خطة االستجابة اإلقليمية لسوريا
التحدث نصف السنوي لخطة االستجابة اإلقليمية  - 6ملخص
أﺻﺑﺣت ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻼﺟﺋﻳن اﻟﺳورﻳﻳن أﻫم أزﻣﺔ ﻟﻠﻧزوح ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم .وﻳﺷﻛﻝ
اﻟﻧزاع ،اﻟذي ﻳﺗزاﻣن ﻣﻊ اﻟﺗطورات ﻓﻲ اﻟﻌراق ،ﺧط ارً ﻣﺗزاﻳداً ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻠم
واﻷﻣن اﻹﻗﻠﻳﻣﻳﻳن.
ﻣﻧذ ﺑداﻳﺔ اﻟﻌﺎم  ،2014ﻳﺗم ﺗﺳﺟﻳﻝ أﻛﺛر ﻣن  100,000ﻻﺟﺊ ﺳوري
ﻛﻝ ﺷﻬر ﻓﻲ ﺟﻣﻬورﻳﺔ ﻣﺻر اﻟﻌرﺑﻳﺔ وﺟﻣﻬورﻳﺔ اﻟﻌراق واﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻷردﻧﻳﺔ
اﻟﻬﺎﺷﻣﻳﺔ واﻟﺟﻣﻬورﻳﺔ اﻟﻠﺑﻧﺎﻧﻳﺔ واﻟﺟﻣﻬورﻳﺔ اﻟﺗرﻛﻳﺔ ﻣﺎ أدى إﻟﻰ ﻧﺷوء ﺣﺎﻟﺔ
طوارئ طوﻳﻠﺔ اﻷﻣد.
وﻳﺷﻛﻝ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﻳوم ﻓﻲ ﺿﻣﺎن ﺗﻠﺑﻳﺔ اﺣﺗﻳﺎﺟﺎت اﻟﻼﺟﺋﻳن ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻳد
اﻟﺣﻣﺎﻳﺔ اﻷﺳﺎﺳﻳﺔ واﻟﻣﺳﺎﻋدة ﺑﻣﺎ ﻳﺗواﻓق ﻣﻊ اﻟﻣﻌﺎﻳﻳر اﻟدوﻟﻳﺔ اﺳﺗﺛﻣﺎ ارً
ﻓﻲ ﻣﺳﺗﻘﺑﻝ ﺳورﻳﺎ واﻟﻣﻧطﻘﺔ ﻛﻛﻝ.

ﻳﻘوم اﻟﺗﺣدﻳث ﻧﺻف اﻟﺳﻧوي ﻋﻠﻰ اﺳﺗﻌراض ﻟﻺﻧﺟﺎزات وﺗﻘﻳﻳم ﻋﻣﻳق ﻟﻼﺣﺗﻳﺎﺟﺎت وﺗﺣﻠﻳﻝ ﻟﻠﻣﺳﺎﻫﻣﺎت اﻟﻣﺗﻠﻘﺎة .وﺑﻌد اﺳﺗﻌراض دﻗﻳق ﻟﻠﺗﺣرﻛﺎت
وﻣﻌدﻻت اﻟواﻓدﻳن ،أﺷﺎرت اﻟﺗوﻗﻌﺎت اﻟﻣﻧﻘﺣﺔ إﻟﻰ ﺑﻠوغ ﻋدد اﻟﻼﺟﺋﻳن اﻟﺳورﻳﻳن  3.59ﻣﻠﻳون ﺷﺧص ﻣﻊ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻌﺎم .2014

التخطيط المنقح لالجئين السوريين باألرقام
Region
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Iraq
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عدد الالجئين حتى
 1يناير/كانون الثاني
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2,811,460

137,531

226,174

594,381

765,560

1,087,814

عدد الالجئين حتى
 1يونيو/حزيران
2014
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العدد المتوقع حتى
ديسمبر/كانون
األول 2014

