اﻟﺨﻄﺔ اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟﻼﺟﺌني
وﺗــﻌﺰﻳــﺰ اﻟﻘـﺪرة ﻋـﲆ
ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻷزﻣﺎت ٢٠١٨-٢٠١٧

اﺳﺘﺠـــــﺎﺑ ًﺔ ﻟـﻸزﻣــــﺔ اﻟﺴــــــــﻮرﻳـﺔ

ملخص إستجابة الخطة اإلقليمية لالجئين وتعزيز القدرة على مواجهة األزمات
2018-2017

نظرة عامة على العام 2017

المستفيدون من الخطة 3RP

 4.7مليون

الجيء سوري مسجل  -بحلول ديسمبر/كانون األول 2017

إجمالي العدد
التقديري
2
للسوريين

العدد المتوقع
لالجئين
السوريين
المسجلين بحلول
3
ديسمبر 2017

أعضاء المجتمعات
المتضررة
(المستفيدون
المباشرون) في
4
2017

العدد المتوقع
لالجئين
السوريين
المسجلين بحلول
ديسمبر 2018

أعضاء
المجتمعات
المتضررة
(المستفيدون
المباشرون)

مصر

122,228

400,000

113,000

1,200,600

110,000

1,502,000

العراق

239,639

235,000

235,000

78,000

240,000

63,000

األردن

660,315

1,266,000

640,000

520,000

637,000

520,000

لبنان 5

1,011,366

1,500,000

965,000

1,000,000

913,000

1,000,000

تركيا

2,992,567

2,750,000

2,750,000

1,636,000

2,750,000

1,800,000

اإلجمالي

5,056,219

6,151,000

4,703,000

4,434,600

4,650,000

4,885,000

البلد

 4.4مليون

6

المضيفــة  -مســتفيد مباشــر مســتهدف فــي
فــرد مــن المجتمعــات ُ
عــام 2017

:

 4.6مليار

مجمــوع النــداء بيــن الــوكاالت (منظمــات األمــم المتحــدة والمنظمــات
غيــر الحكوميــة) لعــام 2017

التوجهات اإلستراتيجية للعام 2018-2017
قيــادة وطنيــة قويــة لتخطيــط وتنفيــذ خطــة االســتجابة مــن خــال خطــة لبنــان
لإلســتجابة لألزمــة الســورية ( )LCRPوخطــة االســتجابة األردنيــة لألزمــة
الســورية ( )JRPوالفصــول الخاصــة بتركيــا والع ـراق ومصــر فــي الخطــة
اإلقليميــة لالجئيــن وتعزيــز القــدرة علــى مواجهــة األزمــات

الالجئون السوريون
المسجلون
1
()2017/6/6

إجمالي متطلبات التمويل (حسب البلد)

محســنة ،مــن خــال التنســيق والرصــد والتقييــم والتواصــل
آليــات مســاءلة
ّ
المتبــادل

المناشدة المشتركة بين الوكاالت 2017
البلد

االســتثمار فــي ســبل كســب العيــش وفــرص العمــل بهــدف تجهيــز الالجئيــن
وأف ـراد المجتمــع المضيــف علــى نحــو أفضــل إلعالــة أنفســهم وأســرهم
تعزيــز الفــرص التعليميــة لألطفــال والشــباب ،وذلــك تماشــياً مــع مبــادرة ال
لضيــاع جيــل
استمرار التواصل والشراكات من أجل تنفيذ استجابة مبتكرة وشاملة

1

التمويل المتعدد
السنوات المستلم

إجمالي
االحتياجات لعام
2
2017

إجمالي االحتياجات
لعام
2
2018
351,942,177

الالجئون

القدرة على مواجهة
األزمات

اإلجمالي

92,232,594

37,431,834

129,664,428

344,037,428

162,338,438

65,806,394

228,144,832

228,144,832

204,879,018

734,031,400

455,840,147

1,189,871,547

7,000,000

2,661,938,950

2,673,018,486

5

1,131,054,868

903,742,041

2,034,796,909

135,681,345

2,800,640,604

2,832,711,700

6

456,144,663

434,027,371

890,172,034

800,000,000

1,690,172,034

1,845,499,650

اإلقليم

155,605,723

5,000,260

160,605,983

157,679,626

77,938,308

اإلجمالي

2,731,407,685

1,901,848,047

4,633,255,733

تفعيل إطار حماية إقليمي وتعميم مبادئ الحماية في جميع القطاعات
البنــاء علــى أســاس مبــادئ وتدابيــر جــدول أعمــال البحــر الميــت للقــدرة علــى
مواجهــة األزمــات لكــي تسترشــد بهــا اســتجابة أكثــر قــوة تقــوم علــى أســاس
القــدرة علــى مواجهــة األزمــات التــي طــال أمدهــا

