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األعداد التخطيطية ومتطلبات التمويل للخطة اإلقليمية لالجئين وتعزيز القدرة على مواجهة األزمات
األعداد التخطيطية لالجئين السوريين لعام 2015م
مصر

اعتباراًمن:

األردن

العراق

المجموع

لبنان

تركيا

ديسمبر 2012

13,000

74,000

168,000

180,000

148,000

583,000

ديسمبرً2013

145,000

216,000

575,000

905,000

562,000

2,403,000

ديسمبرً2014

137,504

228,484

619,777

1,146,405

1,165,279

3,297,449

ديسمبرً2015

120,000

250,000

700,000

1,500,000

1,700,000

4,270,000

استعراض الخطة اإل قليمية لالجئين وتعزيز القدرة على مواجهة األزمات
 4.3مليون الجئ
(بحسبًالتوقعاتًبحلولًشهرًديسمبر2015م)

 5.9مليون
 5.5مليار

مستفيدًمباشر

دوالر أمريكي مطلوب

مجمل متطلبات التمويل للدعم بالدوالر األمريكي ) ( USD 5,506,704,435
آخرى*

المجموع للعام 2015م

عنصر الالجئين
مصر**

211,130,327

168,633,269

-

379,763,596

العراق

317,808,854

108,232,478

-

426,041,332

األردن***

889,038,530

916,287,754

1,062,774,000

2,868,100,284

لبنان****

1,419,048,853

724,206,229

2,143,255,082

تركيا

460,717,975

163,371,500

624,089,475

إقليمياً

123,202,608

5,026,058

128,228,666

المجموع

3,420,947,147

عنصر المجتمع المضيف

2,085,757,288

مجمل متطلبات الوكاالت بالدوالر األمريكي ( ***** ( USD 4,533,248,258
عنصر الالجئين

عنصر المجتمع المضيف

المجموع لعام 2015م

الميزانية المتوقعة لعام
2016م
184,144,927

مصر

106,448,327

83,133,269

189,581,596

العراق

317,808,854

108,232,478

426,041,332

423,003,561

األردن

875,481,985

315,910,190

1,191,392,175

1,131,822,566

لبنان

1,365,781,246

608,133,768

1,973,915,014

1,923,885,510

تركيا

460,717,975

163,371,500

624,089,475

624,089,475

إقليمياً

123,202,608

5,026,058

128,228,666

115,405,799

المجموع

3,249,440,995

4,533,248258

4,402,351,838

1,283,807,263

*يشملًاإلعاناتًوالمساندةًاألمنيةًوالبنيةًالتحتيةًوفقدانًالدخل.
** يشملًمتطلباتًالحكومةًالمصرية :وزارةًالتعليمً( 102,000,000دوالر) وزارةًالصحةً( 88,182,000دوالر) .وقدًتمًتوزيعًالمبلغًاإلجماليًوقدرهً 190,182,000دوالرً
بمقدارً 104,682,000دوالرًلعنصرًالالجئينًبينماًعنصرًالمجتمعًالمضيفًخصصًله 85,500,000دوالر.
*** ّ
يمثلًمجموعًمتطلباتًخطةًاالستجابةًاألردنيةًعلىًالنحوًالمحدّدًمنًًقِبَلًالحكومةًاألردنيةًبناءًعلىًالمسودةًالنهائية بتاريخً 1ديسمبر2014م.
**** يشملًمتطلباتًالحكومةًاللبنانية :وزارةًالتربيةًوالتعليمًالعاليً( 22.600.000دوالر)ً،وزارةًالطاقةًوالمياهً( 22.200.000دوالر)ً،وزارةًالزراعةً( 6.000.000دوالر)ً،
وزارةًالصحةًالعامةً( 33.000.000دوالر)ً،وزارةًالشؤونًاالجتماعيةً( 85.540.068دوالر) .وقدًتمًتوزيعًالمبلغًاإلجماليًوهوً 169.340.068دوالربمقدارً53.267.607
دوالرًلعنصرًالالجئينًبينماًعنصرًالمجتمعًالمضيفًخصصًلهً 116.072.461دوالر.
***** ّ
يمثلًمتطلبًالوكاالتًوالشركاءًولقدًتمًإضافةًهذاًالمتطلبًفيًمتطلباتًالتمويلًاإلجمالية.

