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اإلستعراض اإلستراتيجي
اإلقليمي
1

الجدول الزمني ألزمة الالجئين السوريين
٢٠١١
آذار/ﻤﺎرس ٢٠١١

ﺘﻤوز/ﯿوﻟﯿو ٢٠١١

أﯿﺎر/ﻤﺎﯿو ٢٠١١

ﺒداﯿﺔ أزﻤﺔ اﻟﻼﺠﺌﯿن اﻟﺴورﯿﯿن،
وﻓرار ﺤواﻟﻲ  ٥،٠٠٠ﻻﺠﺊ إﻟﻰ ﻟﺒﻨﺎن

٢٠١٢

آذار/ﻤﺎرس ٢٠١٢

ﺒدء ﻨزوح اﻟﻼﺠﺌﯿن اﻟﺴورﯿﯿن
إﻟﻰ اﻷردن

اﻓﺘﺘﺎح أول ﻤﺨﯿم ﻟﻼﺠﺌﯿن ﻓﻲ ﺘرﻛﯿﺎ

أﺼﺒﺤت ﻤﻨطﻘﺔ اﻟﺒﻘﺎع ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن
ِوﺠﻬَﺔ رﺌﯿﺴﯿﺔ ﻟﻼﺠﺌﯿن

ﻛﺎﻨون اﻷول/دﯿﺴﻤﺒر ٢٠١٢

اﺴﺘﻀﺎﻓﺔ اﻟﺒﻠدان اﻟﻤﺠﺎورة ﻟﺤواﻟﻲ
 ٥٠٠,٠٠٠ﻻﺠﺊٕ ،واطﻼق

ﺨطﺔ اﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺔ اﻹﻗﻠﯿﻤﯿﺔ اﻷوﻟﻰ RRP

ﻟﻼﺠﺌﯿن اﻟﺴورﯿﯿن ﻓﻲ ﺘرﻛﯿﺎ وﻟﺒﻨﺎن
واﻷردن واﻟﻌراق وﻤﺼر

ﺘﻤوز/ﯿوﻟﯿو ٢٠١٢

اﻓﺘﺘﺎح ﻤﺨﯿم اﻟزﻋﺘري ﻓﻲ اﻷردن

٢٠١٣
ﻛﺎﻨون اﻟﺜﺎﻨﻲ/ﯿﻨﺎﯿر ٢٠١٣

آذار/ﻤﺎرس ٢٠١٣

اﻟﻛوﯿت ﯿﺴﺘﻀﯿف اﻟﻤؤﺘﻤر
اﻹﻨﺴﺎﻨﻲ اﻟدوﻟﻲ اﻷول ﻹﻋﻼن
اﻟﺘﺒرﻋﺎت ﻤن أﺠل ﺴورﯿﺎ

ﻛﺎﻨون اﻷول/دﯿﺴﻤﺒر ٢٠١٤
ﺘﺒﻨﱢﻲ اﻟﺨطﺔ اﻻﻗﻠﯿﻤﯿﺔ اﻷوﻟﻰ
ﻟﻼﺠﺌﯿن وﺘﻌزﯿز اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ
ﻤواﺠﻬﺔ اﻷزﻤﺎت 3RP

اﻟﻛوﯿت ﯿﺴﺘﻀﯿف اﻟﻤؤﺘﻤر
اﻹﻨﺴﺎﻨﻲ اﻟدوﻟﻲ اﻟﺜﺎﻟث
ﻹﻋﻼن اﻟﺘﺒرﻋﺎت ﻤن أﺠل ﺴورﯿﺎ

ﺒﻠوغ ﻋدد اﻟﻼﺠﺌﯿن

اﻟﺴورﯿﯿن إﻟﻰ أرﺒﻌﺔ ﻤﻼﯿﯿن
٢٠١٨-٢٠١٧
ﻛﺎﻨون اﻟﺜﺎﻨﻲ/ﯿﻨﺎﯿر ٢٠١٧

ﻤﻨﺘدى اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ ﻟﺘﻌزﯿز
اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ ﻤواﺠﻬﺔ اﻷزﻤﺎت،
ٕواطﻼق ﺠدول أﻋﻤﺎل اﻟﺒﺤر اﻟﻤﯿت
ﻟﺘﻌزﯿز اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ ﻤواﺠﻬﺔ اﻷزﻤﺎت
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٢٠١٨-٢٠١٧

٢٠١٤
ﻛﺎﻨون اﻟﺜﺎﻨﻲ/ﯿﻨﺎﯿر ٢٠١٤

اﻟﻛوﯿت ﯿﺴﺘﻀﯿف اﻟﻤؤﺘﻤر اﻹﻨﺴﺎﻨﻲ
اﻟدوﻟﻲ اﻟﺜﺎﻨﻲ ﻹﻋﻼن اﻟﺘﺒرﻋﺎت
ﻤن أﺠل ﺴورﯿﺎ

ﻤؤﺘﻤر ﺒرﻟﯿن ﺤول وﻀﻊ
اﻟﻼﺠﺌﯿن اﻟﺴورﯿﯿن

ﻛﺎﻨون اﻷول/دﯿﺴﻤﺒر ٢٠١٥
وﺼول ٤٩٠,٢٨٠
ﺴورﯿ�ﺎ إﻟﻰ أوروﺒﺎ ﻋﺒر

ﻛﺎﻨون اﻷول/دﯿﺴﻤﺒر
٢٠١٦
إطﻼق اﻟﺨطﺔ اﻻﻗﻠﯿﻤﯿﺔ
ﻟﻼﺠﺌﯿن وﺘﻌزﯿز اﻟﻘدرة أﯿﻠول/ﺴﺒﺘﻤﺒر
ﻋﻠﻰ ﻤواﺠﻬﺔ اﻷزﻤﺎت
٢٠١٦
ﻗﻤﺔ اﻟﻠﺠوء
3RP

ﺴﯿﺘم إطﻼق "اﻟﺨطﺔ اﻻﻗﻠﯿﻤﯿﺔ
ﻟﻼﺠﺌﯿن وﺘﻌزﯿز اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ
ﻤواﺠﻬﺔ اﻷزﻤﺎت "٢٠١٨-٢٠١٧
رﺴﻤﯿ�ﺎ ﻓﻲ ﯿﻨﺎﯿر اﻟﻘﺎدم ،ﻓﻲ ﻤؤﺘﻤر
ﺘﺴﺘﻀﯿﻔﻪ اﻟﺤﻛوﻤﺔ اﻟﻔﻨﻠﻨدﯿﺔ ﻓﻲ ﻫﻠﺴﻨﻛﻲ

اﻓﺘﺘﺎح ﻤﺨﯿم دوﻤﯿز ﻓﻲ اﻟﻌراق

ﺘﺸرﯿن اﻷول/أﻛﺘوﺒر ٢٠١٤

واﻟﺘﻲ ﺘﺠﻤﻊ ﺒﯿن أﻛﺜر ﻤن  ٢٠٠ﺸرﯿك
ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎل اﻹﻨﺴﺎﻨﻲ واﻟﺘﻨﻤوي

ﺘﺸرﯿن اﻟﺜﺎﻨﻲ/ﻨوﻓﻤﺒر ٢٠١٥

ازدﯿﺎد ﻛﺒﯿر ﻓﻲ ﻋدد اﻟﻼﺠﺌﯿن
اﻟﺴورﯿﯿن اﻟﻤﺴﺠﻠﯿن ﻓﻲ ﻤﺼر

أﯿﻠول/ﺴﺒﺘﻤﺒر ٢٠١٣
ﻤﻠﯿوﻨﻲ ﻻﺠﺊ ﺴوري

ﻋدد اﻟﻼﺠﺌﯿن اﻟﺴورﯿﯿن ﯿﺼل
إﻟﻰ ﻤﻠﯿون ﻻﺠﻲء

٢٠١٥
آذار/ﻤﺎرس ٢٠١٥

ﺘﻤوز/ﯿوﻟﯿو ٢٠١٥

أﯿﺎر/ﻤﺎﯿو ٢٠١٢

ﻨﯿﺴﺎن/إﺒرﯿل ٢٠١٢

واﻟﻬﺠرة ﺒﻨﯿوﯿورك

اﻟﺒﺤر ﺨﻼل ﻫذا اﻟﻌﺎم

ﻨﯿﺴﺎن/إﺒرﯿل ٢٠١٤
ﻤﻠﯿون ﻻﺠﺊ ﺴوري ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن

ﻛﺎﻨون اﻷول/دﯿﺴﻤﺒر ٢٠١٥
إطﻼق اﻟﺨطﺔ اﻻﻗﻠﯿﻤﯿﺔ ﻟﻠﻼﺠﺌﯿن
وﺘﻌزﯿز اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ
ﻤواﺠﻬﺔ اﻷزﻤﺎت 3RP

