرى."

األمين العام لألمم المتحدة بان كي مون، نوفمبر/تشرين الثاني 2015.

"لقــد ناصرنــا ضمــن منظومــة األمــم المتحــدة منهجيــة مســتندة إلــى القــدرة علــى مواجهــة األزمــات فــي مواجهــة األزمــة الســورية - 
حيــث يكمــل الدعــم التنمــوي الدعــم اإلنســاني، فهــذه ليســت مســألة إمــا/أو – فكالهمــا ضــروري. ويــدرك كل الشــركاء الحاجــة إلــى 
توفيــر امكانيــة أكبــر لوصــول الالجئيــن إلــى ســبل كســب العيــش، ولكــن المجتمعــات المســتضيفة بحاجــة إلــى ســبل كســب العيــش 
كذلــك. وعلــى الشــركاء المحلييــن والدولييــن النظــر إلــى مبــادرات واســتراتيجيات وسياســات خلــق فــرص العمــل، ومبــادرات الشــراكة 
بيــن القطــاع العــام والخــاص... فمــن الضــروري أن ينظــر المجتمــع الدولــي إلــى االلتزامــات الماليــة متعــددة الســنوات لدعــم البلــدان 
المجــاورة لمعالجــة التحــدي المتمثــل باســتضافة أعــداد كبيــرة مــن الالجئيــن. فــال بديــل عــن توســيع شــراكاتنا لتشــمل مؤسســات 

التمويــل الدوليــة والقطــاع الخــاص."

كلمــة رئيــس مجموعــة األمــم المتحــدة اإلنمائيــة ومديــر برنامــج األمــم المتحــدة اإلنمائــي هيليــن كالرك فــي منتــدى تعزيــز القــدرة 
علــى مواجهــة األزمــات، 9 نوفمبر/تشــرين الثانــي 2015.

"يكمــن أحــد العناصــر الرئيســية للتأكــد مــن االســتجابة العالميــة الفعالــة لألزمــات اإلنســانية فــي وجــود رابطــة وثيقــة بيــن التداخــالت 
اإلنســانية والتنمويــة، وهــي الرابطــة التــي تتعــدى المفهــوم التقليــدي المتمثــل فــي "ردم الهــوة". ويجــب أن تعمــل الجهــات اإلنمائيــة 
الفاعلــة – المدعومــة مــن الموازنــات اإلنمائيــة – جنبــًا إلــى جنــب مــع جهــات العمــل اإلنســاني منــذ بدايــة أي أزمــة، لمســاعدتنا فــي 

منــع نشــوب صراعــات أخــرى، ودعــم المجتمعــات المضيفــة وتمهيــد الطريــق أمــام حلــول دائمــة لمســألة الالجئيــن." 

مفــوض األمــم المتحــدة الســامي لشــؤون الالجئيــن أنطونيــو غوتيريــس. كلمــة أمــام الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة، 3 نوفمبــر/ 
تشــرين الثانــي 2015.


7. 4 مليون 

الجئ سوري مسجل – متوقع 
بحلول ديسمبر/كانون أول 
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4 مليون 
عضو من المجتمعات الُمضيفة 

– استهداف المستفيدين 
المباشرين

8. 5 مليار 
دوالر أمريكي مطلوبة – اجمالي 

االستجابة البرامجية للحكومة واألمم 
المتحدة والمنظمات غير الحكومية
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االستراتيجية
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وتعزيــز  لالجئيــن  اإلقليميــة  الخطــة  اطــالق  منــذ 
لألزمــة  اســتجابة  األزمــات  مواجهــة  علــى  القــدرة 
الســورية )والتــي سيشــار إليهــا خــالل هــذا التقريــر 
ب الخطــة 3RP( فــي شــهر ديســمبر/كانون األول 
لعام 2014، تدهور الوضع اإلنســاني والتنموي أو 
ال يــزال مهــددا ســواء داخــل ســوريا أو فــي البلــدان 

المجــاورة لهــا.

طــوال األشــهر االثنــي عشــر الماضيــة، ارتفــع عــدد 
الجمهوريــة  فــي  المســجلين  الســوريين  الالجئيــن 
األردنيــة  المملكــة  اللبنانيــة،  الجمهوريــة  التركيــة، 
مصــر  وجمهوريــة  العــراق،  جمهوريــة  الهاشــمية، 
العربيــة بمــا يزيــد عــن المليــون الجــئ ليصــل عددهــم 
واســتنادًا  مليــون.   4.3 حوالــي  إلــى  اإلجمالــي 
علــى  مؤخــرًا  طــرأت  التــي  التوجهــات  أحــدث  إلــى 
عمليــة النــزوح والنمــو الســكاني، ومــع تزايــد امكانيــة 
فمــن  البلــدان،  بعــض  فــي  األمــن  إلــى  الوصــول 
المتوقــع أن يتــم تســجيل حوالــي 4.7 مليــون الجــئ 
نهايــة عــام 2016. المنطقــة بحلــول  فــي  ســوري 

المحافظــات  معظــم  فــي  القتــال  احتــدام  أدى  وقــد 
منازلهــم.  لتــرك  اآلالف  دفــع  إلــى  تقريبــا  الســورية 
وتقــدر خطــة اإلســتجابة اإلنســانية الخاصــة بســوريا 
شــخص  مليــون   13.5 هنالــك  أن   2016 لعــام 
يحتاجــون إلــى المســاعدات، مــن بينهــم 6 مالييــن 

نــازح. مــن األطفــال و6.5 مليــون 

إلــى حــل سياســي  للتوصــل  وهنالــك حاجــة ماســة 
إلنهــاء الصــراع فــي ســوريا وتحقيــق الســالم الــذي 

ســيؤدي فــي النهايــة إلــى العــودة اآلمنــة والكريمــة 
ارادتهــم. بمحــض  للنازحيــن 

ازدياد مواطن الضعف وآثارها

يفقــد  ســنوات،  خمــس  مــن  يقــرب  مــا  بعــد مضــي 
الالجئــون األمــل ِبُقــرب التوصــل إلــى حــل سياســي 
ففــرص  فــي وطنهــم؛  الصــراع  إنهــاء  إلــى  يفضــي 
ســبل كســب العيــش والتعليــم المتاحــة لهــم ضئيلــة 
المعيشــية  ظروفهــم  تدهــور  اســتمرار  إلــى  اضافــة 
فــي المنفــى حيــث اســتنزفت مدخراتهــم وقامــوا ببيــع 
مقتنياتهــم الثمينــة لتغطيــة تكاليــف اإليجــار والطعــام 
تعــرض  ويــزداد  األخــرى.  األساســية  واحتياجاتهــم 
الالجئيــن لمخاطــر تهــدد حياتهــم فيلجــأ الكثيــر منهــم 
تكّيــف ســلبية كعمالــة األطفــال  آليــات  اتبــاع  إلــى 

المبكــر. والــزواج 

وتســتمر اآلثــار االجتماعيــة واالقتصاديــة المترتبــة 
حيــث  األزمــة،  جــراء  المســتضيفة  البلــدان  علــى 
تتعرض الخدمات على المســتوى المحلي والبلديات 
والمســتوى الوطنــي كقطــاع الصحــة والتعليــم والميــاه 
المجتمعــات  ســكان  ذكــر  وقــد  الحــاد.  لالســتنزاف 
فــي  تدنــي  هنالــك  أن  ضعفــا  األكثــر  المضيفــة 
األجــور وتدهــور فــي ظــروف العمــل نتيجــة للمنافســة 
المتزايــدة علــى األعمــال المتدنيــة والتــي ال تتطلــب 

مهــارات معينــة.

ومــع حصــول الخطــة 3RP لعــام 2015 علــى 50 
بالمائــة فقــط مــن التمويــل المطلــوب، فــإن النقــص 

فــي تمويــل األنشــطة اإلنســانية وتعزيــز القــدرة علــى 
مواجهــة األزمــات يــؤدي إلــى تعميــق هذه المشــكالت 
النطــاق  االنتقــال واســع  مــن محفــزات  يعتبــر  كمــا 
لالجئيــن إلــى مناطــق أبعــد مــن البلــدان المجــاورة، 
بمــا فــي ذلــك وصــول أكثــر مــن 44.000 الجــئ 
ســوري إلى أوروبا عبر البحر خالل العام 2015.

2017-2016 3RP االستجابة:الخطة

مــن  أكثــر   2017-2016  3RP الخطــة  تجمــع 
واســعة  منســقة  اســتجابة  فــي  الشــركاء  مــن   200
ســتكون   ،2016 عــام  ففــي  الســورية.  لألزمــة 
دوالر  مليــار   5.78 إلــى  بحاجــة   3RP الخطــة 
االجماليــة  البرامجيــة  االســتجابة  لتغطيــة  أمريكــي 
التــي تنفذهــا الحكومــات ومنظمــات األمــم المتحــدة 
والمنظمــات الحكوميــة المشــتركة والمنظمــات غيــر 
الحكوميــة. ويمثــل هــذا الرقــم زيــادًة اجماليــًة تبلــغ 
10 بالمائــة فــي االحتياجــات مقارنــة بالرقــم المقابــل 
للعــام 2015، والــذي يعكــس االرتفــاع فــي أعــداد 
المنطقــة، وازديــاد حاجتهــم، وزيــادة  فــي  الالجئيــن 
متطلبــات البلــدان المضيفــة، والتركيــز األكبــر علــى 
والبلديــة  المحليــة  األنظمــة  عبــر  الخدمــات  تقديــم 
لتخفيــض االزدواجيــة وتعزيــز القــدرة علــى مواجهــة 

األزمــات.

ومــن ضمــن المتطلبــات البرامجيــة للخطــط الوطنيــة 
منظمــات  تحتــاج  دوالر،  مليــار   5.78 والبالغــة 
المشــتركة  الحكوميــة  والمنظمــات  المتحــدة  األمــم 
والمنظمــات غيــر الحكوميــة الشــريكة مــا يصــل إلــى 

مقّدمة

األردن/منّظمة الغذاء العالمية/ شذى مغربي
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4.55 مليــار لدعــم هــذه الخطــط الوطنيــة، ويمثــل 
هــذا زيــادة بمقــدار 5 بالمائــة مقارنــة باالحتياجــات 
المعدلة لعام 2015. وتعكس هذه الزيادة البســيطة 
أكثــر  االســتجابة  عمليــة  لجعــل  المســتمرة  الجهــود 
فعاليــة وتوجيهــا وكفــاءة، بمــا فــي ذلــك االســتجابة 
المســاعدة  لتقديــم  النقديــة  التداخــالت  خــالل  مــن 
لشــراء الغــذاء واالحتياجــات األساســية األخــرى مثــل 
اإليجــارات والمــواد المنزليــة. وتنفــذ الــوكاالت عمليــة 
للفئــات  والمســاعدة  المــوارد  الســتهداف  محســنة 
األكثــر ضعفــا. وبعــد االســتثمار الكبيــر فــي تأســيس 
البنيــة التحتيــة للمخيمــات فــي األردن والعــراق فــي 
الســنوات األخيــرة، ســيحتاج قطــاع المــأوى إلــى مبلــغ 
مرحلــة  إلــى  ينتقــل  حيــث   2016 للعــام  مخفــض 

الصيانــة فــي المخيمــات.

وهنــاك زيــادة كبيــرة مقارنــة بالعــام 2015 فــي قطــاع 
التماســك  وقطــاع  العيــش  كســب  وســبل  التعليــم 
االجتماعــي، ممــا يعكــس االتجاهــات االســتراتيجية 
 .2017-2016 العــام  فــي  لالســتجابة  الرئيســية 
وتهــدف الــوكاالت إلــى مســاعدة األطفــال الالجئيــن 
 700.000 عددهــم  والبالــغ  المــدارس  خــارج 
إجــراء  إلــى  اضافــة  التعليــم،  علــى  للحصــول 
الوطنيــة  األنظمــة  قــدرات  لدعــم  كبيــرة  اســتثمارات 
وتعكــس  الطــالب.  عــدد  فــي  الزيــادة  الســتيعاب 
الزيــادة فــي قطــاع ســبل كســب العيــش والتماســك 
االجتماعــي رغبــة الشــركاء فــي الخطــة 3RP فــي 
إحــداث المزيــد مــن التغييــر فــي السياســات، وتوفيــر 
التدريــب علــى المهــارات الحياتيــة والتدريــب المهنــي 
اضافــة إلــى دعــم المبــادرات الصغيــرة والمتوســطة 
عــن  العاطليــن  والمواطنيــن  لالجئيــن  تتيــح  التــي 
العمــل أو العامليــن بأعمــال متدنيــة فرصــًا معيشــية 

أفضــل.

وتعكــس المتطلبــات زيــادة عامــة فــي مكــون القــدرة 
علــى مواجهــة األزمــات والتــي تهــدف إلــى توفيــر 
االحتياجــات  بيــن  ومــن  اســتدامة.  أكثــر  اســتجابة 
يخصــص  مليــار،   4.55 والبالغــة  الــوكاالت  بيــن 
2.82 مليــار دوالر أمريكــي )62 بالمائــة( لمعالجــة 
ضمــن  والمســاعدة  للحمايــة  الفوريــة  االحتياجــات 
مليــار   1.37 يخصــص  بينمــا  الالجئيــن  مكــون 
مواجهــة  علــى  القــدرة  مكــون  لدعــم  بالمائــة(   38(
ســبل  فــي  االســتثمارات  ذلــك  فــي  بمــا  األزمــات، 
كســب العيــش ودعــم المعــارف والقــدرات واألنظمــة 
الوطنيــة. ويمثــل هــذا حصــة أكبــر )38 بالمائــة فــي 
العــام 2016 مقابــل 29 بالمائــة للعــام 2015( مــن 
المــوارد فــي مكــون القــدرة علــى مواجهــة األزمــات. 
3RP وستســتهدف المســاعدة التــي توفرهــا الخطــة
يقــارب 4 مليــون  مــا  لعــام 2016 بشــكل مباشــر 

عضــو مــن المجتمعــات المضيفــة المتأثــرة.

كمــا يشــدد ويؤكــد الشــركاء فــي الخطــة 3RP علــى 
أهميــة قيــام الجهــات المانحــة بصــرف التمويــالت 
مــع بدايــة العــام، ويطالبــون بتوفيــر تمويــل متعــدد 
الســنوات للمســاعدة فــي التخطيــط بشــكل أفضــل، 
والقــدرة علــى التوقــع، والقيــام بتدخــالت علــى طويــل 
المــدى تتعلــق بالقــدرة علــى مواجهــة األزمــات. وبنــاء 
اإليضاحيــة  المتطلبــات  اجمالــي  فــإن  ذلــك،  علــى 
تنفذهــا  التــي  البرامجيــة  لالســتجابة   2017 للعــام 
والمنظمــات  المتحــدة  األمــم  ووكاالت  الحكومــات 
غيــر  والمنظمــات  الحكومــات  بيــن  المشــتركة 
لبنــان  )باســتثناء  مليــار   2.99 تبلــغ  الحكوميــة 
للعــام 2017(،  إيضاحيــة  تملــك ميزانيــة  التــي ال 
علــى الرغــم مــن أن هــذا ســيكون خاضعــا للتغييــر 
بمــا ينســجم مــع التطــورات فــي األوضــاع. وقــد تــم 
تصميــم الخطــة 3RP، بمكونهــا الــذي يربــط بيــن 
الالجئيــن والقــدرة علــى مواجهــة األزمــات، لتشــجيع 
الجهــات المانحــة علــى دعــم هيكليــة جديــدة لإلغاثــة 
فــي  واالنســجام  كبيــر  بشــكل  التوســيع  خــالل  مــن 
تخصيــص التمويــل المقــدم مــن مصادرهــا التمويليــة 

المختلفــة.

التضامن الدولي وتقاسم المسؤوليات

عالميــٌة  أزمــُة  اإلقليميــة  الســورية  األزمــة  تعتبــر 
آخــذة بالتزايــد، وهنــاك حاجــة لوجــود تضامــن دولــي 
إلــى  بحاجــة  فالالجئــون  للمســؤوليات.  وتقاســم 
الحمايــة الدوليــة والحصــول علــى األمــن، بمــا فــي 
ذلــك الحمايــة مــن اإلعــادة القســرية. وبينمــا قامــت 
باالســتجابة  العالــم  أنحــاء  فــي  الــدول  مــن  الكثيــر 
فــي العــام 2015 مــن خــالل توفيــر أماكــن اعــادة 
إلــى  قائمــة  الحاجــة  تــزال  مــا  اضافيــة،  توطيــن 
فــرص اضافيــة إلعــادة التوطيــن واألشــكال األخــرى 
اإلنســانية،  التأشــيرات  مثــل  الدخــول،  منــح  مــن 

والكفالــة الخاصــة، والمنــح الدراســية للتعليــم العالــي 
لــم شــمل األســرة.  إلــى وســائل  وتســهيل الوصــول 
ومــن الضــروري أن يوفــر المجتمــع الدولــي التمويــل 
وطالبــي  الالجئيــن  احتياجــات  لمعالجــة  المالئــم 
الــدول المضيفــة. وفــي نفــس الوقــت،  اللجــوء فــي 
يجــب إدراج تخطيــط القــدرة علــى مواجهــة األزمــات 
للمواطنيــن،  الدعــم  توفيــر  بهــدف  العمليــة  فــي 
والســلطات المحليــة والمؤسســات الحكوميــة اضافــة 
إلــى منــع حــدوث المزيــد مــن التدهــور فــي مكتســبات 
التنميــة. وبالتزامــن مــع ذلــك، يجــب أن تكــون خطــط 
تصمــم  وأن  اندماجــا  أكثــر  الوطنيــة  االســتجابة 
لالســتجابة لآلثــار المترتبــة علــى األزمــة الســورية 

المضيفــة. المجتمعــات  فــي 

فــي  للحكومــات  أكبــر  دعــم  توفيــر  يجــب  كمــا 
المنطقــة، والتــي تواصــل اســتضافة أعــداد كبيــرة مــن 
الالجئيــن بــكل كــرم وتبــذل أقصــى جهدهــا لمعالجــة 
الحجــم الهائــل مــن االحتياجــات. وفــي عــام 2016، 
ســتواصل الخطــة 3RP وتتوســع فــي نهــج توفيــر 
الحمايــة والمســاعدة لالجئيــن الفاريــن مــن الصــراع 
القائــم فــي ســوريا وغيرهــا مــن المجتمعــات األكثــر 
ضعفــًا )مكــون الالجئيــن(، بينمــا تقــوم بتعزيــز قــدرة 
على مواجهة األزمات  األفراد واألسر والمجتمعات 
والمؤسســات فــي البلــدان المضيفــة المتأثــرة )مكــّون 

تعزيــز القــدرة علــى مواجهــة األزمــات(.

العــام  فــي  إحــرازه  تــم  الــذي  التقــدم  علــى  وبالبنــاء 
الرئيســية  السياســات  نحــو  والتطلــع   ،2015
الســنوات  فــي  البرامجيــة  والفــرص  والتحديــات 
القادمــة، فقــد حــدد شــركاء الخطــة 3RP عــددًا مــن 
االتجاهــات االســتراتيجية لعامــي 2017-2016. 
ويتــم أدنــاه إدراج هــذه المجــاالت الرئيســية للتركيــز 
التاليــة. الصفحــات  فــي  ايجازهــا  إلــى  باإلضافــة 

االتجاهات االستراتيجية للخطة 3RP لعامي 2017-2016
• قيــادة وطنيــة قويــة لوضــع خطــط االســتجابة وتنفيذهــا مــن خــالل خطــة لبنــان لالســتجابة لألزمــة وخطــة 

االســتجابة األردنيــة الخطــط القطريــة مــن الخطــة  3RPفــي تركيــا والعــراق ومصــر.
تحسين آليات المساءلة، بما في ذلك من خالل التنسيق والرصد والتقييم واالتصال المتبادل.   •

إطار حماية اقليمي فعال ومبادئ حماية معممة على كافة القطاعات.  •
جــراءات جــدول أعمــال البحــر الميــت لتعزيــز القــدرة علــى مواجهــة األزمــات  البنــاء علــى مبــادئ واإ  •
لإلبــالغ عــن اســتجابة أكثــر قــوة قائمــة علــى القــدرة علــى مواجهــة األزمــات لمواجهــة األزمــة التــي طــال 

أمدهــا.
االســتثمار فــي ســبل كســب العيــش وفــرص العمــل لإلعــداد األفضــل لالجئيــن وأفــراد المجتمــع المضيــف   •

إلعالــة أنفســهم وعائالتهــم.
تعزيز فرص التعليم المتاحة لألطفال والشباب بما يتماشى مع مبادرة ال لضياع جيل.  •

استمرار التواصل والشراكات للوصول إلى استجابة مبتكرة وأكثر شمولية.  •



الخطة اإلقليمية لالجئ�
وتــعزيــز القـدرة عـىل
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ملخص االستجابة االقليمية

 5,779,123,857

2,993,557,191

3RP أ. المستفيدون من الخطة
أفراد المجتمعات 

المتأثرة )المستفيدون 
المباشرون 
المستهدفين(

العدد المتوقع من 
الالجئين السوريين 

بحلول ديسمبر/كانون 
أول 2016 ***

إجمالي العدد المقدر 
من السوريين **

الالجئون السوريون 
المسجلون 

)2015/11/30(
البلد

1.200.000 107.000 260.000 127.681 مصر

100.000 250.000 250.000 244.765 العراق 

824.000 630.000 1.400.000 633.644 األردن

1.268.000 950.000 1.500.000 1.075.637 لبنان *****

565.000 2.750.000 2.750.000 2.181.293 تركيا 

3,957,000 4,687,000 6,160,000 *4,289,792 المجموع 

ب. اجمالي المتطلبات التمويلية )دوالر أمريكي( للخطط القطرية للعام 2016 

إجمالي 2016 * أخرى
مكون تعزيز القدرة 

على مواجهة 
األزمات

مكون الالجئين

146.578.016 50.423.318 96.154.698 مصر

298.323.636 95.509.129 202.814.506 العراق 

2.657.167.333 1.045.774.052 773.934.948 837.558.333 األردن )خطة االستجابة األردنية( **

2.480.308.555 1.081.749.193 1.398.559.362 لبنان )الخطة اللبنانية لالستجابة 
لألزمة( ***

806.983.100 200.453.632 606.529.468 تركيا 

435.537.270 259.562.080 175.975.190 إقليميًا 

2,461,532,300 3,317,591,557 المجموع 

ج. اجمالي المتطلبات التمويلية )دوالر أمريكي( للخطط القطرية للعام 2017* و 2018

اجمالي 2018 ** اجمالي 2017 أخرى 2017
االستجابة 

البرامجية للعام 
2017

50.432.318 146.578.016 146.578.016 مصر

112.700.772 254.648.402 254.648.402 العراق 

2.613.167.236 2.720.547.931 1.076.205.560 1.644.342.371 األردن )خطة االستجابة األردنية( 

- - - لبنان )الخطة اللبنانية لالستجابة 
لألزمة( ***

- 791.155.277 791.155.277 تركيا 

 - 156.833.125 156.833.125 إقليميًا

مالحظات توضيحية للجدول أ: 

* يشــتمل اجمالــي عــدد الالجئيــن الســوريين المســجلين علــى مســتوى 
اإلقليــم والبالــغ 4.289.792 علــى 26.772 الجــئ ســوري يقيمــون 

فــي بلــدان شــمال افريقيــا.

** يمثــل إجمالــي العــدد المقــدر مــن الســوريين والبالــغ 6.160.000 
فــي ذلــك الالجئــون الســوريون المســجلون  تقديــرات الحكومــات، بمــا 
والالجئــون الســوريون غيــر المســجلين اضافــة إلــى الســوريين المقيميــن 

فــي البلــدان المضيفــة تحــت أطــر قانونيــة بديلــة.

والبالــغ  المســجلين  الســوريين  الالجئيــن  مــن  المقــدر  العــدد   ***
للخطــة  االقليمــي  التخطيــط  فــي  المعتمــد  الرقــم  هــو   4.687.000
البلــدان  فــي  المتوقعــون  المســجلون  الالجئــون  يمثــل  حيــث   3RP

.2016 أول  ديســمبر/كانون   31 بتاريــخ  المعنيــة 

المباشــرون  )المســتفيدون  المتأثــرة  المجتمعــات  أفــراد  يمثــل   ****
ســيتم  ممــن  المتأثــرة  المضيفــة  المجتمعــات  أفــراد  المســتهدفون( 
.3RP الخطــة المســاعدة بموجــب  لتلقــي  بشــكل مباشــر  اســتهدافهم 

***** ال يتضمن هذا الرقم الالجئين الفلسطينيين في لبنان والبالغ 
عددهــم 75.000 والالجئيــن الفلســطينيين القادميــن مــن ســوريا والبالــغ 

عددهــم 42.189 والذيــن تســتهدفهم خطــة لبنــان لالســتجابة لألزمــة.

مالحظات توضيحية للجدول ب: 

* يعكــس هــذا العمــود اجمالــي المتطلبــات للعــام 2016 التــي تحتاجهــا 
األردنيــة  االســتجابة  وخطــة  لألزمــة  لالســتجابة  اللبنانيــة  الخطــة 
والفصــول القطريــة للخطــة 3RP لتركيــا ومصــر والعــراق، اضافــة إلــى 

الــوكاالت.  متطلبــات 

** خطــة االســتجابة األردنيــة عبــارة عــن خطــة مدتهــا ثــالث ســنوات 
دوالر   7.990.882.500 مجموعــه  مــا  تتطلــب   )2018-2016(

أمريكــي علــى مــدى هــذه الســنوات الثــالث. 

*** تقســيم الخطــة اللبنانيــة لالســتجابة لألزمــة بيــن مكونــي الالجئيــن 
والقــدرة علــى مواجهــة األزمــات تقديــري.

البالــغ  البرامجيــة  المتطلبــات  اجمالــي  يتضمــن   ****
5.779.123.857 دوالر أمريكي للعام 2016 المتطلبات الحكومية 
ألغــراض  الحكوميــة  غيــر  والمنظمــات  المتحــدة  األمــم  ومتطلبــات 
البرامــج اإلنســانية واإلنمائيــة، لكــن يســتثنى منــه المتطلبــات الحكوميــة 
ألغــراض دعــم الســلع لالجئيــن الســوريين والدعــم األمنــي واالســتهالك 
المتســارع للدخــل وفقــدان الدخــل )وقــد تــم إدراجهــا فــي عمــود "أخــرى"(.

مالحظات توضيحية للجدول ج: 

* تعتبــر األرقــام الخاصــة بالمتطلبــات التمويليــة للعــام 2017 تخمينيــة 
فقــط، وخاضعــة للتغييــر. 

والبالــغ   2018 للعــام  بــاألردن  الخــاص  االجمالــي  يعكــس   **
لخطــة  المتطلبــات  اجمالــي  أمريكــي  دوالر   2.613.167.236
بمصــر  الخاصــة  األرقــام  وتعتبــر  العــام.  لذلــك  األردنيــة  االســتجابة 
والعــراق تقديريــة بالنســبة لمكــون القــدرة علــى مواجهــة األزمــات للعــام 

 .2018

*** ليــس لــدى لبنــان ميزانيــة إيضاحيــة للعــام 2017 حيــث أنهــا تنــوي 
إنشــاء اطار متعدد الســنوات من العام 2017 فصاعدا. 

والبالــغ  البرامجيــة  االســتجابة  اجمالــي  يشــتمل   ****
المتطلبــات  علــى   2017 للعــام  أمريكــي  دوالر   2.993.557.191
الحكوميــة  غيــر  والمنظمــات  المتحــدة  األمــم  ومتطلبــات  الحكوميــة 
ألغــراض البرامــج اإلنســانية واإلنمائيــة ولكــن يســتثنى منــه المتطلبــات 
الحكوميــة ألغــراض دعــم الســلع لالجئيــن الســوريين والدعــم األمنــي 
واالســتهالك المتســارع للدخــل وفقــدان الدخــل )وقــد تــم إدراجهــا فــي 

"أخــرى"(. عمــود 

اجمالي المتطلبات التمويلية

اجمالي االستجابة البرامجية لعام 2016 
****

اجمالي االستجابة البرامجية لعام 2017 
****
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القدرة 
على 

مواجھة 
,  األزمات

$۱،۷۳٤
۳۸%

,  الالجئین
$۲،۸۱۸

٦۲%
الالجئينالقدرة على مواجهة األزمات

4,552,032,037

د. المتطلبــات التمويليــة المشــتركة فيمــا بيــن الــوكاالت )دوالر أمريكــي( لدعــم الخطــط القطريــة للعــام 
*2017

المجموع 2016 * مكون القدرة على 
مواجهة األزمات مكون الالجئين

146.578.016 50.423.318 96.154.698 مصر

298.323.635 95.509.129 202.814.506 العراق 

1.105.517.045 354.606.344 750.910.701 األردن )خطة االستجابة األردنية( **

1.759.092.971 773.643.437 985.449.534 لبنان )الخطة اللبنانية لالستجابة لألزمة( ***

806.983.100 200.453.632 606.529.468 تركيا 

435.537.270 259.562.080 175.975.190 إقليميًا

4,552,032,037 1,734,197,940 2,817,834,097 المجموع 

مالحظات توضيحية للجدول د: 

* يعكــس اجمالــي االســتجابة المشــتركة فيمــا بيــن الــوكاالت والبالــغ 
االســتجابة  اجمالــي  مــن  قســما  أمريكــي  دوالر   4.552.032.037
البرامجيــة )5.779.123.857 دوالر أمريكــي – راجــع الجــدول ب( 
والــذي طالبــت بــه وكاالت األمــم المتحــدة والمنظمــات غيــر الحكوميــة 
 .3RP والــذي ســيتم تتبعــه مــن خــالل نظــام التتبــع الخــاص بالخطــة

** يشــير الرقم الخاص باألردن إلى المناشــدة المشــتركة بين وكاالت 
التــي  المجــاالت  فــي  الحكوميــة  غيــر  والمنظمــات  المتحــدة  األمــم 
تســتطيع مــن خاللهــا رفــع مصــادر التمويــل غيــر المتاحــة للحكومــات 

وحيــث تتمتــع فيهــا هــذه الــوكاالت بميــزة المقارنــة.  

*** يعتبــر الرقــم الخــاص بلبنــان تقديريــا للمســتهدفات مــن مناشــدة 
الخطــة  بدعــم  المتعلقــة  الحكوميــة  غيــر  والمنظمــات  المتحــدة  األمــم 
الالجئيــن  مكــون  بيــن  التقســيم  ويعتبــر  لألزمــة.  لالســتجابة  اللبنانيــة 

والقــدرة علــى مواجهــة األزمــات إيضاحيــًا فقــط. 

المتطلبات التمويلية المشتركة فيما بين الوكاالت

هـ. المتطلبات التمويلية المشتركة فيما بين الوكاالت حسب المكون والقطاع للعام 2016: 

اجمالي االستجابة بين الوكاالت لعام 2016 
****

۸%  ,
الحمایة

األمن , %٦
الغذائي

مالتعلی, %۱٤

الصحة , %٥
والتغذیة

۷%  ,
اإلحتیاجات 

األساسیة
المأوى, ۲%

۱۳%  ,
المیاه، 

الصرف 
الصحي 
والنظافة 
الصحیة

سبل , ۳۷%
الكسب العیش

۹%  ,
أخرى

إقلیمیاً , ۱%

۱۳% ,
الحمایة

األمن , %۲٤
الغذائي

مالتعلی, %۱٤

الصحة , ۸%
والتغذیة

۲۳% ,
اإلحتیاجات 

األساسیة

المأوى, %٤

المیاه، , %٥
الصرف 
الصحي 
والنظافة 
الصحیة

سبل , ۲%
الكسب العیش أخرى, ۱%

٦% ,
إقلیمیاً 
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أهداف االستجابة اإلقليمية للعام 2016 
يشمل المستهدفون الالجئين وأفراد المجتمعات المحلية المتأثرة ما لم يتم تحديد غير ذلك.

الحماية 
4.687.000 الجئ سوري تم تسجيلهم.

887.000 فتاة وفتى يشاركون في برامج منظمة مستديمة لحماية األطفال أو المساندة النفسية االجتماعية.

األمن الغذائي
2.702.000 فردًا يتلقون مساعدة غذائية )نقدًا أو قسائم أو عينية( .

305.000 فردًا يتلقون دعمًا في سبل كسب العيش الغذائية أو الزراعية.

التعليم
999.700 من األطفال المستهدفين )فتيان وفتيات 15-17( تم ادراجهم في التعليم الرسمي )األساسي أو الثانوي(.

1.121 منشأة تعليمية ُأنشئت أو ُجدّدت أو ُأعيد تأهيلها.

الصحة والتغذية 
4.977.700 استشارة تم تقديمها للمستهدفين وذلك ضمن خدمات الرعاية الصحية األولية.

650 منشأة صحية تم دعمها.

االحتياجات األساسية 
452.000 أسرة تتلقى مواد إغاثة أساسية عينية.

346.800 أسرة تتلقى مساعدات نقدية أو خاصة بقطاع معين أو طارئة غير مشروطة.

المأوى 
18.100 أسرة في  المخيمات تتلقى مساعدة فيما يخص المأوى وتحسين مستوى ذلك المأوى وتجديدُه.

438.700 أسرة خارج المخيمات تتلقى المساعدات فيما يخص المأوى وتحسين مستواه.

المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية
4.468.300 فرد يتمتعون بإمكانية الوصول إلى كمية كافية من المياه اآلمنة.

4.417.600 مستفيدًا حضروا جلسة لتعزيز وتحسين النظافة الشخصية.

سبل كسب العيش والتماسك االجتماعي 
217.000 فرد يحصلون على فرص عمل مدفوعة األجر.

4.760 مشروع مساندة مجتمعية تم تنفيذها.