الخطة اإلقليمية لدعم الالجئين ولتعزيز القدرة على مواجهة األزمات ( ،)3RPهي عبارة عن استراتيجية شراكة إقليمية واسعة النطاق تعتمد دعائمها على
أساس الخطط أو اإلجراءات الوطنية ،كما أنها منصة لحشد الدعم وتعبئة الموارد ومتابعة تنفيذ البرامج .تعمل الخطة على تلبية توفير الحماية األساسية
والمساعدات اإلنسانية لالجئين كما تعمل في الوقت ذاته على تعزيز قدرة الصمود في مواجهة األزمات لدى المجتمعات والحكومات المضيفة لالجئين
السوريين في كل من البلدان الخمسة األكثر تضرراً والمجاورة لسوريا :الجمهورية البنانية والجمهورية التركية وجمهورية مصر العربية وجمهورية
العراق والمملكة األردنية الهاشمية بهدف التخفيف من آثار األزمة السورية على المنطقة ،إن الخطة اإلقليمية لدعم الالجئين ولتعزيز القدرة على
مواجهة األزمات تدعم الخطط الوطنية القائمة مثل:
خطة االستجابة األردنية لألزمة السورية 2015م وخطة لبنان لالستجابة لألزمة وخطة االستجابة االستراتيجية للعراق وخطط اإلستجابة في كل
من تركيا ومصر.

كما يتم تحديد اإلحتياجات والموارد والطرق األكثر فعالية في تنفيذها على المستوى اإلقليمي للوكاالت لضمان توفير استجابة أكثر فعالية
واستدامةً لألزمة ،وقد صُممت كافة األنشطة لدعم أولويات الحكومة في المجتمع المستضيف خالل استراتيجيات البلدان الخمسة المجاورة
لسوريا ،تكون الخطة اإلقليمية لدعم الالجئين ولتعزيز القدرة على مواجهة األزمات إطاراً موحداً يهدف لتلبية متطلبات الالجئين على صعيد
الحماية واالحتياجات األساسية لألشخاص األكثر ضعفاً ومعالجة اآلثار االجتماعية واالقتصادية لألزمة السورية على البلدان المجاورة؛ ويتم ذلك
بطريقة منسقة بحيث توضع عمليات االستجابة اإلنسانية التي تهدف إلى تعزيز القدرة على مواجهة األزمات والصمود في المجتمعات المضيفة
في إطار واحد.
يمكنكم اإلطالع على المزيد من المعلومات على العنوان التالي . www.3RPSyriaCrisis.org

تمتد الخطة اإلقليمية لالجئين وتعزيز القدرة على مواجهة األزمات على مدى عامين 2016 – 2015
وهي تض ّم عنصرين مترابطين:

عنصر حماية الالجئين والمساعدات اإلنسانية (عنصر الالجئين)
والذي سيقوم بتلبية احتياجات الالجئين الذين يعيشون في المخيمات
والتجمعات غير الرسمية والمجتمعات المحلية وكذلك احتياجات
الفئات األكثر ضعف في المجتمعات المتأثرة ،في جميع قطاعات
الحماية والمساعدة.
وسوف يعزز هذا العنصر أيضاً الحماية المجتمعية من خالل تحديد
االحتياجات الملحة لدعم الخدمات المجتمعية في المجتمعات المتأثرة.

عنصر تعزيز القدرة على مواجهة األزمات وإرساء االستقرار
(عنصر المجتمع المضيف) والذي يساعد المجتمعات المتأثرة
على التعامل مع أزمة الالجئين والتعافي من آثارها في كافة
القطاعات.
ويركز هذا العنصر على بناء قدرات األسر والمجتمعات واألنظمة
الوطنية التي تضررت جراء األزمة ،وتوفير الد َع م الفني
واالستراتيجي وفي وضع السياسات من أجل تعزيز االستجابات
الوطنية الالزمة.

www.3RPSyriaCrisis.org

مستهدفونًمختارونًلالستجابةًاإلقليميةًللعامً2015م
يـشـمـلًالـمـسـتـهـدفـونًالجـئـيـنًوأفــراداًمنًالمـجــتـمـعـاتًالمتضـررة المحلية.
الحماية:
 4.270.00الجئ سوري تم تسجيلهم لدى المفوضية.
 895.000شاب وشابة يشاركون في برامج منظمة لحماية األطفال أو تقديم الدعم النفسي واالجتماعي.
 18.000شخص خضعوا للتدريب على حماية األطفال في مجال العنف الجنسي .
الغذاء:
 2.337.000شخص يتلقون مساعدات غذائية (يوزع لهم مبالغ نقدية أو قسائم أو مواد عينية).
 50.000شخص يتلقون تدريبا ً ومساعدى في القطاع الزراعي.
التعليم:
 830.000أطفال مستهدفين (أعمارهم بين 5سنين إلى  17سنة) تم تسجليهم في التعليم الرسمي (ابتدائي أو ثانوي).
 423.000أطفالًمستهدفينً(أعمارهمًبينً5سنين إلىً 17سنة) تم تسجيلهم في التعليم غير الرسمي.
 41.000كادر تعليمي تم تعليمهم وتدريبهم.
 482مركزاً تعليمياً تم إنشاؤه أو تجديده أو أعادة تأهيله.
الصحة:
 439مرفقا ً صحياً حصل على الدعم
 13,000عامالً في مجال الرعاية الصحية خضعوا للتدريب
االحتياجات األساسية:
 252,000أسرة تحصل على مواد اإلغاثة األساسية العينية
 284,000أسرة تحصل على المساعدات النقديةالخاصة بالقطاع أو الضرورية.
المسكن:
 106.000أسرة في المخيمات تتلقى مساعدات في المسكن وتحسين المأوى.
 175.000أسرة خارج المخيماتًتتلقىًمساعدات في المسكنًوتحسينًالمأوى.
المياه والنظافة:
 1.800.000شخص يمكنهم الحصول على كمية كافية من المياه الصحية.
 3.000.000شخص حضروا جلسة تثقيفية عن النظافة الصحية.
سبل كسب المعيشة :
 272.000شخص يحصلون على فرص عمل لكسب لقمة العيش الكريمة.
 1.100مشروع لمساندة المجتمع المضيف تم تنفيذها.
المستفيدون من الخطة اإلقليمية  :الالجئون السوريون وأفراد من المجتمع المحلي
المجتمعات المحلية
البلد