WWW.3RPSYRIACRISIS.ORG

مصر

3

العراق
األردن

4

لبنان
تركيا

4,633,255,733

ًّ
إقليميــا بتاريــخ  6حزي ـران  2017يعــادل
 1إجمالــي الالجئيــن الســوريين المســجلين
الجئــا ســوريًّا ُي ِقيــم فــي بلــدان تقــع فــي
الجئــا منهــم 30,104
5,056,219
ً
ً
شــمال إفريقيــا.
2
المقـ َّـدر بحوالــي  6,151,000الجــئ التقدي ـرات
يمثــل إجمالــي عــدد الســوريين ُ
التــي توصلــت إليهــا الحكومــة ويشــمل ذلــك الالجئيــن الســوريين المســجلين وغيــر
المســجلين وكذلــك المقيميــن فــي البلــدان المضيفــة بموجــب األُطُــر القانونيــة البديلــة.
ويســتند إجمالــي تقدي ـرات عــدد الســوريين فــي األردن إلــى تعـ ٍ
َج َرتْــه الحكومــة
ـداد أ ْ
األردنيــة فــي ديســمبر .2015
 3عــدد الالجئيــن الســوريين المســجلين  4,703,000وهــو الرقــم المتوقــع لالجئيــن
ًّ
إقليميــا ضمــن الخطــة  3RPويمثــل الالجئيــن المســجلين المتوقعيــن
المســجلين
فــي البلــدان المعنيــة بحلــول  31ديســمبر  .2017ويســتند إجمالــي العــدد المتوقــع
لالجئيــن الســوريين المســجلين فــي األردن إلــى تحليــل األردن التابــع للمفوضيــة
الســامية لشــؤون الالجئيــن بشــأن اتجاهــات العــودة إلــى ســوريا وحــاالت الهج ـرة
لبلــدان ثالثــة إلعــادة التوطيــن والمواليــد والوفيــات ومعــدل الوافديــن الجــدد.
 4أعضــاء المجتمعــات المتضــررة (المســتفيدون المباشــرون) يمثلــون أعضــاء
هدفُون ُمبا َش ـرةً للحصــول علــى
سيســتَ َ
المجتمعــات المضيفــة المتضــررة الذيــن ُ
المســاعدة بموجــب الخطــة .3RP
 5ال يشــمل هــذا الرقــم عــدد الالجئيــن الفلســطينيين فــي لبنــان وهــم حوالــي 257,460
الجئــا وعــدد الالجئيــن الفلســطينيين القادميــن مــن ســوريا وهــم حوالــي 31,502
ً
ممــن تســتهدفهم خطــة لبنــان لالســتجابة لألزمــة الســورية.
َّ
 1تعكــس المناشــدة المشــتركة بيــن الــوكاالت لعــام  2017المبلــغ الــذي ناشــدت بــه
وكاالت األمــم المتحــدة والمنظمــات غيــر الحكوميــة الدوليــة والمنظمــات غيــر
عنــى بهــا الخطــة 3RP
الحكوميــة ضمــن الفصــول التــي تناولــت البلــدان التــي تُ َ
ودعمــا لهــا وضمــن
وضمــن خطــة لبنــان لالســتجابة لألزمــة الســورية فــي لبنــان
ً
خطــة االســتجابة األردنيــة لألزمــة الســورية فــي األردن.
 2يعكــس إجمالــي االحتياجــات لعامــي  2017و 2018المتطلبــات الكاملــة لخطــة