اســتعراض اســتراتيجي اقليمــي    الخطــة اإلقليميــة لالجئيــن وتعزيــز القــدرة علــى مواجهــة األزمــات 2017-2016

9

االنجازات لغاية 30 
أيلول 2015

مستويات تمويل القطاع 
بتاريخ 30 أيلول 2015

االستجابة المخطط لها 
بحلول نهاية عام 2015
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الحمایة

األمن الغذائي

التعلیم

الصحة والتغذیة

اإلحتیاجات األساسیة

المأوى

المیاه والصرف الصحي
والنظافة الصحّیة

سبل كسب العیش
والتماسك اإلجتماعي 

تم تحدیث سجالت ١,٧٧٩,٥٣٥ الجئ سوري بما في 
ذلك سجالت مسح بصمة العین

شارك ٤٧١,٦٠٧ فتى وفتاة في برامج حمایة أطفال 
منظمة ومستدامة أو برامج دعم نفسي واجتماعي

تلقى ٢,٠٢٠,٣٦٩ فرد مساعدات غذائیة (نقدا أو قسائم 
أو عینیة)

تلقى ٥٧,٨٩٨ شخص دعم غذائي أو دعم زراعي لسبل 
كسب العیش

التحق ٥٢٢,٨٠٣ طفل مستهدف (٥-١٧) في التعلیم 
الرسمي (األساسي أو الثانوي)

تم بناء أو ترمیم أو أعادة تأهیل ١٢٥ منشأة تعلیمة

تم تقدیم ٢,٣٧٣,٠٣٧ استشارة في مجال الرعایة 
الصحیة األولیة إلى األفراد المستهدفین

تم دعم ٦٦٣ منشأة صحیة

تلقت ١٠٣,٣٦٧ أسرة مواد إغاثة أساسیة عینیة

تلقت ٩٠,٣٦١ أسرة مساعدة نقدیة غیر مشروطة أو 
خاصة بقطاع معین أو طارئة

تلقت ٦٢,٣٩٨ أسرة خارج المخیمات مساعدة في 
المأوى أو تحسین المأوى

تلقت ٢٥,٣٤٣ أسرة داخل المخیمات مساعدة في المأوى 
أو تحسین المأوى

یستفید ١,٥٢٤,٩٨١ فرد من تحسین امكانیة الوصول 
الى كمیات كافیة من الماء اآلمن

تمت مساعدة ٣٥١,٤٥٥ فرد للوصول إلى مرافق 
وخدمات صرف صحي مالئمة

تمت مساعدة ١١,٥٦٩ فرد للوصول إلى فرص عمل 
مدفوعة األجر

تم تنفیذ ١٨١ مشروع دعم مجتمعي

اجمالي المتطلبات
459 ملیون دوالر أمریكي (وكاالت)

اجمالي المتطلبات
905 ملیون دوالر أمریكي (وكاالت)

اجمالي المتطلبات
440 ملیون دوالر أمریكي (وكاالت)

اجمالي المتطلبات
331 ملیون دوالر أمریكي (وكاالت)

اجمالي المتطلبات
791 ملیون دوالر أمریكي (وكاالت)

اجمالي المتطلبات
392 ملیون دوالر أمریكي (وكاالت)

اجمالي المتطلبات
380 ملیون دوالر أمریكي (وكاالت)

اجمالي المتطلبات
405 ملیون دوالر أمریكي (وكاالت)

يقــدم الشــركاء فــي الخطــة 3RP تقاريــر شــهرية مقابــل مؤشــرات االســتجابة الرئيســية وتقاريــر فصليــة مقابــل التمويــل الــذي يتلقــاه حســب القطــاع والمكــّون. وهــذا 
يتيــح التحليــل علــى المســتوى اإلقليمــي لإلنجــازات والتحديــات واالتجاهــات وقــد ســاعد فــي تطويــر مجــاالت التركيــز الرئيســية لعــام 2016. علــى ســبيل المثــال، 
بمــا أن قطاعــات ســبل كســب العيــش واالحتياجــات األساســية كافحــت لتلبيــة المســتهدفات مــن االســتجابة الخاصــة بهــا فــي عــام 2015، ويرجــع الســبب فــي ذلــك 
جزئيــًا إلــى نقــص التمويــل، فــإن المزيــد مــن الجهــود تبــذل للدعــوة إلــى المزيــد مــن الدعــم فــي مجــال التمويــل والسياســيات فــي هــذا المجــال الهــام لألعــوام 2016- 
2017. وبالمثــل، وبينمــا تســير العديــد مــن المؤشــرات فــي المكــون اإلنســاني علــى الطريــق الصحيــح لتحقيــق أهدافهــا، إال أن بعــض المؤشــرات األخــرى مثــل 
االســتثمار فــي البنــى التحتيــة للمــدارس والمرافــق الصحيــة لديهــا كانــت أقــل نجاحــًا، ممــا يــدل علــى الحاجــة إلــى مواصلــة تعزيــز االســتثمار فــي توفيــر الخدمــات 

الحكوميــة مــن خــالل مكــون القــدرة علــى مواجهــة األزمــات.

االنجازات اإلقليمية والتمويل القطاعي للعام 2015 
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ُيقــّدر المجتمــع الدولــي المصلحــة العامــة العالميــة 
التي توفرها حكومات كل من تركيا ولبنان واألردن 
والعــراق ومصــر، ويعمــل لدعــم خططهــا الوطنيــة 

لالســتجابة.

تــم  قطريــة  فصــول  مــن   3RP الخطــة  وتتألــف 
وضعهــا تحــت قيــادة الســلطات الوطنيــة بدعــم مــن 
األمــم المتحــدة والمنظمــات غيــر الحكوميــة فــي كل 

لحالــة  الرئيســي  المســتجيب  تركيــا  حكومــة  تعتبــر 
تــم تأســيس هيــكل تنســيق ميدانــي  الطــوارئ. وقــد 
قيــادة الحكوميــة  المحافظــات تحــت  علــى مســتوى 
المركزيــة، مــع أخــذ حــكام المقاطعــات زمــام المبــادرة 
فــي التنســيق الميدانــي والتواجــد الميدانــي للرئاســة 
 ،)AFAD( والطــوارئ  الكــوارث  إلدارة  اإلداريــة 
 )DGMM( الهجــرة  إلدارة  العامــة  والمديريــة 
فــي  الشــركاء  ويقــوم  األخــرى.  المعنيــة  والــوزارات 
الجتماعــات  المدخــالت  بتوفيــر   3RP الخطــة 
لعمليــة  تركيــا  وبقيــادة  هــذه.  الحكومــي  التنســيق 
وطنــي  إطــار  بوضــع  بالفعــل  وقيامهــا  االســتجابة 
االســتراتيجية  فــإن  الحقــوق،  علــى  قائــم  للجــوء 
الشــاملة لالســتجابة ضمــن الخطــة 3RP تتمثــل فــي 
تعزيــز القــدرات الوطنيــة لضمــان االســتدامة والملكيــة 

للتدخــالت. الوطنيــة 

بلــد حيــث تجمــع مــا بيــن الخطــة اللبنانيــة لالســتجابة 
لألزمــة وخطــة االســتجابة األردنيــة والخطــط القطريــة 

فــي تركيــا والعــراق ومصــر.

وضمــن هــذه الخطــط، تــم تحديــد وتنفيــذ االحتياجــات 
المســتوى  علــى  والمــوارد  والمقاربــات  واألهــداف 
واألطــر  للعمليــات  موائمتهــا  مــن  للتأكــد  القطــري 
األخــرى إلعــداد الخطــط الوطنيــة. وبالتالــي، فــإن 

مركــز التنفيــذ واتخــاذ القــرار يبقــى علــى المســتوى 
الوطنــي، مــع تحديــد هيكليــات التنســيق فــي كل بلــد 
تحــت قيــادة الحكومــات الوطنيــة. وقــد تــم توضيــح 

هــذه الهيكليــات فــي الخطــة الخاصــة بــكل بلــد.

وقــد تــم عــرض ملخــص مقتضــب لخطــة االســتجابة 
لــكل بلــد، بمــا فــي ذلــك الميزانيــات القطاعيــة، فــي 

الصفحــات التاليــة.

القيادة الوطنية في وضع خطط االستجابة 

تركيا

الخطة  3RP/ تركيا 2016 – اجمالي المناشدة )دوالر أمريكي(

االجمالي لعام 2016 مكون القدرة على 
مواجهة األزمات مكون الالجئين القطاع

110.891.000 41.464.500 69.426.500 الحماية 

240.395.000 1.904.132 238.490.868 األمن الغذائي 

117.415.000 28.325.000 89.090.000 التعليم 

29.206.400 9.310.000 19.896.400 الصحة 

221.575.700 50.700.000 170.875.700 االحتياجات األساسية والخدمات 
الضرورية 

87.500.000 68.750.000 18.750.000 سبل كسب العيش 

806.983.100 200.453.632 606.529.468 المجموع 



اســتعراض اســتراتيجي اقليمــي    الخطــة اإلقليميــة لالجئيــن وتعزيــز القــدرة علــى مواجهــة األزمــات 2017-2016

11

تمثــل خطــة لبنــان لالســتجابة لألزمــة 2016 فــي 
فخطــة  بلبنــان.  الخاصــة   3RP الخطــة  مجملهــا 
لبنــان لالســتجابة لألزمــة تعتبــر الخطــة المشــتركة 
بيــن الحكومــة اللبنانيــة واألمــم المتحــدة والمنظمــات 
غيــر الحكوميــة للتأكــد مــن أن االســتجابة اإلنســانية 
للبنــان  ملموســة  فائــدة  تحقــق  الســورية  لألزمــة 
وتســاعده علــى تحقيــق االســتقرار فــي البــالد خــالل 
هــذه الفتــرة الصعبــة. وتواصــل العمــل الــالزم لتقديــم 
المســاعدات اإلنســانية للنازحيــن مــن ســوريا وغيرهــم 
بينمــا توســع الخطــط  الفئــات األكثــر ضعفــًا،  مــن 
لالســتثمار فــي الخدمــات واالقتصــادات والمؤسســات 
اللبنانيــة. والخطــة عبــارة عــن قنــاة حاســمة يمكــن 
للمجتمــع الدولــي مــن خاللهــا أن يدعــم لبنــان لتلبيــة 
احتياجــات الشــعب اللبنانــي والنازحيــن مــن ســوريا. 
فرصــة  لألزمــة  لالســتجابة  لبنــان  خطــة  وتمثــل 
لالســتثمار فــي القــدرات الوطنيــة مــن خــالل الــوزارات 
والمؤسســات اللبنانيــة لتنفيــذ أولويــات لبنــان بهــدف 

تحقيــق خارطــة الطريــق نحــو االســتقرار.

ســوريا  ألزمــة  لالســتجابة  األردن  خطــة  تمثــل 
فــي   3RP الخطــة  مجملهــا  فــي   2018-2016
األردن. وتمثــل خطــة االســتجابة لألعــوام 2016-

2018 برنامجــا للتنفيــذ علــى مــدى ثــالث ســنوات 
لتمكيــن  العاليــة  األولويــة  ذات  التدخــالت  مــن 
المملكــة األردنيــة الهاشــمية مــن االســتجابة لآلثــار 
المســاس  دون  الســورية  األزمــة  علــى  المترتبــة 
لألعــوام  االســتجابة  وخطــة  التنمــوي.  بمســارها 
2016-2018 عبــارة عــن دعــوة للعمــل الجماعــي 
والشــعب  الســوريين  لالجئيــن  أفضــل  دعــم  لتقديــم 
والمجتمعــات المحليــة والمؤسســات األردنيــة، والتأكــد 
والتدخــالت  الحرجــة  اإلنســانية  التدابيــر  أن  مــن 
متوســطة األجــل متكاملــة ومتسلســلة بشــكل أفضــل. 
فــي  الســورية  لألزمــة  االســتجابة  منصــة  وســتقوم 
قيــادة  تحــت  الخطــة  تنفيــذ  عمليــة  بتوجيــه  األردن 

األردنيــة. الحكومــة 

لبنان

األردن
خطة األردن لالستجابة لألعوام 2016-2018 – اجمالي المناشدة )دوالر أمريكي(

االجمالي 
 )2018-2016( 2018 2017  2016 القطاع 

853.972.772 323.130.296 281.204.375 249.638.101 التعليم 

305.475.000 87.000.000 111.075.000 107.400.000 الطاقة 

13.350.000 2.300.000 8.150.000 2.900.000 البيئة 

532.280.784 170.085.832 178.840.190 183.354.762 الصحة 

29.954.000 8.800.000 9.752.000 11.402.000 العدل 

812.866.321 272.140.971 274.253.649 266.471.701 سبل كسب العيش واألمن الغذائي 

203.751.888 58.227.216 76.361.270 69.163.402 الحوكمة المحلية والخدمات البلدية 

89.295.044 25.056.207 32.080.853 32.157.984 المأوى 

1.118.227.893 323.477.528 374.365.034 420.385.331 الحماية االجتماعية 

78.200.000 16.300.000 33.600.000 28.300.000 النقل 

748.880.000 246.560.000 263.520.000 238.800.000 المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية

3.300.000 740.000 1.140.000 1.420.000 اإلدارة 

4.789.553.702 1.533.818.050 1.644.342.371 1.611.393.281 المجموع الفرعي: االستجابة البرامجية 
ضمن خطة استجابة األردن 

668.349.339 232.725.266 222.409.642 213.214.431 دعم السلع لالجئين السوريين 

1.332.594.177 430.294.742 454.082.611 448.216.824 الدعم األمني 

823.406.304 290.607.904 274.158.400 258.640.000 االستهالك المتسارع للبنية التحتية 

376.978.978 125.721.274 125.554.907 125.702.797 فقدان الدخل 

3.201.328.798 1.079.349.186 1.076.205.560 1.045.774.052 المجموع الفرعي: دعم مباشر للخزينة 

7.990.882.500 2.613.167.236 2.720.547.931 2.657.167.333 االجمالي 

خطة لبنان لالستجابة لألزمة 2016 – 
اجمالي المناشدة )دوالر أمريكي( 

االجمالي لعام 
2016 القطاع

356.604.240 المساعدة األساسية 

48.123.110 حماية األطفال 

388.183.390 التعليم 

473.506.846 األمن الغذائي 

290.931.134 الصحة 

143.286.003 سبل كسب العيش 

98.500.000 الحماية 

31.750.000 العنف الجنسي القائم على النوع 
االجتماعي 

138.729.222 المأوى 

119.438.931 االستقرار االجتماعي 

391.255.679 الطاقة والمياه 

2.480.308.555 المجموع 
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كعمليــة  العــراق  فــي   3RP الخطــة  تصميــم  تــم 
أصحــاب  جميــع  مــع  بالتعــاون  وشــاملة  مشــتركة 
المصلحــة، بمــا فــي ذلــك حكومــة العــراق وحكومــة 
مــن  بالمائــة   62 أن  وحيــث  كردســتان.  إقليــم 
وشــبه  الحضريــة  المناطــق  فــي  يقيمــون  الالجئيــن 
للوصــول  إضافيــة  جهــود  بــذل  فســيتم  الحضريــة، 
إلــى هــذه الفئــة مــن الســكان المتفرقيــن ومضيفيهــم. 
النقديــة  المســاعدة  لمشــاريع  األولويــة  وســتعطى 
العيــش  كســب  ســبل  ومشــاريع  األغــراض  متعــددة 

ــة بــوزارة الخارجيــة،  تبقــى الحكومــة المصريــة، ممثل
النظيــر الرئيســي لألمــم المتحــدة لوضــع السياســات 
وتنســيق الخطــة 3RP القطريــة الخاصــة بمصــر. 
وتهــدف الخطــة إلــى تعزيــز الحمايــة والدعــم لالجئيــن 
تلبيــة  وبهــدف  المضيفــة.  والمجتمعــات  الســوريين 
بيــن  األكثــر ضعفــًا  والفئــات  الالجئيــن  احتياجــات 

علــى  القــدرة  لتعزيــز  المحليــة  باألســواق  المرتبطــة 
مواجهــة األزمــات. كمــا ســيتم توحيــد إدارة مخيمــات 
بالتنســيق  األساســية  الخدمــات  وتوفيــر  الالجئيــن 
مــع الســلطات المحليــة مــن أجــل تحقيــق مزيــد مــن 
نالحــظ  أن  العــراق  فــي  المهــم  ومــن  االســتدامة. 
أن هنــاك وضــع مختلــط وأنــه قــد تــم بــذل الجهــود 
لمواءمــة االســتجابة لالجئيــن مــع برنامــج النازحيــن 
كمــا وردت فــي خطــة االســتجابة اإلنســانية العراقيــة.

المجتمعــات المتأثــرة، ســتركز المســاعدة المســتهدفة 
والتعليــم  والصحــة  والغــذاء  الحمايــة  مجــاالت  فــي 
األساســية  واالحتياجــات  العيــش  كســب  وســبل 
باإلضافــة إلــى التدخــالت المجتمعيــة الهادفــة إلــى 
تعزيــز التوعيــة وتعزيــز نظــم تقديــم الخدمــات فــي 

تأثــرًا. المحافظــات األكثــر 

العراق

مصر

الخطة 3RP في العراق – اجمالي المناشدة )دوالر أمريكي( 

اإلجمالي لعام 2016 مكون القدرة على 
مواجهة األزمات مكون الالجئين القطاع

37.180.308 3.661.250 33.519.058 الحماية 

38.410.882 9.325.000 29.085.882 األمن الغذائي 

49.400.608 23.120.885 26.279.723 التعليم 

20.169.948 3.764.400 16.405.548 الصحة 

45.169.199 - 45.169.199 االحتياجات األساسية 

34.154.166 7.720.000 26.434.166 المأوى 

34.132.739 12.122.793 22.009.946 المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية

35.794.801 35.794.801 - سبل كسب العيش 

3.910.984 - 3.910.984 إدارة وتنسيق المخيمات 

298.323.635 95.509.129 202.814.506 المجموع 

الخطة 3RP مصر 2016 – اجمالي المناشدة )دوالر أمريكي( 

اإلجمالي لعام 
2016

مكون القدرة على 
مواجهة األزمات مكون الالجئين القطاع

26.309.700 2.902.191 23.407.509 الحماية 

36.352.913 12.293.715 24.059.198 األمن الغذائي 

20.610.000 7.044.600 13.565.400 التعليم 

17.101.975 6.605.975 10.496.000 الصحة 

46.203.428 21.576.837 24.626.591 االحتياجات األساسية وسبل كسب العيش 

146.578.016 50.423.318 96.154.698 المجموع 
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الخطة 3RP عبارة عن اســتراتيجية متجانســة على 
الصعيــد اإلقليمــي بقيــادة وطنيــة، وتقــوم المفوضيــة 
ويقــوم  الالجئيــن  مجــال  فــي  االســتجابة  بتوجيــه 
برنامــج األمــم المتحــدة اإلنمائــي بتوجيــه االســتجابة 
لتعزيــز القــدرة علــى مواجهــة األزمــات. وتقــوم ُبنيــة 
اإلقليميــة  التوجيهيــة  اللجنــة  مــن  تتألــف  اداريــة 
للخطــة  اإلقليميــة  الفنيــة  واللجنــة   3RP للخطــة 
3RP بتوجيــه ودعــم الخطــة 3RP علــى المســتوى 

اإلقليمــي.

يرأســها  التــي  اإلقليميــة،  التوجيهيــة  اللجنــة  تقــوم 
المعنييــن  اإلقليمييــن  المنســقين  مشــترك  بشــكل 
للمفوضيــة وبرنامــج األمــم المتحــدة اإلنمائــي والتــي 
تتألــف مــن أعضــاء يمثلــون الــوكاالت الشــريكة فــي 
اإلقليمييــن،  المــدراء  مســتوى  علــى   3RP الخطــة 
بتوفيــر التوجيــه االســتراتيجي للخطــة 3RP وتقــدم 
القضايــا  بشــأن  الــوكاالت  لمــدراء  االستشــارات 
ومــن  اإلقليميــة.  باالســتجابة  المتعلقــة  الرئيســية 
وكاالت  مــن  والدعــم  والمشــاركة  االنخــراط  خــالل 
األمــم المتحــدة اإلقليميــة األخــرى والمنظمــات غيــر 
للجنــة  المشــتركان  الرئيســان  يتولــى  الحكوميــة، 

التوجيهية اإلقليمية القيام بنشاطات التوعية والدعوة 
بطريقــة تؤكــد وتبــرز أن الخطــة 3RP تعتبــر عالقــة 
شــراكة بيــن أكثــر مــن 200 مــن الجهــات الفاعلــة 
وتعقــد  واإلنمائــي.  االنســاني  العمــل  مجــال  فــي 
للخطــة  التوجيهيــة  للجنــة  الموســعة  االجتماعــات 
3RP مرتيــن ســنويًا، وتجمــع مشــاركين مــن ممثلــي 
الحكومــات والمنســقين المقيمين/الشــؤون اإلنســانية 

المقيميــن. والمنســقين  المعنييــن 

وتتألــف اللجنــة الفنيــة اإلقليميــة، برئاســة مشــتركة 
بيــن المفوضيــة وبرنامــج األمــم المتحــدة اإلنمائــي، 
فــي  الشــريكة  الــوكاالت  يمثلــون  أعضــاء  مــن 
العمليــات  مســئولي  مســتوى  علــى   3RP الخطــة 
اإلقليمييــن. وتقــدم اللجنــة الفنيــة اإلقليميــة المشــورة 
للجنــة التوجيهيــة اإلقليميــة وتوجــه عمليــة التخطيــط 
الفنــي، والتنفيــذ، والرصــد واإلبــالغ بشــأن االســتجابة 
اإلقليميــة. وهنــاك تمثيــل للمنظمــات غيــر الحكوميــة 
التوجيهيــة  واللجنــة  اإلقليميــة  الفنيــة  اللجنــة  فــي 
اإلقليميــة مــن خــالل ممثليــن عــن المنتــدى اإلقليمــي 
وأعضائــه  الحكوميــة  غيــر  الدوليــة  للمنظمــات 

المنتخبيــن.

لجمــع  أنظمــة   3RP الخطــة  بلــدان  تمتلــك 
واالســتجابات  باالحتياجــات،  المتعلقــة  المعلومــات 
والفجــوات لدعــم القطــاع والتنســيق المشــترك فيمــا 
األكثــر  األدوات  توفيــر  تــم  وقــد  القطاعــات.  بيــن 
كفــاءة للتخطيــط لالســتجابة والرصــد، بمــا فيهــا اداة 
ActivityInfo االلكترونيــة التــي تســاعد علــى جمــع 
وادارة وتتبــع وتحليــل المؤشــرات فــي لبنــان واألردن 
والعــراق وســيتم تطبيقهــا فــي تركيــا ومصــر فــي عــام 

.2016

والمنظمــات  المتحــدة  األمــم  وكاالت  وستســتمر 
غيــر الحكوميــة علــى المســتوى اإلقليمــي والدولــي 
بالمشــاركة بصــورة أوســع مــن خــالل أدوات وُأطــر 

عــام 2016. فــي  والتقييــم  المتابعــة  التصميــم، 

العمــل  مجموعــة  تقــوم  القطــري،  المســتوى  وعلــى 
وخطــوط  األهــداف  بإعــداد  قطــاع  بــكل  الخاصــة 
األســاس لألهــداف النهائيــة القطاعيــة. ويقــوم كل 
قطــاع فــي كل بلــد بإنتــاج لوحــات معلومــات قطاعيــة 
كذلــك  واإلقليمــي  القطــري  المســتوى  علــى  شــهريًا 
لإلبــالغ بشــأن االنجــازات مقابــل األهــداف التــي تــم 

لالســتجابة. تحديديهــا 

القطــاع  حســب  المالــي  التتبــع  تطبيــق  وسيســتمر 
والمكــون علــى المســتويين القطــري واإلقليمــي لمراقبة 
مســتويات الدعــم التمويلــي للخطــة 3RP. وســيتم 
هــذه  لمواصلــة  المالئمــة  والطــرق  األدوات  تعزيــز 
العمليــة. كمــا ســيتم اصــدار تقاريــر التقــدم والتقاريــر 
الســنوية إلبــراز النجاحــات والتحديــات اضافــة إلــى 

األدلــة الموثقــة حــول الــدروس المســتفادة.

التواصل ثنائي االتجاه
تبقــى المســاءلة تجــاه المســتفيدين مــن أولويــات 
يلتزمــون  الذيــن   ،3RP الخطــة  فــي  الشــركاء 
مــن  والمتأثريــن  الالجئيــن  وتمكيــن  بإشــراك 
المشــاركة فــي االســتجابة. ويتــم بشــكل منتظــم 
والفتيــان  والفتيــات،  النســاء،  مــع  التشــاور 
والرجــال واشــراكهم فــي دورة البرامــج بــدءًا مــن 
والتنفيــذ،  التخطيــط،  إلــى  االحتياجــات،  تقييــم 

والتقييــم. والرصــد 

ويعتبــر التواصــل ثنائــي االتجــاه عامــاًل حاســمًا 
للتأكــد مــن عــدم كــون المجتمعــات متلقيــًا غيــر 
فعــال للرســائل التــي تصــدر عــن الــوكاالت، بــل 
أن تكــون مشــاركًا نشــطًا فــي الحــوار مــع تلــك 
الــوكاالت حــول المســائل الحيويــة التــي تؤثــر 
علــى حياتهــم. فاآلليــات ذات الكفــاءة للشــكاوى 
والتواصــل ثنائــي االتجــاه تســاعد فــي الحفــاظ 

علــى فعاليــة، وشــفافية ونزاهــة البرامــج. 

ويســتخدم الشــركاء فــي الخطــة 3RP مجموعــة 
شــمل  مــن  للتأكــد  اآلليــات  مــن  متنوعــة 
علــى  تؤثــر  التــي  القــرارات  فــي  المجتمعــات 

. تهــم حيا

وتشــمل هــذه اآلليــات، مــن بيــن آليــات أخــرى، 
القلــق  مصــادر  لمناقشــة  المنزليــة  الزيــارات 
األساســية لــدى الالجئيــن والفجــوات وأن يكــون 
لوجــه،  وجهــًا  االقتراحــات  تقديــم  بمقدورهــم 
فــي  تعقــد  التــي  االجتماعــات  إلــى  إضافــة 
المجتمعيــة  والتجمعــات  الرئيســية  القاعــات 

المخيمــات. فــي  يعيشــون  الذيــن  لالجئيــن 

وحيــث أن 89 بالمائــة مــن الالجئيــن يعيشــون 
خــارج المخيمــات، وغالبــًا مــا تمثــل المواصــالت 
مشــكلة قائمــة، فــإن خطــوط المســاعدة ومراكــز 
االتصــال تمكــن االتصــال المباشــر باتجاهيــن، 
القصيــرة  النصيــة  الرســائل  تســتخدم  بينمــا 
المتنقلــة  الهواتــف  تكنولوجيــات  مــن  وغيرهــا 
لتعميــم الرســائل القصيــرة بســرعة وفعاليــة علــى 

أعــداد كبيــرة مــن النــاس. 

كما يستخدم الشركاء في الخطة 3RP المواقع 
المجتمعــي  التواصــل  ووســائل  االلكترونيــة 
للتأكــد مــن اتاحــة المجــال لالجئيــن وغيرهــم مــن 
المســتفيدين للوصــول إلــى الخدمــات المتوفــرة، 
ثنائــي  للتواصــل  أخــرى  قنــوات  إلــى  اضافــة 

والحــوار. االتجــاه 

تــم جمــع أكثــر مــن 200 مــن الجهــات الفاعلــة المحليــة والوطنيــة والدوليــة مــن جميــع أنحــاء المنطقــة معــًا 
مــن خــالل التنســيق االســتراتيجي والفعــال للتصــدي للتحديــات التــي تواجــه الالجئيــن والمجتمعــات المتأثــرة 
وتلعــب  االســتجابة،  بعمليــة  لإلبــالغ  بانتظــام  االحتياجــات  تقييــم  عمليــات  وتجــري  المضيفــة.  والبلــدان 
مشــاركة الالجئيــن والمجتمعــات المضيفــة دورًا هامــًا فــي كل مــن مســتويات تصميــم وتنفيــذ البرامــج. وتتوفــر 
الحمايــة والمســاعدة علــى أســاس غيــر تمييــزي، مــع إيــالء اهتمــام خــاص لألشــخاص ذوي االحتياجــات 
الخاصــة بمــا فــي ذلــك الالجئيــن المعاقيــن والالجئيــن كبــار الســن واألطفــال غيــر المصحوبيــن والمنفصليــن 
عــن عائالتهــم، واألســر التــي تكــون المــرأة فيهــا رب األســرة. وتولــي الــوكاالت اهتمامــًا وثيقــًا لمبــدأ "عــدم 
اإلضــرار"، وكذلــك ديناميكيــات النــوع االجتماعــي لمنــع أو الحــد مــن العواقــب غيــر المقصــودة خصوصــًا 

تلــك التــي قــد تزيــد عــن غيــر قصــد مــن ضعــف النســاء والرجــال والفتيــات والفتيــان.

التنسيق اإلقليمي والمساءلة 

التنسيق

إطار الرصد والتقييم 



الخطة اإلقليمية لالجئ�
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تعميم الوقاية من واالستجابة للعنف الجنسي القائم على النوع االجتماعي

يعتبــر العنــف الجنســي والعنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي مــن المســائل الخطيــرة المتصلــة بالحمايــة 
والتــي تهــدد الحيــاة وغالبــًا ال يتــم اإلبــالغ عنهــا. ويتــم تعميــم الوقايــة واالســتجابة للعنــف الجنســي 
القائــم علــى النــوع االجتماعــي عبــر كافــة القطاعــات، وتحتــاج جميــع جهــات العمــل اإلنســاني الفاعلــة 
إلــى اتخــاذ اإلجــراءات الالزمــة بمــا ينســجم مــع المبــادئ التوجيهيــة للجنــة الدائمــة للعنــف القائــم علــى 
النــوع االجتماعــي 2015 لتحديــد مخاطــر التعــرض لمثــل هــذه االنتهــاكات والتخفيــف منهــا عبــر دورة 

البرنامــج بــدءًا مــن التقييــم وصــواًل إلــى التخطيــط والتنفيــذ والرصــد والتقييــم.

يعمــل الشــركاء فــي الخطــة 3RP بتعــاون وثيــق مــع 
الحكومــات المضيفــة للحفــاظ علــى امكانيــة الوصول 
إلــى الســالمة وعــدم االعــادة القســرية ودعــم أنظمــة 
وتعزيــز  المتكاملــة  والخدمــات  الوطنيــة  الحمايــة 
الحمايــة  مجــال  فــي  المتخصصــة  االســتجابات 
علــى  القائــم  والعنــف  الجنســي  العنــف  لضحايــا 
اإلعاقــات  مــن ذوي  االجتماعــي والالجئيــن  النــوع 
واألطفــال وغيرهــم مــن ذوي االحتياجــات الخاصــة 

محــددة. لمخاطــر  المعرضيــن  أو 

كمــا يعتبــر تعزيــز القــدرات الوطنيــة مــن األولويــات 
الشــاملة من أجل تعزيز الحماية الفعالة والمســتدامة 
والخدمــات التعليميــة. ويعمــل الشــركاء فــي الخطــة  
المشــورة  لتوفيــر  الحكومــات  مــع  بالشــراكة   3RP
الفنيــة لتعزيــز األطــر الوطنيــة القانونيــة بمــا ينســجم 
مــع المعاييــر الدوليــة، بمــا فــي ذلــك تلــك الراســخة 
فــي اتفاقيــة عــام 1951 المتعلقــة بوضــع الالجئيــن 
دراســة  يشــمل  وهــذا   .1967 لعــام  وبروتوكولهــا 
التشــريعات المحلية والقدرات والخدمات المؤسســية، 
واقتــراح التدابيــر لمعالجــة الفجــوات المحتملــة فــي 

القانــون، أو السياســات أو الممارســات. 

في عام 2015، تعاونت الوزارات المعنية والشركاء 
فــي الخطــة 3RP بشــكل مكثــف حــول المزيــد مــن 
موائمــة األنظمــة الوطنيــة لحمايــة األطفــال، ووضــع 
القــرارات  فــي  للطفــل  الفضلــى  المصالــح  أولويــات 
التــي تؤثــر علــى رفاههــم، وبالتحديــد لألطفــال غيــر 
المرفوقيــن أو المنفصليــن عــن عائالتهــم. كمــا تــم 
تأســيس  فــي  فنــي مســتمر للحكومــات  تقديــم دعــم 
الجنســي  العنــف  لحــاالت  المالئمــة  االســتجابات 

القائــم علــى النــوع االجتماعــي.

األشــخاص  تحديــد  علــى   3RP الخطــة  وتؤكــد 
والتأكــد  متخصصــة  حمايــة  لخدمــات  المحتاجيــن 
مــن اســتفادتهم مــن مســارات وخدمــات احالــة آمنــة 
كافــة  عبــر  تقــدم  الناجيــن  علــى  ومركــزة  وســرية 
القطاعــات بمــا فيهــا الصحــة والحمايــة والخدمــات 
وفيمــا  القانونيــة.  والمســاعدة  االجتماعيــة  النفســية 
يتعلــق باألطفــال تحديــدًا، فــإن هــذا يشــمل توحيــد 
كافــة  عبــر  األطفــال  تراعــي  التــي  اإلجــراءات 
القطاعــات والتأكــد مــن التوفيــر الفــوري للخدمــات 
المصالــح  مــع  ينســجم  بمــا  الجيــدة  النوعيــة  ذات 

للطفــل. الفضلــى 

واعترافــا منهــا بالــدور المركــزي الــذي تؤديــه أســر 
التخفيــف مــن مخاطــر  فــي  ومجتمعــات الالجئيــن 
 3RP الحمايــة التــي تواجههــم يوميــًا، فــإن الخطــة
الالجئيــن  قــدرات  فــي  لالســتثمار  األولويــة  تعطــي 
للعمــل كأصحــاب قــرار مطلعيــن وكجهــات حمايــة 

فاعلة. وحيث أن 89 بالمائة من الالجئين يعيشون 
خارج المخيمات والتجمعات شبه الحضرية والريفية 
المنتشــرة عبــر مناطــق جغرافيــة واســعة، فــإن الدعــم 
إلــى  تــؤدي  المجتمــع  إلــى  المســتندة  لالســتجابات 
تحســين الوصــول إلــى تجمعــات الالجئيــن والتأكــد 
االســتجابات الحتياجاتهــم وأولوياتهــم  مــن مالئمــة 
وقدراتهــم. وقــد تــم تأســيس المراكــز المجتمعيــة فــي 
األردن  فــي  الحضريــة  وشــبه  الحضريــة  المناطــق 
ومصــر ولبنــان وتركيــا بهــدف توفيــر الدعــم النفســي 
االجتماعــي وفــرص تطويــر المهــارات والمعلومــات 
بمــا  الترفيهيــة  والنشــاطات  القانونيــة  واالستشــارات 
فــي ذلــك تلــك التــي تتــم مــع المجتمعــات المضيفــة 

المحليــة.

ويتــم تنفيــذ مجموعــة متنوعــة مــن النشــاطات لدعــم 
قــدرات الالجئيــن وأفــراد المجتمعــات المتأثــرة للعمــل 
ســبيل  لبنــان، علــى  ففــي  فاعلــة.  كجهــات حمايــة 
الالجئيــن  مــع  التواصــل  متطوعــو  يقــوم  المثــال، 
الــزواج  شــهادات  علــى  للحصــول  بمســاعدتهم 
مســتوى  رفــع  خــالل  مــن  ذلــك  فــي  بمــا  والــوالدة 

اإلجــراءات  بشــأن  للنســاء  واالستشــارات  الوعــي 
ذات الصلــة ومرافقتهــن إلــى المرافــق حيــث يتــم بــذل 
الجهــود الضروريــة لتوســيع نطــاق اســتجابة الحمايــة 
واألردن  لبنــان  وفــي  المجتمــع.  إلــى  المســتندة 
وحدهمــا، يشــارك أكثــر مــن 900 متطــوع للتواصــل 
المجتمعــي فــي برامــج تهــدف إلــى تحســين الوصــول 
أثبتــت  لالجئيــن وخدمتهــم. وفــي العــراق واألردن، 
الثقــة  لبنــاء  رئيســية  أداة  أنهــا  المجتمعيــة  اللجــان 
مــن  المتأثــرة  والمجتمعــات  الالجــئ  بيــن  والتعــاون 
خــالل تحســين وصــول كال الفئتيــن إلــى المعلومــات 

بالحمايــة. المتصلــة  والخدمــات 

فــإن  ســوريا،  فــي  الوضــع  وتعقيــد  لنطــاق  ونظــرا 
الكفــاءة  ذات  المعرفيــة  واالدارة  النوعــي  التســجيل 
يعتبــران مــن األدوات الرئيســية للتأكــد مــن السياســات 
والبرامــج اإلنســانية التــي تقــوم علــى أســاس األدلــة. 
ويتمثــل األســاس الــذي تقــوم عليــه االســتجابة فــي 
الحكومــات ووكاالت  مــع  الشــراكات  بنــاء وتعزيــز 
ومنظمــات  الالجئيــن  ومجتمعــات  المتحــدة  األمــم 

المجتمــع المدنــي مــن المنطقــة وخارجهــا.

