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لــم يتــم تمويــل الخطــة اإلقليميــة لالجئيــن وتعزيــز القــدرة علــى مواجهــة األزمــات ( )3RPإال بنســبة  %49لغايــة 12أكتوبر/تشـرين األول  ،2017حيــث تــم
اســتالم  2.28مليــار دوالر أمريكــي مــن أصــل  4.63مليــار دوالر أمريكــي مــن المناشــدات المشــتركة بيــن الــوكاالت (األمــم المتحــدة والمنظمــات غيــر الحكوميــة).
وال يـزال هنــاك حاجــة إلــى  2,35مليــار دوالر أمريكــي لتلبيــة احتياجــات الالجئيــن والمجتمعــات المضيفــة.
یطلــب شــرکاء الخطــة  3RPالدعــم المســتمر مــن قبــل الجهــات المانحــة لتفــادي إجـراء اقتطاعــات کبیـرة وبعيــدة المــدى فــي الخدمــات التــي يتــم تقديمهــا لمحتاجیهــا.
إن صــرف األمـوال فــي وقــت مبكــر ،بمــا فــي ذلــك التمويــل المــرن والتمويــل المتعــدد الســنوات ،هــو أمــر ضــروري لكــي تتمكــن الــوكاالت مــن التخطيــط بشــكل
أفضــل للتدخــات وتخصيــص المـوارد وتقديــم مســاعدة متســقة للمســتفيدين.
وتحــدد هــذه الوثيقــة االحتياجــات التمويليــة األكثــر إلحاحـاً والتــي قامــت وكاالت األمــم المتحــدة والمنظمــات غيــر الحكوميــة ضمــن إطــار الخطــة  3RPباالبــاغ
عنهــا ،بمــا فــي ذلــك الحمايــة والمســاعدة لالجئيــن والمجتمعــات التــي تســتضيفهم .كمــا يحــث شــركاء الخطــة  3RPعلــى تقديــم الدعــم المباشــر إلــى الحكومــات
المجــاورة ومجتمعاتهــا التــي تســتضيف بســخاء أكثــر مــن  5.2مالييــن الجــئ ســوري.
بــدون التمويــل العاجــل ،ســيتم قطــع ب ارمــج المســاعدات الماليــة والغذائيــة عــن األســر المســتفيدة ،ولــن يتمكــن األطفــال مــن الحصــول علــى فرصــة الرتيــاد المدرســة،
وســتظل االحتياجــات الطبيــة العاجلــة دون عــاج ،ولــن يتــم خلــق فــرص لســبل كســب العيــش ،كمــا ســيتم تقليــص االســتجابات للعنــف واالســتغالل ،وســتتراجع
فــرص الحصــول علــى خدمــات الميــاه والصــرف الصحــي .ومــع اقتـراب حلــول فصــل الشــتاء علــى المنطقــة ،ال تـزال هنــاك فجـوات ضخمــة فــي التمويــل للب ارمــج
التــي مــن شــأنها أن تبقــي الالجئيــن آمنييــن ،دافئيــن وجافّيــن خــال أشــهر الشــتاء.

التمويل اإلقليمي الكلي
ﺗم اﺳﺗﻼم

 2.28ﻣﻠﯾﺎر
دوﻻر أﻣرﯾﻛﻲ
49%

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

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

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

* 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
.2016
لالجئينديسـ
اإلقليميةـدة فــي
الخطة المناشـ
نشــر
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لــن يتــم تمويــل عائــات الالجئيــن الســوريين األكثــر
ضعف ـاً

� تحتــاج المفوضيــة الســامية لألمــم المتحــدة لشــؤون الالجئيــن إلــى 45
مليــون دوالر أمريكــي لتتمكــن مــن تأميــن المســاعدات النقديــة الشــهرية
من أكتوبر/تشـرين األول إلى ديســمبر/كانون األول ل  60،000عائلة
الجئــة مســتضعفة ( 300،000شــخص) فــي لبنــان واألردن.
� تحتــاج اليونيســف إلــى  9.2مليــون دوالر أمريكــي فــي لبنــان للحصــول
علــى مســاعدات نقديــة لدعــم  80،000طفــل مســجلين فــي مــدارس
الــدوام بعــد الظهــر للحــد مــن اســتراتيجيات التكيــف األس ـرية الســلبية.
تعيش غالبية الالجئين السوريين تحت خط الفقر في لبنان واألردن.
وستؤدي التخفيضات إلى الحد من قدرة األسر على دفع اإليجار،
وتلبية االحتياجات المنزلية اليومية ،وتغطية األساسيات كالرعاية
الصحية والتعليم.

