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نظرة إقليمية عامة

منذ إطالق خطة االستجابة اإلقليمية األخيرة في ديسمبر /كانون األول  ،2102أصبح اكثر من مليون شخص سوري إضافي
الجئيفيلبنانواألردنوتركياوالعراقومصر ,والتياعتبرتمن أسرعأزماتالالجئيننمواً هذاالعام .يواجهالسوريونأحواالً

شديدةالصعوبه نظ اًرلضآلةالتوقعاتبالقدرةعلىعودتهماآلمنةإلىديارهمعلىالمدىالقصيرفضالً عنالصعوباتالمتزايدة
في الدول المضيفة .وتواجه –في الوقت نفسه– حكومات دول المنطقة المضيفة لالجئين السوريين والمجتمع اإلنساني تحديات
متزايدةوأزمةإنسانيةمعقدةتتجاوزحدودتقديمالحمايةالفوريةلالجئينوتلبيةاحتياجاتهم،ممايؤثرعلىتوازنالمنطقةككل .
تستضيفخمسدولاآلنمايزيدعن 0.1مليونالجئسوري،لكلمنهامجموعةمناألولوياتالمحليةوالهمومالجاريةفي
كماتدركالمفوضيةأنالعددالفعليلالجئينفيالمنطقةأكبركثير،إذ
سورياوتدفقالالجئينالتيتلعبدو اًرمحورياًمتزايداًفيها.
اً
اليتقدمجميعهمللتسجيل معمكاتبالمفوضيه .وتواصلحكوماتاألردن،ولبنان،والعراق،وتركيا،ومصرإبداءقدركبيرمن

االلتزامنحوالسماحبدخولالالجئينالسوريينإلىأراضيهاوضمانسالمتهم،بيدأنالعبءالثقيلعلىالبَِنىالتحتيةوالموارد

يظلمتنامياًأيضاً .

وفقاً التجاهاتتوافدالالجئينمنذبدايةالعام،منالمقدرأنيصلعددالالجئينالسوريينالمحتاجينإلىالمساعدةفيالمنطقة
إلى 5..3ماليين الجئبنهايةعام،2105يقيمون بعضهم فيمخيمات،والجزءاألكبرمنهميعيشونفيالمجتمعات فيالمدن

والقري .ومنالجديرذكرهان هذاالعدد يشمل نحو 011,111الجئفلسطينييضيفنزوحهمالمتزايدمنمخيماتهمفيسوريا
التينعموافيهاباالستقرارالنسبيواألمنطوالستةعقودإلىأزمةالالجئيناإلقليميةتعقداً سياسياً متنامياً .تقدماألونروادعماً

مباش اًرلالجئينالفلسطينيينالفارينإلىلبنان(ومنالمتوقعأنيصلعددهماإلجماليإلى 01,111بنهايةعام،)2105واألردن
نداء إقليمياً وعلى مستوى كل دولة للتمويل في إطار الخطة  .كما طلب بعض الالجئين
( )01,111وغزة ( )0,531وتوجه ً

الفلسطينييناللجوءإلىمصروتركياوغيرهامنالدولالخارجةعننطاقواليةعملياتاألونروا،وعلىالرغممنذلكتعهدت

الوكالةبدورفعالفيمساندتهمورفعالوعيبأزمتهمعوضاًعنهم .

أماعنلبنانواألردن،فهماتستضيفانأكبرعددمنالالجئينعلىاإلطالقومقارنةبتعدادسكانهما؛وتتكبدانجراءهذاالسخاء

ثمناً باهظاً،اليقلعماتتحملهالمجتمعاتالعديدةالمستقبلةلالجئين.ومنمنطلقإدراكالحقيقةالقائلةبأناالستجابةفيهذه

الدولتحتاجإلى معالجةاألثرالممتدلتدفقالالجئين(علىالبنيةالتحتيةوالمجتمعاتالمحلية)،تطرحخطةاالستجابةالمشتركة

بينالوكاالتللبنانواألردنبالتوازيمعالخططالتيوضعتهاحكومتاهاتينالدولتينبالتنسيقالوثيقمعالعاملينفيالمجاالت

اإلنسانيةعلىاألرضحتىتكفلتطابقالخططوتتجنبازدواجاألنشطة .
أرقام الخاصة بالالجئين السوريين المتوقعه حتى نهاية عام  3102
اعداد الالجئين السوريين 
كما في  01مايو  3102

العدد المتوقع بنهاية ديسمبر/
كانون األول  3102

أعداد إضافية بحاجة إلى

المساعدة مشمولة في خطة
االستجابة اإلقليمية 

01,111فرد 

لبنان

 .6.,.10
(المسجلونلدىالمفوضية )56,,21.:

0مليون 

األردن

 .65,306
(المسجلونلدىالمفوضية)5,1,560:

0مليون 

.,,111لبنانيعائدمنسوريا 
0.2

مليون

لبناني

في

المجتمعاتالمضيفة
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311,111

من

المجتمعالمضيف

مواطني

تركيا 
العراق

المسجلون لدى الحكومة5.6,003:
 506,.51

0مليون 

-

0.6,.1.

531,111

 31,111من مواطني المجتمع

 11,,22

مصر

 011,111

 0,321,510
اإلجمالي (ويشمل  010103فردا مسجلين في شمال  24.0مليون 
أفريقيا) 

المضيف
 0411مليون

عملية تخطيط االستجابة اإلقليمية 

كلماازداد الصراعازدادت االستجابةتباعاً .تعدخطةاالستجابةاإلقليميةهذهنتاجاً لجهودمجتمعةألكثرمن 011شريكمحلي
نداء للتمويل .أطلقتعمليةالتخطيط
ودولي،منبينهمنحو 51منظمةغيرحكوميةجديدةوشريكلألممالمتحدةيوجهونجميعاً ً
فيبيروتفي20منمارس/آذاربمشاركةأكثرمن61ممثالًمن05منظماتتابعةلألممالمتحدةو06منظمةغيرحكومية

ومنظمة حكومية مشتركة من داخل سوريا والمنطقة حيث عقدت اجتماعاً ليوم كامل لوضع التخطيط اإلستراتيجي لألعمال
اإلنسانيةفيبيروتواالتفاقعلىالتحليلالعامللحالةوالخطواتالواجباتخاذها.تمثلالهدفالرئيسيمناالجتماعفيكفالة

التقارببينأرقامالتخطيطومعاييرمراجعةخطةاالستجابةاإلقليميةوخطةاالستجابةللمساعدةاإلنسانيةفيداخلسوريالضمان
الحصولعلىإستراتيجيةشاملة .أجريالتخطيطالتفصيليعلىالمستوىالقُطري،بقيادةالمفوضيةبالتعاونمعشركائهاوالتعاون

ال وثيقمعالحكوماتالمضيفة .كماعقدتسلسلةمنالمناقشاتعلىالمستوىاإلقليميلالتفاقعلىالمبادئالشاملةوأولويات
االستجابة .

األعدادالمتمثلةفيهذهالخطةمذهلة .فبالقدرالذيتجسدفيهالمأساةفيسوريا،نجدأنهاتعطيأيضاًمؤش اًرللعبءالملقَىعلى
كاهلالدولالمستقبلةلالجئين .ويتضحذلكأيضاًمناألولوياتالشاملةالمتفقعليهافياجتماعالتخطيطلهذهاالستجابة،وهي :


والعنف القائم على النوع اإلجتماعي ،الدعم النفسي
الحماية (التسجيل ،حماية الطفل ،الحماية من العنف الجنسي 

االجتماعي) 


الوافدونالجددوالدعمالمستمرلالجئينالضعفاء 



التأهبللطوارئ 



مساعدةالالجئينخارجالمخيماتوالمجتمعاتالمضيفة 

االفتراضات واألولويات 

االستقرارالنسبيفيكلدولةمندولالجوار،واألهممنذلك،إبقاءالحدودمفتوحة .استُِقَيتأرقامالتخطيطالمدرجةفيهذه

اإلستجابة منالسيناريو"المحتملبدرجةكبرى "للتخطيطفيحاالتالطوارئالمتفقعليهفياجتماعتخطيطاألعمالاإلنسانية
المنعقد في  20من مارس /آذار في بيروت ،وتعد أيضاً جزءاً من السيناريوهات المنهجية المنسقة للحالة الموضوعة ألغراض
التخطيطالطارئةعلىصعيدخطةاالستجابةاإلنسانيةللحالةداخلسورياوخطةاالستجابةاإلقليميةللوضعفيالمنطقةعلىحد

سواء .
تمثلضخامةحجمأزمةالالجئينالحاليةتحدياً هائالً أمامكافةالمعنيينباالستجابة،فضالً عنالمخاطرالحقيقيةالتيتتعرض
لهاالدولالمضيفةوخاصةلبنانواألردن .فيإطارالجهودالراميةإلىمواصلةتلبيةاحتياجاتإنقاذالحياةوالحمايةفيالمنطقة،
4

وتوجيه العناية الواجبة لالحتياجات الكبرى  الناشئة عن األزمة التي قد تدوم على المدى الطويل ،قام العاملون في المجاالت
اإلنسانيةبتجميععرضأكثرشموليةلألهدافوالغاياتعلىأساساالفتراضاتالمذكورةسلفاً .

منمنطلقإدراك نطاقاالحتياجإلىالمتطلباتالماليةلتنفيذتلكالخطط،أعدتصيغةالستجابةكلدولةشملتأولوياتهامع
االخذبعيناالعتبار السماتالخاصةلكلمنها .وبرغمذلك،تبنىالشركاءفيخطةاالستجابةاإلنسانيةاألولوياتاإلستراتيجية
الشاملةاآلتية :
الحماية

الحصولعلىاللجوءوالتسجيل 

إذاأخذناحجمالتحركاتوسرعتهافياالعتبار،نجدأنضمانالحصولعلىاللجوءوالتسجيللدىالمفوضيةأوالحكومةاليزال

تحدياً رئيسياً ينطوي على الدعم الفعال وكفالة تطبيق سياسات الدخول الوطنية مع مراعاة اعتبارات الحماية واجراء الحكومات

فحصاًأمنياًمالئماًللقادمينكمايقتضي .يعدالتسجيلوالتوثيقمنالجوانباألساسيةللحماية ،حيثيمثلتسجيلالسوريينفي

حينه عنص اًر مهماً من عناصر استجابة الحماية .فعلى اعتبار الحجم الكبير والمعدل المرتفع للوافدين في دول المنطقة القريبة
والطلبالكبيرعلىمواردالتسجيل،نجدأنتحقيقتوازنمناسببيناالحتياجإلىاإلسراعمنعمليةالتسجيلواالحتياجإلى
تجميعالبياناتوجمعهافيأقربوقتممكنمعالتركيزعلىحاالتالضعفالتيتتطلبدعمأنشطةأخرىوأهدافللحماية–
منبينهاإعادةالتوطين–اليزالمهماًللغاية .

