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المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين/ سمر فايد 
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نظرة سريعة: الخطة اإلقليمية لالجئين وتعزيز القدرة على مواجهة 
األزمات )3RP( في العام 2018

السكان المستهدفون

الشركاء
)األمم المتحدة + المؤسسات غير الحكومية(

5.3 مليون 
الجئ سوري ُمسجَّل

3.9 مليون 
عضو من المجتمعات المضيفة

ما يزيد عن 270
شريك

متطلبات التمويل المشتركة بين الوكاالت 
)األمم المتحدة + المؤسسات غير الحكومية(

 القيادة الوطنية
القوية إطار إقليمي

للحماية
حلول مستدامة

لالجئين السوريين

 البناء على جدول
 أعمال البحر الميت
 لتعزيز القدرة على
 مواجهة األزمات

آليات مساءلة
محّسنة

 تعزيز الفرص
االقتصادية

 استمرار التواصل
والشراكة

ال لضياع جيل

خمس خطط قطرية وطنية

8 توجهات استراتيجية إقليمية

Tiu

تركيا
الفصل القطري

العراق
الفصل القطري

األردن
الخطة األردنية لالستجابة
لألزمة السورية

لبنان
خطة لبنان لالستجابة

لألزمة السورية

مصر
الفصل القطري

الالجئین مكون
ملیار  2.87

دوالر أمریكي
64%

على  مكون القدرة
مواجھة األزمات

دوالر  ملیار 1.58
أمریكي 

36%
 ركةالمتطالبات المشت
بین الوكاالت

دوالر  ملیار 4.45
أمریكي 
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المقدمة
بــدًءا مــن عــام 2015، ضــمَّ اإلطــار اإلقليمــي لالجئيــن وتعزيــز القــدرة علــى مواجهــة األزمــات– أو مــا ُيســمَّى بالخطــة اإلقليميــة لالجئيــن وتعزيــز القــدرة علــى 
مواجهــة األزمــات 3RP– مــا يقــارب ال 270 شــريًكا مــن كل مــن هيئــة األمــم المتحــدة، والمؤسســات غيــر الحكوميــة، والقطــاع الخــاص بهــدف تقديــم الدعــم 
ــق للبلــدان المجــاورة لســوريا بمــا يتناســب مــع االحتياجــات المتزايــدة لــكل مــن األعــداد الضخمــة لالجئيــن والبلــدان الُمضيفــة لهــم الُمثقلــة بأعبــاء متزايــدة. الُمنسَّ

ضمــن إطــار الجهــود الراميــة إلــى تلبيــة احتياجــات كل مــن الالجئيــن والبلــدان والمجتمعــات المضيفــة علــى َحــدٍّ ســواء تحــت مظلــة إطــار واحــد متعــدد الــوكاالت 
للتخطيــط والمــوارد، يتميــز شــركاء الخطــة 3RP بمكانتهــم الرياديــة فــي مجــال تعزيــز العالقــات والروابــط اإلنســانية واإلنمائيــة، ودعــم التأثيــر الــذي يشــكل أهميــًة 

بالغــًة فــي مواجهــة األزمــات طويلــة المــدى التــي تشــعبت بشــكل كبيــر واستشــرت فــي المنطقــة والعالــم أجمــع. 

ــا  فــي إطــار جهودنــا المشــتركة ضمــن الخطــط الوطنيــة فــي البلــدان المضيفــة، وهــي مصــر ولبنــان والعــراق واألردن وتركيــا- ُتمّثــل الخطــة 3RP عنصــًرا مهمًّ
وُمكمــاًل لخطــط االســتجابة اإلنســانية المتتابعــة لألزمــة الســورية، والتــي اتخــذت أيًضــا نهًجــا متكامــاًل لتنســيق العمــل اإلنســاني، وتعزيــز القــدرة علــى مواجهــة 

األزمــات داخــل ســوريا.

منــذ نشــوب األزمــة الســورية عــام 2011، بذلــت البلــدان المتضــررة المجــاورة لســوريا جهــوًدا ُمضنيــة لدعــم الالجئيــن ومســاعدة المجتمعــات المضيفــة علــى التغلــب 
علــى تحديــات اســتضافة أعــداد ضخمــة غيــر مســبوقة مــن جيرانهــا المســتضعفين والمعرضيــن للخطــر. وفــي الوقــت نفســه، قــدم الشــركاء الدوليــون السياســات 
والمــوارد الماليــة بصــورة ُمطــردة ومتزايــدة؛ لدعــم تلــك البلــدان المجــاورة، والتــي اضطــرت أيًضــا -إلــى جانــب المســاعدات الســخية التــي تقدمهــا- إلــى مضاعفــة 

جهودهــا الراميــة إلــى الحفــاظ علــى اســتقرارها ومســيرة التنميــة بهــا.

بفضــل التعــاون المشــترك فــي تحديــد االحتياجــات وتنســيق آليــات االســتجابة لهــا، ُتعــد الخطــة 3RP هــي نقطــة االنطــالق التــي تســمح لنــا جميًعــا –وكاالت األمــم 
المتحــدة والشــركاء والبلــدان المضيفــة– بتوحيــد جهودنــا لتوفيــر الحمايــة وتلبيــة االحتياجــات األساســية لالجئيــن، والتغلــب علــى األزمــات التــي تواجــه المجتمعــات 

المضيفــة بشــكٍل فعــال وُمنظــم، ويناســب طريقــة العمــل الجديــدة.

خــالل عــام 2018، ينــوي شــركاء الخطــة 3RP مــن خــالل التعــاون المشــترك دعــم 5.3 مليــون الجــئ ســوري فــي البلــدان المجــاورة، باإلضافــة إلــى نحــو 3.9 
مليــون شــخص مــن المجتمعــات المضيفــة لهــم.

فــي الوقــت الــذي نعمــل فيــه علــى مواصلــة االرتقــاء بجــودة التنســيق وكفــاءة التأثيــر الــذي نقــوم بــه، نحــن علــى ثقــة تامــة مــن أن الشــركاء ســيعملون أيًضــا علــى 
ــا يســاعد الشــركاء علــى تخطيــط  زيــادة دعمهــم لالجئيــن القادميــن مــن ســوريا والبلــدان التــي تســتضيفهم وقــت احتياجهــم الشــديد. وســتكون هــذه الوثيقــة مرجًعــا مهمًّ

دعمهــم القــوي بطريقــة ُمنســقة.

فيليبو غراندي

المفوض السامي لألمم المتحدة لشؤون الالجئين                                        

أشيم ستينر

مدير برنامج األمم المتحدة اإلنمائي                                                   
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1 لمحة عامة على االحتياجات اإلنسانية في سوريا 2018.

2 تُقــدر نســبة بنحــو 64% مــن الالجئيــن الســوريين الذيــن يعيشــون خــارج المخيمــات )خــارج مراكــز اإلقامــة المؤقتــة( تحــت خــط الفقــر، كمــا أن نحــو 23.8% يعيشــون فــي فقــر مدقــع بنــاًء علــى النتائــج األساســية لمــا قبــل 

مرحلــة المســاعدة، وتقريــر الرصــد المرتقــب والمزمــع صــدوره ومــا بعــد التوزيــع، مــارس 2017 )برنامــج األغذيــة العالمي/لجنــة الحقيقــة والمصالحــة(. ويمثــل هــؤالء نحــو 1.6 مليــون مــن مقدمــي طلبــات لشــبكة األمــان 
االجتماعــي الطارئــة.

التمهيد والسياق
ال يــزال الصــراع المحتــدم فــي ســوريا يحــرك أزمــة الالجئيــن التــي تعــد األشــد مــن نوعهــا فــي العالــم؛ إذ ثمــة مــا يقــارب مــن 5.3 مليــون ســوري ُمســجلين كالجئيــن 
فــي البلــدان المجــاورة لغايــة 1 ديســمبر 2017. وبعيــًدا عــن حســن االســتقبال والضيافــة الكريمــة اللذيــن أظهرتهمــا الــدول والمجتمعــات المضيفــة والجهــات المانحــة، 

ال تــزال أكثــر أســر الالجئيــن الســوريين فــي المنطقــة تفتقــد إلــى المــوارد الضروريــة التــي تلبــي احتياجاتهــم األساســية.

أمــا فــي عــام 2018، فستســعى هيئــة األمــم المتحــدة وشــركاؤها مــن المؤسســات غيــر الحكوميــة إلــى توفيــر 4.4 مليــار دوالر أمريكــي لدعــم الجهــود الوطنيــة 
المســتمرة الراميــة إلــى تحســين وضــع الالجئيــن الســوريين، والتــي تشــمل توفيــر الحمايــة الفوريــة، وتلبيــة االحتياجــات األساســية إلــى القيــام باألنشــطة الالزمــة لصالــح 
لــكل مــن الالجئيــن والمجتمعــات المضيفــة؛ لتعزيــز قدرتهــا علــى مواجهــة األزمــات. ويتنــاول هــذا االســتعراض االســتراتيجي اإلقليمــي التوجهــات االســتراتيجية لنهــج 

الخطــة 3RP، ويعــرض ملخًصــا موجــًزا للخطــط الوطنيــة لالســتجابة لألزمــة، فضــاًل عــن تســليط الضــوء علــى مــدى اســتجابة كل قطــاع فــي المنطقــة.

بقــي الوضــع فــي ســوريا غيــر مســتقر طــوال عــام 2017. ففــي حيــن أدى العنــف المســتمر فــي أنحــاء عــدة مــن البــالد إلــى عمليــات نــزوح واســعة النطــاق، شــهدت 
مناطــق أخــرى انخفاًضــا نســبيًّا فــي معــدالت العنــف مقارنــًة بالســنوات الســابقة. وفــي ظــل هــذا المشــهد، لــم تصــل أعــداد كبيــرة مــن الالجئيــن إلــى البلــدان المجــاورة 
خــالل العــام الماضــي. ومــع ذلــك، ارتفــع عــدد الالجئيــن المســجلين مــن 4.8 مليــون الجــئ خــالل تلــك الفتــرة مــن العــام الماضــي إلــى 5.3 مليــون الجــئ هــذا 
العــام؛ بســبب تســجيل 570.000 شــخص كالجــئ ســوري إضافــي فــي جميــع أنحــاء المنطقــة. ويتضمــن هــذا العــدد اإلضافــي بشــكل أساســي الســوريين المســجلين 
حديثًــا كالجئيــن )بمــا فــي ذلــك الوافــدون الجــدد(، باإلضافــة إلــى المواليــد الجــدد فــي خمســة بلــدان تشــملها الخطــة 3RP. كمــا بقيــت الحــدود بيــن البــدان، فضــاًل 
عــن إجــراءات وممارســات الســماح بالدخــول فــي شــّتى بقــاع المنطقــة، خاضعــة لعمليــة إدارة صارمــة؛ وهــو مــا يؤثــر فــي قــدرة العديــد مــن األفــراد علــى التمــاس 

الحمايــة التــي يحتاجــون إليهــا. 

وبالرغــم مــن ترجيــح اســتمرار حالــة عــدم االســتقرار فــي ســوريا فــي عــام 2018، بمــا فــي ذلــك الصــراع المحتــدم فــي بعــض أنحــاء البــالد الــذي سيســتمر فــي إحــداث 
معــدالت كبيــرة مــن النــزوح الداخلــي، يتبيَّــن أنــه مــن غيــر المتوقــع توافــد أعــداد ضخمــة مــن الوافديــن الجــدد علــى البلــدان المضيفــة لالجئيــن فــي عــام 2018. 
وُيعــزى ذلــك إلــى عــدة عوامــل، منهــا اســتمرار إدارة الحــدود الوطنيــة بصــورة صارمــة، كمــا أن سياســات وممارســات الســماح بدخــول الالجئيــن ســتبقى مشــابهة 
بشــكل كبيــر للوضــع الــذي كان ســائًدا فــي العــام الماضــي. وفــي الوقــت ذاتــه، فــي حيــن أنــه مــن الُمرجــح أن تســاهم المســتجدات السياســية واألمنيــة فــي ســوريا فــي 
عــام 2018 فــي الحــد مــن الصراعــات وحــدوث اســتقرار نســبي فــي بعــض مناطــق البــالد، فــإن الظــروف العامــة لعــودة آمنــة وكريمــة لالجئيــن بصــورة طوعيــة قــد 
ال تــزال غيــر موجــودة. ومــع ذلــك، علــى غــرار التوجهــات الحاليــة، مــن الُمرجــح أن يشــهد العــام المقبــل اســتمرار عــودة النازحيــن إلــى مدنهــم األصليــة، ال ســيما 
أولئــك الذيــن نزحــوا مؤخــًرا. وال يمكــن لمنهجيــات الرصــد والتقييــم الحاليــة ضمــان حــدوث هــذه العــودة لالجئيــن بصــورة طوعيــة ومســتدامة، أو مــا إذا كانــت ســتتم 
بصــورة تضمــن لهــم األمــان وصــون كرامتهــم.1 ومــن المرجــح أيًضــا وجــود عــدد محــدود -ولكــن متزايــد- مــن الحمــالت الُمنظمــة ذاتيًّــا لعــودة الالجئيــن فــي ضــوء 
الظــروف القائمــة علــى أرض الواقــع، بينمــا ســيبقى مســتوى االهتمــام "بالزيــارات االستكشــافية" مرتفًعــا. وكمــا هــو مبيــن فــي فصــل الحلــول الدائمــة مــن هــذه الوثيقــة، 
اتُّخــذت تدابيــر مختلفــة لالســتجابة للعــودة الذاتيــة لالجئيــن. وال يــزال ذلــك يرتكــز علــى التعــاون بيــن شــركاء الخطــة 3RP والشــركاء داخــل ســوريا، الذيــن يقدمــون 
الدعــم ألولئــك الالجئيــن الذيــن يختــارون العــودة؛ إال أنهــم ال يســاهمون فــي تيســير ســبل العــودة، وال يشــجعون عليهــا؛ نظــًرا ألن ظــروف العــودة اآلمنــة والكريمــة 

والمســتدامة ليســت قائمــة علــى أرض الواقــع. 

بقــي العــبء الرئيســي لوضــع الالجئيــن يقــع علــى عاتــق البلــدان المجــاورة فــي المنطقــة طــوال عــام 2017؛ إذ تســتضيف كل مــن لبنــان واألردن العــدد األكبــر 
ــكان؛ فنســبة واحــد إلــى كل خمســة أفــراد فــي لبنــان هــم مــن الالجئيــن، فــي حيــن أن ثمــة الجًئــا  مــن الالجئيــن المســجلين فــي العالــم حســب نســبتهم إلــى عــدد السُّ
مــن بيــن كل 15 فــرًدا فــي األردن. وال تــزال تركيــا تســتضيف العــدد األكبــر مــن الالجئيــن فــي العالــم. كمــا تواصــل كل مــن العــراق ومصــر أيًضــا اســتضافة عــدد 

ضخــم مــن الالجئيــن الســوريين، إلــى جانــب الجئيــن مــن بلــدان أخــرى كثيــرة. 

واســتمرت األوضــاع المعيشــية لالجئيــن الســوريين فــي جميــع أنحــاء المنطقــة صعبــة للغايــة فــي عــام 2017؛ حيــث يعيــش العديــد مــن الالجئيــن اآلن فــي البلــد 
المضيــف منــذ أربــع ســنوات أو أكثــر، ويكافحــون فــي ســبيل تلبيــة احتياجاتهــم. وبالرغــم مــن أن الغالبيــة العظمــى مــن الالجئيــن الســوريين ال تــزال منخرطــة جغرافيًّــا 
مــع المجتمعــات المحليــة المضيفــة فــي المناطــق الحضريــة وشــبه الحضريــة والريفيــة، فإنهــم ُعرضــة للخطــر بشــكل متزايــد، ويواجهــون معــدالت فقــر مرتفعــة للغايــة. 
ففــي تركيــا، يعيــش مــا يزيــد عــن 64%2 مــن أســر الالجئيــن المقيميــن خــارج المخيمــات تحــت خــط الفقــر، بينمــا يعيــش نحــو 80% مــن الالجئيــن الســوريين خــارج 
المخيمات في األردن تحت خط الفقر، وأكثر من 76% من الالجئين الســوريين يعيشــون تحت خط الفقر في لبنان، كما أن نحو 82% من الالجئين الســوريين 
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المســجلين فــي مصــر هــم عرضــة بشــكل مرتفــع أو حــادٍّ للفقــر؛ ممــا يعنــي أنهــم غيــر قادريــن علــى تحمــل الحــد األدنــى مــن متطلبــات الحيــاة الكريمــة. وبالرغــم 
مــن أن الوضــع العــام لالجئيــن الســوريين فــي العــراق ُيعتبــر أفضــل نوًعــا مــا، فإنــه آخــذ فــي التدهــور – الســيما أولئــك الذيــن ليــس لديهــم القــدرة علــى الحصــول 
علــى دخــل– حيــث يعيــش 37% مــن الالجئيــن اآلن تحــت خــط الفقــر. وال يــزال الالجئــون يواجهــون عــدًدا مــن التحديــات النوعيــة فــي جميــع أنحــاء المنطقــة، منهــا 
محدوديــة فــرص الدخــل، واســتنفاد المدخــرات، واعتمــاد آليــة تعايــش ســلبية؛ وهــو مــا ُيضاِعــف تفاقــم مخاطــر الحمايــة المتبقيــة التــي يواجهونهــا. كمــا يمكــن أن 
تؤثــر الضغــوط السياســية واالجتماعيــة األوســع نطاًقــا أيًضــا فــي االســتقرار بيــن الســكان المشــردين والمجتمعــات المحليــة المضيفــة فــي بلــدان المنطقــة؛ فهنــاك مــا 

يزيــد عــن 10.000 طفــل الجــئ مســجل فــي المنطقــة، وهــم إمــا يعيشــون وحدهــم أو مــع ذويهــم، أو يقيمــون فــي مؤسســات الرعايــة.3

فــي  الســوريين  لالجئيــن  الصعبــة  األوضــاع  تفاقمــت  وقــد 
المنطقــة بســبب التحديــات واســعة النطــاق التــي تواجــه العديــد 
مــن البلــدان المضيفــة. فخــالل عــام 2017، أظهــر الناتــج 
اإلجمالــي المحلــي فــي المنطقــة نمــوًّا بطيًئــا -ولكــن ُمطــرًدا- 
بنســبة 2.3% فــي األردن، و2% فــي لبنــان، و1.5% )نمــو 
غيــر نفطــي( فــي العــراق، و4.1% فــي مصــر )بمعــدل يقــل 
بنحــو %4.3(،4  ُيقــدَّر  الــذي  الســابقة،  الســنة  معــدل  عــن 
و4% فــي تركيــا.5 وُيعــزى بــطء النمــو إلــى تحسُّــن قطــاع 
الوضــع  وتحسُّــن  واألردن،  لبنــان  مــن  كلٍّ  فــي  الســياحة 
األمنــي والطلــب فــي قطاعــي البنــاء والخدمــات فــي العــراق، 
وزيــادة األنشــطة االقتصاديــة التــي يقودهــا القطــاع الخــاص 
فــي مصــر. وبالرغــم مــن وجــود مؤشــرات علــى االنتعــاش 
االقتصادي في المنطقة، فإن نســبة البطالة ال تزال مرتفعة 
فــي مصــر،  بنحــو %11.98  تُقــدَّر  إذ  البلــدان؛  تلــك  فــي 
و10.2% فــي تركيــا،6 و13.8% فــي األردن، و16% فــي 
العــراق، و6.8% فــي لبنــان.7 وقــد أظهــرت تلــك الــدول كرًمــا 
فــي ضيافــة الالجئيــن منــذ بــدء األزمــة، ولكــن ثمــة مؤشــرات 
حيــث  المضيفــة؛  المجتمعــات  علــى  العــبء  زيــادة  علــى 
ينظــر أفــراد المجتمــع المضيــف المســتضعفين إلــى الالجئيــن 

باعتبارهــم منافســين لهــم علــى الوظائــف التــي تتطلــب مهــارات أقــل، ويســتنزفون المــوارد المحــدودة )الطبيعيــة والماليــة( التــي تقدمهــا الحكومــات والمجتمعــات 
الدوليــة، وهــو مــا يجعــل مــن الصعــب علــى الحكومــات والبلديــات تقديــم الخدمــات األساســية للســكان األصليــن والالجئيــن علــى حــدٍّ ســواء.

وتقــدم الخطــة 3RP لعــام 2018 اســتجابًة إنســانيًة متكاملــًة، وقــدرًة علــى مواجهــة األزمــات فــي مجابهــة األوضــاع التــي يواجههــا الالجئــون والمجتمعــات المضيفــة 
علــى النحــو المبيــن أعــاله. وال تــزال تلــك الخطــة تمثــل عمليــة وطنيــة ترتكــز علــى الخطــط الوطنيــة ضمــن توجهــات اســتراتيجية واضحــة تقــود االســتجابة اإلقليميــة 
الشــاملة. وتضــم الخطــة 3RP كالًّ مــن خطــة االســتجابة األردنيــة لألزمــة الســورية، وخطــة لبنــان لالســتجابة لألزمــة الســورية، باإلضافــة إلــى التقاريــر الُقطريــة 

فــي كلٍّ مــن تركيــا والعــراق ومصــر، والتــي تــم تطويرهــا بمشــاركة الحكومــات المعنيــة.

ويشــارك أكثــر مــن 270 مــن الشــركاء فــي المنطقــة اآلن فــي الخطــة 3RP، إمــا عــن طريــق طلــب التمويــل بشــكل مباشــر، أو كشــركاء فــي وكاالت المناشــدة، 
أو كجــزء مــن المنصــة الواســعة للسياســات والمناصــرة وتنفيــذ البرامــج. وتســعى الــوكاالت التابعــة لألمــم المتحــدة والمؤسســات غيــر الحكوميــة إلــى جمــع 4.4 
مليــار دوالر أمريكــي فــي عــام 2018، منهــا 2.87 مليــار دوالر أمريكــي لتلبيــة احتياجــات الحمايــة والمســاعدة لالجئيــن، و1.58 مليــار دوالر أمريكــي لالجئيــن 

والمجتمعــات المحليــة المضيفــة تحــت مظلــة عنصــر القــدرة علــى مواجهــة األزمــات.

3 لبنان واألردن والعراق ومصر )البيانات عن تركيا غير متوفرة(.

http://www.worldbank.org/en/region/mena/publication/mena-economic-monitor-october-2017-refugees-in-mena-meeting-the-development-challenge 4

 http://www.worldbank.org/en/country/turkey/overview ،5 البنك الدولي في تركيا، نظرة عامة

.3RP 6 بالنسبة لمصر وتركيا، تم تزويد معدالت البطالة من قبل التقارير الُقطرية للخطة

 https://data.worldbank.org/indicator/SL.UEM.TOTL.ZS ،7 األردن والعراق ولبنان
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وتبنــي الخطــة 3RP لهــذا العــام علــى الرؤيــة المشــتركة والواضحــة بيــن جميــع الجهــات المعنيــة بشــأن ضــرورة زيــادة إدراج المســاعدات اإلنســانية وتعزيــز القــدرة 
علــى مواجهــة األزمــات والتنميــة؛ لضمــان خطــة وطنيــة ومترابطــة إقليميًّــا لتوفيــر ُســُبل الحمايــة، وتلبيــة االحتياجــات األساســية، إلــى جانــب تعزيــز القــدرة علــى 
مواجهــة األزمــات، وتحســين اإلمكانــات الوطنيــة. ولتحقيــق هــذه الغايــة، تواصــل الحكومــات المضيفــة قيــادة عمليــة التخطيــط والتنســيق والتجــاوب مــع الخطــة 
اإلقليميــة لالجئيــن وتعزيــز القــدرة علــى مواجهــة األزمــات علــى مســتوى البــالد، بالتعــاون مــع وكاالت األمــم المتحــدة، والمنظمــات غيــر حكوميــة الدوليــة والوطنيــة، 
والجهــات المانحــة. وقــد ضاعفــت الجهــات المانحــة الدوليــة التزاماتهــا بالتمويــل متعــدد الســنوات، وبنــاء القــدرة علــى مواجهــة األزمــات مــن خــالل خلــق فــرص عمــل.

كمــا تقــوم الخطــة 3RP بالبنــاء علــى خبــرة الســنوات الســابقة أيًضــا فيمــا يتعلــق ببنــاء اســتجابة أكثــر اســتدامًة مــن خــالل مشــاريع مبتكــرة تتميــز بالفاعليــة 
والتعاونيــة، والربــط بيــن األنشــطة اإلنســانية واالنمائيــة. علــى ســبيل المثــال، كمــا هــو مبيــن فــي ُملخــص حــول الممارســات الجيــدة والمبتكــرة صــدر مؤخــًرا وُيعتبــر 
الثانــي مــن نوعــه، كان لبلديــة غــازي عنتــاب فــي تركيــا الســبق فــي قيــادة عمليــة توفيــر خدمــات الدعــم االجتماعــي لالجئيــن الســوريين منــذ نشــوب األزمــة الســورية. 
وتهــدف اســتجابة الدعــم االجتماعــي لالجئيــن الســوريين إلــى توفيــر معلومــات وتوجيهــات موثوقــة فــي جميــع جوانــب حياتهــم اليوميــة، وتعزيــز العالقــات والتواصــل 
مــع المؤسســات المحليــة. وتركــز البلديــة حاليًّــا علــى توفيــر الخدمــات للنســاء واألطفــال، مــع إعطــاء اهتمــام خــاص لحقــوق اإلنســان لتعزيــز التماســك والدمــج 

االجتماعــي.

وال تــزال مصــادر تمويــل الخطــة 3RP صعبــة فــي ظــل مختلــف التحديــات االقتصاديــة العالميــة والوطنيــة. وفــي عــام 2017، بلــغ إجمالــي التمويــل الــذي قدمتــه 
الجهــات المانحــة للخطــة 3RP 2.45 مليــار دوالر أمريكــي )وهــو مــا يمثــل نســبة 53% مــن المتطلبــات( فــي 5 ســبتمبر 2017. وباإلضافــة إلــى ذلــك، خصصــت 
 ،3RP الجهــات المانحــة مــا يقــرب مــن 1.6 مليــار دوالر أمريكــي مــن المنــح كتمويــل لعــدة ســنوات )2018-2020(. وبعيــًدا عــن االلتزامــات الخاصــة بالخطــة
قدمــت الجهــات المانحــة الثنائيــة والمتعــددة األطــراف مــا يقــرب مــن 3.1 مليــار دوالر أمريكــي فــي شــكل منــح، باإلضافــة إلــى 4.3 مليــار دوالر أمريكــي فــي 
شــكل قــروض إلــى كل مــن تركيــا ولبنــان واألردن والعــراق ومصــر فــي عــام 2017؛ إال أن الطبيعــة المعقــدة لألزمــة الســورية طويلــة المــدى، إلــى جانــب نمــوذج 
االســتجابة اإلقليمــي الفريــد الــذي تدعمــه الخطــة 3RP، ســيبقيان محــطَّ اهتمــام التزامــات التمويــل المتوقعــة طويلــة المــدى علــى الوجــه األمثــل. ولهــذه الغايــة، 
ُتعــد التقاريــر الُقطريــة للخطــة 3RP خطــط اســتجابة متعــددة الســنوات، وهــو مــا يســمح بوضــع برامــج أفضــل، وبنــاء الشــراكات مــع الشــركاء المحلييــن، والمشــاركة 

المســتمرة مــع الجهــات المانحــة.
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اإلستعراض اإلستراتيجي اإلقليمي
الخطة اإلقليمية لالجئين وتعزيز القدرة على مواجهة األزمات 2019-2018 

التوجهات االستراتيجية )2019-2018(
تتألف الخطة 3RP من عنصرين مترابطين:

• يتنــاول عنصــر حمايــة الالجئيــن واإلغاثــة اإلنســانية فــي الخطــة 3RP احتياجــات الحمايــة والمســاعدة لالجئيــن المقيميــن فــي المخيمــات والمســتوطنات، وداخــل 
ز ذلــك بالحمايــة المجتمعيــة،  ــا فــي المجتمعــات المتضــررة. وســُيَعزَّ المجتمعــات المحليــة وفيمــا بينهــا فــي جميــع القطاعــات، باإلضافــة الــى الفئــات األشــد ضعًف

وتحديــد احتياجــات الدعــم الفوريــة فــي المجتمعــات المتضــررة، واالســتجابة لهــا.

• بينمــا يتنــاول عنصــر التنميــة القائــم علــى القــدرة علــى مواجهــة األزمات/تحقيــق االســتقرار فــي إطــار الخطــة 3RP احتياجــات القــدرة علــى مواجهــة األزمــات 
وتحقيــق االســتقرار للمجتمعــات المتضــررة والمســتضعفة فــي جميــع القطاعــات، وبنــاء قــدرات أنظمــة تقديــم الخدمــات الوطنيــة ودون الوطنيــة، وتعزيــز قــدرة 

الحكومــات علــى قيــادة االســتجابة لألزمــات، وتوفيــر الدعــم االســتراتيجي والتقنــي والسياســي للنهــوض بخطــط االســتجابة الوطنيــة.

وانطالًقــا مــن هذيــن العنصريــن، ُوِضــع عــدد مــن التوجهــات االســتراتيجية المعاييــر رفيعــة المســتوى لالســتجابة لخطــة 3RP. وتهــدف تلــك التوجهــات، علــى نطــاق 
واســع، إلــى تعزيــز حمايــة األشــخاص المســتضعفين، وتهيئــة الظــروف المالئمــة والفــرص المتاحــة لحيــاة كريمــة ومســتقبل أفضــل لالجئيــن والمجتمعــات المضيفــة 
علــى حــدٍّ ســواء. وهــي توجهــات مترابطــة بصــورة قويــة، فعلــى ســبيل المثــال: تتداخــل االســتجابة القويــة القائمــة علــى القــدرة علــى مواجهــة األزمــات مــع جميــع 
القطاعــات والمبــادرات، وتشــكل آليــات المســاءلة القويــة أســاس شــمول الخطــة 3RP فــي جميــع المجــاالت، كمــا أن وضــع الخطــة 3RP كمنصــة شــراكة إقليميــة 
ُيحفِّــز البرامــج المؤثــرة فــي جميــع المجــاالت. وبالنظــر إلــى طبيعــة األزمــة طويلــة المــدى، ُأِضيفــت حلــول دائمــة لالجئيــن الســوريين كأحــد التوجهــات االســتراتيجية 
منــذ عــام 2018. ويجــري أيًضــا إقامــة روابــط أكثــر متانــًة بيــن الخطــة 3RP وخطــة االســتجابة اإلنســانية داخــل ســوريا، وهــي تتضمــن تطويــر التحليــل المشــترك 

للســياق االجتماعــي واالقتصــادي والنظــرة المســتقبلية لكلتــا الخطتيــن. 

يتم توضيح التوجهات االستراتيجية اإلقليمية للخطة 3RP في الصفحات التالية.