2014

* طلبت الحكومة األردنية أن يتم االحتفاظ ب  800,000كالرقم التخطيطي بحلول نھاية السنة.
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حتى ديسمبر/كانون األول 2014
• يتمتع  3.59مليون الجئ من نساء وفتيات وفتيان ورجال ھاربين من الصراع في سورياوعلى قدم المساواة بإمكانية التمتع
بالحماية الفعالة بما في ذلك الدخول إلى األراضي.
• يستفيد األكثر ضعفاً بين الالجئين الذين يتخطى عددھم  550,000الجئ والذين يسكنون في مخيمات منظمة لالجئين
وأولئك الذين يسكنون في مساكن خاصة لالجئين والبالغ عددھم اكثر من  3مليون الجئ الجئ من خدمات المساعدة
األساسية المحسنة.
• تستفيد المجتمعات المضيفة األكثر ضعفاً من إمكانية محسنة للحصول على الخدمات األساسية الحسنة النوعية وللتمتع
بفرص كسب العيش ما يضمن تمتع الالجئين بالحماية القائمة على المجتمع.
• يقوم استھداف مشاريع المساعدة الوطنية الطويلة األمد وتخطيطھا على حوار منظم وعلى التزويد بمعلومات تقييم وافية
بين الوكاالت حول الالجئين والمجتمعات المضيفة في الوقت المناسب.
• سيستفيد  3.59مليون الجئ من استراتيجية التخطيط المبكر للحلول الدائمة الطويلة األمد بما يتوافق مع القانون الدولي.
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الصفحة 2

اإلنجازات واألھداف المنقحة
ﺑدﻋم ﻣن اﻟﺣﻛوﻣﺎت واﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟﻣﺿﻳﻔﺔ واﻟﻣﺎﻧﺣﻳن واﻟﺷرﻛﺎء اﻟﻌﺎﻣﻠﻳن ﻓﻲ اﻟﺣﻘﻝ اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ ،وﻓّر اﻟﺷرﻛﺎء ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎﻝ اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ اﻟﺣﻣﺎﻳﺔ واﻟﻣﺳﺎﻋدة ﻷﻛﺛر ﻣن  2.8ﻣﻠﻳون
ﻻﺟﺊ ﺳوري ﻓﻲ اﻟدوﻝ اﻟﺧﻣس اﻟﺗﻲ ﺗﻐطﻳﻬﺎ ﺧطﺔ اﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔ اﻹﻗﻠﻳﻣﻳﺔ ﻟﺳورﻳﺎ .واﻹﻧﺟﺎزات اﻟﻣدرﺟﺔ أدﻧﺎﻩ ﻫﻲ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣﺧﺗﺎرة ﻣن اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﺣﻘﻘﺔ ﻓﻲ اﻷﺷﻬر اﻟﺧﻣﺳﺔ اﻷوﻟﻰ
ﻣن اﻟﻌﺎم  2014ﻓﻲ اﻟدوﻝ اﻟﻣﺿﻳﻘﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺷﻣﻠﻬﺎ ﺧطﺔ اﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔ اﻹﻗﻠﻳﻣﻳﺔ ،ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ إﻟﻰ أﻫداف اﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔ اﻟﻣﻧﻘﺣﺔ ﺣﺗﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻌﺎم  .2014ﺑﺣﺳب اﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔ اﻟﻣﻧﻘﺣﺔ ﻳﺗوﻗﻊ
وﺻوﻝ ﻋدد اﻟﻼﺟﺋﻳن ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ إﻟﻰ  3.59ﻣﻠﻳون ﺷﺧص ﻣﻊ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻌﺎم  ،2014ﻛﻣﺎ ﻳُﺗوﻗﻊ ﺗوﻓر ﺗﻣوﻳﻝ ﻛﺎﻣﻝ ﻟﻼﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﺗﺑﻠﻎ ﻗﻳﻣﺗﻪ  3.74ﻣﻠﻳﺎر دوﻻر أﻣﻳرﻛﻲ.