ولمواجهةهذاالتحدي علىوجهالخصوص،نظمتالمفوضيةسيرعملياتالتسجيل .فعلىسبيلالمثال،تمكنتالعملياتفي
لبنانخاللشهرواحدمنتسجيلمايزيدعنضعفالعددالمسجلخاللالفترةمنيناير/كانونالثانيإلىأبريل/نيسانمن

هذاالعام(من56,111إلىأكثرمن .),1,111كمايسَّرتالمفوضيةعلىالسوريينالتسجيلعنطريقتطبيقالمعاييرالعادية
والتتبع السريع لتسجيل الالجئين ذوي المشكالت الطبية الخطيرة من خالل السماح لهم بالتسجيل غيابياً عن طريق أحد أفراد

العائلة .يتمثلالهدفمنالعملياتفيتسجيلالالجئينخالل51يوماًأوأقلمنتاريخطلبهملموعدللتسجيل .تحققهذاالهدف
فيمعظممراكزالتسجيلبحلولمايو/أيار .2105

حمايةالطفل 

يمثل األطفال أكثر من نصف الالجئين الفارين من سوريا .يرسم العاملون في مجال حماية الطفل في المنطقة صورة لألطفال
المصابينبصدماتنفسيةجراءالصراعفيسوريا؛ حيثيعطيفريقالعملياتاالقليمياألولويةلألطفالالمحتاجينإلىتدخالت
َّ
الملِ َّحة بشأن حماية األطفال الالجئين في
الحماية العاجلةوالمحددين بوصفهم أكثر عرضةللخطر .وتتلخص أكثر االهتمامات ُ
عمالةاألطفالواستغاللهم،وزواجاألطفالوتجنيدهم .أعطتبرامجحمايةالطفلالمشار إليهافيالخطةاألولويةلالستجابةإلى
هذهالمخاطراألكثرأهميةوأدرجتفيهاالمتابعةوترتيباتالرعايةالبديلةلألطفالغيرالمصحوبينوالمنفصلينعنذويهم،وتقديم

المشورةالنفسيةاالجتماعيةوالحصولعلىالتعليم .

العنفالجنسيوالعنفالقائمعلىالنوعاإلجتماعي 

تساهممجموعةمنالعواملمنبينهااألسرالمنفصلةوالفقرواحتياجاتالمأوىفيزيادةمخاطرالعنفالجنسيوالجنسانيعلى

الالجئين .تضعخطةاالستجابةاإلقليميةبرامجلمنعالعنفالجنسيوالجنسانيواالستجابةلضحاياهما 1عنطريقنهجمتعدد
القطاعات يقوم على أساس التوعي ة المجتمعية ،وخاصة التي تستهدف النساء واألطفال ألنهم يتأثرون على نحو غير متناسب
بالعنفالجنسيوالجنساني .وتشملمجاالتاالهتمامالخاصةالتييعالجهابرنامجالعنفالجنسيوالجنساني:االتجاربالبشر،
والزواجباإلكراه/الزواجالمبكر،والعنفاألسري،والتحرشالجنسي .

1علىسبيلالمثال،يديرأحدشركاءالمفوضيةفيأحدالمواقعمرك اًزللتدريبعلىالمهاراتالمهنيةحيثيمكنللنساءأنيتعلمنمهاراتجديدةويحصلنعلىالمشورةفيمايتعلق بمشكالتهن.

يوجداحتياجإلىالمزيدمنمثلهذهالمراكزفياألماكنالمختلفة .
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المساعدات الضروريه النقاذ الحياة

يصلمعظمالالجئينإلىدولالجواروهميحملونمالبسهمفقطعلىظهورهم،وقدأنفقواكلمدخراتهمفيرحلةالفرارالطويلة

منالصراع .وتتمثلأولوياتهمعندالوصولفيإيجادالغذاءوالمأوى،والحصولعلىمياهالشربوتوفرمرافقالصرفالصحي.

يشكلتوفيرالمساعداتالغذائيةإلنقاذالحياةجزءاً أساسياً منالحمايةواالستقرار،ألنهمندونالغذاءقديضطرالالجئونإلى

االنتقالمجدداً أوالثورة .تتزايدالتوتراتبينالمجتمعاتالمضيفةوالالجئينإذيتنافسالالجئونللحصولعلىالمواردوالوظائف
الضئيلةحتىيتمكنوامنسدرمقعائالتهم .وفَّربرنامجالقسائمالذيطرحهبرنامجاألغذيةالعالمي،والذييتيحللعائالتاختيار

السلعجنباً إلىجنبمعجيرانهم،مزيداً منالشعوربالكرامةوالترابطاالجتماعيالمطلوببشدةفيهذهالحالةالمتقلبةبالفعل.

واضافةإلىذلك ،يرتبطبرنامجالقسائمبالمتاجرالمحلية،ويرتبطبعضهابالتعاونياتالنسائية،ممايدعماإلنتاجالمحليويحفز
االقتصادالمحلي .واألهممنذلكأنهيحدمنالعنف،ويحدفيالوقتنفسهمناستغاللالنساءواألطفال،وهمالفئةاألكثرضعفاً
منبينالمتضرريننتيجةللصراع .يمكنبرنامجالقسائماألمهاتعنطريقتوفيرالسبلاالقتصاديةلهنلشراءالموادالغذائية
التييشعرنأنهاتناسبعائالتهنعلىنحوأفضل .
الحصول على الخدمات األساسية

يعدتقديمالخدماتاألساسيةلالجئينأم اًرجوهرياً للبقاء،وخاصةالفئاتالضعيفةكاألطفالوالنساءوكبارالسنواألشخاصذوي
اإلعاقة  .ومع اقتراب حلول شهور الصيف ،يزداد خطر اإلصابة باألمراض واحتمال الوفيات نتيجة نقص الخدمات األساسية
المقدمةلالجئين،وخاصةفيالمخيماتالمزدحمة،ومنثميغدوالتخفيفمنهامهماً،كمايعززالتكيفالمطلوببدرجةكبيرة .

تكافحكلمنا لحكوماتوالجهاتالعاملةفيالمجاالتاإلنسانيةمنأجلدعمقطاعاتالصحة،والتغذية،وتوفيرالمياهوخدمات
الصرفالصحيوالنظافةالصحية،والتعليم،والغذاءوالمأوىوذلكلتلبيةاحتياجاتالالجئينوالمجتمعاتالمضيفةالحاليةحيث
إنهاتشكلضغوطاً هائلةنتيجةوصولأعدا دالالجئينإلىاألهدافالمتوقعةفيهذهالخطةالمعدلةلالستجابةاإلقليمية .يعد
االرتقاءبالخدماتاألساسيةأولويةلكلمنالالجئينوالمجتمعاتالمضيفةعنطريقكلمناإلغاثةاإلنسانيةالمباشرةالمقدمة

إلىالمستفيدين،والمساعدةلتعزيزالخدماتالحكوميةالمحليةوالبنيةالتحتية .تمثلالمتطلباتالمقدمةفيهذاالنداءمدىاالحتياج
إلىالخدماتاألساسيةالقائمةعلىالتقييماتالرئيسية،علىأنتقدمعنطريقحزمةمتكاملةمنالخدماتواإلمدادات .
الحلول الدائمة

السماحبالدخولإلىبلدآخرألسبابإنسانية 
تسعىالمفوضيةإلىالسماحبالدخول لمايقارب 01,111الجئسوريبصفةمبدئيةإلىدولأخرىفيمنطقةالشرقاألوسط
وشمالأفريقيالتوفيرالحمايةالفوريةلهم .منالممكنأنيتيحذلكالمغادرةالسريعةلألفرادباستخدامإجراءاتومنهجياتمعالجة

سريعة،بينمايكونبرنامجإعادةالتوطينفيمرحلةالبدء(انظرأدناة) .فيتقدمالقىترحيباً ،وقدعرضتألمانيا قبولمايقارب

 3,111سوري  و  تدعوالمفوضيةالدوللالقتداءبالنموذجاأللمانيعنطريققبولأعدادإضافيةمنالمحتاجينبأسلوبأهلية
الدخولإلىبلدآخرألسبابإنسانية .
إعادةالتوطين 

تتألف إستراتيجية إعادة توطين الالجئين السوريين في المنطقة من مرحلتين( :أوالً) الجهود المتزايدة إلحالة األفراد على أساس
االحتياجاتالخاصةوالفئاتاالكثرضعفا،و(ثانياً)اإلحالةعلىنطاقواسعإذامااقتضتضروراتالحمايةفيالمنطقةذلك .

تهدفالمفوضيةإلىتعزيزإعادةالتوطينكحلللحمايةلمعظمالالجئيناالكثرضعفا فيمنطقةالشرقاألوسطوشمالأفريقيا

في.2105كماتعطيمكاتبالمفوضيةاألولويةلالجئينللفئاتاالكثرضعفاوالمعرضةللخطر .وتشملهذهالحاالت :النساء
والفتياتالمعرضاتللخطر،الناجينمنالعنفو/أوالتعذيب،والالجئينذوياالحتياجاتإلىالحمايةالبدنية،والالجئينذوي

االحتياجاتالطبيةأواإلعاقة،واألطفالوالمراهقينالمعرضينللخطر،والفئاتاالجتماعيةاالخري،والالجئينالمحتاجينلجمع
شملاألسرة .
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االستعدادت

جاء اجتماع تخطيط الشؤون اإلنسانية في بيروت في  20من مارس /آذار أيضاً للبدء في التخطيط المشترك بين الوكاالت

للطوارئداخلسورياوخارجها .وقددرساالجتماعثالثةسيناريوهات("األفضل"،و"االرجح"،و"األسوأ")،حيثشكل"االرجح"

منها أساساً لهذه الخطة .عقدت فيما يلي سلسلة من ورش العمل الخاصة بالتخطيط للطوارئ في لبنان واألردن أيضاً .ويجرى
تخطيط عمليات مماثلة لدول أخرى في المنطقة .سوف تستمر العملية بهدف استكمال الوثيقة اإلقليمية في المستقبل القريب.
وتباشرهذهالجهودبالتعاونالوثيقمعمكتبتنسيقالشؤوناإلنسانيةوشركاءفيخطةاالستجابةاإلنسانيةللوضعفيسوريا
للتأكد من تحديد اعتبا ارت مالئمة ألي تغييرات متوقعة في تدفق الالجئين ،وفتح أو إغالق المعابر الحدودية ،وغيرها .يراجع

الشركاءأيضاً بصفةدوريةالمخزوناإلقليمي للمواداالغاثيه ويقومونبتحديثهلضمانوجودمخزوناحتياطيفيحالةحدوث

تدفقغيرمتوقعلالجئين .