إطار إقليمي للحماية

تركيا/المفوضّية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين/ ايمرا جورل
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تقــدم األونــروا الخدمــات المنقــذة للحيــاة والضروريــة 
منــذ  األوســط  الشــرق  فــي  الفلســطينيين  لالجئيــن 
أكثــر مــن 65 عامــًا. وقــد مكّنهــا التواجــد فــي ســوريا 
ولبنــان واألردن مــن االســتجابة بفعاليــة لهــذه األزمــة 
مــن خــالل التوســع الســريع فــي العمليــات اإلنســانية 
 3RP والتكيف، باإلضافة إلى الشــركاء في الخطة
، مــع برامــج التنميــة لتلبيــة االحتياجــات المتغيــرة. 
وعلــى ســبيل المثــال، اســتخدمت مــواد التعلــم عــن 
بعــد التــي طورتهــا األونــروا علــى نطــاق واســع فــي 
جميع أنحاء سوريا لدعم التعليم المستمر لألطفال، 
وفتحــت األونــروا فروعــًا جديــدة للتمويــل األصغــر 
داخــل البــالد لتوفيــر الخدمــات للنازحيــن. وعبــر ذلــك 
وحمايــة  األرواح  إنقــاذ  األونــروا  هــدف  كان  كلــه، 
وصــون كرامــة وقــدرة المجتمعــات الفلســطينية علــى 

مواجهــة األزمــات.

تأثــر الالجئــون الفلســطينيون مــن ســوريا بشــدة مــن 
جــراء الصــراع الدائــر هنــاك. وقــد نــزح أكثــر مــن 
50 بالمائــة مــن الالجئيــن المســجلين لــدى األونــروا 
الجــئ،   560.000 عددهــم   والبالــغ  ســوريا  فــي 
وّفــر نحــو 110.000 الجــئ مــن البــالد، بمــا فــي 
ذلــك حوالــي 42.000 فــروا إلــى لبنــان و 16.000 
نســبيًا  مســتقرًة  األرقــام  هــذه  وظلــت  األردن.  إلــى 
منــذ اتخــاذ تدابيــر أكثــر صرامــة علــى القبــول منــذ 
أكثــر مــن 18 شــهرًا. ويعيــش العديــد مــن الالجئيــن 
الفلســطينيين مــن ســوريا الذيــن تمكنــوا مــن الوصــول 
إلــى األردن ولبنــان فــي بيئــة صعبــة مــع تعرضهــم 
لمخاطــر كبيــرة مــن حيــث الحمايــة بمــا فــي ذلــك 
اإلعــادة القســرية فــي بعــض الحــاالت. وفــي حيــن 
أنهــم قــادرون علــى االســتفادة مــن الخدمــات التــي 

تقدمهــا األونــروا العاديــة، بمــا فــي ذلــك الحصــول 
على التعليم األساســي والرعاية الصحية، باإلضافة 
إلــى المســاعدات اإلنســانية، فقــد تــم تقويــض قــدرة 
نتيجــة  الدعــم  هــذا  نطــاق  توســيع  علــى  األونــروا 

لنقــص التمويــل. 

ولــدى األونــروا وثيقــة نــداء مخصصــة لعــام 2016 
تصــف المحنــة التــي تواجــه الالجئيــن الفلســطينيين 
المتضرريــن مــن األزمــة اإلقليميــة الســورية، وهــي 

متوفــرة علــى الرابــط
.www.unrwa.org/syria-crisis

مساعدة الالجئين الفلسطينيين القادمين من سوريا 

لبنان/وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينين )األونوروا(/ كيت بروكس

1.خارج مناطق عمليات وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينين )األونوروا(، تتواصل الوكالة مع المفوضية والشركاء اآلخرين للتأكد من أن الالجئين الفلسطينين يتمكنون من الوصول إلى الخدمات التي يحتاجونها
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تواصــل كل مــن الجهــات الفاعلــة اإلنســانية واإلنمائيــة تطبيــق النهــج القائــم علــى القــدرة علــى مواجهــة األزمــات فــي االســتجابة لألزمــة فــي ســوريا، وقــد تحقــق 
حتــى اآلن تقــدم كبيــر فــي تفعيــل جــدول أعمــال القــدرة علــى مواجهــة األزمــات فــي الخطــة 3RP ، ســواء مــن الناحيــة المفاهيميــة أو التنظيميــة. ويشــمل ذلــك: )أ( 
االعتمــاد الرســمي لالســتجابة اإلقليميــة المتكاملــة، مــع مكــون القــدرة علــى مواجهــة األزمــات والالجئيــن؛ )ب( إعــداد وثيقــة توجيهيــة واضحــة. )ج( اعتمــاد عمليــة 
التخطيــط والتنســيق المشــترك التــي تتيــح اإلبــالغ الفعــال عــن التقــدم المحــرز؛ )د( وضــع مشــترك لمنظــور القــدرة علــى مواجهــة األزمــات التــي أدرجــت رســميا فــي 
عمليــة التخطيــط للعــام 2016؛ )هـــ( تعزيــز بيئــة السياســات مــن خــالل اعتمــاد جــدول أعمــال البحــر الميــت لتعزيــز القــدرة علــى مواجهــة األزمــات. ويــرد أدنــاه 

إبــراز للنقطتيــن األخيرتيــن.

عقــد منتــدى التنميــة لتعزيــز القــدرة علــى مواجهــة 
وكان  الثانــي 2015  تشــرين  شــهر  فــي  األزمــات 
يهــدف إلــى مــا يلــي: )أ( ضمــان تلبيــة احتياجــات 
وأولويــات البلــدان التــي تأثــرت باألزمــة فــي ســوريا 
واحتســاب التنميــة طويلــة األجــل لتلــك البلــدان. )ب( 
أصحــاب  جميــع  بيــن  وقويــة  دائمــة  شــراكة  إقامــة 
المصلحــة بمــا فــي ذلــك القطــاع الخــاص والقطــاع 
المدنــي  والمجتمــع  الدوليــة  والمنظمــات  العــام 

المانحــة. والــدول  والــرأي  الفكــر  ومؤسســات 

المســاعدات  هيكليــة  موائمــة  علــى  التركيــز  ومــع 
مــع متطلبــات القــدرة علــى مواجهــة األزمــات وعلــى 
القطــاع  إشــراك  وعلــى  االجتماعــي  االســتقرار 
الخــاص، فقــد أســفر المنتــدى والمشــاورات القطريــة 
التــي ســبقته إلــى اعتمــاد وثيقــة تمثــل تقدمــًا باهــرًا، 
أال وهــي جــدول أعمــال البحــر الميــت لتعزيــز القــدرة 
علــى مواجهــة األزمــات، وهــي وثيقــة مشــتركة فــي 
إطــار الخطــة 3RP وتأتــي دعمــًا لمبــادرة ال لضيــاع 
جيــل التــي تهــدف إلــى اســتكمال وتعزيــز عمليــات 
عــادة تنشــيط اســتجابٍة أكثــر قــوًة  التخطيــط الوطنيــة واإ
فــي مجــال القــدرة علــى مواجهــة األزمــات والمحافظــة 
علــى النقلــة النوعيــة التــي بــدأت مــن خــالل الخطــة 

. 3RP

المعوقــات  لحــل  الرئيســية  التوصيــات  وتجســد 
الحاســمة فــي االســتجابة لألزمــة فــي ســوريا التــي 
تمــت صياغتهــا فــي منتــدى التنميــة لتعزيــز القــدرة 
المبــادئ الخمســة  علــى مواجهــة األزمــات تطبيــق 
األساســية فــي جــدول أعمــال البحــر الميــت لتعزيــز 

األزمــات. مواجهــة  علــى  القــدرة 

االســتثمارات  بيــن  التــآزر  زيــادة   .1
واإلنمائيــة. اإلنســانية  والمنهجيــات 

• تحتــاج المســاعدة طويلــة المــدى إلــى آليــات تمويــل 
قويــة وسلســة وتقديــم المســاعدة "الهجينــة" )التمويــل 
المشــترك والجمــع بيــن التمويــل اإلنســاني والتعافــي( 

بهــدف تحقيــق أقصــى قــدر مــن الفعاليــة.

تفعيل جدول أعمال القدرة على مواجهة األزمات 
منتدى التنمية لتعزيز القدرة على مواجهة األزمات

اعتماد جدول أعمال البحر الميت لتعزيز القدرة على مواجهة األزمات
علــى  القــدرة  أعمــال  جــدول  تســتكمل  أن  يجــب   •
التمويــل  عــن  فصــل  بإضافــة  األزمــات  مواجهــة 
والترويــج لـــ "اتفاقيــة التمويــل" لدعــم اســتخدام التمويل 

المبتكــر لبنــاء القــدرة علــى مواجهــة األزمــات.

مــن  الوطنيــة  الملكية/القيــادة  تعزيــز  يجــب   •
فــي تنفيــذ خطــط  النتائــج المســتدامة  أجــل تحقيــق 

بة. االســتجا

مواجهــة  علــى  القــدرة  بنــاء  منهجيــات  تتطلــب   •
األزمــات وجــود شــراكات قويــة وتكامــل التداخــالت 
اإلنســانية واإلنمائيــة فــي مجــال ســبل كســب العيــش 

المســتدامة.

2. إيــالء األولويــة لكرامــة الفئــات الســكانية 
المتأثــرة واكتفائهــا الذاتــي.

• يمثــل تعزيــز األشــغال العامــة كثيفــة العمالــة التــي 
تهــدف إلــى اســتعادة البنيــة التحتيــة الحيويــة والحفــاظ 
عليهــا وتعزيــز العمــل الالئــق ورفاهيــة جميــع الســكان 
المتضرريــن عنصــرا أساســيا فــي دعــم الدخــل وســبل 

كســب العيــش علــى نطــاق واســع.

لحمايــة  إطــارًا  جيــل  لضيــاع  ال  مبــادرة  تضــع   •
األطفــال والشــباب مــن الفقــر وتوفيــر خدمــات عادلــة 
اســتقرار  ودعــم  األعمــال  لريــادة  مســاحة  وتوفيــر 

العامــالت. واألمهــات  والمــرأة  األســرة 

• زيــادة دور القطــاع الخــاص فــي توفيــر التعليــم 
والتدريــب علــى المهــارات عبــر اإلنترنــت للحصــول 

علــى فــرص العمــل.

الجيــد  التعليــم  علــى  الحصــول  ضمــان  يعتبــر   •
للجميــع دون تمييــز ركيــزة أساســية مــن ركائــز بنــاء 

الســكان علــى مواجهــة األزمــات. قــدرة 

3. تعزيز القدرات المحلية، ال استبدالها

• يشــكل تعزيــز العدالــة وســيادة القانــون والكرامــة 
مواجهــة  علــى  القــدرة  لبنــاء  األساســية  اللبنــات 

االجتماعــي. واالســتقرار  األزمــات  

األزمــات  علــى مواجهــة  القــدرة  بنــاء  تعزيــز  تــم   •
فــي المجتمعــات المحليــة مــن خــالل آليــات التخفيــف 
المحليــة  المســتويات  علــى  الصراعــات  حــدة  مــن 

والوطنيــة.

• تعتبــر البلديــات فــي الخــط األمامــي لبنــاء القــدرة 
إليهــا  ينظــر  أن  ويجــب  األزمــات،  مواجهــة  علــى 
علــى أنهــا تــؤدي دورًا حاســمًا فــي االســتجابة، كمــا 
يعتبــر تقديــم الدعــم التقنــي لتعزيــز أنظمــة وقــدرات 

التشــغيل واإليصــال أمــرًا بالــغ األهميــة.

4. إقامــة شــراكات جديــدة وشــاملة للجميــع 
لبنــاء القــدرة علــى مواجهــة األزمــات وتشــجيع 
االبتــكار وتعزيــز االرتبــاط والفاعليــة والكفــاءة.

الخــاص  للقطــاع  الفــرص  علــى  العثــور  يمكــن   •
التاليــة: توســيع  المجــاالت  فــي  ليــؤدي دورًا مفيــدًا 
ونشــر  التجاريــة  األعمــال  لتنميــة  الماليــة  المــوارد 
دارتهــا  واإ المشــاريع  تخطيــط  مجــال  فــي  القــدرات 
وتنفيذهــا وخلــق فــرص عمــل وتوفيــر التدريــب علــى 
وتحديــد  والالجئيــن  المحلييــن  للســكان  المهــارات 
الطلــب علــى المنتجــات المحليــة وتشــجيع الشــركات 
مضافــة  قيمــة  ذات  منصــات  فــي  للنظــر  الدوليــة 

لالســتثمار. بالنســبة 

أجــل  مــن  االجتماعــي  التماســك  5. حمايــة 
العمــل المشــترك لتشــجيع القــدرة علــى مواجهــة 

ــاون الســلمي.  األزمــات والتع

• شــمول ومشــاركة المرأة وشــمول الشــباب واســتعادة 
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إن وجــود مفهــوم موحــد للـــ "القــدرة علــى مواجهــة 
وفقــًا  تكييفــه  ذلــك  بعــد  يمكــن  والــذي  األزمــات" 
لتتبــع  ضــرورٌي  أمــٌر  بلــد  لــكل  المحــدد  للســياق 
وقيــاس التقــدم المحــرز فــي المســتقبل. وتــم تعريــف 
منظــور القــدرة علــى مواجهــة األزمــات فــي: )أ( 
تحديد وتقييم أنشــطة القدرة على مواجهة األزمات 
علــى  والقــدرة  الالجئيــن  مكونــات  مــن  كل  عبــر 
مواجهــة األزمــات ضمــن الخطــة 3RP. )ب( دفــع 
القــدرة علــى مواجهــة األزمــات ِقدمــًا عبــر جميــع 
مــن  وذلــك  والبلــدان،  والقطاعــات  الســكان  فئــات 
خــالل التخطيــط المالئــم، والرصــد، واإلبــالغ؛ )ج( 
إنشــاء خــط األســاس لقيــاس مــدى قيــام الشــركاء 
فــي الخطــة 3RP بتعزيــز القــدرة علــى مواجهــة 
األزمــات فــي إطــار دعــم خطــط وطنيــة متكاملــة 

علــى نحــو متزايــد.

بالنسبة للبلدان التي اختارت تطبيق منظور القدرة 
علــى مواجهــة األزمــات )تركيــا والعــراق ومصــر(، 
تــم تصنيــف مخرجــات المشــروع باســتخدام مقيــاس 
تقييــم ذاتــي مكــون مــن خمــس نقــاط لقيــاس مــدى 
قيــام تلــك البلــدان بمــا يلــي: )أ( تعزيــز القــدرات 
والمؤسســات الوطنيــة/ المحليــة. )ب( المســاهمة 
فــي الفوائــد المســتدامة؛ )ج( المســاهمة فــي تحقيــق 
التماســك االجتماعــي. ويمكــن العثــور علــى هــذه 
التصنيفــات فــي مصفوفــات اســتجابة القطــاع فــي 

كل مــن تلــك الخطــط القطريــة الثــالث.

البلــدان  بيــن  مــن  أن  األولــي  التحليــل  ويشــير 
ممــا  الدرجــات،  أعلــى  تركيــا  حققــت  الثــالث، 
ناحيــة  ومــن  للبرمجــة.  الجــاري  الوضــع  يعكــس 
أنــه  إلــى  القطــاع  التحليــل حســب  يشــير  أخــرى، 
التعليــم  قطــاع  فــي  الدرجــات  أعلــى  تحقيــق  تــم 
وذلــك ألن المشــاريع غالبــًا مــا تعمــل مــع األنظمــة 
الوطنيــة، وترّكــز علــى الفوائــد المســتدامة وتؤّكــد 
علــى التماســك االجتماعــي. وعمومــًا، حقّــق مكــون 
القــدرة علــى مواجهــة األزمــات تصنيًفــا أعلــى قليــاًل 
مــن مكــون الالجئيــن، ممــا يشــير إلــى أن األنشــطة 
اإلنســانية تمتلــك أيضــًا برمجــة قويــة فــي مجــال 

القــدرة علــى مواجهــة األزمــات.

مواجهــة  علــى  القــدرة  منظــور  تطبيــق  أثبــت 
مســتوى  لتحديــد  مفيــدة  عمليــة  كونــه  األزمــات 
مواجهــة  علــى  القــدرة  أنشــطة  بيــن  التكامــل 
األزمــات فــي كل مــن مكونــي الالجئيــن والقــدرة 
هــذا  صقــل  وســيتم  األزمــات.  مواجهــة  علــى 
النهــج بشــكل أكبــر خــالل عــام 2016 إلنشــاء 
تقاريــر دوريــة عــن التقــدم األكبــر بشــأن اعتمــاد 
مواجهــة  علــى  القــدرة  إلــى  المســتندة  البرامــج 
لــى توثيــق أفضــل الممارســات التــي  األزمــات واإ
فــي أماكــن أخــرى. يمكــن زيادتهــا أو تكرارهــا 
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واالســتقرار  الســالم  وتعزيــز  اإلنســانية  الكرامــة 
االجتماعــي.

• تغييــر التركيــز علــى الالجئيــن باعتبارهــم أصــول 
ذات قيمــة للمجتمعــات المضيفــة بــداًل مــن اعتبارهــم 

عبئــًا ســيعّزز التماســك االجتماعــي.

المبــادئ  لهــذه  العملــي  التطبيــق  كيفيــة  ســتتطلب 
تحفيــز  لمواصلــة  توضيحيــة  رســوم  والتوصيــات 
التفكيــر وكذلــك اعتمــاد تحســين الرصــد المشــترك 

التعلــم. وعمليــات  التقييــم  طــار  واإ

لــدى العديــد مــن المبــادرات الحاليــة ضمــن الخطــة  
مواجهــة  علــى  القــدرة  لبنــاء  قويــة  ميــزات   3RP
األزمــات، وذلــك فــي تركيزهــا علــى تعزيــز الملكيــة 

إلــى  توجههــا  وفــي  واألنظمــة  والقيــادة  الوطنيــة 
توليــد فوائــد مســتدامة وتطويــر القــدرات االســتيعابية 
االنتبــاه  إيالئهــا  فــي  وكذلــك  والتحويليــة  والتكيفيــة 
هــذه  إلــى  ينظــر  وعندمــا  االجتماعــي.  للتماســك 
الميــزات مــن منظــور القــدرة علــى مواجهــة األزمــات، 
يتــم ابرازهــا، وتتضــح الفــرص التــي توفرهــا لتعزيــز 
األزمــات  مواجهــة  علــى  القــدرة  بنــاء  إمكانــات 

بســيطة. بتعديــالت 

تركيــا  فــي  الــوكاالت  تدعــم  المثــال،  ســبيل  علــى 
اســتجابًة قويــة ذات قيــادة وطنيــة مــن خــالل التكيــف 
مــع طبيعــة تدخلهــا تجــاه االبتــكار وتبــادل المعــارف.

البلديــات  قــدرات  تطويــر  ســياق  فــي  لبنــان،  وفــي 
تواجههــا،  التــي  المباشــرة  للتحديــات  لالســتجابة 

يجــري انتهــاز الفــرص البتــكار آليــات جديــدة لتقديــم 
المســاعدة التقنيــة والتنســيق بيــن الــوزارات المعنيــة 
تشــكيل  وبالتالــي  الوطنــي،  دون  المســتوى  إلــى 
مســارات جديــدة للحوكمــة الالمركزيــة. وباإلضافــة 
باعتمــاد  الحكوميــة  الــوكاالت  قامــت  ذلــك،  إلــى 
وتعديــل نمــاذج مبتكــرة إلشــراك المجتمــع المحلــي 
تركــز علــى تقييــم المخاطــر والمــوارد، وقــد أدت إلــى 
إعــادة هيكلــة هــذه الــوكاالت لتقديــم اســتجابة أفضــل.

بيــن  التــآزر  فــرص  انتهــاز  األردن،  فــي  ويجــري 
االســتجابات لالحتياجــات الملحــة للبلديــات، وخلــق 
وتطويــر  العيــش  كســب  لســبل  جديــدة  خيــارات 
عمليــات أكثــر اســتدامة مــن ناحيــٍة بيئيــة وذلــك مــن 
خــالل البرمجــة المتكاملــة، والتعــاون المشــترك بيــن 

التكيفــي. والتنفيــذ  والتخطيــط  الــوكاالت 
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تــزداد أوضــاع الالجئيــن الســوريين ســوءًا مــن حيــث 
ســبل كســب العيــش نتيجــة اآلثــار التراكميــة للنــزوح 
لفتــرات طويلــة، بمــا فــي ذلــك اســتنزاف موجوداتهــم 
اإلنســانية  المســاعدات  وانخفــاض  ومدخراتهــم، 
والزيــادة فــي تكاليــف المعيشــة وعــدم الحصــول علــى 
ســبل عيــش وفــرص عمــل رســمية فــي معظــم البلــدان 

المضيفــة.

وفــي ذات الوقــت ومــع تنافــس الالجئيــن الســوريين 
بشــكل غيــر رســمي علــى الوظائــف التــي تتطلــب 
وتأثيــر  متدنيــة  أجــور  متدنيــة وبمعــدالت  مهــاراٍت 
ذلــك علــى الشــركات العاملــة فــي البلــد المضيــف مــن 
حيــث فقــدان التجــارة مــع ســوريا، فقــد تفاقــم معــدل 
البطالــة فــي البلــدان المضيفــة بشــكل كبيــر ، والــذي 
بيــن  خاصــة   ، بالفعــل  األزمــة  قبــل  مرتفعــًا  كان 
الشــباب لتصــل إلــى 25-30 بالمائــة فــي بعــض 
البلــدان، وهــي نســبة أعلــى بكثيــر مــن معــدل بطالــة 
الشــباب العالمي البالغ 13 بالمائة حســب ما ذكرته 
منظمــة العمــل الدوليــة. ويعتبــر معــدل البطالــة بيــن 
النســاء الشــابات مرتفعــًا بشــكل خــاص فــي المنطقــة، 
حيــث أنــه يتعــدى معــدل البطالــة بيــن الشــبان بمقــدار 

22 نقطــة مئويــة.

الــذي  والضعــف  المتزايــدة  الضائقــة  وتعتبــر 
يعانيــه الالجئــون الســوريون واإلدراك المتزايــد فــي 
المنطقــة  أنحــاء  فــي جميــع  المضيفــة  المجتمعــات 
بــأن الالجئيــن يشــكلون تهديــدًا لســبل عيشــهم مــن 
مــن  واحــدة  وتشــكل  للقلــق  تدعــو  التــي  األســباب 
أهــم المخاطــر علــى االســتقرار فــي المنطقــة، والتــي 

شــامل. نحــو  بقــوة وعلــى  لهــا  التصــدي  يجــب 

ومــع زيــادة التركيــز علــى جــدول أعمــال القــدرة علــى 
مواجهــة األزمــات، يتجــه عــدٌد كبيــٌر مــن الشــركاء 
التجاريــة  األعمــال  وتنميــة  المهنــي  التدريــب  إلــى 
المســألة  هــذه  لمعالجــة  محاولــة  فــي  الصغيــرة 
األساســية، فــإن قدرتهــم علــى القيــام بذلــك محــدودة 
المجــزأة وبســبب  الطريقــة  بســبب  ذلــك  ســواء كان 
غيــاب البيئــة السياســية الداعمــة. ويجــب أن يعالــج 

كال الســببين بشــكل واضــح فــي عــام 2016.

ومــن حيــث السياســات، فــإن المتطلــب األول هــو 
الالجئيــن  إلــى  النظــر  مــن  بــداًل  اإلدراك:  تغييــر 
ألنهــم  البــالد،  علــى  عبئــًا  باعتبارهــم  الســوريين 
يجــب  المعروضــة،  القليلــة  الوظائــف  يأخــذون 
النظــر إليهــم باعتبارهــم أحــد األصــول ذات القيمــة 
ألنهــم يمثلــون أيــٍد عاملــٍة كبيــرة تمتلــك الكثيــر مــن 
المجتمعــات  فــي  عــادة  تتوفــر  ال  التــي  المهــارات 
المضيفــة، والتــي يمكــن اســتخدامها لتحفيــز النمــو 

االقتصــادي فــي المنطقــة بــداًل مــن كبحــه. وُيعتبــر 
أمــرًا  البشــري  المــال  رأس  تطويــر  فــي  االســتثمار 
جيــدًا بالنســبة للبلــد المضيــف وإلعــادة إعمــار ســوريا 

المطــاف. نهايــة  فــي 

والمتطلــب الثانــي، كمــا تمــت اإلشــارة إليــه بشــكل 
قاطــع فــي جــدول أعمــال البحــر الميــت لتعزيــز القدرة 
الكاملــة  المشــاركة  هــو  األزمــات،  مواجهــة  علــى 
النطــاق  واســع  االســتثمار  فــي  الخــاص  للقطــاع 
العاملــة مــن  الــذي يمكــن أن يســتفيد مــن األيــدي 
الســوريين والمجتمــع المضيــف. وتحظــى المنطقــة 
بقطــاٍع خــاٍص قــوٍي جــدًا. ويبقــى الخــوف النابــع مــن 
عــدم اليقيــن العقبــة الرئيســية أمــام قيــام الشــركات 

باالســتثمار دعمــا لألزمــة الســورية.

بشــكل  للمشــاركة  اســتعدادهم  الكثيــرون  بيــن  وقــد 
قطــاع  مــن  مبتكــرة  اســتجابات  وضــع  فــي  كامــل 
األعمــال، لكنهــم يأخــذون المخاطــر المرتفعــة للغايــة 
بعيــن اإلعتبــار. ومــن شــأن أي شــيء يمكــن القيــام 
وهنــاك  المنظــورة،  المخاطــر  تلــك  مــن  للحــد  بــه 
العديــد مــن األمثلــة علــى هــذه السياســات، أن يســرع 
كبيــرًا  يســتوعب عــددًا  يمكــن أن  الــذي  االســتثمار 
مــن الشــباب العاطليــن عــن العمــل، وأن يحــد مــن 
الحاجــة إلــى الدعــم اإلنســاني، وأن يحــد مــن التوتــر، 

ويحفــز دورة النمــو االقتصــادي.

سياســات  اعتمــاد  فــي  الثالــث  المتطلــب  ويتمثــل 
العمــل اإلبداعيــة لالجئيــن الســوريين للســماح لهــذه 

أخــرى  مــرًة  هنــا  ويظهــر  بالعمــل.  االســتثمارات 
الحاجــز الرئيســي مــن السياســات أال وهــو الخــوف 
مــن العواقــب المحتملــة علــى البطالــة فــي البلــدان 
المضيفــة والمترتبــة علــى الســماح للســوريين بالعمــل. 
ويمكــن إزالــة هــذا الخــوف مــن خــالل اتخــاذ نهــج 
تدريجــي وتكيفــي فــي وضــع السياســات، وهــو مــا 
تتــم الدعــوة إليــه علــى نحــو متزايــد فــي خطــاب القــدرة 
على مواجهة األزمات في ســياق النظم االجتماعية 
تحديــد  الممكــن  غيــر  ومــن  المعقــدة.  االيكولوجيــة 
اســتجابة النظــام لسياســة مــا فــي وقــت مبكــر. ومــن 
معينــة  لجماعــات  تســمح  محــدودة،  مبــادرة  شــأن 
بالقيــام بعمــل معيــن فــي مناطــق معينــة فــي ظــل 
ظــروف معينــة، وتســتكمل مــن خــالل قيــام القطــاع 
رشــاد المزيــد  الخــاص بخلــق فــرص العمــل، بإعــالم واإ

مــن تطويــر السياســات فــي هــذا المجــال.

التــي  العمــل  فــرص  المقاربــات لخلــق  ومــن حيــث 
 ،3RP الخطــة  فــي   الشــركاء  بهــا مختلــف  يقــوم 
فــإن المطلــوب هــو نطــاٌق أوســُع بكثيــر وجهــٌد أكثــُر 
تولــي  مــع  العيــش،  ســبل كســب  لتطويــر  منهجيــة 
أدوارًا متخصصــة ضمــن عمــل  الشــركاء  مختلــف 
كلــي تعاونــي، علــى ســبيل المثــال لتحليــل الســوق، 
بالمهــارات  الخاصــة  الدراســية  المناهــج  ولتطويــر 
المهنيــة والحياتيــة، مــن أجــل تعزيــز التكنولوجيــات 
المبتكــرة، واألعمــال الصديقــة للبيئــة، وحلــول الطاقــة 
البديلــة والتوســع فــي مقاربــة تفعيــل األســواق لصالــح  
لبنــان، علــى  فــي  إليــه  الدعــوة  تتــم  والــذي  الفقــراء 

ســبيل المثــال.

ُسُبل كسب العيش والوظائف 

األردن/منظمة العمل الدولية/ نادية بسيسو
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فــي 2016-2017 ســتكون هنــاك حاجــة إلــى جهــد موحــد مــن الشــركاء فــي الخطــة 3RP، بالتعــاون مــع الحكومــات المضيفــة ومجتمــع المانحيــن، بمــا يتفــق 
مــع األطــر القانونيــة الوطنيــة، وذلــك للتركيــز علــى مــا يلــي:

1. استقرار سبل كسب العيش وفرص العمل من خالل توليد الدخل وخلق فرص العمل الطارئة ألفراد المجتمع المضيف والالجئين.

2. دعم اإلنعاش االقتصادي المحلي لتعزيز القدرة االستيعابية القصوى من المجتمعات المضيفة لالجئين.

3. دعم المجتمعات المضيفة من خالل تطوير وتوسيع نطاق العمالة المستدامة والنمو االقتصادي الشامل.

4. تنفيذ شــراكات مع القطاع الخاص بما يتعلق بســبل كســب العيش وفرص العمل، للمناطق شــبه الرئيســية، وتعزيز التجارة اإلقليمية البينة، واستكشــاف 
الخيــارات المتاحــة للعمــل وخلــق فــرص العمــل، وتوظيــف الشــباب. استكشــاف المزيــد مــن الروابــط فــي المجــاالت المحيطــة بالوظائــف الصديقــة للبيئــة، 

وتكنولوجيــا المعلومــات، والخدمــات واالســتفادة مــن الشــباب األصغــر ســنًا وحملــة الشــهادات الجامعيــة فــي البلــدان المتأثــرة باألزمــة الســورية.

5. تطوير المنتجات واألدوات التي تعزز اســتجابة القدرة على مواجهة األزمات من خالل اســتراتيجيات ســبل كســب العيش الُمســتدامة واالســتقرار حيث 
يتــم التركيــز علــى المجتمعــات المضيفــة والالجئيــن.

:3RP مبادرة سبل كسب العيش اإلقليمية ضمن الخطة
تعمــل الجهــات الفاعلــة فــي الخطــة 3RP علــى دعــم الالجئيــن وكذلــك الجهــات المعنيــة األخــرى فــي المنطقــة علــى تعزيــز تغييــر السياســات، وتقديــم المهــارات 
الحياتيــة والتدريــب المهنــي فضــالً عــن دعــم المبــادرات الصغيــرة والمتوســطة التــي توفــر فــرص ســبل كســب العيــش لالجئيــن والمواطنيــن العاطليــن عــن العمــل 
أو العامليــن فــي وظائــف متدنيــة. وبنــاءًا علــى التحــوالت فــي السياســة، وبالتشــاور الكامــل مــع الحكومــات، ســيتم توفيــر التمويــل لمبــادرات كســب العيــش. 
وقــد تكــون هــذه المبــادرات لنقــل المهــارات الفنيــة، ودعــم التحــوالت فــي السياســات بمــا فــي ذلــك تحليــل سياســة العمــل والتكليــف بإجــراء الدراســات فضــاًل عــن 

المبــادرات المتناهيــة الصغــر والصغيــرة والمتوســطة التــي ُتوفّــر النقــد مقابــل العمــل أو التوظيــف للمتأثريــن باألزمــة.

ــًا لمعاييــر محــددة. وســيقوم فريــق إقليمــي بمراقبــة صــرف األمــوال وتوفيــر  ــاءًا علــى طلبهــا ووفق ــًا، وتخصيصهــا للبلــدان بن وســتتم ادارة هــذه األمــوال إقليمي
اإلشــراف الفنــي علــى تنفيذهــا.  

األولويات
ســيكون التقــدم فــي إظهــار كيفيــة توليــد ســبل كســب 
تلبــي  وجــودة  ونطــاق  بســرعة،  والوظائــف  العيــش 
الفقــر  مــن  والحــد  الدخــل،  مســتوى  رفــع  توقعــات 
وعــدم المســاواة بينمــا تلبــي أهــداف االســتدامة البيئيــة 
والشــمولية مــن عوامــل التمكيــن األساســية فــي جــدول 
األعمــال الجديــد للتنميــة- أال وهــي اصــالح نمــاذج 
الموقــف  ورقــة  مــع  ينســجم  وهــذا  والتنميــة.  النمــو 
الصــادرة عــن االســتجابة اإلنمائيــة المســتندة للقــدرة 
علــى مواجهــة األزمــات  والتابعــة لمجموعــة األمــم 
المتحــدة اإلنمائيــة. ويجــب أن تشــكل البلــدان التــي 
تواجــه األزمــات مجــال تركيــز كبيــر لجــدول األعمــال 
هــذا، ومــن هنــا تأتــي الحاجــة إلــى نمــاذج جديــدة 
مبتكــرة لتوليــد الوظائــف وســبل كســب العيــش والتــي 
وبالتحديــد  باألزمــة،  المتأثريــن  احتياجــات  تعالــج 
بشــكل  لالجئيــن  المضيفــة  والمجتمعــات  الالجئيــن 

عــام.

يجب أن يشــمل جدول األعمال ســبل كســب العيش 
وفــرص العمــل الجميــع. فــي أزمــة ســوريا وبعدهــا: 

)أ( يمثــل الالجئــون أيــدي العمــل الهامــة التــي يمكــن 
اســتخدامها لتحقيــق النمــو االقتصــادي؛ )ب( يجــب 
الحفــاظ علــى رأس المــال المتمثــل بمهاراتهــم إلعــادة 
تعزيــز  يمثــل  )ج(  المســتقبل.  فــي  ســوريا  إعمــار 
ســبل كســب العيــش لالجئيــن والمجتمعــات المضيفــة 
صفقــًة رابحــًة حيــث ُيطلــب مــن البلــدان المضيفــة 
تهيئــة الظــروف السياســة المطلوبــة لالســتثمار ومــن 

المجتمــع الدولــي توفيــر المــوارد الالزمــة.

خــالل عامــي 2016-2017، ســتعالج االســتجابة 
العيــش  كســب  وســبل  العمــل  فــرص  مجــال  فــي 
الالجئــون  يواجههــا  التــي  التحديــات  المســتدامة 
)داخــل وخــارج المخيمــات( والمجتمعــات المضيفــة. 

التدخــالت: التاليــة  العناصــر  وســتحدد 

النهج: ســيتضمن النهج الشــامل، الذي ينفذ بطريقة 
متكــررة، المكونــات التفاعلية التالية:

)1( التحليل والرصد 
)2( تصميم البرامج وتنفيذها.

المتغيــر  الوضــع  فــي  النهــج  هــذا  وتكمــن ضــرورة 
باســتمرار علــى األرض ممــا يتطلــب القــدرة علــى 
لتحقيــق  التكيــف  علــى  والقــدرة  األزمــات  مواجهــة 

للوضــع. المراعيــة  البرامــج 

بلــد  فــي كل  يوجــد  المؤسســية:  والبيئــة  السياســات 
فــي  اختــالٌف  األزمــة  مــن  المتضــررة  البلــدان  مــن 
السياســة والبيئــة المؤسســية بشــأن العمــل وامتــالك 
والحقــوق،  والســفر،  التجاريــة،  األعمــال  وتشــغيل 
الــخ. ويحتــاج إطــار السياســات واإلطــار المؤسســي 
إلــى أن ُيحلّــل وُيصــاغ بحيــث يمكــن أجــراء حــوار 
مفتــوح وشــفاف حــول الفــرص والقيــود علــى ســبل 
كســب العيــش المســتدامة. وقــد تــم اتخــاذ الخطــوة 
األولــى مــن خــالل اعتمــاد جــدول األعمــال البحــر 
الميــت لتعزيــز القــدرة علــى مواجهــة األزمــات. ومــن 
الُمســّلم بــه أن الحكومــات الوطنيــة هــي التــي تحــدد 
للحــوار  المؤسســي  والفضــاء  الوطنيــة  السياســات 
حــول مــا يمكــن القيــام بــه بشــكل مختلــف، وســيتم 

دعمهــا فــي هــذا المجــال.
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"اســمي غزالــة األحمــد. وعمــري 14 ســنة وأنــا مــن منطقــة قــرب حلــب فــي 
ســوريا".