٢٠١٧-٢٠١٦

آذار/ﻤﺎرس
٢٠١٦

٢٠١٦
ﺸﺒﺎط /ﻓﺒراﯿر
٢٠١٦

أﯿﺎر/ﻤﺎﯿو
اﻨﻌﻘﺎد اﻻﺠﺘﻤﺎع
رﻓﯿﻊ اﻟﻤﺴﺘوى ﻓﻲ ﺠﻨﯿف
٢٠١٦
اﻨﻌﻘﺎد اﻟﻤؤﺘﻤر
ﺤول ﺘﻘﺎﺴم اﻟﻤﺴؤوﻟﯿﺔ ﻤؤﺘﻤر اﻟﻤﺎﻨﺤﯿن ﻓﻲ
اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﻠﻌﻤل
اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ ﺒﺸﺄن
ﻟﻨدن "ﻟدﻋم ﺴورﯿﺎ
اﻹﻨﺴﺎﻨﻲ ﻓﻲ إﺴطﻨﺒول
اﻟﻼﺠﺌﯿن اﻟﺴورﯿﯿن
واﻹﻗﻠﯿم"
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مقدمة
يواصــل الصـراع فــي ســوريا بإنتــاج أخطــر أزمــة نــزوح فــي العالــم اليــوم ،محقِّقًــا بذلــك مســتويات مرتفعــة مــن المعانــاة ،وم ِّ
حط ًمــا حيــاة الكثيــر مــن أفـراد الشــعب
ُ
ُ
وضعفــت مســتويات الثقــة بيــن شــعبه .ولألســف ،أدى هــذا
ضعــف النســيج االجتماعــي لهــذا البلــد بصــورة كبي ـرة،
ُ
الســوري ومحطم ـاً آمالهــم وأحالمهــم .وقــد ُ
ِ
ِّ
الصـراع إلــى ت ارجــع مكاســب التنميــة التــي ُج ِم َعــت بشــق األنفــس وتعـ ُّـرض جوانــب االســتقرار والســام واالزدهــار لألجيــال القادمــة فــي ســوريا والمنطقــة للخطــر.
ُســر الالجئــة الســورية منــذ فتـرة
وعلــى الرغــم ممــا أظهرتــه البلــدان المضيفــة والجهــات المانحــة
جميعــا مــن ســخاء لــم ُيسـَـبق لــه مثيــل إالّ أن مـوارد العديــد مــن األ َ
ً
طويلــة أصبحــت تســتنفذ.
تســتدعي أزمــة بمثــل هــذا الحجــم والتعقيــد اســتجابةً ذات نطــاق وطبيعــة ُم ْنقَ ِطعتَـ ِـي َّ
النظيـ ِـر .وتجمــع الخطــة اإلقليميــة لالجئيــن وتعزيــز القــدرة علــى مواجهــة
األزمــات (التــي ُيشــار إليهــا فــي هــذا التقريــر بالخطــة - )3RPالتــي تدخــل اآلن عامهــا الثالــث -بيــن االســتجابة اإلنســانية التــي تُ ِّ
ركــز علــى تخفيــف معانــاة
الفئــات األكثــر ضعفًــا وتلبيــة االحتياجــات األساســية ووقايــة أعــداد كبيـرة مــن الالجئيــن مــن الســقوط فــي ب ارثــن الفقــر مــع إحــداث تدخــات علــى المــدى الطويــل
بهــدف تعزيــز قــدرة الالجئيــن والمجتمعــات المضيفــة علــى مواجهــة األزمــات وكذلــك عــدم إغفــال تقويــة قــدرات النظــم الوطنيــة .وقــد جمعــت الخطــة  3RPبيــن
المعرفــة والجهــد والمـوارد التــي جــادت بهــا خمــس ُد َول وأكثــر مــن  200جهــة ُمشـ ِ
ـاركة وعــدد مت ازيــد مــن الجهــات المانحــة.
ـتمر
أيضــا فــي عمليــة ديناميكيــة مــن التكيــف المسـ ِّ
وال يقتصــر دور الشــركاء علــى تلبيــة االحتياجــات األكثــر أهميــة علــى أســاس يومــي فقــط ولكنهــم يشــاركون ً
وفعــال علــى نحــو مت ازيــد يربــط بيــن األعمــال اإلنســانية
جالبـةً بذلــك جوانــب مختلفــة مــن المســاعدة لالجئيــن الســوريين والمجتمعــات المضيفــة فــي إطــار متماســك َّ
وبنــاء القــدرة علــى مواجهــة األزمــات والتكيــف.
وقــد أُحـ ِـرز تقـ ُّـدم كبيــر فــي هــذا االتجــاه علــى مــدى العاميــن الماضييــن .وكذلــك أكــدت الحكومــات علــى ريادتهــا فــي االســتجابة إو�دارة التنســيق والتخطيــط
ًّ
وطنيــا .وقــد بــدأ العمــل المنفــرد والمنعــزل فــي مجــاالت الرعايــة اإلنســانية والتنميــة يتوقــف بعــد ظهــور آليــات التمويــل المبتكــر التــي تمتــد
للعمليــات المنظمــة
لســنوات عــدة .ويعمــل القطــاع الخــاص علــى إب ـراز خبرتــه واســتخدام م ـوارده تدر ًّ
يجيــا للتأثيــر فــي االســتجابة .علــى ســبيل المثــال ال الحصــر ُيطـ ِّـور أصحــاب
المصلحــة المعنيــون بالخطــة  3RPأفضــل الممارســات المبتك ـرة فــي ٍّ
ـدءا مــن التســجيل البايومتــري ووضــع الب ارمــج النقديــة
كل مــن التنســيق ووضــع الب ارمــج بـ ً
حتــى المنهجيــة القائمــة علــى تعزيــز القــدرة علــى مواجهــة األزمــات.
وقــد ظهــر أثــر الخطــة  3RPأبعــد مــن حــدود المنطقــة .فمنــذ َّ
تبنــى برنامــج األمــم المتحــدة اإلنمائــي أجنــدةً جديــدةً لتعزيــز القــدرة علــى مواجهــة األزمــات -فــي
منتــدى التنميــة الــذي انعقــد فــي البحــر الميــت فــي نوفمبــر  2015والــذي دعــا إلجـراء تغييـرات فــي طريقــة التعامــل مــع األزمــة الســورية -ســرعان مــا نشــأت بيئــة
السياســات والمســاعدات العالميــة تُحفِّزهــا العديــد مــن األحــداث الهامــة التــي منهــا مؤتمــر المانحيــن فــي لنــدن "لدعــم ســوريا واإلقليــم" فــي فب اريــر  2016واالجتمــاع
الرفيــع المســتوى فــي جنيــف حــول تقاســم المســؤولية العالميــة بشــأن الالجئيــن الســوريين فــي مــارس  2016والــدورة األولــى للمؤتمــر العالمــي للعمــل اإلنســاني فــي
إســطنبول فــي مايــو  2016واالجتمــاع الرفيــع المســتوى الــذي عقدتــه الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة بنيويــورك فــي ســبتمبر  2016بشــأن التحــركات الواســعة
لالجئيــن والمهاجريــن .وقــد أثــار مؤتمــر لنــدن تحديـ ًـدا مجموعــة واســعة مــن التدابيــر لمناقشــة فــرص العمــل والتعليــم ودعــم المجتمعــات المضيفــة والعناصــر
األخــرى التــي منهــا أدوات ابتــكار مثــل ميثــاق األردن الــذي تنــاول أمــور التجــارة والمســاعدات اإلنســانية والدعــم التنمــوي.
َّ
ُّ
َم ُدهــا فــإن نمــوذج االســتجابة المتمثــل فــي الخطــة  3RPفــي البلــدان المجــاورة
وفــي حيــن يظــل الســام فــي ســوريا هــو الحــل الوحيــد لهــذه األزمــة التــي طــال أ َ
يهــدف إلــى المحافظــة علــى رأس المــال البشــري واألصــول الهامــة لصالــح الفئــات الســكانية مــن الســوريين النازحيــن لتعزيــز االســتقرار واســتعادة األمــل .ومــع
صـةً لجميــع الشــركاء
المتجـ ِّـدد مــع الشــعب الســوري والــدول المجــاورة .وتقــدم الخطــة ِ 3RPمَن َّ
ذلــك قــد ُيتَ َ
رجــم هــذا الوعــد إلــى واقــع ملمــوس عبــر التضامــن الدولــي ُ
للمســاهمة فــي هــذا المســعى الحيــوي.
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تمهيد وسياق
لقــد أدت األزمــة الســورية إلــى نــزوح  4 .81مليــون
الجــئ ســوري إلــى الجمهوريــة التركيــة والجمهوريــة
اللبنانيــة والمملكــة األردنيــة الهاشــمية وجمهوريــة
الع ـراق وجمهوريــة مصــر العربيــة وهنــاك مــا ُيقـ َّـدر
ًّ
داخليــا فــي ســوريا.
بنحــو  6 .1مليــون نــازح
وتســتضيف تركيــا الجئيــن أكثــر مــن أي بلــد آخــر
إذ يمثــل  2 .76مليــون نــازح مــا يعــادل %3 .5
مــن ســكان تركيــا .وفــي لبنــان يمثــل مليــون الجــئ
ســوري مســجل أكثــر مــن  %20مــن الســكان ويمثــل
 655,000الجــئ ســوري مســجل فــي األردن مــا
يقــرب مــن  %9مــن الســكان .وتســتضيف العـراق مــا
يقــرب مــن  230,000الجــئ ســوري إضافــة إلــى
ًّ
داخليــا .وتســتضيف مصــر
 3.2مليــون ع ارقــي نــازح
حوالــي  115,000الجــئ ســوري مــع الجئيــن مــن
بلــدان أخــرى عديــدة.
وقــد ازداد فــي عــام  2016عــدد الالجئيــن الســوريين
المســجلين الذيــن تحميهــم الــدول الخمــس إلــى مــا
يقــرب مــن  200.000الجــئ ليصــل إلــى 4.81
مليــون الجــئ فــي نهايــة نوفمبــر.
وعلــى الرغــم مــن الصـراع القائــم داخــل ســوريا والــذي
ال ي ـزال يزيــد مــن النــزوح فإنــه مــن غيــر المتوقــع
وصــول وافديــن جــدد علــى نطــاق واســع إلــى
ـر
البلــدان المضيفــة لالجئيــن فــي عــام  2017نظـ ًا
لسياســات القبــول التــي تت ازيــد فيهــا القيــود علــى نحــو
المقـ َّـدر بحوالــي 4.7
مت ازيــد .ويعكــس رقــم الالجئيــن ُ
مليــون الجــئ ســوري فــي المنطقــة بحلــول نهايــة
عــام  :2017محــاوالت وصــول وفــود جديــدة لكــن
قليلــة وكذلــك حــاالت تســجيل جديــدة ومواليــد وزواج
وتغيـرات تحــدث نتيجــة المغــادرة مــن الــدول المضيفــة
منهــا إعــادة التوطيــن وغيــر ذلــك مــن أشــكال القبــول
فــي بلــدان ثالثــة.
ويفقــد الالجئــون الســوريون األمــل فــي التوصــل إلــى
حـ ٍّـل سياســي قريــب إلنهــاء إ ارقــة الدمــاء فــي وطنهــم
وال ي ازلــون يواجهــون صعوبــات فــي تلبيــة احتياجاتهــم
األساســية فــي بلــدان اللجــوء فــي المنطقــة.
يعيــش الالجئــون بصــورة أساســية فــي المناطــق
الحضريــة والمناطــق شــبه الحضريــة والريفيــة مــع
أقليــة طفيفــة -نحــو  -%10تعيــش فــي المخيمــات.
ومــع ذلــك علــى الرغــم مــن هــذا التكامــل الجغ ارفــي
يواجــه الالجئــون معــدالت فقــر عاليــة للغايــة
حيــث يعيــش  %93مــن الالجئيــن الســوريين خــارج

المخيمــات فــي األردن تحــت خــط الفقــر وأكثــر مــن
 %70مــن الالجئيــن تحــت خــط الفقــر فــي لبنــان
و %65فــي مصــر و %37فــي الع ـراق .وفــي حيــن
تتشــابه معــدالت القــوى العاملــة بيــن الالجئيــن
والمعــدالت الخاصــة بالمواطنيــن المضيفيــن فــإن
معــدالت البطالــة بيــن الالجئيــن أعلــى بكثيــر مــن
ـر
المعــدالت الخاصــة بالمواطنيــن المضيفيــن نظـ ًا
للسياســات الحاليــة.
ولطالمــا كان ضعــف النمــو االقتصــادي والضغــط
علــى األم ـوال العامــة وتعطــل التصديــر مــن بيــن
التحديــات الرئيســية التــي تواجــه هــذه االقتصــادات في
بعــض الحــاالت التــي تهــدد مكاســب التنميــة .ففــي
حالــة لبنــان انخفــض االســتثمار األجنبــي المباشــر
بنســبة تزيــد عــن  %50منــذ بدايــة األزمــة .وانخفــض
متوســط النمــو االقتصــادي فــي الفت ـرة -2010
 2014مــن حيــث نصيــب الفــرد إلــى أقـ َّـل مــن %1
فــي األردن ولبنــان ،إو�لــى  %0فــي مصــر.
ض الضغــط الســكاني
وفــي األردن والع ـراق فَـ َـر َ
ٍّ
اإلضافــي ض ارئــب علــى كل مــن البنيــة التحتيــة
العامــة (مثــل :الطــرق والصحــة والميــاه) والبنيــة
التحتيــة الخاصــة (مثــل :الســكن) باإلضافــة إلــى
طــا كبي ـرة للحفــاظ علــى
مواجهــة الحكومــة ضغو ً
نوعيــة الخدمــات والبنيــة التحتيــة .وقــد أثــر انعــدام
الفــرص التجاريــة بصــورة كبي ـرة فــي الصــادرات
الزراعيــة اللبنانيــة التــي تمثــل مــا يقــرب مــن  %15مــن
الصــادرات .وتعتمــد لبنــان علــى النقــل البــري عبــر
ســوريا للوصــول إلــى األس ـواق فــي األردن والخليــج
التــي تمثــل نحــو  %60مــن هــذه الصــادرات.
وقــد حـ َّ
ـث وقــوع أحــداث بعيــدة المــدى 1خــال العــام
الماضــي علــى المطالبــة بإحــداث تغيي ـرات عميقــة
فــي طريقــة االســتجابة لألزمــات اإلنســانية والتركيــز
بصــورة خاصــة علــى ســوريا .وتُ َعـ ُّـد مركزيــة اســتخدام
نظــم وطنيــة ودعمهــا واالســتعانة بمســتجيبين محلييــن
ًّ
حاليــا علــى نطــاق واســع.
مــن األمــور المقبولــة
وينتقــل أســلوب التمويــل تدر ًّ
يجيــا نحــو تمويــل ُمتعـ ِّـدد
الســنوات يمكــن التنبــؤ بــه .وقــد تطــورت الت ازمــات
تهــدف إلــى تعبئــة الم ـوارد الماليــة والدعــم السياســي
ـي ِ
الالزَم ْيـ ِـن لتوفيــر مــا يصــل إلــى  1.1مليــون
المحلـ ِّ
وظيفــة بحلــول عــام  .2018وقــد أشــارت الجهــات
الفاعلــة بالقطــاع الخــاص إلــى اســتعدادها لتوفيــر
اســتثمارات جديــدة.