التوعية المجتمعية لدعم الالجئين في المناطق الحضرية والمجتمعات المضيفة

تقيمالغالبيةالعظمىمنالالجئينالسوريينفيدولالجوارحالياًفيالمحافظات،والمدن،والمناطقالريفيةفيالمنطقة .ففيلبنان
على سبيل المثال ،يقيم الالجئون في  0,211قرية أو بلدية .وبعد عامين من اندالع األزمة ،يجد الالجئون أنفسهم وقد نضبت

مواردهموأنهممجبرونعلىاختيارصعب :إمانقلعائالتهمإلىالمخيماتحيثمايمكن،واالضطرارإلىطلبمساعداتاإلغاثة
اإلنسانية للوفاء باحتياجات الحماية األساسية ،وفي الحاالت األسوأ –اللجوء إلى آليات سلبيه  للتكيف –و /أو الوقوع فريسة

لالستغاللالجنسي .تعدتوعيةهؤالءالالجئينوالمجتمعاتالحضريةوالريفيةالمضيفةلهمودعمهمإحدىأولوياتالحمايةالتي
تتناولهاخطةاالستجابةاإلقليميةالخامسة (.)RRP 5تحددالخطةاألولوياتالتييحتاجهاالالجئونفيهذهالمجتمعاتوكيفية
تلبيتها،كماتحددفيالوقتنفسهمجاالتدعمالمجتمعاتالمضيفة .كانلتدفقالالجئينالسوريينعلىلبنانواألردنخاصة
أثر كبير في االستقرار المالي واالقتصادي .تتضمن خطة االستجابة اإلقليمية نحو  0.2مليون لبناني و 1.3مليون أردني من
مواطني المجتمعات المضيفة يستفيدون من الدعم المجتمعي .ويعد هذا األمر مهماً من أجلالتعايش السلمي لكال الطرفينفي

إطارهذهالعملية .

وبالمثل،فيبيئةالمخيم،يجريالتأكيدعلىتعبئةمجتمعاتالالجئينحتىتوفرحمايةفضلى ألفرادهاوتلبياحتياجاتهم .تعد
التوعيةالمجتمعيةجزءاً اليتجزأمنالحمايةالفعالةلألطفالومنعالعنفالجنسيوالجنسانيواالستجابةلضحاياهما  2.يمكنفي

بعض األحيان أن تكون التوعية المجتمعية أساساً للعثور على الحاالت األكثر ضعفاً غير الظاهرة بدرجة كافية ،التي ال تجيد
التعبيرعننفسهافيمجتمعالالجئين،التيقدتتضمنأيضاً كبارالسنوالعائالتالتيتكافحمنأجلدعمأقاربمنذوي

اإلعاقة .

اإلعالم الجماهيري 

اإلعالمالجماهيريأسلوبمهمللوصولإ لىالالجئين،ويعنيكلاألنشطةالتيتهدفإلىنشرالمعلوماتبينالالجئين .وحيث

كبير مناألميينمنبينالجمهورالمستهدف،غدتهذهمهمةتمثل
إنمجتمعالالجئينموزععلىمواقعمتعددةويضمعدداً اً

تحدياً خاصاً وتتطلبمهاراتوأدواتخاصةلالتصاالت .تشاركالمفوضيةحالياً فيبناءالقدراتعنطريقأسلوبيجمعطرقاً
متعددة والتدريب على اإلعالم الجماهيري ،األمر الذي سوف يمكن الموظفين الميدانيين من إنتاج مواد مطبوعة ومقاطع فيديو

متوافقةمعالسياقالثقافيوتناسبالالجئينالمتعلمينواألميينعلىحدسواء .
لن يعمل اإلعالم بحقوق الالجئين والتزاماتهم على تمكينهم من التكيف مع وضعهم فحسب ،بل سوف يسهل أيضاً من سير

العمليات الخاصة بهم ويساعد في درء الشعور بعد الرضا وتجنب المشكالت األمنية  .وعن طريق بناء قدرات قوية على

2على سبيل المثال ،في أحد المواقع التي يبدأ فيها المعلمون السوريون مدرسة ألطفال الالجئين ،يمكن لهؤالء المعلمين أنفسهم العمل أيضاً مع مجتمع الالجئين لمعالجة قضايا متعلقة بعمالة

األطفالواالستغاللالجنسيللنساءالالجئاتوالضغوطاألسريةوالعنفوغيرها.
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االتصاالت بين العاملين في المجاالت اإلنسانية على األرض سوف يصبح اإلعالم الجماهيري المتنامي سمة مستدامة في
العملياتالخاصةبسوريا .

النداءات الموجهة من حكومتي لبنان واألردن 

تتضمن خطة االستجابة اإلقليمية ( )RRP 5ألول مرة نداءات موجهة من حكومتي لبنان واألردن إلدراك أهمية الدعم المالي
والتأثيراتالتيتواجههاهاتانالحكومتانالمضيفتان .تكفلالمفوضيةوشركاؤهاالتنسيقالوثيقبيننداءاتالحكومات،وتكفلعدم
وجودازدواجفيالخدماتالمقدمة .

كما يدرك المجتمع اإلنساني الدعم الهائل المقدم من حكومات تركيا والعراق ومصر التي وسَّعت نطاق مواردها الوطنية لدعم

هنداءللحكوماتالمانحةالسخيةمنأجلدعمميزانياتهاالوطنية .
الالجئينالسوريينوتوج
ً


التنسيق 

في ضوء حجم األزمة السورية ومدى تعقيدها ،عينت المفوضية منسقاً إقليمياً لالجئين في مارس /آذار  2102لتقديم التوجيه

اإلستراتيجيلالستجابةلالجئينفيمصر،والعراق،واألردن،ولبنان،وتركيا .اعتبا اًرمنمطلععام،2105عززفريقمنالخبراء
فيمجاالتالتمويل،والصحة،وادارةالمعلومات،والتنسيقبينالوكاالت،وبرنامجالمأوى/المساعداتالنقدية،والحماية،واإلعالم

العاموالجماهيري،واعدادالتقاريرواإلمداداتالمهامالتييؤديهاالمنسقاإلقليميلالجئين .وعلىالمستوىالقطري،يقودممثلو
المفوضية القطريون جهود االستجابة حيث يعمل في إطار تعاون وثيق مع الحكومة المضيفة والشركاء في األعمال اإلنسانية
المدرجينفيهذهالوثيقة.شكلتف يكلدولةفرقعملتابعةللقطاعالتقنيلضماناستجابةمنسقةفيمجاالتالحماية(مع
الحمايةمنالعنفالجنسيوالعنفالقائمعلىالنوعاإلجتماعي)،والتعليم،والصحة،

التركيزبصفةخاصةعلىحمايةاألطفالو

والمساعداتالغذائية،وتوفيرالمياهوخدماتالصرفالصحيوالنظافةالصحية،وتوزيعالموادغيرالغذائية(والمساعداتالنقدية)،
وتنسيقالمأوىوالموقع .وفيإطارتوجيهاتالممثلينالقطريينيتعاونشركاءاالستجابةاإلنسانيةمعالسلطاتوالجهاتالحكومية
المعنيةعلىصعيدوضعخططهمالمنسقةلالستجابةاإلقليميةوالتخطيطالمشتركللطوارئمنأجلضمانالمستوىالالزممن
التأهب .ينفذ مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية ( )OCHAتنسيق األنشطة اإلنسانية داخل سوريا وكذلك خطة االستجابة

للمساعدات اإلنسانية السورية تحت قيادة المنسق اإلقليمي للشؤون اإلنسانية .ما يعمل المنسق اإلقليمي لالجئين عن كثب مع

المنسقاإلقليميللشؤوناإلنسانيةحتىيكفالوجودرؤيةإستراتيجيةعامةواستجابةمنسقة للحالةاإلنسانيةالمتطورةبسرعةداخل
سورياوفيالدولالمضيفةلالجئين .

إدارة المعلومات 

تتطلب ضخامة هذه األزمة اإلقليمية وضروراتها الملحة من الوكاالت اإلنسانية أن تتخذ ق اررات في حينها على أساس أفضل

المعلومات المتوفرة لدعم المحتاجين وانقاذ األرواح .يتأصل صنع القرار القائم على األدلة على المستوى اإلقليمي في قدرة
المستجيبين على التنسيق ،وتحديد األولويات وتوحيد المعلومات لكل العمليات االقليمية  وتجميعها على مستوى اإلقليم .تتسم

خبرات اإلدارةوأنظمتها،وعملياتها داخلوكاالت العمل اإلنساني وذلك المشتركة فيما بينها بتأثير عميق شامل في قدرتنا على
الحصولعلىالمعلوماتالصحيحةووضعهابينأيديصناعالق ارراتفيالوقتالمناسب .
تقود المفوضية تنسيق المعلومات عن طريق توفير بوابة مشتركة لتبادل المعلومات بين الوكاالت

( )http://data.unhcr.org/syrianrefugeesلمركزية البيانات والمنتجات ومعلومات التنسيق ،مثل جداول مواعيد
االجتماعات،وبيانات مسؤولي االتصال من القطاعات /الشركاء .تعد المفوضية مس ودةاقتراحللعمل بالتعاون مع كل أصحاب
المصالحالمعنيينباالستجابةألزمةالالجئينالسوريينإلجراءعمليةمنسقةلتحديدمالمحالتعرفعلىأثراالحتياجاتالعاجلة
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الطارئة في إنقاذ حياة الالجئين .سوف تنفذ هذه الخطة أوالً في األردن ولبنان ،وتمتد إلى باقي أنحاء المنطقة في وقت الحق
وسوفتساعدفيتحديداألولوياتالمستهدفةفيإطارخطةاالستجابةاإلقليميةالخامسة()PRP5التيتشيرالتوقعاتإلىعدم

تمويلهابالكامل .
إضافةإلىذلك،تلعبالمفوضيةدو اًر قيادياً فيتنظيممنتدياتإدارةالمعلوماتاالقليمية  وترأسهاحيثيجتمعالشركاءلالتفاق
علىالمنهجياتوتبادلالبياناتوأفضلالممارسات .تدعمخدماتإدارةالمعلوماتبصفةخاصةالتعاونوالتنسيقالمشتركبين

الوكاالتمثلتحديدالقائمينبالعملونوعيتهومكانه،وتقييماالحتياجاتالطارئة،والمعاييرالالزمةلتحليلالبياناتواصدارتقارير
حولإحصائياتالسكان .
يدعم موظفو إدارة المعلومات تصنيف قدر كبير من البيانات والمعلومات وتصفيتها وتحليلها إلصدار المنتجات التي تستهدف
االحتياجاتوالق ارراتالمحددةعلىأساساالحتياجاتالمحليه واإلقليميةالخاصة .يتضمنهذاالدعموضعإستراتيجياتإدارة

المعلوماتداخل  الدولوعلىالمستوىاإلقليميلتوضيحسيرالمعلوماتومراحلالعملياتوتعزيزالتقنيةالمناسبة .يعززدعم
إدارة المعلومات أيضاً أنظمة المعلومات الجغرافية لرسم الخرائط وادارة المعلومات الجغرافية واستخدام أدوات لتحليل المعلومات

المعقدةوتصورها .