هربــت غزالــة مــع عائلتهــا إلــى لبنــان عندمــا وصــل القصــف إلــى قريتهــا. 
وقــد عقــدت العــزم علــى مواصلــة طفولتهــا والتركيــز علــى حلمهــا، فالتحقــت 

بالدراســة بســرعة.

"طموحــي للمســتقبل أن أصبــح مصممــة 
أزيــاء مشــهورة".

"الرياضيــات هــي الموضــوع الــذي سيســاعدني أكثــر فــي تصاميــم اللبــاس. 
وســأتعلم حــول األحجــام والزوايــا والهندســة المختلفــة".

فــي وقــت فراغهــا، تقــوم غزالــة بتصميــم وخياطــة الثيــاب. ولديهــا أصدقــاء 
لبنانييــن وســوريين يســاعدونها مــن خــالل إعطــاء رأيهــم بعملهــا.

"أصدقــاؤك مهمــون، ولكــن األهميــة األكبــر فــي حياتــك هــي للدراســة. فعليــك 
أن تعمــل بجــد ولكــن مــن الواضــح أنــك تحتــاج إلــى الراحــة فــي بعــض 

األحيــان ".

"رســالتي لجميــع األطفــال الذيــن يأتــون مــن ســوريا هــي بــأن يقنعــوا آبائهــم 
بتســجيلهم فــي المــدارس ".

أطلقــت مبــادرة ال لضيــاع جيــل فــي عــام 2013 
لتركيــز االنتبــاه علــى المحنــة التــي يواجههــا األطفــال 
المتضررين من األزمة السورية. من خالل التعبير 
المحتملــة  "الخســارة"  حــول  حقيقيــة  مخــاوف  عــن 
والشــباب  والمراهقيــن  األطفــال  مــن  كامــل  لجيــل 
نتيجــة آلثــار العنــف والتشــرد، تضــع المبــادرة التعليــم 
وحمايــة الطفــل فــي صميــم االســتجابة داخــل ســوريا، 
وعبــر البلــدان الخمســة المضيفــة لالجئيــن )تركيــا 

ولبنــان واألردن والعــراق ومصــر(.

ويتــم ابــالغ مبــادرة ال لضيــاع جيــل ودمجهــا مــن 
خــالل الخطــة 3RP، والتــي تعكــس الرؤيــة لحمايــة 
وتعليــم جميــع األطفــال المتضرريــن مــن الصــراع 

القائــم فــي ســوريا.

وعلــى الرغــم مــن كل الجهــود المبذولــة، تتســم حالــة 
أنحــاء  جميــع  فــي  ســوريا  مــن  الالجئيــن  األطفــال 
هنــاك  فــأن  األزمــة  طــول  ومــع  باليــأس.  المنطقــة 

المزيــد ممــا يتعيــن القيــام بــه لتوســعة نطــاق الخدمات 
األطفــال  مــن  وغيرهــم  لالجئيــن  المقدّمــة  النوعّيــة 
الُمعرضيــن للخطــر. وتحظــى زيــادة االســتثمار فــي 
بنــاء قــدرات النظــم والخدمــات الوطنيــة بأهميــة بالغــة 
الخدمــات  مــن  أفضــل  مســتوى  تقديــم  يتــم  بحيــث 
للمجتمعــات علــى المــدى المتوســط والطويــل األجــل.

ويظــل الوصــول إلــى التعليــم والنهــج المجتمعــي مــن 
األولويــات الرئيســية للتخفيــف واالســتجابة لمخاطــر 
الحمايــة، بمــا فــي ذلــك مــا يتــم مــن خــالل إشــراك 
فُــرص كســب  المراهقيــن والشــباب وتوســيع نطــاق 

العيــش المناســبة.

لقــد أثبتــت الشــراكات بأنهــا عامــل رئيســي فــي قيــادة 
مبــادرة ال لضيــاع جيــل. ومــع انتقالهــا إلــى مرحلــة 
جديــدة، ســيتم التركيــز بشــكل أكبــر للتأكــد مــن أن 
األطفــال والشــباب أنفســهم هــم الدعــاة الحقيقيــون و 

"أبطــال" هــذه المبــادرة.

كونهــا  ناجحــة  جيــل  لضيــاع  ال  مبــادرة  وتعتبــر 
محاذيــًة للعمليــات واآلليــات القائمــة، بمــا فــي ذلــك 
 ،2016 ســوريا  فــي  اإلنســانية  االســتجابة  خطــة 
تســتلهم  والتــي   ،2016-  2015  3RP والخطــة 
مــن الخطــط واالســتراتيجيات الوطنيــة. وللتوضيــح، 
فــإن أهــداف ومؤشــرات مبــادرة ال لضيــاع جيــل بــارزة 
تعقــب  مــن  للتأكــد  الخطــط  هــذه  ضمــن  بوضــوح 

أكثــر. بســهولة  النتائــج 

التمويــل  فــي ضمــان  الرئيســية  وتتمثــل األولويــات 
علــى المــدى األطــول، واألكثــر قابليــة للتنبــؤ مــن 
الميزانيــات اإلنمائيــة واإلنســانية، أثنــاء العمــل مــع 
القطاعيــن العــام والخــاص، وتشــجيع االســتثمارات 
فــي برامــج فعالــة مــن حيــث التكلفــة ومبتكــرة للتعليــم 

وحمايــة األطفــال والمراهقيــن والشــباب.

ال لضياع جيل 

منظمة األمم المتحدة للطفولة )يونيسيف( في الشرق األوسط وشمال افريقيا/ فازو
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الركائز األساسية الثالثة لمبادرة ال لضياع جيل 
ُترّكــز المرحلــة الثانيــة مــن مبــادرة ال لضيــاع جيــل علــى تعزيــز التكامــل بيــن الركائــز األساســية الثالثــة )التعليــم وحمايــة األطفــال والمراهقيــن والشــباب( علــى مســتوى 
السياســات وتقديــم الخدمــات والمجتمــع، مــن خــالل مراكــز األطفــال واألســرة التــي توفــر الحمايــة والتعليــم والخدمــات الخاصــة بمرحلــة المراهقــة تحــت ســقف واحــد 

علــى ســبيل المثــال.

وباإلضافــة إلــى ذلــك، تعتبــر برامــج ســبل كســب العيــش والحمايــة االجتماعيــة ذات أهميــة بالغــة لتخفيــف أثــر الفقــر المتزايــد علــى اســتراتيجيات التكيــف الســلبية، 
مثــل عمالــة األطفــال، والتســرب مــن المــدارس والــزواج المبكــر.

سيتم توجيه جميع الركائز األساسية الثالث من خالل أربع استراتيجيات مترابطة:
1. زيادة العرض والحصول على الخدمات.

2. تحسين نوعية الخدمات.
3. زيادة الطلب ومعالجة الحواجز أمام الوصول إليها.

4. الدعوة إلى إجراء إصالحات قانونية وسياسية لتعزيز خدمات التعليم وحماية الطفل الوطنية.

الركيزة 1: التعليم
تهــدف هــذه المرحلــة الجديــدة مــن مبــادرة ال لضيــاع جيــل إلــى تحســين فــرص التعلــم النوعيــة الرســمية وغيــر الرســمية المتاحــة لألطفــال فــي البلــدان المضيفــة 

لالجئيــن. وســوف يتحقــق ذلــك مــن خــالل:

1. تعزيز فرص الحصول العادل على التعليم في المؤسسات الرسمية وغير الرسمية.
2. زيادة الطلب على التعلم من خالل إشراك األسر والمجتمعات المحلية في تعليم أطفالهم.

3. تحسين نوعية وأهمية التعليم.
4. تعزيز نظم التعليم الوطنية وشبه الوطنية، بما في ذلك االعتراف واالعتماد للتعليم النظامي وغير النظامي.

الركيزة 2: حماية الطفل
يواجــه أطفــال الالجئيــن مجموعــة مــن المســائل المتعلقــة بحمايــة األطفــال، بمــا فــي ذلــك العنــف البدنــي والجنســي وعمالــة األطفــال وزواج األطفــال وتجنيدهــم 
مــن جانــب الجماعــات المســلحة، والتــي تفاقمــت بســبب محدوديــة فــرص الحصــول علــى الخدمــات األساســية، وعــدم وجــود وثائــق قانونيــة والتشــريد والقيــود 
المفروضــة علــى فــرص كســب العيــش للكبــار داخــل األســرة. وســتدعم المرحلــة الجديــدة مــن مبــادرة ال لضيــاع جيــل األطفــال مــن خــالل التدخــالت المنظمــة 

والمســتدامة لحمايــة الطفــل بمــا فــي ذلــك مــن خــالل:

1. تعزيز فرص الحصول على حماية الطفل المجتمعية ذات الجودة، بما في ذلك، دون أن تقتصر على الدعم النفسي واالجتماعي.
2. توفير خدمات متخصصة لحماية الطفل بما فيها الربط، كلما كان ذلك مناسبا، مع الدعم في مجال سبل كسب العيش لألسر واألطفال.

3. تعزيز نظم حماية الطفل الرسمية الوطنية، بما في ذلك من خالل إصالح القوانين والسياسات. 

الركيزة 3: المراهقين والشباب
يعانــي الالجئــون المراهقــون والمراهقــات شــعورًا متزايــدًا مــن العزلــة واالكتئــاب واليــأس داخــل أســرهم ومجتمعاتهــم المحليــة. وتركــز المرحلــة الجديــدة مــن 
مبــادرة ال لضيــاع جيــل علــى التأكــد مــن تمكيــن المراهقيــن والشــباب ليصلــوا إلــى كامــل إمكاناتهــم والمشــاركة فــي العمليــات التــي تؤثــر علــى حياتهــم. وســوف 

يتحقــق ذلــك مــن خــالل:

1. زيادة فرص الحصول على فرص المشاركة المدنية الهادفة.
2. تحسين فرص التواصل من خالل الشبكات واإلرشاد.

3. تعزيز أصوات المراهقين والشباب على المستويات المحلية والوطنية.
4. التأكد من اتاحة فرص سبل كسب العيش الموسعة للشباب، من الذكور واإلناث، بما يتماشى مع ُأطر التشريعات الوطنية.
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الركائز 
االبتكار هو الســمة األساســية للخطة 3RP ويكمن 
علــى  والقائمــة  اإلنســانية  االســتجابة  صميــم  فــي 
القــدرة علــى مواجهــة األزمــات. وتتطلــب القــدرة علــى 
التعامــل والتكيــف مــع البيئــات الصعبــة نهجــًا جديــدًا 

فــي التعلــم وتحســينا لــألدوات والتقنيــات.

وقــد يجبــر حجــم وتعقيــد األزمــة فــي ســوريا الشــركاء 
حلــول جديــدة  تطويــر  علــى  باالســتجابة  المعنييــن 
ومبتكــرة وتعزيــز القــدرة علــى مواجهــة األزمــات . 
وتوفــر الخطــة 3RP للشــركاء منبــرًا لتبــادل المعرفــة 

حــول الممارســات المبتكــرة.

وتعتبــر "الخالصــة الوافيــة عــن الممارســات الجيــدة 
فــي  لألزمــة  اإلقليميــة  االســتجابة  فــي  والمبتكــرة 
عــن   2015 أول  تشــرين  فــي  الصــادرة  ســوريا"، 
اإلنمائــي،  المتحــدة  األمــم  وبرنامــج  المفوضيــة 
التوســع  لدعــم  الدوليــة  للمنظمــات  برامجيــة  أداة 
فــي االســتجابة القائمــة علــى القــدرة علــى مواجهــة 
الفرعيــة. وهــي  المنطقــة  داخــل وخــارج  األزمــات  
تلخص مبادئ الممارســة الجيدة التي تتصل بشــكل 
القــدرة  إلــى  المســتندة  البرمجــة  مجــال  فــي  خــاص 
علــى مواجهــة األزمــات وتقــدم أمثلــة ملموســة لكيفيــة 
تطبيــق هــذه المبــادئ فــي جميــع أنحــاء المنطقــة.

الثانــي 2015  تشــرين  فــي  متفــق عليــه  هــو  كمــا 
مواجهــة  علــى  القــدرة  لتعزيــز  التنميــة  منتــدى  فــي 
األزمــات، الــذي تضمــن أيضــًا ســوقا ًمبتكــرًا، فــإن 
عامــاًل  وتعتبــر  المنطقــة  تتجــاوز  الــدروس  هــذه 
أساســيًا لجــدول أعمــال البحــر الميــت لتعزيــز القــدرة 

األزمــات. مواجهــة  علــى 

المبــدأ األساســي اآلخــر مــن جــدول أعمــال البحــر 
الميــت لتعزيــز القــدرة علــى مواجهــة األزمــات هــو 
القــدرة علــى  لبنــاء  توليــد شــراكات جديــدة وشــاملة 
وتعزيــز  االبتــكار،  وتعزيــز   ، األزمــات  مواجهــة 
هــذه  وتتضمــن  والكفــاءة.  والفعاليــة  االرتبــاط 
النظــرة العامــة االســتراتيجية اإلقليميــة أمثلــة علــى 
الممارســات المبتكــرة عبــر كافــة فصــول نظــرة عامــة 

القطاعــات. علــى 

إشراك القطاع الخاص
فــي االســتجابة  الخــاص  القطــاع  بــد مــن دمــج  ال 
لألزمــة الســورية بهــدف اتبــاع نهــج أكثــر شــمولية 
وقــد   . األزمــات  مواجهــة  علــى  القــدرة  علــى  قائــم 
ركــزت عمليــة إشــراك القطــاع الخــاص فــي كثيــر 
مــن األحيــان علــى تلبيــة االحتياجــات علــى المــدى 
وعلــى  اإلنســانية  الجهــات  مــع  بالتنســيق  القصيــر 
التعريــف الضيــق للدعــم، وعــادة مــا تكــون علــى هيئة 
مســاهمات ماليــة أو مســاهمات مواليــة للمصلحــة 
العامــة وأنشــطة المســؤولية االجتماعيــة للشــركات. 

مــع  باالشــتراك  المقدمــة  المبتكــرة  الحلــول  وتبــرز 
القطــاع الخــاص مثــل المســاعدة النقديــة أو قســائم 
القطــاع  قــدرة  الالجئيــن  تســجيل  وحلــول  الشــراء 
الخــاص علــى العمــل بشــكل خــالق وفعــال ومفيــد 
تــزال  ال  ذلــك،  ومــع  لألزمــات.  االســتجابة  فــي 
لتســيير  جديــدة  طــرق  إلــى  أيضــًا  قائمــة  الحاجــة 
فــي  التوفيــر  وزيــادة  للمتضرريــن،  بكرامــة  العمــل 
التكاليــف نتيجــة القضــاء علــى االزدواجيــة وتعزيــز 

المحليــة. المشــاريع  تنظيــم  فــرص 

جيــدة  الصامــدة  والبلــدان  المجتمعــات  أن  وكمــا 
لألعمــال، فــإن القطــاع الخــاص يــؤدي دورًا أساســيًا 
فــي تعزيــز التنميــة المســتدامة والقــدرة علــى مواجهــة 
األزمــات فــي هــذه البلــدان ويســتفيد منهــا. وحيــث 
أن ضخامــة حجــم المهمــة تتعــدى نطــاق االســتجابة 
حتــى اآلن، فــإن مســاهمة القطــاع الخــاص تعتبــر 
هنــاك  أن  مــن  الرغــم  علــى  األهميــة،  بالــغ  أمــرًا 
القطــاع  مــن  الواســعة  المشــاركة  أمــام  تحديــات 
الخــاص بمــا فــي ذلــك عــدم االســتقرار وعــدم اليقيــن 
المعلومــات  فــي  والفجــوات  الراهــن،  الوضــع  فــي 

المقيــد. التنســيق، والطلــب  وعــدم 

وهنــاك حاجــة إلــى نهــج أكثــر اســتراتيجية للدعــوة 
وتعزيــز القيمــة المضافــة لمشــاركة القطــاع الخــاص 
األســاس  لوضــع  وذلــك  لألزمــات  االســتجابة  فــي 
لبرنامــج متكامــل لبنــاء القــدرة علــى مواجهــة األزمــات 
. وهذا يشمل التعاون الوثيق مع الحكومات الوطنية 
والقطــاع الخــاص المحلــي والدولــي، واألمــم المتحــدة 
والمنظمــات الدوليــة لتحديــد مســارات محــددة إلشــراك 
القطــاع الخــاص تتجــاوز تعبئــة المــوارد، والمســاعدة 

ال تــزال الحكومــات المضيفــة فــي تركيــا ولبنــان واألردن والعــراق ومصــر هــم القــادة والشــركاء الرئيســيين لألمــم المتحــدة والمنظمــات غيــر الحكوميــة الوطنيــة والدوليــة 
فــي تقديــم االســتجابة فــي إطــار الخطــة 3RP فــي جميــع أنحــاء المنطقــة.

أحــد األهــداف الرئيســية للخطــة 3RP فــي عامــي 2016-2017 هــو البنــاء علــى منصــة الشــراكة القائمــة لتوســيع المشــاركة والتنســيق مــع مجموعــة متنوعــة مــن 
الجهــات الفاعلــة المختلفــة، وســيتم تســليط الضــوء علــى العديــد منهــا فــي األقســام التاليــة.

الشراكات 

النقديــة التقليديــة لتعزيــز الحمايــة األساســية، وزيــادة 
قــدرات القطــاع العــام، وتقديــم الخدمــات األساســية 
وتطويــر بنيتهــا التحتيــة، والتــي تــؤدي جميعــًا إلــى 
يــؤدي  الــذي  االقتصــادي،  البيئــي  النظــام  تحســين 
بــدوره إلــى زيــادة المشــاركة واالســتثمار مــن القطــاع 

الخــاص.

يوصــي جــدول أعمــال البحــر الميــت لتعزيــز القــدرة 
الخــاص  القطــاع  بإشــراك  علــى مواجهــة األزمــات 
فــي االســتجابة للقــدرة علــى مواجهــة األزمــات  وفــي 
تطويــر مقاربــات جديــدة. وتمتلــك الشــركات متعــددة 
الجنســيات، وبخاصــة الشــركات اإلقليميــة والوطنيــة 
قــدرات هائلــة وتشــكل جــزءًا ال يتجــزأ مــن جــدول 
األعمــال. ويمكــن للشــركات أن تســاعد علــى خلــق 
فرص لسبل كسب العيش بين السكان المتضررين، 
وتوفــر الشــراكات االجتماعيــة بيــن القطاعيــن العــام 
والشــركات  للحكومــات  تُتيــح  هيكليــة  والخــاص 
التعــاون فــي توســيع الخدمــات األساســية وتحســين 
البنيــة التحتيــة الرئيســية. ويتطلــب فتــح المجــال أمــام 
هــذه اإلمكانــات الهائلــة بنــاء الثقــة وصياغــة مبــادئ 
توجيهيــة لضمــان التعــاون، وتشــكيل منابــر وطنيــة 

قليميــة للحــوار والتعــاون. واإ

وســيتم اتخــاذ اإلجــراءات ِقدمــًا فــي ســياق العمليــات 
الحاليــة للتخطيــط واعــداد البرامــج، ممــا ســيؤدي إلــى 
خارطــة طريــق لتنفيــذ جــدول أعمــال البحــر الميــت 

لتعزيــز القــدرة علــى مواجهــة األزمــات.
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يــود الشــركاء فــي الخطــة 3RP توجيــه الشــكر إلــى الجهــات المانحــة لدورهــا الهــام فــي الدعــوة لصالــح الالجئيــن والحكومــات المضيفــة. وقــد كان للجهــات المانحــة 
دورًا فعــااًل فــي المنتديــات الوطنيــة واإلقليميــة والدوليــة فــي تعزيــز االســتجابة فــي إطــار الخطــة 3RP. ويلتــزم الشــركاء فــي الخطــة 3RP بالمحافظــة علــى هــذه 
الشــراكات االســتراتيجية وتعزيزهــا بشــكل أكبــر فــي عــام 2016 وعــام 2017. ويعتــرف الشــركاء فــي الخطــة 3RP بســخاء الحكومــات والجهــات المانحــة الخاصــة 
والصناديق الدولية والمؤسســات والمنظمات األخرى، والتي أســهمت بما وصل إلى 2.2 مليار دوالر لعام 2015. ومنذ صدرت الخطة 3RP األولى في عام 
2012، تــم حشــد أكثــر مــن 6.9 مليــار دوالر أمريكــي مــن قبــل الجهــات المانحــة. وفــي حالــة عــدم تحقــق حــل سياســي فــي ســوريا، فســيكون مــن الضــروري زيــادة 
هــذه المســتويات مــن التمويــل فــي عامــي 2016-2017 لالســتجابة الحتياجــات الالجئيــن والمجتمعــات المضيفــة علــى حــد ســواء مــن خــالل البرامــج اإلنســانية 
وبرامــج القــدرة علــى مواجهــة األزمــات / التنميــة. ويتــم تشــجيع الجهــات المانحــة أيضــا إلــى النظــر فــي منــح المزيــد مــن التمويــل متعــدد الســنوات للمســاعدة فــي 

تحســين التخطيــط والقــدرة علــى التنبــؤ، واإلنجــاز علــى المــدى الطويــل، والتدخــالت القائمــة علــى القــدرة علــى مواجهــة األزمــات .

3RP 3 فــي عــام 2015. كمــا تلقــت الخطــةRP وقــد وفــرت الحكومــات التاليــة التمويــل لمســاعدة الالجئيــن وأفــراد المجتمعــات المضيفــة وغيرهــا ضمــن الخطــة
التمويــل مــن متبرعيــن مــن القطــاع الخــاص والمؤسســات األخــرى، كمــا نقــدر المســاهمات المقدمــة خــارج إطــار الخطــة 3RP مــن الحكومــات والجمعيــات الخيريــة 

والمنظمــات األخــرى. كمــا تعبــر الــوكاالت عــن امتنانهــا أيضــا لألمــوال غيــر المخصصــة التــي تقدمهــا الجهــات المانحــة لعملياتهــا العالميــة.

التخطيط للطوارئ 
لــى خارجهــا كذلــك، مــع اســتمرار أعــداد كبيــرة مــن النــاس فــي الســعي إلــى  يواصــل الوضــع فــي ســوريا دفــع النــاس إلــى النــزوح إلــى أماكــن داخــل البــالد واإ
الســالمة فــي منطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا. وألول مــرة، تظهــر تحــركات باتجاهــات مختلفــة، مــع تزايــد عــدد المغادريــن مــن البلــدان المضيفــة بمــا 

فــي ذلــك مــن يعــودون إلــى ســوريا رغبــة منهــم أساســًا بلــّم شــملهم مــع أفــراد األســرة وألســباب طبيــة.

وقــد تــم وضــع خطــط الطــوارئ ليتمكــن الشــركاء مــن االســتجابة للوضــع فــي ســوريا حيــث ال يــزال فــي تطــور. وتغطــي الخطــة 3RP الحاليــة المزيــد مــن 
تدفقــات الالجئيــن التــي تصــل إلــى 4.7 مليــون الجــئ. وفــي حــال ازديــاد التوجــه نحــو العــودة، ســيقوم الشــركاء فــي الخطــة 3RP وبخاصــة الجهــات المعنيــة 
بالحمايــة ســريعًا برفــع مقيــاس االســتجابات الحاليــة، بمــا فــي ذلــك الرصــد وتقديــم المشــورة للســماح لالجئيــن التخــاذ قــرار مســتنير وطوعــي. وفــي حيــن يمكــن 
أن يتــم اســتيعاب هــذه األنشــطة لدرجــة معينــة ضمــن البرامــج القائمــة، ســتكون هنــاك حاجــة إلــى مزيــد مــن الدعــم لتوســيعها بســرعة جنبــًا إلــى جنــب مــع 
الشــركاء فــي الخطــة 3RP. ويمكــن أن تســاعد هــذه الجهــود أيضــًا علــى تجنــب الحــاالت التــي قــد يرجــع فيهــا الالجئــون إلــى أوضــاع مــن شــأنها أن تــؤدي 

إلــى المزيــد مــن التشــرد.

 

الشراكات مع الجهات المانحة 
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مملكــة  اســتجابت  الســورية،  األزمــة  بدايــة  منــذ 
ودولــة  الســعودية،  العربيــة  والمملكــة  البحريــن، 
الكويــت، ودولــة قطــر، وســلطنة عمــان، واإلمــارات 
والخيريــة  األنســانية  والمنظمــات  المتحــدة  العربيــة 
والتنمويــة مــن دول األعضــاء فــي مجلــس التعــاون 
الخليجــي وذلــك مــن خــالل تقديــم اإلغاثــة والمســاعدة 
الُمّلحتيــن لالجئيــن الســوريين والمجتمعــات المضيفــة 

.3RP علــى حــد ســواء فــي بلــدان الخطــة

مــن حكومــات  الُمقــّدم  المالــي  الدعــم  إلــى  اضافــة 
 ،3RP دول مجلــس التعــاون الخليجــي لنــداء الخطــة
مــن المهــم االعتــراف بــدور منظمــات دول مجلــس 
التعــاون الخليجــي فــي االســتجابة ألزمــة الالجئيــن 
الســوريين. فبينما جاء بعض هذا الدعم على شــكل 
 ،3RP مســاهمات ضمــن العمليــة الرســمية للخطــة
يتــم تقديــم غالبيــة اإلغاثــة علــى شــكل مســاعدات 
للمنظمــات غيــر الحكوميــة المحليــة، عبــر التنفيــذ 

المباشــر أو التنفيــذ الثنائــي.

 3RP الخطــة  شــركاء  بيــن  التنســيق  مــن  وللتأكــد 
الخليجــي وللحــد  التعــاون  ومنظمــات دول مجلــس 
المســاعدات  فــي  الفجــوات  وردم  االزدواجيــة  مــن 
المقدمــة، فــإن هنــاك جهــود تبــذل علــى المســتويين 
اإلقليمــي والقطــري. علــى ســبيل المثــال، فــي لبنــان، 
انخــرط الشــركاء مــن دول مجلــس التعــاون الخليجــي 
بشــكل أكبــر هــذا العــام فــي عمليــة تنســيق ادمــاج 
وتبــادل  اكثــر،  اجتماعــات  عبــر   3RP الخطــة 

البيانــات. وتقاســم  المعلومــات 

وعلــى المســتوى اإلقليمــي، تــم كذلــك إحــراز تقــدم 
فــي تكويــن الفهــم آلليــات التخطيــط واإلبــالغ ضمــن 
الخطــة 3RP. ومؤخــرًا، بالبنــاء علــى اجتماعــات 
اجتمــاع  ُعقــد   ،2014 عــام  ُعقــدت  مماثلــة 
الخطــة   فــي  اإلقليمييــن  الشــركاء  بيــن  تخطيطــي 
3RP ومنظمــات مــن الكويــت، قطــر، والســعودية 
الثانــي/ تشــرين  فــي  المتحــدة  العربيــة  واإلمــارات 
نوفمبــر مــن العــام 2015. وشــّكل االجتمــاع فرصــة 
للشــركاء مــن دول مجلــس التعــاون الخليجــي لتقديــم 
لمحــة عامــة عــن عملهــم وبرامجهــم المنفــذة خــالل 

و2016.  2015 عــام 

الهــالل  جمعيــة  مثــل  الكويتيــة  المنظمــات  لــدى 
اإلســالمية  الخيريــة  والهيئــة  الكويتيــة  األحمــر 
مختلــف  فــي  النطــاق  واســعة  برامــج  العالميــة 
القطاعــات فــي بلــدان الخطــة 3RP. وتقــدم جمعيــة 
الهــالل االحمــر الكويتــي مــواد اإلغاثــة األساســية في 
لبنــان واألردن وتركيــا والعــراق، وُترّكــز أيضــًا علــى 
وأنشــأت  العيــش.  كســب  وســبل  الصحــة  مشــاريع 
جمعيــة الهــالل االحمــر الكويتــي المخابــز فــي لبنــان 
واألردن وتديــر العديــد مــن العيــادات الصحيــة التــي 

المساهمات المقدمة من دول الخليج 
تخــدم الالجئيــن الســوريين. وَتنَشــط الهيئــة الخيريــة 
وتركيــا.  ولبنــان  األردن  فــي  العالميــة  اإلســالمية 
وســتواصل فــي العــام 2016 تركيزهــا علــى برامــج 
القــدرة علــى مواجهــة األزمــات  فــي التعليــم، والتمويل 
األصغــر، والتمكيــن االقتصــادي والتوظيــف. وقــد 
العالميــة أيضــًا  الهيئــة الخيريــة اإلســالمية  أقامــت 
تشــمل  والتــي  وتركيــا  األردن  فــي  الالجئيــن  قــرى 

الصحيــة. والعيــادات  والمــدارس  المــأوى 

وتعمــل الحكومــات والجمعيــات الخيريــة عــن كثــب 
لتحقيــق تضافــر االســتجابة التــي تقدمهــا اإلمــارات 
العربية المتحدة ألزمة لالجئين الســوريين. وبالنســبة 
لعــام 2016، فقــد وضعــت وزارة التعــاون الدولــي 
األولويــة  ذات  المواضيــع   )MICAD( والتنميــة 
لتشــمل الغــذاء والمــأوى والميــاه والصــرف الصحــي 
والتعليــم. تواصــل هيئــة الهــالل األحمــر اإلماراتــي 
تقديــم برامــج اإلغاثــة اإلنســانية وســبل كســب العيــش 
األردن  فــي  الســوريين  لالجئيــن  النطــاق  واســعة 
والعــراق ومصــر ولبنــان. وتنفــذ أكبــر عمليــة لهــا فــي 
األردن حيــث تقــوم بــإدارة وتمويــل مخيــم "مريجــب 
الفهــود"، بقــدرة اســتيعابية تبلــغ 10.000 الجــئ.

وتعتبــر مؤسســة القلــب الكبيــر داعمــًا قويــًا لالجئيــن 
الســوريين منــذ بدايــة األزمــة. وتحــت رعايــة صاحبــة 
الســمو الشــيخة جواهــر بنــت محمــد القاســمي -حــرم 
صاحــب الســمو حاكــم الشــارقة-، والُمَناِصــرة البــاِرزة 
للمفوضّيــة، دعمــت المؤسســة العديــد مــن المبــادرات 
توفيــر  فــي  للحيــاة  منقــذة  تأثيــرات  لهــا  كان  التــي 
الســوريين  الالجئيــن  لمالييــن  والمســاعدة  الحمايــة 
الممولــة  البرامــج  وشــملت  المجــاورة.  البلــدان  فــي 
والرضــع،  األطفــال  ودعــم  النقديــة،  المســاعدات 

والصحــة، والمــأوى، والتعليــم.

وفــي المملكــة العربيــة الســعودية، تشــمل الجمعيــات 
الخيريــة والمؤسســات لألزمــة التــي اســتجابت لألزمــة 
مركــز الملــك ســلمان لإلغاثــة واألعمــال اإلنســانية، 
الــذي تــم انشــائه حديثــًا ويخطــط ليصبــح بمثابــة آليــة 
تنســيق وتوحيــد لــكل مــا تقــوم بــه المملكــة فــي مجــال 
واالســتجابة  اإلنســانية  اإلغاثــة  وتمويــالت  برامــج 
الدوليــة. واســتثمر الصنــدوق الســعودي للتنميــة فــي 
خزانــات  بنــاء  مثــل  الكبيــرة  التحتيــة  البنيــة  برامــج 
والصــرف  بالميــاه  الصلــة  ذات  واألنشــطة  الميــاه 

الصحــي فــي لبنــان واألردن.

الوليــد اإلنســانية، مــن خــالل شــراكتها مــع العديــد 
مــن المنظمــات اإلنســانية، بصــدد إنشــاء األكاديميــة 
اإلنســانية التــي تهــدف إلــى بنــاء قــدرات المنظمــات 
غيــر الحكوميــة المحليــة فــي المجتمعــات المضيفــة. 
وتعمــل هيئــة اإلغاثــة اإلســالمية العالميــة بالمملكــة 
العربيــة الســعودية فــي جميــع أنحــاء المنطقــة، وتقــوم 

بالتنفيــذ المباشــر فــي جميــع القطاعــات البرامجيــة 
األغذيــة  قطــاع  بشــكل خــاص علــى  التركيــز  مــع 

والبرامــج الموســمية.