وقــد أ ِ
ُعـ َّـدت الخطــة  3RPللفت ـرة 2018-2017
َرًّدا علــى واقــع هــذه السياســة القائمــة ويدعمهــا
الت ـزام عالمــي باالســتثمار فــي تعزيــز القــدرة علــى
مواجهــة األزمــات فــي البلــدان المجــاورة لســوريا .وال
ًّ
وطنيــا تجمــع
ت ـزال الخطــة  3RPعملي ـةً مملوك ـةً
علــى نحــو كامــل بيــن خطــة لبنــان لإلســتجابة
لألزمــة الســورية وخطــة االســتجابة األردنيــة لألزمــة
الســورية وكذلــك دور ٍّ
كل مــن تركيــا والعـراق ومصــر
وحكوماتهــا المعنيــة.
وعلــى الصعيــد اإلقليمــي تعمــل أكثــر مــن 240
جهــة ُمشـ ِ
ـاركة 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 بالسياســات
المشـ ِ
ـاركة
والمطالبــات والدعــم .وتتضمــن الجهــات ُ
الســلطات التابعــة للحكومــة فــي البلــدان المضيفــة
ووكاالت األمــم المتحــدة والمنظمــات غيــر الحكوميــة
والحكومــات المانحــة والقطــاع الخــاص والجمعيــات
الخيريــة والمؤسســات.
وفــي عــام  2017ســيطالب شــركاء األمــم المتحــدة
والمنظمــات غيــر الحكوميــة بمبلــغ  4.63مليــار
دوالر أمريكــي لدعــم الخطــط الوطنيــة منــه 2.73
مليــار دوالر أمريكــي ( )%59لتلبيــة االحتياجــات
لم َكـ ِّـون الالجئيــن و
لمتعلقــة بالحمايــة والمســاعدة ُ
 1.9مليــار دوالر أمريكــي ( )%41لدعــم ُمكـ ِّـون
تعزيــز القــدرة علــى مواجهــة األزمــات ومــن ذلــك
االســتثمارات فــي ســبل كســب العيــش وغيــر ذلــك مــن
أشــكال الدعــم للمعرفــة والقــدرات واألنظمــة الوطنيــة.
يســعى الشــركاء المعنيــون بالخطــة  3RPإلــى
تلبيــة احتياجــات الفئــات األكثــر ضعفًــا مــن خــال
الم ْبنَِّيــة علــى تعزيــز
التداخــات اإلنســانية الفعالــة و َ
القــدرة علــى مواجهــة األزمــات فــي أثنــاء بناء اســتجابة
أكثر استدامة .وتتضمن الكفاءات استخدام التسجيل
البايومتــري لالجئيــن وزيــادة اســتخدام التداخــات
المســتنِدة إلــى المســاعدات النقديــة مــن أجــل توفيــر
ُ
األغذيــة وغيرهــا مــن المســاعدات المتعلقــة بتلبيــة
االحتياجــات األساســية والخدمــات المتكاملــة المعنيــة
بالتعليــم والحمايــة والشــباب والتركيــز علــى تقديــم
للحـ ِّـد مــن
الخدمــات عبــر األنظمــة المحليــة والبلديــة َ
االزدواجيــة وبنــاء قــدرات وطنيــة.

 1ومنها منتدى التنمية الذي انعقد في البحر الميت في نوفمبر  2015ومؤتمر المانحين في لندن "لدعم سوريا واإلقليم" في فبراير  2016واالجتماع الرفيع المستوى في جنيف حول تقاسم المسؤولية العالمية بشأن
الالجئين السوريين في مارس  2016والدورة األولى للمؤتمر العالمي للعمل اإلنساني في إسطنبول في مايو  2016واالجتماع الرفيع المستوى الذي عقدته الجمعية العامة لألمم المتحدة بنيويورك في سبتمبر
 2016بشأن التحركات الواسعة لالجئين والمهاجرين.

6

اإلستعراض االستراتيجي اإلقليمي الخطة اإلقليمية لالجئين وتعزيز القدرة على مواجهة األزمات 2018 - 2017

وفــي مؤتمــر لنــدن تعهــد المانحــون بتوفيــر األم ـوال
أي وقــت مضــى وتعهــدوا بــأول االلت ازمــات
أكثــر مــن ِّ
الرئيســية التــي يغطــي مداهــا عــدة ســنوات خــال
مؤتمــر المانحيــن اســتجابةً لألزمــة الســورية ،لــكل مــن
(الخطــة  3RPوخطــة االســتجابة اإلنســانية داخــل
ســوريا علــى َحـ ٍّـد س ـواء) .وقــد بلغــت التعهــدات 6
مليارات دوالر أمريكي عام  2016وبلغت التعهدات
األخرى المخصصة للفترة  2 2020-2017حوالي
 6.1مليــار دوالر أمريكــي .وعــاوةً علــى ذلــك حضــر
ـدد مــن شــركاء التنميــة الجــدد (المؤسســات
المؤتمـ َـر عـ ٌ
الماليــة الدوليــة وصناديــق ووكاالت التنميــة) وهــو مــا
يمثــل تحـوالً غيــر مســبوق فــي ردود األفعــال الدوليــة
بشــأن األزمــة التــي طــال أمدهــا.

فــي عــام  2016بلــغ إجمالــي التمويــل الــذي تَقـ َّـدم
بــه المانحــون حوالــي  2.54مليــار دوالر أمريكــي
لصالــح الخطــة  )%56( 3RPفــي  30نوفمبــر.
وواصــل الشــركاء المعنيــون بالخطــة  3RPالتأكيــد
علــى أهميــة التمويــل طويــل المــدى الــذي يمكــن
التنبــؤ بــه .وعلــى هــذا النحــو فــإن الخطــة  3RPمــا
هــي اآلن إال خطــة محــددة التكاليــف بالكامــل ومدتهــا
عامــان فــي المنطقــة.

ًّ
وطنيــا فــي كل بلــد ويقــدم نظ ـرة عامــة
خطــة منظمــة
على المســتوى اإلقليمي الســتجابة كل قطاع ويســلط
الضــوء علــى المجــاالت الرئيســية التــي تركــز عليهــا
الخطــة  3RPفــي عــام  2016ومنهــا :الحمايــة
وتلبيــة االحتياجــات األساســية لالجئيــن وغيرهــم
مــن المتضرريــن والبنــاء علــى جــدول أعمــال البحــر
الميــت لتعزيــز القــدرة علــى مواجهــة األزمــات وســبل
كســب العيش وفرص العمل ومبادرة ال لضياع جيل
واالبتــكار والش ـراكات الجديــدة والقيــادة والمســاءلة.

ويحـ ِّـدد هــذا الموجــز اإلســتراتيجي علــى المســتوى
ُ
اإلقليمــي المعاييــر األساســية والمبــادئ التوجيهيــة
لهــذه المنهجيــة المتكاملــة .ويلخــص هــذا الموجــز

مصر /المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين /بيدرو كوستا جوميز
 2لالطالع على التفاصيل الكاملة للتعهدات انظر:
www.supportingsyria2016.com/news/co-hosts-statemtent-annex-fundraising/~~gender=M
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لبنان /المجلس الدنماركي لالجئين DRC
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التوجهات اإلستراتيجية 2018-2017
المســلَّم بها اآلن على نطاق واســع .وبحلول
تُ َع ُّد أهمية دمج التنمية في أنشــطة المســاعدة اإلنســانية الجارية لدعم األفراد المتضررين من األزمة الســورية من األمور ُ
عــام  2013أخــذت أزمــة التنميــة فــي الظهــور إلــى جانــب األزمــة اإلنســانية وكانــت هنــاك حاجــة إلــى المســاعدة اإلنمائيــة لدعــم الالجئيــن والمواطنيــن مــن الــدول المضيفــة
علــى َحـ ٍّـد سـواء -فــي جميــع أنحــاء المنطقــة .وتكاملــت الجهــود اإلنســانية واإلنمائيــة بصــورة رســمية فــي الخطــة  3RPفــي عــام  2014علــى الرغــم مــن أن الــوكاالتقــد بــدأت بوضــع ب ارمــج بالفعــل لتوســيع الفــرص االقتصاديــة ودعــم الخدمــات الوطنيــة ومســاعدة أفـراد المجتمــع المضيــف منــذ بدايــة األزمــة.

كونين مترابطين:
تتألف الخطة  3RPمن ُم ِّ
المكـ ِّـون اإلنســاني لحمايــة الالجئيــن فــي الخطــة  :3RPويتنــاول االحتياجــات المتعلقــة بحمايــة ومســاعدة الالجئيــن الذيــن يعيشــون فــي المناطــق الحضريــة،
• ُ
وشــبه الحضريــة ،والريفيــة ،وكذلــك فــي المخيمــات والمســتوطنات ،وفــي جميــع القطاعــات ،وكذلــك األفـراد األكثــر ضعفًــا فــي المجتمعــات المتضــررة .وســوف
يعــزز ذلــك الحمايــة المجتمعيــة مــن خــال تحديــد احتياجــات الدعــم الفوريــة للخدمــات المجتمعيــة فــي المجتمعــات المتضــررة ،واالســتجابة لهــا.
• ُمكـ ِّـون التنميــة القائمــة علــى االســتقرار وتعزيــز القــدرة علــى مواجهــة األزمــات فــي الخطــة  :3RPويتنــاول احتياجــات االســتقرار ،وتعزيــز القــدرة علــى مواجهــة
األزمــات للمجتمعــات المتضــررة والضعيفــة فــي جميــع القطاعــات ،وبنــاء قــدرات نظــم تقديــم الخدمــات الوطنيــة ودون الوطنيــة ،وتعزيــز قــدرة الحكومــات علــى
قيادة االســتجابة لألزمات ،وتوفير الدعم اإلســتراتيجي والتقني والسياســي؛ لتعزيز االســتجابات الوطنية.