>

@

سيتم قطع المساعدات الغذائية عن العائالت المحتاجة

@ يحتــاج برنامــج األغذيــة العالمــي إلــى مبلــغ إضافــي قــدره  295مليــون
دوالر أمريكــي لضمــان اســتمرار المســاعدة فــي المنطقــة خــال األشــهر
الســتة المقبلــة (أكتوبــر  /تش ـرين األول  - 2017مــارس  /آذار
 . )2018بنــاءاً عليــه ،هنــاك حاجــة إلــى  30مليــون دوالر أمريكــي
قبــل نهايــة أكتوبــر لتفــادي انقطــاع األنابيــب فــي لبنــان واألردن ومصــر
وتركيــا فــي منتصــف ديســمبر .وقــد يضطــر البرنامــج إلــى تعليــق
مســاعدته فــي حالــة عــدم تلقــي أي تمويــل إضافــي أو اللجــوء إلــى خطــة
تحديــد األولويــات إذا كانــت الم ـوارد غيــر كافيــة لتغطيــة االحتياجــات.
كثي اًر ما يؤدي انخفاض المساعدة الغذائية إلى تحول األسر إلى
استراتيجيات تأقلم سلبية ،مثل إخراج األطفال من المدارس ،أو عدم
تغطية االحتياجات الطبية العاجلة ،من أجل توفير المال من أجل
الغذاء .ومن شأن هذه اإلجراءات أن تزيد من تفاقم التحديات األخرى
التي يواجهها الماليين في المنطقة المتأثرة باألزمة.

سيتم حرمان األطفال من الحصول على التعليم وفرص التعلُم

 +تحتــاج اليونيســف  35مليــون دوالر أمريكــي لدعــم التعليــم الرســمي للمناوبــة الثانيــة فــي لبنــان ،والــذي مــن دونــه لــن يتمكــن  58.000طفــل مــن مواصلــة
تعليمهــم .وهنــاك حاجــة ملحــة إلــى مبلــغ إضافــي قــدره  15مليــون دوالر أمريكــي لتلبيــة االحتياجــات التعليميــة ل  25.000طفــل الجــئ مــن خــال توفيــر
وتجهيــز غــرف د ارســية إضافيــة فــي  50مدرســة.
 +فــي تركيــا ،تحتــاج اليونيســف إلــى  6.8مليــون دوالر أمريكــي ،إو�ال فــإن حوالــي  400مركــز تعليــم مؤقــت لــن يحصــل علــى الصيانــة األساســية الالزمــة.
ومــن دون ذلــك ،فــإن نوعيــة التعليــم ســتتأثر ســلباً لمــا يقــدر ب  270،000طفــل ســوري .كمــا تحتــاج اليونيســف إلــى  6.1مليــون دوالر أمريكــي لدعــم
برنامــج التعلــم المعجــل لألطفــال الســوريين غيــر الملتحقيــن بالمــدارس ،الــذي تــم تطوي ـره بالتعــاون مــع و ازرة التعليــم الوطنيــة ،لمســاعدة  20،000طفــل
علــى االندمــاج مجــدداً فــي التعليــم النظامــي .إو�ذا لــم يتوفــر التمويــل ،ســيظل األطفــال خــارج المدرســة ويواجهــون مخاطــر الحمايــة بمــا فــي ذلــك عمالــة
األطفــال والــزواج المبكــر.
 +فــي العـراق ،تحتــاج اليونيســف إلــى  2.5مليــون دوالــر أمريكــي لتوفيــر لـوازم التعلــم األساســية ل  35،000طفــل ســوري الجــئ ،لدعــم تدريــب  100معلــم
فــي تقديــم الدعــم النفســي واالجتماعــي أللطفــال فــي الفصــول الد ارســية وتوفيــر الدعــم المؤقــت) تكاليــف النقــل إلــى المــدارس البعيــدة.
 +فــي الیونیســف ،تطلــب الیونیســف مبلــغ  500،000دوالر أمریکــي لدعــم األطفــال ذوي اإلعاقــة لالندمــاج فــي المــدارس العامــة .وقــد يــؤدي نقــص التمويــل
إلــى تســرب  4.000طفــل مــن األطفــال الســوريين والمصرييــن مــن المــدارس المدعومــة.
هناك ما يقارب ال  740.000طفل سوري الجيء خارج المدرسة ،ولنقص التمويل تأثير أساسي على قدرة دول الخطة اإلقليمية  3RPعلى ضمان
الحصول على التعليم ذو الجودة وفرص التعلم في جميع أرجاء المنطقة.
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لــن يتــم دعــم النســاء ،الفتيــات ،الرجــال والفتيــان
المعرضيــن للخطــر