مملكــة  فــي  الملكيــة  الخيريــة  المؤسســة  ومّولــت 
البحريــن المــأوى والبنيــة التحتيــة والمرافــق الصحيــة 
األزرق  مخيــم  فــي  المقيميــن  الســوريين  لالجئيــن 
فــي األردن، واستكشــاف إمكانيــة تقديــم مزيــد مــن 
والنقــل  المطابــخ  مرافــق  شــكل  علــى  المســاعدة 

المخيــم. داخــل  الداخلــي 

الهيئــة  خــالل  مــن  عمــان،  ســلطنة  تــزال  وال 
فــي  هامــًا  مســاهمًا  الخيريــة،  لألعمــال  العمانيــة 
فــي  الســوريين  لالجئيــن  وداعمــًا  اإلنســاني  العمــل 
األردن مــن خــالل توفيــر مختلــف أشــكال اإلغاثــة 

المــأوى. تأميــن  فــي  والمســاعدة 

مؤسســة  مثــل  القطريــة  الخيريــة  الجمعيــات  وتقــوم 
اإلنســانية،  للخدمــات  اهلل  عبــد  بــن  ثانــي  الشــيخ 
أيــادي الخيــر نحــو آســيا، قطــر الخيريــة والهــالل 
مجموعــة  فــي  باالســتثمار  القطــري،  األحمــر 
القــدرة  وبرامــج  اإلنســانية  البرامــج  مــن  متنوعــة 
ألزمــة  االســتجابة  عنــد  األزمــات   مواجهــة  علــى 
عــام 2015،  فــي  وتنفيذهــا.  الســوريين  الالجئيــن 
بــدأت مؤسســة الشــيخ ثانــي بــن عبــد اهلل للخدمــات 
اإلنســانية بنــاء مدينــة لأليتــام الســوريين وأقاربهــم فــي 
ريحانلــى، تركيــا، وســوف يســتمر هــذا المشــروع فــي 
عــام 2016. وســتواصل المؤسســة برامــج التعليــم 
الجامعــي،  المســتوى  إلــى  االبتدائيــة  المرحلــة  مــن 
لبنــان  فــي  الغذائــي  والتمكيــن االقتصــادي واألمــن 
األمــوال  الخيريــة  قطــر  وُتخّصــص  واألردن. 
لبرامــج الالجئيــن الســوريين فــي العــام 2016 فــي 
األساســية،  )االحتياجــات  رئيســية  قطاعــات  ســتة 
والتعليــم، والحمايــة، وســبل كســب العيــش واألمــن 
وتركيــا  ولبنــان  األردن  فــي  والمــأوى(  الغذائــي 
والعــراق. وكجــزء مــن البرنامــج اإلقليمــي لالجئيــن 
الســوريين، يقــوم الهــالل األحمــر القطــري فــي لبنــان 
بتوفيــر اإلغاثــة الطبيــة -واســعة النطــاق- لالجئيــن 
ومواصلــة برنامــج فصــل الشــتاء، وخاصــة بالنظــر 
فــي الحلــول المســتدامة مثــل األغطيــة البالســتيكية 
المضمونــة لمــدة خمــس ســنوات والعــزل الحــراري. 
وفــي الوقــت نفســه، تواصــل أيــادي الخيــر نحــو آســيا 
دعــم وتمويــل برامــج التعليــم والتدريــب المهنــي علــى 
فــي المنطقــة. المــدى الطويــل لالجئيــن الســوريين 

إّن توفيــر عمليــة فّعالــة إلشــراك الشــركاء مــن دول 
التخطيــط  دورات  فــي  الخليجــي  التعــاون  مجلــس 
والتنفيــذ واإلبــالغ ضمــن الخطــة 3RP تبقــى مــن 

العــام 2016.   فــي  األولويــات 
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االستراتيجية القطاعية اإلقليمية
والمســاعدة  الحمايــة  بإدمــاج   3RP الخطــة  تقــوم 
علــى  القــدرة  مبــادرات  مــع  لالجئيــن  اإلنســانية 
مواجهــة األزمــات ، والجمــع بيــن نحــو 200 مــن 
بمــا  والتنميــة،  اإلنســاني  المجــال  فــي  الشــركاء 
المتحــدة  األمــم  ووكاالت  الحكومــات،  ذلــك  فــي 
والمنظمــات غيــر الحكوميــة ليقومــوا بشــكل مشــترك 
بتلبيــة احتياجــات الالجئيــن الســوريين والمجتمعــات 
المتأثــرة والــدول األكثــر تأثــرًا باألزمــة. ويتــم الحفــاظ 
علــى التنســيق مــن خــالل الشــبكات الرســمية وغيــر 
القطاعــي  الفريــق  ذلــك حمايــة  فــي  بمــا  الرســمية، 
العامــل فــي كل بلــد، باإلضافــة إلــى المجموعــات 
الفرعيــة العاملــة فــي مجــال حمايــة األطفــال والعنــف 

النــوع االجتماعــي. القائــم علــى  الجنســي 

تعطــي  االســتجابة  تــزال  ال  اإلطــار،  هــذا  وفــي 
بــر  إلــى  الوصــول  أولويــات  لتحديــد  األولويــة 
نظــم  ودعــم  القســرية،  اإلعــادة  وعــدم  األمــان 
وتعزيــز  المتكاملــة،  الوطنيــة  والخدمــات  الحمايــة 
المتخصصــة  الحمايــة  مجــال  فــي  االســتجابات 
لألشــخاص المعرضين للخطر بشــكل خاص وذوي 
االحتياجــات الخاصــة، وتوفيــر الخدمــات للناجيــن 
مــن العنــف الجنســي القائــم علــى النــوع االجتماعــي. 
وتســعى الخطــة 3RP أيضــًا إلــى توســيع مشــاركة 
ومراقبــة  وتنفيــذ  تصميــم  فــي  المحليــة  المجتمعــات 
علــى  التأكيــد  ويتــم  الحمايــة.  مبــادرات  وتحســين 
لضمــان  المعرفــة  دارة  واإ للبيانــات  النشــط  الجمــع 
ارتــكاز البرامــج والسياســات اإلنســانية علــى األدلــة، 
وأنهــا تعكــس بدقــة تطــور االحتياجــات واألولويــات 

والفــرص.

الحكومــات  بتزويــد   3RP الخطــة  شــركاء  يقــوم 
األطــر  تعزيــز  علــى  للمســاعدة  الفنيــة  بالمشــورة 
القانونيــة الوطنيــة بمــا يتماشــى مــع المعاييــر الدوليــة 
فــي الوقــت الــذي تســتثمر فــي نظــم الحمايــة الوطنيــة 
والبنيــة التحتيــة. ويشــمل ذلــك االنخــراط الوثيــق مــع 
الحكومــات لدعــم تنفيــذ مســؤولياتها بموجــب قانــون 
بمــا  اإلنســان،  حقــوق  وقانــون  الدولــي  الالجئيــن 
فــي ذلــك عــدم اإلعــادة القســرية والبدائــل الحتجــاز 

المهاجريــن.

وبمالحظــة الشــركاء فــي الخطــة 3RP للتحــركات 
يرتبــط  الــذي   ،2015 عــام  فــي  الُمتصاعــدة 
بالتحديــات فــي الحصــول علــى فــرص ســبل كســب 
فالشــركاء  الصحيــة،  والخدمــات  والتعليــم  العيــش 
يعملون أيضًا بشكل وثيق مع الحكومات والمجتمع 
المعلومــات  لتقديــم  الالجئيــن  ومجتمعــات  المدنــي 
والمشــورة، ولالســتجابة لمخاطــر الحمايــة التــي قــد 
االنتبــاه  يتواصــل  كمــا  الحــركات.  هــذه  عــن  تنشــأ 
خــالل  مــن  التلقائيــة،  بالعــودة  يتعلــق  فيمــا  أيضــًا 
قيــام الشــركاء فــي الخطــة 3RP بعقــد االستشــارات 
الحــركات  هــذه  مثــل  مــدى طوعيــة  لتقييــم  لألفــراد 
وتبــادل المعلومــات بشــأن المخاطــر المرتبطــة بهــا.
ويوفر تسجيل الالجئين أساسًا -يستند إلى األدلة- 
للتخطيط اإلنساني، واالستجابات للحماية، وأنشطة 
القــدرة علــى مواجهــة األزمــات . ويســهل التســجيل 
البيومتــري لبصمــة العيــن فــي لبنــان واألردن والعــراق 
مالمــح  علــى  فعاليــة  األكثــر  التعــرف  ومصــر 
محــددة واحتياجــات الحمايــة علــى مســتوى األفــراد، 

مثــل كبــار الســن مــن الالجئيــن واألشــخاص ذوي 
اإلعاقــة، فــي حيــن يســمح لحمايــة البيانــات التــي تــم 
جمعهــا علــى الصعيديــن القطــري واإلقليمــي. كمــا 
ُيســاعد التســجيل والتحقــق علــى التأكــد مــن تلقــي 
الالجئيــن للوثائــق التــي تعكــس وضعهــم كأشــخاص 
يحتاجــون إلــى الحمايــة الدوليــة، بمــا فــي ذلــك عــدم 

اإلعــادة القســرية.

ويمثــل األطفــال نصــف عــدد الالجئيــن الســوريين 
فــي المنطقــة والبالــغ أكثــر مــن 4 مليــون الجــيء. 
إلــى  األطفــال  هــؤالء  مــن  بالمائــة  ثمانيــة  ويحتــاج 
مــن   10.400 بينهــم  ومــن  متخصصــة،  رعايــة 
عــن  المنفصليــن  أو  المرفوقيــن  غيــر  األطفــال 
بالمائــة مــن  عائالتهــم، وال يذهــب أكثــر مــن 52 
المدرســة.  إلــى  الدراســة  ســن  فــي  الذيــن  األطفــال 
فــي  الطفــل  لحمايــة  الرئيســية  المخاطــر  وتتمثــل 
عمالــة األطفــال والــزواج المبكــر والتجنيــد فــي القوات 
األســرة،  عــن  واالنفصــال  المســلحة،  والجماعــات 
وعــدم تســجيل المواليــد، والعنــف األســري والعنــف 
ويشــكل  المحليــة.  والمجتمعــات  المــدارس  فــي 
التحــرش فــي الطريــق إلــى المدرســة مصــدر قلــق 
لحمايــة الطفــل ُيمكــن أن يســهم فــي خفــض معــدالت 
االلتحــاق بالتعليــم الرســمي. وقــد تلجــأ األســر إلــى 
األطفــال  عمــل  مثــل  الســلبية  المواجهــة  آليــات 
اســتجابتهم  فــي  الحــال  هــو  كمــا  المبكــر  والــزواج 
التــي  والمــوارد، والصعوبــات  الســتنزاف مدخراتهــم 
مــع  األساســية  االحتياجــات  تلبيــة  فــي  يواجهونهــا 
طــول مــدة نزوحهــم. واســتجابة لذلــك، تعطــي مبــادرة 

الحماية
أهداف االستجابة القطاعية اإلقليمية

تحديث سجالت 100٪ من الالجئين السوريين فوق عمر 7 سنوات في لبنان واألردن والعراق ومصر بما في ذلك تسجيل بصمة العين 
تقديم 56.800 الجئ سوري للدخول في برامج إعادة التوطين أو البرامج اإلنسانية

تلقي 72.600 من الفتيات والفتيان من الضحايا أو المعرضين للخطر الدعم المتخصص في مجال حماية الطفل
مشاركة 887.000 من الفتيات والفتيان في برامج الدعم المنظمة، والمستدامة لحماية األطفال أو الدعم النفسي واالجتماعي

تلقي 426.000 شخص الخدمات المتعلقة بالعنف الجنسي القائم على النوع االجتماعي
توفر المعرفة والوصول واالستفادة من فرص التمكين لـ 1.540.000 من النساء والفتيات والفتيان والرجال 

التواصل مع 4.828.400 شخص من خالل حمالت تحفيز المجتمع، وزيادة الوعي أو المعلومات
تدريب 31.000 شخص على حماية الطفل والعنف الجنسي القائم على النوع االجتماعي

الميزانية اإلقليمية المشتركة بين 
الوكاالت للقطاعات

504 مليون دوالر أمريكي
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األولويــة   3RP الخطــة  ضمــن  جيــل  لضيــاع  ال 
لتعزيــز الخدمــات الوطنيــة لحمايــة الطفــل؛ وتوســيع 
خدمــات حمايــة الطفــل النوعيــة المتخصصــة بمــا 
وتعزيــز  واالجتماعــي؛  النفســي  الدعــم  ذلــك  فــي 
قــدرة المجتمعــات المحليــة علــى حمايــة األطفــال؛ 
التــي  المالئمــة  والسياســات  القوانيــن  إلــى  والدعــوة 
تضمــن وحــدة األســرة. كمــا يتــم الســعي لترتيبــات 
الرعايــة البديلــة، القائمــة علــى األســرة لألطفــال غيــر 
وذلــك  عائالتهــم،  عــن  المنفصليــن  أو  المرفوقيــن 
تماشــيًا مــع مــا هــو أفضــل لمصلحــة الطفــل. ويتــم 
لألطفــال  المراعيــة  واإلجــراءات  السياســات  تعميــم 
فــي جميــع القطاعــات، بمــا فــي ذلــك مــع الشــركاء 
الحكومييــن والمجتمــع المدنــي، وكذلــك فــي وكاالت 

المتحــدة. األمــم 

وتعتبــر زيــادة فــرص الحصــول علــى وثائــق األحــوال 
الشــخصية أيضًا عنصرًا أساســيًا في االســتجابة في 
مجــال الحمايــة. ويقــوم متطوعــو توعيــة الالجئيــن 
الجــدد  األمهــات  ومرافقــة  االستشــارات  بتقديــم 
وتقــدم  المدنــي.  الســجل  ومكاتــب  المستشــفى  إلــى 
المحاكــم الدينيــة وقادتهــا االستشــارات لالجئيــن حــول 
إجــراءات الحصــول علــى شــهادات الميــالد والــزواج 
الرســمية، ويســاعدون علــى ردع الــزواج المبكــر – 
والتــي تعتبــر مســألة متعلقــة بالحمايــة يمكنهــا أيضــًا 

أن تعــوق عمليــة تســجيل أي حالــة والدة الحقــة.

ويتــم تبــادل المــواد متعــددة الوســائط، بمــا فــي ذلــك 
المــواد المطبوعــة والفيديــو والتصويــر الفوتوغرافــي، 
الوعــي  بهــدف رفــع مســتوى  العمليــات  فــي جميــع 
المجتمــع  مــع  الشــراكات  تســعى  كمــا  المجتمعــي. 
المدنــي والحكومــات المضيفــة إلــى تحســين فــرص 
الوصــول إلــى تســجيل الــزواج، وهــذا مــن التدابيــر 
التــي تزيــد مــن أمــن وحقــوق المــرأة وتســهيل تســجيل 
أطفالهــن أيضــًا. وتــؤدي الشــراكات مــع المستشــفيات 
يمكنهــن  الحوامــل  الالجئــات  أّن  مــن  التأكــد  إلــى 
بــالغ  علــى  الحصــول  ويمكنهــن  بســالمة  الــوالدة 
طبــي بالــوالدة، وهــو مــا يحتاجــه تســجيل المواليــد 
الجــدد. وبشــكل جماعــي، تســاعد هــذه الجهــود فــي 
التأكــد مــن أن كل طفــل الجــئ يبــدأ حياتــه حامــاًل 

شــهادة ميــالد تشــّكل دليــاًل علــى هويتــه، وتكويــن 
بالغــة  التدابيــر  هــذه  وتعتبــر  والجنســية،  األســرة 
الجنســية  انعــدام  لمخاطــر  التصــدي  فــي  األهميــة 
األســري  والتفــكك  والتشــريد  الصــراع  عــن  الناشــئة 
وفقــدان أو إتــالف المســتندات. كمــا ُيعــّزز تحســين 
فــرص الحصــول علــى وثائــق الهويــة حريــة الحركــة، 
وبالتالــي تحســين فــرص الحصــول علــى الخدمــات.

يكــون  ألن  الشــباب  الالجئيــن  تطلعــات  لتســخير 
مغــزى، وتطويــر  ذات  بــأن حياتهــم  شــعور  لديهــم 
3RP مجتمعاتهــم والمســاهمة فيهــا، تزيــد الخطــة
الفــرص للمشــاركة مــع الشــباب باعتبارهــم شــركاء 
مــن خــالل مبــادرات المشــاركة المدنيــة التــي يقودهــا 
الشــباب والمراهقيــن. كمــا تركــز الجهــود علــى رفــع 
مســتوى التعليــم الثانــوي والجامعــي، بمــا فــي ذلــك 
التعليــم الرســمي وغيــر الرســمي، مثــل تســارع التعلــم 
والروابــط مــع التدريــب المهنــي المتصــل. وتســتكمل 
لتحســين  مبــادرات  خــالل  مــن  اإلجــراءات  هــذه 
الســالمة،  إلــى  للوصــول  الشــباب  الالجئيــن  قــدرة 
والحصــول علــى الوثائــق واالســتفادة مــن خدمــات 
حمايــة الطفــل والعنــف الجنســي القائــم علــى النــوع 
االجتماعــي. وقــد أثبتــت مثــل هــذه المبــادرات التــي 
تســتهدف كال مــن المجتمعــات المتأثــرة والالجئيــن، 
أنهــا تعــّزز التماســك االجتماعــي والتعايــش الســلمي.

وعلــى الرغــم مــن أن الالجئيــن يهربــون مــن األخطار 
التعــرض  خطــر  فــإن  المســلح،  للصــراع  المباشــرة 
للعنــف الجنســي القائــم علــى النــوع االجتماعــي يبقــى 
قائمــًا وربمــا يتصاعــد مــع طــول مــدة النــزوح. وفــي 
حيــن ال يــزال اإلبــالغ عــن حــاالت العنــف األســري 
مصدر قلق، فهو الشكل األكثر انتشارًا من أشكال 
العنــف الجنســي القائــم علــى النــوع االجتماعــي التــي 
القســري  الــزواج  مســائل  بقــاء  مــع  تحديدهــا،  تــم 
وزواج األطفــال مــن المســائل المثيــرة للقلــق بشــكل 
خــاص. وتســعى الخطــة 3RP إلــى إضفــاء الطابــع 
الفعالــة لألشــخاص مــن  المؤسســي علــى الحمايــة 
علــى  القائــم  الجنســي  للعنــف  التعــرض  مخــاوف 
النــوع االجتماعــي، وحمايــة مــن تضــرروا مــن ذلــك، 
البرامجيــة متعــددة  الوقايــة واالســتجابة  مــن خــالل 

القطاعــات، باإلضافــة إلــى الخدمــات المتخصصــة. 
مــن  وللشــركاء  للحكومــات  الدعــم  توفيــر  ويتــم 
واإلحالــة  آمنــة  تقاريــر  لتقديــم  المدنــي  المجتمــع 

وآليــات المتابعــة، وتعزيــز الوعــي المجتمعــي.

وتؤكد اســتراتيجية الوقاية من العنف الجنســي القائم 
علــى النــوع االجتماعــي واالســتجابة لــه علــى تعزيــز 
األنظمــة والقــدرات الوطنيــة، واالســتجابة المجتمعيــة 
المســاواة  وتعزيــز  الوقايــة،  بمبــادرات  المتمثلــة 
الوطنيــة،  القوانيــن والسياســات  فــي  الجنســين  بيــن 
وتحســين جمــع البيانــات وتحليلهــا، وتقديــم المســاعدة 
الجهــات  تقــوم  كمــا  للناجيــن.  والقانونيــة  الطبيــة 
المعنّيــة بالحمايــة باشــراك الرجــال والفتيــان كعوامــل 
للتغييــر اإليجابــي فــي إطــار معالجــة ديناميكيــات 
القــوة غيــر المتكافئــة، مــع الســعي إلــى التأكــد مــن 
امكانيــة الوصــول إلــى الخدمــات فــي حالــة كونهــم 
مــن الناجيــن مــن العنــف الجنســي القائــم علــى النــوع 
االجتماعــي. وتدعــم هــذه الجهــود بشــكل جماعــي 
اآلمنــة  واالســتجابة  الوقايــة  خدمــات  إقامــة  هــدف 
ــة لجميــع النســاء والفتيــات والرجــال  والســرّية والنوعّي

والفتيــان مــن الالجئيــن.

االبتكار في القطاع 
فــي  الســوريين  لالجئيــن  الكبيــر  التدفــق  مــع 
المنطقــة، قدمــت المفوضّيــة تكنولوجيــا بيومترية 
التســجيل لالجئيــن  فعالّيــة عمليــة  مــن  للتأكــد 
يلجئــون  التــي  البلــدان  إلــى  وصولهــم  عنــد 
إليهــا. واعتبــارًا مــن تشــرين الثانــي 2015، تــم 
تســجيل مــن هــم بعمــر فــوق 7 ســنوات لــدى 
المفوضيــة فــي لبنــان واألردن والعــراق ومصــر 
باســتخدام التكنولوجيــا البيومتريــة، وهــي طريقــة 
لحمايــة  والديمومــة  واألمــن  بالســرعة  تمتــاز 
النــاس وتنفيــذ المســاعدة االســتهدافية. وتوفــر 
لهويــة  موثوقــًا  فعليــًا  ادراكًا  التكنولوجيــا  هــذه 

التزويــر.       بدورهــا  وتمنــع  الشــخص 

شراكة )حمايتي( لمساعدة النساء
دراكًا لهــذا، يعمــل صنــدوق األمــم المتحــدة  ال يمكــن تلبيــة احتياجــات الفئــات األكثــر ضعفــًا مثــل النســاء والفتيــات مــن خــالل مشــروع واحــد أو وكالــة واحــدة. واإ
للســكان، ومنظمــة األمــم المتحــدة للمــرأة، واليونيســيف معــا علــى مشــروع مبتكــر فــي خمســة مــن المجتمعــات األردنيــة لتوفيــر مزيــج مــن خيــارات الخدمــة 
واإلحالــة لتلبيــة احتياجــات كل مــن المــرأة األكثــر ضعفــًا المحليــة والالجئيــن الســوريين. ويجــري تنفيــذ هــذا المشــروع مــن خــالل شــركاء محلييــن مثــل اتحــاد 
المــرأة األردنــي وزارة التنميــة االجتماعيــة مــن أجــل بنــاء القــدرات الوطنيــة ودمــٍج أكثــر شــمواًل للمشــروع فــي المجتمعــات المضيفــة. ويوفــر مشــروع "حمايتــي" 
مثــل هــذه الخدمــات الشــاملة، علــى هيئــة خدمــات عيــادات الصحــة اإلنجابيــة وخدمــات ســبل كســب العيــش فــي حيــن تســتجيب أيضــًا الحتياجــات النســاء 
اللواتــي يعتبــرن عرضــة لخطــر العنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي أو الناجيــات منــه مــن خــالل توفيــر "أماكــن آمنــة" ومالجــئ وتقديــم الخدمــات النفســية 
والقانونيــة بطريقــة حساســة وال تســبب الوصمــة االجتماعيــة ومالئمــة ثقافيــًا. ونتيجــة لذلــك، يتوفــر للناجيــن مــن العنــف الجنســي القائــم علــى النــوع االجتماعــي 
والنســاء والفتيــات المعرضــات للخطــر فرصــا أكبــر الحصــول علــى خدمــات ذات جــودة تتكيــف مــع أعمارهــن واحتياجاتهــن المحــددة. ويوضــح "حمايتــي" يوميــًا 
أن أنجــح المشــاريع هــي التــي ال تميــز بيــن احتياجــات الالجئيــن ومضيفيهــم وتعمــل فــي إطــار القــدرة علــى مواجهــة األزمــات التــي تتنــاول القضايــا علــى المــدى 

الطويــل مثــل المســاواة بيــن الجنســين والمســاواة وتمكيــن المــرأة، بمــا فــي ذلــك مكافحــة العنــف الجنســي القائــم علــى النــوع االجتماعــي. 
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اعادة التوطين واألشكال األخرى من اإلدخال 
بعــد النــداء الــذي أطلقتــه المفوضيــة عــام 2013، تعهــدت الــدول بمــا يقــارب 139.000 مــكان إلعــادة التوطيــن، واإلدخــال اإلنســاني أو األشــكال األخــرى 
مــن اإلدخــال المشــروع لالجئيــن الســوريين، مــن المنطقــة ومــن خارجهــا، بحلــول نهايــة عــام 2016. وفــي بدايــة تشــرين الثانــي 2015، تــم تحقيــق هــذا الهــدف 
عبــر برامــج اإلحالــة إلعــادة التوطيــن مــن خــالل المفوضيــة والبرامــج التــي تقودهــا الــدول. ومــع ذلــك، يحتــاج 400.000 الجــئ ســوري فــي المنطقــة إلــى 

اعــادة التوطيــن اســتنادًا إلــى تقييــم الضعــف واحتياجــات الحمايــة. 

ومنــذ عــام 2013، تقــدم أكثــر مــن 45.741 الجــئ ســوري إلعــادة التوطيــن أو األشــكال األخــرى لإلدخــال إلــى بلــدن أخــرى، ويقــدر بــأن يصــل عــدد 
المغادريــن إلــى 15.00-16.000 بنهايــة عــام 2015. وباســتثناء تركيــا، حيــث تقــوم الحكومــة بالتســجيل، قامــت المفوضيــة بتســجيل وأخــذ بصمــة العيــن 
لالجئيــن الســوريين فــي جميــع بلــدان الخطــة 3RP بعــد أجــراء مقابــالت التســجيل. وفــي هــذه العمليــات، قبــل أجــراء مقابــالت اعــادة التوطيــن مــع المفوضيــة، 

يخضــع الالجئــون الســوريون الذيــن تــم تحديدهــم العتبــارات إعــادة التوطيــن للتحقــق مــن بصمــة العيــن فــي البدايــة. 

وفــي حيــن صممــت برامــج اعــادة التوطيــن بشــكل خــاص لالجئيــن األكثــر ضعفــًا، توجــد أشــكال أخــرى مــن اإلدخــال، وغالبــًا مــا تقــوم علــى الروابــط القائمــة مثــل 
الروابــط األســرية والمجتمعيــة، والمهــارات والمؤهــالت األكاديميــة التــي يمتلكهــا الالجئــون. وتوفــر مجــاالت أخــرى الحمايــة لالجئيــن األكثــر ضعفــًا وتســاعدهم 
فــي اعــادة تكويــن حياتهــم. وهــي تمثــل تلميحــات تضامــن دولــي وتقاســم المســؤولية مــع البلــدان المضيفــة المجــاورة لســوريا. وتوفــر هــذه المســارات القانونيــة، 

بمــا فيهــا نظــام الكفالــة، وخطــط تنقــل العمالــة مــع ضمانــات للحمايــة، وبرامــج موســعة للــم شــمل األســر، فرصــًا ألعــداد أكبــر مــن الالجئيــن الســوريين. 

لبنان/ المفوضّية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين/ ي.دورفمان
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 اســتعراض اســتراتيجي اقليمــي   الخطــة اإلقليميــة لالجئيــن وتعزيــز القــدرة علــى مواجهــة األزمــات 2017-2016

أهداف االستجابة القطاعية اإلقليمية
تلقى 2.702.000 شخص مساعدة غذائية )نقدية، قسائم شراء أو عينية(

يتلقى 305.900 شخص دعم سبل كسب العيش الغذائية والزراعية  

الســوريين  الالجئيــن  مــن  العظمــى  الغالبيــة  تعتمــد 
المســاعدات  علــى  الخمــس  اإلقليميــة  البلــدان  فــي 
أساســي  كمصــدر  الُمّلحــة  اإلنســانية  الغذائيــة 
للغــذاء. وبالرغــم مــن الدعــم المقــّدم، تكشــف األدلــة 
عــن  والرصــد  التقييــم  عمليــات  مــن  المســتخلصة 
تدهــور مذهــل فــي مجــال األمــن الغذائــي لالجئيــن 
خــالل العــام الماضــي. ويعتبــر هــذا التطــور مقلقــًا 
بشــكل خــاص، حيــث أن التقييمــات ال تعطــي تأثيــر 
اإلنســانية.  المســاعدة  فــي  األخيــرة  التخفيضــات 
المــزري بشــكل خــاص علــى  الوضــع  هــذا  ويؤثــر 
ترأســها  التــي  األســر  مثــل  األكثــر ضعفــًا  الفئــات 
النســاء واألطفــال وكبــار الســن والمصابيــن بأمــراض 
مزمنــة والمعوقيــن. وقــد ذكــرت أســر الالجئيــن أنهــم 
أنفقــوا مدخراتهــم، وأخرجــوا أبنائهــم مــن المدرســة إلــى 
العمــل، ويعتمــدون علــى االقتــراض وبيــع األصــول 
التــي تمتلكهــا األســرة. وذكــروا أيضــًا أنهــم يعتمــدون 
علــى المــواد الغذائيــة األقــل تكلفــة، وعلــى الحــد مــن 
عــدد الوجبــات المســتهلكة يوميــًا، والحــد مــن أحجــام 

الُحصــص.

يتــم ســنويًا اجــراء تقييمــات لألمــن الغذائــي والضعــف 
لفهــم  موثوقــة  بيانــات  وتوفــر  ولبنــان  األردن  فــي 
الغذائــي  االســتهالك  درجــات  فــي  التغيــرات 
لالجئيــن، والتنــوع الغذائــي، واســتخدام اســتراتيجيات 
الغذائــي  االســتهالك  مجــال  فــي  المتمثلــة  التكيــف 
واالســتراتيجيات القائمــة علــى ســبل كســب العيــش. 

لألمــن  الشــامل  الرصــد  تمريــن  نتائــج  أكــدت  وقــد 
الغذائــي فــي األردن 2015 وتقييــم جوانــب الضعــف 
لــدى الالجئيــن الســوريين فــي لبنــان 2015 أن أســر 
الالجئيــن تعانــي مــن انعــدام األمــن الغذائــي بشــكل 
أكثــر ممــا كانــت تعانيــه خــالل العــام الســابق. فــي 
األردن، وكان 14 بالمائة فقط من الالجئين آمنين 
غذائيــًا مقارنــًة مــع 53 بالمائــة العــام الماضــي. وفــي 
لبنــان، تضاعــف انعــدام األمــن الغذائــي المعتــدل، 
ممــا يؤثــر علــى ربــع عــدد اأُلســر الالجئــة، فــي حيــن 
انخفضــت نســبة األســر ذات األمــن الغذائــي بشــكل 

حــاد مــن 25 بالمائــة إلــى 11 بالمائــة.

ويمكــن أن ُيعــزى االنخفــاض فــي األمــن الغذائــي 
المســاعدات  الكبيــر علــى  إلــى االعتمــاد  لالجئيــن 
الدخــل  إلــى  المحــدود  والوصــول  الغذائيــة، 
واالنخفــاض العــام فــي حجــم المســاعدات الغذائيــة 
المقدمــة، ممــا جعــل األســر أكثــر عرضــة للخطــر. 

وفــي لبنــان، ارتفعــت نســبة أســر الالجئيــن الســوريين 
التــي تعيــش تحــت خــط الفقــر الوطنــي بنســبة 40 
بالمائــة عــن العــام الســابق. يشــكل الغــذاء حاليــا بيــن 
الالجئيــن الذيــن يعيشــون فــي المجتمعــات المحليــة 
فــي األردن 51 بالمائــة مــن نفقــات األســرة، وهــذا 
يمثــل زيــادة بنســبة 20 بالمائــة منــذ عــام 2014 
نفقــات  كأكبــر  بالطعــام  اإليجــار  اســتُبدل  حيــث 
األســرة. ويلجــأ الســكان المضيفيــن األكثــر ضعفــًا 
التصــدي  اســتراتيجيات  إلــى  متزايــد-   -بشــكل 
اإليجــارات  لزيــادة  االســتجابة  اطــار  فــي  الســلبية 
والتنافــس علــى فــرص العمــل المحليــة، والتــي أدت 
التوتــرات  وزيــادة  األجــور  انخفــاض  إلــى  بدورهــا 

االجتماعيــة.

وفــي تركيــا، توصلــت األدلــة مــن تقييــم الضعــف إلــى 
يعيشــون  الذيــن ال  الالجئيــن  مــن  بالمائــة  أن 16 
ســن  فــي  أطفــال  لديهــم  الحكومــة  مخيمــات  فــي 
الســتكمال  الدخــل  توليــد  فــي  يشــاركون  المدرســة 
االحتياجــات الغذائيــة. وفــي حيــن أن الــرزق يعتبــر 
اســتراتيجية التكيــف األكثــر شــيوعًا فــي مجــال ســبل 
كســب العيــش كانــت االقتــراض لشــراء الطعــام )40 
بالمائــة(، وشــملت االســتراتيجيات األخــرى التوفيــر 
فــي اإلنفــاق )20 بالمائــة( والحــد مــن النفقــات غيــر 
الغذائيــة غيــر األساســية مثــل الصحــة والتعليــم )28 
الحضريــة  المســاعدة  تحســين  ويجــري  بالمائــة(. 
اســتجابة لهــذه النتائــج. وفــي مصــر، أشــار الرصــد 
إلــى أن 37 بالمائــة مــن المشــاركين فــي منتصــف 
مدخراتهــم.  كل  بالفعــل  اســتنفدوا  قــد  عــام 2015 
وتواصــل الجهــات المعنيــة باألمــن الغذائــي رصــد 
علــى  المحتملــة  والتخفيضــات  االســتهداف  أثــر 

المســتفيدين.

طــوال عــام 2015، واصلــت الجهــات الفاعلــة فــي 
مجــال األمــن الغذائــي العمــل مــع الجهــات الفاعلــة 
الضعــف  أطــر  وصقــل  تطويــر  علــى  األخــرى 
الضعــف  أطــر  تتيــح  الــوكاالت.  بيــن  المشــتركة 
للجهــات الفاعلــة فــي مجــال األمــن الغذائــي تحديــد 
فــإن  ذلــك،  علــى  وعــالوة  األكثــر ضعفــًا.  الفئــات 
المســاعدة  لتقديــم  كافيــة  بيانــات  توفــر  األطــر 

االقتضــاء. عنــد  المتدرجــة 

14% فقــط مــن أســر الالجئيــن فــي األردن 
و11% مــن أســر الالجئيــن فــي لبنــان آمنيــن 

غذائيــًا

االستراتيجية اإلقليمية للقطاع

الميزانية اإلقليمية المشتركة بين األمن الغذائي
الوكاالت للقطاعات

787 مليون دوالر أمريكي
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في المناطق الحدودية مع سوريا، حيث تتميز نظم 
الزراعــة باإلنتــاج الرعــوي، واالنتــاج مــن المحاصيــل 
والبســاتين، أّدى انهيار الخدمات البيطرية الميدانية 
ووقايــة النباتــات داخــل ســوريا إلــى ارتفــاع مخاطــر 
العابــرة  المحاصيــل  وأمــراض  الحيوانيــة  األمــراض 
بنــدرة  المتعلقــة  التحديــات  للحــدود، ممــا يضاعــف 
وانخفــاض  المناخيــة  والتغيــرات  والميــاه  األراضــي 
وفــي  محــدودة.  ســوق  فــي  والمشــاركة  اإلنتاجيــة 
مــن  العاليــة  الســكانية  الكثافــة  ذات  المناطــق 
البيئــة  اســتنزاف  علــى  دليــل  هنــاك  الالجئيــن، 
والمــوارد الطبيعيــة وتلــوث الميــاه وتدهــور األراضــي 
وتدميــر الموائــل مــن الحيوانــات والنباتــات األصليــة.

ذلــك  فــي  بمــا  االقتصاديــة،  االنعكاســات  وتؤثــر 
األمنــي  والوضــع  الســوق،  واضطــراب  التجــارة 
غيــر المســتقر فــي المنطقــة علــى قــدرات االقتصــاد 

الزراعــة. مــن  الغذائيــة  والمنتجــات 

ففــي لبنــان مثــاًل، واجــه المزارعيــن الذيــن يعتمــدون 
الزراعيــة  والخدمــات  المدخــالت  علــى  تقليديــًا 
المدعومــة / واألســعار األرخــص مــن ســوريا، زيــادة 
الحدوديــة  المعابــر  وتشــكل  اإلنتــاج.  تكاليــف  فــي 
غيــر الرســمية للمنتجــات الزراعيــة والماشــية تهديــدًا 

لســالمة األغذيــة وجــودة األغذيــة.

األهــداف الرئيســية لقطــاع األمــن الغذائــي فــي إطــار 
الخطــة 3RP هــي:

1. ضمــان الوصــول العــادل واآلمــن إلــى الطعــام 
المغــذي لالجئيــن المعرضيــن للخطــر.

تكيــف  اســتراتيجيات  اســتخدام  مــن  التخفيــف   .2
قائمــة علــى االســتهالك الغذائــي وســبل كســب 

العيــش بيــن الفئــات األكثــر ضعفــًا.

3. تعزيــز قــدرات النظــم الغذائيــة واإلنتــاج الزراعــي 
الغذائيــة  لالحتياجــات  االســتجابة  لتحســين 
األزمــة. مــن  المتضرريــن  للســكان  والمعيشــية 

باتبــاع  الغذائــي  األمــن  قطــاع  اســتراتيجية  ســتقوم 
مزيــج مــن المســاعدات الغذائيــة المباشــرة مــن خــالل 
التحويــالت النقديــة وغيرهــا مــن اآلليــات لالســتجابة 
المــدى  علــى  الفوريــة  اإلنســانية  لالحتياجــات 

القصيــر.

وتوافــر  الوصــول،  وتدعــم  اســتراتيجية  وســتعزز 
لألســر  ومتنــوع  ومغــذ  مأمــون  غــذاء  واســتهالك 
األكثــر ضعفــًا المســتهدفة مــن خــالل المســاعدات 
الغذائيــة، ودعــم برامــج شــبكات األمــان الوطنيــة لــكل 
مــن الفئــات األكثــر ضعفــًا المســتهدفة مــن الالجئيــن 
آليــات  أثــر  مــن  للتخفيــف  المقيميــن.  والســكان 

التكيــف الســلبية مثــل ســحب األطفــال مــن المــدارس، 
تعمــل الجهــات الفاعلــة فــي القطــاع الغذائــي علــى 
بالمــدارس مــن خــالل  تحســين معــدالت االلتحــاق 

برامــج التغذيــة المدرســية فــي بلــدان مختــارة.