كونيــن تُحـ ِّـدد عــدة توجهــات إســتراتيجية المعاييــر رفيعــة المســتوى لالســتجابة للخطــة اإلقليميــة لالجئيــن وتعزيــز القــدرة علــى مواجهــة األزمــات
الم ِّ
وبنــاء علــى هذيــن ُ
عرضيــن للخطــر وتهيئــة الظــروف إو�تاحــة الفــرص لحيــاة كريمــة ومســتقبل أفضــل
الم
ـخاص
ـ
ش
األ
ـة
ـ
ي
حما
ـز
ـ
ي
ز
تع
ـى
ـ
ل
إ
ـع
ـ
س
ا
و
ـاق
ـ
ط
ن
ـى
ـ
ل
ع
ـات
ـ
ه
التوج
 .3RPوتهــدف هــذه
ُ َّ
ِ
المســتندة إلــى تعزيــز القــدرة علــى مواجهــة األزمــات متداخلــة
لالجئيــن والمجتمعــات المضيفــة .وتت اربــط هــذه التوجهــات ً
معــا إلــى الدرجــة التــي تبــدو فيهــا االســتجابة القويــة ُ
وموِقــف الخطــة  3RPكمنصــة للش ـراكة
ـاالت،
ـ
ج
الم
ـع
ـ
ي
جم
ـي
ـ
ف
3RP
ـة
ـ
ط
الخ
ـات
ـ
خ
تد
اء
ر
و
ـة
ـ
ن
كام
ـة
ـ
ي
القو
مــع جميــع القطاعــات والمبــادرات وتبــدو آليــات المســاءلة
َ
اإلقليميــة التــي تعمــل علــى تطويــر ب ارمــج مؤثـرة فــي جميــع المجــاالت.
وتَ ِرُد هذه التوجهات اإلستراتيجية في الصفحات التالية:

قيادة وطنية قوية
إطار إقليمي للحماية
البناء على جدول أعمال البحر الميت لتعزيز القدرة على مواجهة األزمات
تعزيز الفرص االقتصادية
ال لضياع جيل
استمرار التواصل والشراكات
آليات مساءلة محسنة
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قيادة وطنية قوية
ًّ
إقليميــا لكنهــا تقــوم
نســقة
إن الخطــة  3RPخطــة ُم َّ
الملكيــة والقيــادة الوطنيــة لالســتجابة فــي
علــى مبــدأ ُ
أيضــا علــى ضــرورة ســعي المســاعدة
ـد
كل بلــد .وتؤكـ
ً
الدوليــة إلــى تعزيــز القــدرات القائمــة داخــل البــاد
واالســتفادة القصــوى منهــا وتجنــب خلــق أنظمــة
موازيــة .وينبغــي تعزيــز مثــل هــذه القيــادة علــى
المســتويات الوطنيــة ودون الوطنيــة والمحليــة .ويدعــم
المجتمــع الدولــي القيــادة القوميــة عــن طريــق بنــاء
الســلطات التابعــة للحكومــات
القــدرات وتعزيــز دور ُّ
ودور الجهــات الفاعلــة فــي المجتمعــات المدنيــة
المحليــة فــي االســتجابة لألزمــات اإلنســانية.
وللقيــادة أربعــة جوانــب غايــة فــي األهميــة هــي :إطــار
مؤسســي وطنــي واضــح وعمليــة مفــردة تجمــع بيــن
الب ارمــج والخطــط المنظمــة علــى الصعيــد الوطنــي
والوصــول إلــى مصــادر متنوعــة للتمويــل والمواءمــة
بيــن االســتجابة الدوليــة لألزمــات واألجنــدة الوطنيــة.
ـاء علــى
وتتَّ ِخــذ القيــادة َّ
أي شــكل مــن هــذه األشــكال بنـ ً
ظــروف كل بلــد.
ففــي تركيــا تولَّــت الحكومــة منــذ البدايــة القيــادة الكاملة
لالســتجابة ألزمــة الالجئيــن الســوريين مــن خــال
الهيــكل والمنهجيــة المؤسســية الناشــئة وتوفيــر دروس
مهمــة حــول اإلدارة الوطنيــة لعمليــة مواجهــة تداعيــات
التهجيــر القســري .وتولَّــى نائــب رئيــس الــوزراء فــي
اآلونــة األخي ـرة تقديــم االســتجابة لألزمــة الســورية
فــي تركيــا عبــر تعزيــز التواصــل الــازم الســتجابة
شــاملة مشــتركة بيــن الــوكاالت .وفــي حــدود إطــار
قانــون الحمايــة المؤقتــة تولَّــت المديريــة العامــة إلدارة
الهج ـرة -التــي تتبــع و ازرة الداخليــة -تنســيق تســجيل
وتنفيــذ قانــون الحمايــة المؤقتــة .وتولَّــت إدارة الطـوارئ
والك ـوارث الطبيعيــة -التابعــة لرئاســة الــوزراء
التركيــة -مســؤولية إنشــاء وتشــغيل م اركــز اإلي ـواء
المؤقتــة (مخيمــات الالجئيــن) والتنســيق مــع جميــع
الــو ازرات الرئيســية لتقديــم المســاعدات اإلنســانية إلــى
دعمــا لالســتجابة ألزمــة الالجئيــن الســوريين.
تركيــا ً
ويعمــل هيــكل التنســيق بيــن المجــاالت علــى مســتوى
المحافظــات تحــت قيــادة محافظــي المحافظــات.
ولشــركاء األمــم المتحــدة والمنظمــات غيــر الحكوميــة
ـام فــي دعــم الحكومــة التركيــة ودعــم إطــار
دور هـ ٌّ
اللجــوء الوطنــي المعمــول بــه.
وقــد أعلنــت الحكومــة التركيــة فــي أكتوبــر 2016
عــن مســاهمتها بأكثــر مــن  12مليــار دوالر أمريكــي
لدعــم الالجئيــن الســوريين فــي تركيــا منــذ بدايــة
األزمــة .ولتركيــا كذلــك قطــاع خــاص نشــط يعمــل
بصــورة مت ازيــدة علــى االســتجابة ألزمــة الالجئيــن
الســوريين .وقــد جلــب شــركاء القطــاع الخــاص مـوارد

إضافيــة (ماليــة وعينيــة علــى َحـ ٍّـد س ـواء) ومــا لديهــم
ـام فــي مجــال االبتــكار
مــن خبـرات وكان لهــم دور هـ ٌّ
وتعزيــز وصــول الســوريين إلــى ســوق العمــل.

ســنوات تطــورت خطــة لبنــان لالســتجابة لألزمــة
الســورية اآلن إلــى إطــار الخطــة اإلســتراتيجية فــي
الســنوات األربــع القادمــة للفت ـرة .2020-2017

ـون لالجئيــن الســوريين
وفــي ينايــر  2016أتــاح قانـ ٌ
الحصــول علــى تصاريــح عمــل وقــد ُمنِـ َـح حوالــي
 10,000تصريــح عمــل لالجئيــن الســوريين حتــى
اآلن.

وقــد اكتملــت خطــة لبنــان لالســتجابة لألزمــة الســورية
وطالبــت بالتمويــل عبــر مرفــق تمويــل ُمَي َّســر الشــروط
أ ِ
ُنشــئ حديثًــا ويعــرض مســارات جديــدة لتعبئــة تمويــل
دولــي واســع النطــاق يتناســب مــع أولويــات التطويــر
طويلــة المــدى فــي لبنــان.

وأَن َشـأَت الحكومــة اللبنانيــة اللجنــة الو ازريــة اللبنانيــة
كأعلــى ُســلطة وطنيــة تســمح للشــركاء الدولييــن بدعــم
االستجابة ألزمة الالجئين السوريين داخل األراضي
اللبنانيــة و ُكلِّفَــت و ازرة الشــؤون االجتماعيــة باإلشـراف
علــى اســتجابة الحكومــة لألزمــة .وتُ َعـ ُّـد خطــة لبنــان
لالســتجابة لألزمــة الســورية خط ـةً مشــتركةً بيــن
الحكومــة اللبنانيــة واألمــم المتحــدة والمنظمــات غيــر
الحكوميــة لضمــان ســير عمــل االســتجابة اإلنســانية
لألزمــة الســورية داخــل األ ارضــي اللبنانيــة وضمــان
مســاهمتها فــي تحقيــق االســتقرار للبــاد.
ص ِّم َمــت هــذه الخطــة لتلبيــة االحتياجــات
وقــد ُ
المحــددة فــي لبنــان وللســكان المعرضيــن للخطــر
ضمــن هــذه األزمــة اإلقليميــة الجاريــة ولضمــان أن
التداخــات اإلنســانية والتداخــات الهادفــة لالســتقرار
تُعـ ِّـزز ٌّ
كل منهمــا األخــرى لتقديــم شــيء ذي قيمــة
لالجئيــن وللتأكيــد علــى دعــم القــدرات الوطنيــة
فــي لبنــان وكذلــك جهــود تنظيــم المعونــات وتقديــم
المســاعدات .وتماشـ ًـيا مــع متطلبــات التخطيــط لعــدة

وتتضمــن خطــة لبنــان لالســتجابة لألزمــة الســورية
التدابيـ َـر ذات األولويــة المنصــوص عليهــا فــي
خارطــة طريــق الحكومــة اللبنانيــة لعــام 2013
المعنيــة بالتداخــات ذات األولويــة لتحقيــق االســتقرار
بشــأن النزاع الســوري ولتحقيق المشــاريع المســتحدثة.
وتتمثــل األهــداف الثالثــة فــي:
(أ) اســتعادة فــرص كســب العيــش والفــرص
االقتصاديــة والعمــل علــى زيادتهمــا لصالــح
المجموعــات المعرضــة للمخاطــر و(ب) اســتعادة
القــدرة علــى مواجهــة األزمــات وبنــاء هــذه القــدرة
أم ـاً فــي حصــول الالجئيــن علــى فــرص متســاوية
للوصــول إلــى خدمــات عامــة مســتدامة وذات جــودة
و(ج) تعزيــز االســتقرار االجتماعــي.