االســتجابة األردنيــة وخطــة لبنــان لالســتجابة لألزمــة وجميــع الفصــول البلــدان التــي
عنــى بهــا الخطــة  3RPومــن ضمــن ذلــك مناشــدات الحكومــة ومبالــغ التمويــل
تُ َ
المســتلَمة بالفعــل ،حيثمــا ينطبــق ذلــك .تمــت مناقشــة الخطــة األردنيــة
لعــدة ســنوات ُ
لالســتجابة مــن خــال اجتمــاع منصــة الخطــة األردنيــة لالســتجابة فــي 12كانــون
الثانــي  .2017يمكــن اإلطــاع علــى الخطــة النهائيــة مــن خــالhttp://www. :
. jrpsc.org
3
أيضــا متطلبــات الحكومــة المصريــة فــي
يتضمــن إجمالــي االحتياجــات فــي مصــر ً
ظـ ِّـل قطاعــات التعليــم والصحــة.
 4األرقــام الموضحــة لخطــة االســتجابة األردنيــة لألزمــة الســورية للعــام  2017وأرقــام
عــام  2018مبينــة علــى خطــة االســتجابة األردنيــة لألزمــة الســورية -2017
2019التــي طرحــت مــن خــال اجتمــاع منصــة خطــة اإلســتجابة األردنيــة فــي
12كانــون الثانــي  .2017وتشــير المناشــدة األردنيــة المشــتركة بيــن الــوكاالت إلــى
مناشــدة األمــم المتحــدة والمنظمــات غيــر الحكوميــة فــي المناطــق التــي تتمتــع فيهــا
بميـزة نســبية فــي توفيــر التمويــل لدعــم خطــة االســتجابة األردنيــة التابعــة لحكومــة
األردن .أمــا ميزانيــات المناشــدة المشــتركة بيــن الــوكاالت المذكــورة أعــاه فمــا
هــي إال ميزانيــات تقديريــة لغايــة  15كانــون الثانــي 2017وتتطلــب هــذه المناشــدة
عــدم ممانعــة حكومــة المملكــة األردنيــة الهاشــمية .وال تتضمــن المناشــدة المشــتركة
بيــن الــوكاالت الموضحــة مبلــغ التمويــل متعــدد الســنوات الــذي ُيقـ َّـدر بحوالــي
 7,000,000دوالر أمريكــي وال ـوارد بالفعــل لعــام .2017
 5يعكــس إجمالــي احتياجــات لبنــان جميــع احتياجــات خطــة لبنــان لالســتجابة لألزمــة
الســورية لعــام  .2017وتعكــس المناشــدة اللبنانيــة المشــتركة بيــن الــوكاالت
متطلبــات األمــم المتحــدة والمنظمــات غيــر الحكوميــة ضمــن خطــة لبنــان
الر أمر ًّ
يكيــا
لالســتجابة لألزمــة الســورية باســتثناء مــا ُيقـ َّـدر ب ـ  135,681,345دو ًا
مــن التمويــل المتعــدد الســنوات ال ـوارد بالفعــل لعــام .2017
 6تعكــس المناشــدة التركيــة المشــتركة بيــن الــوكاالت متطلبــات األمــم المتحــدة
والمنظمــات غيــر الحكوميــة باســتثناء مــا ُيقـ َّـدر ب ـ  800,000,000دوالر أمريكــي
مــن التمويــل المتعــدد الســنوات ال ـوارد بالفعــل لعــام .2017