ســيتم البحــث عــن فــرص لدعــم اإلنتــاج المســتدام 
المؤقت-المتعلقــة  للدخــل  ُمــدّرة  فــرص  وخلــق 
تهــدف  التــي  الفــرص  إلــى  باإلضافــة  بالزراعــة، 
تعزيــز  إطــار  فــي  الزراعيــة  إلــى حمايــة األصــول 
دارة  واإ الحيوانيــة  للصحــة  كفــؤة  مراقبــة  اســتراتيجية 
الغذائيــة  المــواد  توافــر  زيــادة  وبهــدف  اآلفــات. 
ومعالجــة المشــاكل الهيكليــة المتعلقــة بنــدرة المــوارد 
التكنولوجيــا  لتعزيــز  الجهــود  بــذل  يتــم  الطبيعيــة، 
والممارســات الزراعيــة "المناخيــة الذكيــة" والمبتكــرة 
فــي المناطــق التــي تضــم أعــدادًا كبيــرة مــن الالجئيــن 

الســوريين. كمــا ســيتم إنشــاء نظــم المراقبــة واإلنــذار 
العابــرة  للســيطرة علــى اآلفــات واألمــراض  المبكــر 
والمحاصيــل  الحيوانــات  تصيــب  التــي  للحــدود 
لالجئيــن  الصحيــة  واألوضــاع  األصــول  لحمايــة 

ضعفــًا. األكثــر  والمجتمعــات  الســوريين 

ســيقوم القطــاع بالدعــوة الســتجابة منســقة فــي مجــال 
األمــن الغذائــي تقــوم علــى األدلــة وفقــا للتقييمــات 
العيــش  كســب  وســبل  الغذائــي  لألمــن  الســليمة 

االحتياجــات.  علــى  القائــم  المســاعدة  وايصــال 

لبنان/ برنامج الغذاء العالمي/ ساندي مارون
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االبتكار في القطاع 
يســمح برنامــج التحويــالت النقديــة لبرنامــج األغذيــة العالمــي للمســتفيدين إنفــاق مســتحقاتهم فــي زيــارات متعــددة إلــى المحــالت التجاريــة، األكثــر حفاظــًا 
علــى الخصوصيــة واألقــل اضفــاء للوصمــة االجتماعيــة. كمــا يتــم شــحن البطاقــات تلقائيــًا عــن طريــق البنــك الشــريك، ولــم تعــد هنــاك حاجــة لقيــام 
المســتفيدين بالســفر للحصــول علــى التوزيعــات الشــهرية مــن المســاعدات الغذائيــة. وعنــد قيامهــم بعمليــة شــراء فــي الســوبر ماركــت، يقــدم الالجئــون 
بطاقتهــم االلكترونيــة باإلضافــة إلــى بطاقــة هويــة الالجئيــن المطابقــة الصــادرة عــن المفوضيــة ويدخلــون رمــز الحمايــة المكــّون مــن أربعــة أرقــام. وكان 
آخــر االبتــكارات التــي تــم التوصــل إليهــا مؤخــرًا فــي تقديــم مســاعدات برنامــج األغذيــة العالمــي نظــام الدفــع باســتخدام بصمــة العيــن الــذي يتيــح للمســتفيدين 

دفــع ثمــن مشــترياتهم مــن خــالل مســح قزحّيــة العيــن. وقــد تــم اختبــار هــذا النظــام بنجــاح فــي األردن.

تركيا/ برنامج الغذاء العالمي/ بيرنا سيتين
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هنــاك أكثــر مــن 1.3 مليــون طفــل فــي ســن الدراســة 
)5-17 ســنة( مــن األطفــال الســوريين فــي البلــدان 
 48 يصــل  ذلــك،  ومــع   .3RP للخطــة  الخمســة 
بالمائــة فقــط، أو 667.000 مــن األطفــال فــي ســن 
الدراســة إلــى فــرص التعليــم، فــي حيــن أن مــا يقــرب 
ســن  فــي  أو 708.000 طفــل  بالمائــة،  مــن 52 
الدراســة، خــارج المدرســة2.ويواجه األطفــال واألســر 
عــدم  مــن  بــدءًا  التعليميــة،  التحديــات  مــن  العديــد 
كفايــة اإلمــدادات مــن أماكــن التعلــم إلــى الحواجــز 
االقتصاديــة وصــوالً إلــى الصعوبــات اللغويــة. وتمثل 
المســائل المتعلقة بالمناهج والشــهادات تحديًا كبيرًا، 
خصيصــًا لألطفــال غيــر القادريــن علــى الحصــول 
علــى مــكان للمشــاركة فــي التعليــم العــام الرســمي.

هنــاك  فــي تركيــا،  مــن آب عــام 2015،  اعتبــارًا 
أكثــر مــن 663.000 طفــل مســجل مــن الالجئيــن 
الســوريين فــي ســن الدراســة، مــن بينهــم مــا يقــدر ب 
443.000 خــارج المدرســة. وقــد تــم احــراز تقــدم 
الملتحقيــن  الســوريين  األطفــال  عــدد  فــي  ملحــوظ 
األخيــر  الدراســي  العــام  خــالل  الرســمي  بالتعليــم 

فــي  ذلــك،  ومــع  الســابق.  الدراســي  بالعــام  مقارنــة 
المخيمــات  فــي  االلتحــاق  معــدالت  تــزال  ال  حيــن 
عاليــة نســبيا، فــإن معــدل االلتحــاق فــي المجتمعــات 
المضيفــة منخفــض للغايــة )أقــل مــن 30 بالمائــة(. 
فــي  أعلــى  بالمــدارس  االلتحــاق  معــدالت  وتعتبــر 
فــي  ملحــوظ  بشــكل  وتنخفــض  الدنيــا  الدرجــات 
مــن  كبيــرة  أعــداد  وجــود  مــع  العليــا،  الدرجــات 
التدريــب  علــى  الحصــول  يريــدون  الذيــن  الشــباب 
العالــي.  والتعليــم  اللغــة  وبرامــج  المهــارات،  علــى 
مــن  أكثــر  أو  بالمائــة،   53 زال  مــا  لبنــان،  وفــي 
خــارج  ســنة(،   17-5( ســوري  طفــل   204.000
بمــا  المــدارس. ويواجــه األطفــال تحديــات متعــددة 
فــي ذلــك تكاليــف الذهــاب إلــى المدرســة )وخاصــة 
العمــل  وضــرورة  األمنيــة،  والمخــاوف  النقــل(، 
)وخاصــة لألطفــال الذيــن تتــراوح أعمارهــم بين 10-
14 سنة(. وفي األردن، أكثر من نصف الالجئين 
ســن  األطفــال دون  مــن  هــم  المســجلين  الســوريين 
18 ســنة. ويبقــى حوالــي 43.000 )17 بالمائــة( 
مــن األطفــال الســوريين خــارج المدرســة وهــم بحاجــة 
إلــى فــرص التعليــم الرســمية وغيــر الرســمية وفــرص 
تعليــم ال رســمية. أمــا فــي مصــر، فيوجــد 6.231 
طفل ســوري خارج المدرســة )15 بالمائة(. وتحتاج 
جــودة البيئــة المدرســية فــي المــدارس الحكوميــة إلــى 
معالجــة لزيــادة معــدل التحــاق األطفــال الســوريين 
علــى  ومســاعدتهم  الدراســة،  ومواصلــة  بالمــدارس 

ويوجــد  المصريــة.  والمناهــج  اللهجــة  مــع  التكيــف 
فــي العــراق مــا يقــدر بـــ 65.000 طفــل الجــئ مــن 
الطلبــة  مــن   900.000 إلــى  باإلضافــة  ســوريا، 
 42 حوالــي  ويبقــى  داخليــًا.  النازحيــن  العراقييــن 
 ،  27.700 أو  الســوريين،  األطفــال  مــن  بالمائــة 
فــرص  توســيع  إلــى  بحاجــة  وهــم  المدرســة  خــارج 
التعليــم باللغــة العربيــة – كــون لغــة التدريــس فــي 

إقليــم كردســتان العــراق هــي اللغــة الكرديــة.

البلــدان  فــي  التعليــم  لقطــاع  الشــاملة  األهــداف 
الخمســة للخطــة 3RP هــي للتأكــد مــن الحصــول 
لألطفــال  والجــودة  والعــادل  اآلمــن  التعليــم  علــى 
والمراهقيــن الذيــن يعانــون مــن األزمــة وتعزيــز قــدرات 
النظــم والمجتمعــات التعليميــة علــى تقديــم اســتجابة 
المناســب  الوقــت  فــي  تكــون  التعليــم  مجــال  فــي 

األدلــة. علــى  وقائمــة  ومنســقة 

ســوف تعطــي التدخــالت فــي مجــال التعليــم األولويــة 
حاليــًا  الموجوديــن  الدراســة  ســن  فــي  لألطفــال 
خــارج المدرســة واألطفــال الذيــن يتلقــون الخدمــات 
التعليميــة منخفضــة الجــودة. وســيتم دعــم األطفــال 
فــي المجتمعــات المضيفــة المتأثــرة للحصــول علــى 

فــرص التعليــم الجيــد.

ويعمــل الشــركاء للتغلــب علــى الحواجــز فــي قطــاع 

708,000 طفــل الجــئ ســوري فــي ســن 
الدراســة غيــر ملتحقيــن بالمــدارس 

2 تســتند تقديــرات عــدد األطفــال خــارج المــدارس إلــى بيانــات الالجئيــن الســوريين مــن المفوضيــة وأعــداد االلتحــاق بالمــدارس مــن لوحــات معلومــات قطــاع التعليــم فــي بلــدان خطــة دعــم الالجئيــن. جميــع البيانــات لألطفــال 
بســن 5-17 ســنة اعتبــارا مــن آب 2015.

االستراتيجية اإلقليمية للقطاع

الميزانية اإلقليمية المشتركة بين التعليم
الوكاالت للقطاعات

638 مليون دوالر أمريكي

أهداف االستجابة القطاعية اإلقليمية
التحاق 84.100 طفل مستهدف )تحت سن 5 سنوات، فتيان وفتيات( بالتعليم المبكر 

التحاق 999.700 طفل مستهدف )بسن 5-17 سنة، فتيان وفتيات( بالتعليم الرسمي )األساسي والثانوي( 
التحاق 704.500 طفل مستهدف )بسن 5-17 سنة، فتيان وفتيات( بالتعليم غير الرسمي أو الرسمي أو المهارات الحياتية 

ناث( إلى التعليم المهني أو التعليم العالي  دخول 278.300 شاب، مراهق وبالغ )ذكور واإ
ناث(  تدريب 99.900 من العاملين في التعليم )ذكور واإ

تلقي 1.190.500 طفل )بسن 3-17 سنة، فتيان وفتيات( مواد مدرسية أو دعمهم من خالل منح نقدية 
بناء، ترميم أو اعادة تأهيل 1.121 منشأة تعليمية 
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التعليــم مــن خــالل توســيع فــرص وصــول األطفــال 
للتعليــم الرســمي وغيــر الرســمي، وتحســين نوعيــة 
التعليــم ودعــم نظــم التعليــم لتوفيــر اســتجابة أفضــل 

الحتياجــات التعليــم. 

تماشــيًا مــع مبــادرة ال لضيــاع جيــل، تنفــذ قطاعــات 
التعليــم فــي الــدول الخمــس فــي الخطــة 3RP برامــج 

تهــدف إلــى:
إلــى  العــادل  الوصــول  فــرص  نطــاق  توســيع   .1

الرســمي. وغيــر  الرســمي  التعليــم 
2. تعزيز نوعية وارتباط التعليم.

3. تعزيــز نظــم التعليــم علــى المســتويين الوطنــي 
الوطنــي. ودون 

العــادل  الوصــول  فــرص  نطــاق  توســيع  ويشــتمل 
نشــاء  علــى إعــادة تأهيــل المــدارس العامــة الرســمية واإ
أماكــن آمنــة أخــرى مؤقتــة/ بديلــة للتعلــم، وتوفيــر 
مرافــق ميــاه وصــرف صحــي تراعــي الفــوارق بيــن 
الجنســين وتوفيــر كميــات كافيــة مــن الميــاه، وشــراء 
وتوزيــع األثــاث المدرســي والمــواد المدرســية لضمــان 
وتوســيع  دعــم  وسيســتمر  المدرســة.  فــي  الســالمة 
نظــام الفترتيــن لتوســيع فــرص الحصــول علــى التعليم 
التعلــم  مبــادرات  نوعيــة  توســيع  وســيتم  الرســمي. 
غيــر الرســمية مثــل برامــج التعلــم الســريع والــدروس 
التعويضيــة، والتعليــم العالجــي وفصــول محو األمية 
وتعلــم الكتابــة والحســاب، ودورات اللغــات، وبرامــج 
التعلــم اإللكترونــي وربطهــا ببرامــج حمايــة األطفــال 
حســب االقتضــاء. وســيقوم الشــركاء بدعــم خدمــات 
العالــي  والتعليــم  والتعليــم،  المبكــرة  الطفولــة  رعايــة 
علــى  الوصــول  اســتراتيجيات  وتشــتمل  للشــباب. 
التركيــز علــى العــودة إلــى حمــالت التعلــم وتعبئــة 
والمجتمعــات.  واألســر  واألمهــات  اآلبــاء  شــراك  واإ
وســيتم توســيع نطــاق خدمــات الحمايــة االجتماعيــة 
والتغذيــة  المدرســي،  النقــل  خــالل  مــن  الالزمــة 
المدرســية والمنح المدرســية والمنح الدراســية، وتقديم 

المســاعدة لألســر لتغطيــة تكاليــف المدرســة.

الســتيعاب أعــداد الطــالب الســوريين وزيــادة قــدرات 
التعليــم  نظــم  عــرض  اعــادة  تمــت  االســتجابة، 
العــام فــي بعــض البلــدان أو توســيع نظــام الفترتيــن 
نوعيــة  علــى  يؤثــر  ممــا  المكتظــة،  المــدارس  فــي 
التعليــم ويــؤدي إلــى تباطــؤ إصــالح التعليــم العــام. 
وســيتم تحســين نوعيــة وارتبــاط التعليــم مــن خــالل 
والعامليــن  والميســرين  للمعلميــن  المهنــي  التطويــر 
فــي المدرســة علــى المنهجيــات الوقائيــة والتفاعليــة، 
دارة الفصــول الدراســية التــي تركــز علــى األطفــال  واإ
والدعــم النفســي واالجتماعــي. ويشــكل شــراء وتوزيــع 
واللــوازم  التعليميــة،  والمــواد  المدرســية  الكتــب 
المدرســية جــزءًا مــن عمليــة ضمــان جــودة التعليــم. 
لتحســين  الحياتيــة  المهــارات  تعليــم  تعزيــز  وســيتم 
التعلــم، والقابليــة للتوظيــف وعمليــات االنتقــال مــن 
المدرســة إلــى العمــل. ويعتبــر التثقيــف فــي مجــال 

المواطنــة وســيلة لمنــع العنــف والتنمــر بيــن األطفــال، 
وتعزيــز التماســك االجتماعــي، والتصــدي لمخاطــر 
عــداد األطفــال والشــباب لالنخــراط فــي  التطــرف، واإ

عــادة اإلعمــار. التحــوالت المحتملــة للســالم واإ

قــدرات  تعزيــز  ســيتم  المنهجــي،  المســتوى  وعلــى 
السياســات  فــي مجــال وضــع  التعليــم  نظــم  قطــاع 
أنظمــة  مرونــة  لزيــادة  وذلــك  والتنســيق  والتخطيــط 
التعليــم فــي المنطقــة. وســيتم تطويــر برامــج لتعزيــز 
والتخطيــط  البيانــات  جمــع  علــى  المــدارس  قــدرة 
إلــى  للوصــول  الطــوارئ  ســياقات  فــي  والعمــل 
والكفــاءة.  الفعاليــة  مســتوى  وتحســين  المســتبعدين 
للتعليــم  االعتمــاد  أطــر  لوضــع  الشــركاء  وســيعمل 
البديــل، مثــل التعليــم الــال رســمي وغيــر الرســمي، 
الرســمي. التعليــم  إلــى  المســارات  إلــى  باإلضافــة 

هنــاك زيــادة فــي القيــادة الوطنيــة فــي قطــاع التعليــم، 
الــوزارات  مــع  وثيــق  بشــكل  الشــركاء  عمــل  مــع 
وتوســيع  الرســمي  التعليــم  لتوفيــر  للتعليــم  الوطنيــة 
نطــاق فــرص التعليــم الــال رســمي وغيــر الرســمي. 
ومــن األمثلــة علــى تعزيــز القيــادة الوطنيــة مبــادرة 
لبنــان،  فــي  األطفــال  جميــع  إلــى  العلــم  إيصــال 
وخطــط وزارة التربيــة والتعليــم فــي االردن للقطــاع 
حتــى عــام 2018، وتعزيــز وزارة التعليــم الوطنيــة 
خــالل  مــن  التربــوي  التخطيــط  لقــدرات  تركيــا  فــي 

اإلقليميــة. العمــل  خطــط 

لتحقيــق   2016 عــام  فــي   3RP الخطــة  وتدعــو 
لقطــاع  المخصصــة  الميزانيــة  فــي  كبيــرة  زيــادات 
التعليــم وذلــك لرفــع مســتوى االســتجابة فــي جميــع 
قبــل  مــا  التعليــم  ذلــك  فــي  بمــا  التعليــم،  مجــاالت 
وغيــر  الرســمي  األساســي  والتعليــم  االبتدائــي، 
الرســمي والتدريــب التقنــي والمهنــي، وحوافــز المعلــم 
والتنميــة المهنيــة. ويتــم فــي بلــدان مثــل تركيــا توفيــر 
المــدارس جاهــزة إليــواء مراكــز تعليــم مؤقتــة لألطفــال 
خــالل  مــن  الوطنيــة  القــدرات  وتوســيع  الســوريين، 
إنشــاء نظــام الفتــرة الثانيــة ودعــم حوافــز المعلميــن 

والتدريــب، ممــا سيســهم فــي تحقيــق الهــدف الــذي 
وضعتــه وزارة التعليــم الوطنيــة والشــركاء لمضاعفــة 
المســتويات الحاليــة لاللتحــاق بالدراســة. فــي لبنــان، 
علــى  القــدرة  عنصــر  ميزانيــة  تقريبــا  تضاعفــت 
   3RP الخطــة  مــع  بالمقارنــة  األزمــات  مواجهــة 
2015، وذلــك بتقديــم دعــم حاســم إلــى وزارة التربيــة 
والتعليــم العالــي لتوســيع القــدرة االســتيعابية ولألســر 
التــي  العقبــات الرئيســية  التغلــب علــى بعــض  فــي 

التعليــم. تواجــه 

عــدد  خفــض  فــي  التعليــم  برنامــج  نتائــج  وستســهم 
األطفــال الســوريين خــارج المــدارس واألطفــال فــي 
المجتمعــات المضيفــة األكثــر ضعفــًا فــي المنطقــة، 
التقنــي  التعليــم  علــى  الحصــول  فــرص  وزيــادة 
والمهنــي والتدريــب وفــرص التعليــم العالــي للشــباب، 
وتعزيــز قــدرات العامليــن فــي مجــال التعليــم )بمــا فــي 
ذلــك زيــادة الدعــم المالــي(، وتعزيــز نظــم التعليــم. 
إذا توفــر التمويــل الكامــل لقطــاع التعليــم فــي عــام 
2016، ســيتمكن مــا يقــرب مــن مليــون طفــل مــن 
الوصــول إلــى التعليــم الرســمي و705.000 طفــل 

إلــى التعليــم غيــر الرســمي. 

االبتكار في القطاع 
فــي لبنــان، قامــت اليونيســيف بتجريــب مشــروع 
فــور  بــاي  )روزبيــري  للتعليــم  التــوت  فطيــرة 
قليــل  محوســبًا  حــاًل  عــرض  والــذي  ليرننــغ(، 
األوضــاع  فــي  المحتــوى  لتوصيــل  التكلفــة 
اإلنســانية. وهــذا المشــروع عبــارة عــن كمبيوتــر 
التكلفــة  منخفضــة  االئتمــان  بطاقــات  بحجــم 
جهــاز  فــي  يوضــع  أمريكــي(  دوالر   25(
العــرض أو التلفزيــون ويســتخدم لوحــة المفاتيــح 
القياســية والفــأرة. وهــو جهــاز ذو قــدرات يمكــن 

الحوســبة. استكشــاف  مــن  األطفــال 

العراق/ منظمة األمم المتحدة للطفولة )يونيسيف(/ كريس نايلز
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الصحــة  وزارات  توفــر  الخمســة،  البلــدان  عبــر 
ووكاالت األمــم المتحــدة والمنظمــات غيــر الحكوميــة 
قــدرًا كبيــرًا مــن الرعايــة الصحيــة لالجئيــن الســوريين. 
الصحيــة  الخدمــات  علــى  الهائــل  الطلــب  ويشــكل 
ضغطــًا هائــاًل علــى البنيــة التحتيــة للصحــة العامــة، 
ينتــج عــن األعــداد الســاحقة مــن الحــاالت المرضيــة 
التــي تعالــج، وتحمــُل موظفــي الصحــة ألعبــاء فــوق 
ومــن  والمعــدات.  األدويــة  فــي  والنقــص  طاقتهــم 
األمثلــة علــى تأثيــر الالجئيــن الســوريين علــى النظــم 
الصحيــة قــرار الحكومــة األردنيــة فــي تشــرين الثانــي 
مــن العــام 2014 بــان يدفــع الســوريون نفــس الرســوم 
المفروضــة علــى األردنييــن غيــر المؤمنيــن صحيــا 
فــي المرافــق الصحيــة العامــة. وقبــل ذلــك، كانــت 
المؤمنيــن  كاألردنييــن  الســوريين  تعامــل  الحكومــة 
صحيــا ممــا شــهد تحمــل الحكومــة لتكاليــف كبيــرة. 
أثّــر ســلبًا علــى وصــول األكثــر  القــرار  وذكــر أن 
ضعفــًا مــن الســوريين لخدمــات الصحــة العامــة، بمــا 

فــي ذلــك الرعايــة داخــل المستشــفيات.

الســكان  مــن  ضعفــًا  األكثــر  الفئــات  وتتعــرض 
المعديــة  باألمــراض  لإلصابــة  متزايــد  لخطــر 
بســبب االكتظــاظ والســكن غيــر الالئــق، وصعوبــة 
للشــرب والصــرف  الميــاه الصالحــة  إلــى  الوصــول 
الصحــي والدرجــات المتفاوتــة مــن امكانيــة الوصــول 
تــزال  الصحيــة األوليــة. وال  الرعايــة  إلــى خدمــات 
التهابــات الجهــاز التنفســي الحــادة واإلســهال أمراضــًا 
ســائدًة بيــن المجتمعــات األكثــر ضعفــًا علــى مــدار 
الســنة، ولكــن مــع وجــود ذروة موســمية محــددة. وقــد 
شــهد لبنــان زيــادة ملحوظــة فــي حــاالت اإلصابــة 
بالتهــاب الكبــد A، والتهــاب الغــدة النكافيــة والحصبــة 
الكوليــرا  وبــاء  وشــكل  الماضييــن،  العاميــن  خــالل 

مصــدر قلــق كبيــر للمنطقــة بعــد تفشــيه فــي العــراق 
فــي أيلــول عــام 2015، ومخــاوف دول الجــوار مــن 

انتقــال العــدوى عبــر الحــدود.

لألطفــال  الروتينــي  التطعيــم  إلــى  الحاجــة  وتظــل 
ضــد األمــراض التــي يمكــن الوقايــة منهــا باللقاحــات 
الروتينيــة  المطاعيــم  توفيــر  ويتــم  رئيســية.  أولوّيــة 
الكاملــة، فــي معظــم الحــاالت مجانــًا لجميــع األطفــال 
دون ســن 5 ســنوات مــن العمــر. وتــم بفضــل جهــود 
مــرض  تفشــي  مــن  التخلــص  شــركاء،  عــدة  بذلهــا 
تشــرين  فــي  األوســط  الشــرق  فــي  األطفــال  شــلل 
األول عــام 2015، بعــد االســتجابة اإلقليميــة لمــدة 
ســنتين والتــي شــملت حمــالت تطعيــم واســعة النطــاق 
وصلــت إلــى أكثــر مــن 27 مليــون طفــل تحــت ســن 
5 ســنوات. ويمتــاز الشــركاء باليقظــة، ويراقبــون عــن 
كثــب حــاالت الشــلل الرخــو المزمنــة، وهــو مؤشــر 
رئيســي لهــذا المــرض. وتمثــل الحاجــة إلــى الصحــة 
والرســائل الصحية واإلدارة المناســبة للنفايات مجال 

تركيــز رئيســي.

وتشــكل إدارة األمراض غير المعدية تحديًا رئيســيًا. 
حيــث يواصــل ارتفــاع معــدل انتشــار مــرض ارتفــاع 
واألوعيــة  القلــب  وأمــراض  والســكري  الــدم  ضغــط 
الدمويــة بيــن الالجئيــن الســوريين، باإلضافــة إلــى 
مــرض  مــن  تعالــج  التــي  الكبيــرة  الحــاالت  عــدد 
االنســداد الرئــوي المزمــن والســرطان، والتــي تحفّــز 

المبكــر واألدويــة. التشــخيص  الحاجــة لخدمــات 

وال تــزال الحاجــة واضحــة للحصــول علــى الرعايــة 
فــي حــاالت الطــوارئ، وتتطلــب الصدمــة الجراحيــة 
والعنايــة المركــّزة للمرضــى المصابيــن بجــروح خطيرة 

مــن مناطــق الصــراع مدخــالت كبيــرة مــن المعــدات 
والمــوارد البشــرية والماليــة. وغالبــًا مــا ينطــوي عــالج 
اإلصابــات المعقــدة علــى إعــادة التأهيــل علــى المدى 
توفيــر  الجراحيــة. ضمــان  العمليــات  بعــد  الطويــل 
خدمــات التوليــد الطارئــة الكافيــة والمناســبة وخدمــات 
رعايــة األطفــال حديثــي الــوالدة فــي المســتوى األولــى 
توفيــر  الضــروري  مــن  أن  كمــا  والثالــث،  والثانــي 
خدمــات تنظيــم األســرة. كمــا أن مــن المهــم تقديــم 
االستشــارة حــول تســجيل المواليــد كجــزء مــن خدمــات 
مــا قبــل الــوالدة. ويعتمــد توفيــر هــذه الخدمــات علــى 

الســياق فــي البــالد.

واســتعداد  الخامــس  عامــه  الصــراع  دخــول  ومــع 
الالجئيــن لمزيــد مــن عــدم اليقيــن، ال بــد مــن اتبــاع 
نهــج شــامل فــي مجــال الرعايــة الصحيــة العقليــة فــي 
المرجــح  والثالــث. ومــن  والثانــي  األولــي  المســتوى 
والمصاعــب  المزمنــة  البطالــة  تأثيــر  يــؤدي  أن 
الماليــة المرتبطــة بهــا، وتجــارب التعــرض للتمييــز 
وانتهاكات الحقوق والصراع إلى زيادة الطلب على 
خدمــات الصحــة العقليــة وتقديــم الخدمــات النفســية 
واالجتماعيــة لحــاالت االكتئــاب والقلــق واضطــراب 
مــا بعــد الصدمــة. ويمثــل تعزيــز خدمــات الرعايــة 
الصحيــة العقليــة أولويــة رئيســية فــي جميــع بلــدان 
الخطــة 3RP. كمــا يمثــل نقــص المتخصصيــن فــي 
الرئيســية.  التحديــات  أحــد  العقليــة  الصحــة  مجــال 
خدمــات  بدمــج  بالفعــل  واألردن  لبنــان  بــدأ  وقــد 
الصحيــة  الرعايــة  مســتوى  فــي  النفســية  الصحــة 
األوليــة مــن خــالل تنفيــذ برنامــج رأب الفجــوة فــي 
الصحــة النفســية، الــذي يســتخدم العامليــن المدربيــن 
فــي مجــال الرعايــة الصحيــة األوليــة لتقديــم خدمــات 
الصحيــة  الرعايــة  مرافــق  فــي  النفســية  الصحــة 

األوليــة.

الميزانية اإلقليمية المشتركة بين 
الوكاالت للقطاعات

296 مليون دوالر أمريكي
الصحة والتغذية

أهداف االستجابة القطاعية اإلقليمية
عقد 4.977.700 جلسة مشاورات للسكان المستهدفين في خدمات الرعاية الصحية األولية

إجراء 377.300 إحالة للسكان المستهدفين إلى خدمات الرعاية الصحية من المستوى الثاني أو الثالث
تم دعم 650 من المرافق الصحية 

تدريب 14.600 من موظفي الرعاية الصحية 
تطعيم 17.892.800 طفل ضد شلل األطفال

االستراتيجية اإلقليمية للقطاع
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 اســتعراض اســتراتيجي اقليمــي   الخطــة اإلقليميــة لالجئيــن وتعزيــز القــدرة علــى مواجهــة األزمــات 2017-2016

زيــادة  إلــى  الحاجــة  علــى   3RP الخطــة  وتؤكــد 
فــرص عادلــة لحصــول الالجئيــن والســكان المحلييــن 
الجــودة  ذات  الصحيــة  الرعايــة  علــى  المتأثريــن 
المباشــرة  التدخــالت  خــالل  مــن  ســواء  العاليــة، 
الوطنيــة.  والقــدرات  النظــم  تعزيــز  خــالل  ومــن 
فــي جميــع  الصحــة  فــي مجــال  الشــركاء  وســيوفر 
بلــدان الخطــة 3RP الخدمــات الصحيــة المباشــرة 
لالجئيــن الســوريين والمجتمعــات المضيفــة المتأثــرة، 
وبنــاء الخبــرات الفنيــة مــن الجهــات الفاعلــة المحليــة، 
وتعزيــز قدرتهــا علــى مواجهــة الصدمــات المحتملــة 

المســتقبل. فــي 

تجــري الحكومــة الوطنيــة فــي العــراق حاليــًا االنتقــال 
بنجــاح.  الصحيــة  للخدمــات  الكاملــة  والملكيــة 
ويظهــر هــذا مــن خــالل دمــج جميــع خدمــات الرعايــة 
الصحيــة األوليــة فــي مخيمــات الالجئيــن مــع النظــام 
الصحــي الوطنــي. ومــن المتوقــع أن يتــم تدريجيــًا 
تســليم بقيــة عمليــة توفيــر خدمــة الرعايــة الصحيــة 
لالجئيــن  وجويــالن  أربــات  مخيمــات  فــي  األوليــة 
إلــى وزارة الصحــة / مديريــة الصحــة بحلــول كانــون 
االول عــام 2016. وتتطلــع مصــر إلــى بنــاء قــدرات 
خدمــات الرعايــة الصحيــة الوطنيــة لتوفيــر الرعايــة 
الصحيــة النوعيــة وغيــر التمييزيــة فــي المحافظــات 
يتماشــى  وهــذا  عــام 2016.  فــي  تضــررًا  األكثــر 
مــع اســتراتيجية تعميــم دمــج الالجئيــن الســوريين فــي 
نظــام الصحــة العامــة، االمــر الــذي دفــع إلــى زيــادة 
حضــور الالجئيــن فــي مرافــق الصحــة العامــة فــي 
مــن  والتفهــم  الدعــم  وكذلــك  والقاهــرة،  اإلســكندرية 
العامليــن فــي مجــال الرعايــة الصحيــة فيمــا يتعلــق 

بالســوريين.

وقــد مكنــت هــذه االســتراتيجية الالجئيــن الســوريين 
الصحيــة  الرعايــة  خدمــات  علــى  الحصــول  مــن 
األوليــة مماثلــة للخدمــات المقدمــة للمصرييــن. وفــي 
تركيــا، حيــث حرصــت وزارة الصحــة علــى توفيــر 
فــي حــاالت الطــوارئ الســوريين  الرعايــة الصحيــة 
المســجلين وغيــر المســجلين علــى حــد ســواء، وقــد 

العالميــة وجامعــة غــازي  الصحــة  طــورت منظمــة 
عنتــاب منهــاج التدريــب إلتاحــة التدريــب لألطبــاء 
الصحيــة  الخدمــات  لتقديــم  الســوريين  والممرضيــن 
الصحــي  النظــام  إطــار  فــي  الســوريين  لالجئيــن 
التركي. وسيحدث هذا خطوات إيجابية في معالجة 

حاجــز اللغــة الــذي يواجــه المرضــى الســوريين.

 2016 لعــام  الصحــة  قطــاع  أولويــات  وتشــمل 
الحصبــة  ضــد  الروتينــي  التطعيــم  تغطيــة  تعزيــز 
الوقايــة  يمكــن  التــي  واألمــراض  األطفــال  وشــلل 
المبكــر  اإلنــذار  نظــم  وتعزيــز  باللقاحــات  منهــا 
بنــاء  ويمثّــل  الرصــد.  وأنظمــة  األمــراض  ضــد 
إجــراءات  إليصــال  أقــوى  معلومــات صّحيــة  نظــم 
تــم  وقــد  األولويــات.  إحــدى  الصحيــة  االســتجابة 
فــي األردن تجريــب مشــروع بنجــاح لالســتفادة مــن 
بيانــات  جمــع  فــي  للمســاعدة  المتنقلــة  التكنولوجيــا 
العامــة واإلبــالغ عنهــا، ويجــري توســيعه  الصحــة 
هــذا المشــروع إلــى بلــدان أخــرى. وتمثــل التدابيــر 
المتعلقــة بتوســيع نظــام المعلومــات الصحيــة الحالــي 
وتمكيــن  الســوريين  الالجئيــن  بيانــات  لتســجيل 
فــي تركيــا،  مســتوى أفضــل مــن التخطيــط أولويــة 
القصيــرة،  النصّيــة  الرســائل  اســتخدام  ســيتم  حيــث 
نشــاء الخــط الســاخن لتعزيــز التوعيــة اإلعالميــة  واإ
الكافيــة لألمــراض غيــر  للســوريين. وتمثــل اإلدارة 
الســارية والحــاالت الصحيــة النفســية فــي المرحلــة 
رئيســية. أولويــات  الرعايــة  واســتمرارية  االبتدائيــة 

خدمــات  علــى  الحصــول  فــرص  تحســين  ويعتبــر 
الرعاية الصحية اإلنجابية لالجئين، والذي يتضمن 
االغتصــاب  حــاالت  لخدمــات  الســريرية  االدارة 
وآليــات إحالــة حــاالت العنــف الجنســي القائــم علــى 
النــوع االجتماعــي للخدمــات النفســية واالجتماعيــة 

مصــدر قلــق رئيســي آخــر.

وســتعمل قطاعــات الصحــة والحمايــة بشــكل وثيــق 
لضمــان تدريــب جميــع العامليــن فــي المجــال الطبــي 
وغير الطبي على تطبيق الســرّية والســالمة واحترام 

االبتكار في القطاع 
أدخلــت منظمــة الصحــة العالميــة تكنولوجيــا رائدة 
لعمليــات الرصــد الصحــي الروتينــي، باســتخدام 
علــى  الكترونيــة  ومنصــة  المتنقلــة  التكنولوجيــا 
االنترنــت. وقــد بــدأ تعميــم هــذه التكنولوجيــا فــي 
أدخــل  وقــد  نيســان 2014.  فــي شــهر  األردن 
التطبيــق دعمــا للقــرارات الســريرية اضافــة إلــى 
اإلبــالغ فــي الوقــت الحقيقــي لألطبــاء، بإرســال 
رســائل نصيــة قصيــرة بشــكل تلقائــي وتنبيهــات 
التتبــع  ودعــم  االلكترونــي،  البريــد  خــالل  مــن 
فــي  المســتويات  كل  علــى  للوصــول  واإلبــالغ 

الصحــة.   وزارة 

العراق/ المفوضّية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين/ كوول

دعم الدول المضيفة لالجئين السوريين في مجال أنظمة الرعاية الصحية  
لــى الرعايــة الطبيــة فــي الحــاالت الطارئــة خــالل  فــي مصــر، كانــت إمكانيــة وصــول الســوريين إلــى خدمــات الرعايــة الصحيــة األوليــة بمعــدالت اســمية، واإ

24 ســاعة مــن حدوثهــا. ويشــمل اإلعفــاء مــن كلفــة الخدمــات الصحيــة فــي المســتويين الثانــي والثالــث الفقــراء مــن المصرييــن، دون الســوريين. 