تركيا /المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين /علي أونال

11

تُ َعـ ُّـد ســبل كســب العيــش واألنشــطة التعليميــة مــن
بيــن األولويــات الرئيســية للحكومــة اللبنانيــة وشــركائها
المواطنيــن والدولييــن -تماشـًـيا مــع المشــاريع والب ارمــج
التــي قدمهــا لبنــان بموجــب إعــان النوايــا فــي مؤتمــر
لنــدن -حيــث َع َمــدوا إلــى تقليــل اعتمــاد الالجئيــن
المعرضيــن للخطــر علــى المعونــة وزيــادة إنتاجيــة
المجتمعــات المحليــة وزيــادة الدخــل فيهــا.
وتُشـ ِّـكل خطــة لبنــان لالســتجابة لألزمــة الســورية
بالكامــل فصـاً يتمحــور حــول دور لبنــان فــي الخطــة
.3RP
وفــي األردن تشــكل منصــة اســتجابة األردن
لألزمــة الســورية -بقيــادة و ازرة التخطيــط والتعــاون
الدولــي -آلي ـةَ الش ـراكة اإلســتراتيجية بيــن الحكومــة
األردنيــة والجهــات المانحــة ووكاالت األمــم المتحــدة
والمنظمــات غيــر الحكوميــة لتطويــر اســتجابة شــاملة
معنيــة بالالجئيــن وتعزيــز القــدرة علــى مواجهــة
األزمــات وتأثيــر األزمــة الســورية فــي األردن.
وتتضمــن المنصــة كذلــك المواءمــة بيــن المســاهمة
فــي أولويــات التطويــر الرئيســية للحكومــة والتنســيق
مــع النظــم الوطنيــة المعنيــة بالتخطيــط ووضــع
الب ارمــج والتنفيــذ.
إن خطــة االســتجابة األردنيــة لألزمــة الســورية خطــة
متجــددة لمــدة ثــاث ســنوات تُ ِّ
غطــي اآلن الفت ـرة
 2019-2017وتدمــج بيــن االســتجابة لالجئيــن
واالســتجابة لتعزيــز القــدرة علــى مواجهــة األزمــات
أيضــا
بحيــث تصي ـران خطــة واحــدة لــكل قطــاع .و ً
تضع هذه الخطة مرونة النظم والمؤسســات الوطنية
زودنــا الخطــة برؤيــة لمــدة
فــي جوهــر االســتجابة .وتُ ِّ
ثــاث ســنوات لضمــان الدمــج بيــن التدابيــر اإلنســانية
الحاســمة والتداخــات متوســطة المــدى وتسلســلها
وتكاملهــا.
طــا األردن خط ـو ٍ
ات مــن بينهــا التوقيــع علــى
وقــد َخ َ
"وثيقــة األردن" فــي مؤتمــر لنــدن لتحويــل االســتجابة
لألزمــة الســورية إلــى فرصــة لتطويــر البــاد نحــو
تحقيــق رؤيتهــا لعــام  .2025ومثــل لبنــان وافــق مرفــق
التمويــل ُمَي َّســر الشــروط علــى تمويــل مشــروعين فــي
األردن بمــا يعــادل  340مليــون دوالر أمريكــي
أمــا عــن الوصــول
فــي التمويــل بشــروط ُمَي َّس ـرةَّ .
إلــى أس ـواق العمــل فقــد مـ َّـدد األردن ُمـ َّـدة الحصــول
مجانــا لالجئيــن
علــى تصاريــح العمــل التــي تَصـ ُـدر ً
الســوريين حتــى  31ديســمبر  2016بإصــدار أكثــر
ـار
يحــا لالجئيــن الســوريين اعتبـ ًا
مــن  31,864تصر ً
مــن  31أكتوبــر .2016
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وتشــكل خطــة االســتجابة األردنيــة لألزمــة الســورية
بالكامــل فص ـاً يتمحــور حــول دور األردن فــي
الخطــة .3RP
وفــي العــراق كان مركــز األزمــات المشــتركة فــي
الخدمــة منــذ مايــو  2015لتنســيق اإلج ـراءات
التــي اتَّخذتهــا الحكومــة لالســتجابة لألزمــة وتســهيل
االتصــال بالمجتمــع الدولــي علــى المســتويين الع ارقــي
يك
والكردســتاني .وتُ َعـ ُّـد و ازرة الهج ـرِة والنــزو ِح الش ـر َ
ـي للحكومــة .أمــا و ازرة الداخليــة فــي حكومــة
الرئيسـ َّ
إقليــم كردســتان فتُ َعـ ُّـد الش ـريك الرئيســي لالجئيــن
واالســتجابة ألزمتهــم داخــل األ ارضــي الكردســتانية
ًّ
حيويــا ومت ازيــد
دور
بينمــا تــؤدي و ازرة التخطيــط ًا
األهميــة مــن حيــث تصميــم ورصــد برنامــج اســتجابة
الالجئيــن.
تســتهدف رؤيــة التنميــة الشــاملة (رؤيــة )2020
لحكومــة إقليــم كردســتان جميــع األف ـراد حتــى يســهل
لهــم الحصــول علــى الخدمــات الصحيــة والرعايــة
االجتماعيــة واالقتصاديــة واألمــن والفــرص .تولَّــت
جنبــا إلــى جنــب مــع هــذهحكومــة إقليــم كردســتان
ً
الرؤيــة -القيــادة فــي اســتيعاب تدفــق الالجئيــن
ًّ
داخليــا وبنــاء مخيمــات دائمــة وانتقاليــة
والمشــردين
وتوفيــر التمويــل مــن مواردهــا الضئيلــة والعمــل مــع
المحافظــات وشــركاء األمــم المتحــدة ووكاالتهــا
والمنظمــات غيــر الحكوميــة لتوفيــر الغــذاء والمــأوى
والتعليــم والرعايــة الصحيــة لالجئيــن .وتســمح حكومــة
إقليــم كردســتان بعمــل الالجئيــن الســوريين ممــا يســمح
لالجئيــن بإعالــة أنفســهم والمســاهمة بصــورة إيجابيــة
فــي االقتصــاد المحلــي.

وفــي مصــر تظـ ُّـل الحكومــة -التــي تمثلهــا و ازرة
ـي
الخارجيــة -الشـريك الرئيســي لألمــم المتحــدة المعنـ َّ
بسياســة وتنســيق الخطــة  .3RPوتتوفــر ًّ
حاليــا أربــع
قنـوات تنســيق مــع الشــركاء فــي مصــر :فريــق األمــم
ي والفريــق العامــل المشــترك بيــن
طـ ِـر ُّ
المتحــدة القُ ْ
الــوكاالت والفريــق العامــل المشــترك بيــن القطاعــات
وي َعـ ُّـد الفريــق العامــل
ومجموعــات العمــل القطاعيــةُ .
المشــترك بيــن الــوكاالت أعلــى مســتوى لتقديــم
ـتخدم لالســتجابة لالجئيــن فــي
ويسـ َ
المســاعدات ُ
مصــر .وهــو منتــدى تقديــم مســاعدات غيــر قطاعــي
يهــدف إلــى تعزيــز التنســيق المشــترك بيــن الــوكاالت
وتدفــق المعلومــات بينهــا .ويناقــش هــذا الفريــق
قضايــا السياســة والحمايــة وثغ ـرات الب ارمــج المتعلقــة
بمجتمعــات الالجئيــن مــن جميــع الجنســيات.
وقــد زادت الحكومــة المصريــة فــرص وصــول
الســوريين الكامــل إلــى التعليــم العــام وخدمــات
الرعايــة الصحيــة علــى قــدم المســاواة مــع المواطنيــن
أيضــا مــن جميــع
المصرييــن .ويســتفيد الســوريون ً
الخدمــات المدعومــة التــي تقدمهــا الدولــة للمواطنيــن
المصرييــن مثــل الطاقــة والنقــل والطعــام .وتُس ـ ِهم
جمعيــة األعمــال الســورية فــي دعــم الســوريين
بعضــا فــي الحصــول علــى فــرص للعمــل
بعضهــم
ً
والتدريــب المهنــي والتقــدم لجهــات العمــل والوصــول
إلــى شــبكات المعلومــات والمنصــات التــي تُ ِّ
مكنهــم
مــن مناص ـرة قضيتهــم.

زيــادة القــدرة علــى االســتجابة والفعاليــة مــن خــال التخطيــط والتنســيق
المشترك
وقــد تجلَّــى مبــدأ التنســيق المشــترك ط ـوال العاميــن الماضييــن مــن خــال االســتخدام
ـتمر لخطــط االســتجابة الوطنيــة المشــتركة ودعمهــا ،وال ســيما خطــة االســتجابة
المسـ ِّ
األردنيــة لألزمــة الســورية  ،وخطــة لبنــان لالســتجابة لألزمــة الســورية .وكانــت "التعاقــدات" الدوليــة ،أو
الم َبرمــة فــي مؤتمــر لنــدن فــي فب اريــر  2016للدعــم الدولــي للحكومــات التركيــة واللبنانيــة
االتفاقــات ُ
واألردنيــة خطــوةً ارئــدةً إلــى األمــام فــي التضامــن الدولــي ،وتقاســم المســؤولية ،والتنســيق المشــترك لتقديــم
اســتجابة فعالــة.
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إطار إقليمي للحماية
يعمل شــركاء الخطة  3RPمع الحكومات المضيفة
والمجتمــع المدنــي لحمايــة وتعزيــز ســامة وك ارمــة
وحقــوق الالجئيــن والمجتمعــات األخــرى المتضــررة
ويعـ ِّـزز شــركاء
وفقًــا للقانــون والمعاييــر الدوليــةُ .
َّ
تتمكــن
الخطــة  3RPإنشــاء آليــات مناســبة قــد
الفئــات المتضــررة بهــا مــن قيــاس كفايــة التداخــات
ومعالجــة الش ـواغل والشــكاوى وكذلــك الحمايــة مــن
االســتغالل الجنســي واالعتــداء الجنســي.
يحتــرم شــركاء الخطــة - 3RPعبــر التَّصـ ِّـدي
لألزمــات وتعزيــز القــدرة علــى مواجهتهــا -ويعـ ّـززون
مبــادئ الحمايــة التاليــة :تحســين الوصــول إلــى
المســاعدة والخدمــات دون تمييــز وتوفيــر الحمايــة
والمســاعدة فــي ســامة وك ارمــة واحت ـرام مبــدأ "ال
ضــرر وال ض ـرار" وتمكيــن الالجئيــن واالشــتراك
معهــم ومــع المجتمعــات المحليــة .وتتضمــن األنشــطة
التــي تُسـ ِهم فــي تفعيــل هــذه المبــادئ علــى المســتويين
ـق مــن المســاواة
طـ ِـر ِّ
القُ ْ
ي واإلقليمــي الســامةَ والتحقـ َ
بيــن الجنســين وتحليــل القطاعــات بشــأن النتائــج غيــر
المقصــودة والتدريــب علــى قضايــا مثــل :المســاواة بيــن
الجنســين ومنــع حــدوث العنــف الجنســي والجنســاني
لمختلــف القطاعــات والتصــدي لهــذه القضايــا.

ُي َعـ ُّـد منــع العنــف الجنســي والجنســاني والتصــدي
لــه فض ـاً عــن حمايــة األطفــال مــن العنــف وســوء
المعاملــة واالســتغالل واالنفصــال مــن األولويــات
شــديدة األهميــة .ويتولَّــى قطــاع الحمايــة التنســيق

بيــن إســتراتيجيات الحمايــة وكذلــك التنســيق -حســب
الضرورة -بين القطاعات الفرعية المعنية بالتصدي
للعنــف الجنســي والجنســاني وحمايــة األطفــال.