القيادة الوطنية القوية

آليات مساءلة محّسنة

حلول مستدامة لالجئين السوريين

البناء على جدول أعمال البحر الميت لتعزيز القدرة على مواجهة األزمات 

تعزيز الفرص االقتصادية

ال لضياع جيل

استمرار التواصل والشراكة

إطار إقليمي للحماية
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 القيادة الوطنية القوية
تعــد الخطــة 3RP مبــادرًة نابعــًة مــن دوافــع وطنيــة وأهــداف التماســك اإلقليمــي. ويتبلــور ذلــك مــن خــالل الخطــط الُقطريــة الخمــس التــي ُوِضعــت فــي إطــار القيــادة 
الوطنيــة، بمــا فــي ذلــك خطــة لبنــان لالســتجابة لألزمــة الســورية، وخطــة االســتجابة األردنيــة لألزمــة الســورية، والخطــط الوطنيــة فــي كل مــن تركيــا والعــراق ومصــر. 
وكانــت نتائــج هــذا النهــج إيجابيــة للغايــة، ومنهــا أواًل تبســيط وتوحيــد آليــات التنســيق بيــن هيئــة األمــم المتحــدة والمؤسســات غيــر الحكوميــة والجهــات المانحــة 
ــا التشــجيع علــى مواءمــة أفضــل ألولويــات األزمــات مــع األهــداف اإلنمائيــة الشــاملة للبلــدان المعنيــة.  والحكومــة تحــت مظلــة وطنيــة واحــدة فــي كل بلــد، وثانًي
وأخيــًرا، ســاهمت الخطــط الوطنيــة فــي َســدِّ ثغــرات القــدرات علــى الصعيديــن الوطنــي ودون الوطنــي. وفــي هــذا الســياق، تــم تطويــر عــدد مــن أدوات البرامــج المبتكــرة 
المتعلقــة بالقــدرة علــى مواجهــة األزمــات، مثــل منظــور القــدرة علــى مواجهــة األزمــات ومؤشــر اإلجهــاد؛ مــن أجــل برامــج أكثــر توجًهــا نحــو التنميــة، باإلضافــة الــى 

إطــالق عالمــة التوطيــن مؤخــًرا.

وُنوِرد أدناه بعض األمثلة العديدة للقيادة الوطنية المتينة التي ُوِضعت في طليعة خطط االستجابة:

فــي تركيــا، تُقــدِّر الحكومــة أنهــا اســتنفذت أكثــر مــن 30 مليــار دوالر مــن 
مواردهــا الخاصــة منــذ نشــوب األزمــة الســورية. وتتولــى المديريــة العامــة إلدارة 
الهجرة واإلدارات التابعة لها بالمقاطعات مسؤولية تنفيذ نظام اللجوء في تركيا 
وفًقــا لقانــون األجانــب والحمايــة الدوليــة، والئحــة الحمايــة المؤقتــة. وبموجــب هــذا 
الســوريين  تســجيل  الهجــرة  العامــة إلدارة  المديريــة  تتولــى  القانونــي،  اإلطــار 
بموجــب الئحــة الحمايــة المؤقتــة، وتتحقــق مــن هويــة الســوريين فــي ظــل الحمايــة 
المؤقتــة، ووفًقــا لإلطــار القانونــي لتركيــا. وبذلــك، يتيــح التســجيل التحقــق مــن 
إمكانيــة الحصــول علــى الخدمــات العامــة للســوريين، وتقــوم الســلطات الحكوميــة 

المعنيــة بتوفيــر تلــك الخدمــات.

وفي إطار برنامج واحد من هذا القبيل، يقوم شــركاء الخطة 3RP -بالشــراكة 
مــع الهــالل األحمــر التركــي والحكومــة التركيــة- بتنفيــذ برنامــج شــبكة األمــان 
االجتماعــي للطــوارئ. ويتلقــى الالجئــون، مــن خــالل شــبكة األمــان االجتماعــي 

للطــوارئ، تحويــالت نقديــة تبلــغ حوالــي 30 دوالًرا أمريكيًّــا للفــرد الواحــد فــي الشــهر؛ لمســاعدة األســر علــى تغطيــة احتياجاتهــا األساســية. وتشــتمل شــبكة األمــان 
االجتماعــي للطــوارئ علــى شــركاء وطنييــن فــي كل مــن تصميمهــا وتنفيذهــا، واالســتفادة منهــا، وزيــادة القــدرات والهيــاكل األساســية الوطنيــة القائمــة للمســاعدة 
االجتماعيــة. وتتوافــق شــبكة األمــان االجتماعــي للطــوارئ مــع برامــج المســاعدة االجتماعيــة الوطنيــة التركيــة؛ لتجنــب االزدواجيــة أو عــدم التــوازن بيــن المزايــا التــي 
توفرهــا خطــط شــبكات األمــان المختلفــة. وفيمــا يتعلــق باالســتفادة مــن الخدمــات العامــة، يتزايــد حصــول الالجئيــن علــى الخدمــات التــي تُقــدَّم مــن خــالل األنظمــة 
العامــة، وقــد اســتفاد أكثــر مــن 300.000 الجــئ ســوري وأفــراد مجتمــع مضيــف مــن تحســين فــرص الحصــول علــى الخدمــات البلديــة، ال ســيما إدارة النفايــات 
الصلبــة. وكانــت البلديــات فــي جنــوب شــرق تركيــا فــي طليعــة قيــادة هــذه العمليــة لتكــون قــادرًة علــى االســتجابة للزيــادة الكبيــرة فــي الطلــب علــى الخدمــات. واســتطاع 
أكثــر مــن 1.000 طبيــب وممرضــة ســوريين إتمــام دورات للتكيــف مــع نظــام الرعايــة الصحيــة التركــي منــذ بدايــة عــام 2017. وقــد قامــت وزارة الصحــة بتوظيــف 
أكثــر مــن 400 مــن هــؤالء العامليــن الصحييــن الســوريين؛ للعمــل فــي أكثــر مــن 80 عيــادة لالجئيــن فــي جميــع أنحــاء تركيــا. وفــي الوقــت نفســه، ُتظهــر بيانــات 
قطــاع التعليــم أنــه فــي بدايــة العــام الدراســي 2018/2017 يلتحــق أكثــر مــن 600.000 طفــل ســوري فــي ســن الدراســة بالتعليــم االبتدائــي والثانــوي، بينمــا ثمــة 

عــدد أقــل قليــاًل مــن 17.000 طالــب فــي التعليــم العالــي.

وفــي لبنــان، ينظــم وزيــر الشــؤون االجتماعيــة والمجلــس اإلقليمــي للهجرة/هيئــة الهــالل األحمــر مًعــا هيئــة توجيهيــة وطنيــة لخطــة لبنــان لالســتجابة لألزمــة الســورية 
تحــت التوجيــه العــام للجنــة الحكوميــة المشــتركة بيــن الــوزارات المعنيــة بالنازحيــن. وتتولــى الــوزارات المعنيــة قيــادة كل قطــاع مــن القطاعــات العشــرة؛ بدعــم مــن 
وكالــة تنســيق تابعــة لألمــم المتحــدة، ومجموعــة عمــل قطاعيــة. وتتوافــق خطــة لبنــان لالســتجابة لألزمــة الســورية مــع اســتراتيجيات حكومــة لبنــان عبــر خطــة 
االســتجابة. وعلــى ســبيل المثــال، قامــت وزارة التعليــم، فــي مجــال التعليــم، بتحديــد جهــات فاعلــة رئيســية فــي مجــال التعليــم لوضــع تفاصيــل اســتراتيجيتين وطنيتيــن 
 .)2021-2017( RACE 2- وتوفيــر التعليــم لجميــع األطفــال ،)2014-2016( RACE 1- لالســتجابة لعــدة ســنوات، همــا: توفيــر التعليــم لجميــع األطفــال
وتركــز اســتراتيجيات توفيــر التعليــم لجميــع األطفــال علــى توفيــر التعليــم الجيــد والتعليــم ذي الصلــة مــن خــالل معالجــة السياســات، وتقديــم الخدمــات، وتلبيــة الطلبــات 
علــى المســتوى الوطنــي ودون الوطنــي لألطفــال والمجتمعــات المدرســية علــى حــدٍّ ســواء. وباإلضافــة إلــى ذلــك، مــن خــالل التأكيــد علــى تحســين إدارة نظــام التعليــم 
العــام كلــه، دعمــت الــوزارة عــدًدا كبيــًرا مــن األطفــال الضعفــاء، اللبنانييــن والالجئيــن علــى حــدٍّ ســواء، للوصــول إلــى فــرص تعليميــة جيــدة. ويواصــل شــركاء قطــاع 
االســتقرار االجتماعــي فــي لبنــان العمــل عــن كثــب مــع البلديــات مــن خــالل تخطيــط المخاطــر والمــوارد، وغيرهــا مــن العمليــات التشــاركية المماثلــة بتوجيــه مــن 
وزارة الشــؤون االجتماعيــة؛ لتحديــد التدخــالت ذات األولويــة الحاســمة فــي الحفــاظ علــى االســتقرار االجتماعــي، مــع بنــاء قــدرات البلديــات. ومــن األمثلــة األخــرى 
علــى ذلــك اســتراتيجية االســتجابة الصحيــة لــوزارة الصحــة العامــة، التــي تمــت صياغتهــا فــي عــام 2015، وتحديثهــا فــي عــام 2016، وهــي ُتمثــل وثيقــة إرشــادية 

لقطــاع الصحــة ضمــن خطــة لبنــان لالســتجابة لألزمــة الســورية. 
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وفــي األردن، ال تــزال الحكومــة، ممثلــة بــوزارة التخطيــط والتعــاون الدولــي، مركــز تخطيــط وتنفيــذ وتنســيق خطــة االســتجابة االردنيــة لالزمــة الســورية. ومــا تــزال 
الحكومــة تواصــل الدعــوة إلــى تنفيــذ الميثــاق األردنــي. وفــي فبرايــر 2016، اتخــذت الحكومــة األردنيــة خطــوة غيــر مســبوقة باإلعــالن عــن بــدء عمليــة اإلدمــاج 
االقتصــادي الجزئــي لالجئيــن الســوريين. وبفضــل االســتثمار المناســب والوصــول إلــى أســواق االتحــاد األوروبــي، يمكــن لمناطــق التنميــة المعينــة أن توفــر مئــات 
اآلالف مــن فــرص العمــل لألردنييــن والالجئيــن الســوريين علــى مــدى الســنوات القادمــة. أمــا خــارج المناطــق، فــإن القطاعــات التــي تنخفــض فيهــا نســبة المشــاركة 
األردنيــة وترتفــع نســبة العمــال األجانــب )مثــل: البنــاء، والزراعــة، وصناعــة الخدمــات، والتنظيــف( حيــث توجــد درجــة عاليــة مــن المهــارات )مثــل: الِحــَرف اليدويــة 
والمنســوجات(، يمكــن أن توفــر مــا يقــرب مــن 50.000 فرصــة عمــل لالجئيــن الســوريين خــالل العــام القــادم. وبشــكل تراكمــي، يمكــن لهــذه التدابيــر أن توفــر فــي 
الســنوات المقبلــة نحــو 200 ألــف فرصــة عمــل لالجئيــن الســوريين فــي أثنــاء وجودهــم داخــل البــالد، ممــا يســاهم فــي االقتصــاد األردنــي دون منافســة األردنييــن 

علــى شــغل الوظائــف.

ومنــذ ذلــك الحيــن، أصبحــت تصاريــح العمــل مهمــة جــدًّا للحكومــة كمعاييــر مرجعيــة للمنحــة الماليــة األمريكيــة، ومؤشــرات "برنامــج النتائــج: الفــرص االقتصاديــة 
لألردنييــن والالجئيــن الســوريين" للبنــك الدولــي، باإلضافــة الــى شــروط لدعــم االتحــاد األوروبــي لتنميــة القطــاع الخــاص مــن خــالل اتفاقيــة قواعــد المنشــأ )15 فــي 
المائــة مــن القــوى العاملــة الســورية فــي الشــركات التــي ترغــب فــي التصديــر(. وعقــب االتفــاق، ازداد التمويــل الثنائــي والمتعــدد األطــراف لــألردن زيــادة هائلــة. وقــد 
اتخــذت الحكومــة بعــض الخطــوات مــن حيــث تحســين ســهولة ممارســة األعمــال التجاريــة فــي البلــد، ولكــن النتائــج ال تــزال بعيــدة عــن المســتوى األمثــل، ومســتوى 
الدَّْيــن المالــي آخــذ فــي االرتفــاع، واالقتصــاد ال يــزال بطيًئــا ويفتقــر إلــى االســتثمارات وخلــق فــرص العمــل. وعلــى وجــه الخصــوص، فــإن االتفــاق علــى تبســيط 
قواعــد المنشــأ للمنتجــات األردنيــة مــن 18 منطقــة اقتصاديــة ومناطــق صناعيــة محــددة يهــدف إلــى تعزيــز الصــادرات وخلــق فــرص عمــل. وبيــن 1 ينايــر و23 

نوفمبــر 2017، تــم إصــدار 39،344 تصريــح عمــل، وفًقــا لــوزارة التخطيــط والتعــاون الدولــي.

ــا بيــن حكومــة العــراق وحكومــة إقليــم كردســتان، و10 وكاالت تابعــة لألمــم المتحــدة، و12 منظمــة وطنيــة، و22  وفــي العــراق، تمثــل االســتجابة جهــًدا تعاونيًّ
مؤسســة غيــر حكوميــة دوليــة، باإلضافــة الــى الالجئيــن والمجتمعــات المضيفــة. وتُنفَّــذ االســتجابة تحــت القيــادة العامــة لحكومــة العــراق وحكومــة إقليــم كردســتان 
ووكاالت األمــم المتحــدة، بالتنســيق الوثيــق مــع الجهــات المانحــة. وستســتمرُّ اجتماعــات التنســيق فــي المخيمــات برئاســة مشــتركة مــن ممثلــي الحكومــات المحليــة 
والمؤسســات غيــر الحكوميــة المعنيــة بــإدارة المخيمــات، حيثمــا ينطبــق ذلــك، واألمــم المتحــدة. وقــد تــم إضفــاء طابــع مؤسســي علــى اجتماعــات التنســيق التــي ُتعَقــد 
كل أســبوعين على مســتوى المخيمات، وأســبوعيًّا على مســتوى المحافظات، وشــهريًّا على المســتوى المركزي )الفريق العامل المشــترك بين القطاعات(. وتواصل 

كل مــن حكومــة العــراق وُســلطات حكومــة إقليــم كردســتان، وخاصــًة وزارة التخطيــط، أداء دور رئيســي فــي عمليــة التنســيق الشــاملة.

وفــي مصــر، قــام الصنــدوق االجتماعــي للتنميــة التابــع للحكومــة )وهــو اآلن جهــاز تنميــة المشــاريع الصغــرى والصغيــرة والمتوســطة - الوكالــة الجديــدة للمشــروعات 
الصغيــرة والمتوســطة الحجــم(، مــع شــركاء الخطــة 3RP بتوســيع مشــاريع النقــد مقابــل العمــل للمجتمعــات التــي تســتضيف الالجئيــن الســوريين فــي عــام 2016. 
وأدى المشــروع إلــى خلــق فــرص عمــل طارئــة، قصيــرة إلــى متوســطة األجــل، للعمــال غيــر المهــرة و/أو شــبه المهــرة فــي مجــال الخدمــات االجتماعيــة )ال ســيما 
دارة النفايــات(، مــع التركيــز علــى الشــباب والشــابات، وتحســين الخدمــات فــي هــذه المجتمعــات. واســتهدف المشــروع ثالثــة مجتمعــات تســتضيف أعــداًدا  الصحــة واإ
كبيــرًة مــن الالجئيــن الســوريين فــي اإلســكندرية، وتــم توســيع نطــاق التغطيــة فــي عــام 2017 ليشــمل مجتمعيــن مضيفيــن إضافييــن فــي المنوفيــة والشــرقية. ونظــًرا 
للُبعــد الــذي ُيمثــل نــوع الجنــس فــي قضيــة البطالــة فــي مصــر، وألن مشــاريع األشــغال العامــة الكثيفــة االســتخدام للعمالــة فــي البنيــة األساســية تُنشــئ فــرص عمــل 
للرجــال بصــورة تقليديــة، أدرج الصنــدوق االجتماعــي للتنميــة عنصــر الخدمــات االجتماعيــة خــالل هــذه الفتــرة التــي تســتهدف النســاء بوجــه خــاص. وقــد أثبتــت هــذه 
البرامــج فائــدة مزدوجــة؛ فهــي توفــر آليــات فعالــة للحمايــة االجتماعيــة مــن خــالل وظائــف طارئــة للعمــال غيــر المهــرة وشــبه المهــرة، وتوفــر وســيلة لتحســين البنيــة 
دارة النفايــات. وقــد اســتفادت هــذه البرامــج أيًضــا مــن التواصــل  األساســية المجتمعيــة مثــل الطــرق وشــبكات الميــاه، والخدمــات االجتماعيــة مثــل الصحــة العامــة واإ
مــع الصنــدوق االجتماعــي للتنميــة علــى المســتوى المحلــي مــن خــالل مكاتبــه اإلقليميــة البالــغ عددهــا 31 مكتًبــا فــي مختلــف المحافظــات المصريــة، ممــا ُيســهِّل 
تنفيــذ أنشــطة المشــروع. وينــدرج الصنــدوق االجتماعــي للتنميــة اآلن فــي إطــار الوكالــة الجديــدة للمشــروعات الصغيــرة والمتوســطة الحجــم، التــي ُأنِشــئت فــي عــام 
2017، مــع تكليــٍف أكبــر بوضــع برنامــج وطنــي لتشــجيع المشــاريع الصغيــرة والمتوســطة الحجــم، وخلــق بيئــة مؤاتيــة لهــذا القطــاع للمســاهمة فــي النمــو االقتصــادي 
وخلــق فــرص العمــل. وســتقوم وكالــة المشــاريع الصغيــرة والمتوســطة الحجــم بتنســيق الجهــود التــي تبذلهــا جميــع الــوكاالت المعنيــة فــي إطــار هــذا القطــاع، مــع 

التركيــز علــى التنميــة التشــريعية والمؤسســية، وربــط القطــاع وتكاملــه مــع سالســل القيمــة المحليــة والعالميــة.
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إطار الحماية اإلقليمي
يعمــل شــركاء الخطــة 3RP مــع الحكومــات للحفــاظ علــى الســالمة، وعــدم اإلعــادة القســرية، ودعــم نظــم الحمايــة الوطنيــة والخدمــات المتكاملــة، وتعزيــز اســتجابات 
الحمايــة المتخصصــة للناجيــن مــن العنــف الجنســي أو العنــف المبنــي علــى النــوع االجتماعــي، والالجئيــن ذوي االحتياجــات الخاصــة واألطفــال، وكبــار الســن، 
وغيرهــم مــن األفــراد ذوي االحتياجــات الخاصــة، أو المعرضيــن لخطــر معيــن. كمــا يواصــل الشــركاء فــي الخطــة 3RP العمــل لضمــان تحديــد احتياجــات حمايــة 
الالجئيــن فــي جميــع التدخــالت القطاعيــة، وكذلــك أن لديهــم إمكانيــة الوصــول إلــى حلــول دائمــة؛ تماشــًيا مــع المبــادئ األساســية للقانــون الدولــي لالجئيــن، حتــى 
يتمكنــوا مــن النظــر إلــى المســتقبل بأمــل وكرامــة. وبالنظــر إلــى النطــاق الهائــل والتعقيــد الــذي تتَِّســم بــه الحالــة فــي ســوريا وفــي البلــدان المضيفــة، فــإن تســجيل 
دارة المعرفــة بكفــاءة أمــران حيويــان لضمــان أن تســتند السياســات والبرامــج اإلنســانية إلــى أدلــة، وأن تعكــس بدقــة االحتياجــات واألولويــات والفــرص  الجــودة واإ
التــي تواصــل تطورهــا. ويشــكل بنــاء الشــراكات اإلنتاجيــة وتعزيزهــا، والتنســيق مــع الحكومــات ووكاالت األمــم المتحــدة، ومنظمــات المجتمــع المدنــي مــن المنطقــة 
دراًكا لــدور الالجئيــن فــي توجيــه حمايتهــم، ينخــرط شــركاء الخطــة 3RP بشــكل وثيــق مــع  نــات أساســية لالســتجابة. واإ وخارجهــا، ومجتمعــات الالجئيــن؛ ُمكوِّ
جميــع المجتمعــات المعنيــة فــي تصميــم جميــع مبــادرات الحمايــة وتنفيذهــا ورصدهــا وتحســينها. ونســرد أدنــاه مثاليــن علــى عالقــات الشــراكة فــي المجــاالت التــي 

يتــم التركيــز عليهــا فــي إطــار الحمايــة اإلقليمــي.

حماية الطفل
ألن األطفــال يمثلــون 2.5 مليــون الجــئ ســوري، تبقــى حمايــة الطفــل إحــدى العناصــر األساســية فــي اســتجابة الحمايــة ضمــن الخطــة 3RP. وال تــزال 
عمالــة األطفــال تشــكل مصــدر قلــق خــاّص؛ ألن العديــد مــن األطفــال الالجئيــن الســوريين يشــاركون فــي أعمــال خطــرة تحرمهــم حقوقهــم فــي التعليــم مــن 
ســن 12 ســنة أو أقــل. واســتجابًة لذلــك، أطلــق شــركاء الخطــة 3RP إطــار عمــل اســتراتيجّي إقليمــّي بشــأن اإلجــراء المتعلــق بعمــل األطفــال فــي إطــار 
اســتجابة الالجئيــن الســوريين فــي عــام 2017. ويحــدد اإلطــار االســتراتيجي نهًجــا متعــدد القطاعــات للتصــدي لعمــل األطفــال، بمــا فــي ذلــك أســوأ أشــكاله، 
مــن خــالل تدخــالت ُمنسَّــقة ترمــي إلــى زيــادة فــرص التســجيل فــي المــدارس واالســتمرار فيهــا، وتخفيــف وطــأة الضعــف االجتماعــي واالقتصــادي، وتحســين 
إدمــاج اســتجابات عمــل األطفــال فــي برامــج حمايــة الطفــل، وتعزيــز البيانــات واألدلــة ذات الصلــة. وتماشــًيا مــع هــذا اإلطــار، ســيتم إنشــاء مشــاريع رائــدة 
فــي بلــدان الخطــة 3RP لتعزيــز اســتخدام التدخــالت القائمــة علــى النقــد؛ لتخفيــف عمالــة األطفــال وزواج األطفــال. وهــذه أيًضــا مســألة ذات أولويــة؛ نظــًرا 
للزيــادة الُموثَّقــة فــي زواج األطفــال منــذ بدايــة األزمــة فــي عــام 2011. واســتناًدا إلــى األدلــة التــي تــم الحصــول عليهــا مــن هــذه المبــادرات، يقــوم شــركاء 
الخطــة 3RP بتطويــر مجموعــة أدوات عالميــة لمعالجــة زواج األطفــال فــي حــاالت الطــوارئ اإلنســانية. وفــي عــام 2018 ومــا بعــده، ســتهدف االســتجابة 
إلــى تعزيــز تنفيــذ إجــراءات المصالــح الُفضلــى، مــع إيــالء اهتمــام خــاص لمعالجــة االحتياجــات مــن أجــل ترتيبــات الرعايــة البديلــة وتتبُّــع األســر وَلــمِّ شــملها. 
وسُتســتكَمل هــذه الجهــود بإيــالء مزيــد مــن االهتمــام للمشــاركة اإليجابيــة مــع المراهقيــن الالجئيــن والشــباب؛ ُبغيــة دعمهــم فــي تحقيــق إمكاناتهــم الكاملــة، 

متضمنــًة ربــط الجهــود ببرامــج التعليــم وســبل كســب العيــش.

تسجيل المواليد وتوثيق الحالة المدنية
يواصــل الشــركاء فــي الخطــة 3RP االســتفادة مــن الجهــود الوطنيــة واإلقليميــة الهامــة لتعزيــز الحمايــة، وزيــادة فــرص الحصــول علــى وثائــق الحالــة 
المدنيــة، ومنــع حــاالت انعــدام الجنســية ضمــن الخطــة 3RP. وتســتند تلــك الجهــود إلــى إدراك أن الثغــرات فــي وثائــق الحالــة المدنيــة والهويــة، إلــى جانــب 
انفصــال األســرة، يمكــن أن ُتعــرِّض األطفــال المشــردين قســًرا لخطــر انعــدام الجنســية إن لــم يتــم حلهــا. ومنــذ بدايــة األزمــة، أدت االســتجابة المتعــددة 
القطاعــات التــي أطلقهــا الشــركاء فــي الخطــة 3RP إلــى زيــادة ملحوظــة فــي عــدد ونســبة األطفــال الالجئيــن الذيــن يبــدؤون الحيــاة بشــهادة ميــالد رســمية 
تشــكل دليــاًل علــى هويتهــم وأصلهــم وجنســيتهم. وسيســتمرُّ إعطــاء األولويــة للبرمجــة والدعــوة لزيــادة الوصــول إلــى وثائــق الحالــة المدنيــة، وذلــك بالتوافــق 
االســتراتيجي مــع إطــار اســتجابة الالجئيــن الشــامل الــذي يدنــو مــن احتياجــات الالجئيــن مــن خــالل نمــوذج كلــي. كمــا ُينظــر إلــى حــلِّ التحديــات المتصلــة 
بوثائــق الحالــة المدنيــة والوضــع القانونــي علــى أنــه أمــر أساســي لتيســير الوصــول إلــى حلــول دائمــة، تماشــًيا مــع تفضيــالت وقــرارات مســتنيرة لمجتمعــات 
وأفــراد الالجئيــن. ويواصــل الشــركاء فــي الخطــة 3RP دعــم الجهــود الوطنيــة مــن خــالل الدعــوة االســتراتيجية المســتمرة، وتعزيــز حقــوق المــرأة فــي 
ــاءة مــع الهيئــات اإلقليميــة ومبــادرات بنــاء القــدرات. وقــد عقــدت جامعــة الــدول العربيــة، بالتعــاون مــع الشــركاء الرئيســيين فــي  القوميــة، والمشــاركة الَبنَّ
الخطــة 3RP، اجتماعــات إقليميــة للخبــراء فــي عامــي 2016 و2017 أعــادت تأكيــد التــزام الــدول والشــركاء بتعزيــز الحقــوق للهويــة القانونيــة، بمــا فــي 
ذلــك حقــوق تســجيل المواليــد والقوميــة ووحــدة األســرة، وتعزيــز المســاواة بيــن الجنســين فــي القوانيــن القوميــة. وعــالوًة علــى ذلــك، تــم توفيــر بنــاء قــدرات 
ُمســتهَدفة للــدول والمنظمــات غيــر الحکوميــة والشــرکاء اآلخريــن فــي الخطــة 3RP فــي تلــك القضايــا، مــن خــالل فــرص تعليميــة مخصصــة بالتعــاون 

مــع المعهــد الدولــي للقانــون اإلنســاني.
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اإلستعراض اإلستراتيجي اإلقليمي
الخطة اإلقليمية لالجئين وتعزيز القدرة على مواجهة األزمات 2019-2018 

البناء على جدول أعمال البحر الميت لتعزيز القدرة على مواجهة األزمات 
القــدرة علــى مواجهــة األزمــات – النهــج الصحيــح والمّوّقــت جيــدًا: يســاهم شــركاء الخطــة 3RP فــي الجيــل القــادم مــن التصــدي لألزمــات مــن خــالل النهــج 
القائــم علــى القــدرة علــى مواجهــة األزمــات. وشــهد عمــل الشــركاء فــي الخطــة 3RP نقلــًة لنمــوذج االســتجابة اإلقليميــة، الــذي يمثــل نموذًجــا واعــًدا وأساًســا يســتند 
إليــه الجيــل القــادم فــي التصــدي لألزمــات المعقــدة. كمــا أن ثــروة المعرفــة والشــراكات والمصداقيــة التــي أنشــأها شــركاء الخطــة 3RP فــي المنطقــة اإلقليميــة الفرعيــة 
 ،3RP التــي تعمــل علــى ســرعة تقديــم دعــم الحكومــات لقيــادة خطــة لمواجهــة األزمــات تكــون أكثــر مرونــًة وطموًحــا. وبعــد أربــع ســنوات مــن التخطيــط لخطــة
ن للقــدرة علــى مواجهــة األزمــات مــن 28 فــي المائــة فــي عــام 2015 إلــى 41  زادت نســبة المناشــدة المشــتركة بيــن الــوكاالت المخصصــة لدعــم العنصــر الُمكــوِّ
ن للقــدرة علــى مواجهــة األزمــات مــن 486 مليــون دوالر  فــي المائــة فــي عــام 2018. وبنــاًء علــى ذلــك، ازداد مبلــغ التمويــل المطلــق الــذي اســتلمه العنصــر الُمكــوِّ
أمريكــي فــي عــام 2015 إلــى 659 مليــون دوالر أمريكــي فــي عــام 2016، و751 مليــون دوالر أمريكــي فــي عــام 2017 )اعتبــاًرا مــن تاريــخ تقريــر التطــور 
الُمحــَرز فــي الخطــة 3RP لعــام 2017، أكتوبــر 2017(؛ فقــد تبيَّــن أن هــذه الزيــادات الكبيــرة بشــكل واضــح هــي التــزام علــى الشــركاء والمانحيــن بدعــم البرامــج 
التــي تعــزز القــدرة علــى مواجهــة األزمــات بيــن الالجئيــن والمجتمعــات المضيفــة والمؤسســات المحليــة والوطنيــة. وقــد ازدادت متطلبــات تمويــل القــدرة علــى مواجهــة 
األزمــات للعاميــن 2018-2019 فــي تركيــا مــن أجــل قطاعــات الحمايــة، واالحتياجــات األساســية، واألمــن الغذائــي وُســُبل  كســب العيــش. كمــا لوحظــت زيــادة 
مماثلــة فــي خطــة العــراق؛ فقــد زادت قطاعــات الحمايــة واألمــن الغذائــي والمــأوى مــن مناشــدات القــدرة علــى مواجهــة األزمــات. وُتعتبــر هــذه الزيــادة فــي المناشــدة 
تاحــة فــرص الحصــول علــى الدخــل لالجئيــن وألفــراد المجتمــع  للقــدرة علــى مواجهــة األزمــات بمنزلــة التحــوالت التــي ُأجِريــت لدعــم تعزيــز القــدرات الحكوميــة، واإ
المضيــف، وزيــادة التركيــز علــى برامــج التماســك االجتماعــي. وعلــى الصعيــد البرمجــي، ينعكــس التركيــز المتزايــد علــى القــدرة علــى مواجهــة األزمــات مــن الشــركاء 
فــي تنويــع البرامــج وتوســيع نطاقهــا فــي جميــع أنحــاء المنطقــة. وعلــى ســبيل المثــال، يقــوم شــركاء األمــن الغذائــي بأنشــطة تتــراوح بيــن أســواق المزارعيــن والتدريــب 
علــى المهــارات الرقميــة فــي لبنــان، ومشــاريع إعــادة التشــجير والمطابــخ الصحيــة فــي األردن. كمــا تعــد الفــرص الُمســاِهمة فــي زيــادة الدخــل وتوافــره فــي مختلــف 
القطاعــات، بمــا فــي ذلــك دعــم المشــاريع الصغيــرة جــدًّا والصغيــرة والمتوســطة، محــوًرا رئيســيًّا لتركيــا، وخطًطــا للبنــان؛ فــي حيــن ستُنشــئ مصــر خدمــات التوظيــف 

والتدريــب المهنــي فــي عــام 2018 فصاعــًدا.