وفــي العــراق، فلــدى الســورين المقيميــن فــي المخيمــات إمكانيــة الوصــول المجانــي إلــى خدمــات الرعايــة الصحيــة. وتتــاح لالجئيــن المقيميــن خــارج المخيمــات 
فــي إقليــم كردســتان العــراق إمكانيــة الوصــول إلــى مراكــز الرعايــة الطبيــة األوليــة والمستشــفيات العامــة بكلفــة منخفضــة جــدًا ويمكــن للســوريين الوصــول إلــى 

الخدمــات الصحيــة المقدمــة للعراقييــن. كمــا يمكنهــم االســتفادة مــن الوصــول المجانــي إلــى منشــآت الصحــة العامــة. 

فــي األردن، يتــاح لالجئيــن المقيميــن فــي المخيمــات إمكانيــة الوصــول المجانــي إلــى خدمــات الرعايــة الصحيــة. بينمــا يدفــع الالجئــون المقيمــون خــارج 
المخيمــات كلفــة تماثــل مــا يدفعــه األردنيــون غيــر المشــمولون بالتأميــن الصحــي مقابــل كافــة الخدمــات التــي تقدمهــا وزارة الصحــة. أمــا التطعيــم والرعايــة 

الســابقة للــوالدة/ مــا بعــد الــوالدة وتنظيــم األســرة فتقــدم مجانــًا. 

في لبنان، تقدم الخدمات مقابل كلفة اسمية لكل من اللبنانيين والسوريين. وتغّطي المفوضية بشكل جزئي الخدمات التي تقدمها المستشفيات. 
أما في تركيا، فخدمات الرعاية الصحية األولية مجانية للسوريين المسجلين لدى الحكومة.

الناجيــن الذيــن يتلقــون العــالج اضافــة إلــى التحديــد 
اآلمــن واإلحالــة. ويجــري حاليــًا إنشــاء أماكــن آمنــة 
للنســاء والفتيــات لتكــون بمثابــة نقطــة انطــالق لتوفير 
اإلنجابيــة  الصحــة  وخدمــات  الجنســية  الخدمــات 
النــوع  علــى  القائــم  الجنســي  العنــف  مــن  للناجيــن 

االجتماعــي.
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يصــل عــدد كبيــر مــن الالجئيــن الســوريين فــي حالــة 
يائســة، وهــم يحملــون الحــد األدنــى واألساســي مــن 
التراجــع  ممتلكاتهــم الشــخصية، إن وجــدت. وأّدى 
محدوديــة  إلــى  باإلضافــة  الحالــي،  االقتصــادي 
كســب  ســبل  خيــارات  علــى  الحصــول  فــرص 
العيــش المســتدامة، إلــى دخــول كثيــر مــن الالجئيــن 
اســتنفاذ  مــع  األصــول،  نضــوب  مــن  دوامــة  فــي 
مدخراتهــم تدريجيــًا وازديــاد مســتويات الديــون. وقــد 
أثقلــت بالفعــل التغيــرات فــي الطلــب علــى الخدمــات 
األساســية كاهــل النظــم المحليــة والوطنيــة، وتهــدد 
أوضــاع  تنحــدر  لذلــك،  ونتيجــة  التنميــة.  مكاســب 
أســر الالجئيــن إلــى الفقــر المدقــع، وربمــا تلجــأ هــذه 
بمــا  الســلبية،  التكيــف  اســتراتيجيات  إلــى  األســر 
فــي ذلــك التخفيــض فــي اســتهالك الغــذاء، وســحب 
األطفــال مــن المدرســة ليشــاركوا فــي العمالــة غيــر 

الخطــرة. أو  االســتغاللية  الرســمية، 

حيــث  مــن  التدهــور  مــن  المزيــد  حــدوث  ولمنــع 
الضعــف االقتصــادي، تركــز االســتجابة فــي قطــاع 
االحتياجــات األساســية المســاعدة علــى أكثــر مــن 2 
مليــون الجــئ ســوري علــى أســاس منهجيــة متعــدد 
تختلــف  والتــي  األســر،  أنمــاط  لتحديــد  القطاعــات 
مــن بلــد إلــى آخــر. ويهــدف هــذا إلــى زيــادة الدعــم 
لالجئيــن مــن خــالل تقديــم المســاعدات النقديــة ومواد 
اإلغاثــة األساســية مثــل البطانيــات والفــرش وصفائــح 
المــاء وأوانــي المطبــخ، فــي محاولــة لرفــع جــزء مــن 
العــبء الناجــم عــن األزمــة مــع تلبيــة االحتياجــات 

الحاســمة لالجئيــن. 

وتقــدم المســاعدة فــي مجــال االحتياجــات األساســية 
المنطقــة  أنحــاء  مختلــف  فــي  المؤهلــة  لألســر 

باســتخدام معايير تحديد واختيار تجمع بين معايير 
واالقتصاديــة. االجتماعيــة  والمعاييــر  الحمايــة 

حيــث توجــد األســواق العاملــة والتــي يمكــن الوصــول 
إليهــا، يمكــن للتدخــالت النقديــة التأكــد مــن تســليم 
المســاعدات اإلنســانية إلــى المحتاجيــن فــي الوقــت 
النقديــة  المســاعدات  توســيع  ويســتمر  المناســب. 
فــي  الالجئيــن  لمســاعدة  فّعالــة  وســيلة  باعتبارهــا 
لالحتياجــات  المنطقــة واالســتجابة  أنحــاء  مختلــف 
األساســية بطريقــة كريمــة وبفعاليــة وكفــاءة. وتكمــن 
اســتراتيجية القطاع اإلقليمية في تحقيق نتائج فعالة 
مــن حيــث التكلفــة مــن خــالل اســتخدام المســاعدة 
المنّســقة المقّدمــة عبــر التحويــالت النقديــة إلــى 1.3 

مليــون الجــئ ســوري.

تحديــد  يعتبــر  النقــدي،  الدعــم  لبرامــج  وبالنســبة 
أساســية  خطــوة  المحتمليــن  المســتفيدين  واختيــار 
لضمــان اعطــاء األولويــة لالهتمــام لمــن هــم بأمــس 

إليهــا. الحاجــة 

وقــد أشــارت نتائــج التقييــم االجتماعــي واالقتصــادي 
المســتمر أن أكثــر مــن 60 بالمائــة مــن الذيــن تــم 

تقييمهــم فــي مصــر هــم فــي حــاالت الضعــف الشــديد 
ويحتاجــون إلــى تدخــالت تشــمل المنــح النقديــة لتلبيــة 
احتياجاتهــم األساســية. وســتقدم المســاعدة لحوالــي 
42.000 الجــئ ســوري يعيشــون فــي فقــر مدقــع فــي 
مصــر فــي عــام 2016 حتــى ال يلجــأوا الســتخدام 

اســتراتيجيات التكيــف الســلبية.

اعتبــارًا مــن عــام 2015، تــم دمــج نهــج اســتهداف 
واقتصاديــًا  اجتماعيــًا  للخطــر  المعرضيــن  الســكان 
فــي العــراق، مــع تحليــل نســب اإلعالــة والدخــل، فــي 
تنفيــذ أنشــطة االحتياجــات األساســية للقطــاع. ومــع 
الدخــول فــي العــام 2016، يعتبــر التواصــل الفعــال 
الكامــل اللتزامــات  التقديــر  علــى  القائــم  والشــامل، 
لمنــع  ضروريــًا  أمــرًا  الالجئيــن،  تجــاه  المســاءلة 
وتخفيف التوترات المجتمعية الناتجة عن استهداف 
120.000 الجــئ ســوري لتلقــي المســاعدة النقديــة.

مســتويات  انخفــاض  مــع  للتعامــل  األردن،  وفــي 
أجبــر  فقــد  المعيشــة،  تكاليــف  وزيــادة  المســاعدة 
إلــى  الوصــول  علــى   )٪86( الالجئيــن  غالبيــة 
 25 ديــون  وتبلــغ  الديــون.  مــن  خطــرة  مســتويات 
بالمائــة مــن أســر الالجئيــن أكثــر مــن 700 دوالر 

االستراتيجية اإلقليمية للقطاع

الميزانية اإلقليمية المشتركة بين 
الوكاالت للقطاعات

763 مليون دوالر أمريكي
اإلحتياجات األساسية

أهداف االستجابة القطاعية اإلقليمية
تتلقى 452.000 أسرة مواد إغاثة أساسية عينية

تتلقى 346.800 أسرة المساعدة غير المشروطة، أو المساعدة النقدية لقطاع معين أو المساعدة في حاالت الطوارئ
تتلقى 569.800 أسرة الدعم الموسمي من خالل المساعدة النقدية أو العينية 

الدعم الشتوي لعام 2016 
أصبــح التأكــد مــن تجهيــز األســر للتعايــش مــع فصــل الشــتاء أمــرًا ضروريــًا منــذ شــهر تشــرين األول، 
حيــث ســتكون النتيجــة الحتميــة لعــدم القــدرة علــى ذلــك إلــى تبعــات وخيمــة، مــع تزايــد معانــاة األســر 
للوصــول إلــى الســلع والخدمــات الضروريــة للبقــاء والمعيشــة األساســية. وفــي عــام 2016، ســيتيح 
التخطيط المبكر والجاهزية والمشــتريات والتنســيق االســتجابة الفاعلة واآلنية للماليين من الالجئين 
الســوريين عبــر تقديــم المســاعدات ســواء علــى شــكل مــواد اإلغاثــة األساســية أو المســاعدات النقديــة. 
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لتمريــن  وفقــًا   ،2014 عــام  مــع  مقارنــة  أمريكــي 
أجــراه  الــذي  الغذائــي  لألمــن  الشــامل  المراقبــة 
فــي  القطــاع  ويهــدف  العالمــي.  األغذيــة  برنامــج 
األردن إلــى خفــض مــدى التعــرض آلليــات التكيــف 
تشــمل  اجتماعيــة  حمايــة  اســتجابة  عبــر  الســلبية 
تلقــي 55.000 مــن أســر الالجئيــن ذات المخــاوف 
مــن حيــث الحمايــة مســاعدة نقديــة فوريــة أو طارئــة 
وعبــر اســتمرار االســتثمار فــي توزيــع مــواد اإلغاثــة 

الجــدد. القادميــن  لجميــع  الضروريــة 

لبنــان، يشــير تقييــم مــدى ضعــف الالجئيــن  وفــي 
الالجئــة  األســر  نســبة  أن  إلــى   2015 الســوري 
الوطنــي  الفقــر  خــط  تحــت  تعيــش  التــي  الســورية 
ارتفــع  قــد  أمريكي/شــخص/يوم(  دوالر   3.85(
بنســبة 20 نقطــة مئويــة عــن العــام الســابق )50 
بالمائــة فــي 2014-70 بالمائــة فــي عــام 2015(. 

وتعيــش الغالبيــة العظمــى مــن أســر الالجئيــن )52 
النفقــات  مــن  األدنــى  الحــد  ســلة  تحــت  بالمائــة( 
الحيــاة، وهــذا يمثــل زيــادة حــادة  قيــد  للبقــاء علــى 
عــن النســبة التــي كانــت عليهــا عــام 2014 وهــي 
29 بالمائــة. وبينمــا ال يمكــن لـــ 100 بالمائــة مــن 
الالجئين الســوريين تلبية احتياجاتهم األساســية دون 
االنخــراط فــي اســتراتيجيات التكيــف الشــديدة. مــع 
اتجاهــات الضعــف الحاليــة، فــإن عــدد األشــخاص 
مــن ضعــف  يقــرب   2016 عــام  فــي  المحتاجيــن 
اســتهداف  ســيتم  وبالتالــي   ،2015 عــام  عددهــم 
النقديــة  للتحويــالت  ســوري  الجــئ   624.000
فــي عــام 2016. متعــددة األغــراض/ القطاعــات 

تركيــا  فــي  المســاعدة  ســتكون   ،2016 عــام  فــي 
الســوريين  مــن   485.000 لـــ  األول  المقــام  فــي 
والمجتمعــات  المخيمــات  فــي  للخطــر  المعرضيــن 

متعــددة  النقديــة  بالمســاعدة  المدعوميــن  المضيفــة 
الطارئــة.  النقديــة  غيــر  المســاعدة  أو  األغــراض 
وســتعطى األولويــة لتوفيــر المــواد غيــر الغذائيــة لـــ 
775.000 مــن الســوريين بمــا فــي ذلــك القادميــن 
الجــدد، ســكان المخيمــات التــي تحتــاج إلــى التجديــد، 
ال  التــي  األماكــن  فــي  يعيشــون  الذيــن  والســوريين 
بســبب  النقديــة  المســاعدة  تنفيــذ مخططــات  يمكــن 

التشــغيلية. القيــود 

ينظــر جــزء ال يتجــزأ مــن اســتراتيجية القــدرة علــى 
مواجهــة األزمــات  فــي جميــع أنحــاء المنطقــة إلــى 
التنســيق المســتمر مع الســكان المتضررين النازحين 
تقليــل  لضمــان  الذاتيــة  اإلدارة  هيــاكل  خــالل  مــن 
االعتمــاد علــى المســاعدات المباشــرة، فضــال عــن 
توســيع قــدرة شــبكات األمــان االجتماعــي المركزيــة 
والمحليــة لتحديــد االحتياجــات ومواطــن الضعــف.

االبتكار في القطاع 
بهــدف توزيــع مســاعدات نقديــة آلالف الالجئيــن الســوريين الذيــن يعيشــون فــي المناطــق الحضريــة فــي األردن، دخلــت المفوضيــة فــي شــراكة مــع بنــك القاهــرة 
عمــان، والــذي كان رائــدًا فــي اســتخدام القياســات الحيويــة فــي نظامــه المصرفــي مــن خــالل إدخــال تكنولوجيــا قزحيــة المســح الضوئــي فــي مختلــف فروعــه 
وأجهــزة الصــراف اآللــي الخاصــة بــه. وهــذا يعطــي الالجئيــن القــدرة علــى مواجهــة األزمــات الســترداد المســاعدات النقديــة الُمقّدمــة مــن المفوضّيــة مــن أي فــرع 
لبنــك القاهــرة عمــان وأجهــزة الصــراف اآللــي الخاصــة بــه دون الحاجــة إلــى تذكــر الرقــم الســري المرتبــط بالبطاقــات االئتمانيــة التقليديــة. كمــا أنــه يضمــن أاّل 

تصــل األمــوال المخصصــة إاّل لمســتحقيها والتخلــص مــن حاجــة المفوضيــة لتنفيــذ "وجــود شــيكات" مــع األســر الفرديــة.

العراق/ المفوضّية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين/ ن. كولت
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الســوريين  الالجئيــن  مــن  العظمــى  الغالبيــة  تعيــش 
فــي المناطــق الحضريــة وشــبه الحضريــة والريفيــة. 
لــم  الــذي  المــأوى،  وقــد أدى ارتفــاع الطلــب علــى 
قــادرة  والوطنيــة  المحليــة  اإلســكان  أســواق  تكــن 
علــى تلبيتــه، إلــى نقــص المســاكن، وازديــاد أســعار 
اإليجــارات، ممــا يؤثــر علــى المجتمعــات المضيفــة 
وحــده،  األردن  وفــي  ســواء.  حــد  علــى  والالجئيــن 
يقــّدر حاليــًا أن هنــاك حاجــة إلــى 91.000 وحــدة 
ســكنية، وهــذا يمثــل زيــادة بمقــدار 184 بالمائــة عــن 
متوســط الحاجــة المحلّيــة الســنوية المقــدرة والبالغــة 
32.000 وحــدة. وقــد أدى هــذا الضغــط علــى ســوق 

اإلســكان إلــى التوتــرات بيــن المجتمعــات.

مــع ارتفــاع مســتويات الضعــف، ال يمكــن للعديــد 
ممــا  المالئــم  الســكن  بــدل  دفــع  الالجئيــن  مــن 
يضطرهــم للعيــش فــي ظــروف مــأوى دون المســتوى 
أو  رســمية  غيــر  مســتوطنات  فــي  أو  المطلــوب، 
هيــاكل غيــر مكتملــة. ويشــمل ذلــك المنــازل التــي 
تعانــي مــن تســرب المــاء مــن الســقوف أو األغطيــة 
البالســتيكية بــداًل مــن النوافــذ أو عــدم وجــود ميــاه 
 50 مــن  أكثــر  أن  ويقــدر  الحّمامــات.  أو  جاريــة 
بالمائــة مــن الســكان الســوريين النازحيــن فــي لبنــان 
الحــد  مســاكنهم  تلبــي  حتــى  الدعــم  إلــى  بحاجــة 
األدنــى مــن المعاييــر. وعــالوة علــى ذلــك، غالبــًا مــا 
يواجــه الالجئــون صعوبــات فــي تأميــن المأجــور وال 
يكــون لديهــم عقــود إيجــار مكتوبــة، ممــا يعرضهــم 
لخطــر اإلخــالء أو االســتغالل مــن قبــل المــالك. 

ولــم يســتجب حتــى اآلن التخطيــط الحضــري علــى 
المســتوى المحلــي للتحديــات القائمــة فــي المناطــق 
الحضريــة، حيــث كثيــرًا مــا تفاقمــت ظــروف المــأوى 
تــرّدي  إلــى  باإلضافــة  المطلــوب  المســتوى  دون 
نوعيــة الخدمــات األساســية التــي تقدمهــا البلديــات 

المحليــة.

وفــي تركيــا، يعيــش 13 بالمائــة مــن الالجئيــن فــي 
المخيمــات، فــي حيــن يبلــغ هــذا الرقــم 18 بالمائــة 
ويحتــاج  العــراق.  فــي  بالمائــة   39 و  األردن  فــي 
إلــى  المخيمــات  فــي  يعيشــون  الذيــن  الالجئــون 
الحمايــة ضــد العناصــر، ومســاحة الســكن الكافــي 
للعائــالت والشــعور بالخصوصيــة واألمــن. وتســتمر 
الحاجــة إلــى خيــارات اإليــواء للتكيــف مــع الطبيعــة 

للنــزوح. المطولــة 

وسيســتند اســتهداف المســتفيدين من خالل تدخالت 
المــأوى علــى تقييــم مــدى التأثــر، مــن حيــث الضعــف 
فــي  المحــددة  ضعــف  ونقــاط  العــام  االقتصــادي 
المــأوى. وســيتم تحديــد األســر ذات األولويــة علــى 
المســتوى الميداني، بالتنســيق مع الســلطات المحلية 
والشــركاء مــن القطاعــات األخــرى لضمــان التــآزر 

والتكامــل.

لبنــان  فــي  ينشــط  الــذي  المــأوى،  قطــاع  ويهــدف 
واألردن والعــراق، إلــى ضمــان الحصــول المســتدام 
التحتيــة لالجئيــن  المــأوى والبنيــة  والمناســب علــى 
وأفــراد المجتمــع المضيــف. وســيركز الشــركاء مــن 
القطــاع علــى موضــوع إتاحــة المــأوى وأنــه ذو نوعيــة 
جيــدة وبالســعر المناســب، وعلــى تحســين أمــن حيــازة 
المأجــور بطريقــة شــاملة، تتنــاول االحتياجــات علــى 
المدى القصير والطويل لالجئين وأفراد المجتمعات 

المضيفــة األكثــر ضعفــًا. وســيتم الســعي للتنســيق 
الوثيــق والتعــاون مــع البلديــات المحليــة والســلطات 

الوطنيــة طــوال عــام 2016.

وفــي المناطــق الحضريــة وشــبه الحضريــة والريفيــة، 
ســيتم تحديــث المالجــئ -دون المســتوى المطلــوب- 
مــن خــالل الحفــاظ علــى عــدم تســريبها للمــاء وغيرهــا 
مــن األنشــطة الهادفــة إلــى تعزيــز المــأوى مثــل رفــع 
توافــر  ولتعزيــز  الحرائــق.  مــن  والحمايــة  الطوابــق 
الســكن المالئم وبأســعار معقولة، ســيتم إعادة تأهيل 
األبنيــة غيــر المأهولــة مثــل المنــازل غيــر المكتملــة، 
ومواقــع العمــل وغيرهــا مــن الهيــاكل وتحديثهــا حيثمــا 
كان ذلــك ممكنــًا. وســيتم مبادلــة كلفــة إعــادة تأهيــل 
باإلقامــة المجانيــة أو مقابــل رســوم اإليجــار مخفضــة 
علــى مــدى فتــرة محــددة، وضمــان ذلــك مــن خــالل 
الوطنيــة.  للقوانيــن  تمتثــل  التــي  اإليجــار  اتفاقيــات 
لالجئيــن  واآلمــن  المالئــم  المــأوى  ســيوفر  وهــذا 
الوقــت  فــي  للمالــك  الفائــدة  بينمــا تؤمــن  الســوريين 
ذاتــه. ومــع اســتمرار كــون عــدم القــدرة علــى دفــع 
يواجههــا  التــي  الرئيســية  المســائل  إحــدى  اإليجــار 
الالجئــون، والتــي ترتبــط بخطــر التعــرض لإلخــالء، 
القائــم  الجنســي  والعنــف  الســلبية  التكيــف  وآليــات 
المســاعدة  توفيــر  ســيتم  االجتماعــي،  النــوع  علــى 
النقديــة المشــروطة مقابــل اإليجــار لالجئيــن األكثــر 

ضعفــًا غيــر القادريــن علــى دفــع اإليجــار.

وســيتم تشــجيع القــدرة علــى مواجهــة األزمــات  علــى 
مســتويين مختلفيــن فــي المناطــق الحضريــة وشــبه 
مكونــات  دمــج  خــالل  مــن  والريفيــة:  الحضريــة 
فــي مجــال  االســتجابة  فــي  الميــاه  الطاقــة وتوفيــر 
خــالل  ومــن  ممكنــًا،  ذلــك  يكــون  عندمــا  المــأوى 
وجــود نهــج مؤسســي بشــكل أكثــر يتــم مــن خاللــه 

الميزانية اإلقليمية المشتركة بين 
الوكاالت للقطاعات

152 مليون دوالر أمريكي المأوى
أهداف االستجابة القطاعية اإلقليمية

تتلقى 18.100 أسرة في المخيمات المساعدة للمأوى وتحديث المأوى 
تتلقى 438.700 أسرة خارج المخيمات المساعدة للمأوى وتحديث المأوى

االستراتيجية اإلقليمية للقطاع

أكثــر مــن نصــف الســوريين النازحيــن فــي 
لبنــان بحاجــة إلــى مســاعدات المــأوى
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اشــراك الســلطات المحليــة والوطنيــة عــن كثــب فــي 
تصميــم وتنفيــذ اســتجابة فــي مجــال المــأوى وأنهــا 
مؤهلــة للمســاعدة فــي احتياجــات دوائرهــم للمــأوى. 
وفــي األردن، ســتكمل تدخــالت الشــركاء فــي مجــال 
اإلســكان  قطــاع  إصــالح  برنامــج  وتدعــم  المــأوى 
األردنــي لمعالجــة القضايــا الهيكليــة التــي تؤثــر علــى 

اإلســكان. قطــاع 

البنيــة  وتحديــث  صيانــة  ســتتم  المخيمــات،  وفــي 
 SPHERE بمعاييــر  التمســك  لمواصلــة  التحتيــة 
الدوليــة. وفــي بعــض المخيمــات، ســتجري أعمــال 
الميــاه  مرافــق  الطبــخ،  )منطقــة  اإلضافيــة  البنــاء 
والصــرف الصحــي، الــخ.(. وفــي العــراق، سيســتمر 
تنفيذ خيارات المأوى ذات الديمومة كجزء من خطة 
طويلــة األمــد لجعــل المخيمــات "خاليــة مــن الخيــام" 
وتحويلهــا إلــى أماكــن اســتقرار حيــث يتــاح لالجــئ 

الوصــول إلــى جميــع المرافــق األساســية فيهــا. وســيتم 
دعــم األســر األكثــر ضعفــًا بالمــواد والمشــورة الفنيــة 
ذلــك،  مــن  الرغــم  الخاصــة. وعلــى  لبنــاء منازلهــم 
ســتظل الحاجــة قائمــة إلــى اســتبدال الخيــام لحيــن 
لــى أقصــى  االنتقــال الكامــل إلــى حلــول دائمــة. واإ
حــد ممكــن، سيســتمر تســليم مرافــق الميــاه والصــرف 
الحكوميــة  اإلدارات  إلــى  المخيمــات  فــي  الصحــي 

ذات الصلــة.

االبتكار في القطاع 
يوفــر مشــروع المــأوى المبتكــر للمجلــس النرويجــي لالجئيــن فــي لبنــان واألردن الحوافــز الماليــة والدعــم الفنــي ألصحــاب األرض إلنهــاء مســاكنهم شــبه 
المشــيدة. وفــي المقابــل، الالجئيــن الســوريين األكثــر ضعفــًا الذيــن حددهــم المجلــس النرويجــي لالجئيــن لالســتفادة مــن اإلقامــة بــدون إيجــار لمــدة 12 إلــى 24 
شــهرًا. ويختــار المجلــس النرويجــي لالجئيــن المســتفيدين مــن المــأوى بنــاء علــى معاييــر الضعــف التــي تشــمل مــن يعيشــون حاليــًا فــي ظــروف دون المســتوى 
المناســب وعــدم القــدرة علــى إيجــاد المــأوى المالئــم، واألســر التــي ترأســها اإلنــاث أو األطفــال واألشــخاص ذوي اإلعاقــة وغيرهــم مــن ذوي االحتياجــات 

الخاصــة. 

لبنان/ منظمة األمم المتحدة للطفولة/ رمزي حيدر
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توتــرت خدمــات إمــدادات الميــاه والصــرف الصحــي 
دارة النفايــات فــي لبنــان واألردن والعــراق بالفعــل  واإ
األردن  أن  التقاريــر  وتفيــد  الســورية.  األزمــة  قبــل 
ثانــي أفقــر البلــدان فــي العالــم مــن حيــث المــاء، وقــد 
واجــه خــالل العقــد الماضــي صعوبــات لتلبيــة الطلب 
المتزايــد علــى الميــاه. وتأثــرت الخدمــات فــي لبنــان 
ســلبًا جــراء ســنوات مــن الصــراع وعــدم االســتقرار، 
فــي  العــراق صعوبــة  واجــه  كمــا  المــوارد.  ونقــص 
ورفــع  الكافيــة  الحضريــة  الخدمــات  علــى  الحفــاظ 

مســتواها بســبب الصراعــات المتعــددة.

وتمثــل حــاالت فيــروس شــلل األطفــال البــري عــام 
2014 وتفّشــي وبــاء الكوليــرا الــذي حــدث مؤخــرًا 
فــي العــراق تذكيــرًا بالمخاطــر التــي تنجــم عــن ســوء 
النظافــة والصــرف الصحــي. بينمــا تأثــر عــدد قليــل 
بحــاالت الكوليــرا فــي إقليــم كردســتان العــراق حيــث 
يقيــم غالبيــة الالجئيــن الســوريين، وتظــل األمــراض 
المعديــة خطــرًا كبيــرًا يواجــه النــاس الذيــن يعيشــون 

فــي أماكــن مكتظــة ودون المســتوى المطلــوب.

يعيــش حوالــي 11 بالمائــة مــن الالجئيــن الســوريين 
عبــر المنطقــة فــي مخيمــات، وتعيــش النســبة الباقيــة 
البالغــة 89 بالمائــة فــي المناطــق الحضريــة وشــبه 
الحضريــة والريفيــة - وفــي كثيــر مــن األحيــان فــي 
مســتوطنات غيــر رســمية، مراكــز جماعيــة ومبانــي 
الفئــات  المطلــوب. وتشــمل  المســتوى  وشــقق دون 
الفلســطينيين  الالجئيــن  األخــرى  ضعفــًا  األكثــر 

والســكان المضيفيــن األكثــر ضعفــًا. 

ويــؤدي ترُكــز معظــم الالجئيــن فــي المناطــق القريبــة 
مــن الحــدود الســورية أو فــي المــدن الرئيســية إلــى 

الضغــط علــى الخدمــات المحليــة. وفــي المحافظــات 
اســتهالك  يوميــًا  ينخفــض  األردن،  مــن  الشــمالية 
 88 مــن  المناطــق  بعــض  فــي  الميــاه  مــن  الفــرد 
الوقــت  فــي  لتــرًا  إلــى 64.5  قبــل األزمــة  مــا  لتــرًا 
الحاضــر، وبينمــا تحصــل 97 بالمائــة مــن األســر 
علــى الميــاه عبــر األنابيــب، يقــدر فقــدان 60-45 
بالمائــة مــن الميــاه نتيجــًة للتســرب والتعــدي غيــر 
المشــروع علــى األنابيــب. ويحظــى عــدد قليــل يصــل 
إلــى 43 بالمائــة مــن األســر بالوصــول إلــى شــبكات 

الصــرف الصحــي.

وتقــّدر وزارة الطاقــة والميــاه فــي لبنــان أن الالجئيــن 
الســوريين قــد ســاهموا فــي زيــادة بنســبة 28 بالمائــة 
الصــرف  ميــاه  وتوليــد  الميــاه  علــى  الطلــب  فــي 
الصحــي، وكذلــك زيــادة فــي النفايــات الصلبــة، ممــا 
شــكل عبئــًا كبيــرًا علــى ميزانيــات البلديــات. ويــؤدي 

عــدم وجــود وســائل للتعامــل مــع الزيــادة فــي النفايــات 
الصلبــة إلــى تداعيــات خطيــرة مــن حيــث التلــوث 
البيئــي ومخاطــر األمــراض وتلــوث الميــاه الجوفيــة.

مــن  أكثــر  يــرى  العــراق،  كردســتان  إقليــم  فــي 
شــملهم  الذيــن  الالجئيــن  أســر  مــن  بالمائــة   45
الميــاه  أن  المضيفــة  المجتمعــات  فــي  االســتطالع 
غيــر صالحــة للشــرب، فــي حيــن يقــوم نصفهــم فقــط 

الميــاه. بمعالجــة 

الحكومــات  تقدمــه  الــذي  المعــّزز  الدعــم  شــّكل 
فــي  المــاء والصــرف الصحــي  المضيفــة لخدمــات 
جميــع أنحــاء المنطقــة فــي اطــار االســتجابة لألزمــة، 
بمــا فــي ذلــك مــن خــالل دعــم فاتــورة الميــاه، أعبــاء 
كبيــرة علــى الماليــة العامــة. وفــي حيــن كانــت هنــاك 
زيــادة فــي الدعــم المقــدم للخدمــات فــي المجتمعــات 

الميزانية اإلقليمية المشتركة بين 
الوكاالت للقطاعات

361 مليون دوالر أمريكي

المياه، الصرف الصحي 
والنظافة الصحّية

أهداف االستجابة القطاعية اإلقليمية
تتاح لـ 3.252.000 من المستفيدين المستهدفين الحصول على كمية كافية من المياه الصالحة للشرب
يستفيد 4.468.300 شخص من تحسين فرص الحصول على كمية كافية من المياه الصالحة للشرب

يتاح لـ 2.070.800 من المستفيدين المستهدفين إمكانية الوصول إلى مرافق وخدمات الصرف الصحي المالئمة.
حضر 4.417.600 من المستفيدين جلسة لتعزيز النظافة

االستراتيجية اإلقليمية للقطاع

تركيا/ المنظمة الدولية للهجرة/ مرة محلي
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 اســتعراض اســتراتيجي اقليمــي   الخطــة اإلقليميــة لالجئيــن وتعزيــز القــدرة علــى مواجهــة األزمــات 2017-2016

المضيفــة، فــإن الحاجــة قائمــة إلــى مزيــد مــن الدعــم 
دارة  واإ الميــاه،  ضــخ  أجــل  مــن  القــدرات  لزيــادة 
النفايــات الصلبــة وتعزيــز الخدمــات البلديــة. وهنــاك 
المنظمــة  االســتثمارات  مــن  كبيــر  كــم  إلــى  حاجــة 

المــدى. وطويلــة 

تركيــز  فــي   3RP الخطــة  فــي  الشــركاء  سيســتمر 
لبنــان  فــي  الصحــي  والصــرف  الميــاه  تدخــالت 
واألردن والعــراق. وتعنــي الخدمــات القائمــة والمتاحــة 
فــي تركيــا ومصــر وجــود حاجــة أقــل للحصــول علــى 
مســاعدة دوليــة محــددة مــن قطــاع الميــاه والصــرف 
مــن  بــداًل  األخــرى،  القطاعــات  وتوفــر  الصحــي، 
ذلــك، الدعــم للفئــات المســتهدفة للعيــش فــي مالجــئ 
حيــث  مــن  مرضيــة  ظــروف  ظــل  فــي  مالئمــة 
وإلصــالح  الصحيــة،  والنظافــة  الصحــي  الصــرف 
المــدارس  فــي  الصحــي  والصــرف  الميــاه  شــبكات 

إلــى توفيــر تعزيــز النظافــة الصحيــة. باإلضافــة 

فــي مخيمــات الالجئيــن فــي األردن والعــراق، بذلــت 
التكاليــف  لخفــض   2015 عــام  كبيــرة  اســتثمارات 
مــن خــالل االنتقــال مــن آليــات الطــوارئ إلــى تقديــم 
الخدمــات منخفضــة التكلفــة. وقــد تــم تطويــر شــبكات 
األنابيــب وأنظمــة الصــرف الصحــي فــي مخيمــات 
الزعتــري واألزرق فــي األردن، ومخيمــات العبيــدي، 
عقــرة، أربــات، داراشــاكان، دوميــز 1 و2، غويــالن، 

كورغوســك وأوشــتبا فــي العــراق.

حيــث  مــن  لالنتقــال  عامــًا   2016 عــام  ســيكون 
تســليم الخدمــات، تدريجيــًا وجزئيــًا، إلــى الحكومــات 
المحليــة. ولكــن، حيــث أن إنشــاء هــذه النظــم يعتبــر 
تعهــدًا كبيــرًا فــي مجــال البنيــة األساســية ونقــل الميــاه 
عندمــا  مخيمــات خاصــة  عــدة  فــي  الحمــأة  زالــة  واإ
تكــون كميــة الميــاه غيــر كافيــة، فــي مناطــق العبــور 
والمناطــق ذات الملوحــة المرتفعــة فــي الميــاه. ويركــز 
الشــركاء فــي قطــاع الميــاه والصــرف الصحــي علــى 
بمــا  األخــرى  المخيمــات  فــي  الخدمــات  تحســين 
علــى  األســر  حصــول  إمكانيــة  تحســين  ذلــك  فــي 
الميــاه،  نوعيــة  ورصــد  والحمامــات،  المراحيــض 
وتعبئــة  الصلبــة،  والنفايــات  العادمــة  الميــاه  دارة  واإ
المجتمــع والمشــاركة. وسيســتمر تعزيــز لجــان الميــاه 
والصــرف الصحــي التــي بــدأت العمــل فــي معظــم 
المخيمــات لضمــان امكانيــة حــل عــدد وأنــواع أكثــر 
مــن المســائل المتعلقــة بالميــاه والصــرف الصحــي 

محليــًا، بمــا فــي ذلــك اســترجاع التكاليــف.