تحديث إستجابة الخطة اإلقليمية لالجئين وتعزيز القدرة على مواجهة األزمات
2018-2017
(أكتوبر/تشرين األول )2017

اﻟﺨﻄﺔ اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟﻼﺟﺌني
وﺗــﻌﺰﻳــﺰ اﻟﻘـﺪرة ﻋـﲆ
ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻷزﻣﺎت ٢٠١٨-٢٠١٧

اﺳﺘﺠـــــﺎﺑ ًﺔ ﻟـﻸزﻣــــﺔ اﻟﺴــــــــﻮرﻳـﺔ

ﺗم اﺳﺗﻼم

تم استالم  2.28مليار دوالر أمريكي من إجمالي متطلبات التمويل المشتركة بين الوكاالت للخطة
 3RPحتى اآلن ،أو ما يعادل  49بالمائة من ال  4.63مليار دوالر أمريكي المطلوبة في عام 2017

 2.28ﻣﻠﯾﺎر
دوﻻر أﻣرﯾﻛﻲ
49%

مؤشرات مختارة من اإلستجابة اإلقليمية المستهدفة للعام 2017
تشمل األهداف الالجئين وأفراد المجتمعات المتأثرة ،ما لم يتم اإلشارة إلى غير ذلك.

إجمالي المناشدات 4.63 :مليار دوالر أمريكي
إجمالي التمويل 2.28 :مليار دوالر أمريكي ()%49

 61.632من الفتيات والفتيان يتلقون خدمات خاصة بحماية األطفال
الحماية

تمويل مكون القدرة على مواجهة

األزمات 751 :مليون دوالر أمريكي
%39

اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ
ﻣواﺟﮭﺔ اﻷزﻣﺎت
اﻟﻼﺟﺋﯾن
 1.90ﻣﻠﯾﺎر
 2.73ﻣﻠﯾﺎر
دوﻻر أﻣرﯾﻛﻲ
دوﻻر أﻣرﯾﻛﻲ
%41
%59

تمويل مكون الالجئين:

 1.53مليار دوالر أمريكي
%56

التمويل اإلقليمي للقطاعات
ﺗم اﺳﺗﻼم

 369ﻣﻠﯾون
دوﻻر أﻣرﯾﻛﻲ
42%

ﺗم اﺳﺗﻼم

 273ﻣﻠﯾون
دوﻻر أﻣرﯾﻛﻲ
36%

الحماية

المناشدة:
 641مليون دوالر أمريكي

اإلحتياجات األساسية

المناشدة:
 755مليون دوالر أمريكي

ﺗم اﺳﺗﻼم

 444ﻣﻠﯾون
دوﻻر أﻣرﯾﻛﻲ
60%

ﺗم اﺳﺗﻼم

 103ﻣﻠﯾون
دوﻻر أﻣرﯾﻛﻲ
51%

األمن الغذائي

المناشدة:
 737مليون دوالر أمريكي

المأوى

المناشدة:
 201مليون دوالر أمريكي

ﺗم اﺳﺗﻼم

 386ﻣﻠﯾون
دوﻻر أﻣرﻛﻲ
46%

ﺗم اﺳﺗﻼم

 201ﻣﻠﯾون
دوﻻر أﻣرﯾﻛﻲ
51%

التعليم

المناشدة:
 841مليون دوالر أمريكي

المياه والصرف الصحي
والنظافة الصحية

المناشدة:
 391مليون دوالر أمريكي

WWW.3RPSYRIACRISIS.ORG

ﺗم اﺳﺗﻼم

 185ﻣﻠﯾون
دوﻻر أﻣرﯾﻛﻲ
49%

ﺗم اﺳﺗﻼم

 174ﻣﻠﯾون
دوﻻر أﻣرﯾﻛﻲ
31%

الصحة والتغذية

المناشدة:
 373مليون دوالر أمريكي

سبل كسب العيش
والتماسك اإلجتماعي

المناشدة:
 599مليون دوالر أمريكي

األمن الغذائي

 2.476.282من األفراد يحصلون على مساعدات غذائية (نقدية أو
قسائم أو عينية)
 3.024من األفراد يحصلون على الدعم الغذائي ودعم سبل كسب العيش
الزراعية

التعليم

 930.004من األطفال المستهدفين ( 17-5سنة فتيان /فتيات) تم
تسجيلهم في التعليم العام الرسمي (األساسي أو الثانوي)
 1.721من المرافق التعليمية تم ت ُشيِّدها أو أ ِ
يد تأهيلها
ُع َ

الصحة والتغذية

 1.505.717من إستشارات الرعاية الصحية األساسية تم تقديمها لألفراد
المستهدفين
المدعَّمة
 216من المرافق الصحية ُ

 208.925من األسر المعيشية تتلقَّى مواد إغاثة أساسية عينية
 369.062من األسر المعيشية تتلقَّى مساعدات نقدية غير مشروطة أو
من قطاعات محددة أو مساعدات نقدية لحاالت الطوارئ
اإلحتياجات األساسية

* تمويــل الخطــة  3RPكمــا أفــادت بــه األمــم المتحــدة والمنظمــات الغيــر حكوميــة الشـريكة فــي  11أكتوبر/تشـرين األول  .2017ويشــمل تفصيــل تصنيــف الالجئيــن والقــدرة علــى مواجهــة األزمــات تقديـرات لــم يتــم اإلبــاغ عــن األمـوال المســتلمة فيهــا
مقابــل عنصــر أو قطــاع محــدد .تمويــل قطــاع اإلحتياجــات األساســية اإلقليمــي المطــروح والــذي تــم اســتالمه يســتثني التمويــل المتعــدد الســنوات لشــبكة األمــان االجتماعــي فــي حــاالت الط ـوارئ ( )ESSNفــي تركيــا والتــي تــم اســتالمها بالفعــل بوقــت
نشــر المناشــدة فــي ديســمبر/كانون األول .2016