تصــورات حــول القــدرة علــى مواجهــة األزمــات والتوطيــن: خــالل عمليــة التخطيــط للفتــرة 2018-2019، تــم اســتعراض وتعزيــز تصــور القــدرة علــى 
مواجهــة األزمــات، مــع زيــادة التركيــز علــى التوطيــن. ويتضمــن اثنــان مــن أصــل أربعــة تصــورات حــول القــدرة علــى مواجهــة األزمــات عــدًدا مــن مفاهيــم التوطيــن، 
المحــددة فــي القمــة العالميــة للعمــل اإلنســاني. وُيعــد تعزيــز و/أو اســتخدام النظــم المحليــة فــي توفيــر الســلع والخدمــات للمســتفيدين مــن البرنامــج ذا جــودة عاليــة 
ومنصفــة مــع المســتجيبين المحلييــن. وقــد ُأجِريــت دراســة عــن التوطيــن لتحليــل تطبيــق االلتزامــات العالميــة علــى التوطيــن بيــن شــركاء الخطــة 3RP. وتوصلــت 
الدراســة إلــى أنــه بالرغــم مــن إحــراز تقــدم كبيــر فــي عمليــة التوطيــن فــي مجــال القيــادة الوطنيــة والتمويــل للحكومــات المضيفــة، يمكــن القيــام بالمزيــد فــي مجــاالت 
هها المؤسســات غيــر الحكوميــة المحليــة.  التمويــل والشــراكات وبنــاء قــدرات المؤسســات غيــر الحكوميــة المحليــة حتــى يتســنى توفيــر الســلع والخدمــات والتــي ســُتوجِّ
ومــن حيــث التمويــل المخصــص للمؤسســات الوطنيــة، تــم تخصيــص 187.2 مليــون دوالر أمريكــي إلــى المؤسســات اللبنانيــة أو مــن خاللهــا فــي عــام 2016؛ 
للتصــدي ألزمــة الالجئيــن الســوريين فــي لبنــان، وهــي زيــادة طفيفــة عــن 171.5 مليــون دوالر أمريكــي فــي عــام 2015. وبحلــول منتصــف عــام 2017، بلغــت 
قيمــة التمويــل 161.3 مليــون دوالر أمريكــي ُأنِفقــت فــي دعــم المؤسســات العامــة؛ ممــا يؤكــد علــى أهميــة تعزيــز قــدرات السُّــلطات علــى تلبيــة احتياجــات المجتمعــات 
الضعيفــة علــى النحــو الُمبيَّــن فــي خطــة لبنــان لالســتجابة لألزمــة الســورية )LCRP(. وقــد ســاعد هــذا التمويــل علــى تســجيل أكثــر مــن 190.000 طفــل ســوري 
فــي التعليــم العــام، وكذلــك تشــييد/إعادة تأهيــل شــبكات الميــاه التــي يبلــغ طولهــا 201 كيلومتــر، وتوفيــر المعــدات والــدورات التدريبيــة لـــ 5.311 مزارًعــا لبنانيًّــا. 

ويهــدف التمويــل إلــى اســتهداف كل مــن الالجئيــن والمجتمعــات المضيفــة التــي تأثــرت بتدفــق الالجئيــن.

ــة قويــة لفعاليــة النهــج  وثمــة عــدد مــن المطبوعــات الحديثــة يتطــرق إلــى التجــارب اإلقليميــة للتنميــة القائمــة علــى القــدرة علــى مواجهــة األزمــات، ممــا يشــكل ُحجَّ
المحلــي. وأبرزهــا أن برنامــج الدولــة للقــدرة علــى مواجهــة األزمــات، الــذي ُأطلــق فــي يناير/كانــون الثانــي 2017، يعــرض سلســلة مــن دراســات الحالــة التــي تثبــت 
البرامــج القائمــة علــى القــدرة علــى مواجهــة األزمــات ضمــن الخطــة 3RP، بمــا فــي ذلــك المبــادرات التــي تتماشــى مــع النظــم الوطنيــة وُتعززهــا، وتلــك التــي تســعى 
إلــى بنــاء قــدرات األفــراد، والمجتمعــات المحليــة، والمؤسســات المحليــة. وستســتمرُّ الطبعــة الثانيــة القادمــة مــن حالــة القــدرة علــى مواجهــة األزمــات فــي تقييــم تطبيــق 
اســتجابة القــدرة علــى مواجهــة األزمــات. وبالمثــل، فــإن الخالصــة الثانيــة تــدور حــول الممارســات الجيــدة واالبتكاريــة فــي االســتجابة اإلقليميــة لألزمــة الســورية، فــي 

حيــن ال تركــز بشــكل ُمحــدد علــى التوطيــن، كمــا توضــح بشــكل مفيــد النهــج المحلــي فــي الممارســة العمليــة. 

التمويــل متعــدد الســنوات وآليــات التمويــل الجديــدة: بعيــًدا عــن التعهــدات التــي قدمتهــا الخطــة 3RP، قدمــت الجهــات المانحــة الثنائيــة والمتعــددة األطــراف 
مــا يقــرب مــن 3.1 مليــار دوالر أمريكــي مــن المنــح، و4.3 مليــار دوالر أمريكــي فــي شــكل قــروض إلــى األردن ولبنــان والعــراق ومصــر وتركيــا فــي عــام 2017. 
ويشــتمل القــرض علــى مرفــق التمويــل العالمــي بشــروط ُميسَّــرة مــن البنــك الدولــي، والمصــرف األوروبــي لإلنشــاء والتعميــر، فضــاًل عــن المانحيــن الثنائييــن. 
 3RP وباإلضافــة إلــى ذلــك، خصــص المانحــون مــا يقــرب مــن 1.6 مليــار دوالر مــن المنــح كتمويــل لســنوات عديــدة )2018-2020(. والتقاريــر الُقطريــة للخطــة
هــي جميــع خطــط االســتجابة ذات الســنوات المتعــددة، ممــا يتيــح مشــاركة أكثــر اســتدامة مــع المانحيــن، فضــاًل عــن ضمــان بنــاء الشــراكات مــع الشــركاء المحلييــن.
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الشراكات في الروابط والعالقات اإلنسانية واإلنمائية
نجحــت الخطــة 3RP فــي ربــط التدخــالت اإلنســانية القائمــة علــى مواجهــة األزمــات فــي خطــة اســتجابة واحــدة لدعــم البلــدان التــي تعانــي مــن أزمــة 
ممتــدة. وهنــاك أمثلــة لــوكاالت تعمــل مًعــا مــن أجــل الربــط بيــن األنشــطة اإلنســانية واإلنمائيــة. أمــا فــي األردن، فُينفــذ الشــركاء اإلنســانيون واإلنمائيــون 
التابعــون للخطــة 3RP نهــج 6x3؛ مســتفيدين مــن المصداقيــة بيــن أعضــاء المجتمــع المحلــي، مثــل البلديــات والمنظمــات المجتمعيــة، لتنفيــذ برنامــج 
ســبل كســب العيــش المســتدامة، إلــى جانــب تجربــة األمــن الغذائــي مــن أجــل تحقيــق االختــالف والتنــوع فــي البرامــج. وقــد نجــح البرنامــج المشــترك فــي 
توفيــر ســبل لكســب العيــش لالجئيــن وأفــراد المجتمــع المضيــف؛ حيــث يــزداد الدخــل الشــهري لمعيشــة األســرة المســتفيدة بنســبة 54 فــي المائــة. وبمــا أن 
البرنامــج يســتهدف أيًضــا أفــراد المجتمــع المحلــي، ال ســيما النســاء، فــإن ذلــك لــم يحقــق التماســك االجتماعــي فحســب، بــل أيًضــا التمكيــن االقتصــادي 

لــكل مــن الالجئــات واألردنيــات.

ع قطــاع الميــاه والصــرف الصحــي والنظافــة الصحيــة علــى الحــد مــن التوتــرات االجتماعيــة، وبنــاء القــدرة علــى مواجهــة األزمــات فــي  وفــي لبنــان، شــجَّ
المجتمعــات المحليــة األشــد فقــًرا؛ حيــث تــم ترشــيدها فــي طرابلــس طــوال العاميــن الماضييــن. وقــد أثبتــت االســتراتيجية نجاحهــا فــي تحويــل مســتويات 
المعيشــة للمجتمعــات المحليــة األكثــر فقــًرا، والحــد مــن التوتــرات التــي تفاقمــت بســبب وجــود الالجئيــن الســوريين، وتوفيــر الخدمــات االجتماعيــة لبنــاء 
االســتقرار االجتماعــي. ويعمــل النهــج فــي طرابلــس علــى تعزيــز مســتويات المعيشــة مــن خــالل تطويــر البنيــة التحتيــة التقنيــة، وزيــادة مشــاركة المجتمــع 
المحلــي مــن خــالل االتصــال ألغــراض التنميــة، والتدخــالت االجتماعيــة وتعزيــز المواطنــة وتوحيــد الهويــة مــن خــالل زيــادة مشــاركة الســلطات المحليــة 

فــي التنميــة المســتدامة.

وفــي تركيــا، قــام الشــركاء فــي الخطــة 3RP بتطويــر إطــار عمــل مشــترك بيــن القطاعــات للرصــد والتقييــم، مــن شــأنه أن يســمح بقيــاس األثــر وقيــاس 
مســتوى االســتجابة العامــة. وُيمثــل إطــار الرصــد والتقييــم أداة اســتراتيجية للتحــرك المشــترك لالســتجابة نحــو برامــج التنميــة والتخطيــط علــى المــدى 
األطــول، ومواءمــة مؤشــرات النتائــج مــع التخطيــط اإلنمائــي الوطنــي، مثــل: خطــة التنميــة الوطنيــة، واســتراتيجية التعــاون اإلنمائــي لألمــم المتحــدة، 

وأهــداف التنميــة المســتدامة.

المفوضية/مصر/سكوت نيلسون
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اإلستعراض اإلستراتيجي اإلقليمي
الخطة اإلقليمية لالجئين وتعزيز القدرة على مواجهة األزمات 2019-2018 

تعزيز الفرص االقتصادية
ــن االكتفــاء الذاتــي الفــردي والمجتمعــي جــزًءا ال يتجــزأ مــن عمــل مختلــف القطاعــات، ويســاعد علــى التخفيــف مــن آليــات التكيــف  ُتعتبــر التدخــالت التــي ُتحسِّ

الســلبية مــن أجــل تحســين آفــاق حيــاة الســكان المتضرريــن علــى المــدى الطويــل.

ويشــمل ذلــك تجــاوز الدعــم اإلنســاني الفــوري لتلبيــة االحتياجــات األساســية لألفــراد المتضرريــن إلــى تعزيــز االكتفــاء الذاتــي مــن خــالل تدخــالت أوســع نطاًقــا فــي 
ســبل كســب العيــش. وال تشــمل أنشــطة ســبل كســب العيــش فــي إطــار الخطــة 3RP الدعــم البرامجــي المباشــر فحســب، بــل تشــمل أيًضــا التدخــالت الموجهــة 
والمســتندة إلــى األدلــة لتحســين الظــروف االقتصاديــة األوســع نطاًقــا، مــع التأكيــد علــى أهميــة فتــح أســواق العمــل، وتحســين إمكانيــة توظيــف األشــخاص الضعفــاء، 

وخلــق تنظيــم أفضــل ومنــاخ اســتثماري، وتحســين فــرص الوصــول إلــى األســواق الخارجيــة، وتوفيــر الدعــم لخلــق فــرص عمــل فــي القطاعيــن العــام والخــاص.

في عام 2016، أجرى شــركاء الخطة 3RP تقييًما مشــترًكا للوضع االقتصادي في البلدان الخمســة الرئيســية في المنطقة، التي تســتضيف الالجئين الســوريين 
- مصــر والعــراق واألردن ولبنــان وتركيــا. وقــام فريــق مــن الباحثيــن الُقطرييــن والدولييــن بإجــراء التقييــم، والتقريــر النهائــي الوظائــف تصنــع الفــرق: توســيع الفــرص 

االقتصاديــة لالجئيــن الســوريين والمجتمعــات المضيفــة، والــذي تــم نشــره فــي عــام 2017.

وقــد قــدَّم التقريــر )الوظائــف تصنــع الفــرق( قاعــدة قيمــة مــن األدلــة والتوصيــات التــي تنشــأ منهــا محاولــة إحــراز تقــدم فــي كيفيــة اســتيعاب بلــدان المنطقــة لالجئيــن 
الســوريين. واســتناًدا الــى التقريــر، يعمــل شــركاء الخطــة 3RP مــع الســلطات الوطنيــة وأصحــاب المصلحــة اآلخريــن علــى وضــع خيــارات وأطــر سياســات محــددة 
قائمــة علــى أدلــة لتحســين أماكــن إيــواء الالجئيــن، ودعــم المجتمعــات المضيفــة فــي العــراق )فــي إقليــم كردســتان(، واألردن ولبنــان. وقــد بــدأت مشــاورات بشــأن 
خيــارات السياســات، ويجــري ذلــك علــى ثــالث مراحــل: أواًل، رســم الخرائــط وتحديــث تحليــل الوضــع، واألطــر القانونيــة، وســيناريوهات تطــور األزمــة والوضــع 
اإلقليمــي. وثانًيــا، تنظيــم سلســلة مــن الحــوارات بشــأن السياســات فــي كل بلــد، مــع الشــركاء المحلييــن والوطنييــن المعنييــن، اســتناًدا الــى حدثيــن إقليمييــن بشــأن 

حــوار السياســات. وثالثًــا، توطيــد نتائــج المرحلتيــن األولييــن وترجمتهمــا إلــى سياســات وممارســات جيــدة ملموســة.

 ومــن ثــم، فــإن المبــادرة فرصــة للجمــع بيــن التحليــل المفصــل للمواقــف واألطــر القانونيــة والســيناريوهات فــي كل بلــد، وبنــاء توافــق فــي اآلراء بشــأن الخيــارات مــن 
أجــل وضــع سياســات وممارســات فعالــة. وبالرغــم مــن صغــر حجمهــا مــن حيــث الميزانيــة، فإنــه مــن الممكــن أن يكــون لهــا أثــر إيجابــي علــى السياســة، شــريطة 
أن تحقــق مكاســب مــع أصحــاب المصلحــة الوطنييــن، وأن العوامــل السياســية -علــى ســبيل المثــال- ال تعــوق الجهــود الراميــة إلــى وضــع السياســات الموصــى 

بهــا موضــع التنفيــذ.

غيــر أنــه مــن الواضــح، وبالرغــم ممــا تــم القيــام بــه ومــا يجــري عملــه )مــن البلــدان والمجتمعــات المضيفــة، ومــن المانحيــن ومنظمــات المعونــة(، أن ال يــزال هنــاك 
قــدر ملحــوظ مــن العمــل فــي حالــة اســتيعاب الالجئيــن علــى نحــو مســتدام فــي البلــدان المضيفــة، واألهــداف المعلنــة فــي مؤتمــر لنــدن لعــام 2016. حتــى عــام 
2017، ســاعد شــركاء الخطــة 3RP مــا يقــرب مــن 94.000 الجــئ وفــرد مــن أفــراد المجتمــع المضيــف فــي المنطقــة فــي أنشــطة ســبل كســب العيــش. وفــي 
أثنــاء إيجــاد الوظائــف، تــم أيًضــا إيــالء اهتمــام بالــغ لتحســين التماســك واالســتقرار االجتماعييــن؛ حيــث رأى العديــد مــن أفــراد المجتمعــات المضيفــة المســتضعفة 
الالجئيــن علــى أنهــم منافســون لهــم فــي المهــن اليدوية/الوظائــف ذات المهــارات المنخفضــة؛ حيــث اســتضافت الــوزارة االتحاديــة األلمانيــة للتعــاون االقتصــادي 
والتنميــة )BMZ(، بالتعــاون مــع وزارة الخارجيــة االتحاديــة األلمانيــة فــي نوفمبــر عــام 2017، اجتماًعــا للخبــراء بعنــوان "خلــق فــرص العمــل والفــرص االقتصاديــة/
فــرص الحصــول علــى العمــل وأنشــطة كســب العيــش لالجئيــن فــي المجتمعــات المضيفــة"، ومــن أجــل متابعــة العمليــات الدوليــة واإلقليميــة الهامــة، وتبــادل الخبــرات 

الجماعيــة والــدروس المســتفادة. 

وعلــى مــدار الســنوات الخمــس الماضيــة، قامــت وكاالت األمــم المتحــدة، والحكومــات، ومنظمــات المجتمــع المدنــي، والمؤسســات غيــر الحكوميــة بتصميــم وتنفيــذ 
عــدد مــن التدخــالت فــي ســبل كســب العيــش والفــرص االقتصاديــة. وقــد فشــل بعضهــم ونجــح آخــرون فــي تحســين حيــاة وســبل عيــش الالجئيــن والمجتمعــات 
المضيفــة. ومــن أجــل المضــي قدًمــا، ينبغــي بــذل جهــود متضافــرة لتحديــد ســبل كســب العيــش والفــرص االقتصاديــة المتاحــة للتدخــالت التــي يمكــن توســيع نطاقهــا 
ــا بالتدخــالت األخــرى لبنــاء القــدرة علــى مواجهــة األزمــات بطريقــة مســتدامة.  لصالــح أعــداد كبيــرة مــن الالجئيــن والمجتمعــات المضيفــة المرتبطــة ارتباًطــا وثيًق

وتــرد أدنــاه أمثلــة علــى هــذه الجهــود: 

قامــة صــالت مــع  نهــج شــركاء الخطــة 3RP للدعــوة عاليــة المســتوى لألطــر القانونيــة، وخلــق بيئــات تمكينيــة لالجئيــن، ومنحهــم تصاريــح عمــل فــي األردن، واإ  •
الــوكاالت اإلنمائيــة لتعزيــز أســواق العمــل المبينــة فــي "إيجــاد مســتقبل"؛ وتعزيــز ســبل كســب العيــش المســتدامة لالجئيــن الســوريين فــي األردن )وجهــات نظــر 

وسياســات مــن أجــل القــدرة علــى مواجهــة دولــة األردن لألزمــات واســتقرارها وتنميتهــا(.8

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---arabstates/---ro-beirut/documents/publication/wcms_480912.pdf 8
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نمــوذج مراكــز عمــل لجنــة األمــم المتحــدة للمــرأة "LEAP" الــذي جمــع بيــن ثــالث لبنــات أساســية لتقديــم حزمــة شــاملة مــن الدعــم لتعزيــز التمكيــن والقــدرة علــى   •
مواجهــة األزمــات – ســبل كســب العيــش )علــى المــدى القصيــر والطويــل( والحمايــة والقيــادة، وقيــام لجنــة األمــم المتحــدة للمــرأة بالشــراء مــن منصــة المــرأة التــي 

اســتحدثت منصــات رقميــة لتعزيــز التعــاون بيــن صغــار المنتجيــن وعالقــات الشــراء بيــن الُمنِتَجــات والمشــترين. 

ــت عمليــات شــركاء األمــن الغذائــي  لعمليــات قطــاع األمــن الغذائــي فــي المنطقــة آثــار اقتصاديــة كبيــرة تتجــاوز بكثيــر المســتفيدين المباشــرين. وحتــى اآلن، ضخَّ  •
مــا ُيقــدَّر بثالثــة مليــارات دوالر أمريكــي فــي االقتصــادات اإلقليميــة، ممــا حفَّــز النمــو االقتصــادي لصالــح الالجئيــن والمجتمعــات المضيفــة والحكومــة علــى حــدٍّ 
ســواء. ويجــري حاليًّــا الحفــاظ علــى الروابــط مــع حوالــي 700 محــل بيــع بالتجزئــة تــم التعاقــد معهــا فــي كل مــن لبنــان واألردن. وتســاعد التحويــالت النقديــة 
ههــا تجــار التجزئــة، أصحــاب المتاجــر علــى تنويــع منتجاتهــم وتوســيع عملياتهــم إلــى مــا هــو أبعــد مــن ذلــك، دون زيــادة اقتصاديــة. كمــا  للمســتفيدين، التــي ُيوجِّ
أن لإلنتــاج المحلــي للســلع والخدمــات أثــًرا اقتصاديًّــا ضروريًّــا، كمــا هــو الحــال فــي مصــر؛ حيــث يتــم حاليًّــا إنتــاج ألــواح كعــك التمــر محليًّــا لحوالــي 300.000 

طفــل فــي المــدارس االبتدائيــة. ويتيــح ذلــك، فــي الوقــت نفســه، فــرص عمــل للُمصنِّعيــن، مــع تعزيــز األمــن الغذائــي لألطفــال. 

الذيــن  الســوريين  الالجئيــن  أن  األردنيــة  الحكومــة  أعلنــت  عــام 2017،  فــي   •
يعيشــون فــي المخيمــات ســيكون لهــم الحــق فــي الحصــول علــى تصاريــح عمــل 
واالســتعانة بهــم فــي المناطــق الحضريــة. ويشــكل مكتــب التشــغيل فــي مخيــم 
الزعتــري جــزًءا مــن الجهــود الراميــة إلــى تقريــب خدمــات التوظيــف مــن الالجئيــن 
فــي المخيمــات. ويســتفيد الالجئــون فــي مخيــم الزعتــري مــن وجــود المكتــب عــن 
طريــق تســجيل تصاريــح عملهــم مقابــل الحصــول علــى تصريــح إجــازة لمــدة 
شــهر واحــد. ويمكــن إصــدار تصاريــح عمــل )خاصــًة القطــاع الزراعــي(؛ حيــث 
ل قاعــدة البيانــات تصاريــح العمــل، وُتســهِّل حركــة العمــال داخــل المخيــم  سُتســجِّ
وخارجه، مما يســاعدهم على تحقيق أقصى اســتفادة من وظائفهم الجديدة. كما 
ســيتيح المرفــق لالجئيــن الحصــول علــى المشــورة والمعلومــات مــن المســؤولين 
مــن شــركاء الخطــة 3RP الموجوديــن فــي المكتــب يوميًّــا. وسيســتضيف المركــز 
معــارض وظيفيــة، ســُيقام أولهــا فــي 4 مــن أكتوبــر 2017، وســيقدم خدمــات 
توزيــع الوظائــف للجمــع بيــن أربــاب العمــل والالجئيــن مًعــا. ويجــري حاليًّــا إنشــاء 

مكتــب ثــاٍن فــي مخيــم األزرق لتوفيــر فــرص عمــل أقــرب إلــى قاطنيــه. 

• أمــا فــي مخيــم األزرق، فقــد اتََّســمت الحيــاة تاريخيًّــا بفــرص قليلــة أو معدومــة للدخــل خــارج برنامــج العمــل 
التطوعــي القائــم علــى الحوافــز، الــذي تُيسِّــره المؤسســات غيــر الحكوميــة الدوليــة، والــذي يوفــر فــرص عمــل 
قصيــرة األجــل للمقيميــن. وباإلضافــة إلــى ذلــك، فــإن العزلــة الجغرافيــة لمخيــم األزرق مقترنــة بمعاييــر 
أمنيــة مشــددة قــد حــدَّدت تدفقــات نقديــة خارجيــة وتدفقــات مــن المــوارد لتيســير األنشــطة اإلنتاجيــة. وأدى 
ذلــك إلــى قيــام المؤسســات غيــر الحكوميــة باكتشــاف خيــارات أخــرى إلدرار الدخــل المســتدام الــذي يعــزز 
 3RP االعتمــاد علــى الــذات داخــل المخيــم. علــى ســبيل المثــال، فــي ديســمبر 2016، قــام شــريك للخطــة
بتخريــج الدفعــة األولــى مــن المتدربيــن الذكــور واإلنــاث البالغيــن فــي مجــال الحياكــة، الذيــن عينهــم الشــريك 
بعــد ذلــك كعمــال منتجيــن. ويوفــر هــذا النهــج إلدرار الدخــل المســتدام مســاحات إنتاجيــة لهــؤالء األفــراد 
الكتســاب مهــارات جديــدة قابلــة للتســويق، وزيــادة االعتمــاد علــى الــذات، وبنــاء مســارات نحــو التمكيــن 
االقتصــادي. كمــا اســتثمر شــركاء الخطــة 3RP أيًضــا مــن خــالل إعــداد الالجئيــن مــن مخيــم األزرق 
لســوق العمــل مــن خــالل التدريــب، وكذلــك مــن خــالل دعــم إقامــة أكشــاك الســوق فــي ثــالث قــرى مــن 

قــرى المخيــم. 

• فــي تركيــا، تــم اعتمــاد الالئحــة التنفيذيــة لتصاريــح العمــل الخاصــة بالالجئيــن فــي إطــار الحمايــة المؤقتــة 
فــي ينايــر 2016، التــي تمنــح جميــع المســتفيدين مــن الحمايــة المؤقتــة الحــقَّ فــي التقــدم للحصــول علــى 
تصاريــح عمــل والحصــول علــى عمــل رســمي. ومــن المتوقــع أن يــؤدي ذلــك إلــى تمكيــن مجتمــع الالجئيــن 
مــن أن يصبــح أكثــر اعتمــاًدا علــى الــذات، وقــدرًة علــى مواجهــة األزمــات. ومنــذ تقديمــه، ُمِنــح 26.000 
تصريــح عمــل لالجئيــن الســوريين. ويواصــل شــركاء الخطــة 3RP دعــم حكومــة تركيــا فــي تنفيــذ الئحــة 
تصاريــح العمــل، بمــا فــي ذلــك دعــم ISKUR لتعزيــز المــوارد البشــرية والقــدرة التقنيــة لالســتجابة للزيــادة 

فــي الطلــب علــى الخدمــات. 
مجلس الالجئين الدانمركي
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اإلستعراض اإلستراتيجي اإلقليمي
الخطة اإلقليمية لالجئين وتعزيز القدرة على مواجهة األزمات 2019-2018 

"ال لضياع جيل"
مبــادرة "ال لضيــاع جيــل" هــي التــزام طمــوح بالعمــل مــن العامليــن فــي المجــال اإلنســاني والجهــات المانحــة وصانعــي السياســات؛ لدعــم األطفــال والشــباب 
المتضرريــن مــن أزمــات ســوريا والعــراق. وقــد تــم تدشــينها فــي عــام 2013، وهــي اآلن فــي المرحلــة الثانيــة، التــي تغطــي الفتــرة مــن عــام 2016-2018. وهــي 

.3RP تركــز علــى إضفــاء قيمــة مضافــة للجهــود القائمــة. وتنطــوي مبــادرة "ال لضيــاع جيــل" علــى الخطــط اإلنســانية القائمــة، بمــا فيهــا الخطــة

وتعمــل المبــادرة علــى جمــع وتوســيع نطــاق البرامــج الُمدرجــة فــي الخطــة 3RP عبــر ركائــز التعليــم، وحمايــة الطفــل والمراهقيــن والشــباب؛ بهــدف توفيــر إطــار 
عــالء أصــوات المراهقيــن والشــباب ووجهــات  إقليمــي شــامل للمجــاالت الرئيســية لالســتجابة، وتوفيــر منصــة للدعــوة المشــتركة بشــأن أولويــات األطفــال والشــباب، واإ
نظرهــم، وربــط الجهــود فــي مختلــف القطاعــات لتحقيــق نتائــج فــي القضايــا التــي ال يمكــن أن يتناولهــا قطــاع واحــد فقــط، مثــل: عمــل األطفــال أو زواج األطفــال، 

والجمــع بيــن االســتجابة الفوريــة واالســتثمارات االســتراتيجية للمســتقبل، وتعبئــة المــوارد للقطاعــات المعرضــة لخطــر نقــص التمويــل. 

ومن أمثلة الخطوات اإليجابية المتخذة في إطار مبادرة "ال لضياع جيل" ما يلي: 

التعليم 
يوفــر نظــام اللجــوء والحمايــة المؤقتــة فــي تركيــا حريــة الحصــول علــى نظــام التعليــم الوطنــي لألطفــال الالجئيــن. ومــع وجــود مــا يقــرب مــن 600.000 طفــل ســوري 
مســجلين فــي التعليــم النظامــي، يعمــل شــركاء القطــاع مــع وزارة التربيــة الوطنيــة علــى تعزيــز فــرص الحصــول علــى القــدرات االســتيعابية للمــدارس وزيادتهــا. وتعمــل 
وزارة التربيــة الوطنيــة علــى تحديــد التوجــه االســتراتيجي لتوســيع نظــام التعليــم وتحســين جودتــه، وتنســيق جميــع الجهــات الفاعلــة الدوليــة الداعمــة لهــذه العمليــة. 
ويســاعد الشــركاء فــي الخطــة 3RP علــى تغطيــة تكاليــف تشــغيل جميــع المراكــز التعليميــة المؤقتــة )أي المراكــز التعليميــة المؤقتــة المســتقلة التــي تعمــل فتــرًة ثانيــًة 
فــي المــدارس الحكوميــة التركيــة(، مــع إنشــاء مســاحات تعليميــة جديــدة فــي شــكل مــدارس مســبقة الصنــع، واســتخدام حاويــات الشــحن كفصــول دراســية. وباإلضافــة 
إلــى ذلــك، يقــوم شــركاء الخطــة 3RP بدعــم وزارة التربيــة الوطنيــة لضمــان جــودة التعليــم لألطفــال مــن ســوريا مــن خــالل توفيــر أكثــر مــن 13.000 مــدرس ســوري 
متطــوع فــي المراكــز التعليميــة المؤقتــة، مــع تقديــم حوافــز ماليــة شــهرية، وتقديــم دورات تدريبيــة للمعلميــن مــن تركيــا وســوريا. ويعمــل الشــركاء أيًضــا مــع وزارة 
التربيــة الوطنيــة لتعزيــز المعاييــر والمناهــج التعليميــة، علــى ســبيل المثــال: مــن خــالل برنامــج التوجيــه المدرســي لجميــع الطــالب الذيــن يدخلــون الصــف التاســع، 
والــذي يهــدف إلــى الحــدِّ مــن التغيــب والتســرب علــى مســتوى المدرســة الثانويــة. وتواصــل الدعــوة لتوســيع فــرص الحصــول علــى التعليــم فــي مرحلــة الطفولــة المبكــرة 
لألطفــال مــن ســوريا، بمــن فيهــم األطفــال مــن ذوي اإلعاقــة؛ لتمكينهــم مــن تعلــم اللغــة التركيــة فــي ســن مبكــرة، وتعزيــز التماســك االجتماعــي بيــن األطفــال األتــراك 
دارة التعليــم؛ مــن أجــل  واألطفــال الالجئيــن. وعلــى مســتوى المنظومــة، يعمــل الشــركاء مــع وزارة التربيــة الوطنيــة علــى تعزيــز المعلومــات المتعلقــة بتقييــم التعلــم واإ
تحســين وتعزيــز جمــع البيانــات وتحليلهــا لُيسترَشــد بهــا فــي عمليــة صنــع القــرار والبرامــج. وقــد تــم تســليم نظــام معلومــات إدارة التعليــم للطــالب األجانــب إلــى وزارة 

التربيــة الوطنيــة فــي عــام 2016، وهــو يعمــل بكامــل طاقتــه لتســجيل البيانــات التعليميــة للطــالب الســوريين وغيرهــم مــن الطــالب األجانــب. 