إعادة التوطين في دول ثالثة
تظـ ُّـل إعــادة التوطيــن أداة
الجئا
ً 116130
حمايــة مهمــة لالجئيــن رغــم
2016-2015
في
التوطين
قدَّموا إلعادة
مخاطــر الحمايــة المشــددة،
وتتكامــل فــي إطــار ب ارمــج
الحمايــة والمســاعدة المســتمرة ،وتغطــي تعهــدات أكثــر مــن  30بلـ ًـدا لالجئيــن الســوريين تحــت مســارات
القبــول المختلفــة ،التــي منهــا إعــادة التوطيــن ،والقبــول اإلنســاني أو المســارات التكميليــة األخــرى ألكثــر
مــن  242,000شــخص منــذ عــام .2013
وقــد أكــد االجتمــاع الــوزاري الرفيــع المســتوى ،الــذي انعقــد فــي مــارس  ،2016ومؤتمــر قمــة األمــم
المتحــدة لشــؤون الالجئيــن والمهاجريــن ،الــذي انعقــد فــي ســبتمبر  ،2016علــى أهميــة توفيــر مســارات
آمنــة لالجئيــن .وأعلنــت المفوضيــة الســامية لألمــم المتحــدة لشــؤون الالجئيــن أن  %10علــى األقـ ِّـل مــن
الســكان الســوريين المســجلين ســوف تُعـ َـرض عليهــم مســارات آمنــة بحلــول نهايــة عــام .2018

وتهــدف اإلســتراتيجية اإلقليميــة للحمايــة إلــى تعزيــز
الوصــول إلــى َبـ ِّـر األمــان وعــدم اإلعــادة القس ـرية
مــن خــال تعزيــز نظــم الحمايــة الوطنيــة وتوفيــر
استجابات متخصصة للحماية وكذلك الدعم النفسي
واالجتماعــي لــذوي االحتياجــات الخاصــة واالنخ ـراط
مــع المجتمعــات كجهــات فاعلــة فــي الحمايــة .ويعمــل
شــركاء الخطــة  3RPمــع الحكومــات المضيفــة عبــر
رصد الحماية والتأييد والمساعدة التقنية لتعزيز أُطُر
إو�ج ـراءات اللجــوء وخفــض الحواجــز أمــام الوصــول
إلــى الوثائــق القانونيــة والخدمــات األساســية.
ـتمر لالجئيــن أداة قويــة لتحديــث
يوفــر التســجيل المسـ ُّ
الملفــات الشــخصية واالحتياجــات الخاصــة بالالجئين
وتحديــد الفئــات األكثــر ضعفًــا وتوفيــر الحمايــة
لألف ـراد وتســهيل الوصــول إلــى الخدمــات األساســية.
وممــا ُيعـ ِّـزز الوصــول إلــى الحقــوق القانونيــة والعدالــة
َّ
والوثائــق المدنيــة :بنــاء قــدرة للنظــم الوطنيــة وتوفيــر
المســاعدة القانونيــة .وتُ َعـ ُّـد إعــادة التوطيــن وغيرهــا
مــن أشــكال القبــول فــي البلــدان الثالثــة حـ ًّـا لحمايــة
الالجئيــن األكثــر عرضــة للمخاطــر .وال ي ـزال
توســيع إش ـراك المجتمعــات فــي حمايتهــا الخاصــة
بالمبــادرات المجتمعيــة للحمايــة إو�نشــاء ح ـوارواتصــال ذي اتجاهيــن مــع المجتمعــات المحليــة
ودعــم التواصــل مــع المجتمعــات ومشــاركتها-
إســتراتيجية مــن اإلســتراتيجيات الرئيســية .وكذلــك
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معالجة أسوأ أشكال عمالة األطفال من خالل إطار إستراتيجي متعدد القطاعات
تظـ ُّـل عمالــة األطفــال أحــد أكثــر أشــكال العنــف واالســتغالل الســائدة والمســتمرة علــى نطــاق واســع ،والتــي تواجــه األطفــال الالجئيــن الســوريين؛ حيــث
يبــدأ العديــد مــن األطفــال الالجئيــن الســوريين فــي العمــل قبــل ِسـ ِّـن الثانيــة عشـرة ،وهــم اآلن يشــاركون علــى نحــو مت ازيــد فــي األعمــال الخطـرة ،ممــا
َي ُحـ ُّـد مــن حقهــم فــي التعليــم ،وتٌعـ ّـد عواقــب األعمــال الخطـرة علــى األطفــال واســعة االنتشــار ،وطويلــة األمــد.
للحـ ِّـد مــن انتشــار عمالــة األطفــال،
ومــن أجــل التصــدي ألسـوأ أشــكال عمالــة األطفــال فــي األزمــة الســورية ،يجــري وضــع منهجيــة متعــددة القطاعــات َ
وتخفيــف المخاطــر التــي يواجههــا األطفــال الذيــن يشــاركون فــي مثــل هــذا النمــط مــن العمالــة .وتهــدف اإلســتراتيجية إلــى تحقيــق النتائــج التاليــة:
 .1تصميــم سياســات وب ارمــج تعليميــة ،وتنفيذهــا للتصــدي بفعاليــة لعمالــة األطفــال .ويتضمــن هــذا تخفيــض الحواجــز للوصــول إلــى التعليــم النظامــي،
والتركيــز علــى األطفــال فــي ِسـ ِّـن المرحلــة الثانويــة ،وكذلــك توفيــر خيــارات تعليميــة مناســبة ومرنــة لألطفــال العامليــن.
 .2تصميــم سياســات وب ارمــج تعالــج هشاشــة األوضــاع االجتماعيــة واالقتصاديــة لالجئيــن؛ بهــدف تخفيــف مخاطــر عمالــة األطفــال .ويشــمل هــذا
ُســر
ُســر الالجئيــن علــى ســبل كســب العيــش ،وضمــان حمايــة هــذه السياســات لتلــك األ َ
مشــاركة الحكومــات فــي الدعــوة لسياســات تتعلــق بحصــول أ َ
ُســر التــي تعيلهــا نســاء.
األكثــر عرضــة لعمالــة األطفــال ،مثــل األ َ
الم َّ
ُســرهم التــي ســاقتها الظــروف للمشــاركة
دعمــا هادفًــا وشــامالً لألطفــال األكثــر عرضــة للمخاطــر وأ َ
وجهــة ضــد عمالــة األطفــال ً
 .3تمثــل التداخــات ُ
ٍ
ُســر واألطفــال فــي التفكيــر بحلــول لمنــع عمالــة األطفــال ،والتصــدي لهــا ،مــن خــال تدخــات
فــي أس ـوأ أشــكال عمالــة األطفــال .وتشــارك األ َ
الحمايــة المجتمعيــة.
ُّعــا أكثــر فعاليــة لتأثيــر ب ارمــج ســبل كســب
صـ ٍّـد فعــال ومســتدام .ويشــمل هــذا تتب ً
 .4تعزيــز تنظيــم وتنســيق المعرفــة المتعلقــة بعمالــة األطفــال؛ لضمــان تَ َ
العيــش ،والمســاعدة النقديــة فــي عمالــة األطفــال ،ومــن ثــم إعــادة النظــر فــي طــرق تصميــم هــذه الب ارمــج وتنفيذهــا.
وكجــزء مــن اإلســتراتيجية ،تعاونــت منظمــة األمــم المتحــدة للطفولــة ،والمفوضيــة الســامية لألمــم المتحــدة لشــؤون الالجئيــن ،ومنظمــة العمــل الدوليــة فــي
الســلطات الوطنيــة وشــركاء الخطــة .3RP
مشــروع يتصـ َّـدى لعمالــة األطفــال ،وتطويــر السياســات القائمــة ،وتعزيــز التعــاون الوثيــق مــع ُّ
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البناء على جدول أعمال البحر الميت لتعزيز القدرة على مواجهة األزمات
يكمــن الهــدف مــن جــدول أعمــال البحــر الميــت
لتعزيــز القــدرة علــى مواجهــة األزمــات فــي توفيــر
أســاس مشــترك لالســتجابات القائمــة علــى تعزيــز
القــدرة علــى مواجهــة األزمــات عبــر البلــدان التــي
تأثــرت بأزمــة الالجئيــن الســوريين وهــذا أســاس يمكــن
تكييفــه أو توضيحــه حســب االقتضــاء مــع ظــروف
وســياقات محــددة .أمــا المبــادئ الخمســة األساســية
فــي جــدول أعمــال البحــر الميــت لتعزيــز القــدرة
علــى مواجهــة األزمــات فهــي كالتالــي :زيــادة التــآزر
بيــن االســتثمارات والمنهجيــات اإلنســانية واإلنمائيــة
إو�يــاء األولويــة لك ارمــة الفئــات الســكانية المتضــررة
واكتفائهــا الذاتــي وتعزيــز القــدرات المحليــة وعــدم
اســتبدالها إو�قامــة ش ـراكات جديــدة وشــاملة للجميــع
لبناء القدرة على مواجهة األزمات وتشــجيع االبتكار
وتعزيــز االرتبــاط والفاعليــة والكفــاءة وحمايــة التماســك
االجتماعــي مــن أجــل العمــل المشــترك لتشــجيع القــدرة
علــى مواجهــة األزمــات والتعــاون الســلمي .وقــد
لخــص جــدول األعمــال عشــر طــرق رئيســية يمكــن
بهــا تطبيــق هــذه المبــادئ .وتتضمــن اإلنجــازات علــى
طــول هــذه المســارات:
• زيــادة التكامــل بيــن التخطيــط اإلنســاني والتنمــوي
ط ِريَّة مشتركة وخاصة خطة االستجابة
وفق أُطُر قُ ْ
األردنيــة ﻟﻸزﻣﺔ الســورية وﺧطــة ﻟﺒﻨﺎن لــاﺳﺘﺠﺎﺑﺔ
ﻟﻸزﻣﺔ السورية مع تغيرات في العمليات واألنظمة
الداخليــة للمؤسســات الماليــة الدوليــة والمانحــة ممــا
يتيــح اســتجابة أفضــل لمتطلبــات ب ارمــج تعزيــز
القــدرة علــى مواجهــة األزمــات.

تطبيــق مبــادئ جــدول أعمــال البحــر الميــت لتعزيــز القــدرة علــى مواجهــة
األزمــات علــى أرض الواقــع:
 .1تعزيز قدرة األفراد والمجتمعات على مواجهة األزمات ،وقدرات االستجابة داخل سوريا.
 .2زيادة االستجابة والفعالية من خالل التخطيط والتنسيق المشترك.
 .3تطوير آليات مبتكرة ووسائل تمويل ُم ِّ
تعدد السنوات؛ لتعزيز القدرة على التنبؤ المالي.
 .4تعزيــز القــدرات المحليــة مــن خــال التصــدي لألزمــات عبــر األنظمــة المحليــة والمؤسســات والبَِنــى
جميعــا.
المحليــة؛ وبمشــاركتها
ً
 .5توسيع استخدام المنهجية القائمة على البرامج لتقديم الخدمات األساسية.
 .6إشراك القطاع الخاص في تعزيز القدرة على مواجهة األزمات ،وفي تطوير منهجيات جديدة.
 .7توسيع الفرص من خالل تعزيز بيئة مواتية للشركات وأصحاب المشاريع المعمول بها.
 .8تعزيز األساس القانوني والبرامجي للفرص االقتصادية ،وزيادتها في المجتمعات المتضررة.
 .9رعايــة القــدرات لتســوية الن ازعــات بيــن المتضرريــن مــن الفئــات الســكانية ،والمؤسســات العامــة،
والمجتمعــات المضيفــة ،والمنظمــات الدينيــة؛ وغيــر ذلــك مــن الكيانــات ذات الصلــة.
 .10الشروع في التخطيط وبناء القدرات؛ لتمكين إعادة اإلعمار في المستقبل ،وجهود اإلصالح.