المأوى
ال تـزال الخطــة  2018-2017 3RPعمليـةً مملوكـةً ًّ
وطنيــا تجمــع علــى نحــو كامــل بيــن خطــة لبنــان لإلســتجابة لألزمــة الســورية وخطــة االســتجابة
األردنيــة لألزمــة الســورية وكذلــك دور ٍّ
كل مــن تركيــا والعـراق ومصــر وحكوماتهــا المعنيــة والتــي تــم تطويرهــا باالشــتراك مــع حكومــات الــدول المعنيــة.
وعلــى الصعيــد اإلقليمــي تعمــل أكثــر مــن  240جهــة ُمشــارِكة فــي إطــار الخطــة  3RPللفت ـرة  2018-2017إمــا عبــر المطالبــة بصــورة مباش ـرة
بالحصــول علــى تمويــل بصفتهــا جهــات مشــاركة للــوكاالت التــي تطالــب بالحصــول علــى تمويــل أو بصفتهــا جــزًءا مــن منصــة أوســع معنيــة
المشــارِكة الســلطات التابعــة للحكومــة فــي البلــدان المضيفــة ووكاالت األمــم المتحــدة والمنظمــات
بالسياســات والمطالبــات والدعــم .وتتضمــن الجهــات ُ
غيــر الحكوميــة والحكومــات المانحــة والقطــاع الخــاص والجمعيــات الخيريــة والمؤسســات.
الم ْبنَِّيــة علــى تعزيــز
يســعى الشــركاء المعنيــون بالخطــة  3RPإلــى تلبيــة احتياجــات الفئــات األكثــر ضعفًــا مــن خــال التداخــات اإلنســانية الفعالــة و َ
القــدرة علــى مواجهــة األزمــات فــي أثنــاء بنــاء اســتجابة أكثــر اســتدامة .وتتضمــن الكفــاءات اســتخدام التســجيل البايومتــري لالجئيــن وزيــادة اســتخدام
المســتنِدة إلــى المســاعدات النقديــة مــن أجــل توفيــر األغذيــة وغيرهــا مــن المســاعدات المتعلقــة بتلبيــة االحتياجــات األساســية والخدمــات
التداخــات ُ
للحـ ِّـد مــن االزدواجيــة وبنــاء قــدرات
المتكاملــة المعنيــة بالتعليــم والحمايــة والشــباب والتركيــز علــى تقديــم الخدمــات عبــر األنظمــة المحليــة والبلديــة َ
وطنيــة.

 102.769من األفراد يتلقَّ ْو َن خدمات العنف الجنسي والجنساني

 21.724من األسر المعيشية التي تعيش خارج المخيمات تتلقَّى المساعدة
للمأوى ولتحسينات المأوى
 12.925من األسر المعيشية التي تعيش في المخيمات تتلقَّى المساعدة
للمأوى ولتحسينات المأوى

 1.130.860من األشخاص يستفيدون من الحصول على كمية كافية من
المياه الصالحة للشرب عبر األنظمة المستدامة
المياه والصرف الصحي  331.399من األشخاص يمكنهم الوصول إلى مرافق وخدمات الصرف
الصحي المناسبة
والنظافة الصحية

سبل كسب العيش
والتماسك اإلجتماعي

 16.934من األفراد تمكنوا من الحصول على فرص عمل أو حصلوا على
فرص عمل ذاتية تتضمن العمل على المدى القصير والطويل
 64،101من األفراد تم دعمهم للوصول إلى فرص العمل( التدريب ،والتدريب
الداخلي ،والتوظيف ،والدورات اللغوية)

* مجموعــة اإلنجــازات المختــارة مــن األمــم المتحــدة والمنظمــات الغيــر حكوميــة المشــاركة فــي االســتجابة المشــتركة بيــن الــوكاالت للخطــة  3RPفــي مصــر ،العـراق ،األردن ،لبنــان
وتركيــا .قــد يتغيــر التقــدم واألهــداف بمــا يتماشــى مــع مراجعــة البيانــات .جميــع البيانــات فــي لوحــة التحكــم هــذه لغايــة  31يوليو/تمــوز.2017