فــي العــراق، اتفــق شــركاء قطــاع التعليــم مــع مديريــة التربيــة والتعليــم فــي إقليــم كردســتان العــراق 
علــى أن األطفــال الذيــن شــاركوا بنجــاح فــي مشــاريع التعليــم غيــر النظامــي ســيكونون مؤهليــن 
إلعــادة الدمــج فــي النظــام الرســمي للعــام الدراســي 2017-2018. وفــي ســبتمبر عــام 2017، 
أصــدرت حكومــة كردســتان اإلقليميــة؛ ُممثلــًة فــي وزارة التربيــة والتعليــم، توجيًهــا جعــل األطفــال 
الســوريين الالجئيــن فــي العــراق الذيــن فــي الصــف األول مؤهليــن للتســجيل فــي المــدارس الواقعــة 

فــي المجتمعــات المضيفــة التــي تســتخدم اللغــة الكرديــة كلغــة التعليــم. 

ويقوم الشــركاء في الخطة 3RP بتنفيذ المبادرة المشــتركة "دعم التعليم والتدريب التقني والمهني 
فــي لبنــان وتعزيــز االلتحــاق بهــا". وتهــدف هــذه المبــادرة إلــى وضــع وثيقــة اســتراتيجية وخارطــة 
طريــق اســتراتيجية للتعليــم والتدريــب التقنــي والمهنــي؛ للربــط بصــورة أفضــل مــع متطلبــات ســوق 
العمــل وتطلعــات الشــباب الذيــن تتــراوح أعمارهــم بيــن 12 و21 ســنة. ويســتند هــذا اإلطــار إلــى 
تدخــالت موازيــة أخــرى مــن أجــل تحســين نظــام التعليــم والتدريــب التقنــي والمهنــي فــي لبنــان، 
فضــاًل عــن تخفيــف األثــر الســلبي لألزمــة الســورية. وتضــع المبــادرة برامــج للتعليــم والتدريــب 
التقنــي والمهنــي فــي لبنــان لوضــع نهــج اســتراتيجي مشــترك مــن خــالل عمليــة تشــاور شــاملة تشــمل 
التعــاون مــع المديريــة العامــة للتعليــم التقنــي والمهنــي، ووزارة الزراعــة، ووزارة الشــؤون االجتماعيــة، 
والمركــز الوطنــي للتدريــب المهنــي، والمؤسســة الوطنيــة لالســتخدام، والمجتمــع المدنــي، والقطــاع 
الخــاص )بمــا فــي ذلــك أربــاب العمــل، والنقابــات العماليــة، والمعاهــد التعليميــة الخاصــة(، ووكاالت 

األمــم المتحــدة. 

اليونيسف/لبنان/سباستيان ريك 
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فــي األردن، تــم ضــخُّ اســتثمارات فــي وزارة التربيــة والتعليــم لتعزيــز نظــام معلومــات إدارة التعليــم ليكــون مصــدًرا مركزيًّــا للمعلومــات لتخطيــط النتائــج ورصدهــا، 
وخاصــًة الحصــول علــى التعليــم النظامــي. وأدى تحســين التنســيق بيــن وزارة التربيــة والتعليــم ووكاالت األمــم المتحــدة والمؤسســات غيــر الحكوميــة إلــى تحســين 
انتقــال الطالــب مــن قطــاع التعليــم غيــر النظامي/غيــر الرســمي إلــى تعليــم نظامــي. ويتــم دمــج عمليــة تتبــع الوضــع التعليمــي لألطفــال الالجئيــن فــي نظــام معلومــات 
إدارة التعليــم المتكامــل، الــذي ُيســهِّل عمليــة التخطيــط لألطفــال الالجئيــن إلــى حــدٍّ كبيــر. ويتيــح هــذا النظــام الفــردي لتتبُّــع تســجيل الطــالب لــوزارة التربيــة والتعليــم 
أن يضمــن بشــكل أفضــل دقــة إحصــاءات التعليــم فــي المملكــة ومصداقيتهــا. ويجــري حاليًّــا تعزيــز جمــع البيانــات علــى مســتوى المــدارس فــي الســنة الثانيــة مــن 

عملهــا؛ حيــث تصبــح المــدارس أكثــر درايــًة بهــذا النظــام. 
 

حماية الطفل

قــام شــركاء الخطــة 3RP ومبــادرة "ال لضيــاع جيــل" بتطويــر اســتراتيجية مشــتركة لمواجهــة عمالــة االطفــال فــي البلــدان المســتضيفة لالجئيــن، وذلــك بالتشــاور 
مــع الحكومــة والمجتمــع المدنــي. وبنــاًء علــى ذلــك، طــّور شــركاء الخطــة 3RP مشــروًعا رائــًدا يركــز علــى تعريــف عمالــة األطفــال فــي األردن ولبنــان ومعالجتهــا. 
وفــي تركيــا، ُأجريــت مشــاورات مــع الجهــات الفاعلــة فــي الدولــة والقطــاع الخــاص والشــؤون اإلنســانية واإلنمائيــة لتحديــد الفــرص المتاحــة لمواجهــة عمالــة األطفــال، 
بالتنســيق بيــن التعليــم وحمايــة الطفــل واالحتياجــات األساســية وُســبل كســب العيــش. وفــي تركيــا أيًضــا، يدعــو الشــركاء إلــى اتبــاع منهــج ُكلــي متعــدد القطاعــات 
إزاء عمالــة األطفــال، ويســتهدف األطفــال األتــراك والســوريين وغيرهــم مــن الالجئيــن. وقــد تــم تأســيس الفريــق المعنــيِّ بعمالــة األطفــال فــي حزيران/يونيــه عــام 
2017، وقــاد المشــاورات مــع الجهــات الفاعلــة اإلنســانية واإلنمائيــة، ومنهــا القطاعــات الفاعلــة الحكوميــة وغيــر الحكوميــة والقطــاع الخــاص؛ مــن أجــل تحديــد 
الثغــرات والفــرص المتاحــة لمواجهــة عمالــة األطفــال بالتنســيق بيــن قطاعــات التعليــم وحمايــة الطفــل واالحتياجــات األساســية وُســبل كســب العيــش. وأيًضــا فــي 

تركيــا، ســيواصل الفريــق تطويــر األدوات والمــواد الالزمــة لدعــم قــدرات أصحــاب المصالــح ذوي الصلــة علــى مواجهــة عمالــة األطفــال فــي قطاعــات متعــددة.

وعلــى صعيــد السياســات العامــة، دعــا شــركاء الخطــة 3RP ومبــادرة ال لضيــاع جيــل إلــى زيــادة الوعــي بيــن اآلبــاء وأربــاب العمــل وعامــة الجمهــور؛ لتحديــد 
ــة الرســمية، ودعــم وصــول الخدمــات إلــى الُعمــال األطفــال، والعمــل مــع الشــركات  األســباب الجذريــة للفقــر، وزيــادة فــرص وصــول البالغيــن إلــى أســواق العمال

لضمــان اإلنتــاج الخالــي مــن عمالــة األطفــال علــى طــول سلســلة التوريــد بأكملهــا.

المراهقون والشباب

اســتمر شــركاء الخطــة 3RP ومبــادرة "ال لضيــاع جيــل" بتنفيــذ مشــروع برنامــج بحــوث الُمشــاركة بالشــراكة مــع الباحثيــن الشــباب )14-24 ســنًة( فــي األردن 
ولبنــان وســوريا، بمــا فــي ذلــك الشــباب الالجئيــن. ويهــدف مشــروع إشــراك المراهقيــن والشــباب إلــى توليــد األدلــة لــدى الشــباب ومــن أجلهــم، وتمكيــن الشــباب مــن 
قيــادة البحــوث المجتمعيــة، ودعمهــم فــي أن يصبحــوا صانعي/دعــاة تغييــر فــي المســائل التــي تهمهــم. وتشــير النتائــج التــي َخلُــص اليهــا برنامــج بحــوث المشــاركة 
إلــى أن الشــباب الالجئيــن يواجهــون عقبــات متزايــدة بســبب وضعهــم القانونــي واالجتماعــي واالقتصــادي. ويشــكل نقــص الوثائــق المتعلقــة بالالجئيــن الســوريين 
الشــباب فــي األردن ولبنــان عائًقــا أمــام الحصــول علــى التعليــم والعمــل، وغيــر ذلــك مــن الفــرص. ودون وجــود دليــل علــى التعليــم، ال يســتطع الالجئــون الحصــول 
علــى الخدمــات، واالســتمرار فــي ُنظــم التعليــم الرســمية. كمــا قــام الالجئــون أيًضــا بتســليط الضــوء علــى نقــص فــرص العمــل. وُيعــد األطفــال الالجئــون الذيــن هــم 
فــي ســن الدراســة ُمعرضــون بوجــه خــاص لالســتغالل فــي العمــل، واالنقطــاع عــن الدراســة بســبب الضغــط المالــي علــى اأُلســر المعيشــية، وأيًضــا الــزواج المبكــر 

الــذي ُيعــد حقيقــة واقعــة للعديــد مــن الفتيــات.

شــراك المجتمعــات المحليــة، وتعزيــز ُفــرص االنتقــال اإليجابــي إلــى مرحلــة  فــي األردن، يعمــل شــركاء الخطــة 3RP علــى بنــاء القــدرات مــن خــالل التدريــب واإ
الرشــد. ويتــم ذلــك بتهيئــة الفــرص االقتصاديــة للشــباب، فضــاًل عــن المــوارد الماليــة لتنميــة المشــاريع االجتماعيــة المســتدامة.

ويعــد خــط اإلنتــاج الخــاص بإنتــاج أطقــم المالبــس للرضــع البالغيــن مــن الُعْمــر 0-3 أشــهر مثــااًل علــى المخيمــات. وتقــوم خطــوط اإلنتــاج هــذه بتوظيــف ســبعة 
وعشــرين مــن الشــباب الســوريين )نصفهــم إنــاث(. ومــن األمثلــة األخــرى للمجتمعــات المضيفــة تدريــب الشــباب فــي األردن علــى االبتــكار االجتماعــي وتنظيــم 
المشــاريع. وتســاعد نــواة التمويــل األولــى فــي صقــل نماذجهــم األوليــة واختبــار حلهــا، فــي حيــن ُيســتخدم صنــدوق المنــح أساًســا لتوســيع نطــاق خطتهــم ومشــروعهم.
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التطور في عدد الشركاء

200

270

100

مواصلة التوعية والشراكات
ُيقــدم االســتعراض االســتراتيجي اإلقليمــي للعــام 2018 والــذي يجمــع بيــن خطــط الــدول الخمســة فــي منهــاج اســتراتيجي واحــد، خطــًة متســقًة إقليميًّــا تــم تطويرهــا 
مــن قبــل أكثــر مــن 270 شــريًكا )الحكومــات، وهيئــة األمــم المتحــدة، والمؤسســات غيــر الحكوميــة الدوليــة والوطنيــة( مــن خــالل 43 مجموعــة عمــل فــي البلــدان 
الخمســة )مصــر والعــراق ولبنــان واألردن وتركيــا(. وُيشــكل هــذا نمــوًّا ملحوًظــا منــذ عــام 2012 فــي عــدد الشــركاء الذيــن يعملــون بموجــب الخطــة 3RP وخطــة 

االســتجابة اإلقليميــة الســابقة لهــا.

وُيعتبــر الدعــم والنمــو الــذي يوفــره برنامــج الشــراكة اإلقليمــي لخطــط االســتجابة الُقطريــة مــن َمواطــن القــوة لديــه، ممــا ُيمكِّــن مــن تقديــم اســتجابة موحــدة ومتســقة إلــى 
المجتمــع الدولــي، بمــا فــي ذلــك المنتديــات رفيعــة المســتوى، مثــل منتديــات الكويــت ولنــدن وبروكســل، واجتماعــات فريــق المانحيــن الرئيســيين. وُتعــد قــوة أصــوات 
الشــركاء البالــغ عددهــم 270 عنصــًرا أساســيًّا فــي الدعــوة اإلقليميــة لحمايــة الالجئيــن، ودعــم المجتمعــات المضيفــة، وتوفيــر التمويــل المخصــص لالســتجابة 
اإلنســانية والقــدرة علــى مواجهــة األزمــات. وُيوفــر جمــع البيانــات وتحليلهــا واإلعــالن عنهــا علــى النطــاق اإلقليمــي المــواد الخــام للرصــد والتحليــل الــذي ُيحفِّــز التغييــر 

واالبتــكار والبرامــج القائمــة علــى األدلــة فــي عملية 
االســتجابة. كمــا ُيعتبــر المتطوعــون والمنظمــات 
المعنيــة بالتطويــع هــم الجهــات الرئيســية وشــركاء 
تقديــم  مــن  بــدًءا   ،3RP للخطــة  االســتجابة 
المعونــة الفوريــة إلــى الالجئيــن، إلــى المبــادرات 
طويلــة األجــل التــي تدعــم التماســك االجتماعــي 
والمتطوعيــن  الحكومــات،  وأولويــات  والتكامــل، 
المحليــون علــى  المتطوعــون  المحلييــن. ويكــون 
درايــة بالســياق المحلــي؛ ألنهــم يقومــون بتوســيع 
أن  ويضمنــون  كبيــر،  بشــكل  التواصــل  نطــاق 
تكــون جميــع الحلــول مملوكــًة للمجتمعــات. وتكون 
المحليــة،  للملكيــة  ضروريــًة  الطوعيــة  الحلــول 
المجتمعــات  قــدرة  ولتعزيــز  النتائــج،  والســتدامة 

المضيفــة علــى مواجهــة األزمــات.

الممارســات  حــول  الثانــي  الملخــص 
والمبتكــرة:  الجيــدة 

ُيبــرز الملخــص المبتكــرات والتعديــالت التــي يمكننــا التعلــم 
التدخــالت  وتكييــف  جديــدة،  برامــج  تصميــم  عنــد  منهــا 
حيــث  مــن  فعاليــة  أكثــر  لتصبــح  الســبل  يجــاد  واإ الحاليــة، 
التكلفــة، وأكثــر اســتدامة وشــمولية. وقــد ورد مــا يقــرب مــن 
بالــغ  اهتمــام  وجــود  تُبيِّــن  التــي  للُخالصــة  ُمدَخــل   100
لــدى الشــركاء بتبــادل الممارســات المبتكــرة، وبنــاء القــدرات 
مســتديمة،  حلــول  وبنــاء  ابتــكار  أجــل  مــن  المشــتركة؛ 
واالســتجابة لهــا بفاعليــة. وقــد صــدر الملخــص األول فــي 

.2017 األول/ديســمبر  كانــون 
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ســوف تــؤدي السُّــُبل الجديــدة للعمــل مًعــا، والنمــاذج الجديــدة الناشــئة للشــراكة، واســتخالص الــدروس مــن الحــاالت الســابقة والتعلــم منهــا؛ إلــى تعزيــز 
االســتجابة للقــدرة علــى مواجهــة األزمــات لترســيخ نمــوذج عالمــي لالســتجابة لألزمــات. وتهــدف النمــاذج الجديــدة للشــراكة إلــى توســيع نقــاط التقاطــع 
)الصلة( بين التدخالت اإلنســانية واإلنمائية. وقد أقرَّ الشــركاء بأن هناك حاجًة مســتمرًة إلى اإلعراب على أعلى مســتوى عن التزامات الدول األعضاء 
واألمــم المتحــدة، وتنميــة الشــراكات )بمــا فــي مراكــز البحــوث، والقطــاع الخــاص، والمجتمــع المدنــي، والجهــات الفاعلــة الدينيــة(، والدعــوة واالبتــكار والنهــج 
المشــترك لتحديــد الخطــوات التاليــة فــي االســتجابة للقــدرة علــى مواجهــة األزمــات؛ نظــًرا لضخامــة األزمــة وآثارهــا الجانبيــة فــي المنطقــة. وفــي إطــار ترســيخ 
الطــرق الجديــدة للعمــل والتزامــات الصفقــات الكبــرى، ســيؤدي اســتمرار الدعــوة إلــى مواجهــة األزمــات فــي شــكل مناســبات رفيعــة المســتوى، مثــل منتــدى 
قامــة شــراكات جديــدة مــن أجــل التكيــف مــع المســاواة بيــن الجنســين، واالبتــكار،  التنميــة لتعزيــز القــدرة علــى مواجهــة األزمــات لعــام 2015، إلــى تنشــيط واإ
اللذيــن يتــم االسترشــاد بهمــا فــي الُمدَخــالت والنتائــج. وســوف َتعقــد الجهــات الفاعلــة المعنيــة بمواجهــة األزمــات مؤتمــًرا عــام 2018، سيسترشــد بسلســلة 
مــن المشــاورات اإلقليميــة؛ بهــدف التوصــل إلــى اتفــاق بشــأن القــدرة علــى مواجهــة األزمــات، ولُيبرِهــن علــى حــدوث تغييــر تدريجــي فــي االســتجابة لألزمــات 

طويلــة المــدى.

الشراكات المبتكرة للشباب المستضعفين
لــن تصبــح خطــط ومشــاريع االبتــكار للشــباب فعالــة إذا ُأطلقــت دون وجــود شــبكة دعــم قويــة يســتفيد منهــا الشــباب فــي تحديــد وتطويــر وتوســيع نطــاق 
هــي األعمــال الحــرة؛  حلهــا. وبنــاًء علــى ذلــك، يقــوم شــركاء الخطــة 3RP فــي األردن بإنشــاء شــبكة مــن الرأســماليين المجازفيــن، وخبــراء القطاعــات، وُموجِّ
والتــي يمكــن للشــباب االســتفادة منهــا فــي أي مرحلــة مــن مراحــل عمليــة تطويــر مشــاريعهم. ويعمــل شــركاء الخطــة 3RP علــى تســهيل فــرص الشــراكة بيــن 
الشــباب والمنظمــات الكبيــرة، مثــل شــركة زيــن لالتصــاالت. ولذلــك، يمكــن للشــباب الوصــول إلــى شــبكتهم الداعمــة، وفُــرص التدريــب الداخلــي، ومعــدالت 
التحصيــل الخاصــة. وفــي لبنــان، يقــوم شــركاء الخطــة 3RP بــإدارة دورات تدريــب مهنيــة للشــباب اللبنانــي والســوري والفلســطيني المهمَّشــين. ويوفــر هــذا 
البرنامــج المهــارات الالزمــة للشــباب إليجــاد حلــول مبتكــرة ُمــِدرَّة للدخــل لمواجهــة المشــاكل فــي مجتمعاتهــم. وتهــدف أفــكار المشــروعات األكثــر قابليــًة 
للتطبيــق إلــى االحتضــان؛ إذ تتلقــى تدريًبــا فرديًّــا، وتمويــاًل أوليًّــا لمبادراتهــا. وقــد تــم إطــالق أربعــة مختبــرات ُأخــرى فــي األســبوع األول مــن تشــرين الثانــي/

نوفمبــر 2017، كمــا توجــد ثمانيــة ُمختبــرات إضافيــة قيــد اإلنشــاء أو التصميــم ليتــم تدشــينها فــي ديســمبر.

اليونيسف/تركيا/سباستيان ريك 



21

اإلستعراض اإلستراتيجي اإلقليمي
الخطة اإلقليمية لالجئين وتعزيز القدرة على مواجهة األزمات 2019-2018 

مساعدة الالجئين الفلسطينيين الوافدين من سوريا
. مــن بيــن 560.000 مــن الجــيء مســجل لــدى وكالــة األمــم المتحــدة إلغاثــة  تضــرر الالجئــون الفلســطينيون فــي ســوريا بشــدة مــن جــراء الصــراع المســتمرِّ
الالجئين الفلســطينيين وتشــغيلهم )األونروا( في ســوريا، تشــير التقديرات إلى أن 438.000 منهم ال يزالون في البلد، ومنهم 254.000 نازحون داخليًّا، 
و56.600 منهــم ُمحتَجــزون فــي أماكــن َيصُعــب أو يتعــذر الوصــول إليهــا. وقــد فــرَّ أكثــر مــن 120.000 منهــم مــن البلــد، بمــا فــي ذلــك حوالــي 34.000 

إلــى لبنــان، وقرابــة 17.000 إلــى األردن؛ فــي حيــن ُيقــدَّر أن 3.000 منهــم موجــودون فــي مصــر، وأقــل مــن 1.000 منهــم فــي غــزة.

ويعيــش العديــد مــن الالجئيــن الفلســطينيين الذيــن أتــوا مــن ســوريا، والذيــن تمكَّنــوا مــن الوصــول إلــى األردن ولبنــان، فــي بيئــة صعبــة ويواجهــون مخاطــر 
تتعلــق بالحمايــة، بمــا فــي ذلــك خطــر عــودة القــوات التــي تثيــر مخــاوف تتعلــق باإلعــادة القســرية. وفــي حيــن أنهــم قــادرون علــى االســتفادة مــن الخدمــات 
االعتياديــة التــي تقدمهــا األونــروا، بمــا فــي ذلــك حصولهــم علــى التعليــم األساســي والرعايــة الصحيــة إلــى جانــب المســاعدات اإلنســانية، فــإن قــدرة الوكالــة 
علــى تقديــم هــذا الدعــم قــد ُقوِّضــت نتيجــة نقــص التمويــل. وال تــزال مســتويات االحتياجــات اإلنســانية بيــن الالجئيــن الفلســطينيين الُمجَبريــن علــى الفــرار مــن 
ســوريا مرتفعــة للغايــة. وفــي لبنــان، ُيقــدَّر معــدل الفقــر بيــن ُأَســر الالجئيــن الفلســطينيين مــن ســوريا بنســبة 89%، وحوالــي 95% منهــم ُيعانــون مــن انعــدام 
األمــن الغذائــي؛9 بينمــا فــي األردن ُيصنَّــف 92.8% مــن الالجئيــن الفلســطينيين الذيــن أتــوا مــن ســوريا علــى أنهــم ُمســتضَعفون، و46.1% منهــم ُيعتبــرون 

ُمســتضَعفين للغايــة. 10

ويمكــن االطــالع علــى وثيقــة المناشــدة المخصصــة لألونــروا لعــام 2018، والتــي تصــف المحنــة التــي يواجهــا الالجئــون الفلســطينيون المتضــررون مــن 
.www.unrwa.org/Syria-crisis أزمــة ســوريا اإلقليميــة، والتــي يمكــن الحصــول عليهــا مــن هــذا الرابــط

.2015 ،)AUB( 9 الدراسة االستقصائية للجامعة األمريكية في بيروت

10 من تقييم االستضعاف المستمر لألسر المعيشية التي وصلت حديثًا باستراتيجية الحد من الفقر، التي اضطلع بها األخصائيون العاملون في حاالت الطوارئ حتى أيلول/سبتمبر 2017.

األونوروا/لبنان/كريستين فان دين برينك
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آليات مساءلة محّسنة
ُيــدِرج شــركاء األمــم المتحــدة والمؤسســات غيــر الحكوميــة فــي الخطــة 3RP فــي برامجهــم ومنهجياتهــم االلتزامــات الــواردة فــي المعيــار اإلنســاني األساســي بشــأن 
الجــودة والمســاءلة، بمــا فــي ذلــك االلتزامــات المتعلقــة باالســتعداد والقــدرة علــى مواجهــة األزمــات والحــد مــن المخاطــر. ويتــم تحديــد ونشــر هيــاكل تنســيق االســتجابة 
والمســاءلة بشــكل جيــد، ويتــم إعــداد وتنفيــذ خطــط الرصــد والتقييــم. ولتحســين دعــم الحكومــات فــي تحقيــق األهــداف االســتراتيجية للتقاريــر الُقطريــة، قــام كل مــن 
شــركاء الخطــة 3RP فــي لبنــان وتركيــا بوضــع إطــار مشــترك للرصــد والتقييــم؛ مــن أجــل تعزيــز الروابــط بيــن الناتــج واألهــداف االســتراتيجية العامــة لتعزيــز التقــدم 
المحــرز بموجــب الخطــة المتعــددة الســنوات. ويتــم تحديــد الحــد األدنــى مــن اإلبــالغ عــن االســتجابة، ونشــر التقاريــر علــى أســاس منتظــم، علــى النحــو المتفــق عليــه 
علــى الصعيديــن الُقطــري واإلقليمــي كتدبيــر للمســاءلة إلــى المانحيــن، وكأداة للتنســيق التشــغيلي. كمــا يتــم تنفيــذ وصيانــة آليــات لالتصــال المتبــادل مــع المســتفيدين 

)علــى ســبيل المثــال، مــن خــالل الزيــارات المنزليــة، وأنشــطة التوعيــة، ومراكــز االتصــال، والمنتديــات اإللكترونيــة(.

3RP وُنوِرد أدناه بعض األمثلة على آليات المساءلة في إطار الخطة

يســعى الشــركاء في قطاع األمن الغذائي باســتمرار إلى مســاءلة المســتفيدين والمانحين والحكومات الُمضيفة من خالل االحتفاظ ببيانات مجددة وواســعة 
النطــاق للمســتفيدين وردود الفعــل. وتشــمل البيانــات التــي يتــم جمعهــا بانتظــام تحليــل االســتضعاف، ورســم خرائــط تقييــم مــدى تعــرُّض المســتفيدين للمخاطــر 
وعــدم القــدرة علــى التصــدي لهــا، وتقييــم التقــدم المحــرز واآلثــار واإلنجــازات التــي حققهــا البرنامــج. وُتســتكَمل هــذه العمليــات بمصــادر بيانــات أخــرى، إلــى 

جانــب الجهــود الراميــة إلــى اســتعراض نظــم التوزيــع وصقلهــا.

ويحــاول القطــاع أيًضــا االســتفادة مــن تجــارب المســتفيدين مــن خــالل االســتبيانات التــي تحــدد الرضــا عــن آليــات المناشــدات وردود الفعــل، وكذلــك تعزيــز 
قــدرة مقدمــي الخدمــات. وُينَظــر إلــى هــذا النهــج القائــم علــى التركيــز علــى تجربــة األفــراد، علــى ســبيل المثــال، فــي لبنــان؛ حيــث أعقــب التدريبــاِت الشــاملة 
التــي قــام بهــا فريــق البيــع بالتجزئــة زيــاراٌت فرديــٌة للمتاجــر؛ لتوفيــر التدريــب ألصحــاب المتاجــر، والمســاعدة علــى تحســين خدماتهــم للمســتفيدين. وبحلــول 
أوائــل تشــرين الثاني/نوفمبــر 2017، تمــت زيــارة مــا يقــرب مــن 50 بالمائــة مــن المتاجــر، مــع التوســع المســتمر فــي الرصــد المخطــط إجــراؤه لعــام 2018.

وفــي لبنــان، فــي ســبيل التغلــب علــى نقــص المعلومــات الدقيقــة فــي الوقــت المطلــوب عــن احتياجــات الالجئيــن والمجتمعــات المضيفــة ونوعيــة الدعــم 
وفعاليتــه، ُيجــري شــركاء التعليم/حمايــة الطفــل مناقشــات المجموعــة البؤريــة النوعيــة والكميــة كل شــهرين. وتستكشــف تلــك المناقشــات كيفيــة ارتبــاط 
المجتمعــات المتأثــرة بالبرامــج، وتكشــف االختناقــات فــي جانــب العــرض والعوامــل الســلوكية واالجتماعيــة التــي تُيسِّــر أو ُتِعيــق اســتخدام الخدمــات والبنــود 
المعروضــة، واعتمــاد ممارســات تعززهــا هــذه البرامــج ذاتهــا. وشــملت المواضيــع التــي تناولتهــا المجموعــة البؤريــة حمــالت إعالميــة بشــان العــودة إلــى 
المدرســة أو إنهــاء العنــف ضــد جميــع األطفــال. وشــملت مســائل منهــا الحصــول علــى الخدمــات ونوعيتهــا، والرضــا عــن اإلمــدادات، وأهميــة التدريــب، 
وتلبيــة احتياجــات الفئــات األكثــر ضعًفــا، والوصــول إلــى آليــات ردود الفعــل. وللتأكــد مــن أن صــوت المســتفيدين مســموع، فــإن النتائــج التــي تتوصــل إليهــا 

المجوعــة البؤريــة يتــم اســتخدامها لتعديــل البرامــج عنــد االقتضــاء.
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الحلول المستدامة لالجئين السوريين
بعــد مــرور ســت ســنوات علــى الصــراع فــي ســوريا، ال يــزال الالجئــون بحاجــة إلــى الوصــول إلــى األراضــي والحمايــة الدوليــة، فضــاًل عــن الدعــم اإلنســاني فــي 
دول اللجــوء. وفــي ظــل هــذا الوضــع الــذي طــال أمــده، يحتــاج الالجئــون أيًضــا إلــى الوصــول إلــى حلــول دائمــة، تماشــًيا مــع المبــادئ األساســية للقانــون الدولــي 

لالجئيــن؛ حتــى يتمكنــوا مــن النظــر إلــى المســتقبل بأمــل وكرامــة.

واســتحدثت جميع دول الخطة 3RP آليات جديدة أو اســتخدمت آليات تنســيق قائمٍة؛ لمناقشــة الحلول المســتدامة، وتطوير االســتجابات االســتراتيجية والتشــغيلية 
المقدمــة ضمــن الخطــة 3RP. وبالنظــر إلــى الســياقات التشــغيلية والسياســية الوطنيــة المختلفــة، فقــد ُشــكِّلت هــذه المجموعــات بشــكل مختلــف فــي كل دولــة؛ فقــد 
أنشــأ البعــض فرًقــا أو لجــان عمــل رســميًة للحلــول المســتدامة، بينمــا يناقــش البعــض اآلخــر المســائل ذات الصلــة بوصفهــا بنــود جــدول أعمــال فــي هيــاكل فريــق 
العمــل المشــترك بيــن الــوكاالت. وعلــى الصعيــد اإلقليمــي، تــم تكويــن فريــق عمــل للحلــول المســتدامة، يجتمــع بانتظــام لتقديــم المعلومــات والتوجيــه والترابــط فــي 

جميــع أنحــاء المنطقــة.

ذ نؤكــد مــن جديــد أنــه ال يوجــد تسلســل هرمــي للحلــول، فــإن الحلــول المســتدامة  وبينمــا نالحــظ ضــرورة الدعــم والحفــاظ علــى حيــز الحمايــة المتــاح لالجئيــن، واإ
الرئيســية لالجئيــن مــن ســوريا ُتعــَرف علــى النحــو التالــي:

• العودة الطوعية واآلمنة والكريمة إلى سوريا.
• الفرص والحلول اإلقليمية، مثل اإلقامة القانونية.

• إعادة التوطين لدولة ثالثة.
• الوصــول إلــى الدولــة الثالثــة بوســائل قانونيــة عــدا عــن إعــادة التوطيــن )المســارات التكميليــة(، علــى ســبيل المثــال: مــن خــالل التأشــيرات اإلنســانية، وجمــع شــمل 

األســرة، والمنــح الدراســية األكاديميــة، والكفــاالت الخاصــة، ومخططــات تنقــل العمالــة.