3,590,000

2,816,179

20,200

4,656

 2,816,179الجئا ً
السلطات الحكومية
 currentlyالمفوضية
registeredالتسجيل لدى
awaitingالًorحاليا ً أو ينتظر
 registrationسوريا ً مسج
2,816,179
refugeesأوSyrian
with
UNHCR or Government authorities
 4,656toالجئا ً
دول ثالثة
forاإلنساني في
القبول
أجل إعادة التوطين أو
سوريا ً قدّموا طلبات من
4,656 Syrian refugees
submitted
resettlement
or humanitarian
admission
third countries

ً

2,616,867

1,715,549

67,520

21,891

630,783

353,162

254,927

99,529

3,776,850

1,513,172

719,916

211,057

1,811,118

580,156

2,440,821

1,060,698

يحصل  1,715,549فردا على مساعدات عينية أو نقدية أو قسائم لسد احتياجاتھم الغذائية.
1,715,549 individuals
receiving in‐kind, cash or voucher assistance to meet food
needs
التغذية المدرسية.
 withبرامج
micronutrientفي ذلك
 supplements/supplementation,الدقيقة /التكميلية ،بما
حصل  891,21طفالً على مكمالت المغذيات
21,891 children
reached
including school feeding programmes

353,162 Syrian refugee
children
in formal
(primary
طفالً سوريا ً الجئا ً
والثانوي(
)enrolledاالبتدائي
التعليم الرسمي
 educationمسجّ الً في
&353,162
)secondary
educationالً وشابا ً
والثانوي(
)االبتدائي
النظامي وغير الرسمي
في التعليم غير
يشاركون
 99،529طف
99,529 children
& youth
participating
in non‐formal
and
informal
)(primary & secondary

الرعاية الصحية
 inخدمات
 primaryفي
لالجئين سوريين
استشارة
1,513,172
األولية1,513,172 consultations
for Syrian
refugees
health
care
services
 211,057إحالة الالجئين السوريين إلى خدمات الرعاية الصحية الثانوية والثالثية
211,057 referrals of Syrian
refugees to secondary or tertiary healthcare services

يتم تزويد  580,156شخصا ً بلوازم اإلغاثة األساسية لتلبية احتياجاتھم األساسية

580,156 individuals provided with core relief items to meet basic needs
ً

تتم مساعدة  1,060,698شخصا بلوازم اإلغاثة الموسمية أو األموال للشتاء
1,060,698 individuals assisted
with seasonal relief items or cash for the winter

حالياً ،يتم تأمين المآوي لـ 412,389الجئا ً في المخيمات

540,000

412,389

412,389 refugees in camps currently provided with shelter

1,119,988

321,464

individualsومقاومة
رزمinمساعدات اإليواء
providedالمأوى– بما في
المساعدات في مجال
المجتمع على
 321,464فرداً في
يحصل
321,464
communityذلكthe
with shelter
assistance
– including
الطقس والنقد لإليجار وإعادة التأھيل والدعم القانوني

1,982,000

1,021,593

1,015,924

504,877

shelter kits, weatherproofing, cash for rent, rehabilitation, and legal support

توفير إمكانية الحصول على المياه الصالحة للشرب لـ 1,021,593شخصا ً

100,630

5,110

181,007

20,483

100%

80%

60%

40%

20%

0%

1,021,593 individuals provided with access to safe water
يتم توفير حصول  504,877فرداً على الحمامات وخدمات الصحة العامة

504,877 individuals provided with access to toilet and sanitation services

الدخل أو مشاريع
التوظيف ،أو أنشطة كسب
incomeمساعدات
generationشخصا ً في
شارك 5,110
األعمال5,110 individuals
تطويرhave
participated
in employment
assistance,
activities or business development projects
المھارات الحياتية
والتدريب على
محو األمية
والمھني
شخصا ً في التدريب
20,483
شارك
20,483 individuals
have
participated
ومبادراتin
technical
الفنيand
vocational
training,
literacy
initiatives and life‐skills training
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الصفحة 3