ســيواصل قطــاع الميــاه والصــرف الصحــي العمــل 
علــى الوقايــة واالســتجابة لحــاالت تفشــي األمــراض 
مثــل التهــاب الكبــد )أ( الــذي تفشــى فــي معســكر 
العــراق  فــي  الكوليــرا  ووبــاء  األردن،  فــي  األزرق 
عــام 2015. وفــي كلتــا الحالتيــن، تــم اســتخالص 
قطاعــي  بيــن  التعــاون  مــن  المســتفادة  الــدروس 
وستســتخدم  والصحــة  الصحــي  والصــرف  الميــاه 
تلــك الــدروس للتأهــب للعــام 2016. وتعمــل جميــع 

والخطــط  القــدرات  وجــود  ضمــان  علــى  البلــدان 
لســيناريوهات  لالســتجابة  وذلــك  الطــوارئ  لحــاالت 
األمــراض  تفشــي  ذلــك  فــي  بمــا  العاليــة  المخاطــر 
والتدفقــات الجديــدة مــن الالجئيــن. وفــي جميــع أنحاء 
المنطقــة، ســيواصل الشــركاء فــي الميــاه والصــرف 
مــن خــالل  الصحــي دعــم االحتياجــات األساســية 
توفيــر مــواد النظافــة، والمنــح النقديــة بمــا فــي ذلــك 
للقادميــن الجــدد مــن الالجئيــن والســكان المعرضيــن 

للخطــر.

بتعزيــز  الصحــي  والصــرف  الميــاه  قطــاع  يقــوم 
الوطنيــة  القيــادة  ضمــان  إلــى  الراميــة  الجهــود 
بنــاء نظــم  فــي ذلــك  بمــا  القطــاع،  فــي  للتدخــالت 
قــدرات  وبنــاء  المضيفــة،  المجتمعــات  فــي  مرنــة 
النظــم الوطنيــة بشــأن التعريفــات الجمركيــة واأُلطــر 
الميــاه  مجــال  فــي  التدخــالت  وتقــع  التنظيميــة. 
والصــرف الصحــي فــي لبنــان ضمــن قطــاع الطاقــة 
مــن  فيهــا عــدد متزايــد  فــي حيــن يشــارك  والميــاه، 
الشــركاء الوطنييــن فــي األردن والعــراق. وســيواصل 
تعزيــز  فــي  المضيفــة  المجتمعــات  فــي  الشــركاء 

المحليــة  والمجتمعــات  الوطنييــن  الشــركاء  قــدرات 
بهــدف تعزيــز وجــود نظــم مســتدامة وقويــة. وفــي 
جميــع أنحــاء المنطقــة، يقــوم الشــركاء مــن القطــاع 
بتوســيع نطــاق الدعــم حــول المســائل البيئيــة، بمــا 
فــي ذلــك الدعــم مــن خــالل حمــالت الحفــاظ علــى 
المــوارد  إدارة  وتحســين  المجتمــع  وتعبئــة  الميــاه، 
اســتخراج  حــول  الدراســات  إجــراء  مثــل  المائيــة 
للتخلــص  المســتدامة  والعمليــات  الجوفيــة  الميــاه 
مــن النفايــات. ويعمــل الشــركاء مــن قطــاع الميــاه 
بمــا  األخــرى،  القطاعــات  مــع  الصحــي  والصــرف 
المــأوى،  فــي ذلــك قطــاع االحتياجــات األساســية، 
تقديــم  أجــل  مــن  والحمايــة،  والتعليــم  والصحــة 
الفئــات  لــدى  المجتمعــي  الوعــي  ورفــع  الخدمــات 
بيــن  المشــتركة  البرامــج  وســتعّزز  ضعفــًا.  األكثــر 
القطاعــات الخدمــات اآلمنــة للحــد مــن المخاطــر، 
والحــد مــن اإلصابــة باألمــراض والتأكــد مــن حصــول 
الفئــات األكثــر ضعفــًا مــن الســكان علــى عناصــر 
المســاعدة األساســية. وســيتم شــمول المحافظة على 
الميــاه وتعزيــز الصحــة العامــة فــي خدمــات الميــاه 

المــدارس. فــي  المقدّمــة  الصحــي  والصــرف 

االبتكار في القطاع 
رّكــز مشــروع مبتكــر للوكالــة األلمانيــة للتعــاون الدولــي علــى الالمركزيــة فــي إدارة ميــاه الصــرف الصحــي 
فــي المــدارس فــي المجتمعــات المضيفــة. وينظــر المشــروع إلــى إدارة الميــاه باعتبارهــا نظــام دائــري. 
علــى ســبيل المثــال، يمكــن ان تقــوم المراحيــض بفصــل الســائل مــن المكونــات الصلبــة للبــول، ويمكــن 
اســتخدامها بعــد ذلــك كأســمدة زراعيــة ذات قيمــة عاليــة. ويركــز المشــروع علــى إعــادة تأهيــل البنيــة 
التحتيــة وصيانتهــا وعلــى رفــع مســتوى وعــي الطــالب حــول هــذه القضايــا بهــدف تحســين الظــروف 
الصحيــة والحــد مــن التخريــب. ولغايــة اآلن، نفــذت الوكالــة األلمانيــة للتعــاون الدولــي هــذه المشــاريع فــي 

عــدد مــن المــدارس فــي عمــان واربــد والمفــرق.

األردن/ منظمة األمم المتحدة للطفولة )يونيسيف(/ جيلبيرتسون
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البحــر  أعمــال  جــدول  فــي   10 الـــ  العناصــر  مــن 
الميــت لتعزيــز القــدرة علــى مواجهــة األزمــات "تعزيــز 
األســاس القانونــي والبرامجــي للفــرص االقتصاديــة – 
واالرتقاء بها بدرجة كبيرة – لالجئين، والمجموعات 
المتأثــرة".  ضعفــًا  األكثــر  المحليــة  والمجتمعــات 
والحكومــات  الخــاص  القطــاع  يعمــل  أن  ويجــب 
الفاعلــة  الجهــات  مــع  جنــب  إلــى  جنبــًا  الوطنيــة 
الدوليــة لتحديــد أفضــل الســبل لخلــق فــرص ســبل 
كســب العيــش للنســاء والرجــال التــي تمــأل الفجــوات 
داخــل أســواق العمــل وتســاهم فــي إنشــاء مؤسســات 
فــرص  علــى  التنافــس  تشــجيع  مــن  بــداًل  جديــدة، 
العمــل الــذي يــؤدي إلــى تدهــور األجــور. مــع توســيع 
فــرص ســبل كســب العيــش، ســتكون األســر المتأثــرة 
أكثــر قــدرة علــى اإلســهام فــي االقتصــادات المحليــة 

والمضــي قدمــًا نحــو تحقيــق اكتفائهــا الذاتــي.

ويعتبــر توســيع فــرص الحصــول علــى ســبل كســب 
عــام  وفــي  المرونــة.  لبنــاء  أساســيًا  أمــرًا  العيــش 
العيــش  كســب  ســبل  قطــاع  يســتهدف   ،2016
مــن   500.000 حوالــي  االجتماعــي  التماســك 
الالجئيــن وأفــراد المجتمــع المضيــف األكثــر ضعفــًا 
ومــا يقــدر بـــ 5 مليــون مســتفيد غيــر مباشــر مــن 
الفــرص  نطــاق  لتوســيع  التدخــالت  مــن  مجموعــة 
المتاحــة للتعامــل مــع االســتجابة لألزمــة، والتعافــي 
منهــا وتحويلهــا، وكذلــك تحســين فــرص الحصــول 
علــى خدمــة التوصيــل ذات الجــودة. وبتقييــم هــذا 
 10 يشــكل  فإنــه  الماليــة،  الناحيــة  مــن  القطــاع 
بالمائــة، أو 477 مليــون دوالر مــن المــوارد الالزمــة 
لتنفيــذ الخطــة 3RP فــي عــام 2016. وبعــد الســنة 
القطــاع  تلقّــى   ،3RP الخطــة  تنفيــذ  مــن  األولــى 
أقــل مــن 20 بالمائــة مــن المــوارد الالزمــة لتوســيع 

ســبل كســب العيــش وفــرص العمــل للفئــات األكثــر 
ضعفــًا مــن الرجــال والنســاء وخاصــة الشــباب امتثــااًل 

الوطنيــة. والتنظيمــات  للقوانيــن 

حتــى مــع وجــود القيــود المفروضــة علــى وصــول 
الالجئيــن إلــى ســوق العمــل الرســمي، وفــي بعــض 
الحــاالت، تقييــد الالجئيــن مــن المشــاركة فــي برامــج 
قدمــوا  قــد  القطــاع  فــي  الشــركاء  كان  التدريــب، 
المســاعدة لمــا يقــرب مــن 12.000 مــن الالجئيــن 
وأفــراد المجتمــع المضيــف األكثــر ضعفــًا بتزويدهــم 
بفــرص العمــل بأجــر وذلــك فــي الســنة األولــى مــن 
مــا  تلقــى  ذلــك،  إلــى  وباإلضافــة   .3RP الخطــة 
يقــرب مــن 20.000 شــخص التدريــب علــى العمــل 
)بمــا فــي ذلــك التدريــب علــى اللغــات( لزيــادة فــرص 

الحصــول علــى ســبل كســب العيــش.

وبتوفــر مــوارد متعــددة الســنوات يمكــن التنبــؤ بهــا، 
نطــاق  لتوســيع  المبــادرات  هــذه  تؤخــذ  أن  يمكــن 
وتعزيــز قــدرة الالجئيــن والمجتمعــات المضيفــة علــى 
مواجهــة األزمــات  فــي البلــدان المجــاورة لســوريا.

لتعزيــز  شــقين  ذات  اســتراتيجية  القســم  هــذا  يحــدد 
عــن  فضــاًل  واالجتماعــي،  البشــري  المــال  رأس 
للقــدرة  المرســاة  تشــكل  التــي  المؤسســية  القــدرات 
علــى التكيــف مــع األزمــة التــي طــال أمدهــا. وقــد تــم 
تصميــم منهــج ســبل كســب العيــش لتلبيــة احتياجــات 
والالجئيــن  ضعفــًا  األكثــر  المضيفــة  المجتمعــات 
وتحقيــق اكتفائهــم الذاتــي. وتشــمل هــذه االســتراتيجية 
التدريــب  خــالل  مــن  الدخــل  توليــد  فــرص  زيــادة 
المهنــي والتوظيــف، والمقاربــات منخفضــة التكلفــة 
لمعالجــة الفقــر والبطالــة علــى المــدى القصيــر، فــي 

للقــدرة علــى مواجهــة  حيــن تضــع حجــر األســاس 
هيــاكل  وتعتبــر  االقتصــادي.  والنمــو  األزمــات  
الحكــم ونظــم وقــدرات التشــغيل والتســليم التــي تملكهــا 
البلديــات )القــدرات المؤسســية( عامــاًل حاســمًا لدعــم 
االســتجابة القابلــة للتوســيع بهــدف تحســين فــرص 
ســبل كســب العيــش لالجئيــن والمجتمعــات المضيفــة 
األكثــر ضعفــًا وذلــك تماشــيًا مــع احتياجــات النمــو 

المحليــة. والتنميــة 

واالســتثمار فــي رأس المــال البشــري هــو أحــد ركائــز 
يمكــن  األردن،  ففــي  العيــش.  كســب  ســبل  نهــج 
نطــاق  علــى  العمــل  فــرص  لخلــق  مشــاريع  تنفيــذ 
واســع. وعلــى ســبيل المثــال، نتــج عــن المؤسســات 
الصغيــرة، والمتوســطة ومتناهيــة الصغــر والتدريــب 
بيــن  للربــط  المبتكــر  النهــج  باســتخدام  المهنــي 
العــرض والطلــب مــن خــالل الشــراكة مــع القطــاع 
واالحتفــاظ  التوظيــف  معــدالت  ارتفــاع  الخــاص 
التدريبيــة. ومــن  البرامــج  مــن خريجــي  بالموظفيــن 
خالل هذه المشــاريع، تشــير التقديرات إلى أن أكثر 
مــن 2000 شــخص معــرض للخطــر )50 بالمائــة 
مــن النســاء( سيســتفيدون مــن خلــق فــرص العمــل، 
وســينتقل مــا ال يقــل عــن 500 مــن الرجــال والنســاء 
مــن العمــل المؤقــت قصيــر المــدى. وال تــزال الجهــود 
جاريــة فــي العــراق لتحســين الخدمــات العامــة مــع 
الســوريين.  لالجئيــن  االقتصاديــة  الفــرص  توفيــر 
وقــد اســتفاد حوالــي 14.000 شــخص مباشــرة مــن 
نشــاء األعمــال التجاريــة الصغيــرة. وتــم  التدريــب واإ
تقســيم الدعم بشــكل متوازن بين الالجئين والنازحين 

وأفــراد المجتمــع المضيــف.

االستراتيجية اإلقليمية للقطاع

الميزانية اإلقليمية المشتركة بين 
الوكاالت للقطاعات

687 مليون دوالر أمريكي

سبل كسب العيش 
والتماسك اإلجتماعي

أهداف االستجابة القطاعية اإلقليمية
حصول 217.000 شخص على فرص توظيف مقابل أجر 

تنفيذ 4.700 مشروع دعم مجتمعي 
تدريب و/ أو تزويد 274.000 شخص بالمهارات والخدمات القابلة للتسويق 
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الركــن الثانــي مــن االســتجابة فــي مجــال ســبل كســب 
المؤسســية.  القــدرات  فــي  االســتثمار  هــو  العيــش 
والالعــب  األمامــي  الخــط  هــي  البلديــات  تعتبــر 
الحاســم في االســتجابة لألزمة الســورية، وهي تواجه 
لتلبيــة احتياجــات  بعــد أن كافحــت  عبئــًا إضافيــًا، 
النــاس حتــى قبــل األزمــة. وفــي مواجهــة مســائل مثــل 
ازديــاد المنافســة علــى فــرص العمــل، وارتفــاع أســعار 
الســكن، وزيــادة  تكاليــف  الغــذاء والوقــود، وارتفــاع 
الضغــط علــى نظــم تقديــم الخدمــات، وزيــادة انعــدام 
األمــن وفقــدان التماســك االجتماعــي، تبــذل البلديــات 
قصــارى جهدهــا لمواجهــة التحديــات المتزايــدة فــي 
الوقــت الــذي تواجــه القيــود الهامــة المرتبطــة بمناطــق 
القانونيــة وقدراتهــا وأوضاعهــا  مســؤوليتها واألطــر 
تفرضهــا  التــي  القيــود  البلديــات  وتواجــه  الماليــة. 
الميزانية بسبب عدم وجود مبدأ الالمركزية المالية، 
وقاعــدة محــدودة مــن اإليــرادات واآلليــات الضعيفــة 
لجمــع البيانــات واإلنفــاذ. فــي تركيــا واألردن، علــى 
ســبيل المثــال، طغــت األعــداد الكبيــرة مــن الالجئيــن 
علــى قــدرات البلديــة لجمــع النفايــات ومعالجتهــا. فــي 
النفايــات  فــي األردن، زادت كميــة  موقــع االكيــدر 
الصلبــة بنســبة 50 بالمائــة، وذلــك مــن 800 طــن 
في عام 2010 إلى 1200 طن في عام 2014، 

نتيجــة ألزمــة الالجئيــن الســوريين.

وتشــمل األهــداف العامــة لقطــاع ســبل كســب العيــش 
البلــدان  فــي  االجتماعــي  االســتقرار  والتماســك/ 
والبيئــة  الظــروف  تهيئــة   3RP للخطــة  الخمســة 
الــذي  الوقــت  فــي  العمــل  فــرص  لخلــق  الالزمــة 
تعــزز فيــه النظــم الحاليــة وتعــزز مبــادرات التماســك 
المجتمــع  مســتوى  علــى  المجتمــع  فــي  واالندمــاج 

والبلديــات.

وفــي ســياق مشــهد الالجئيــن والقــدرة علــى مواجهــة 
األزمــات ســريع التطــور، مــع النــزوح داخــل وخــارج 

المنطقــة، ســيركز الشــركاء مــن القطــاع علــى:
بالنســبة لالجئيــن  العيــش  فــرص كســب  1. زيــادة 
الســوريين وأفــراد المجتمــع المضيــف األكثــر ضعفــًا 
توســيع  خــالل  مــن  والنســاء(  الشــباب  )وخاصــة 
نطــاق المشــاريع الناجحــة، مــع الدعــوة إلــى اتاحــة 
وصــول الالجئيــن إلــى ســبل كســب العيــش. فســتقدم 
ال  لمبــادرة  هامــة  مســاهمًة  العيــش  كســب  ســبل 
القطــاع  مــن  الشــركاء  وسيســتمر  جيــل.  لضيــاع 
لالحتياجــات  )وفقــًا  المهنــي  التدريــب  توفيــر  فــي 
المحليــة( والتدريــب علــى اللغــة )فــي تركيــا( ووضــع 
آليــات اإلحالــة إلــى العمــل يهــدف تحســين فــرص 
المضيفيــن  والســكان  الالجئــون  العمــل. وسيســتفيد 
األكثــر ضعفــًا )بمــا فــي ذلــك الشــباب والنســاء( مــن 
برامــج النقــد مقابــل العمــل لتهيئــة بيئــة مواتيــة لســبل 
المعيشــة المســتدامة، مــع روابــط محتملــة مــع العمــل 
المجتمعــات  مــن  لــكل  الذاتــي  العمــل  أو  النصفــي 

والالجئيــن. المضيفــة 

مــن  المحليــة  االقتصاديــة  التنميــة  تحفيــز   .2
الصغيــرة  المشــاريع  قطــاع  قــدرات  تحســين  خــالل 
والمتوســطة وتطويــر / تعزيــز سلســلة القيمــة لتوليــد 
فــرص العمــل للســكان والالجئيــن المتضرريــن، بمــا 
فــي ذلــك الدعــم لجميــع األصــول اإلنتاجيــة الالزمــة 
لتحســين فــرص كســب العيــش. وتمثــل الشــراكة مــع 
القطــاع الخــاص عامــاًل رئيســيًا لخلــق فــرص مــدرة 
للدخــل وتحســين ظــروف العمــل. وبتوفــر التمويــل 
زيــادة  الســنوات  متعــددة  الخطــة  ستشــمل  الكافــي، 
المالــي )وخصوصــًا  النظــام  إلــى  الوصــول  فــرص 
واالدخــار(،  المتــاح  االقتــراض  علــى  للحصــول 
للمشــاريع  المناســبة  التكنولوجيــا  إلــى  والوصــول 
المــال  رأس  إلــى  والوصــول  والمتوســطة  الصغيــرة 
وتجــارة  التصنيــع  أماكــن  ذلــك  فــي  بمــا  المــادي 

والبيــع. التجزئــة 

التدريــب  خــالل  مــن  البلديــات  قــدرات  تعزيــز   .3
الخدمــات،  تقديــم  مجــال  فــي  لموظفيهــا  المســتمر 
مــن  وكذلــك  الصراعــات  وتســوية  المشــاريع  دارة  واإ
دارة  واإ لتخطيــط  الالزمــة  األجهــزة  توفيــر  خــالل 
المعلومــات وتقديــم الخدمــات. وســيؤدي ذلــك إلــى 
ومســتوى  البلديــات  لــدور  التطويــر  مــن  المزيــد 
الحالــي  القانونــي  اإلطــار  التنميــة ضمــن  تمكينهــا 
علــى  المركزيــة  الدولــة  قــدرة  تأميــن وتعزيــز  أثنــاء 

األزمــات. مواجــه 

4. تعزيــز التماســك/ االســتقرار االجتماعــي علــى 
المجتمعــات  المحلــي مــن خــالل إشــراك  المســتوى 
اإلدارة  التخطيــط وعمليــات  فــي عمليــات  المحليــة 
األخــرى، وتشــجيع العمــل الجماعــي فــي االســتجابة 
متاحــة  آمنــة  عامــة  مســاحات  وخلــق  الحتياجــات 

للجميــع. 

الظهــور ويتــم  فــي  آخــذة  وهنــاك تدخــالت مبتكــرة 
علــى  لبنــان،  ففــي  ســريع.  نحــو  علــى  تصعيدهــا 
ســبيل المثــال، مــن خــالل برنامــج دعــم المجتمعــات 

المخاطــر  لتقييــم  منهجيــة  تســاعد  ال  المضيفــة، 
والمــوارد التــي تــؤدي إلــى التطويــر الشــامل لخطــط 
علــى  الســريعة،  لالســتجابة  وتنفيذهــا  البلديــات 
تحديــد التدخــالت ذات األولويــة فقــط ولكنهــا تقــوم 
أيضــًا بتحســين العالقــات بيــن البلديــات وناخبيهــا 
االجتماعــي.  التماســك  تعــزز  الــذي  الوقــت  فــي 
هــذه  االجتماعيــة  الشــؤون  وزارة  اعتمــدت  وقــد 
الحتياجاتهــا  وتكييفهــا  بتعديلهــا  وقامــت  المنهجيــة 
تعديــل  وأيضــًا  األطــول،  المــدى  علــى  وأولوياتهــا 
منســقين  تعييــن  خــالل  )مــن  التنظيمــي  هيكلهــا 
فــي المناطــق لتيســير العمليــة واإلشــراف عليهــا(. 
وكــون خطــط البلديــات عبــارة عــن خطــط متعــددة 
القطاعــات، فإنهــا تتطلــب اســتجابًة مركزّيــة منســقة. 
الرســمي  والتنســيق  للدمــج  حاليــًا  الجهــود  وتبــذل 
للخدمــات التــي تقدمهــا أربــع وزارات فــي اطــار دعــم 
فــي  البلديــة. وهــذا يتطلــب تغييــرات  هــذه الخطــط 
السياســات والهياكل المؤسســية وآليات التســليم على 
فــإن االســتجابة  المســتوى دون الوطنــي. وبالتالــي 
لألزمــة تعــزز القــدرات التحويليــة داخــل النظــام علــى 
عدة مستويات. ويعتبر تعزيز األشغال العامة التي 
تســتخدم العمالــة بشــكل مكثــف والتــي يتــم اســتهدافها 
والحفــاظ عليهــا  الحيويــة  التحتيــة  البنيــة  الســتعادة 
كســب  وســبل  الدخــل  دعــم  فــي  أساســي  عنصــر 
العيــش علــى نطــاق واســع، ويمثــل الخطــوة األولــى 
حاجــة  وهنــاك  االقتصــادي.  النمــو  إحيــاء  نحــو 
إلــى توفــر بيئــة مواتيــة لجــذب االســتثمارات يمكــن 
للحكومــات المضيفــة أن تتولــى فيهــا عمليــة إدارة 
أســواق العمــل لحمايــة كرامــة ورفــاه جميــع الســكان 
وســيواصل  الالئــق.  العمــل  وتعزيــز  المتضرريــن 
"العمــل  نهــج  ضمــن  العمــل  لبنــان  فــي  الشــركاء 
مــن أجــل الفقــراء" الــذي يعــزز اســتدامة المكاســب 
االقتصاديــة. ويهــدف هــذا النهــج إلــى تغييــر طريقــة 
أكثــر  بصــورة  يعمــل  بحيــث  العمــل  ســوق  تنظيــم 
فعاليــة واســتدامة، والســماح للبنانييــن األكثــر ضعفــًا 
بتحســين أحوالهــم المعيشــية وكذلــك إفــادة النازحيــن 

مــن ســوريا.

االبتكار في القطاع 
فــي األردن، تبنــى برنامــج األمــم المتحــدة اإلنمائــي "نهــج 3X6"، وهــو نهــج يضيــف إلــى العمــل فــي 
حــاالت الطــوارئ مــن خــالل النقــد مقابــل العمــل لتحقيــق التحســين الســريع للبنيــة التحتيــة للمجتمعــات، 
واألبعــاد المبتكــرة لتشــجيع االدخــار ودعــم أصحــاب المشــاريع الناشــئة مــع تطويــر األعمــال الصغيــرة 

المستدامة.
يعتبــر النهــج 3X6 مثــااًل جيــدًا لبنــاء جســر مــن األجــل القصيــر إلــى المــدى الطويــل، مــع رؤيــة 
واضحــة حــول زيــادة القــدرة علــى مواجهــة األزمــات عبــر توســيع نطــاق الفــرص المتاحــة لألشــخاص 

المعرضيــن للخطــر.
فــي هــذه العمليــة، يترتــب علــى التدريــب أيضــًا تأثيــر هــام علــى المواقــف والتصــورات والمهــارات 
الحياتيــة، وبمــا أنــه تــم تنفيــذه بمشــاركة كاملــة مــن البلديــة لتلبيــة االحتياجــات ذات األولويــة، فإنــه 
يســاهم فــي التخفيــف مــن حــدة التوتــرات والتماســك االجتماعــي، ويقيــم عالقــة جديــدة بيــن البلديــة 

وجمهورهــا.



الجداول المالية 

األردن/ المفوضّية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين/ إد أوو



اســتعراض اســتراتيجي اقليمــي    الخطــة اإلقليميــة لالجئيــن وتعزيــز القــدرة علــى مواجهــة األزمــات 2017-2016

45

االســتجابة  إجمالــي  التاليــة  الجــداول  تعــرض 
البرامجيــة الــذي ناشــدت بــه وكاالت األمــم المتحــدة 
الخطــة   إطــار  فــي  الحكوميــة  غيــر  والمنظمــات 
 .2016 عــام  فــي  الخمســة  البلــدان  فــي   3RP
وتتوفــر تفاصيــل الميزانيــات المناشــد بهــا فــي الفصــل 

المعنــي. بالبلــد  الخــاص 

تشــير األرقــام الخاصــة بــاألردن إلــى مناشــدة األمــم 
المشــتركة  الحكوميــة  غيــر  والمنظمــات  المتحــدة 
فيهــا  التــي يمكنهــم  المجــاالت  فــي  الــوكاالت  بيــن 
المتوفــرة  غيــر  التمويــل  مصــادر  مــن  االســتفادة 
هــذه  فيهــا  تحظــى  التــي  والمجــاالت  للحكومــة، 

نســبية. بميــزة  الــوكاالت 

يعتبــر الرقــم الخــاص بلبنــان تقديريــًا ألهداف مناشــدة 
األمــم المتحــدة والمنظمــات غيــر الحكوميــة دعمــًا 

لخطــة االســتجابة فــي لبنــان.

تشــير األرقــام اإلقليميــة إلــى التمويــل المنشــود لدعــم 
األنشــطة اإلقليميــة بمــا فــي ذلــك األنشــطة التــي تنفــذ 
للمعاييــر  الداعمــة  واألنشــطة  متعــددة،  بلــدان  فــي 
عداد التقارير.  اإلقليمية والرصد والتقييم والتنسيق واإ
ويشــتمل علــى مبــادرة ســبل كســب العيــش اإلقليميــة 
التدريــب علــى  السياســات، وتوفيــر  تغييــر  لتعزيــز 
عــن  المهنــي فضــاًل  والتدريــب  الحياتيــة  المهــارات 
توفــر  التــي  والمتوســطة  الصغيــرة  المبــادرات  دعــم 
فــرص كســب العيــش لالجئيــن والمواطنيــن العاطليــن 

عــن العمــل أو العامليــن فــي وظائــف متدنيــة.

األغذيــة  لمنظمــة  اإلقليميــة  المتطلبــات  تشــير 
والزراعــة إلــى تعزيــز قاعــدة األدلــة للبرامــج والسياســة 
مــن خــالل الشــبكة اإلقليميــة لتحليــل األمــن الغذائــي 
وتدعــم  الســورية.  األزمــة  مــن  المتضــررة  للبلــدان 
الشــؤون  تنســيق  لمكتــب  اإلقليميــة  المتطلبــات 
فــي  اإلنســانية  الشــؤون  منســقي  عمــل  اإلنســانية 
لبنــان واألردن فــي تنفيــذ وتنســيق خطــط االســتجابة 
فــي كل مــن البلديــن. وتدعــم المتطلبــات اإلقليميــة 
للمفوضيــة الحمايــة والمســاعدة أبعــد مــن ذلــك لعــدد 
الســوريين،  الالجئيــن  ضمــن  الحــاالت  مــن  أقــل 
بمــا فــي ذلــك البلــدان حــاالت فــي أوروبــا الشــرقية 

أفريقيــا. وشــمال  والغربيــة 

اإلجمالي اإلقليم تركيا لبنان األردن العراق مصر االجمالي 

9.679.500 7.979.500 1.700.000 ACF منظمة العمل ضد الجوع

1.877.104 1.877.104 جمعية أفكار للتنمية واإلغاثة اإلنسانية

5.148.506 5.148.506 ACTED وكالة التعاون التقني والتنمية

90.000 90.000 ASA جمعية االحياء العلمية

529.694 529.694 APS التحالف من أجل التضامن

304.942 304.942 منظمة أرض العون القانوني

1.034.924 1.034.924 جمعية للمتطوعين في الخدمات الدولية 
AVSI

16.930.500 16.930.500 كير انترناشيونال 

15.639.753 15.639.753 كاريتاس 

2.705.343 2.705.343 CRS خدمات اإلغاثة الكاثوليكية

3.000.000 3.000.000 CVT مركز ضحايا التعذيب

138.000 138.000 CDO منظمة التنمية المدنية

13.926.416 7.437.316 6.489.100 DRC المجلس الدنماركي لالجئين

2.492.000 2.492.000 FCA المعونة الكنسية الفنلندية

24.850.000 1.500.000 7.000.000 7.150.000 9.200.000 FAO منظمة األغذية والزراعة

7.105.000 7.105.000 FRC الصليب األحمر الفرنسي

1.664.816 1.664.816 مؤسسة النهوض االجتماعي بالثقافة 
FPSC

3.955.000 3.750.000 205.000 HI هاندي كاب انترناشيونال

2.993.054 2.993.054 ICMC اللجنة الكاثوليكية الدولية للهجرة

21.800.000 8.800.000 11.000.000 2.000.000 ILO منظمة العمل الدولية

5.132.525 3.837.075 1.295.450 IMC الهيئة الطبية الدولية

59.562.591 28.060.000 7.518.000 20.434.591 3.550.000 IOM المنظمة الدولية للهجرة

956.906 956.906 الجمعيات الخيرية المسيحية األرثوذكسية 
IOCC الدولية
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اإلجمالي اإلقليم تركيا لبنان األردن العراق مصر االجمالي 

1.190.000 1.190.000 منظمة اإلغاثة والتنمية الدولية
 IRD

15.213.548 11.513.548 3.700.000 IRC لجنة اإلنقاذ الدولية

6.568.261 3.565.761 3.002.500 INTERSOS انترسوس

732.159 732.159 IRW اإلغاثة اإلسالمية عبر العالم

250.000 250.000 جيان فاونديشين 

4.147.213 4.147.213 جمعية العون الصحي األردنية 
JHAS

1.144.794 1.144.794 KnK  أطفال بال حدود

1.610.515 1.610.515 LWFاالتحاد اللوثري العالمي

2.197.500 2.197.500 ميديير

1.596.500 1.596.500  MDM منظمة أطباء العالم

33.272.496 33.272.496 ميرسي كوربس

500.004 500.004 MECI معهد الشرق األوسط للطفولة

270.000 270.000 MPDL حركة من أجل السالم

2.385.062 2.385.062 NEF مؤسسة الشرق األدنى

960.231 960.231 نيبون للتعاون الدولي للتنمية المجتمعية 
NICCOD

51.347.578 37.747.578 13.600.000 NRC المجلس النرويجي لالجئين

996.932 996.932 مؤسسة نور الحسين- معهد صحة 
NHF-IFH األسرة

4.700.000 4.700.000 مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية 
OCHA

98.000 98.000 جمعية البستان لحماية األطفال والتعليم

5.337.811 5.337.811 أوكسفام 

1.759.092.971 1.759.092.971 بارتنرز - لبنان

19.851.000 19.851.000 بارتنرز- تركيا 

925.260 925.260 PWJ رياح السالم اليابانية

930.000 930.000 PIN بيبول إن نيد

5.860.413 4.660.413 1.200.000 الطوارئ الطبية لإلسعافات األولية 
PU-AMI الدولية

2.000.000 2.000.000 QRC الهالل األحمر القطري

2.544.000 2.544.000 كويست سكوب 

250.000.000 250.000.000 مبادرة س صبل كسب العيش اإلقليمية

4.936.868 3.811.868 1.125.000 RI منظمة اإلغاثة الدولية

22.393.547 8.662.247 10.316.200 3.415.100 SCI مؤسسة انقاذ الطفل الدولية
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اإلجمالي اإلقليم تركيا لبنان األردن العراق مصر االجمالي 

1.385.457 1.385.457 مؤسسة انقاذ الطفل- األردن 
SCJ

265.000 265.000 مؤسسة انقاذ الطفل في اقليم 
SCI KR-I كردستان العراق

150.000 150.000 مؤسسة اإلغاثة اإلسالمية فرنسا 
SIF

165.000 165.000 STEP سيكنغ تو ايكويب بيبول

129.807 129.807 TDH أرض اإلنسان

1.031.000 1.025.000 6.000  TDH ارض اإلنسان ايطاليا
Italy

400.000 400.000 نقابة المهندسين للتنمية والبيئة 
E.A.D.E

2.250.000 2.250.000 TGH تريانغل جي اتش

838.136 838.136 UPP منظمة جسر إلى

11.130.145 3.855.145 5.275.000 2.000.000 هيئة األمم المتحدة للمرأة

6.659.987 4.409.987 2.250.000 برنامج األمم المتحدة 
للمستوطنات البشرية

300.000 300.000 الجمعية الطبية العراقية الموحدة 
UIMS لإلغاثة والتنمية

368.039.890 6.000.000 112.340.000 192.681.612 39.984.396 17.033.882 UNICEF اليونيسيف

244.215.788 2.500.000 85.250.000 129.065.788 14.900.000 12.500.000 برنامج األمم المتحدة اإلنمائي  
UNDP

16.462.054 7.080.472 9.381.582 UNESCO اليونسكو

836.804.667 146.370.783 294.614.200 229.964.286 104.561.220 61.294.178 المفوضية السامية لألمم المتحدة 
UNHCR لشؤون الالجئين

17.000.000 15.000.000 2.000.000 منظمة األمم المتحدة للتنمية 
 UNIDO الصناعية

65.303.500 65.303.500 مكتب األمم المتحدة لخدمات 
UNOPS المشاريع

46.172.100 1.100.000 17.198.900 21.066.600 5.260.000 1.546.600 صندوق األمم المتحدة للسكان 
UNFPA

21.866.487 21.866.487 UNRWA االونروا

3.686.000 1.806.000 1.880.000 اطفال الحرب المملكة المتحدة 

467.194.633 213.444.000 193.183.488 24.214.232 36.352.913 WFP برنامج األغذية العالمي

14.370.000 1.500.000 5.425.000 1.715.000 3.550.000 2.180.000 WHO منظمة الصحة العالمية

1.061.800 1.061.800 الوكالة األلمانية لإلغاثة 

20.581.347 20.581.347 WVI منظمة الرؤية العليمة

4.552.032.037 435.537.270 806.983.100 1.759.092.971 1.105.517.045 298.323.635 146.578.016 المجموع 



التصميم الجرافيكي:
المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين/ سمر فايد

صور الغالف: 
- العراق/ اليونسيف/ كريس نايلز

- األردن/ منظمة العمل الدولية/ نادية بسيسو 
- العراق/ المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين/ سباستيان ريك

- األردن/ قطر الخيرية 
- األردن/ منظمة العمل الدولية/ نادية بسيسو 

- لبنان/ اليونيسف/ رمزي حيدر
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