العودة الطوعية واآلمنة والكريمة11
وبالرغــم مــن العنــف المســتمر فــي أنحــاء عديــدة مــن ســوريا طــوال عــام 2017، فــإن بعــض المناطــق التــي شــهدت اســتقراًرا نســبيًّا أخــذت فــي الظهــور. وتبلــغ 
التقديــرات الخاصــة بعــودة األشــخاص النازحيــن داخليًّــا فــي الفتــرة بيــن شــهري كانــون الثاني/ينايــر وتشــرين األول/أكتوبــر 2017 مــا يصــل إلــى 720.000 
شــخص. ومــن المحافظــات التــي تشــهد أعلــى نســبة عــودة حلــب وحمــاة والرقــة.12 كمــا عــاد مــا ال يقــل عــن 66.000 الجــيء إلــى ســوريا فــي الفتــرة نفســها، 

والمحافظــات الرئيســية التــي ينتمــون إليهــا هــي حلــب والحســكة وحمــص ودمشــق ودرعــا.13

وتمــت عمليــات العــودة الســابقة المنظمــة ذاتيًّــا دون تيســير أو تعزيــز مــن المجتمــع اإلنســاني الدولــي والتنمــوي. وُيقيِّــم المجتمــع اإلنســاني الدولــي والتنمــوي الظــروف 
لــى تشــرين الثاني/نوفمبــر 2017، لــم تُِتــح الظــروف  بانتظــام أمــام عتبــات الحمايــة الُمقــررة ألقصــى حــدٍّ؛ لتحديــد مســتوى ونطــاق المشــاركة فــي عمليــات العــودة. واإ

فــي ســوريا العــودَة الطوعيــة إلــى ســوريا بأمــان وكرامــة.

ولذلــك، فــإن الشــركاء ال يخططــون لتيســير وتعزيــز ســبل العــودة ضمــن إطــار الخطــة 3RP فــي العــام 2018. ومــع ذلــك، قــد تســتمر عمليــات العــودة المنظمــة 
ذاتيًّــا، وتوجــز الخطــط الُقطريــة الســرود االســتراتيجية والتشــغيلية لمراعــاة هــذه التحــركات الســكانية. ويرتبــط ذلــك أساًســا باألنشــطة الجاريــة، علــى ســبيل المثــال: 
الرصــد مــن خــالل المقابــالت الشــخصية المتعلقــة بالعــودة الطوعيــة، ورصــد الحــدود، والدراســات االســتقصائية للنوايــا، ومناقشــات مجموعــة التركيــز، وبنــاء القــدرات 

والتدريــب، وتحليــل البيانــات وتصنيفهــا، والتواصــل مــع المجتمعــات المحليــة.

وتغطــي الخطــة 3RP فــي عــام 2018 جميــع األنشــطة المذكــورة آنًفــا، والمتعلقــة بالعــودة العفويــة لالجئيــن، والتحليــل الســياقي المشــترك بيــن الخطــة 3RP وخطــة 
اإلســتجابة اإلنســانية HRP ، والــذي لــم يتــوخَّ الحاجــة إلــى التخطيــط لعمليــات العــودة المدعومــة خــالل عــام 2018.

11 يشــير هــذا القســم فقــط إلــى عمليــات العــودة الطوعيــة. فــإذا لــم تعتبــر هــذه العــودة طوعيــة، فســوف تنــدرج تحــت فئــة العــودة فــي ظــروف مغايــرة؛ فعندمــا يجــد الالجئــون أنفســهم فــي وضــع لــم يقــدم لهــم الحمايــة بشــكل كاٍف 

مــن الحكومــة المضيفــة والمجتمــع الدولــي، فــي تلــك الحالــة ُتعتبــر العــودة هــي البديــل الوحيــد، وتعتبــر العــودة فــي هــذه الظــروف مفروضــًة، وال تعــد عــودة طوعيــة للوطــن؛ ألن خيــار العــودة أن تكــون عــن علــم، ولكنهــا 
ليســت حــرة بســبب عــدم وجــود بديــل للعــودة.

12 لمحة عامة عن االحتياجات اإلنسانية لسوريا 2018.

13 المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين، سبتمبر 2017.
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وفــي حيــن أن الغالبيــة العظمــى مــن الالجئيــن يأملــون فــي العــودة بشــكل نهائــي، فــإن الدراســات االســتقصائية والمناقشــات ُتشــير إلــى أن معظمهــم يعتقــدون أن 
الظــروف الحاليــة ال تُفضــي إلــى إعــادة اســتئناف حياتهــم فــي ســوريا. وُتظهــر آخــر النتائــج التــي توصلــت إليهــا مناقشــات فــرق التركيــز والدراســات االســتقصائية 
للنوايــا، التــي ُأجريــت مــع الالجئيــن الســوريين، أن الغالبيــة الســاحقة تريــد العــودة إلــى موطنهــا األصلــي، ولكــن عندمــا تتوفــر ظــروف الســالمة واألمــن. ويشــير 
المســتجيبون فــي جميــع أنحــاء المنطقــة إلــى أن الســالمة البدنيــة هــي أهــم عامــل فــي قــرار العــودة، يليهــا إتاحــة الخدمــات األساســية، بمــا فــي ذلــك الحصــول علــى 

التعليــم وفــرص كســب العيش/العمــل.

وبالنظــر إلــى الترابــط فــي تخطيــط االســتجابة القائمــة علــى القــدرة علــى مواجهــة األزمــات فــي ســوريا والبلــدان المجــاورة، تقــدم فــرق العمــل المعنيــة بالحلــول 
المســتدامة منتــدى لمراعــاة الوضــع المتطــور. وبحلــول منتصــف عــام 2018، ســُيعاد النظــر فــي ســياق عمليــات العــودة فــي حلقــة عمــل أخــرى مشــتركة بيــن الخطــة 

3RP واإلطــار اإلقليمــي لحقــوق اإلنســان بحلــول منتصــف 2018.

الفرص والحلول المحلية

.3RP ويعد توسيع نطاق الفرص المحلية، سعيًّا إلى إيجاد حلول مستدامة لالجئين، أحد العناصر الرئيسية الستراتيجية الحلول المستدامة للخطة
ومن شــأن توفير فرص كســب العيش المســتدامة لالجئين أن يخفف الحاجة إلى اللجوء إلى العودة المبكرة أو آليات التكيف الســلبية من منطلق اليأس المالي، 
وكذلــك الحاجــة إلــى النظــر فــي حركــة غيــر نظاميــة إلــى دول ثالثــة، والتــي غالًبــا مــا ترتبــط برحلــة محفوفــة بالمخاطــر فــي ظــل ظــروف اســتغاللية. وتشــير األمثلــة 

اإلقليميــة إلــى أن إيجــاد فــرص محليــة ســوف يكــون مفيــًدا لــكل مــن الالجئيــن واالقتصــادات والمجتمعــات المحليــة علــى الســواء.

ويدعــو إطــار الحلــول الشــاملة إلــى خلــق فــرص محليــة مســتدامة لالجئيــن مــن خــالل ســد الفجــوة بيــن مهــارات الالجئيــن ومتطلبــات الســوق المحليــة. ويمكــن القيــام 
بذلــك إذا تــم وضــع إطــارات دعــم قانونيــة والمزيــد مــن فــرص االعتماد/إعــادة التأهيــل للتعــرف علــى المهــارات التــي تــم إبداعهــا.

ويــرد فــي الفــروع المتعلقــة بتعزيــز الفــرص االقتصاديــة، وكذلــك فــي االســتجابات االســتراتيجية للقطــاع المتعلــق ذات الصلــة، مزيــٌد مــن المعلومــات حــول أنشــطة 
الخطــة فــي هــذا المجــال.

إعادة التوطين في دولة ثالثة

ُتعتبر إعادة التوطين كحل خياًرا هامًّا، ولكن محدوًدا، يتم استخدامه مع الحلول األخرى.

وهــي تعطــي األولويــة لالجئيــن األكثــر ضعفــًا مــن أجــل إيجــاد حلــول مســتدامة. ومــن خــالل إعــادة التوطيــن، يوضــح المجتمــع الدولــي تقاســم المســؤولية فــي أكثــر 
الطــرق وضوًحــا، فــي حيــن أنهــا تســاهم فــي الحفــاظ علــى نطــاق الحمايــة فــي البلــدان المضيفــة. واســتمرار الدعــوة إلعــادة توطيــن الالجئيــن الســوريين أمــر مهــم 

طالمــا أن الظــروف الســائدة فــي ســوريا مــا زالــت قائمــة.

وتعــد إعــادة التوطيــن أداة قيِّمــة لحمايــة الالجئيــن ذوي األوضــاع المعيشــية الخاصــة والصعبــة، ويمكــن أن تعالــج بعــض الثغــرات المعينــة فــي الحمايــة فــي البلــدان 
المضيفــة، فضــاًل عــن أن تكــون وســيلة إلطــالق خيــارات الحلــول. وتســتند إعــادة التوطيــن إلــى معاييــر إعــادة التوطيــن العالميــة المتفــق عليهــا، والتــي تشــمل: 
احتياجــات الحمايــة القانونيــة والماديــة، والناجيــن مــن العنــف و/أو التعذيــب، والنســاء والفتيــات المعرضــات للخطــر، واألطفــال والمراهقيــن المعرضيــن للخطــر، 
واالحتياجــات الطبيــة، ولــمِّ شــمل األســرة.14 وُتعتبــر إعــادة التوطيــن أيًضــا مفيــدًة كمنبــر للدعــوة مــن أجــل إشــراك القطــاع العــام فــي تعزيــز جماهيــر أوســع نطاًقــا؛ 

مــن أجــل الدعــوة إلــى إيجــاد حلــول أخــرى.

.3RP 14 العدد التقريبي لألشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و24 عاًما موضع اهتمام ضمن الخطة
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وينبغــي تطبيــق مفهــوم "الحلــول المســتدامة" بحــذر علــى الالجئيــن الفلســطينيين. ولالجئيــن الفلســطينيين المتضرريــن مــن األزمــة الســورية احتياجــات 
مماثلــة، وينبغــي معاملتهــم بالمثــل فــي تحديــد "الحلــول" لنزوحهــم داخــل ســوريا أو خارجهــا. ومــع ذلــك، فــإن أي اعتبــار بشــأن "الحلــول" التــي يمكــن العثــور 
عليهــا مــن أجــل النــزوح داخــل ســوريا أو خارجهــا فــي ســياق الخطــة 3RP ســيحدث دون اإلخــالل بوضعهــم وحقوقهــم المرتبطــة باالنتقــال األول لالجئيــن 
الفلســطينيين نتيجــة لصــراع 1948. وســتبقى الحاجــة إلــى حــل عــادل ودائــم لالجئيــن الفلســطينيين، وفًقــا للقانــون الدولــي، متضمًنــا قــرار الجمعيــة العامــة 

رقــم 194، بغــض النظــر عــن أي "حلــول" ســتبقى تتابــع األشــخاص النازحيــن داخــل ســوريا أو خارجهــا علــى نطــاق واســع.

.3RP 15 العدد التقريبي لألشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و24 عاًما موضع اهتمام ضمن الخطة

16 انظر: اعتبارات التعليم العالي لالجئين في البلدان المتضررة من األزمات السورية والعراقية. المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين، واألشخاص النازحين داخليًّا. يوليو 2015.

الوصول إلى الدولة الثالثة من خالل الوسائل الشرعية عدا عن التوطين
ومــن الســمات البــارزة إلعــالن نيويــورك الدعــوة إلــى توســيع نطــاق الوصــول إلــى الــدول الثالثــة مــن خــالل وســائل أخــرى خــالف إعــادة التوطيــن. وتشــمل هــذه 
البرامــج التوســع فــي برامــج القبــول اإلنســاني، وبرامــج اإلجــالء المؤقــت، بمــا فــي ذلــك اإلجــالء ألســباب طبيــة، والترتيبــات المرنــة للمســاعدة فــي لــمِّ شــمل األســر، 
والرعايــة الخاصــة، وفــرص تنقــل العمالــة لالجئيــن، بمــا فــي ذلــك مــا يكــون مــن خــالل شــراكات القطــاع الخــاص والتعليــم، مثــل المنــح الدراســية وتأشــيرات الطــالب.

وتوجد ثالثة مسارات تكميلية ذات أهمية خاصة في السياق السوري:

ــّم شــمل أفــراد األســرة أمــر بالــغ األهميــة لالجئيــن الســتعادة ســير الحيــاة الطبيعيــة، واالندمــاج فــي مجتمعاتهــم المحليــة،  لــمُّ شــمل األســرة: إن إعــادة ل
قــراًرا بالحــق فــي وحــدة األســرة واألهميــة األساســية للحيــاة األســرية، يمكــن للتشــريعات الوطنيــة أن تســمح ألفــراد األســرة المؤهليــن  ومتابعــة مســتقبل آمــن ومســتدام. واإ
بلــمِّ شــملهم مــن خــالل اإلجــراءات القانونيــة المعمــول بهــا. ومــع ذلــك، توجــد مجموعــة مــن الحواجــز )علــى ســبيل المثــال: عــدم الوصــول إلــى المعلومــات أو 
الســفارات، وعــدم القــدرة علــى إنتــاج الوثائــق، ومــلء النمــاذج أو إثبــات العالقــات، وجوانــب الضعــف الخاصــة، والتكاليــف الباهظــة( تمنــع الالجئيــن مــن تحقيــق لــمِّ 

شــمل األســرة. وســوف يســتهدف شــركاء الخطــة 3RP هــذه العقبــات مــن خــالل الجهــود الداعمــة للحلــول المســتدامة.

المنــح الدراســية وتأشــيرات الطــالب: وُتغطــي الخطــة حوالــي 650.000 مــن الالجئيــن الســوريين المســجلين حاليًّــا فــي البــالد، وجميعهــم فــي 
ســن الجامعــة.15 وُيمثــل التعليــم العالــي للكثيريــن فرصــة للتنميــة المهنيــة واالســتعداد للعمــل، إال أن محدوديــة فــرص التعليــم العالــي، وزيــادة المصاعــب فــي أنحــاء 
المنطقــة تجعــالن مــن الصعــب علــى معظــم الالجئيــن الســوريين متابعــة التعليــم العالــي. وفــي حيــن أن عــدًدا متزايــًدا مــن الجهــات الفاعلــة الحكوميــة والخاصــة يتقــدم 
بســخاء لتقديــم منــح دراســية لالجئيــن الســوريين لمتابعــة التعليــم العالــي فــي الــدول الخمــس المضيفــة وفــي الــدول الثالثــة، ولكــن الطلــب أكبــر بكثيــر مــن الفــرص 
المتاحــة.16 ويمكــن لبرامــج المنــح الدراســية للــدول الثالثــة ذات النهــج الــذي يركــز علــى الحمايــة أن تكــون مســاًرا تكميليًّــا حيويًّــا يجمــع بيــن التعليــم العالــي والفــرص 

المتاحــة لتحقيــق حلــول حمايــة طويلــة األجــل.

انتقــال العمالــة: تقــدم مخططــات انتقــال العمالــة الفرصــة لالجئيــن إلعــادة االعتمــاد علــى الــذات والعيــش بكرامــة. ويمكنهــا أيًضــا أن تســاعد الالجئيــن 
تدريجيًّــا علــى تحقيــق حلــول مســتدامة فــي دولــة ثالثــة. وتتيــح تنقــالت العمــل لالجئيــن تطبيــق المهــارات والخبــرات المهنيــة فــي الــدول الثالثــة. وُيمثــل إصــدار 
تأشــيرات العمــل جــزًءا مــن عمليــات الهجــرة العاديــة دون اســتثناءات لالجئيــن، ولكــن نظــًرا ألن تأشــيرات العمــل تصــدر علــى أســاس مؤقــت ، فــإن الالجئيــن غالًبــا 

مــا يواجهــون تحديــات فــي الحصــول عليهــا. 



الخطة اإلقليمية لالجئ�
وتــعزيــز القـدرة عـىل

مواجهة األزمات ٢٠١٨-٢٠١٩
استجـــــابًة لـألزمــــة الســــــــوريـة
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ملخص االستجابة )2019-2018(
)2019-2018( 3RP المتطلبات المالية للخطة

الدولة

تــم المناشدة المشتركة بين الوكاالت لعام 2018 1 الــذي  التمويــل 
اســتالمه بالفعــل فــي 

2  2018 العــام 

الجاريــة  التمويــل 
العــام  فــي  مناقشــته 

3  2018

مجموع اإلحتياجات
في العام 2018 4

مجموع اإلحتياجات 
في العام 2019 4 مواجهــة الالجئين علــى  القــدرة 

المجموعاألزمــات

 139.058.432  138.733.389  138.733.389  31.032.426  107.700.963 مصر 

 209.690.364  226.350.206  462.000  226.350.206  83.155.032  143.195.174 العراق

 2.524.752.704  2.483.367.793  97.731.683  945.615.255  277.245.053  668.370.202 األردن5

 سيتم تحديده الحقًا  2.681.976.529  157.696.596  2.133.401.878  792.956.126  1.340.445.752 لبنان6

 1.783.462.470  1.743.677.229  770.243.709  134.406.517  839.027.003  390.451.562  448.575.441 تركيا

 129.639.937  165.283.274  165.283.274  8.005.500  157.277.774 إقليميًا

 4.448.411.005  1.582.845.699  2.865.565.306 المجموع

4.448.411.005

رتــه وكاالت األمــم المتحــدة، والمنظمــات غيــر الحكوميــة الدوليــة، والمنظمــات غيــر الحكوميــة ضمــن التقاريــر الُقطريــة للخطــة 3RP، ضمــن إطــار خطــة  1 يعكــس النــداء المشــترك بيــن الــوكاالت المبلــغ الــذي قرَّ

.JRP وخطة االســتجابة األردنية لألزمة الســورية ،LCRP لبنان لالســتجابة لألزمة الســورية
2 التمويل الذي تم استالمه بالفعل لألنشطة التي سيتم تنفيذها ضمن إطار الخطة 3RP في عام 2018.

3 اتفاقــات التمويــل التــي يديرهــا مرفــق االتحــاد األوروبــي لالجئيــن فــي تركيــا، بمــا فــي ذلــك التمويــل مــن المســاعدات اإلنســانية لالتحــاد األوروبــي ECHO، والصنــدوق االئتمانــي اإلقليمــي لالتحــاد األوروبــي؛ 

اســتجابًة لألزمــة الســورية؛ للــوكاالت فــي تركيــا هــي فــي المراحــل النهائيــة للمناقشــة لغايــة 31 أكتوبــر 2017، وبالتالــي لــم يتــم التوقيــع عليهــا حتــى اآلن. ويســتند التمويــل إلــى ســعر الصــرف فــي 31 تشــرين 
األول/أكتوبــر فــي 2017، وســيجري تعديلــه عنــد توقيــع االتفاقيــات.

4 يعكــس إجمالــي االحتياجــات لعامــي 2018 و2019 المتطلبــات الكاملــة لخطــة اإلســتجابة األردنيــة لألزمــة الســورية JRP و خطــة لبنــان لإلســتجابة لألزمــة الســورية LCRP، والفصــول الُقطريــة لــكل دولــة، 

بمــا فــي ذلــك النــداءات الحكوميــة، والتمويــل لعــام 2018 الــذي تــم تلقيــه بالفعــل، حيثمــا ينطبــق ذلــك.
5 يعكــس نــداء األردن المشــترك بيــن الــوكاالت نــداء األمــم المتحــدة والمنظمــات غيــر الحكوميــة فــي المناطــق التــي تتمتــع فيهــا بميــزة نســبية لالســتفادة مــن التمويــل لدعــم خطــة الحكومــة األردنيــة لالســتجابة 

لألزمــة الســورية.
6 تعكــس االحتياجــات اإلجماليــة للبنــان مجمــوع متطلبــات خطــة لبنــان لالســتجابة لألزمــة الســورية لعــام 2018. ويعكــس النــداء اللبنانــي المشــترك بيــن الــوكاالت متطلبــات األمــم المتحــدة والمنظمــات غيــر 

الحكوميــة خطــة لبنــان لالســتجابة لألزمــة الســورية. أمــا تحليــل الالجئيــن وقدراتهــم علــى مواجهــة األزمــات، فهــو تقديــر يســتند إلــى النــداء العــام للقطــاع.

$631M

$585M

$530M

$342M

$273M

$145M

$138M

$65M

ةاالحتیاجات األساسی

التعلیم

األمن الغذائي

الحمایة

الصحة والتغذیة

المیاه والصرف 
 … الصحي والنظافة

سبل كسب العیش 
والتماسك االجتماعي

المأوى

$506M

$224M

$192M

$181M

$145M

$135M

$64M

$65M

سبل كسب العیش والتماسك االجتماعي

األمن الغذائي

الحمایة

التعلیم

ةالمیاه والصرف الصحي والنظافة الصحی

االحتیجات األساسیة

الصحة والتغذیة

المأوى

مكون الالجئین
2.87 ملیار  

أمریكي دوالر
64%

القدرة على  مكون
مواجھة األزمات

ملیار 1.58
دوالر أمریكي

36%
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السكان

الدولة
الالجئون السوريون 

المسجلون
1)2017/12/1(

مجموع العدد 
التقديري 
للسوريين2

عدد الالجئين السوريين 
المتوقع بحلول ديسمبر 

3 2018

أعضاء المجتمع 
المستضيف

)المستفيدون المباشرون( 
في 2018 4

 368.300  131.000  500.000  126.027 مصر 

 158.110  245.000  246.592  246.592 العراق

 520.000  602.000  1.380.000  655.056 األردن

 1.005.000  1.000.000  1.500.000  1.001.051 لبنان5

 1.800.000  3.303.113  3.320.814  3.320.814 تركيا

 3.851.410  5.311.217  6.947.406  5.379.644 المجموع

1 يشمل المجموع اإلقليمي لالجئين السوريين المسجلين حاليًّا حوالي 5.379.644 في 1 ديسمبر لعام 2017؛ منهم 30.104 الجئ سوري مقيمون في بلدان شمال إفريقيا.

2 ُيمثــل إجمالــي عــدد الســوريين البالــغ 6.947.406 تقديــرات الحكومــة؛ متضمًنــا الالجئيــن الســوريين المســجلين حاليًّــا، والالجئيــن الســوريين غيــر المســجلين، فضــاًل عــن الســوريين المقيميــن فــي 

البلــدان المضيفــة فــي ظــل إطــارات قانونيــة بديلــة. ويبلــغ إجمالــي عــدد الســوريين فــي األردن 1.380.000 وفًقــا لخطــة االســتجابة األردنيــة لألزمــة الســورية 2018-2020، ووثيقــة توقعــات مــن 
الحكومــة األردنيــة.

3 ُيقــدَّر عــدد الالجئيــن الســوريين المســجلين 5.311.217، يتمثلــون فــي مخطــط التخطيــط اإلقليمــي لالجئيــن فــي الخطــة 3RP، وهــو ُيمثــل العــدد المتوقــع لالجئيــن المســجلين فــي البلــدان المعنيــة 

بحلــول 31 ديســمبر/كانون األول 2018. ويشــمل هــذا 30104 الجــئ ســوري مقيميــن فــي بلــدان شــمال أفريقيــا. ويســتند إجمالــي الالجئيــن الســوريين المســجلين فــي األردن إلــى تحليــل المفوضيــة 
عــادة التوطيــن إلــى بلــدان ثالثــة، والمواليــد والوفيــات، ومعــدل الوصــول الجديــد الســامية لألمــم المتحــدة لشــؤون الالجئيــن فــي األردن حــول نزعة/توجــه العــودة إلــى ســوريا، واإ

4 ُيمثــل أعضــاء المجتمعــات المتأثــرة )المســتفيدون المباشــرون المســتهدفون( أعضــاء المجتمعــات المضيفــة المتأثــرة الذيــن يتــم اســتهدافهم مباشــرًة للمســاعدة فــي إطــار الخطــة 3RP. وبالنســبة للبنــان، 

يتعلــق هــذا الرقــم باللبنانييــن المســتهدفين بتقديــم الخدمــات واالنتعــاش االقتصــادي واالســتقرار االجتماعــي )وليــس الحمايــة والمســاعدة المباشــرة(.
5 ال تشمل هذه األرقام ال 277.985 الجًئا فلسطينيًّا في لبنان، و34.000 الجئ فلسطيني الذين أتوا من سوريا، وهم من المستهدفين في خطة لبنان لالستجابة لألزمة السورية.

عدد الالجئين 
السوريين المتوقع 

بحلول ديسمبر 2019

أعضاء المجتمع 
المستضيف

)المستفيدون المباشرون( 
في 2019

 126.000  368.300 

 240.000  158.110 

 560.000  520.000 

 سيتم تحديده الحقًا  1.000.000 

 3.303.113  1.800.000 

 5.259.217 

استجابة الجهات المانحة لنداء التمويل المتنبَّأ به في الوقت المناسب ومتعدد السنوات 
يُســرُّ شــركاء الخطــة 3RP التنويــه إلــى أنــه مــن بدايــة 31 أكتوبر/تشــرين األول 2017، كانــت المســاهمات المقدمــة مــن ِقبــل الجهــات المانحــة البالغــة 
1.16 مليــار دوالر أمريكــي قــد وردت بالفعــل، أو هــي فــي المراحــل النهائيــة لمناقشــة األنشــطة فــي إطــار الخطــة 3RP لعــام 2018. ويمثــل هــذا إســهاًما 
كبيــًرا مــن المانحيــن فــي تمويــل أكثــر قابليــة للتنبــؤ، وفــي الوقــت المناســب، ومتعــدد الســنوات؛ يتيــح للــوكاالت التخطيــط بشــكل أفضــل لتقديــم مســاعدة أكثــر 

اتســاًقا وطويلــة األجــل. 

وأكبــر هــذه المســاهمات للعــام 2018، هــي فــي طــور المراحــل النهائيــة مــن التفــاوض وقــت طباعــة هــذا النــداء، وتتجــه نحــو األنشــطة التــي يدعمهــا مرفــق 
االتحــاد األوروبــي لالجئيــن فــي تركيــا )المرفــق(. ويهــدف المرفــق إلــى ضمــان تلبيــة احتياجــات الالجئيــن والمجتمعــات المضيفــة بطريقــة شــاملة ومنســقة، 
دارة الهجــرة، والصحــة والخدمــات المحليــة، والدعــم االجتماعــي واالقتصــادي. وُقدِّمــت  ويركــز علــى المســاعدة اإلنســانية، والتعليــم وســبل كســب العيــش، واإ
المســاهمات األخــرى التــي وردت بالفعــل فــي عــام 2018 فــي تركيــا مــن منظمــة المســاعدات اإلنســانية لالتحــاد األوروبــي: ألمانيــا، والواليــات المتحــدة 

األمريكيــة، ومصــرف التنميــة KfW، واليابــان، والنرويــج، وكنــدا، والســويد.

 ، KfW 3 فــي بلــدان أخــرى فــي المنطقــة: مصــرف التنميــةRP وتشــمل الجهــات المانحــة التــي قدَّمــت بالفعــل تمويــاًل لعــام 2018 إلــى شــركاء الخطــة
يطاليــا والدنمــارك، والمملكــة المتحــدة، وأســتراليا  والواليــات المتحــدة األمريكيــة، ومنظمــة المســاعدات اإلنســانية لالتحــاد األوروبــي ، وهولنــدا والنرويــج، واإ

ســبانيا. وفنلنــدا، واليابــان وألمانيــا والنمســا، والمملكــة العربيــة الســعودية، واإ

ومــن دواعــي ســرور الشــركاء فــي الخطــة 3RP أن حجــم التمويــل المتعــدد الســنوات والتمويــل المقــدم مقدًمــا قــد اســتمر فــي الزيــادة )بشــكل عــام، مــن 943 
مليــون دوالر أمريكــي فــي عــام 2017 إلــى 1.16 مليــار دوالر أمريكــي فــي 2018(. وســُيمكِّن هــذا التوجــه العديــد مــن الشــركاء مــن تجنُّــب الفواصــل فــي 
المســاعدة بيــن عامــي 2017 و2018، وتقديــم المســاعدة المتســقة والمتوقعــة التــي يحتــاج إليهــا الالجئــون وأفــراد المجتمــع المضيــف خــالل هــذه األزمــة 

التــي طــال أمدهــا.
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الخطة اإلقليمية لالجئ�
وتــعزيــز القـدرة عـىل

مواجهة األزمات ٢٠١٨-٢٠١٩
استجـــــابًة لـألزمــــة الســــــــوريـة

 تركیا
$173M

لبنان
 $201M

  األردن
$85M

 العراق
$51M

 مصر
$25M

ملیون   535
دوالر أمریكي

$340M $195M

0% 50% 100%

الالجئین  - القدرة على مواجھة األزمات

. قطاع الحماية 

وفــي الوقــت الــذي يســتمر فيــه الصــراع فــي ســوريا، 
ومــع وجــود مــا يزيــد عــن 5.3 مليــون الجــئ ســوري 
فــي البلــدان المشــاركة فــي الخطــة 3RP، فــإن دعــم 
اإلعــادة القســرية، وضمــان الوصــول إلــى الســالمة 
الخطــة  بأهميــة حيويــة. وتســعي  يتَِّســمان  مــا زاال 
علــى  الحفــاظ  مــن  الالجئيــن  تمكيــن  إلــى   3RP
الحصــول  ُســبل  تحســين  مــع  المشــروعة،  اإلقامــة 
عــام  وفــي  والمعيشــية.  األساســية  الخدمــات  علــى 
2018، ســوف تتعــزز قــدرة النُّظــم الوطنيــة بالتــوازي 
مع المساعدة القانونية المستمرة والدعوة والشراكات 

أمــد  يطــول  والعالميــة. وبينمــا  الوطنيــة واإلقليميــة 
النــوع  علــى  المبنــي  العنــف  خطــر  فــإن  النــزوح، 
إنــه متزايــد جــدًّا.  بــل  يــزال قائًمــا،  االجتماعــي ال 
وال يــزال العنــف المنزلــي هــو الشــكل األكثــر شــيوًعا 
للعنــف المبنــي علــى النــوع االجتماعــي، إلــى جانــب 
مــن  الوقايــة  اســتراتيجية  وتشــمل  األطفــال.  زواج 
العنــف المبنــي علــى النــوع االجتماعــي والتصــدي 
لهــا إنشــاء خدمــات ســرية وفعالــة لالجئــات والفتيــات 
المتعــددة  البرمجــة  خــالل  مــن  والفتيــان  والرجــال 
التمكيــن وســبل  مبــادرات  إلــى جانــب  القطاعــات، 

6.777.300
من السكان المستهدفين

السكان المستهدفون في عام 2018المناشدة المشتركة بين الوكاالت لعام 2018

ملخص االستجابة اإلقليمية للقطاع
المؤشرالهدف الذي تم تحديده لعام 2018

عدد الالجئين السوريين المقدمين إلعادة التوطين أو السماح لهم بالدخول لدواٍع إنسانية. 40.646 

عدد الفتيات والفتيان الذين يتلقون خدمات مخصصة بحماية الطفل. 123.510 

عدد النساء والرجال الذين يشاركون في برامج األمومة واألبّوة. 147.940 

عدد الفتيات والفتيان الذين يشاركون في برامج الدعم المنظم والمستدام لحماية الطفل، أو الدعم النفسي االجتماعي. 270.290 

عدد األشخاص الذين يتلقون خدمات التصدي للعنف الجنسي والعنف المبني على النوع االجتماعي. 196.110 

عدد النساء والفتيات واألوالد والرجال ممن لديهم معرفة بفرص التمكين، وكيفية الوصول إليها واالستفادة منها. 608.460 

عدد األشخاص الذين تم تدريبهم على الحماية، بما في ذلك حماية األطفال والعنف المبني على النوع االجتماعي. 64.010 

عدد األفراد الذين تم الوصول إليهم بالمساعدة القانونية. 212.050 

عدد األفراد المشاركين في االستجابة أو المستفيدين منها من خالل التدخل أو المشاركة أو المبادرات التي تقودها المجتمعات المحلية. 1.848.720 

عدد األفراد الذين تم الوصول إليهم من خالل حمالت/دورات التوعية أو االستعالمات. 2.095.120 

القطــاع،  فــي  الشــركاء  وســيقوم  العيــش.  كســب 
والمجتمــع  المضيفــة  الحكومــات  مــع  بالتعــاون 
المدنــي، بتعزيــز النُّظــم والقــدرات الوطنيــة والمســاواة 
بيــن الجنســين فــي اأُلطــر القانونيــة الوطنيــة، وتوفيــر 
الجنســي،  واالعتــداء  االســتغالل  مــن  الحمايــة 
وتحســين جمــع البيانــات وتحليلهــا. وتهــدف تدخــالت 
الحمايــة أيًضــا إلــى إشــراك الرجــال والفتيــان بوصفهم 

عناصــر للتغييــر اإليجابــي.