االحتياجات
ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن اﻹﻧﺟﺎزات ﻓﻲ ﺟﻣﻊ اﻷﻣواﻝ ﻟدﻋم اﻟﻼﺟﺋﻳن وﻣﺟﺗﻣﻌﺎﺗﻬم اﻟﻣﺿﻳﻔﺔ ،إﻻ أن اﻟﻔﺟوات ﻟم
ﺗُردم ﺟﻣﻳﻌﻬﺎ ﻛﻣﺎ أن اﻻﺣﺗﻳﺎﺟﺎت آﺧذة ﻓﻲ اﻻزدﻳﺎد .وﺑﻳﻧﻣﺎ ﻳﺗﺎﺑﻊ ﻋدم اﻻﺳﺗﻘرار واﻟﻌﻧف إﻧﺗﺷﺎرﻫﻣﺎ ﻓﻲ
ﺳورﻳﺎ وﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ ،ﻳﺗوﻗﻊ اﻟﺷرﻛﺎء ﻓﻲ ﺧطﺔ اﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔ اﻹﻗﻠﻳﻣﻳﺔ ﺗﻌﺎظم اﻟﺗﻘﻠﺑﺎت واﺳﺗﻣرار اﻟﺗدﻓﻘﺎت.
وﻓﻲ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ ﺑﻌض اﻻﺣﺗﻳﺎﺟﺎت اﻷﺳﺎﺳﻳﺔ ﻟﻠﻣﻧطﻘﺔ:
• ﻳﻘدر ﻋدد اﻟﻼﺟﺋﻳن اﻟذﻳن ﻳﻌﻳﺷون ﻓﻲ ٍ
ﻣﺂو دون اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻣطﻠوب ﺧﺎرج اﻟﻣﺧﻳﻣﺎت ﺑـ860,000
ﻻﺟﺊ.
• يتخطى ﻋدد اﻟﻣﺣﺗﺎﺟﻳن إﻟﻰ اﻟدﻋم ﻟﻼﺳﺗﻌداد ﻟﻠﺷﺗﺎء اﻟﻣﻘﺑﻝ ﺑـ 2.4ﻣﻠﻳون ﺷﺧص ﺑﺣﺳب
اﻟﺗﻘدﻳرات.
• ﻳﺣﺗﺎج  1.7ﻣﻠﻳون ﻻﺟﺊ إﻟﻰ اﻟﻣﺳﺎﻋدة ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻝ اﻟﻐذاء.
• أﻛﺛر ﻣن ﻣﻠﻳون ﺷﺧص ،ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك ﻫؤﻻء اﻟﻣﺳﺗﻘرﻳن ﻓﻲ اﻟﻣﺧﻳﻣﺎت ﻓﻲ اﻟﻌراق واﻷردن وﺗرﻛﻳﺎ،
ﻳﺗﻠﻘون ﺣﺎﻟﻳﺎً اﻟدﻋم ﻟﻠﺣﺻوﻝ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻳﺎﻩ اﻟﺻﺎﻟﺣﺔ ﻟﻠﺷرب وﻋﻠﻰ ﺧدﻣﺎت اﻟﺻﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ.
• ﻳﺣﺗﺎج أﻛﺛر ﻣن  900,000طﻔﻝ ﺳوري ﻓﻲ ﺳن اﻟﻣدرﺳﺔ إﻟﻰ اﻟﺗﻌﻠﻳم.
• اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺣﻛوﻣﻳﺔ واﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﻳﺔ اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ ﻫﻲ ﺗﺣت اﻟﺿﻐط ﺑﺳﺑب ارﺗﻔﺎع اﻟطﻠب ،ﻣﺎ ﻳؤﺛر
اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻟﻼﺟﺋﻳن واﻟﻣواطﻧﻳن وﻳﻬدد اﻟﺗﻣﺎﺳك واﻻﺳﺗﻘرار اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ
ﻋﻠﻰ ﻧوﻋﻳﺔ اﻟﺧدﻣﺎت ّ