 Aيواجــه صنــدوق األمــم المتحــدة للســكان عج ـ اًز يبلــغ حوالــي  24مليــون
دوالر أمريكــي ،مــع وجــود ثغ ـرات حرجــة فــي العــاج الطبــي والنفســي
لمــا بعــد االغتصــاب لضحايــا العنــف فــي لبنــان وتركيــا ومصــر .كمــا أن
الب ارمــج الخاصــة بالشــباب الســوري الســاخط فــي العـراق مهــددة أيضــا.
 Aتحتــاج اليونيســف إلــى  5.2مليــون دوالر أمريكــي لتوفــر ل 60.000
مــن النســاء والفتيــان والفتيــات حزمــة مــن الخدمــات لمنــع العنــف
واالســتغالل والتصــدي لهمــا فــي لبنــان والع ـراق ومصــر .فــي األردن،
هنــاك حاجــة إلــى  10مالييــن دوالر أمريكــي لمواصلــة الخدمــات فــي
أكثــر مــن  200مركــز تابــع لمبــادرة مكانــي الــذي يوفــر خدمــات حمايــة
الطفــل وخدمــات إشـراك الشــباب ل  150،000مــن األطفــال والشــباب
المعرضيــن للخطــر.

سيؤدي سحب خدمات اإلستجابة ،الحماية والمساعدة ،إلى وضع
بعض الفئات األكثر ضعفاً لخطر أكبر للتعرض للضرر.

�

?

سيتم تقليص فرص الحصول على الرعاية الصحية

? ال ت ـزال المفوضيــة تواجــه نقص ـاً قــدره  11.7مليــون دوالر فــي لبنــان
للحصــول علــى مســاعدة رعايــة صحيــة ثانويــة للوصــول إلــى مــا ال يقــل
عــن  5.000شــخص شــهرياً مــن أكتوبر/تش ـرين األول لغايــة ديســمبر/
كانــون األول.
? تحتاج اليونيسف إلى  4.7مليون دوالر أمريكي لتوفير الرعاية الصحية
والتغذويــة لألطفــال إلــى  500.000طفــل دون ســن الخامســة فــي لبنــان،
وتجهيــز  102وحــدة للرعايــة الصحيــة العامــة لتوفيــر االســتجابة الصحيــة
المناســبة لالجئيــن فــي مصــر .تحتــاج اليونيســف إلــى  250،000دوالر
أمريكــي لتوفيــر المطعــوم الروتينــي لألطفــال دون ســن الخامســة الذيــن
يعيشــون فــي مصــر .بــدون هــذا الدعــم ،ســيتعرض  13،000طفــل
ســوري و  15مليــون طفــل مصــري لخطــر تفشــي األم ـراض .وهنــاك
حاجــة إلــى مبلــغ إضافــي قــدره  280،000دوالر أمريكــي فــي الع ـراق
لدعــم  4.000طفــل ســوري حديــث ال ـوالدة بالخدمــات الصحيــة وتوفيــر
التطعيــم الروتينــي ألكثــر مــن  2،200طفــل الجــئ وتوفيــر فحــص
التغذيــة ألكثــر مــن  17،200طفــل ســوري دون ســن الخامســة.
من شأن تخفيض الدعم الصحي ،إلى جانب تدهور ظروف المعيشة ،أن
يزيد من مخاطر المضاعفات الصحية والوفاة المبكرة بين الالجئين.

ستتم تقليل المساعدات المقدمة لالجئين الفلسطينين من سوريا

� تواجــه األونــوروا عج ـ اًز مالي ـاً قــدره  6.8مليــون دوالر أمريكــي للبرمجــة الطارئــة لتغطيــة المســاعدات النقديــة ومســاعدات الشــتاء ،ل  48،700الجــئ
فلســطيني مــن ســوريا فــي لبنــان واألردن خــال الجــزء المتبقــي مــن عــام .2017
سيؤدي تقليص المساعدات المالية إلى زيادة معاناة الالجئين الفلسطينيين الذين هم باألصل أكثر عرضة للخطر بشكل خاص ،مع مواجهة العديد
منهم وضعاً غير نظامي وكونهم عرضة لخطر اإلعادة القسرية ومخاطر حماية أخرى.

/

سيتم تقليص الوصول إلى المياه وخدمات الصرف الصحي والنظافة الصحية لألطفال واألشخاص المعرضين للخطر

 /بــدون توفــر  15.9مليــون دوالر أمريكــي ،ســيكون مــن الصعــب علــى اليونيســف مواصلــة تقديــم خدمــات الميــاه والصــرف الصحــي والنظافــة الصحيــة إلــى
 80،000الجــيء ســوري فــي العـراق و 190،000الجــئ ســوري فــي األردن.
 /يحتــاج برنامــج األمــم المتحــدة اإلنمائــي فــي األردن إلــى  21.7مليــون دوالر أمريكــي لدعــم مكــب البلديــة إو�نشــاء محطــة نقــل جديــدة لمعالجــة النفايــات
اإلضافيــة الناجمــة عــن زيــادة عــدد الســكان.
بدون هذا التمويل ،سيتعرض الالجئون السوريون وأفراد المجتمع المضيف لخطر تفشي األمراض كما سيتأثرون بالحد من خدمات المياه والصرف
الصحي وخدمات النفايات.
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خفض فرص سبل كسب العيش واالعتماد على الذات