منظور القدرة على مواجهة األزمات :زيادة التركيز على التوطين
اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ
اﻟﻔواﺌد اﻟﻤﺴﺘداﻤﺔ

اﻟﺘوطﯿن

اﻟﺸراﻛﺔ ﻤﻊ ﺠﻬﺎت
اﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺔ اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ
ﺘﻌزﯿز /اﺴﺘﺨدام
اﻷﻨظﻤﺔ اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ
اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ
ﺘﺤﻘﯿق اﻟﺘﻤﺎﺴك
اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ
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ﺘﺤﺴﯿن اﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺔ اﻟﻘﺎﺌﻤﺔ
ﻋﻠﻰ ﺘﻌزﯿز اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ
ﻤواﺠﻬﺔ اﻷزﻤﺎت

في مؤتمر القمة العالمي للعمل اإلنساني ،أعربت المنظمات
الوطنيــة والدوليــة عــن التزامهــا الشــديد والمشــترك بتوطيــن
العمــل اإلنســاني قــدر اإلمــكان .ويزيــد توطيــن االســتجابة
لألزمـ ِ
ـات المواءم ـةَ بيــن احتياجــات المســاعدة اإلنســانية
وخطط التنمية على المدى الطويل للجهات الفاعلة المحلية،
وي ِّ
عزز التآزر بين األنشــطة اإلنســانية واإلنمائية .كذلك ،فإن
ُ
التوطيــن هــدف ضــروري كأداة لتطبيــق منهجيــة تســتند إلــى
تعزيــز القــدرة علــى مواجهــة األزمــات .وفــي الفصــول التــي
تتنــاول البــاد المشــتركة فــي الخطــة  ،3RPأ ِ
ُدرَج التوطيــن
رصد هــذه المشــاريع علــى امتــداد
فــي بعــض القطاعــات ،وســتُ َ
عــام .2017

اإلستعراض االستراتيجي اإلقليمي الخطة اإلقليمية لالجئين وتعزيز القدرة على مواجهة األزمات 2018 - 2017

• إنشــاء ترتيبــات لتمويــل مبتكــر ومتعــدد الســنوات
ـز للقــدرة علــى التنبــؤ المالــي مثــل مرفــق
تعزيـ ًا
االتحــاد األوروبــي لشــؤون الالجئيــن فــي تركيــا
وزيــادة عــدد الجهــات المانحــة المتقدمــة بتعهــدات
متعــددة الســنوات فــي عــام  2015إلــى  17جهــة
مانحــة فــي مؤتمــر لنــدن فــي عــام  2016وزيــادة
المَي َّس ـرة
اســتخدام التمويــل المجمــع والقــروض ُ
للبنــك الدولــي وفــق مرفــق تمويــل ُمَي َّســر الشــروط.

أمــا الدليــل اآلخــر علــى أن مبــادئ تعزيــز القــدرة علــى
مواجهــة األزمــات َي ْجـ ِـري ًّ
حاليــا تطبيقهــا علــى أرض
الواقــع فيتمثــل فــي ازديــاد مســتوى ونصيــب المطالبــة
ُبم َكـ ِّـون تعزيــز القــدرة علــى مواجهــة األزمــات فــي
الخطــة  3RPالــذي زاد مــن  %38عــام  2016إلــى
 %41عــام  2017وكذلــك ازداد المســتوى الفعلــي
لتمويــل ُم َكـ ِّـون تعزيــز القــدرة علــى مواجهــة األزمــات
فــي .2016

• اســتمرار تعزيــز القــدرات الوطنيــة والمحليــة التــي
كانــت فــي طليعــة االســتجابة ألزمــات الالجئيــن
علــى مــدى الســنوات الخمــس الماضيــة .وعلــى
بالســلطات
هــذا ترتبــط ب ارمــج كثي ـرة بصــورة وثيقــة ُّ
المحليــة .وقــد كانــت البلديــات فــي تركيــا ولبنــان
واألردن فــي طليعــة االســتجابة لألزمــات
وتحســنت قدراتهــا ممــا أتــاح لهــا تنفيــذ تدخــات
واســعة النطــاق لتحســين الخدمــات وتعزيــز البنيــة
التحتيــة إو�شـراك مجتمعــات النازحيــن والمجتمعــات
المضيفة على َح ٍّد سـواء في االســتجابة الجماعية
لألزمــات .وقــد ر ِ
وجــع منظــور القــدرة علــى مواجهــة
ُ
األزمــات لتعزيــز ورصــد توطيــن االســتجابة حســب
الخطــة .3RP

أيضــا زيــادة
إو�لــى جانــب هــذه التطــورات كانــت هنــاك ً
كبي ـرة فــي تعلــم ب ارمــج تعزيــز القــدرة علــى مواجهــة
األزمــات وقــدرة شــركاء الخطــة  3RPعلــى تنســيقها
وهــذا مــا تـ َّـم التركيــز عليــه فــي جميــع التداخــات فــي
أثنــاء أســبوع بنــاء القــدرة علــى مواجهــة األزمــات فــي
أكتوبــر .2016
ـر بعنـوان "حالــة ب ارمــج
ويوضــح التقريــر الصــادر مؤخـ ًا
تعزيــز القــدرة علــى مواجهــة األزمــات فــي الخطــة"
 3RPمفاهيــم ب ارمــج تعزيــز القــدرة علــى مواجهــة
األزمــات ويوضــح تطبيقهــا ضمــن مبــادرات الخطــة

 .3RPويشــير التقريــر إلــى أن هنــاك حاجــة إلــى
مزيــد مــن التقــدم فــي الب ارمــج الجماعيــة المعنيــة
بتعزيــز القــدرة علــى مواجهــة األزمــات .ويســلط
التقريــر الضــوء علــى مالمــح المبــادرات القائمــة
المعنيــة ببنــاء القــدرة علــى مواجهــة األزمــات فــي ٍّ
كل
مــن ُم َك ِّوَنـ ِـي الالجئيــن وتعزيــز القــدرة علــى مواجهــة
األزمــات فــي الخطــة .3RP
أيضــا إلــى منهجــة عمليــة التعلــم
ويدعــو التقريــر ً
الجماعــي وزيــادة دمــج الب ارمــج خاص ـةً فــي ســبل
كســب العيــش وتحســين إطــار رصــد وتقييــم عمليــات
إدارة وتصميــم أكثــر مالءم ـةً وتمويــل أكثــر مرون ـةً.
وي ْجـ ِـري اآلن تجهيــز المرحلــة لتغييــر جــذري فــي
َ
شــدة ونطــاق الب ارمــج القائمــة علــى تعزيــز القــدرة
علــى مواجهــة األزمــات مــع دع ـوات للتوســع فــي
المنهجيــات بمختلــف أنحــاء المنطقــة مثــل ب ارمــج دعــم
بلديــات برنامــج األمــم المتحــدة اإلنمائــي فض ـاً عــن
إســتراتيجية متماســكة ومتكاملــة لســبل كســب العيــش.

يصمــم شــركاء الخطــة  3RPبعنايــة كبي ـرة ب ارمــج
•
ِّ
ومشــاريع تحافــظ علــى الوصــول المســتدام إلــى
الخدمــات األساســية لالجئيــن والمجتمعــات
المضيفــة بحيــث تراعــي المســاواة بينهــم وتزيــد
أمامهــم فــرص الوصــول مــن خــال تعزيــز وتكامــل
التنســيق بيــن الــو ازرات علــى المســتوى دون
الوطنــي مثــل توطيــد وتوســيع شــبكة م اركــز التنميــة
االجتماعيــة فــي لبنــان.
• يمكــن مالحظــة التقــدم فــي بنــاء القــدرة علــى
مواجهــة األزمــات -كمــا هــو مشــار إليــه بالتفصيــل
فــي القســم التالــي -مــن خــال ســبل كســب العيــش
فــي مزيــد مــن التغيي ـرات اإليجابيــة فــي سياســات
ســوق العمــل فــي تركيــا ولبنــان واألردن وتعزيــز
البيئــة التمكينيــة لألعمــال التجاريــة وال ســيما فــي
المناطــق االقتصاديــة الخاصــة فــي األردن وزيــادة
إش ـراك تعــاون القطــاع الخــاص فــي االســتجابة
لألزمــة.
• زادت الد ارســات المتعلقــة بالتماســك االجتماعــي
فهم العوامل المسـ ِ
ـاهمة في زيادة اســتثمار الجهود
ُ
َ
المبذولــة فــي الحفــاظ علــى التماســك االجتماعــي
الســ ْلِم المحلــي .وكانــت أبــرز هــذه
أو تعزيــز ِّ
الد ارســات فــي لبنــان حيــث ركــزت بشــدة علــى منــع
الص ارعــات وعلــى مبــادرات بنــاء الســام.