وضع التمويل
ﺑﻔﺿﻝ ﺳﺧﺎء اﻟﺣﻛوﻣﺎت واﻟﻣﺎﻧﺣﻳن ﻣن اﻟﻘطﺎع اﻟﺧﺎص واﻟﺻﻧﺎدﻳق اﻟدوﻟﻳﺔ وﻏﻳرﻫﺎ ﻣن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت واﻟﻣﻧظﻣﺎت ،ﺗم ﺟﻣﻊ  1.1ﻣﻠﻳﺎر دوﻻر أﻣﻳرﻛﻲ ﻓﻲ إطﺎر اﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔ اﻹﻗﻠﻳﻣﻳﺔ
ط ﺗﻣوﻳﻝ اﻟﻣﻧﺎﺷدة  30ﻓﻲ اﻟﻣﺋﺔ ﻓﻘط ﻣﺎ ﺗﺳﺑب ﺑﻌدم ﺗﺣﻘﻳق ﻋدد ﻛﺑﻳر ﻣن اﻻﺣﻳﺗﺎﺟﺎت اﻹﻧﺳﺎﻧﻳﺔ
ﻟﺳورﻳﺎ .اﻟﻧﺗﻳﺟﺔ ﺟدﻳرة ﺑﺎﻟﻣﻼﺣظﺔ وﻟﻛن ،وﻧظ اًر إﻟﻰ ﺣﺟم اﻷزﻣﺔ ،ﻟم ﻳﺗﺧ َ
اﻟﺿرورﻳﺔ.

اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت ﺑﺣﺳب اﻟﻘطﺎﻋﺎت

اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻹﺟﻣﺎﻟﻳﺔ

CMCC
0.5%

الحماية
Protection
12%

اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت ﺑﺣﺳب ﻛﻝ ﺑﻠد
Egypt
مصر
4%

WASH
11%

30%
Shelter
المأوى
9%

االحتياجات

Basic Needs
14%

لعيش

3.74مليار دوالر
أميركي

كسب
وسائل
Livelihoods
7%

Jordan
األردن
28%

70%

Education
التعليم
11%

الغذاء
Food
25%

Iraq
العراق
13%

Health
الصحة
11%

تركيا
Turkey
14%

تركيا
Lebanon
41%

RRP6
Funding Received
اﻟﺗﻣوﻳﻝ اﻟﻣﺳﺗﻠم ﻟﺧطﺔ اﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔ اﻹﻗﻠﻳﻣﻳﺔ 6
RRP6
Revised
اﻹﻗﻠﻳﻣﻳﺔ 6
Fundingاﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔ
 Requestاﻟﻣﻧﻘﺢ ﻟﺧطﺔ
طﻠب اﻟﺗﻣوﻳﻝ

ﺗﺻﻧف ﺧطﺔ اﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔ اﻟﻧواﺗﺞ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻓﻲ ﺛﻼث ﻓﺋﺎت :إﻧﻘﺎذ اﻟﺣﻳﺎة أو ﺗﻔﺎدي ﻣﺧﺎطر اﻹﺻﺎﺑﺔ ﺑﺎﻷذى؛ ﺗﻔﺎدي ﺗدﻫور ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺿﻌﻔﺎء ،وﺗﻌزﻳز ﻗدرات اﻟﻼﺟﺋﻳن
ّ

اﻟﻼﺟﺋﻳن واﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟﻣﺿﻳﻔﺔ وﻗدرﺗﻬم ﻋﻠﻰ اﻻﺣﺗﻣﺎﻝ .ﻳﺄﺧذ ﻫذا اﻟﺗﺻﻧﻳف ﺑﻌﻳن اﻻﻋﺗﺑﺎر ﺧطر اﻷذى اﻟﺟﺳدي واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟذي ﻳﺗﻌرض ﻟﻪ اﻟﻼﺟﺋون،
إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺣﺻوﻝ ﻋﻠﻰ اﻟﺣﻣﺎﻳﺔ وﻗدرة اﻻﺳﺗﻳﻌﺎب ﻟدى اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟﻣﺿﻳﻔﺔ .وﺗﺷﻣﻝ اﻻﺣﺗﻳﺎﺟﺎت اﻟﻣﻧﻘﺣﺔ ،و 54ﻓﻲ اﻟﻣﺋﺔ ﻣﻧﻬﺎ ﻣﺻﻧﻔﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﻣﻧﻘذة

ﻟﻠﺣﻳﺎة أو ﻣﺎﻧﻌﺔ ﻟﻠﺣظر اﻟﻣؤذي ،و %39ﻣﻧﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﻣﺎﻧﻌﺔ ﻟﺗدﻫور ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺿﻌﻔﺎء ،واﻟﺗوازن ﻟﺗﻌزﻳز اﻟﻘدرات واﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻻﺣﺗﻣﺎﻝ ﺑﻳن اﻟﻼﺟﺋﻳن واﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت
اﻟﻣﺿﻳﻔﺔ.