الحاجة إلى مزيد من التضامن الدولي :

يبلغ إجمالي المتطلبات المالية لخطة االستجابة اإلقليمية هذه ما يقارب من  5مليارات دوالر للوكاالت الدولية والمنظمات غير

الحكومية،إضافةإلى051مليوندوالرلحكومتياألردنولبنان .

ٍ
لعقود استضافتسورياوالشعبالسوريبكرم آالفالالجئينمنالعالمالعربيودولأخرى.فقدكانتسورياعام 2102الدولة
الثالثة في الترتيب من حيث استضافة الالجئين في العالم .وقد آن األوان لنقدم دعماً مماثالً للشعب السوري في هذه األوقات
ملِحاً .ويعد قبول الدول الكائنة في الخط األمامي من هذه األزمة آالف
العصيبة .فقد غدا تعزيز التضامن الدولي أم اًر حتمياً ُ
الالجئينالجددكليومخدمةاستثنائيةتؤديهاللمنطقةوللعالمبأسرهفيالحقيقة .لذاتُ َع ُّد مساعدتهمفيالتعاملمععواقبأزمة

الالجئينعمالًإلزامياً .

كمايلقيطولمدةاألزمةوحدتهاالمتزايدةبطلبأكبرعلىالجهاتالمانحة .وال بدأنتبذلالحكوماتوالمؤسساتوالشركات
الخاصةواألفرادكلمافيوسعهمإليجادسبللدعماالستجابةلألزمةالسورية .
وال بدأنيتحدالعامل ونفيالمجاالتاإلنسانيةوالتنموية،ومنهمالمؤسساتالماليةالدولية(البنكالدولي،وصندوقالنقدالدولي،
وبنوكالتنمية)ل ضماناالستجابةالشاملةمنخاللإستراتيجيةطويلةاألمدإلعادةالبناءوتعزيزالمجتمعاتالسوريةوالمجتمعات
المتأثرةبالالجئينفيالدولالمضيفة .

ومعذلكيوجدإدراكمتزايد الحتمالعدمتلقيالتمويلالجديدبنفسمعدلنموالمتطلبات .ولذلكسوفيكونضمانمواصلة
توفير الحماية القصوى والخدمات لالجئين باستخدام السبل المتاحة واحداً من التحديات أمام الحكومات المضيفة والمستجيبين
للحاالت اإلنسانية على حد سواء  .وسوف يترتب علي ذلك اتخاذ بعض  الق اررات  الصعبة أثناء سير العمل .وبناءا عليه

افالجهاتالمانحة مدعوة إلىقراءةهذهالخطةبتَ َمعُّن ومواصلةالمتابعةمعالمستجيبينللحاالتاإلنسانيةوالحكوماتالمضيفة
كلماتطورتالحالةلضمانأنالدعمالماليمستهدفبأسلوبمناسببمايتفقمعاألولوياتالمحددةفيهذهالخطة .
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نظرة عامة حول المتطلبات المالية لكل منظمة
المنظمات

األردن

لبنان

تركيا

العراق

مصر

اإلجمالي بالدوالر
األمريكي

 2,251,,11

 0,10,,111









 5,210,302







 311,111









0110111

 01,0,1,111

 ,25,111



 5,5.2,,,,



0000000111

المجموعة



 2,1,111







3910111

ألفا



 012,,05







0130902

مؤسسة "عامل"



 0,11,,131







001190101

منظمة معونة العمل
منظمة

لمكافحة
ُ

العمل

الجوع

وكالة السبتيين الدولية

للتنمية واإلغاثة
وكالة

التقني

والتعاون

التنمية

العمل من أجل الحقوق
والتنمية الريفية –المعونة

 061,111









209300911

0010111

القانونية

المتطوعين

مؤسسة

 5,1,111

 0,3,2,311







009130011

مؤسسة كير الدولية

 3,011,111









001110111

كاريتاس

 0,0,2,562









000930203



 06,106,611







0001000011









 131,111

1010111

 2,111,111

 211,111







303110111

 0,5,,11









0920911



 5,153,300







201200010

 0,353,111

 033,111







302910111

 2,603,111

 60,,,0,2,,



 0,311,111



0103020399

العالميين للخدمة

مركز

للهجرة

لبنان

كاريتاس

هيئة اإلغاثة االكاثوليكية
مركز ضحايا التعذيب
منظمة أطفال بال حدود
البرنامج التعاوني لتقاسم
الدخل
المشترك

الصندوق

لألنشطة اإلنسانية
الدنماركي

المجلس
لالجئين

المعونة الكنسية الفنلندية/
تحالف "أكت" للعمل من

 0.1,111









1.10111

أجل التنمية

منظمة األغذية والزراعة
لألمم

المتحدة

لألمم

 0,061,311

 0,351,311

 02,311,111



 ,12,111

2100000111

المتحدة لألمم المتحدة
مؤسسة

االجتماعية
الهيئة

تعزيز

الثقافة

 063,111

 0.6,023







001330030

اليسوعية

التطوعية /هيئة اإلغاثة



 .,,26,350



اإلسالمية
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.09300020

المنظمة الدولية للمعوقين
الهيئة الدولية للعمل في
مجال الصحة
معهد

بصحة

العناية

االسرة  /مؤسسة نور

 1,111,111

 00,160,111







0001000111



 3,.,,,,







09.0999

 611,.56









0110.20

الحسين
اللجنة الكاثوليكية الدولية

 0,101,111









001110111

الهيئة الطبية الدولية

 1,01.,1,.

 063,111







00109019.

المنظمة الدولية للهجرة

 2,320,620

 0.,,11,111

 ,,551,111

 23,.63,111

 0,023,262

0.01030111

 0,162,111

 05,001,,11







0.03010911

 1,,11,111

 06,63.,01,







3.010.0119

لجنة اإلنقاذ الدولية

 1,50,,111

 1,0,1,611



 603,111



0202110011

منظمة أنترسوس

 3,231,111

 2,,10,123







100000130

منظمة اإلغاثة اإلسالمية

 2,011,111

 31,.,0,52,







0300900239

 .,501,111









.02010111

 0,035,01.









00002011.

 0.,0..,156









0.01..0120

 53,6.0









2000.1

الصليب األحمر اللبناني



 30,111







000111

االتحاد اللوثري العالمي

 .,111,111









.01110111

مبادرة مدرستي

 0,551,62.









00221003.

مقاصد



 011,211







0110311

ميدير

 .,310,111

 03,111,6.1







09012.00.1

منظمة أطباء العالم

 2,331,111

 0,1,206







300.10310

فيلق الرحمة

 20,036,111

 01,,12,0,.







230109019.

 231,115









3010112

 55,,622









2290033

 20,131,111

 0,,.1.,.1.



 2,111,111



.30.0.0.1.

 311,111









0110111

 00,.02,311

 00,013,10.







320300001.

 0,,11,111

 6,051,.51







901210.21

 0,311,111









000110111

للهجرة

الخيرية

الجمعيات

األرثوذوكسية الدولية
منظمة اإلغاثة والتنمية
الدولية

المنظمة الغير الحكومية
اليابانية للطوارئ

الهيئة اليسوعية لخدمة
الالجئين
جمعية

العون

الصحي

األردنية
جمعية

األخيرة

قديسي

األيام

الحركة من أجل السالم
المنظمة اليابانية العالمية

للتنمية المحلية

مجلس الالجئين النرويجي
هيئة

االنسانية

أعمال

الرحمة

أوكسفام بريطانيا
منظمة األولوية الملحة –
المساعدة الطبية الدولية
الهالل األحمر القطري

11

 111,111









1110111



 3,520,231







002310301

 .,5,6,210

 5,2,1,063







0019.0112



 31,111







010111



 163,111







1000111

 311,111









0110111



 52.,111







23.0111

 00,2,,,231

 05,02.,2,1



 211,111

 0,1.,,111

22090300.1

 131,111









1010111



 112,.2.







1130.3.

جمعية شيلد



 0,,.6,111







009.00111

التضامن الدولي



 5,100,011







201110011

جمعيةأرض اإلنسان









 301,111

0110111



 0,111,111







001110111

 311,111

 300,111







001100111

 0,011,111









001110111

 ,11,111





 20.,15.



0001.012.

 3,011,111

 ,,0,3,111

 611,111





0102900111

مؤسسة كويست سكوب
االستئماني

الصندوق
لتعليم الالجئين

هيئة اإلغاثة الدولية
مركز

لتأهيل

ريستارت

ضحايا العنف والتعذيب
مؤسسة رينيه معوض
الجمعية الملكية للتوعية
الصحية
مؤسسة الصفدي
منظمة

إنقاذ

الطفولة

الدولية
منظمة

األردنية

إنقاذ

الطفولة

منظمة منظمة البحث عن
أرضية مشتركة

جمعية

أرض

اإلنسان،

إيطاليا
جمعيةأ

لوزان

رض

اإلنسان،

الوكالة االتحادية األلمانية

لإلغاثة الفنية
ponte
)per(UPP
برنامج األمم

Un
المتحدة

اإلنمائي
منظمة

األمم

المتحدة

للتربية والعلم والثقافة -

 2,.3,,5,2

 5,602,311



 5,311,111



901000193

اليونسكو
صندوق

األمم

المتحدة

للسكان
برنامج

االمم

المتحدة

للمستوطنات البشرية

المفوضية السامية لألمم

المتحدة لشؤون الالجئين
منظمة

األمم

المتحدة

للطفولة (اليونيسيف)
مكتب
المعني

والجريمة

األمم

 01,511,111

 5,6,1,511

 1,163,111

 .,,31,111

 6,3,111

3100010211

 0,231,111

 5,,61,111



 1,560,031

 031,111

030..00101

20301100111

20300.00103

31000010111

01302010200

.302300.11

*0001000030012

 031,000,120

 023,.21,.16

 55,0,3,111

 ..,2.6,.2,

 0,6.2,331

**21100930.10

المتحدة
بالمخدرات



 211,111



12





3110111

مكتب

األمم

المتحدة

لخدمات المشاريع

 3,311,111









000110111

وكالة االمم المتحدة لغوث
الالجئين

وتشغيل

الفلسطينين في الشرق



 13,106,051







***0101100.02

االدنى  -األونروا
منظمة

األمم

المتحدة

 0,.31,111





 .31,111



009110111



 2,60.,003







3000.0100

برنامج األغذية العالمي

 251,030,150

 25,,6,0,010

 ,,,05.,30.