 Lفــي لبنــان ،يحتــاج شــركاء ســبل كســب العيش(برنامــج األمــم المتحــدة اإلنمائــي وغيرهــم) إلــى تمويــل عاجــل لســد فجــوة التمويــل الحاليــة البالغــة 158
مليــون .ويشــمل ذلــك  30مليــون دوالر أمريكــي مــن شــأنها أن تســمح لشــركاء ســبل كســب العيــش بتقديــم الدعــم إلــى  640مشــروعا صغي ـ ار ومشــروعاً
متناهي الصغر ،وخلق والحفاظ على ما يصل إلى  1.250وظيفة ،وتوفير فرص قصيرة األجل ل  10.000مســتفيد إلعادة تأهيل الهياكل األساســية
فــي  60بلديــة ضعيفــة .وباإلضافــة إلــى ذلــك ،هنــاك حاجــة إلــى  300.000دوالر أمريكــي لــكل مــن البلديــات األكثــر ضعفــا البالــغ عددهــا  251بلديــة
لدعــم الخدمــات المحليــة وتعزيــز آليــات االســتقرار االجتماعــي.
 Lيحتــاج شــركاء قطــاع ســبل العيــش (بمــا فــي ذلــك برنامــج األمــم المتحــدة اإلنمائــي) فــي العـراق إلــى  8.5مليــون دوالر أمريكــي لتوفيــر دورات تدريبيــة فــي
مجــال التطويــر المهنــي أو التجــاري ل  16،000شــخص إو�نشــاء آليــات إحالــة وظيفيــة لمســاعدة  2.500شــخص.
 Lيحتــاج برنامــج األمــم المتحــدة اإلنمائــي فــي األردن إلــى  7.5مليــون دوالر أمريكــي لتعزيــز العمــل الالئــق ،ودعــم تنفيــذ االتفــاق األردنــي مــن خــال
تنميــة قــدرات المؤسســات الحكوميــة وتنميــة القطــاع الخــاص الشــامل .وهنــاك حاجــة أيضــا إلــى  10مالييــن دوالر لتوســيع نطــاق ب ارمــج تبــادل المهــارات
ل  2.400أردنــي و  1.200الجــئ ســوري.

تعتبر زيادة التمويل أم اًر حاسماً لدعم األنشطة الرامية لتعزيز التماسك االجتماعي وزيادة الفرص االقتصادية لالجئين وأفراد المجتمعات المضيفة.

ستكون أرواح العديدين معرضة للخطر في فصل الشتاء القادم
تحتــاج المفوضيــة إلــی  45.7ملیــون دوالر أمریکــي لضمــان توفیــر حــزم المســاعدات الشــتویة ل  202،000أس ـرة ســوریة الجئــة (أکثــر مــن ملیــون
شــخص) فــي ترکیــا ولبنــان واألردن قبــل أن یبــدأ الشــتاء القاســي بتعريــض األســر للخطــر أکثــر بــدءاً مــن نوفمبــر.
تحتــاج اليونيســف بشــكل عاجــل إلــى  30،5مليــون دوالر أمريكــي للوصــول إلــى مــا يقــرب مــن  900،000طفــل معــرض للخطــر بمجموعــات مالبــس
شــتوية.
مع درجات ح اررة أقل بكثير من الصفر في أجزاء كثيرة من المنطقة خالل فصل الشتاء ،هناك حاجة ماسة للتمويل لشراء وتقديم المساعدات المنقذة
للحياة إلنقاذ األرواح خالل موسم البرد.

تضرر المستفيدين بسبب نقص التمويل للمنظمات الغير حكومية
بــدون المزيــد مــن التمويــل ،ســيتعين تقليــص الحمايــة والمســاعدة الحيويــة اللذيــن تقدمهمــا المنظمــات غيــر الحكوميــة إلــى الالجئيــن وأف ـراد المجتمــع
المضيــف فــي جميــع القطاعــات ،فــي جميــع بلــدان خطــة  ،3RPفــي النصــف الثانــي مــن العــام.

ُيعرب شــركاء الخطة  3RPعن امتنانهم للدعم المســتمر والســخي من قبل المانحين الذين ســاهموا بشــكل جماعي بأكثر من  12مليار دوالر أمريكي من
خالل خطط االســتجابة اإلقليمية المتعاقبة لألمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية لدعم الالجئين الســوريين والبلدان المضيفة لهم منذ عام .2012
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