خطة االستجابة اإلقليمية لسوريا
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الصفحة 4

نتائج نقص التمويل
ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن ﺳﺧﺎء ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ اﻟﺟﻬﺎت اﻟﻣﺎﻧﺣﺔ ﻓﻲ اﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ،ﻓﺈن ﻧﺳﺑﺔ ﺗﻣوﻳﻝ ﺧطﺔ اﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔ اﻹﻗﻠﻳﻣﻳﺔ  6ﻟم ﺗﺗﺧطﱠ  .%30وﻳﺗﺳﺑب اﻟﻌﺟز ﻓﻲ اﻟﺗﻣوﻳﻝ ﺑﺎﻟﻣزﻳد ﻣـن
اﻟﻣﺻﺎﻋب واﻟﻣﺧﺎطر ﻟﻼﺟﺋﻳن:
• ﻟن ﻳﺗم ﺗﺣدﻳد اﻷﻓراد ذوي اﻻﺣﺗﻳﺎﺟﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻳد اﻟﺣﻣﺎﻳﺔ ودﻋﻣﻬم
ﺑﺷﻛﻝ ﻣﻧﺎﺳب ،ﻣﺎ ﻳﻌرض اﻟﻣزﻳد ﻣن اﻟﻧﺳﺎء واﻷطﻔﺎﻝ ﻟﺧطر اﻟﻌﻧف
واﻻﺳﺗﻐﻼﻝ واﻹﻳذاء.
• ﺳﺗﺿطر اﻟﺟﻬﺎت اﻟﻣﻌﻧﻳﺔ ﺑﺗﺄﻣﻳن ﺑﺎﻟﻐذاء إﻟﻰ ﺗﻘﻠﻳص اﻟﺣﺻص اﻟﻐذاﺋﻳﺔ وﻗﻳم
اﻟﻘﺳﺎﺋم ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ أﻋداد اﻟﻣﺳﺗﻔﻳدﻳن ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ.
• ﻣن اﻟﻣرﺟﺢ أن ﻳﺗﺳﺑب ﺗﻘﻠﻳص اﻟدﻋم ﻟﻸﻧظﻣﺔ اﻟوطﻧﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺟﻬود اﻟﺗﻲ ﺗﺑذﻟﻬﺎ
ﻟﺗﺄﻣﻳن اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺻﺣﻳﺔ اﻟﺛﺎﻧوﻳﺔ واﻟﺛﺎﻟﺛﻳﺔ ،ﺑﺎﻟﺣد ﻣن إﻣﻛﺎﻧﻳﺔ اﻟﺣﺻوﻝ ﻋﻠﻰ
Three‐year‐old Ashraf was born on the same day that
the Syrian crisis began. UNHCR / A. McConnell

اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺻﺣﻳﺔ وﻣن ﺗواﻓرﻫﺎ ﻟﻼﺟﺋﻳن واﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ ،وذﻟك
ﺧﺻوﺻﺎً ﻓﻲ اﻟﻣواﻗﻊ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﻘﺑﻝ اﻟﻌدد اﻷﻛﺑر ﻣن اﻟﻼﺟﺋﻳن .وﻳﺷﻣﻝ ذﻟك

ﺗﻘﻳﻳد إﻣﻛﺎﻧﻳﺎت اﻟﺣﺻوﻝ ﻋﻠﻰ اﻟرﻋﺎﻳﺔ اﻟﺻﺣﻳﺔ ﻟﻠﻧﺳﺎء اﻟﻠواﺗﻲ ﻳﺣﺗﺟن إﻟﻰ ﺧدﻣﺎت اﻟوﻻدة اﻵﻣﻧﺔ ٕواﻟﻰ اﻟرﻋﺎﻳﺔ ﻗﺑﻝ اﻟوﻻدة وﺑﻌدﻫﺎ.