 30,,5,,015

 0.,001,102

1.009000020

منظمة الصحة العالمية

 ,,211,111

 51,,12,111

 2,.11,111

 5,.65,.01

 311,111

.100200.11

الصندوق الدولي للتأهيل



 5,.1.,.,3







20.1.0.90

 1,006,111

 22,13.,031







3101.00101



 65,,311







0290011

للمرأة
مؤسسةأطفال
الهولندية

الحرب

المنظمة الدولية للرؤية
العالمية
جمعيات الشبان المسيحية
اإلجمالي

90100010900

0030100190292

الخطط الحكومية المدرجة في خطة االستجابة اإلقليمية

2030291000.

20101010902

110010091.

3091001.10003

األردن

لبنان

اإلجمالي

 501,611,111

 ..,,15.,01.

 051,55.,01.

*تشمل  51مليوندوالرلإلدارةاإلقليميةوالتنسيق،وتعزيزالقدراتالخاصةببرنامجأهليةالدخولإلىبلدآخرألسبابإنسانية
االستعداداتلتلبيةاحتياجاتالالجئينالسوريينخارجالدولالخمسةالمدرجةفيخطةاالستجابةاإلقليمية .

و


**أنشأتاليونيسيفمرك اًزلألزمةالسوريةداخلمكتبهاالمعنيبالشرقاألوسطوشمالأفريقيالتقديمالدعمالتقنيالمنسقوالدعم

التشغيلي لمكاتب ست دول تستجيب لألزمة السورية .يسمح هذا المكتب بتقديم دعم أكثر تنسيقاً وفاعلية للمكاتب االقليمية  ،

واستخدام الموارد بطريقة أكثر ترشيداً والتنسيق المحسن في الدول .تتطلب اليونيسيف مبلغاً إجمالياً قدره  .ماليين دوالر للدعم
التقنيمتعددةالقطاعاتللدولالمتأثرةباألزمةخاللالفترةمنيناير/كانونالثانيإلىديسمبر/كانوناألول .2105


الرلإلدارةاإلقليميةودعمالالجئينالفلسطينيين الذينكانوايقيمونفيسورياوأنهمليسوافيلبنان.
***تشمل .,,00,266دو اً

ويوجد .
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خطة االستجابة للوضع في لبنان
أ -الملخص التنفيذي

أدىالصراعالمتواصلفيسورياإلىتدفقنحو 361,111الجئ وبعضاألشخاصالنازحيناآلخرينإلىلبنان،حيثأصبحت
االحتياجاتاإلنسانيةأبعدمايكونعنحيزالتوقعاتالمدرجةفيخطةاالستجابةاإلقليميةالصادرةفيديسمبر/كانوناألول
 .2102
منالمتوقعأنيصلعددالالجئينفيلبنانبحلولشهرديسمبر/كانوناألول 2105إلىمليون فرد،أيمايعادل 23بالمائة
منإجماليتعدادسكانالبالدالتيتعانيديوناً يصلمعدلهاإلىأكثرمن 001بالمائةمقارنةبالناتجالمحلياإلجمالي،فضالً
كبيرةومتزايدةعلى
عنأنمساحتهاتبلغ 01,.02كيلومت اًرمربعاً فقط.ألقتهذهالزيادةالديموغرافيةالهائلةلعلىلبنانضغوطاً 

قدرات الحكومة ،والشعب اللبناني ،والمجتمع الدولي على من أجل االستجابة لألزمة .كما أثرت سلباً في على الموارد الطبيعية
للبالدكاألرضكالتربة،والغاباتوالمواردالمائية.وتدركالحكومةاللبنانيةاالحتياجالحاجةإلىمواصلةتوفيرالحمايةوالمساعدة

ل لشعب السوري .تتعدد أوجه المخاطر المتعلقة بهذه األزمة حيث تتباين من مخاطر على األمن الوطني إلى مخاطر الصحة
ونقصالمأوىوالحماية.

تتضمن هذه الخطة المقدمة باالشتراك مع الحكومة اللبنانية والمفوضية وشركائها من منظمات األمم المتحدة والمنظمات غير
الحكوميةتحديثاً لالستجابةاإلقليميةللبنانوتوسعمدىالمتطلباتلتغطيالفترةمنيناير/كانونالثانيإلىديسمبر/كانوناألول

.2105تستجيبالخطةلالحتياجاتاإلنسانيةألكثرمن2..مليونشخصنزحوامنسورياأوتأثروامنالنزوحفيداخللبنان.
وتشملالتوقعاتمليونالجئسوري،و01,111الجئفلسطينيقادمينمنسوريا،وحوالي.,,111عائدلبناني،إضافةإلى1.2
مليونلبنانيفيالمجتمعاتالمضيفةتضرروابشدةمنتدفقالالجئين .
ومعتزايدأعدادأولئكالباحثينعناألمانفيلبنان،تظهرالحاجةالفوريةوالكبيرةوالمتزايدةللدعماإلنسانيوذلكإلنقاذحياة
الالجئين والمجتمعات المتضررة وضمان رفاههم .دائماً ما تتجاوز االحتياجات القدرة على االستجابة ،كما بلغ القلق من تأثير

األزمةفيالمناخاالجتماعياالقتصاديواألمنيمستوىيتطلباهتماماًدولياًأوسعنطاقاً .

يستضيفمايزيدعن 0,211موقعفيأنحاءلبنانالالجئين،األمرالذييرهققدراتالمستجيبينالمحليينإلىأقصىمدى
فضالً عنأنهيلقيبضغوطشديدةعلىالخدماتالعامةوالوظائف.كماتتزايدصعوبةالظروفالمعيشيةلالجئينواألشخاص
النازحيناآلخرين،ومعدخولاألزمةعامهاالثالثتتضاءلمواردالالجئينوالمجتمعاتالمضيفةعلىحدسواء .

يقفالعاملونفيمجالالصحةوالتعليموالمياهوادارةالنفاياتوالخدماتالمجتمعيةفيالصفاألوللبذلالجهوداإلنسانيةإلى

اآلن.وتعكسهذهالخطةاالرتقاءبالدعمالمتكاملللمجتمعاتوالمناطقالمتضررة وذلك للوصولإلىجموعالالجئينالمشتتين

وضمان مواصلة االرتباط مع المجتمعات المضيفة .سوف تستهدف جهود اإلغاثة في المقام األول واألهم الفئات األكثر ضعف ًا
لضمان تلبية االحتياجات الملحة لحماية األفراد ومساعدتهم .وسوف تُعطى األولوية لتدخالت إنقاذ الحياة وتشمل :المساعدات

الغذائيةوامداداتالمياهاآلمنةوتوفيرخدماتالصرفالصحيوتوفيرمواداإلغاثةاألساسيةوالرعايةالصحيةالطارئةوالمأوى.
كما سيعطي شركاء االستجابة األولوية للتدخالت األساسية الرامية إلى الحماية والحفاظ على الكرامة وتشمل :التسجيل والتعليم

االستجابةللعنفالجنسيوالعنفالقائمعلىنوعالجنس .

األساسيو
تفوق قيمة متطلبات االستجابة بعد مراجعتها  0.2مليار دوالر ،حيث تقدمت الحكومة اللبنانية بطلب  .31مليون دوالر للدعم
المباشرللمؤسساتالوطنية.تمثلالخططالموضوعةلكلمجالمنمجاالتالتدخالتمايمكنعملهواقعياً باستخدامالقدرات

الحاليةوالمتزايدةعلىاألرض .

تقود الحكومة اللبنانية والجهات المحلية العاملة االستجابة بدعم من المجتمع الدولي .وسوف تواصل المفوضية دعم تنسيق
االستجابةبصفةعامةباالشتراكمعبرنامجاألغذيةالعالمي،واليونيسيف،ومنظمةالصحةالعالمية،بينماتنسقاألونرواشؤون

إغاثةالالجئينالفلسطينيين .
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ب -ملخص المتطلبات المالية الخاصة بلبنان
المتطلبات المالية المحدثة

المنظمة
الحكومةاللبنانية 

..,,15.,01.

وكالةالتنميةوالتعاونالتقني 

,25,111

منظمةمعونةالعمل 

0,10,,111

منظمةالعملعلىمكافحةالجوع 

5,210,302

المجموعة 

2,1,111

ألفا 

012,,05

مؤسسة"عامل" 

0,11,,131

مؤسسةالمتطوعينالعالميينللخدمة 

0,3,2,311

مركزكاريتاسلبنانللهجرة 

06,106,611

مركزضحاياالتعذيب 

211,111

الصندوقالمشتركلألنشطةاإلنسانية 

033,111

البرنامجالتعاونيلتقاسمالدخل 

5,153,300

مجلسالالجئينالدانماركي 

60,,,0,2,,

منظمةاألغذيةوالزراعةلألممالمتحدة 

0,351,311

مؤسسةتعزيزالثقافةاالجتماعية 

0.6,023

الهيئةاليسوعيةالتطوعية/هيئةاإلغاثةاإلسالمية 

.,,26,350

المنظمةالدوليةللمعوقين 

00,160,111

الهيئةالدوليةللعملفيمجالالصحة 

3,.,,,,

الهيئةالطبيةالدولية 

063,111

الجمعياتالخيريةاألرثوذوكسيةالدولية 

05,001,,11

منظمةاإلغاثةوالتنميةالدولية 

06,63.,01,

لجنةاإلنقاذالدولية 

1,0,1,611

منظمةأنترسوس 

2,,10,123

المنظمةالدوليةللهجرة 

0.,,11,111

منظمةاإلغاثةاإلسالمية 

31,.,0,52,

الصليباألحمراللبناني 

30,111

مقاصد 

011,211

منظمةأطباءالعالم 

0,1,206

ميدير 

03,111,6.1

فيلقالرحمة 

01,,12,0,.

مجلسالالجئينالنرويجي 

0,,.1.,.1.

أوكسفام 

00,013,10.

منظمةاألولويةالملحة–المساعدةالطبيةالدولية 

6,051,.51
15

الصندوقاالستئمانيلتعليمالالجئين 

3,520,231

اإلغاثةالدولية 

5,2,1,063

مركزريستارتلتأهيلضحاياالعنفوالتعذيب 

31,111

مؤسسةرينمعوض 

163,111

مؤسسةالصفدي 

52.,111

الخدمةالمدنيةالدولية 

05,02.,2,1

منظمةالبحثعنأرضيةمشتركة 

112,.2.