.3RP انظر إلى الصفحة 26 لالطالع على الحواشي التفسيرية المتعلقة بميزانية النداء المشترك بين الوكاالت للخطة *
** أرقام األردن تشمل االحتياجات المشتركة بين الوكاالت لقطاع العدالة.

***

الشركاء

8 تركیا

لبنان
58

37 األردن

7 العراق
4 مصر

الشركاء
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اإلستعراض اإلستراتيجي اإلقليمي
الخطة اإلقليمية لالجئين وتعزيز القدرة على مواجهة األزمات 2019-2018 

والدعــوة  للبرمجــة،  األولويــة  إعطــاء  وسيســتمر 
لتوثيــق الحالــة المدنيــة؛ بالنظــر إلــى الــدور الحيــوي 
الــذي تؤديــه الوثائــق القانونيــة فــي تمكيــن الالجئيــن 
مــن التصــدي بشــكل أفضــل آلثــار النــزوح، والحــد 
مــن خطــر حــاالت انعــدام الجنســية. كمــا أن حــل 
التحديــات التــي تواجــه الوثائــق والوضــع القانونــي 
ُييسِّــر الوصــول إلــى الحلــول المســتدامة، تماشــًيا مــع 

تفضيــالت الالجئيــن وقرارتهــم المســتنيرة.

ومــع وجــود مــا يقــرب مــن 2.5 مليــون طفــل مــن 
الالجئيــن الســوريين، تبقــى حمايتهــم ُعنصــًرا أساســيًّا 
المشــاريع  وســتبحث  للحمايــة.  االســتجابة  فــي 
التدخــالت  اســتخدام   2018 عــام  فــي  التجريبيــة 
العنــف  ِحــدَّة  لتخفيــف  األمــوال؛  علــى  القائمــة 
المبنــي علــى النــوع االجتماعــي، وعمالــة األطفــال، 
وزواج األطفــال. وســتعزز االســتجابة تنفيــذ تدابيــر 
المصالــح الُفضلــى، وال ســيما فيمــا يتعلــق بترتيبــات 
عــادة توحيدهــا.  الرعايــة البديلــة واقتفــاء أثــر اأُلســر واإ

المراهقيــن  مــع  االيجابيــة  المشــاركة  وســتهدف 
والشــباب مــن الالجئيــن إلــى دعمهــم فــي الوصــول 
إلــى إمكاناتهــم الكاملــة، بمــا فــي ذلــك ربــط الجهــود 

ببرمجــة التعليــم وســبل كســب العيــش.

الطفــل  لحمايــة  أساســيًّا  يــزال  ال  التعليــم  أن  وبمــا 
يجــاد حلــول لهــم، فــإن الشــركاء  والشــباب الالجئيــن واإ
الوطنيــة  النُّظــم  تعزيــز  علــى  العمــل  يواصلــون 
وُأطــر السياســات، وتوســيع فــرص الحصــول علــى 
الرســمي؛  غيــر  التعليــم  اعتمــاد  ودعــم  التعليــم، 
نوعيــة  وتحســين  الرســمي،  التعليــم  ُســبل  لضمــان 
التعلــم مــن خــالل بيئــات التعلــم الوقائيــة والمأمونــة 
والمراعيــة العتبــارات النــوع االجتماعــي والشــاملة. 
الالحــق  التعليــم  فــرص  وتوســيع  تعزيــز  وســيكون 
للمرحلــة األساســية فــي الوقــت الــذي يتــم فيــه تنــاول 
االنتقــال مــن المدرســة إلــى العمــل عامــاًل حاســًما فــي 

إلــى الشــباب.  الوصــول 

فــي  المحليــة  والمجتمعــات  األفــراد  بــدور  واعتراًفــا 
تحديــد احتياجــات الحمايــة وتلبيتهــا، يدمــج الشــركاء 
مــع  القطاعــات،  عبــر  المجتمعيــة  الحمايــة  ُنهُــج 
مراعــاة الســن والنــوع االجتماعــي، وعناصــر التنــوع 
مــن  البرنامجيــة  المســاءلة  تعزيــز  ويتــم  اأُلخــرى. 
خــالل االتصــال الثنائــي االتجــاه، ويشــمل ذلــك ردود 

الفعــل المجتمعيــة وآليــات الشــكاوي.

وال تــزال إعــادة التوطيــن والسُّــبل التكميليــة للقبــول 
القانونــي فــي الــدول الثالثــة أساســيًة لتأميــن حلــول 
مســتدامة لالجئيــن المســتضعفين. وتــؤدي المشــاركة 
رئيســيًّا  دوًرا  التوطيــن  إعــادة  دول  مــن  المســتمرة 
فــي تقاســم المســؤوليات مــع الــدول الُمضيفــة لتلبيــة 
علــى  والحفــاظ  للمنطقــة،  اإلنســانية  االحتياجــات 
نطــاق الحمايــة. وســيبقى إضفــاء الطابــع التنظيمــي 
علــى ُنُهــج الحمايــة المتعــددة القطاعــات والشــراكات 
عامــاًل أساســيًّا فــي الحفــاظ علــى المكاســب التــي تــم 

تحقيقهــا، فــي العــام 2018.

برنامج األمم المتحدة اإلنمائي/مصر
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الخطة اإلقليمية لالجئ�
وتــعزيــز القـدرة عـىل

مواجهة األزمات ٢٠١٨-٢٠١٩
استجـــــابًة لـألزمــــة الســــــــوريـة

 تركیا
$73M

  لبنان
$408M

  األردن
$196M

 العراق
$37M

 مصر
$39M

USD 754 
million

$530M $224M

0% 50% 100%

القدرة على مواجھة األزمات  -الالجئین 

- قطاع األمن الغذائي 

المنطقــة  أنحــاء  فــي جميــع  المســتحقين  عــدد  بلــغ 
الذيــن تمكــن شــركاء األمــن الغذائــي مــن الوصــول 
اليهــم رقًمــا قياســيًّا، وهــو مليونــي ونصــف ُمســتِحقٍّ 
قدرهــا  بزيــادة  َأْي  شــهريًّا،  الغذائيــة  للمســاعدات 
ذلــك،  ومــع   .2016 العــام  بنهايــة  مقارنــة   %25
بعــد ســت ســنوات مــن األزمــة التــي طــال أمدهــا، 
والتضخــم،  االنتشــار،  الواســعة  البطالــة  زالــت  مــا 
وانعــدام الفــرص الرســمية للمعيشــة، وتدهــور المــوارد 
الغذائــي  األمــن  تقويــض  فــي  مســتمرًة  الطبيعيــة 
 ،2017 عــام  خــالل  اســتضعاًفا.  الفئــات  ألكثــر 
وجــه  علــى  العــراق  فــي  المتصاعــد  النــزاع  أثَـّـر 
الخصــوص فــي إمكانيــة الحصــول علــى الخدمــات 
األساســية ونوعيتهــا بالنســبة لالجئيــن والمجتمعــات 

لهــم. المضيفــة 

الغذائــي  انعــدام األمــن  تــزال حالــة  لبنــان، ال  فــي 

للنازحيــن الســوريين حرجــة، ولــم يطــرأ عليهــا ســوى 
تغييــر طفيــف فــي الســنة الماضيــة 91% مــن األســر 
الغذائــي  األمــن  انعــدام  مســتوى  تمثّــل  المعيشــية 
الوقــت  وفــي  عــام 2016.  فــي  مقارنــة ب %93 
نفســه، يعانــي أكثــر مــن نصــف الالجئيــن الســوريين 
)53%( فــي األردن مــن ســوء االســتهالك الغذائــي 
أو وجــوده علــى الحــد، وهــي زيــادة هائلــة عــن عــام 
القــدرة  بانخفــاض  ذلــك  وُيفسَّــر   .)%19(  2016
اســتهالك  علــى  يجبرهــم  ممــا  لالجئيــن،  الشــرائية 
أجــل  مــن  األقــل؛  الغذائيــة  القيمــة  ذات  األغذيــة 
تلبيــة احتياجاتهــم الغذائيــة األساســية. ولذلــك، يبقــى 
تقديــم المســاعدة الغذائيــة المنتشــرة فــي جميــع أنحــاء 
المنطقــة أمــًرا حيويًّــا لدعــم اأُلســر األكثــر ضعفــًا.

إلــى  اســتناًدا  العــراق  فــي  المســاعدة  تقديــم  ســيتم 
إجــراء  بعــد  وذلــك  دقــًة،  أكثــر  مســتهدفة  معاييــر 

ملخص االستجابة االقليمية للقطاع
المؤشرالهدف الذي تم تحديده لعام 2018

عدد األفراد الذين يتلقون مساعدة غذائية )نقدية أو قسائم أو عينية(.2.286.470

عدد األفراد الذين يتلقون الغذاء ودعم سبل كسب العيش الزراعية.124.540

عدد األفراد الذين تم دعمهم لتحسين الممارسات الغذائية.44.540

السكان المستهدفون في عام 2018المناشدة المشتركة بين الوكاالت لعام 2018

 2.628.200 
من السكان المستهدفين

التقييــم المشــترك للحــاالت األكثــر ضعفــًا الــذي يقــوم 
بــه شــركاء الخطــة 3RP. وفــي تركيــا، أدى التوفيــر 
الشــامل للمســاعدات الغذائية لالجئين المســتضعفين 
إلــى  المؤقتــة  اإليــواء  مراكــز  فــي  يعيشــون  الذيــن 
اســتقرار األمــن الغذائــي؛ حيــث أظهــرت نســبة %96 
مــن األســر المعيشــية فــي مراكــز اإليــواء المؤقتــة 
اآلن درجــات مقبولــة مــن االســتهالك الغذائــي. ومــع 
ذلــك، بالنظــر إلــى التحديــات التــي تواجــه الحصــول 
علــى ُســبل كســب العيــش فــي هــذه المواقــع، فــإن 
تعتمــد علــى  تــزال  المســتِحقَّة ال  المعيشــية  األســر 
أكثــر  بيــن  مــن  تعتبــر  ألنهــا  المســاعدات؛  هــذه 
الحــال  هــو  وكمــا  تركيــا.  فــي  اســتضعاًفا  الفئــات 
فــي عــام 2017، يتــم التركيــز اآلن علــى تعزيــز 
ُســبل كســب العيــش الزراعيــة، والتحــول نحــو بنــاء 
مــن  باعتبارهمــا  األزمــات؛  مواجهــة  علــى  القــدرة 
نســبة  وتبلــغ  القطــاع.  لخطــط  الرئيســية  العوامــل 

الشركاء

.3RP انظر إلى الصفحة 26 لالطالع على الحواشي التفسيرية المتعلقة بميزانية النداء المشترك بين الوكاالت للخطة *

*

14 تركیا

38 لبنان

23 األردن

4 العراق
7 مصر

الشركاء
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اإلستعراض اإلستراتيجي اإلقليمي
الخطة اإلقليمية لالجئين وتعزيز القدرة على مواجهة األزمات 2019-2018 

التــي  المخيمــات  خــارج  يعيشــون  الذيــن  الالجئيــن 
تحــت خــط الفقــر حوالــي 80% فــي األردن، و%76 
فــي لبنــان، و64%17 فــي تركيــا. ومــع إنفــاق األســر 
المعيشــية نســبًة كبيــرًة مــن دخلهــا علــى الغــذاء، ال 
تــزال الحاجــة ماسَّــة إلــى اإلنتــاج الغذائــي المســتدام، 
والدخــل، وســبل كســب العيــش. وقــد تحقــق الكثيــر 
فــي  المهنــي  التدريــب  مــن  المنطقــة  أنحــاء  فــي 
فــي  الغابــات  زراعــة  إعــادة  مشــاريع  إلــى  تركيــا 
لبنــان  فــي  الرقميــة  العيــش  كســب  وُســبل  األردن، 
والعــراق. وتســتهدف مصــر اآلن كالًّ مــن الالجئيــن 
والمصرييــن المســتضعفين بإمدادهــم بالغــذاء مقابــل 
دخــاًل  المشــاريع  هــذه  وتُــِدرُّ  والتدريــب.  األصــول 
يحتــاج إليــه المتدربــون بشــدة، فضــاًل عــن أنهــا تُعــود 

بالنفــع علــى المجتمعــات والبيئــات المحليــة.

 3RP العــام 2018، ســتواصل دول الخطــة فــي 
األزمــات  مواجهــة  علــى  القــدرة  بمشــاريع  االرتقــاء 
بقائها ُمحدَّدة السياق، والحفاظ أيًضا على الوعي  واإ
بالحاجــة إلــى المهــارات القابلــة للتحــول عنــد عودتهــا 

الطوعيــة المحتملــة إلــى ســوريا فــي المســتقبل. وفــي 
لبنان، ســتتعزز مرونة القطاع الزراعي، مع الجمع 
التدريجــي للمســاعدات الغذائيــة مــع اإلنتــاج الغذائــي 
والفــرص المعيشــية الريفيــة. وبالمثــل، ســيقوم شــركاء 
األمــن الغذائــي والزراعــة فــي تركيــا بتوفيــر التدريــب 
الزراعي والمدَخالت، مثل البذور واألسمدة وأدوات 
الزراعــة، لتعزيــز العمالــة وتنظيــم المشــاريع، فضــاًل 
عــن تعزيــز سالســل القيمــة مــن المزرعــة إلــى الســوق 
إليجــاد دخــل جديــد ُيولِّــد الفــرص فــي هــذا القطــاع.

مــن  عــاٍل  بمســتوى  أيًضــا  المشــاريع  وســتحتفظ 
األردن  اســتخدام  خــالل  مــن  فيــه  ُينَظــر  االبتــكار 
نتائــج  مــع  وتمشــًيا  "االختيــار".  لطريقــة  ولبنــان 
دراســة المقارنــة النقديــة 2016، فــإن التفضيــالت 
ُتعطــي  فــي األردن  المســتحقون  إليهــا  أشــار  التــي 
الخيــار للحصــول علــى مســاعداتها إمــا باعتبارهــا 
نقديــة غيــر مقيــدة، أو قســائم طعــام مقيــًدا اســتبدالها 
فــي المتاجــر المتعاقــد عليهــا؛ أو كلتيهمــا. ويهــدف 
القطــاع فــي األردن إلــى الوصــول إلــى نســبة %50 

المفوضية/مصر/حسام حورس

مــن عــبء المســاعدة الغذائيــة باالختيــار فــي أوائــل 
بالمســتحقين  االتصــال  وســيواصل   ،2018 عــام 
مــن  مزيــد  علــى  للحصــول  العينــة؛  أســاس  علــى 
األمــن  تعزيــز  بهــدف  تجاربهــم.  عــن  المعلومــات 
فــي تقديــم  الغذائــي والممارســات الغذائيــة الحســنة 
لبنــان  فــي  القطــاع  قــدَّم  وقــد  الغذائيــة،  المســاعدة 
أيًضا جزًءا من عبء العمل الحالي بهذه المرونة، 
وهــو مــا يوفــر المزيــد مــن خيــارات اإلنفــاق، وُيمكِّــن 
مــن  المســتضعفة  المعيشــية  واأُلســر  المســتحقين 
تلبيــة احتياجاتهــم بأنســب طريقــة ممكنــة، ويســاهم 

فــي الحــدِّ مــن انعــدام األمــن الغذائــي العــام.

وعــالوًة علــى ذلــك، فــإن لبنــان قــد زادت تنــوع ُطــرق 
المســاعدة فــي تشــرين األول/أكتوبــر 2017، عــن 
تشــمل  المســاعدات  مــن  مجموعــة  إدخــال  طريــق 
المســاعدة الغذائيــة، والقــدر األقصــى للنقديــة غيــر 
المقيــدة؛ وذلــك مــن أجــل تلبيــة االحتياجــات األخــرى 

التــي قــد تحتــاج إلهــا األســرة المعيشــية.

17 تعيــش نســبة 64% مــن الالجئيــن الســوريين المقيميــن خــارج المخيمــات )فــي مراكــز اإليــواء المؤقتــة( تحــت خــط الفقــر، ونســبة 23.8% فــي فقــر مدقــع؛ اســتناًدا إلــى نتائــج خــط األســاس للمســاعدة الســابقة، وتقريــر الرصــد 

المقبــل والالحــق للتوزيــع، آذار/مــارس فــي 2017 )برنامــج األغذيــة العالمي/لجنــة الحقيقــة والمصالحــة(. وهــذه النســبة ُتمثــل الـــ 1.6 مليــون المتقدميــن فــي شــبكة األمــان االجتماعيــة لحــاالت الطــوارئ. 
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الخطة اإلقليمية لالجئ�
وتــعزيــز القـدرة عـىل

مواجهة األزمات ٢٠١٨-٢٠١٩
استجـــــابًة لـألزمــــة الســــــــوريـة

 تركیا
$245M

   لبنان
$316M

  األردن
$153M

 العراق
$30M

 مصر
$22M

USD 766 
million

$585M $181M

0% 50% 100%

القدرة على مواجھة األزمات  -الالجئین 

� قطاع التعليم

 ،2017-2016 الدراســي  العــام  نهايــة  بحلــول 
الســوريين  الالجئيــن  والشــباب  األطفــال  عــدد  بلــغ 
فــي   1.700.000 الدراســة  ســن  فــي  المســجلين 
ولبنــان  تركيــا  وهــي  الُمضيفــة،  الخمــس  الــدول 
واألردن والعــراق ومصــر )مقارنــًة بـــ 1.600.000 
فــي كانــون األول/ديســمبر 2016(. كمــا أن نســبة 
ســن  فــي  الســوريين  والشــباب  األطفــال  مــن   %57
الدراســة )5-17 ســنة( إمــا أنهــم التحقــوا بالتعليــم 

الرســمي )54%(، أو التعليــم غيــر الرســمي )3%(؛ 
خــارج  يزالــون  منهــم ال  نحــو %43  أن  فــي حيــن 
المدرســة. وعلــى الرغــم مــن أن االلتحــاق بالتعليــم 
األول/ كانــون  بيــن  نســبيًّا  مســتقرًّا  بقــي  الرســمي 
)بمعــدل   2017 وحزيران/يونيــه   2016 ديســمبر 
مــن زيــادة  التوالــي(. وبالرغــم  57% و54% علــى 
فــي عــدد األطفــال الملتحقيــن بالمــدارس فــي تركيــا 
ولبنــان واألردن ومصــر، فقــد انخفــض18 االلتحــاق 

ملخص االستجابة االقليمية للقطاع
المؤشرالهدف الذي تم تحديده لعام 2018

عدد األطفال )بين 3-5 سنوات، من البنات والبنين( الذين تم إلحاقهم بالرعاية والتعليم في مرحلة الطفولة المبكرة والتعليم قبل االبتدائي.145.510

عدد األطفال )5-17 سنة، من البنات والبنين( الذين تم إلحاقهم بالتعليم العام الرسمي.1.558.520

عدد األطفال )5-17 سنة، من البنات والبنين( الذين تم إلحاقهم بالتعليم غير الرسمي.181.130

عدد الشباب )15-17 سنة، من البنات والبنين( الذين تم إلحاقهم بالتعليم والتدريب التقني والمهني.12.320

عدد المدرسين وموظفي التعليم الذين تم تدريبهم )اإلناث/الذكور(.182.076

عدد األطفال )3-17 سنة، من الفتيات والفتيان( الذين يتلقون خدمات مدرسية.522.240

عدد الفصول الدراسية التي تم بناؤها أو إنشاؤها أو إعادة تأهيلها.23.653

عدد المدرسين وموظفي التعليم الذين يتلقون حوافز )اإلناث/الذكور(. 15.470

عدد الجهات الفاعلة في مجال التعليم )اإلناث/الذكور( المدربين على السياسات، والتخطيط، وجمع البيانات، والتنسيق القطاعي، والمعايير المشتركة بين 450
الوكاالت.

 2.262.100 
من السكان المستهدفين

ببرامــج التعليــم غيــر الرســمي، وقــد ارتفعــت النســبة 
مــن  بالمــدارس  الملتحقيــن  غيــر  لألطفــال  المئويــة 
34% كانــون األول/ديســمبر فــي 2016 إلــى %43 

.2017 حزيران/يونيــه  فــي 

أعقبــت  التــي  االســتراتيجية  التحــوالت  إطــار  وفــي 
مؤتمــر لنــدن ومبــادرة "ال لضيــاع جيــل"، فــي عــام 
الجهــود  بتنفيــذ  التعليــم  قطــاع  ل  ســُيعجِّ  ،2018

*

18 ولتجنب االزدواجية في الحساب وتضخيم التقارير، ُيستثنى من تقدير التقدم اإلقليمي التحاُق المجتمعات المضيفة بالمدارس الوطنية، واألطفال السوريين الملتحقين أيًضا بالمدارس الرسمية.

الشركاءالسكان المستهدفون في عام 2018المناشدة المشتركة بين الوكاالت لعام 2018

.3RP انظر إلى الصفحة 26 لالطالع على الحواشي التفسيرية المتعلقة بميزانية النداء المشترك بين الوكاالت للخطة *

4 تركیا

37 لبنان
32 األردن

9 العراق
5 مصر

الشركاء
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اإلستعراض اإلستراتيجي اإلقليمي
الخطة اإلقليمية لالجئين وتعزيز القدرة على مواجهة األزمات 2019-2018 

المفوضية/األردن

المبذولــة علــى أســاس الركائــز التاليــة: زيــادة فــرص 
التعليــم اآلمــن والُمنِصــف والجيــد  الحصــول علــى 
التعليــم،  نوعيــة  وتحســين  والشــباب،  لألطفــال 
تعليميــة  اســتجابة  لتقديــم  التعليميــة  النُّظــم  وتعزيــز 

األدلــة. فعالــة وُمنسَّــقة وقائمــة علــى 

وتســتند هــذه الركائــز الثــالث إلــى مبــدأ أن تدخــالت 
التعليــم تحــدث علــى امتــداد ُمتَــَواٍل مــع اســتمرارية 
ضــرورة القــدرة علــى مواجهــة األزمــات، وهــي ُتمثــل 
اســتثمارات طويلــة األجــل فــي المســتقبل فــي الوقــت 
المتصلــة  الفوريــة  االحتياجــات  فيــه  ُتحــدَّد  الــذي 
مــع  تتماشــى  فإنهــا  ذلــك،  باألزمــة. وعــالوًة علــى 
هــدف التنميــة المســتدامة الرابــع نحــو ضمــان التعليــم 
التعليــم  فــرص  الُمنِصــف، وتعزيــز  الشــامل  الجيــد 

مــدى الحيــاة للجميــع بحلــول عــام 2030.

فــي  التحــوالت  ترجمــة  تــم   ،2017 عــام  فــي 
االســتراتيجية التعليميــة بصــورة ملموســة إلــى ُنظــم 
زة للتعليــم العــام فــي الــدول المضيفــة الخمــس،  ُمعــزِّ
وُأطــر  لالجئيــن،  االســتجابة  خطــط  تعميــم  مــع 
السياســات، وأدوات جمــع البيانــات علــى الصعيــد 
هــذه  تحســين  يجــب   ،2018 عــام  فــي  الوطنــي. 
الُقطــري  الصعيديــن  علــى  ومواصلتهــا  الجهــود 
واإلقليمــي. وستشــمل اســتراتيجيات تحســين وصــول 
المزيــد مــن العمــل علــى تنظيــم المســارات مــن التعليم 
والتعليــم  الُمعتَمــد،  وغيــر  الُمعتَمــد  الرســمي  غيــر 
الرســمي فــي الــدول الخمــس المضيفــة. فــي حيــن 
أن توســيع نطــاق الحصــول علــى التعليــم النظامــي 
يبقــى مــن األولويــات، فــإن التعليــم غيــر النظامــي 
ضــروري للوصــول إلــى األطفــال والشــباب "الذيــن 
تاحــة  واإ اعتمــاده  ويلــزم  إليهــم"،  الوصــول  يصعــب 
تعزيــز  ســيتم  وكذلــك،  الرســمي.  للتعليــم  الُســبل 
المشــاركة المجتمعيــة، إلــى جانــب برامــج الحمايــة 
االجتماعيــة )مثــل: التحويــالت النقديــة المشــروطة 
للتعليــم فــي تركيــا(، وآليــات دعــم حمايــة الطفــل. 
الوصــول.  اســتراتيجيات  دعــم  يتــم  ســوف  وأيًضــا 
وباإلضافــة إلــى ذلــك، ســتعتمد االســتجابة التعليميــة 
نهًجــا للتعليــم مــدى الحيــاة يبــدأ مــن التعليــم المبكــر، 
ويســتمرُّ حتــى التعليــم بعــد المرحلــة األساســية، مــع 
تنــاول مســألة االنتقــال مــن المدرســة إلــى العمــل.

 3RP الخطــة  شــركاء  ســيقوم   ،2018 عــام  فــي 
بتعجيــل بــذل الجهــود الراميــة إلــى التعليــم الجيــد. 
وينبغــي أن يقتــرن اكتســاب وقيــاس مهــارات التعلــم 
األساسية بمهارات الحياة وتعليم المواطنة؛ لضمان 
واالجتماعــي،  النفســي  والرفــاه  المعرفــي،  التعلــم 

وبنــاء الهويــة بنــاًء إيجابيًّــا، والتماســك االجتماعــي 
المضيفــة.  المجتمعــات  وأطفــال  الالجئيــن  بيــن 
وســيواصل الشــركاء فــي الخطــة 3RP فــي المنطقــة 
دعــم تعزيــز أنظمــة التعليــم العــام، وتعزيــز حوكمــة 
خطــط  وتكاليــف  والتخطيــط،  والمســاءلة،  التعليــم 

االســتجابة، والتطويــر المهنــي للمعلميــن، وتحســين 
جمــع البيانــات )بمــا فــي ذلــك نظــم معلومــات إدارة 
التعليــم التــي تراعــي احتياجــات الالجئيــن مــن أجــل 
إيجــاد قاعــدة أدلــة أقــوى لوضــع السياســات والتوعيــة 

وصنــع القــرار(.
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الخطة اإلقليمية لالجئ�
وتــعزيــز القـدرة عـىل

مواجهة األزمات ٢٠١٨-٢٠١٩
استجـــــابًة لـألزمــــة الســــــــوريـة

 تركیا
$35M

  لبنان
$192M

  األردن
$87M

 العراق
$14M

 مصر
$12M

USD 341 
million

$273M $68M

0% 50% 100%

القدرة على مواجھة األزمات  -الالجئین 

, قطاع الصحة والتغذية 

ال تــزال األنظمــة الصحيــة الوطنيــة فــي شــتى أنحــاء 
الحتياجــات  الرئيســي  المســتجيب  هــي  المنطقــة 
لالجئيــن  يحــق  تركيــا،  ففــي  الســوريين.  الالجئيــن 
الســوريين المســجلين فــي المجتمــع التركــي الحصــول 
عليهــا  يحصــل  التــي  الصحيــة  الرعايــة  علــى 
المواطنــون األتــراك. وتتولــى الحكومــة دفــع أقســاط 
الســوريون  الالجئــون  بينمــا يحصــل  لهــم،  التأميــن 
المقيمــون فــي المخيمــات علــى خدمــات مجانيــة فــي 
الموقع. أما في لبنان، فيســتفيد الالجئون الســوريون 
مــن مجموعــة متنوعــة مــن خدمــات الرعايــة الصحيــة 
األولويــة المدعومــة حكوميًّــا مــن خــالل العيــادات 
الحكوميــة. وفــي األردن، يحصــل  والمســتوصفات 
ولكنهــم  الصحيــة،  الخدمــات  علــى  الالجئــون 
يضطــرون إلــى دفــع الســعر األردنــي غيــر المؤمــن؛ 

للحصــول عليهــا منــذ أواخــر عــام 2014، بســبب 
قيــود التمويــل علــى الحكومــة. وفــي العــراق، ال يــزال 
العراقــي  إقليــم كردســتان  فــي  الســوريون  الالجئــون 
يتمتعــون بحريــة االســتفادة مــن الخدمــات الصحيــة 
التــي تماثــل الخدمــات المقدمــة للمواطنيــن العراقييــن. 
وفي مصر، يستطيع الالجئون السوريون الحصول 
علــى الرعايــة الصحيــة التــي تــم دعمهــا بشــكل كبيــر 

بتكلفــة مماثلــة للمواطنيــن المصرييــن.

تــزال  ال  الكريمــة،  االســتجابة  هــذه  مــن  وبالرغــم 
االحتياجــات الصحيــة لالجئيــن الســوريين مرتفعــة 
فــي شــتى أنحــاء المنطقــة، باإلضافــة إلــى احتياجــات 
والثانيــة  األولــى  الدرجــة  مــن  الصحيــة  الرعايــة 
والثالثــة، والصحــة اإلنجابيــة، والوقايــة مــن األمراض 

ملخص االستجابة االقليمية للقطاع
المؤشرالهدف الذي تم تحديده لعام 2018

عدد االستشارات المتعلقة بالسكان المستهدفين بخدمات الرعاية الصحية األولية.6.141.370

عدد إحاالت السكان المستهدفين إلى خدمات الرعاية الصحية من الدرجة الثانية أو الثالثة.227.740

عدد المرافق الصحية التي تم دعمها.410

عدد موظفي الرعاية الصحية الذين تم تدريبهم.5.323

عدد وحدات تقديم الخدمات التي تقدم خدمات الصحة الجنسية واإلنجابية.192

الُمعِديــة وغيــر الُمعِديــة ومقاومتهــا. وأيًضــا يواجــه 
النفســية  اآلثــار  الســوريين  الالجئيــن  مــن  العديــد 
ويمكــن  والنــزوح.  للحــرب  المســتمرة  واالجتماعيــة 
أن يكــون الحصــول علــى الخدمــات محــدوًدا، ليــس 
فقــط بســبب إمكانيــات النظــام الصحــي، بــل ُيعــزى 
ذلــك أيًضــا إلــى ضعــف القــدرة الماليــة لالجئيــن. 
وفــي لبنــان، لــم تتمكــن نســبة 11 فــي المائــة مــن 
أســر الالجئيــن الســوريين التــي تحتــاج إلــى خدمــات 
عــام  فــي  الحصــول عليهــا  مــن  الصحيــة  الرعايــة 
2017، ويرجــع ذلــك بصفــة أساســية إلــى ارتفــاع 
فــي   56 أفــادت  العــراق،  وفــي  العــالج.  تكاليــف 
المائــة مــن األســر المعيشــية بأنهــا تواجــه المســائل 
المتعلقــة بإمكانيــة الوصــول، بمــا فــي ذلــك التكلفــة، 
الرعايــة  منشــآت  ُبعــد  أو  الخدمــة  توافــر  وعــدم 

الصحيــة.