الالجئون

متطلباتًالوكاالتًبحسبًالقطاعات
Protection
الحماية
Basic
Needsاألساسية
االحتياجات

مباشر

مصر

120,000

5,734,324

5,734,324

العراق

250,000

47,941

2,397,033

األردن

700,000

138,150

2,632,994

لبنان

1,500,000

336,000

1,422,000

تركيا

1,700,000

500,000

8,216,534

المجموع

4,270,000

1,056,641

20,402,885

الالجئون
%72

CCCM
إدارة وتنسيق المخيمات
Education
التعليم

3%

11%

8%
9%

3%
11%
8%
9%
17%
2%
10%
0.21%
10%
8%
17%
22%

Food
 Securityالغذائي
األمن

2%

Health
الصحة

10%

0.21%

Livelihoods
& Social Cohesionسبل كسب المعيشة

10%

شؤون البلديات
Municipal

8%

المسكن
Shelter

22%

المياه والنظافة
WASH
Supportالدعم اإلقليمي
Regional

مجموعًمتطلباتًالوكاالتًبحسبًالقطاعاتًوالبلدانً(دوالرًأمريكي)
البلد/القطاع

مصر

العراق

األردن*

الحماية

21,067,490

51,437,459

155,295,485

االحتياجاتًاألساسية

49,825,000

43,690,124

183,252,882

إدارة وتنسيقًالمخيمات

لبنان
166,491,431

تركيا

الدعم اإلقليمي

84,697,900

478,989,765

224,823,500 268,985,267

770,576,773

9,395,504

التعليم

19,277,454

41,213,135

األمنًالغذائي

70,635,471

70,304,948

309,261,118

الصحة

28,776,181

34,294,959

72,694,443

40,933,230

شؤونًالبلديات

المجموع

9,395,504
94,315,770

سبلًكسبًالمعيشة

غير مباشر

المجتمعات المحلية
%28

241,005,732

59,316,000

455,128,091

149,536,075 403,246,343

1,002,983,955

204,549,080

28,941,000

369,255,663

333,203,736

76,775,000

450,911,966
87,224,458

87,224,458

المسكن

55,451,544

193,704,819

147,206,832

396,363,195

المياهًوالنظافة

79,320,429

95,643,200

209,226,593

384,190,222

الدعمًاإلقليمي
المجموع

426,041,332 189,581,596

1,191,392,175

624,089,475 1,973,915,014

128,228,666

128,228,666

128,228,666

4,533,248,258

* تتأل ّف خطة االستجابة األردنية لألزمة السورية من  11استراتيجية قطاعية ،أهدافها سيتم تحقيقها من خالل الخطة اإلقليمية لالجئين وتعزيز القدرة على مواجهة األزمات ،القطاعات
الـ 11تتضمن :التعليم والطاقة والبيئة والصحة والعدالة وسبل كسب المعيشة واألمن الغذائي والحكومة المحلية والخدمات البلدية والمسكن والحماية االجتماعية والنقل والمياه والصحة العامة
والنظافة ،ولقد تم دمج قطاعات خطة االستجابة األردنية التي ليس لها مماثل في بلدان أخرى على النحو التالي:
 −تم شمل قطاعي الطاقة والبيئة في خطة االستجابة األردنية في قطاع المسكن في الخطة اإلقليمية.
 −تم شمل قطاع النقل في خطة االستجابة األردنية في قطاع الخدمات البلدية في الخطة اإلقليمية.
 −تم شمل قطاع العدالة في خطة االستجابة األردنية بقطاع الحماية في الخطة اإلقليمية.
 −تم شمل قطاع الحماية االجتماعية في خطة االستجابة األردنية جزئياً بقطاع الخدمات األساسية وجزئياً بقطاع الحماية في الخطة نفسها.