منظمة"شيلد" 

0,,.6,111

التضامنالدولي 

5,100,011

جمعيةأرضاإلنسان،إيطاليا،إيطاليا 

0,111,111

جمعيةأرضاإلنسان،إيطاليا-لوزان 

300,111

برنامجاألممالمتحدةاإلنمائي 

,,0,3,111

اليونسكو 

5,602,311

صندوقاألممالمتحدةللسكان 

5,6,1,511

برنامجاألممالمتحدةللمستوطناتالبشرية-الموئل 

5,,61,111

المفوضيةالساميةلألممالمتحدةلشؤونالالجئين 

562,0.0,032

منظمةاألممالمتحدةللطفولة(اليونيسيف) 

023,.21,.16

مكتباألممالمتحدةالمعنيبالمخدراتوالجريمة 

211,111

األونروا 

13,106,051

منظمةأطفالالحربالهولندية 

2,60.,003

برنامجاألغذيةالعالمي 

25,,6,0,010

منظمةالصحةالعالمية 

51,,12,111

المنظمةالدوليةللرؤيةالعالمية 

22,13.,031

الصندوقالدوليللتأهيل 

5,.1.,.,3

جمعياتالشبانالمسيحية 

65,,311

اإلجمالي دون الحكومة اللبنانية

0030100190292

اإلجمالي شامل الحكومة اللبنانية

00110013.0300
المتطلبات المالية المحدثة (بالدوالر األمريكي)

القطاعات (دون الحكومة اللبنانية)
الحماية 

0..,1,1,333

األمنالغذائيوالزراعة 

260,6.,,0.1

الموادغيرالغذائية 

00,,531,5.6

المأوى 

210,1.0,010

توفيرالمياه،وخدماتالصرفالصحيوالنظافةالصحية 

0.5,.66,6.6

الصحة 

,5,,,0,5.3
16

التعليم 

05.,233,152

الترابطالمجتمعيوكسبالرزق 

51,10,,.21

اإلجمالي دون الحكومة اللبنانية

0030100190292
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خطة االستجابة للوضع في األردن
أ -الملخص التنفيذي

تجاوزتدفقالالجئينالسوريينعلىالمملكةاألردنيةالهاشميةتوقعاتخطةاالستجابةاإلقليمية الرابعة ()RRP 4التيقامت
علىأساس 511,111سوريقبلنهايةيونيو/حزيران.2105فيبدايةمايو/أيار 2105بلغعددالسوريينالمسجلينأومن
ينتظرونالتسجيللدىالمفوضيةفياألردن .65,306سورياً،منبينهمنحو 001,111يقيمونفيمخيمالزعتري،بينمايقيم
الباقونفيالمجتمعاتالحضريةوالريفية.لميتصلالالجئونجميعاًعلىالفوربالمفوضيةللحصولعلىالمساعدة .

ووفقاً التجاهاتوصولالالجئينخاللالفترةمنيناير/كانونالثانيإلىمارس/آذار،2105يقدرأن  يصلعددالالجئين

المحتاجين إلى المساعدة في األردن بنهاية عام  2105إلى مليون فرد ،من بينهم حوالي  511,111يقيمون في المخيمات
و611,111فيالتجمعاتالحضريةوالريفيةفيأنحاءالبالد.أدتاستدامةتدفقالوافدينالتيتزامنتمعقدرةالمجتمعاتالمحلية
المحدودة علىاستيعابهمبالحكومة إلى اإلصرار على أن يقيم السوريون الذين يدخلون البالد بطرق غير نظامية فيالمخيمات
ويتلقونالمساعداتفيها.افتُتحالمخيماألوللالجئينالسوريينفيالزعتريبمحافظةالمفرقفييوليو/تموز 2102واقتربمن
الوصولإلىطاقتهاالستيعابيةالقصوىبحلولشهرمايو/أيار.2105اعتمدتالسلطاتفيأواخرمارس/آذار 2105بناء

مخيمآخركبيربالقربمنالزرقاء؛يبنىعلىمراحلعلىمساحةيمكنأن تستوعبنحو 051,111الجئ.إضافةإلىذلك
ُ
افتتحالمخيماإلماراتياألردنيالذيكانيعرففيالسابقباسممريجبالفهود((MAFفي01منأبريل/نيسان2105بطاقة

استيعابيةمبدئيةتقدربـ 3,111فردتقريباًوتعتزمهيئةالهاللاألحمر اإلماراتيتوسيعهحتىيستوعب 51,111فرد.فإذاافترضنا
ارتفاععددالالجئينالسوريينالمتوقعوصولهمإلىاألردنعلىمداراألشهرالمتبقيةمنعام،2105منالممكنإضافةمزيد

منالتوسعاتعلىالمخيماإلماراتياألردنيإذاتطلباألمر .
يواصلالسوريونالذينيصلونعنطريقنقاطالدخولالحدوديةالرسميةالسكنفيالتجمعاتالحضريةوالريفيةوسطالسكان
األردنيين.مازالتوفيرالمأوىالمناسبومساعداتإنقاذالحياةفيالمخيماتحرجةبالنسبةلالستجابةبصفةعامةلالجئينوحيز
الحماية في األردن ،بينما يعد الدعم المتزايد الحتياجات كل من السوريين واألردنيين في المجتمعات المضيفة لالجئين حيوي ًا

للمحافظةعلىالخدماتاألساسيةالمقدمةلكليهماوالتخفيفمنالشعورباالستياءتجاهالالجئين .

ما زال األولويات الشاملة في عام  2105هي التسجيل والتوثيق الوافدين الجدد ،وتوفير الحماية األساسية ،وأنشطة إنقاذ الحياة
خاصة:إنشاءبنيةتحتيةمنا سبةللمخيم،وتوفيرالموادغيرالغذائيةللوافدينالجددفيالمخيمات،وحصولهمعلىالرعايةالصحية
والعنف القائم على النوع
والمساعدات الغذائية ومياه الشرب ،والحماية الشخصية وتشمل االستجابة لضحايا العنف الجنسي 
مِلحة لعام  .2105أما األنشطة األساسية األخرى فتشمل :التعرف على األطفال غير
اإلجتماعي  ومنع حدوثه أولويات ُ
المصحوبينوالمنفصلينعنذويهموحمايتهم،والحصولعلىخدماتالتعليموتقديممعونةاإلعاشةللفئاتأكثر ضعفاً منبين
الالجئينغيرالمقيمينفيالمخيمات،وتحسينالقدرةعلىالحصولعلىالمياهفيالمجتمعاتالمضيفةلالجئين .

ينتجعناإلخفاقفيتوفيراالحتياجاتاألساسيةللسوريينعواقبإنسانيةوسياسةوخيمة.سوفيشعرعددكبيروكثيفمن

سكانالمخيماتعلىالفوربعدمكفايةالمساعداتالمقدمةلالجئين.ومنالممكنأنتتضمنالسيناريوهاتأيضاًمشكالتصحية

كبرى من بينها انتشار األمراضوزيادة العنفوالتحركات للخروج من المخيم إما إلى منطقة كبرى واما للعودةغير اآلمنة إلى
ٍ
ةإلىإغالقالحدودوتنعدمحينئذقدرةالسوريينعلىالحصولعلى
سوريا.وفيإطارهذهالظروفقدتشعرالحكومةأنهامضطر
اللجوءإلىاألردن.وسوفيؤدينقصالدعمالهادففيا لمجتمعاتالمضيفة،ومنهدعمالبنيةالتحتيةالوطنيةوالبلديةإلىتفاقم
التوتراتالمتزايدةبينالمجتمعاتاألردنيةوالسورية،كماسيدفعالالجئينإلىالتوجهللمخيماتأوالعودةإلىسوريا .
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ب -ملخص المتطلبات المالية الخاصة بالألردن
المتطلبات المالية المحدثة (بالدوالر األمريكي)

المنظمة
الحكومةاألردنية 

501,611,111

منظمةمعونةالعمل 

2,251,,11

وكالةالسبتيينالدوليةللتنميةواإلغاثة 

311,111

وكالةالتنميةوالتعاونالتقني 

01,0,1,111

العملمنأجلالحقوقوالتنميةالريفية–المعونةالقانونية 

061,111

الرابطةالدوليةللمتطوعين 

5,1,111

مؤسسةكيرالدولية 

3,011,111

مؤسسةكاريتاس 

0,0,2,562

مركزضحاياالتعذيب 

2,111,111

الصندوقالمشتركلألنشطةاإلنسانية 

0,353,111

منظمةأطفالبالحدود 

0,5,,11

مجلسالالجئينالدانماركي 

2,603,111

منظمةاألغذيةوالزراعةلألممالمتحدة 

0,061,311

المعونةالكنسيةالفنلندية/تحالف"أكت"للعملمنأجلالتنمية 

0.1,111

مؤسسةتعزيزالثقافةاالجتماعية 

063,111

المنظمةالدوليةللمعوقين 

1,111,111

معهدالعنايةبصحةاألسرة/مؤسسةنورالحسين 

611,.56

اللجنةالكاثوليكيةالدوليةللهجرة 

0,101,111

الهيئةالطبيةالدولية 

1,01.,1,.

المنظمةالدوليةللهجرة 

2,320,620

الجمعياتالخيريةاألرثوذوكسيةالدولية 

0,162,111

منظمةاإلغاثةوالتنميةالدولية 

1,,11,111

لجنةاإلنقاذالدولية 

1,50,,111

منظمةأنترسوس 

3,231,111

منظمةاإلغاثةاإلسالميةحولالعالم 

2,011,111

المنظمةالغيرالحكوميةاليابانيةللطوارئ 

.,501,111

الهيئةاليسوعيةلخدمةالالجئين 

0,035,01.

جمعيةالعونالصحياألردنية 

0.,0..,156

مؤسسةقديسياألياماألخيرةالخيرية 

53,6.0

االتحاداللوثريالعالمي 

.,111,111

مبادرةمدرستي 

0,551,62.