*

الشركاءالسكان المستهدفون في عام 2018المناشدة المشتركة بين الوكاالت لعام 2018

5.835.700
من السكان المستهدفين

.3RP انظر إلى الصفحة 26 لالطالع على الحواشي التفسيرية المتعلقة بميزانية النداء المشترك بين الوكاالت للخطة *

6 تركیا

  لبنان
38

23 األردن

4 العراق
7 مصر

الشركاء
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اإلستعراض اإلستراتيجي اإلقليمي
الخطة اإلقليمية لالجئين وتعزيز القدرة على مواجهة األزمات 2019-2018 

مــع تعــرُّض النظــم الصحيــة إلــى ضغــوط متزايــدة، 
المنطقــة  فــي   3RP الخطــة فــي  الشــركاء  يعطــي 
الصحيــة  الرعايــة  خدمــات  قــدرات  لدعــم  أولويــًة 
فــي ضمــان  للمســاعدة  اســتجاباتهم؛  فــي  الوطنيــة 
الحصــول علــى الرعايــة الصحيــة األوليــة، وتوفيــر 
الرعايــة مــن الدرجــة الثانيــة والثالثــة حيثمــا أمكــن 
لالجئيــن الســوريين والمجتمعــات المضيفــة علــى حــدٍّ 
ســواء. ويأتــي هــذا الدعــم فــي صــور مختلفــة فــي 
جميــع أنحــاء المنطقــة، بمــا فــي ذلــك تقديــم الدعــم 
المباشــر مــن خــالل توفيــر المعــدات واللــوازم، وبنــاء 
مراقبــة  تعزيــز  أن  كمــا  النظــام.  وتعزيــز  القــدرات 
األمراض الُمعِدية، والكشف عنها، واستجابة "شبكة 
اإلنذار المبكر واالســتجابة لألوبئة"، والوقاية منها؛ 

ُتمثــل أيًضــا أولويــات، مثــل زيــادة فــرص التغلــب 
علــى األمــراض غيــر الُمعِديــة، والصحــة العقليــة، 
وخدمــات  واالجتماعــي،  النفســي  الدعــم  وخدمــات 
إعــادة التأهيــل. وســيؤدي االســتثمار فــي تعزيــز نظــم 
الرعايــة الصحيــة لُمواَكبــة إدمــاج الســوريين فــي تلــك 
النظــم إلــى تقليــل الضغــط علــى الخدمــات المقدمــة 
للمجتمعــات المضيفــة، وزيــادة القــدرة علــى مواجهــة 
بنــاء  جهــود  مــن  كجــزء  تركيــا،  وفــي  األزمــات. 
الســوريون  الطبيــون  الموظفــون  يخضــع  القــدرات، 
النظــام  مــع  )التكيــف  للتكيــف  تدريبيــة  لــدورات 
الصحــي المحلــي(، ممــا يســمح لكــوادر طبيــة مؤهلــة 
مســبًقا مــن مجتمعاتهــا بخدمــة الالجئيــن الســوريين. 

المفوضية/مصر/سكوت نيلسون

لمســاعدة  ُمباِشــرًة  إعانــات  أيًضــا  القطــاع  وُيقــدم 
الخدمــات  علــى  الحصــول  فــي  الالجئيــن  األفــراد 
الرعايــة  إلــى  اإلحالــة  ذلــك  فــي  بمــا  الصحيــة، 
الصحيــة األساســية والثانويــة ومــن الدرجــة الثالثــة، 
والحصــول علــى األدويــة، والعــالج مــن األمــراض 
المزمنــة. وتُنفَّــذ تدخــالت موجهــة لتلبيــة احتياجــات 
والفتيــات  النســاء  ذلــك  فــي  بمــا  محــددة،  فئــات 
واألطفال، والمراهقون والشباب، وأصحب اإلعاقة/
الحاجــات الخاصــة وكبــار الســن. وفــي البلــدان التــي 
لديهــا مخيمــات لالجئيــن -العــراق وتركيــا واألردن- 
فــي  الصحيــة  الرعايــة  خدمــات  تقديــم  ســيتواصل 
تلــك المخيمــات بالتعــاون بيــن الســلطات الحكوميــة 

.3RP الخطــة وشــركاء 
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الخطة اإلقليمية لالجئ�
وتــعزيــز القـدرة عـىل

مواجهة األزمات ٢٠١٨-٢٠١٩
استجـــــابًة لـألزمــــة الســــــــوريـة

 تركیا
$170M

  لبنان
$386M

  األردن
$136M

 العراق
$33M

 مصر
$40M

USD 766 
million

$631M $135M

0% 50% 100%

القدرة على مواجھة األزمات  -الالجئین 

  قطاع االحتياجات األساسية

تواصــل اســتراتيجية قطــاع االحتياجــات األساســية 
العيــش؛  ُســبل كســب  قطــاع  مــع  االرتبــاط  تعزيــز 
لزيــادة تعزيــز الجهــود الراميــة إلــى إدمــاج الالجئيــن 
مــع  لهــم،  المضيفــة  المجتمعــات  اقتصاديــات  فــي 
لألســر  نفســه  الوقــت  فــي  التكميلــي  الدعــم  توفيــر 

األكثــر ضعًفــا.

ويســتمر القطــاع فــي تنفيــذ تحولــه االســتراتيجي نحــو 
التدخــالت القائمــة علــى األمــوال، بصفــة أساســية 
والقســائم،  اآللــي  الصــراف  بطاقــات  طريــق  عــن 
وذلــك لمســاعدة الالجئيــن وأفــراد المجتمــع المضيــف 

علــى تلبيــة احتياجــات أســرهم المعيشــية.

وفــي عــام 2018، ســيكون مــن المســتهدف تقديــم 
 9.2( أســرة   000.582 لنحــو  الماليــة  المســاعدة 

مليــون شــخص(. وهــذا ُيســلط الضــوء علــى التــزام 
شــركاء الخطــة 3RP باالتفاقــات المبرمــة فــي إطــار 
العالميــة  القمــة  فعاليــات  ضمــن  الكبــرى  الصفقــة 
للعمــل اإلنســاني؛ مــن أجــل زيــادة نســبة المســاعدة 
وتوفــر  النقديــة.  الوســائل  خــالل  مــن  المقدمــة 
المساعدات المالية قدًرا أكبر من الكرامة واالختيار 
لالجئيــن، مــع توفيــر المزايــا لالقتصاديــات المحليــة؛ 
حيــث ينفــق الالجئــون األمــوال التــي يتلقونهــا فــي 
تلــك البرامــج. وترتبــط المســاعدات الماليــة فــي جميــع 
الضعــف؛  تقييــم  بعمليــات   3RP الخطــة  بلــدان 
الــوكاالت  بيــن  المشــترك  لضمــان أن االســتهداف 
المســاعدة  يحكــم  والشــفافية  للمســاءلة  الخاضــع 
مباشــًرا  ارتباًطــا  ويرتبــط  لالحتياجــات،  األساســية 
لزيــادة  البيومتريــة؛  القزحيــة  مســح  تســجيل  بُنظــم 
الكفــاءة وتقليــل النفقــات العامــة وخطــر االحتيــال. 

ملخص االستجابة االقليمية للقطاع
المؤشرالهدف الذي تم تحديده لعام 2018

عدد األسر التي تتلقى مواد اإلغاثة األساسية العينية.90.400

عدد األسر التي تتلقى مساعدات نقدية غير مشروطة، أو خاصة بقطاع معين، أو المساعدة المالية الطارئة.581.660

عدد األسر التي تحصل على دعم موسمي من خالل المساعدات المالية أو العينية.498.040

الماليــة  المســاعدة  اســتراتيجية  ُتســتكَمل  وســوف 
المتعــددة األغــراض فــي جميــع أنحــاء اإلقليــم، مــع 
توفيــر المــواد غيــر الغذائيــة المســتهدفة لمجموعــات 
محــددة مــن المســتفيدين أو األغــراض. علــى ســبيل 
المثــال، يتــم توفيــر المــواد غيــر  الغذائيــة للوافديــن 
ذلــك  بعــد  يحصلــون  الذيــن  العــراق،  إلــی  الجــدد 
علــى المســاعدات الماليــة فــي وقــت الحــق. وفــي 
لبنــان، ســيقوم قطــاع الشــركاء بتوزيــع المــواد غيــر 
الغذائيــة متــى كانــت الطــرق الماليــة غيــر ممكنــة، 
معينــة  أغــراض  إلــى  الحاجــة  عنــد  األســر  ودعــم 
فــي حــاالت الطــوارئ. وفــي تركيــا، ُتســتكَمل برامــج 
المســاعدات الماليــة بتوزيــع مــواد اإلغاثــة األساســية 
وحقيبــة أدوات صحيــة، ويبقــى الشــركاء علــى أهبــة 
غيــر  المــواد  مــن  ُمنسَّــقة  بمخزونــات  االســتعداد 
الطــوارئ.  حــاالت  فــي  الحکومــة  لدعــم  الغذائيــة 

*

الشركاءالسكان المستهدفون في عام 2018المناشدة المشتركة بين الوكاالت لعام 2018

6.859.400
من السكان المستهدفين

.3RP انظر إلى الصفحة 26 لالطالع على الحواشي التفسيرية المتعلقة بميزانية النداء المشترك بين الوكاالت للخطة *

7 تركیا

39 لبنان
16 األردن

4 العراق
7 مصر

الشركاء
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اإلستعراض اإلستراتيجي اإلقليمي
الخطة اإلقليمية لالجئين وتعزيز القدرة على مواجهة األزمات 2019-2018 

  قطاع االحتياجات األساسية

المفوضية/األردن/محمد حواري

جــزًءا  أخــرى  مــرًة  الشــتاء  فصــل  برامــج  وســتكون 
حيويًّــا مــن اســتراتيجية قطــاع االحتياجــات األساســية 
ــًة ذلــك المســاعدة  ل فــي جميــع أنحــاء المنطقــة؛ ُمكمِّ
المذكــورة أعــاله. وستشــمل المســاعدة فــي الشــتاء 
مبالــغ ماليــة وتوزيــع المــواد غيــر الغذائيــة والمالبس، 

مــع زيــادة المســاعدة الماليــة فــي الشــتاء بمــا يتفــق 
باإلضافــة  الشــاملة،  القطاعيــة  االســتراتيجية  مــع 
إلــى المســاعدة الفرديــة. وتشــمل برامــج الشــركاء فــي 
الخطــة 3RP فــي الشــتاء األعمــال الهندســية فــي 
المخيمــات والمســتوطنات لتخفيــف ِحــدَّة الفيضانــات 

التــي  األعمــال  مــن  وغيرهــا  الصحــي،  والصــرف 
تهــدف إلــى التغلــب علــى أحــوال الطقــس الســيئة، 

وتحســين المالجــئ قبــل حلــول فصــل الشــتاء.
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الخطة اإلقليمية لالجئ�
وتــعزيــز القـدرة عـىل

مواجهة األزمات ٢٠١٨-٢٠١٩
استجـــــابًة لـألزمــــة الســــــــوريـة

لبنان
 $64M

  األردن
$44M

 العراق
$22M

USD 130 
million

$65M $65M

0% 50% 100%

القدرة على مواجھة األزمات  -الالجئین 

C قطاع المأوى

فــي  ل  ُمســجَّ مليــون الجــئ ســوري  بيــن 3.5  مــن 
المنطقــة، يعيــش حوالــي 000.456 الجــئ )9 فــي 
المائــة( فــي مخيمــات الالجئيــن، فــي حيــن يعيــش 
فــي  المائــة(  فــي   91( الجــئ  مالييــن   4.9 نحــو 
المجتمعــات المضيفــة فــي المناطــق الحضريــة وشــبه 

الحضريــة والريفيــة. 

وتختلــف أوضــاع المــأوى لهــؤالء الالجئيــن الذيــن 
يعيشــون فــي المجتمعــات المضيفــة بصــورة كبيــرة. 
ويعيــش بعضهــم فــي مســاكن ُمســتأَجرة أو ُيِقيمــون 
مــع أقاربهــم، فــي حيــن يعيــش آخــرون فــي ظــروف 
صعبــة داخــل َمَبــاٍن غيــر ُمجهَّــزة، أو المرائــب أو 

مواقــع العمــل، أو المناطــق العشــوائية.

اإلنســانية  المســاعدة  المــأوى  اســتراتيجية  وتوفــر 
الفوريــة لتحســين الظــروف المعيشــية لالجئيــن وأفــراد 
فــي مســاكن  يعيشــون  الذيــن  المضيــف،  المجتمــع 
مؤقتــة أو دون المســتوى المطلــوب. ويشــمل ذلــك 
توفيــر المــواد المانعــة لتســرب المــاء، والعــزل، ولــوازم 
اإلصــالح لالجئيــن الذيــن يعيشــون فــي المجتمعــات 
المضيفــة فــي لبنــان والعــراق، ورفــع مســتوى إقامــة 
الخيــام لالجئيــن فــي المخيمــات فــي العــراق. ويشــمل 
هــذا أيًضــا تحســين البنيــة التحتيــة وســبل الراحــة فــي 
المخيمــات والمســتوطنات واألحيــاء العشــوائية، بمــا 

فــي ذلــك الطــرق والصــرف الصحــي.

أمــا فــي لبنــان، فــإن ســتة  فــي المائــة )6%( فقــط مــن 
المقيميــن فــي مســاكن ُمســتأَجرة لديهــم عقــد إيجــار. 

ملخص االستجابة االقليمية للقطاع

المؤشرالهدف الذي تم تحديده لعام 2018
عدد األسر المعيشية في المخيمات التي تتلقى المساعدة من أجل تحسين المأوى والمالجئ.37.010

عدد األسر المعيشية خارج المخيمات التي تتلقى المساعدة لتحسين المأوى والمالجئ.150.420

وفــي األردن، يبلــغ هــذا الرقــم 20 فــي المائــة، بينمــا 
يتراوح في العراق بين 5 في المائة و34 في المائة 
فــي المحافظــات الثــالث إلقليــم كردســتان العــراق. 
 3RP الخطــة  شــركاء  يركــز  النحــو،  هــذا  وعلــى 
علــى تأييــد السياســات التــي توفــر إمكانيــة الوصــول 
إلــى ســكن آمــن وميســور التكلفــة فــي المجتمعــات 
المضيفــة، وكذلــك توفيــر األمــوال مقابــل اإليجــار 
الَحــدِّ  فــي  للمســاعدة  األكثــر ضعًفــا؛  للُمســتأِجرين 
مــن مخاطــر الديــون و/أو إرغامهــم علــى اإلخــالء. 
كمــا أن تحســين وتوســيع المســاكن الميســورة التكلفــة 
أيًضــا موضــع اهتمــام، وذلــك مــن خــالل برامــج فــي 
الوحــدات  علــى  التحســينات  تدعــم  ولبنــان  األردن 
الســكنية، مــع تعزيــز فــرص الوصــول مــن خــالل 
تخفيــض اإليجــار و/أو عقــود إيجــار أكثــر تأميًنــا.

*

**

الشركاءالسكان المستهدفون في عام 2018المناشدة المشتركة بين الوكاالت لعام 2018

992.700
من السكان المستهدفين

.3RP انظر إلى الصفحة 26 لالطالع على الحواشي التفسيرية المتعلقة بميزانية النداء المشترك بين الوكاالت للخطة *
** أرقام األردن تشمل االحتياجات المشتركة بين الوكاالت لقطاع الطاقة.

10 األردن23 لبنان

4 العراق

الشركاء
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اإلستعراض اإلستراتيجي اإلقليمي
الخطة اإلقليمية لالجئين وتعزيز القدرة على مواجهة األزمات 2019-2018 

المأوى 0

اســتراتيجية  تركــز  المنطقــة،  أنحــاء  جميــع  وفــي 
المنظمــات  دعــم  علــى  متزايــد  بشــكل  المــأوى 
والمؤسســات الوطنيــة فــي اســتجابتها لالحتياجــات 
طويلــة المــدى لالجئيــن داخــل المخيمــات وخارجهــا. 

المــأوى  احتياجــات  فــي  ســُينَظر  العــراق،  فــي 
التوطيــن  ُنهُــج  ضمــن  لالجئيــن  األجــل  طويلــة 
الحاليــة  الالجئيــن  مخيمــات  فيهــا  تصبــح  التــي 
لهــا حاليًّــا،  التابعــة  للمــدن  الجانبيــة  األحيــاء  هــي 
البنيــة  مــن  االســتفادة  بمقدورهــم  ســيكون  ثــم  ومــن 
التحتيــة والخدمــات المتاحــة فــي المجتمــع المضيــف. 
الوطنيــة  المؤسســات  مــع  المــأوى  وســيعمل قطــاع 
)البلديــات، واإلدارات الفنيــة الحكوميــة، والمنظمــات 

غيــر الحكوميــة المحليــة( علــى البحــث تدريجيًّــا عــن 
طــرق لتســليم إدارة المخيمــات فــي إطــار اســتراتيجية 

التوطيــن.

وفــي لبنــان، تُبــذل الجهــود للحصــول علــى اســتجابة 
شــاملة أطــول أجــاًل الحتياجــات المــأوى، مــن خــالل 
الوطنيــة،  والمنظمــات  المحليــة،  الســلطات  إشــراك 
وأصحــاب المصلحــة اآلخريــن الذيــن هــم علــى درايــة 
بالوضــع المحلــي. ويتعــاون قطــاع المــأوى مــع تلــك 
الســلطات المحليــة والمنظمــات الوطنيــة علــى وضــع 
دارتهــا وتنفيذهــا. ويعتــزم  مبــادرات توفيــر المــأوى واإ
تعزيــز إســهامها فــي االســتجابة مــن خــالل تعزيــز 
وتبــادل  والمســاكن،  المــأوى  توفيــر  علــى  قدرتهــا 

شــراكها فــي قاعــدة  الدراســات المتعلقــة بالمــأوى، واإ
المــأوى.

فــي األردن، تتبنَّــى الحكومــة والشــركاء اســتراتيجيات 
لبنــاء قــدرة قطــاع اإلســكان علــى مواجهــة األزمــات 
مــن خــالل تطبيــق حلــول تمويــل القطــاع الخــاص 

بصــورة رئيســية. 

أمــا فــي تركيــا، سيشــارك الشــركاء )المنســقون فــي 
قطــاع االحتياجــات األساســية( فــي مشــاريع إعــادة 
تأهيــل المــأوى، بمــا فــي ذلــك توفيــر األمــوال مقابــل 
فــي  الســكنية  المأوى/الخيــم  وتحســين  المــأوى، 

المخيمــات. 

المفوضية/األردن/محمد حواري
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الخطة اإلقليمية لالجئ�
وتــعزيــز القـدرة عـىل

مواجهة األزمات ٢٠١٨-٢٠١٩
استجـــــابًة لـألزمــــة الســــــــوريـة

  لبنان
$224M

  األردن
$48M

 العراق
$17M

USD 289 
million

$145M $145M

0% 50% 100%

القدرة على مواجھة األزمات  -الالجئین 

 /

مــع نهايــة تشــرين الثاني/نوفمبــر 2017، مــن أصــل 
3.5 مليون الجئ سوري في المنطقة 9 في المائة 
يعيشــون فــي مخيمــات. وفــي هــذه المخيمــات وفــي 
الالجئيــن  دعــم  يتــم  الرســمية،  غيــر  المســتوطنات 
والنظافــة  الصحــي  والصــرف  الميــاه  بتدخــالت 
والعــراق واألردن. وال  لبنــان وتركيــا  فــي  الصحيــة 
المجتمعــات  فــي  يعيشــون  الذيــن  الالجئــون  يــزال 
المضيفــة، التــي ُتمثــل فــي بعــض المــدن نســبًة كبيــرًة 
من مجموع السكان، ُيمثلون ضغوًطا على خدمات 
دارة النفايــات. وقــد تــم  الميــاه والصــرف الصحــي واإ
تخفيــف هــذا الضغــط جزئيًّــا مــن خــالل التدخــالت 

والدعــم مــن شــركاء قطــاع الميــاه والصــرف الصحــي 
والنظافــة الصحيــة.

مــع حــدوث مزيــد مــن التراجــع فــي الوضــع العــام 
يــزال  إلــى عوامــل أخــرى، ال  للتمويــل، باإلضافــة 
وضــع الميــاه والصــرف الصحــي والنظافــة الصحيــة 
مــع  صعًبــا،  المخيمــات  فــي  الســوريين  لالجئيــن 
معالجــة حمــأة الغائــط وتحديــات النظافــة الصحيــة 
المخــاوف  إلــى  باإلضافــة  البلــدان،  جميــع  فــي 
وبالنســبة  العــراق.  فــي  الميــاه  بنوعيــة  المتعلقــة 
لالجئيــن الذيــن يعيشــون فــي المجتمعــات المضيفــة، 

المؤشرالهدف الذي تم تحديده لعام 2018
عدد األشخاص الذين يحصلون على كمية كافية من المياه الصالحة للشرب من خالل توفيرها مؤقًتا.379.550

عدد األشخاص الذين يستفيدون من الحصول على كمية كافية من المياه الصالحة للشرب من خالل تحسين شبكات المياه على المدى الطويل.3.134.560

عدد األشخاص الذين يتمكنون من الوصول إلى مرافق وخدمات الصرف الصحي المناسبة.1.649.270

عدد األشخاص الذين تلقوا جلسة لتعزيز النظافة الصحية/تعبئة المجتمعات المحلية.1.445.330

عدد األشخاص المقيمين في األماكن والمؤسسات العامة، والذين يمكنهم الوصول إلى مرافق وخدمات آمنة ومالئمة للنوع االجتماعي، ومرافق 76.120
وخدمات الصرف الصحي، وأنشطة تعزيز النظافة الصحية.

تشــمل تحديــات الميــاه والصــرف الصحــي والنظافــة 
وبالرغــم  وموثوقيتهــا.  الخدمــات  تكاليــف  الصحيــة 
هــام  َتَفــشٍّ  أي  يحــدث  لــم  الصعوبــات،  هــذه  مــن 
لألمــراض التــي تتعلــق بالميــاه والصــرف الصحــي 

عــام 2017. فــي  الصحيــة  والنظافــة 

والصــرف  الميــاه  لقطــاع  الرئيســي  الهــدف  إن 
الصحــي والنظافــة الصحيــة فــي العاميــن القادميــن 
الصحــي  والصــرف  الميــاه  خدمــات  مواصلــة  هــو 
مــن  وفعاليــًة  اســتدامًة  األكثــر  الصحيــة  والنظافــة 
حيــث التكلفــة لالجئيــن المقيميــن فــي المخيمــات/

قطاع المياه والصرف الصحي 
والنظافة الصحية

ملخص االستجابة االقليمية للقطاع

الشركاءالسكان المستهدفون في عام 2018المناشدة المشتركة بين الوكاالت لعام 2018

4.685.000
من السكان المستهدفين

.3RP انظر إلى الصفحة 26 لالطالع على الحواشي التفسيرية المتعلقة بميزانية النداء المشترك بين الوكاالت للخطة *

*

  لبنان
28

12 األردن

2 العراق

الشركاء
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اإلستعراض اإلستراتيجي اإلقليمي
الخطة اإلقليمية لالجئين وتعزيز القدرة على مواجهة األزمات 2019-2018 

B المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية

دي خدمــات أكثــر كفــاءًة  المســتوطنات، ووجــود ُمــزوِّ
للمســاهمين  هــٍة  التكلفــة، وُموجَّ وفعاليــًة مــن حيــث 
الالجئيــن  مــن  الكبيــرة  النســبة  ذات  المناطــق  فــي 
المقيميــن فــي المجتمعــات المضيفــة. ومثــال ذلــك، 
الــذي ُيظهــر بالفعــل نتائــج فــي شــكل تخفيضــات فــي 
التكاليــف، هــو الحــل المســتدام لتوفيــر الميــاه، والــذي 

يتــم تنفيــذه فــي مخيــم الزعتــري فــي األردن.

اعتمــد قطــاع الميــاه والصــرف الصحــي والنظافــة 
الصحيــة المبــادئ الخمســة لجــدول أعمــال البحــر 
األزمــات،  مواجهــة  علــى  القــدرة  لتعزيــز  الميــت 
بــاألردن،  الميــت  البحــر  منطقــة  فــي  ُعِقــد  الــذي 
فــي  الرئيســية  االســتراتيجية  التحــوالت  ويواصــل 

مواجهــة  علــى  والقــدرة  الالجئيــن  عناصــر  إطــار 
مســتوى  وعلــى   .3RP الخطــة  ضمــن  األزمــات 
مســتدامة  حلــول  إلــى  االنتقــال  اســُتكِمل  المخيــم: 
وحلــول  الصحــي،  والصــرف  للميــاه  ومســتدامة 
الوفــاء  وضمــان  اإلمــكان،  عنــد  النفايــات  إدارة 
بالمعاييــر التــي تتعلــق بشــكل خــاص بالكــمِّ والنــوع، 
الميــاه  وخدمــات  واألمــن،  والكرامــة  والخصوصيــة 
والصــرف الصحــي والنظافــة الصحيــة لألشــخاص 
الضعفــاء واألشــخاص ذوي االحتياجــات الخاصــة، 
للخدمــات،  والبيئيــة  الماليــة  االســتدامة  وتحســين 
وتحديــد تــوازن جيــد للخدمــة بيــن القطــاع الخــاص 
والحكومــة والمنظمــات غيــر الحكوميــة؛ مــع التركيــز 
تتولــى  حيــث  وتمكينــه؛  الذاتــي  االكتفــاء  علــى 

الخدمــات.  توفيــر  مســؤولية  المحليــة  المجتمعــات 
المجتمعــات  مســتوى  علــى  ذلــك،  علــى  وعــالوًة 
المضيفــة، ســيواصل القطــاع دعــم مقدمــي الخدمــات 
للتكيــف مــع الطلــب المتزايــد علــى الخدمــات مــن 
وتقديــم  القــدرات  تعزيــز  منهــا  وســائل  عــدة  خــالل 
الخدمــات )رفــع مســتوى تغطيــة الخدمــات، وتوســيع 
أجــل  ومــن  الخدمــات(.  كفــاءة  وتحســين  نطاقهــا، 
شــركاء  سيســهم  المســتدامة،  بالخدمــات  النهــوض 
القطــاع فــي وضــع السياســات، والتخطيــط والتنســيق 
دارة المعلومــات والرصــد ونظــم التقييــم؛  القطاعــي، واإ
مــع التركيــز علــى اإلنصــاف وتعزيــز القــدرة المحليــة 
علــى مواجهــة األزمــات. وســتبقى المســاءلة تجــاه 
األشــخاص المتضرريــن محوريــًة فــي جميــع أعمــال 

القطــاع. 

برنامج األمم المتحدة اإلنمائي/تركيا
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الخطة اإلقليمية لالجئ�
وتــعزيــز القـدرة عـىل

مواجهة األزمات ٢٠١٨-٢٠١٩
استجـــــابًة لـألزمــــة الســــــــوريـة

 تركیا
$142M

  لبنان
$342M

  األردن
$139M

 العراق
$21M

USD 644
million

$138M $506M

0% 50% 100%

القدرة على مواجھة األزمات  -الالجئین 

سبل كسب العيش والتماسك 
االجتماعي

إصــدار  فــي  الُمحــَرز  الكبيــر  التقــدم  مــن  وبالرغــم 
تصاريــح العمــل لالجئيــن فــي تركيــا واألردن خــالل 
المعيشــية  الظــروف  تتحســن  لــم   ،2017 العــام 
المضيفــة  المجتمعــات  وأفــراد  الســوريين  لالجئيــن 
المســتضعفين؛ بســبب ارتفــاع معــدل التضخــم فــي 
مصــر، وبــطء الناتــج المحلــي اإلجمالــي فــي النمــو، 
إمكانيــة  وعــدم  العمــل،  فــرص  توافــر  ومحدوديــة 
وصــول الالجئيــن إلــى الوظائــف فــي معظــم البلــدان 
المثــال، مــن المتوقــع أن  الُمضيفــة. وعلــى ســبيل 
َيبلُــغ نمــو الناتــج المحلــي اإلجمالــي الحقيقــي فــي 
األردن 2.3%، و2% فــي لبنــان والعــراق، و%4.1 

فــي مصــر،19 و4% فــي تركيــا20  وال يــزال ُمعــدل 
البطالــة فــي المجتمعــات الُمضيفــة )ال ســيما بيــن 
الشــباب( مرتفًعــا فــي المنطقــة. وفــي ســياق األزمــة، 
االقتصــادي  االنتعــاش  فــي  محــدودة  ُتعتبــر  التــي 
وفرص العمل في الدول المســتضيفة، يلتزم شــركاء 
قطــاع ُســبل كســب العيــش والتماســك االجتماعــي 
بالتركيز على إيجاد فرص العمل الفعلية، وتحسين 
)مثــل:  العيــش  كســب  ُســبل  توفيــر  فــي  المواءمــة 
األمــن  قطاعــات  مثــل  القطاعــات،  بيــن  الروابــط 
الغذائــي، فضــاًل عــن األنــواع األخــرى مــن خدمــات 
التوظيف الُمقدمة(، ودعم تنفيذ السياســات لتشــجيع 

9

http://www.worldbank.org/en/region/mena/publication/mena-economic-monitor- الدولــي  البنــك  األول/أكتوبــر 2017،  تشــرين  أفريقيــا،  وشــمال  األوســط  للشــرق  االقتصــادي  المرصــد   19

refugees-in-mena-meeting-the-development-challenge-2017-october
http://www.worldbank.org/en/country/turkey/overview 20 البنك الدولي في تركيا، نظرة عامة

المؤشرالهدف الذي تم تحديده لعام 2018

عدد األفراد الموظفين أو العاملين لحسابهم الخاص، بما في ذلك العمالة القصيرة األجل )المال مقابل العمل والعمل الموسمي( والعمالة طويلة األجل.121.620

عدد األفراد الذين تم دعمهم للحصول على فرص العمل )التدريب، والتدريب الداخلي، والتوظيف، والدورات اللغوية(.319.080

عدد المجموعات المختلطة التي تم دعمها في مبادرات التماسك االجتماعي )بشكل مباشر أو غير مباشر(.25.450

االعتمــاد الذاتــي للفئــات المســتضعفة مــن الســكان، 
مــع الدعــوة إلــى التماسك/االســتقرار االجتماعــي فــي 

المناطــق التــي توجــد فيهــا توتــرات شــديدة.