• ﻻ ﻳﻣﻛن اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻣﻌدﻻت ﺳوء اﻟﺗﻐذﻳﺔ اﻟﺣﺎدة ﻣﻧﺧﻔﺿﺔ إﻻ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﺗم اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻣوﻳﻝ ﻟﻠﺗدﺧﻼت اﻟوﻗﺎﺋﻳﺔ اﻟﺟﺎرﻳﺔ ﻓﻲ ﺗﻐذﻳﺔ اﻟرﺿﻊ وﺻﻐﺎر
اﻷطﻔﺎﻝ واﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻟﻣﻐذﻳﺎت اﻟدﻗﻳﻘﺔ واﻟرﻋﺎﻳﺔ اﻟﺻﺣﻳﺔ واﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺳﺗﻣرة اﻟﻣﻛﻣﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻳد اﻟﻐذاء واﻟﻣﻳﺎﻩ واﻟﺻﺣﺔ.
• إن اﻟﺗﻣوﻳﻝ اﻟطﺎرئ ﻣطﻠوب ﻟدﻋم اﻻﺳﺗﻌدادات ﻟﺣﻣﻼت اﻟﻌودة إﻟﻰ اﻟﻣدرﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﺳﻧﺔ اﻟدراﺳﻳﺔ اﻟﻘﺎدﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻬدف إﻟﻰ ﺗﻌزﻳز اﻟﺣﺻوﻝ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌﻠﻳم ﻟﺣواﻟﻰ 480,000
طﻔﻝ ﺳوري ﻻ ﻳﺣﺻﻠون ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟراﻫن ﻋﻠﻰ أي ﻧوع ﻣن اﻟﺗﻌﻠﻳم .وﻳﺷﺎر إﻟﻰ أن ﻧوﻋﻳﺔ اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟرﺳﻣﻲ واﻟﺟﻬود اﻟﻬﺎدﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﺧﻔﻳف اﻟﺿﻐط ﻋن اﻟﻣدارس اﻟﻣﻛﺗظﺔ
اﻟﺗﻲ اﻟﺗﺣق ﺑﻬﺎ  350,000طﻔﻝ ﺳوري ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ ﻣﻌرﺿﺔ ﻟﻠﺧطر.
•

ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟﺣﺎﺿر ،ﺗﻣوﻳﻝ اﻟﺗﺧطﻳط ﻷﻧﺷطﺔ ﻓﺻﻝ اﻟﺷﺗﺎء ﺷﺑﻪ ﻣﻌدوم ﻛﻣﺎ أن أﻛﺛر ﻣن  2.4ﻣﻠﻳون ﻻﺟﺊ ﻳﺗوﻗﻊ أن ﻳﻛوﻧوا ﺑﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﻟدﻋم ﻟﻼﺳﺗﻌداد ﻟﻠﺷﺗﺎء ﻋﻠﻰ
ﻣﺳﺗوى اﻟﻣﺂوي أو اﻟﺗدﻓﺋﺔ أو اﻟوﻗود أو ﻣواد اﻹﻏﺎﺛﺔ ﻛﺎﻟﺑطﺎﻧﻳﺎت.