ميدير 

.,310,111

منظمةأطباءالعالم 

2,331,111
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فيلقالرحمةالدولي 

20,036,111

الحركةمنأجلالسالم 

231,115

المنظمةاليابانيةالعالميةللتنميةالمحلية 

55,,622

مجلسالالجئينالنرويجي 

20,131,111

هيئةأعمالالرحمةاالنسانية 

311,111

أوكسفامبريطانيا 

00,.02,311

منظمةاألولويةالملحة–المساعدةالطبيةالدولية 

0,,11,111

الهاللاألحمرالقطري 

0,311,111

مؤسسةكويستسكوب 

111,111

اإلغاثةالدولية 

.,5,6,210

الجمعيةالملكيةللتوعيةالصحية 

311,111

الخدمةالمدنيةالدولية 

00,2,,,231

منظمةإنقاذالطفولةاألردن 

131,111

جمعيةأرضاإلنسان،إيطاليا-لوزان 

311,111

الوكالةاالتحاديةاأللمانيةلإلغاثةالفنية 
)Un ponte per (UPP
هيئةاألممالمتحدةللمرأة 

0,011,111
,11,111
0,.31,111

برنامجاألممالمتحدةاإلنمائي 

3,011,111

اليونسكو 

2,.3,,5,2

صندوقاألممالمتحدةللسكان 

01,511,111

برنامجاألممالمتحدةللمستوطناتالبشرية-الموئل 

0,231,111

المفوضيةالساميةلألممالمتحدةلشؤونالالجئين 

532,113,111

منظمةاألممالمتحدةللطفولة(اليونيسيف) 

031,000,120

مكتباألممالمتحدةلخدماتالمشاريع 

3,311,111

برنامجاألغذيةالعالمي 

251,030,150

منظمةالصحةالعالمية 

,,211,111

المنظمةالدوليةللرؤيةالعالمية 

1,006,111

اإلجمالي دون المتطلباتالحكومة األردنية

90100010900

اإلجمالي شامل المتطلبات الحكومة األردنية

0020003010900
المتطلبات المالية المحدثة (بالدوالر األمريكي(

القطاعات (دون الحكومة األردنية)
الحماية

,3,..1,35,

الغذاء

231,353,..0

الموادغيرالغذائية

63,,00,030

الموقعوالمأوى

0,1,31.,151
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توفيرالمياه،وخدماتالصرفالصحيوالنظافةالصحية

051,,.5,330

الصحةوالتغذية

06,.05,,0.

التعليم

61,655,2.0

المساعداتالمالية

36,101,605

اإلجمالي (دون الحكومة األردنية)

90100010900
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خطة االستجابة للوضع في لتركيا
أ -الملخص التنفيذي

منذ بدء الصراع في سوريا،قامت الجمهورية التركية بتوفير الحمايةوالمساعدات لالجئينالسوريينبصورة دائمة ،حيث أعلنت
الحكومةالتركيةعننظامللحمايةالمؤقتةفيأكتوبر/تشريناألول 2100لتوفيرالحمايةلهمفيتركيا،وهونظاميستمرسريانه
علىجميعالسوريينوالفلسطينيينالذينكانوافيسوريا .وفيإطارتنسيقوكالةإدارةالكوارثوالطوارئالتابعةلرئاسةالوزراء
وقيادته،قامتتركيابتوفيرالمأوىفي 06مخيماً لالجئينلمايزيدعن 0,.,111شخصحتىاآلن .ويمكنللسورييناالستفادة

من الدعم المستمر ،فيما يتعلق بالغذاء والصحة واألمن واألنشطة االجتماعية والتعليم والترجمة واالتصال والخدمات المصرفية

والتدريب المهني وغير ذلك من الخدمات .ومع ارتفاع عدد السوريين الذين يعيشون خارج المخيمات ،بادرت الحكومة التركية

بمعالجة االحتياجات اإلضافية في المناطق الحضرية ،حيث بدأت برنامجاً للتسجيل عن طريق مراكز التنسيق التابعة لها ،كما
أصدرتنشرةدوريةلتوفيرالخدماتالصحيةللسوريين .

ويعيشمايقربمننصفعددسكان الالجئينفيالمجتمعاتالمضيفةمعأقاربمناألتراك،أوبصورةمستقلةفيمدنتركية،
فيمايعيشالباقونفيمخيماتأنشأتهاوكالةإدارةالكوارثوالطوارئوجمعيةالهاللاألحمرالتركي،وتخضعإلدارتهما .وقدارتفع
عدد الالجئين الذين يعيشون في المخيمات من  0.,,111تقريباً في نهاية ديسمبر/كانون األول  2102إلى  0,.,111بحلول

منتصفمايو/أيار،2105حيثإن%63منهممنالنساءواألطفال .وأدتالزيادةإلىبناءأربعةمواقعجديدةللمخيماتفي
التيتعيشفيالمخيمات،يقدرأنيكونهناكأكثرمن201,111سوريمقيمينفي
العامالحاليفقط .واضافةإلىتلكالسكان
ُ

مواقعحضريةفيأنحاءتركيا،حيثقامتالسلطاتبتسجيل025,111حتىاآلن .

وفيبدايةعام،2105تم  االتفاقعلىالجوانبالرئيسيةللدعمالدوليمعالحكومةمنأجلمواجهةتدفقالالجئينالمتواصل
الواردةفيالخطةاإلقليميةالسابقة،وقدتنوعتبينتقديمالدعمالتقنيمنأجلالحمايةوتوفيرلوازماإلغاثة،أواالستعدادالمسبق
لها -بما في ذلك المأوى واللوازم المنزلية األساسية ،وتجهيزات الطهي ،وحزم لوازم الصحة والنظافة الصحية والمواد التعليمية
وقسائمالغذاء .ونظ اًرللزيادةالمستمرةفيعددالالجئينالذينيختارونالعيشخارجالمخيمات،أكدتالحكومةعلىأنالوكاالت
اإلنسانية يمكنها التخطيط لتوفير المساعدات لالجئين في المواقع الحضرية .ومن ثم تتوقع خطة االستجابة اإلقليمية توفير
وبناء على اتجاهات الوصول
المساعدات لالجئين في كل من المخيمات وخارجها حتى نهاية ديسمبر/كانون األول .2105
ً

يمعالحكومة،يقدر أنيصلعددالالجئينالسوريينفيتركياإلى،0,111,111معوجود511,111
والمشاوراتالتيتجر
ُ
داخلالمخيماتو 611,111خارجها .ووفقاً لذلك،ستصلالمتطلباتالماليةالمحدثة الواردةفيالفصل الخاصبتركيافيخطة
الرأمريكياً .
االستجابةاإلقليميةحتىديسمبر/كانونإلى562,5,1,30.دو اً

ووفقاً للسلطاتالتركية،بلغتالتكاليفالمتعلقةبالتدفق 011مليوندوالرأمريكيتقريباً كمافيأبريل/نيسانومايو/أيار.2105
ويجب أن يتم االعتراف بمساهمة تركيا المالية الضخمة في المساعدات المباشرة وحدها ،بعيداً عن التكاليف اإلضافية للموارد
البشرية .وتواصلالمفوضيةدورهاكمنظمةرائدةتقومبتنسيق جميعخططاالستجابة المصممةلدعمالجهودالقائمةالتيتبذلها
الدولةالمضيفةواستكمالها .وتوضحخطةاالستجابةاإلقليميةاألنشطةالمخططةلكلمناليونيسيف،ومنظمةالصحةالعالمية،

وبرنامج األغذية العالمي ،وصندوق األمم المتحدة للسكان ،والمنظمة الدولية للهجرة والمفوضية في إطار خبراتها  ومسؤولياتها
ِ
ِ
منقبلبرنامج
المختصة،معدعمالتنسيقالشاملمنقبلمكتبالمنسقالمقيملألممالمتحدة .وتخضعاألنشطةالمقترحةحديثاً
األمم المتحدة اإلنمائي  ومنظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة لمدى أهمية االحتياجات والتمويل المسبق لجميع االهتمامات
المتعلقةبإنقاذالحياة .
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ب -ملخص المتطلبات المالية الخاصة بتركيا
المتطلبات المحدثة (بالدوالر األمريكي(

المنظمة
منظمةاألغذيةوالزراعةلألممالمتحدة

02,311,111

المنظمةالدوليةللهجرة

,,551,111

برنامجاألممالمتحدةاإلنمائي

611,111

صندوقاألممالمتحدةللسكان

1,163,111

المفوضيةالساميةلألممالمتحدةلشؤونالالجئين

216,631,111

منظمةاألممالمتحدةللطفولة(اليونيسيف)

55,0,3,111

برنامجاألغذيةالعالمي

,,,05.,30.

منظمةالصحةالعالمية

2,.11,111

اإلجمالي

2030291000.
المتطلبات المحدثة (بالدوالر األمريكي)

القطاعات
الحماية

50,011,111

االحتياجاتاألساسية

061,603,111

الغذاء

000,1.1,30.

الصحة

56,023,111

القيادةوالتنسيق

5,251,111

اللوجيستياتودعمالعمليات

1,10.,111

الحلولالدائمة

.,011,111

اإلجمالي

2030291000.
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خطة االستجابة للوضع في العراق
أ -الملخص التنفيذي

يوجدمايقربمن-%,.منأصل 0.6,111الجئسوريمسجلينلدىالمفوضيةوالحكومةالعراقيةبحلولمنتصفمايو/أيار-
فيمحافظاتدهوكواربيلوالسليمانيةفيإقليمكردستان،فيمايعيشنحو 6,111شخصفيالقائموحولهابمحافظةاألنبار .وقد
ارتفععددالوافدينالجددأكثرمنالضعفمنذديسمبر/كانوناألول،2102حيثوصلمابين 011و 0,111شخصيومياً في

أبريل/نيسانومايو/أيار  ،2105كانت الغالبيةالعظمى منهم من إقليم كردستان .وفيما تستضيف المخيمات  %.1من المسجلين،
ويعيش%11منهمفيالمجتمعاتالعراقية،أحياناًكثيرةفيمنازلوشققغيرمكتملة .

وبناء علىاتجاهاتالتسجيل ،تتوقعالمفوضيةوغيرهامنالجهاتاإلنسانيةاستمرارارتفاععددالمواطنينالسوريينالذينيسعون
ً
إلىالحصولعلىالحمايةوالمساعداتاإلنسانيةفيالعراق،إذقديصلإلى531,111بحلولنهاية.2105ومنالمتوقعأنيدخل

مايقربمن 511,111منهمإلىإقليمكردستان،فيما ُيتوقعأنيسعى 51,111إلىالحصولعلىاألمانفيالقائمواألنبار(في
حالإعادةفتحالحدود)،إلىجانب21,111فيمحافظاتأخرى .وفيوقتصياغةخطةاالستجابةاإلقليميةتلك،منالمتوقعأن

يقيم  %.1من الالجئين في المخيمات (فيما عدا بغداد والمحافظات الوسطى والجنوبية) ،و %11في المجتمعات المحلية بحلول
نهايةالعام .
ومعازديادتعدادالالجئينفيالمخيماتوالمواقعالحضرية،رغمالتفاوتبينهما،تهدفاالستجابةالمخططةلضمانمستوىثابت
من المساعدات اإلنسانية لجميع الالجئين المحتاجين،وفي نفس الوقتتعزيز قدرات الحماية القائمة حالياً بصورة كبرى ،خاصة في

المواقع خارج المخيمات .وفي هذا السياق ،ستستهدف عمليات مراقبة الحدود ،والتسجيل ،وبناء المخيمات الجديدة ،وتوفير المأوى
المواقع
ومواد اإلغاثة األساسية ،والصحة والمياه ،والصرف الصحي والتعليم ،وأيضاً تدخالت الحماية ،الالجئين في المخيمات و 
الحضرية،إلىجانبالمجتمعاتالمضيفة .