ولذلــك، فــإن اســتراتيجية قطــاع ُســبل كســب العيــش 
والتماســك االجتماعــي لعــام 2018 تشــمل مــا يلــي:

• تعزيز إمكانية توظيف الالجئين وأفراد المجتمعات 
الُمضيفــة مــن خــالل التدريــب الوظيفــي، والدورات 
اللغويــة، والتدريــب الداخلي/المتدربيــن، والتوفيــق 
بيــن الوظائــف والتوجيــه الوظيفــي. وســيتم أيًضــا 

*

ملخص االستجابة االقليمية للقطاع

الشركاءالسكان المستهدفون في عام 2018المناشدة المشتركة بين الوكاالت لعام 2018

608.700
من السكان المستهدفين

.3RP انظر إلى الصفحة 26 لالطالع على الحواشي التفسيرية المتعلقة بميزانية النداء المشترك بين الوكاالت للخطة *

8 تركیا

37 األردن63 لبنان

17 العراق

الشركاء
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اإلستعراض اإلستراتيجي اإلقليمي
الخطة اإلقليمية لالجئين وتعزيز القدرة على مواجهة األزمات 2019-2018 

فــي  المطلوبــة  المهــارات  بيــن  الصلــة  تعزيــز 
الســوق والتدريــب؛ لضمــان وصــول المشــاركين 
إلــى ســوق العمــل عنــد انتهــاء الــدورات التدريبيــة، 
وحصــول الالجئيــن علــى العمــل، وأيًضــا تقديــم 
الدعــم لتنفيــذ سياســات مــن قبيــل تنظيــم تصاريــح 
العمــل فــي تركيــا. ويشــمل هــذا الدعــم مــا يلــي: 
نطــاق  علــى  اللغويــة  المهــارات  علــى  التدريــب 
قــدرة  وتعزيــز  الوظائــف،  بيــن  والتوفيــق  واســع، 
لحكومــة  التابعــة  التوظيــف  )وكالــة  المؤسســة 
تركيــا(، وزيــادة الوعــي مــع القطــاع الخــاص وبيــن 
المتاحــة.  الفُــرص  بشــأن  العمــل  عــن  الباحثيــن 
ونظــًرا الرتفــاع مســتويات البطالــة بيــن الشــباب، 
يواصــل الشــركاء فــي قطــاع ُســبل  كســب العيــش 
توفيــر التدريــب المهنــي لزيــادة قابليتهــم للتوظيــف. 
وفــي تركيــا، يواصــل الشــركاء فــي قطــاع ُســبل 
كســب العيــش توفيــر التدريــب التقنــي والمهنــي، 
لزيــادة  اللغــوي؛  والتدريــب  والمهــارات،  والتعليــم 

فُــرص الحصــول علــى العمــل.

للدخــل  الُمــِدرَّة  الفــرص  أو  العمــل  فُــرص  خلــق   •
القصيــر  والنقــدي  المكثــف  العمــل  خــالل  مــن 
األجــل لبرامــج العمــل و/أو الوظائــف المســتدامة. 
ويسترشــد النهــج العــام لدعــم ُســبل كســب العيــش 
المســتدامة والفُــرص االقتصاديــة باإلطــار القائــم 
والــذي  األزمــات،  مقاومــة  علــى  القــدرة  علــى 
ــة للســكان  يشــمل: )1( تلبيــة االحتياجــات الُمِلحَّ
للمســاعدة  التدخــالت  طريــق  عــن  المتضرريــن 
)التكيــف(،  العيــش  كســب  ســبل  اســتقرار  علــى 
مثــل النقــد القصيــر األجــل للعمــل، و)2( التركيــز 
علــى االنتعــاش االقتصــادي المحلــي فــي األجليــن 
ذلــك  فــي  بمــا  )التعافــي(،  والطويــل  المتوســط 
التدخــالت الراميــة إلــى تعزيــز العمالــة المســتدامة 
عــادة االندماج/اإلدمــاج، و)3(  درار الدخــل، واإ واإ
إيجــاد العمالــة الطويلــة األجــل والنمــو االقتصــادي 
الشــامل )لمســتدام(. وفــي األردن، سيتَِّســع منهــج 
3X6 الــذي يدمــج فُــرص العمــل القصيــرة األجــل 
مــع االلتحــاق بــدورات تطويــر المهــارات، لتعزيــز 
الصغيــرة،  التجاريــة  األعمــال  لبــدء  المدخــرات 
إقامــة  أجــل  مــن  الســوريين  الالجئيــن  ليشــمل 
إنشــاء  عنــد  والســوريين  األردنييــن  بيــن  شــراكة 

الصغيــرة. التجاريــة  المشــاريع 

تعزيــز بيئــة األعمــال التجاريــة مــن أجــل خلــق   •
مســتوى  رفــع  هــذا  وسيشــمل  العمــل،  فُــرص 

سلســلة القيمــة، وظــروف العمــل الالئقــة، وتعزيــز 
المؤسســات الصغيــرة متوســطة الحجــم. ســيواصل 
السياســات  وضــع  دعــم  القطــاع  فــي  الشــركاء 
إيجــاد  ثــم  ومــن  االقتصــادي،  النمــو  لتعزيــز 
الُمضيفــة.  الــدول  فــي  العمــل  فــرص  مزيــد مــن 
مــع  الشــراكات  نطــاق  توســيع  أيًضــا  وسيشــمل 
القطــاع الخــاص لزيــادة ُفــرص العمــل واألعمــال 
التجاريــة لالجئيــن وأعضــاء المجتمــع الُمضيــف. 
علــى ســبيل المثــال، بمــا أن المؤسســات الصغيــرة 
والمتوســطة الحجــم تقــوم بتوظيــف مــا يزيــد عــن 
مــن   %30 أن  ســيما  ال  الســكان،  مــن   %50
الســكان العامليــن يعملــون لحســابهم الخــاص فــي 
غــرى  لبنــان، فمــن شــأن مســاعدة المنشــآت الصُّ
والصغيــرة والمتوســطة الحجــم فــي إقامــة روابــط 
والحصــول  اإلنتاجيــة  وتوســيع  جديــدة،  تجاريــة 
فُــرص  مــن  المزيــد  تخلــق  أن  التمويــل،  علــى 

العمــل فــي لبنــان.

االســتقرار  لتعزيــز  األولويــة  إعطــاء  ســيتم   •
المجتمعيــة  البرامــج  خــالل  مــن  االجتماعــي 
المباشــرة، مثــل الحــوار المجتمعــي والتدريــب علــى 
المحليــة،  المجتمعــات  وخفــارة  النزاعــات  إدارة 
خــالل  مــن  المباشــر  غيــر  النهــج  عــن  فضــاًل 
النهــج  إلــى  اســتناًدا  البلديــة؛  خدمــات  تحســين 
المحلــي. وفــي لبنــان، ســيواصل شــركاء القطــاع 
دعــم البلديــات عــن طريــق توفيــر التدريــب علــى 
الوطنيــة  والمؤسســات  للبلديــات  القــدرات  بنــاء 
والمحليــة فــي مجــال إشــراك المجتمعــات ومنــع 
ز تقديــم الخدمــات  نشــوب الصراعــات، ممــا ســُيعزِّ
علــى مســتوى البلديــة؛ لتخفيــف ضغــط المــوارد 
والالجئيــن. الُمضيفيــن  الســكان  بيــن  والمنافســات 

المفوضية/مصر/سكوت نيلسون
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خطة االستجابة اإلقليمية/الخطة اإلقليمية لالجئين وتعزيز القدرة 
على مواجهة األزمات )2018-2012(

تطور االستجابة ألزمة اللجوء السوري
صــدرت أول خطــة اســتجابة إقليميــة RRP ألزمــة الالجئيــن الســوريين فــي مــارس 2012 لتلبيــة الحاجــة إلــى حمايــة ومســاعدة الالجئيــن الســوريين فــي تركيــا 
ولبنــان واألردن والعــراق. وفــي الســنة نفســها، تــم تدقيقهــا مرتيــن: خطــة االســتجابة اإلقليميــة الثانيــة )يونيــو(، وخطــة االســتجابة اإلقليميــة الثالثــة )ســبتمبر(. وفــي 
عــام 2013، أصبحــت مصــر أيًضــا جــزًءا مــن خطــة االســتجابة اإلقليميــة الرابعــة، التــي تــم تدقيقهــا فــي مايــو 2013 لتصبــح خطــة االســتجابة اإلقليميــة الخامســة.

ويشــير االنتقــال الالحــق إلــى النمــوذج اإلقليمــي لالجئيــن للخطــة اإلقليميــة لالجئيــن وتعزيــز القــدرة علــى مواجهــة األزمــات 3RP والقــدرة علــى مواجهــة األزمــات. 
وتضمَّنــت خطــة االســتجابة اإلقليميــة الخامســة 75.1 مليــون عضــو مــن أعضــاء المجتمــع المضيــف كمجموعــة ســكانية مســتهدفة، فــي حيــن تضمــن برنامــج 

االســتجابة اإلقليميــة السادســة فــي عــام 2014 فئــة مــن التدخــالت التــي تغطــي برامــج بنــاء القــدرات والقــدرة علــى مواجهــة األزمــات.

ــا فــي االســتجابة لألزمــة مــن خــالل الجمــع بيــن القــدرات اإلنســانية واإلنمائيــة  وقــد ُأطلقــت الخطــة 3RP ألول مــرة فــي عــام 2015، ممــا ُيمثــل تحــواًل نموذجيًّ
واالبتــكار والمــوارد. وهــي مبــادرة فريــدة وُمنسَّــقة، تهــدف إلــى تحقيــق زيــادة فــي القــدرة علــى مواجهــة األزمــات، وتحقيــق التنميــة القائمــة علــى االســتقرار والمســاعدة 

اإلنســانية لمواجهــة األزمــة.

وعلــى الصعيــد الُقطــري، شــهد عــام 2015 أول إصــدار لخطــة لبنــان لالســتجابة لألزمــة الســورية، وخطــة االســتجابة األردنيــة لألزمــة الســورية، والخطــط التــي 
.3RP تقــوم بهــا الســلطات الوطنيــة، والتــي تــم دمجهــا كالفصــول الخاصــة بــكل بلــد ضمــن الخطــة

واســتمرت الخطــة 3RP كخطــة مدتهــا ســنتان متعاقبتــان منــذ عــام 2015، مــع إصــدار نســخة 2017-2018 الســتكمال االنتقــال إلــى خطــة إقليميــة كاملــة 
التكلفــة لمــدة عاميــن، تســمح بتخطيــط تدخــالت طويلــة األجــل، وتشــجيع التمويــل المتعــدد الســنوات.

التمويل
عنصر الالجئين وعنصر القدرة على مواجهة األزمات مقابل التمويل الذي تم استالمهإجمالي قيمة المناشدة مقابل التمويل الذي تم استالمه

بموجــب الخطــة 3RP وخطــط االســتجابة اإلقليميــة RRP الســابقة لهــا، تــم 
جمــع 12.8 مليــار دوالر أمريكــي منــذ عــام 2012 .

منــذ عــام 2015، تضمنــت الخطــة 3RP عنصــري الالجئيــن والقــدرة علــى مواجهــة األزمــات ضمــن 
إجمالــي قيمــة المناشــدة التــي يتــم تعقبهــا بشــكل منفصــل؛ لرصــد التقــدم الُمحــَرز فــي النهــج القائــم علــى 

القــدرة علــى مواجهــة األزمــات.

** وفقــًا لتوزيــع عنصــري الالجئيــن والقــدرة علــى مواجهــة األزمــات، تقريــر التطــور للخطــة 3RP للعــام 2017، فــي أوكتوبــر *التمويل الذي تم استالمه لغاية 5 ديسمبر 2017.
 .2017

خطة االستجابة اإلقلیمیة 
RRP   2012لعام

:السكان المستھدفون
الجئ سوري 710,000

:المیزانیة
دوالر أمریكي ملیون 488

خطة االستجابة اإلقلیمیة 
RRP   2013لعام

:  السكان المستھدفون
الجئ سوري، ملیون  3.45

غیرھم من ملیون  1.88و
المستفیدین من ضمنھم 
ةأعضاء المجتمعات المضیف

:المیزانیة
دوالر أمریكيملیون  2.98

خطة االستجابة اإلقلیمیة 
RRP   2014لعام

:  السكان المستھدفون
الجئ سوري، ملیون  4.1
عضو من ملیون  2.7و

المجتمعات المضیفة

:المیزانیة
دوالر أمریكيملیون  3.74

عزیز الخطة اإلقلیمیة لالجئین وت
القدرة على مواجھة االزمات 

3RP  2015لعام
: السكان المستھدفون

الجئ سوري، ملیون   4.3
عضو من ملیون  21و

ي بما ف(المجتمعات المضیفة 
)ةذلك حمالت التطعیم الجماعی

:المیزانیة
دوالر أمریكي ملیون 4.32

الخطة اإلقلیمیة لالجئین 
وتعزیز القدرة على مواجھة 

2016لعام  3RP االزمات
: السكان المستھدفون

 4و الجئ سوري،ملیون  7,4
عضو من المجتمعات  ملیون

المضیفة 
:المیزانیة

دوالر أمریكيملیون  54,4

الخطة اإلقلیمیة لالجئین 
وتعزیز القدرة على مواجھة 

2017لعام  3RPاالزمات 
: السكان المستھدفون

الجئ سوري، ملیون  7,4
عضو من ملیون  4,4و

المجتمعات المضیفة
:المیزانیة

دوالر أمریكيملیون  63,4

الخطة اإلقلیمیة لالجئین 
وتعزیز القدرة على مواجھة 

2018االزمات لعام 
: السكان المستھدفون

الجئ سوري، ملیون  3,5
عضو من ملیون  9,3و

المجتمعات المضیفة
:المیزانیة

دوالر أمریكيملیون  45,4

$2.18b $2.22b

$1.53b

$3.07b
$2.81b $2.73b

$2.87b

$486m
$659m $751m

$1.25b

$1.73b
$1.90b

$1.58b

تمویل مكون الالجئین الفجوة في مكون الالجئین تمویل مكون القدرة على مواجھة األزمات الفجوة في مكون القدرة على مواجھة األزمات

2015 2016 2017 ** 2018

374m 77%

$2.12b
71%

$2.27b
61%

$2.67b
62%

$2.88b
63%

$2.45b
53% *

488m

$2.98b

$3.74b

$4.32b
$4.54b $4.63b

$4.45b

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
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اإلنجازات التشغيلية
منــذ عــام 2012، قدمــت خطــة االســتجابة اإلقليميــة RRP  وخطــة 3RP الحمايــة والمســاعدة ألكثــر مــن 5 مالييــن الجــئ ســوري، باإلضافــة إلــى المالييــن مــن 
أعضــاء المجتمــع المضيــف، فضــاًل عــن دعــم النظــم والخدمــات الوطنيــة التــي يتــم دعمهــا فــي المجتمعــات المضيفــة. وهــذا الدعــم المجتمعــي المضيــف أمــر حيــوي 
داخــل الســياق؛ حيــث يعيــش أكثــر مــن 90 فــي المائــة مــن عــدد الالجئيــن فــي الحــاالت المقــررة فــي المناطــق الحضريــة أو شــبه الحضريــة أو الريفيــة، بــداًل مــن 

المخيمــات. ونوضــح أدنــاه بعــض اإلنجــازات التــي حققتهــا خطــة االســتجابة اإلقليميــة RRP /الخطــة 3RP منــذ عــام 2012.

٢٢٣,٤٦١ فرًدا تم دعمهم للحصول على
فرصة عمل (تدریب، توظیف، دورات تدریب لغوي)

أكثر من ٧٨٤,٠٠٠ من األطفال تلقوا الخدمات
المتخصصة لحمایة الطفل

١,٢ ملیون
فرد على األقل
مستفیدون من
حلول المأوى

١٦٤,٧٠٦
سوري تقدموا بطلبات 
إلعادة التوطین

٢,٧ ملیون فرد على األقل مستفیدون من تحسین فرص
الحصول على كمیة مناسبة من المیاه الصالحة للشرب.

١,٥ ملیون فرد مستفیدون من الحصول
على المراحیض المناسبة.

٪٩٤
من الالجئین السوریین لدیهم حالی�ا 

سجالت تسجیل ُمحدَّثة، تتضمن القید على 
نظام ایریس

٢,٥١ ملیون

٢,٣٠ ملیون٢,٢٥ ملیون

١,٩٢ ملیون

١,٣٩
ملیون

٢٠١٣ ٢٠١٤ ٢٠١٥ ٢٠١٦ ٢٠١٧

 ٢١٤,٨٦٨

 ٣٩٣,٦١١

 ٦٥٨,٣١٣

 ٩١٩,٦٦٩  ٩٣٠,٠٠٤

٢٠١٣ ٢٠١٤ ٢٠١٥ ٢٠١٦ ٢٠١٧

٩٣٠,٠٠٤ من األطفال السوریین
مستهدفین للتسجیل في التعلیم األساسي

لعام ٢٠١٧

٤,٤٢١ فصًال دراسی�ا ُشیِّد أو
ُأنشيء أو ُأِعید تأهیله

١٣,٧ ملیون من االستشارات
في خدمات الرعایة الصحیة األولیة.

١,٥١٤ مرفًقا صحی�ا
مدعوًما.

١,٨٥ ملیون 
فردًا تلقوا مساعدات نقدیة غیر

مشروطة بقطاع خاص، أو
مساعدات نقدیة طارئة

   في عام ٢٠١٧

٢,٥ ملیون فردًا تلقوا 
المساعدات الغذائیة في عام ٢٠١٧

 ٤٠٧,٤٩٧  ٥٤١,٦٥٥

١,٤٧ ملیون

١,٨٥ ملیون

٢٠١٤ ٢٠١٥ ٢٠١٦ ٢٠١٧
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 المناشدة المشتركة بين الوكاالت حسب الشريك/البلد 
المجموعإقليميتركيالبناناألردنالعراقمصرالشركاء

 542.852  189.552  353.300  منظمة آكشن آيد 

 ACF 21.297.636  19.670.000  1.436.838  190.798  منظمة العمل ضد الجوع 

 )ADRA(  1.610.000  1.610.000  وكالة األدفنست لإلغاثة والتنمية الدولية 

 )ACTED( 8.845.376  4.815.749  4.029.627  وكالة التعاون التقني والتنمية 

 )AND( 2.100.000  2.100.000  شبكة عكار للتنمية 

 150.000  150.000  جمعية الفيحاء 

 2.500.000  2.500.000  جمعية المجموعة اللبنانية للتنمية 

 81.800  81.800  الميثاق 

 )APS( 405.831  405.831  أليانزا بور ال سوليدريداد 

 )MSD( 148.000  148.000  مؤسسة المقدسي لتنمية المجتمع 

 )ANERA( 2.325.000  2.325.000  المؤسسة األمريكية إلغاثة الالجئين في الشرق 

 Arcenciel 6.040.000  6.040.000  جمعية ارسنسيل 

 Arche noVa 750.000  750.000  جمعية أرتش نوفا 

 )Arci Cultura e Sviluppo )ARCS  237.792    -  237.792 

 )AMEL( 7.739.271  7.739.271  الجمعية اللبنانية الشعبية للعمل الشعبي 

 975.000  975.000  منظمة بحار 

 BCF 2.189.000  2.189.000  مؤسسة برزاني الخيرية 

 )B&Z( 1.901.000  1.901.000  جمعية بسمة وزيتونة 

 )BOHD( 523.000  523.000  منظمة بوجين للتنمية البشرية 

 )BC( 600.000  600.000  المجلس الثقافي البريطاني 

 )CAOFISR(  1.500.000  1.500.000  منظمة المعونة الكندية لجمعية الرحاب الدولية 

 )CARE( 12.302.143  3.434.965  8.867.178  منظمة كير الدولية 

 24.638.172  10.990.630  13.647.542  مؤسسة كاريتاس الدولية 

 )CRS( 5.133.273  5.133.273  هيئة اإلغاثة الكاثوليكية 

 )CVT( 1.300.000  1.300.000  مركز عالج وتأهيل ضحايا التعذيب 

 )Comitato Internazionale per lo Sviluppo dei Popoli )CISP  5.450.000  5.450.000 

 )CEO( 650.000  650.000  منظمه الجهود المشتركة 

 6.969.860  6.969.860  منظمة )كونسيرن( العالمية   

 )Cooperazione e Sviluppo )CESVI  1.698.513  1.698.513 

 )DRC( 23.557.592  17.150.000  6.251.707  155.885  مجلس الالجئين الدنماركي 

 )DAF( 1.973.532  1.973.532  دار الفتوى 

 )FTL( 1.200.000  1.200.000  لبنان للتجارة العادلة 

 )FCA( 573.916  573.916  معونة الكنيسة الفنلندية 

 530.000  530.000  مؤسسة ميريوكس 

 )FAO( 90.083.282  38.252.000  32.638.282  14.593.000  4.600.000  منظمه الزراعة والغذاء 



49

اإلستعراض اإلستراتيجي اإلقليمي
الخطة اإلقليمية لالجئين وتعزيز القدرة على مواجهة األزمات 2019-2018 

المجموعإقليميتركيالبناناألردنالعراقمصرالشركاء
 807.070  807.070  الصليب األحمر الفرنسي  

 4.000.838  3.540.000  460.838  منظمة)FPSC( األسبانية  

 )THW( 650.000  650.000  الوكالة األلمانية االتحادية لإلغاثة اإللكترونية 

 )CHF( 3.350.000  3.350.000  المجتمعات العالمية 

 )Gruppo di Volontariato Civile )GVC  4.108.000  4.108.000 

 255.000  255.000  منظمة)هابيتات فور هيومانيتي( 

 )HI( 2.397.229  2.397.229  منظمة اإلعاقة الدولية 

 )HI( 2.200.000  2.200.000  التحالف الدولي للقلب 

 HelpAge International  105.774  422.074  527.848 

 )Himaya Daee Aataa )HDA  867.000  867.000 

 )HRF( 182.100  182.100  مؤسسه اإلغاثة اإلنسانية 

 Humedica  593.092  593.092 منظمة هومديكا  

 )IDRAAC( 920.027  920.027  معهد التطوير والبحث والدفاع والعناية 

 1.953.000  1.953.000  إنترناشيونال أليرت  

 )ICMC( 6.379.167  6.379.167  الوكالة الكاثوليكية الدولية للهجرة 

 )IFRC(  االتحاد الدولي للصليب األحمر    -    - 

 )ILO( 38.800.000  20.000.000  16.500.000  2.300.000  مكتب العمل الدولي 

 )IMC( 23.200.000  20.000.000  3.200.000  الهيئات الطبية الدولية 

 )IOM( 84.631.733  55.361.133  15.000.000  9.360.000  3.991.600  919.000  المنظمة الدولية للهجرة 

 )IOCC( 8.054.115  4.359.995  3.694.120  الجمعيات الخيرية المسيحية األرثوذكسية الدولية 

 )IRD( 846.088  846.088  اإلغاثة والتنمية الدولية 

 )IRC( 28.772.269  15.008.704  11.953.290  1.810.275  لجنه اإلغاثة الدولية 

 INTERSOS  644.000  8.961.130  6.650.000  16.255.130 إنتيرسوس - منظمة المساعدات اإلنسانية 

 )IRW( 10.814.803  5.771.000  2.385.803  2.658.000  اإلغاثة اإلسالمية العالمية 

 )JCCP( 287.082  287.082  الحملة اليابانية ألطفال فلسطين 

 JEN  3.684.000  3.684.000 منظمة جي إي إن 

 )JHASi( 1.284.136  1.284.136  الجمعية األردنية الدولية للمساعدة الصحية 

 )JPS( 1.359.604  1.359.604  الجمعية األردنية للمسعفين 

 KAFA  1.498.158  1.498.158 منظمة كفى للعنف واالستغالل 

 )KnK Japan )KnkJ  27.076  27.076 

 )LECORVAW( 650.000  650.000  المجلس اللبناني لمقاومة العنف ضد المرأة 

 )LSESD( 1.377.045  1.377.045  الجمعية اللبنانية للتنمية التعليمية واالجتماعية 

 325.000  325.000  الدعم اللبناني 

 )LAW( 1.763.646  1.763.646  العمل القانوني في جميع أنحاء العالم 

 )LWF( 2.567.083  2.567.083  اإلتحاد اللوثري العالمي 

 12.900.000  12.900.000  جمعية مقاصد الخيرية اإلسالمية  

 2.500.000  2.500.000  مؤسسة المخزومي 

 2.416.500  2.416.500  منظمة ميداير 

 )MdM( 5.115.393  3.540.391  1.575.002  منظمة أطباء العالم 

 )MAP( 609.000  609.000  المساعدة الطبية للفلسطينيين 
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المجموعإقليميتركيالبناناألردنالعراقمصرالشركاء
 منظمة الشرق األوسط وشمال إفريقيا للخدمات والمناصرة واالندماج وبناء 

 )MOSAIC( 130.000  130.000 القدرات 

 )MCC( 1.522.790  1.522.790  لجنة مينوتي المركزية 

 )MC( 11.516.410  11.516.410  -    منظمة مرسي كوربس 

 144.000  144.000  منظمة الرحمة بال حدود 

 7.900.000  7.900.000  منظمة ميرسي األمريكية 

 )MECI( 388.046  388.046  معهد أطفال الشرق األوسط 

 Mouvement Social  180.000  180.000 

  MA 400.000  400.000  المعونة اإلسالمية 

 )NEF( 9.525.857  9.525.857  -    مؤسسة الشرق األدنى 

 )NICCOD( 798.418  798.418  نيبون للتعاون الدولي لتطوير المجتمعات 

 )NRC( 57.573.289  32.277.265  22.126.524  3.169.500  المجلس النرويجي لالجئين 

 )OHCHR( 182.000  182.000  مكتب المفوضية السامية لألمم المتحدة لحقوق اإلنسان 

 7.492.518  4.154.198  3.324.322  13.998  منظمة اوكسفام 

 86.460.146  86.460.146  الشركاء - تركيا 

 )Pathfinder International )PATH  632.000  632.000 

 )Peace Winds Japan )PWJ  3.493.047  3.493.047 

 )PI( 5.380.622  2.700.000  1.335.076  1.345.546  بالن إنترناشيونال 

 )PCPM(  3.655.865  3.655.865  المركز البولندي للمعونة الدولية 

 )PU-AMI( 5.785.523  3.720.334  1.215.189  850.000  منظمة اإلغاثة األولية 

 )PC( 1.900.000  1.900.000  منظمة تحفيز اإلزدهار 

 )QRC( 7.646.301  4.360.000  3.286.301  الهالل األحمر القطري 

 REACH  243.500  243.500 مؤسسة ريتش 

 )RI( 7.639.000  4.040.000  3.599.000  منظمة اإلغاثة الدولية 

 )RMF( 41.750.000  41.750.000  مؤسسة رينيه معوض 

 )ABAAD( 2.900.000  2.900.000  مركز الموارد للمساواة بين الجنسين 

 )RESTART( 6.399.020  6.399.020  مركز ريستارت إلعادة تأهيل ضحايا العنف والتعذيب 

 )RtP( 7.938.419  4.000.000  3.938.419  مؤسسة الحق في اللعب 

 )RHAS( 117.000  117.000  الجمعية الملكية للتوعية الصحية 

 5.500.000  5.500.000  مؤسسه صفدي  

 )SCI( 37.136.970  23.583.100  5.066.192  4.558.800  3.928.878  مؤسسة حماية الطفل الدولية 

 )SFCG( 273.797  273.797  مؤسسة البحث عن أرض مشتركة 

 )SIF( 2.454.000  2.454.000  منظمة اإلغاثة الفرنسية اإلسالمية 

 SeraphimGLOBAL  4.000.000  4.000.000 

 shareQ  310.000  310.000 

 منظمة شيلد– التدخل االجتماعي واإلنساني واالقتصادي للتنمية المحلية  
 )SHEILD( 5.750.000  5.750.000 

 Solidar Suisse  1.122.500  1.122.500 

 2.820.099  2.820.099  مؤسسة سوليدارتيز 

 )SGED( 387.456  387.456  مجموعة سنبلة للتعليم والتطوير 

 )HEKS/EPER( 2.150.000  2.150.000  معونة الكنيسة السويسرية 
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المجموعإقليميتركيالبناناألردنالعراقمصرالشركاء
 4.541.464  4.541.464  مؤسسة تابيثا-دوركاس 

 )Terre des Hommes )TDH  1.082.497  823.378  1.905.875 

 )Terre des Hommes Italia )TDH-Italy  2.357.250  2.297.356  4.654.606 

 )AVSI( 5.166.385  3.609.500  1.556.885  رابطة المتطوعين في الخدمة الدولية 

 )LOST( 300.000  300.000  المنظمة اللبنانية للدراسات والتدريب 

 The United Nations Human Settlements 
 )Programme )UN–Habitat 2.039.950  2.039.950 

 The United Nations Office for Project Services 
 ))UNOPS 47.398.664  45.000.000  92.398.664 

 1.170.000  1.170.000  منظمة )اون بونتي بير( األمم المتحدة 

 )URDA( 7.314.000  7.314.000  اتحاد جمعية اإلغاثة والتنمية 

 )UNICEF( 855.173.418  7.000.000  181.870.724  428.256.363  187.164.329  25.127.002  25.755.000  منظمة األمم المتحدة للطفولة 

 )UNDP( 326.303.367  5.000.000  64.516.341  189.415.000  60.472.026  2.400.000  4.500.000  برنامج األمم المتحدة اإلنمائي 

 )UNESCO( 19.689.200  10.402.200  6.000.000  3.287.000  منظمة األمم المتحدة للثقافة والعلوم 

 UN( هيئة األمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة 
 )Women 6.686.000  3.126.240  1.200.000  2.068.899  13.081.139 

 )UNHCR( 1.306.371.381  134.364.103  320.173.584  453.722.310  232.211.167  113.065.234  52.834.983  المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين 

 برنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشرية )موئل األمم 
 )UN-Habitat( )6.960.000  6.960.000 المتحدة 

 )UNIDO( 14.000.000  9.000.000  5.000.000  منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية 

 )UNFPA( 43.114.847  2.590.466  11.320.844  19.958.037  6.645.000  2.600.500  صندوق األمم المتحدة للسكان 

 وكالة األمم المتحدة لغوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين في 
 74.630.000  18.669.171  55.960.829 الشرق األدنى  )األونروا( 

 متطوعو األمم المتحدة )برنامج متطوعي األمم المتحدة( 
  )UNV( 250.000  250.000 

 Vento di Terra  2.115.744  2.115.744 

 -    -    جمعية رؤية األمل الدولية 

 )WCC( )3.363.393  3.363.393  منظمة أطفال الحرب )كندا 

 3.500.000  3.500.000  منظمة أطفال الحرب )هولندا( 

 )WCUK( )356.950  356.950  منظمة أطفال الحرب )المملكة المتحدة 

 )WFP( 741.504.065  37.360.710  425.671.641  210.979.605  28.157.900  39.334.209  برنامج الغذاء العالمي 

 )WHO( 43.243.000  21.373.000  16.425.000  2.750.000  945.000  1.750.000  منظمة الصحة العالمية 

 )WRF( 295.182  295.182  الصندوق العالمي إلعادة التأهيل 

 )WRG( 956.000  956.000  منظمة اإلغاثة - ألمانيا 

 )WVI( 13.760.839  11.593.260  2.167.579  منظمة الرؤية العالمية 

 )YFORD( 952.870  952.870  منظمة شباب من أجل التنمية 

 250.000  250.000  منظمة زوا العالمية 

.3RP انظر إلى الصفحة 26 لالطالع على الحواشي التفسيرية المتعلقة بميزانية النداء المشترك بين الوكاالت للخطة *

 5.608.951.510  165.283.274  1.743.677.229  2.291.098.474  1.043.346.938  226.812.206  138.733.389 المجموع

 1.160.540.505  -    904.650.226  157.696.596  97.731.683  462.000  -   التمويل الوارد المتعدد السنوات

 4.448.411.005  165.283.274  839.027.003  2.133.401.878  945.615.255  226.350.206  138.733.389 إجمالي قيمة المناشدة
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