• ﻟم ﻳﺗم ﺟﻣﻊ ﻣﺑﻠﻎ  200ﻣﻠﻳون دوﻻر أﻣﻳرﻛﻲ ﻛﺎن ﻗد َﺧطط ﻟﺟﻣﻌﻪ ﻟﻠﻣﺳﺎﻋدات اﻟﻧﻘدﻳﺔ اﻟﻬﺎدﻓﺔ ﻟﺗﻠﺑﻳﺔ اﺣﺗﻳﺎﺟﺎت أﺿﻌف اﻟﻼﺟﺋﻳن ﻓﻲ اﻟﺑﻠدان اﻟﻣﺿﻳﻔﺔ ﻣﺎ ﻳﻌرض ﻟﺧـطـر
ﻛﺑﻳر ﺑراﻣﺞ اﻟﻣﺳﺎﻋدات اﻟﻧﻘدﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ.
• ﻣﻼﻳﻳن اﻷطﻔﺎﻝ واﻟﻌﺎﺋﻼت اﻟﺿﻌﻔﺎء ﻣﻌرﺿون ﻟﻺﺻﺎﺑﺔ ﺑﺎﻹﺳﻬﺎﻝ واﻟﺗﻳﻔوﺋﻳد وﺷﻠﻝ اﻷطﻔﺎﻝ واﻷﻣراض اﻷﺧرى اﻟﻣﻌـدﻳـﺔ اﻟـﻣـﻧـﻘـوﻟـﺔ ﺑـﺎﻟـﻣـﻳـﺎﻩ وذﻟـك ﺑﺳـﺑـب ﻏـﻳـﺎب اﻟـﻧـظـﺎﻓـﺔ
وﺿﻌف إﻣﻛﺎﻧﻳﺔ اﻟﺣﺻوﻝ اﻟداﺋم ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻳﺎﻩ اﻟﻧظﻳﻔﺔ .ﺗﻔﺎﻗﻣت ﻫذﻩ اﻟﻣﺧﺎطر ﻓﻲ اﻟﻌﺎم  2014ﻧظ اًر إﻟﻰ اﻷزﻣﺔ اﻟﻣﺎﺋﻳﺔ اﻟـﻣـﺗـﻔـﺎﻗـﻣـﺔ اﻟـﺗـﻲ ﻳـواﺟـﻬـﻬـﺎ ﻛـﻝ ﻣـن ﻟـﺑـﻧـﺎن واﻷردن
واﻟﻌراق.
• ﻳﺗراﺟﻊ ﻣﺳﺗوى اﻷﻣواﻝ اﻟﻣﺗوﻓرة ﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﻣﻳﺎﻩ واﻟﺻﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﻧظﺎﻓﺔ اﻟﺻﺣﻳﺔ ) (WASHﻣﺎ ﺳﻳﺿطر ﺑﺎﻟﺟﻬﺎت إﻟﻰ ﻗطﻊ اﻟﺧـدﻣـﺎت ﻋـﻠـﻰ ﺻـﻌـﻳـد اﻟـﻣـﻳـﺎﻩ اﻟـﻧـظـﻳـﻔـﺔ
وﺗﻧظﻳف اﻟﺗرﺳﺑﺎت ٕوادارة اﻟﻧﻔﺎﻳﺎت اﻟﺻﻠﺑﺔ وﺗﻌزﻳز اﻟﻧظﺎﻓﺔ أو ﺗﻘﻠﻳﺻﻬﺎ ﺑﺷﻛﻝ ﻫﺎﺋﻝ اﻷﻣر اﻟذي ﺳﻳؤﺛر ﻋﻠﻰ أﻛﺛر ﻣن  400,000ﺷﺧص ﻓـﻲ اﻟـﻣـﺧـﻳـﻣـﺎت ﻓـﻲ اﻟـﻌـراق
واﻷردن وﻟﺑﻧﺎن ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك ﻣﺧﻳﻣﻲ دوﻣﻳز واﻟزﻋﺗري.
• ﺳﻳﺗﺳﺑب اﻟدﻋم ﻏﻳر اﻟﻣﻧﺎﺳب ﻟﻠﻬﻳﻛﻠﻳﺎت واﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ ﺑﺣدوث ﺛﻐرات ﻣﺗزاﻳدة ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻝ اﻟﺗزوﻳد ﺑﺎﻟﻣـﺳـﺎﻋـدة واﻟـﺧـدﻣـﺎت ﻟـﻼﺟـﺋـﻳـن اﻟﺳـورﻳـﻳـن وﺳـﻳـﺳـﺗـﻣـر اﺳـﺗـﻧـزاف
اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣن ﺿﻐط ﻛﺑﻳر ﻣﺎ ﻳﻌرض اﻟﺗﻣﺎﺳك واﻟوﺣدة اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﻳن ﻟﻠﺧطر.