وقداختارمايقربمن .,111الجئسوريفيالعراقالعودةإلىسوريانظ اًر لكلمنعواملالشدوالجذبالتيتشملالشعور
المتناميباإلحباطبشكلغيرمسبوقتجاهظروفالحياةالصعبةوانعدامحريةالحركةخارجمخيماتالقائم .وبسبب الحالةاألمنية

المضطربةالسائدةفيسوريا،التقومالمفوضيةبالترويجلحركاتالعودةأوتسهيلها .ومعذلك،ترصدالمفوضية،معشريكها،تلك
ارمبنياً علىالمعرفة .كماتبقيالمفوضيةوالجهات
الحركاتوتقدمالمشوراتالفرديةللعائدينالمحتملينمنأجلضماناتخاذهمقراً
اإلنسانيةعلىنهجمرن،يمكنهممنتعديلبرامجهمفيحالاختيارالمزيدمنالالجئينالعودةإلىسورياإذاماتحسنتالحالة

األمنيةهناك .

وتواصلالمفوضيةقيادةتنسيقاالستجابةاإلنسانيةبالتعاونالوثيقمعالحكومةالعراقية،خاصةو ازرةالهجرةوالمهجرين،والسلطات
في إقليم كردستان العراق ،إلى جانب اليونيسيف وبرنامج األغذية العالمي ،ومنظمة الصحة العالمية ،وبرنامج األمم المتحدة

للمستوطناتالبشرية–الموئل،وصندوقاألممالمتحدةللسكان .وانضمتوكاالت/جهاتإنسانيةأخرىإلىاالستجابةالمشتركةبين
الوكاالت،بمافيذلكالمنظمةالدوليةللهجرة،والمنظماتغيرالحكوميةالدوليةوالوطنية،لتوفيرالدعموالخبراتاألكثراحتياجاًفي
بيئة سياسيةوأمنية مليئة بالتحديات ماتزال تتسم بها العراق .وتناشد جميع الوكاالت للحصولعلى مبلغ  501,030,,65مليون
دوالرأمريكيمنأجلحمايةالالجئينالسوريينفيالعراقومساعدتهمحتىنهاية .2105
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ب -ملخص المتطلبات المالية الخاصة باللعراق 
المتطلبات المحدثة (بالدوالر األمريكي)

المنظمة
وكالةالتنميةوالتعاونالتقني

5,5.2,111

مجلسالالجئينالدانماركي

0,311,111

المنظمةالدوليةللهجرة

23,.63,111

لجنةاإلنقاذالدولية

603,111

مجلسالالجئينالنرويجي

2,111,111

الخدمةالمدنيةالدولية

211,111

هيئةاألممالمتحدةللمرأة

.31,111

اليونسكو

5,311,111

صندوقاألممالمتحدةللسكان

.,,31,111

برنامجاألممالمتحدةللمستوطناتالبشرية-الموئل

1,560,031

المفوضيةالساميةلألممالمتحدةلشؤونالالجئين

012,531,560

منظمةاألممالمتحدةللطفولة(اليونيسيف)

..,2.6,.2,

)/Un ponte per (UPPمنظمةالنجدةالشعبية

20.,15.

برنامجاألغذيةالعالمي

30,,5,,015

منظمةالصحةالعالمية

5,.65,.01

اإلجمالي

20101010902
المتطلبات المحدثة (بالدوالر األمريكي)

القطاعات
الحماية

32,012,.30

الغذاء

3.,031,.30

االحتياجاتاألساسية

021,165,035

المياهوخدماتالصرفالصحيوالنظافةالصحية

56,.61,122

التعليم

21,55.,610

الصحة

05,521,000

اإلجمالي

20101010902
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خطة االستجابة للوضع في مصر
أ -الملخص التنفيذي

رغمأنمايقربمن31,111سوريمسجلينحالياًبدءاًمنمنتصفمايو/أيار،وأن00,111ينظرونالتسجيل،إالأنالعديدلم

يتوصلوا  مع المفوضية ،إما بسبب اكتفائهم حتى اآلن ،واما بسبب ترددهم أو عدم قدرتهم على المجيء خوفاً من تصنيفهم
كالجئين ،واما  بسبب صعوبة الوصول إلى مركز التسجيل التابع للمفوضية في القاهرة أو مراكز التسجيل المتنقلة في كل من
اإلسكندريةودمياط  3.ومنالمتوقعأنيستمرارتفاععددالالجئينالسوريينالذينيطلبوناللجوءإلىالدولالمجاورة،بمافيذلك
الوافدونمباشرةعبرالرحالت  الجويةمندمشقإلىالقاهرة،التيتمحجزهاكاملةفيالوقتالراهنألسابيعقادمة .كماأنهمن
المتوقعأنينتقلبعضالالجئين،الذينطلبوااللجوءفياألردنولبنانالمجاورين،إلىمصربسببالتعدادالكبيرلالجئينفي

هاتين الدولتين ،إلى جانب االرتفاع النسبي في تكاليف المعيشة ،ومخاطر الحماية الملموسة ،وفرص العمل المحدودة .وقد
استجابتالحكومةالمصرية،ومنظماتالمجتمعالمدنيوالمنظماتالخيرية،الحتياجاتالالجئينالسوريينبكرمشديد؛إالأنهمع
زيادةاألعداد،يصبحالوصولإلىالعائالتالضعيفةوتعزيزمستوىالمساعداتأكثرصعوبةبالنسبةلهم .

ومنالمتوقعأنيصلعددالالجئينالسوريينالمسجلينإلى 011,111بحلول 50ديسمبر/كانوناألول،معاستمراروصولهم
بأعدادكبيرة،إلىجانباستنزافالالجئينالذينقضوافيمصربعضالوقتمدخراتهمحيثأصبحواأقلقدرةعلىإيجادعمل
لدعم أنفسهم وعائالتهم .ومع ذلك ،فمن المحتمل أن يظل عدد كبير من الالجئين السوريين في مصر غير مسجلين لدى
المفوضية،حيثيمكنهمتقنينإقامتهمعبرإجراءاتالهجرةالطبيعيةواليلزمهممساعداتإنسانية .

حددتقييماالحتياجاتالذيأجرتهوكاالتاألممالمتحدةفينوفمبر/تشرينالثاني  2102وفيفبراير/شباط 2105االحتياجات
اإلنسانية الرئيسية لالجئين السوريين ،بصورة أساسية في مجاالت السكن والتوظيف واألمن الغذائي والصحة والتعليم  .وأشارت
المفوضيةوالشركاءإلىأنالعديدمنالعائالتالتيتصلحديثاًتأتيومعهامواردماليةمحدودةوتبدأفياإلقامةفيأحياءأكثر

فق اًر فيالقاهرةالكبرىوغيرهامنالمراكزالحضرية .وتُجبرعائالتأخرىعلىخفضنفقاتهابصورةكبيرةعنطريقمشاركة
المسكن وتغيير عاداتها الغذائية .إضافة إلى أن عائالت الجئة عديدة أعربت عن قلقها بشأن أطفالها الذين مر الكثير منهم

بتجارب صادمة في سوريا .وال يواظب بعض األطفال السوريين علىالذهابإلىالمدرسة ،إما بسبب عدم قدرة العائالت على
تحمل تكاليف التعليم ،واما بسبب انعدام األماكن أو الموارد في المدارس الحكومية في مناطق معينة  .وعن طريق التوسع في
أنشطةالتسجيلوالتقييماتالمستمرة،تمكنتالمفوضيةمنالتأكدمناالحتياجاتالمتزايدةلالجئينالسوريين،وتقوم،معالشركاء،
بإعداداالستجابةالالزمة .

وقدارتفععددوكاالتاألممالمتحدةوالشركاءالذينيشاركونفيهذهالخطةمنثالثةإلىأحدعشرفيضوءتزايداالحتياجات.

وبناء على التقييمات اإلضافية ،التي تشمل حماية األطفال والتعليم ،قامت المجموعات المشتركة بين الوكاالت ،عادة بمشاركة
ً
الو ازرات المختصة ،بوضع األولويات وتطوير استجابة مشتركة بين الوكاالت لمعالجة جوانب االحتياج الرئيسية بطريقة منسقة

الرأمريكياً .
ومنظمة،وتناشدللحصولعلىإجمالي11,613,,0.دو اً

وبصفتهاالمنظمةالتيتقودهذهاالستجابة،تمتلكالمفوضيةبرنامجاً طويلاألمديوفرحالياً الحمايةوالمساعداتلمايقربمن

اق،واثيوبيا ،واريتريا .ومع
 .0,111من طالبي اللجوءوالالجئين ،بشكل أساسي من السودان ،وجنوب السودانوالصومالوالعر 
حصولالسوريينالذينوفدواحديثاً حتىاآلنعلىالخدماتالقائمة،هناكحاجةإلىزيادةقدراتالمفوضية،إلىجانبقدرات
الشركاء ،بصورة كبيرة من أجل تلبية احتياجات عدد أكبر بكثير من األشخاص المعنيين .إال أنه مع النظر إلى احتياجات

3وفقاً لإلحصاءات الرسمية للحكومة المصرية ،يقيم ما يقرب من  0.1,111سوري في مصر اعتبا اًر من نهاية فبراير/شباط
.2105
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مجتمعات الالجئين المتعددة الموجودة في مصر ،وأهمية ضمان المساواة في توفير المعونات اإلنسانية ،ستستمر المواءمة بين
المساعداتوالخدماتالتيتتوفرلالجئينالسوريينوبينالبرامجوالسياساتالقائمةالخاصةبالالجئينمعالقيامببعضالتعديالت .

ب -ملخص المتطلبات المالية الخاصة بمصر
المتطلبات المالية المحدثة (بالدوالر األمريكي)

المنظمة
خدماتاإلغاثةالكاثوليكية

131,111

منظمةاألغذيةوالزراعةلألممالمتحدة

,12,111

المنظمةالدوليةللهجرة

0,023,262

منظمةإنقاذالطفولة

0,1.,,111

جمعيةأرضاإلنسان،إيطاليا

301,111

برنامجاألممالمتحدةللمستوطناتالبشرية-الموئل

031,111

صندوقاألممالمتحدةللسكان

6,3,111

المفوضيةالساميةلألممالمتحدةلشؤونالالجئين

.2,523,.01

منظمةاألممالمتحدةللطفولة(اليونيسيف)

0,6.2,331

برنامجاألغذيةالعالمي

0.,001,102

منظمةالصحةالعالمية

311,111

اإلجمالي

110010091.


المتطلبات المحدثة (بالدوالر األمريكي)

القطاعات
الحماية

6,103,01,

الغذاء

0.,001,102

االحتياجاتاألساسية

00,,01,,,0

التعليم

02,2.3,005

الصحة

01,2,6,511

وسائلكسبالعيش

2,103,,35

اإلجمالي

110010091.
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