األردن /برنامج األمم المتحدة اإلنمائي
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تعزيز الفرص االقتصادية
ُّ
تظل زيادة فرص الحصول على ســبل كســب العيش
ٍّ
وفــرص العمــل لــكل مــن الالجئيــن والمجتمعــات
عرضــة للمخاطــر الطريق ـةَ األســرع
الم َّ
المضيفــة ُ
واألكثــر إيجابي ـةً التــي يمكــن بهــا نقــل االســتجابة
لألزمــة الســورية نحــو أســاس أكثــر اســتدامة .ففــي
العــام الماضــي كانــت هنــاك دعــوة طارئــة لتحســين
ٍّ
كل من البيئة السياســية والمنهجيات البرامجية لســبل
ط ُمــوح الــذي
كســب العيــش وكذلــك اعتمــاد الهــدف ال َ
طُ ِرح في مؤتمر لندن بشأن خلق  1.1مليون فرصة
عمــل جديــدة فــي المنطقــة بحلــول عــام .2018
وقــد شــهد هــذا العــام تطــورات إيجابيــة عديــدة فــي هــذه
المنطقــة تُ ِّ
بشــر علــى نحــو جيــد بتســارع خلــق فــرص
عمــل وتحســين ســبل كســب العيــش:
• علــى مســتوى السياســات فــإن التصــورات
واالتجاهــات التــي تســمح لالجئيــن الســوريين
بالعمــل قــد َّ
تغيــرت فــي األســاس وفتحــت البــاب
لدخــول اتفاقــات رســمية حــول خلــق فــرص عمــل
مــع المجتمــع الدولــي .ويقــود هــذا التغييــر فــي
االتجاهات وااللتزامات التي قُ ِط َعت في لندن على
نحــو مت ازيــد إلــى تغيي ـرات فــي السياســة اإلبداعيــة
فــي مختلــف البلــدان المتضــررة مــن األزمــة وكذلــك:
الســماح لالجئين الســوريين بالمســاواة في الحصول
علــى وظيفــة فــي ســوق العمــل بالقطــاع الخــاص
والســماح للســوريين بتوفيــر خدمــات للســوريين
اآلخريــن واالتفاقيــات التجاريــة التــي تدعــم توســيع
الوصــول إلــى أس ـواق االتحــاد األوروبــي وتوســيع
وتســهيل الوصــول إلــى خدمــات تطويــر األعمــال
لالجئين السوريين والسماح للسوريين ببدء ٍّ
كل من
الشــركات الكبي ـرة والشــركات الصغي ـرة والمتوســطة
وتيســير الوصــول إلــى البنيــة التحتيــة الصناعيــة
ـاص الســوري.
المتاحــة وتســهيل االســتثمار الخـ ِّ
• علــى مســتوى البرامــج أخــذت الحاجــة إلــى
تنســيق االســتجابات لســبل كســب العيــش وتحقيــق
التماســك والتــآزر بيــن الجهــات الفاعلــة الرئيســية
مــع مختلــف الشــركاء المكلفيــن بــأدوار معينــة داخــل
الجمــع التعاونــي َم ْن ًحــى رســميًّا بعــد اســتيعابها
ـتيعابا جيـ ًـدا .وأول ناتــج مــن هــذه الش ـراكة
اسـ ً
هــو التقييــم المشــترك بيــن برنامــج األمــم المتحــدة
اإلنمائــي ومنظمــة العمــل الدوليــة وبرنامــج األغذيــة
العالمــي للفــرص االقتصاديــة فــي مختلــف البلــدان.
ي هــذا التقييــم فــي ســوريا ومصــر والعـراق
وقــد أ ْ
ُجـ ِـر َ
واألردن ولبنــان وتركيــا وهــو األمــر الــذي نتــج عنــه
توصيــات واضحــة للتطبيــق .ولتحقيــق هــدف توفيــر
 1.1مليــون وظيفــة يشــدد التقريــر علــى الحاجــة
إلــى م ـوارد تنميــة النفــوذ مــن خــال االســتفادة
اإلســتراتيجية مــن حــاالت التشــغيل الطــارئ علــى
جنبــا إلــى جنــب مــع الجهــود
المــدى القصيــر ً
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تقييم الفرص االقتصادية في مختلف البلدان
ُج ِرَيــت الد ارســة بالش ـراكة بيــن برنامــج األمــم المتحــدة اإلنمائــي ،ومنظمــة العمــل الدوليــة ،وبرنامــج األغذيــة
أْ
العالمــي؛ لدعــم الجهــود التــي تبذلهــا الــدول المضيفــة ،والجهــات الدوليــة المانحــة ،والقطــاع الخــاص؛ لتحقيــق
ـاء علــى إجـراء
األهــداف السياســية الطموحــة لخلــق  1.1مليــون فرصــة عمــل جديــدة بحلــول عــام  .2018وبنـ ً
مقابــات مــع مــا يقــرب مــن  120مــن أصحــاب المصلحــة ،ومراجعــة مكتبيــة للد ارســات والمشــاورات القائمــة مــع
الهيئــات االستشــارية الرفيعــة المســتوى فــي الــدول السـ ِّ
ـت (ومنهــا ســوريا)؛ تُحـ ِّـدد الد ارســة التحديــات والمنهجيــات
الواعدة.

المنهجيات الواعدة
• زيــادة فــرص الالجئيــن فــي الحصــول علــى عمــل .ففــي تركيــا واألردن صــدر عــدد كبيــر مــن تصاريــح العمــل
لالجئين السوريين في .2016
• تحديــد القطاعــات القــادرة علــى التوظيــف .وقــد حـ َّـددت لبنــان ثالثــة قطاعــات؛ حيــث يمكــن مواصلــة
استكشــاف العمالــة المؤقتــة للســوريين :الز ارعــة والبنيــة التحتيــة والبيئــة.
ويسـ َـمح للمهنييــن الطبييــن
• تولِّــي مواطنيــن ســوريين فــي البلــد المضيــف تنســيق بعــض الخدمــات االجتماعيــةُ .
والمعلميــن الســوريين بتقديــم خدمــات للســوريين اآلخريــن فــي تركيــا.
• إدراج الالجئيــن الســوريين والفئــات الســكانية المضيفــة كمســتفيدين مباش ـرين مــن ب ارمــج االســتجابة .ففــي
لبنــان ،تقــدم الب ارمــج التــي تديرهــا الحكومــة والمنظمــات غيــر الحكوميــة الخدمــات نفســها لالجئيــن والمواطنيــن
الســوريين الذيــن يعيشــون فــي المجتمعــات.
• دعــم توســيع نطــاق الوصــول إلــى أسـواق االتحــاد األوروبــي .وتمثــل صفقــة "قواعــد المنشــأ" -التــي وقَّــع عليهــا
األردن واالتحاد األوروبي -مثاالً عظيما كـ ٍّ
"حل تنموي" لمشــكلة األزمة ،واالتجاه الجديد إلمكانية تشــجيع
ً
طـ ْـرق االســتثمار فــي األردن ،ودعــم العمــل للســوريين واألردنييــن.
المجتمــع الدولــي علــى َ
• توســيع وتســهيل وصــول الالجئيــن الســوريين إلــى المعلومــات .ففــي األردن ،ســاهمت حملــة التوعيــة التــي
أطلقتهــا منظمــة العمــل الدوليــة مــع المفوضيــة الســامية لألمــم المتحــدة لشــؤون الالجئيــن فــي زيــادة تصاريــح
العمــل إلــى ثالثــة أضعــاف فــي القطــاع الز ارعــي.
• تســهيل شــبكات الالجئيــن الســوريين والمنظمــات غيــر الحكوميــة .ففــي مصــر ،توجــد جمعيــة األعمــال
الســورية ،وتُ ِّ
بعضــا فــي ســبل كســب العيــش ،مثــل :فــرص
مكــن هــذه الجمعيــات الســوريين مــن دعــم بعضهــم ً
العمــل ،والتدريــب المهنــي.
• تشــجيع اإلنتــاج المحلــي والشـراء المباشــر؛ حيــث يجلــب العديــد مــن الشــركاء فــي دول الخطــة  3RPأغلــب
احتياجاتهــم مــن الســوق المحليــة.
• دعم الســوريين لبدء الشــركات الكبيرة والشــركات الصغيرة والمتوســطة ،وتســهيل الوصول إلى البنية التحتية
ي صغيــر بشــكل
الصناعيــة المتاحــة؛ حيــث يعمــل ســوريون ومصريــون فــي حوالــي  500ورشــة ومصنــع ســور ٍّ
غيــر رســمي فــي مدينــة العبــور الصناعيــة فــي مصــر.
ـاص الســوريِّ؛ حيــث بلــغ رأس المــال الســوري نحــو  %15مــن جميــع رأس المــال
• تســهيل االســتثمار الخـ ِّ
األجنبي الجديد في األردن في ٍّ
كل من عامي  2013و .2014وباإلضافة إلى ذلك ،استثمر المستثمرون
الســوريون فــي مصــر نحــو  800مليــون دوالر مــن رأس مالهــم.
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التــي تُ ِّ
ركــز علــى خلــق فــرص اقتصاديــة مســتدامة
واســتكماالً لهــا .كذلــك فــإن هنــاك ت ازيـ ًـدا فــي
التــآزر بيــن ب ارمــج ســبل كســب العيــش فــي جميــع
دمـرة ًّ
بيئيــا وهــو اتجــاه
الم َّ
القطاعــات مثــل المناطــق ُ
إيجابــي يجــب تعزي ـزه مــن أجــل تخفيــف آليــات
المواجهــة الســلبية مثــل عمالــة األطفــال وزواجهــم.
طا وثيقًا بمنهجية خلق فرص عمل
َّ
ومما يرتبط ارتبا ً

الزيــادةُ الجذري ـةُ فــي مشــاركة القطــاع الخــاص
فــي األزمــة الســورية بصــورة صغيـرة أو كبيـرة أو

علــى المســتوى المحلــي أو الدولــي وتعزيــز الروابــط
مــع الشــتات .وتتضمــن المنهجيــات واألســاليب التــي
مــن شــأنها تســهيل هــذا األمــر والتــي تحـ َّـددت خــال
أســبوع بنــاء القــدرة مواجهــة األزمــات :زيــادةً كبي ـرةً
فــي الحصــول علــى التســهيالت االئتمانيــة والح ـوار
مــع جمعيــات أربــاب العمــل مــن أجــل التوصــل إلــى
فهــم أفضــل لالحتياجــات ومــن ثــم مواءمــة التدريــب
المهنــي وفقًــا لذلــك ودعــم اســتثمار إتاحــة فــرص عمــل
فــي مناطــق اقتصاديــة خاصــة مثــل تلــك المســتهدفة
فــي األردن إو�دخــال تحســينات فــي بيئــة األعمــال
واالتصــاالت بيــن الشــركات الدوليــة والمحليــة
وتحســين المشــاريع االجتماعيــة.

المبادرات اإلقليمية لسبل كسب العيش
فــي منتــدى التنميــة لتعزيــز القــدرة علــى مواجهــة األزمــات عــام  ،2015تعهــد كبــار الممثليــن الحكومييــن
مــن الــدول المضيفــة والمجتمــع الدولــي بتعزيــز األســاس القانونــي والبرامجــي للفــرص االقتصاديــة فــي
المجتمعــات المتضــررة .وأ ِ
ُعيــد تأكيــد هــذا االلت ـزام فــي مؤتمــر لنــدن لدعــم ســوريا والمنطقــة .واتَّفــق
المشــاركون علــى تخفيــف الضغــط عــن الــدول المســتقبلة لالجئيــن ،مــن خــال تحســين فــرص الحصــول
علــى العمــل ،واســتهداف تعليــم الالجئيــن والمجتمعــات المضيفــة .وقــد أَتَْب َعــت الجهــات المانحــة التزاماتهــا
باتفاقــات مختلفــة ،منهــا مرفــق لشــؤون الالجئيــن فــي تركيــا ،وميثــاق األردن ،والمشــاريع والب ارمــج التــي
قدمهــا لبنــان بموجــب إعــان النوايــا فــي مؤتمــر لنــدن .وفــي هــذه االتفاقيــات ،و ِ
ض َعــت آليــات تمويــل
ُ
متعــددة ،مثــل :الصنــدوق االئتمانــي اإلقليمــي لالتحــاد األوروبــي لالســتجابة لألزمــة الســورية ،والصنــدوق
المَي َّســر الشــروط .ومع ذلك ،ال تزال هناك نواقص ،ال ســيما في ســبل
االســتئماني مدد ،ومرفق التمويل ُ
كســب العيــش والتماســك االجتماعــي /االســتقرار؛ حيــث لــم َيتَلَـ َّ
ـق هــذا القطــاع ســوى  %13مــن التمويــل
المطلــوب فــي عــام ( 2016فــي  30نوفمبــر).
وبإحــداث الحكومــات المضيفــة لتغييـرات إضافيــة فــي لوائــح التوظيــف ،مــن المتوقــع وجــود فــرص أفضــل
أمــام الالجئيــن فــي الحصــول علــى فــرص عمــل .ويواصــل شــركاء الخطــة  3RPفــي قطــاع ســبل كســب
العيش الدعوةَ إلحداث تغييرات في السياســة االقتصادية لتعزيز النمو ،وتوســيع وتحســين فرص العمل؛
مــن خــال دورات تعليــم اللغــة ،والتدريــب المهنــي ،والتدريــب علــى الب ارمــج .وســيتولَّى شــركاء الخطــة
ـيع االســتجابات لخلــق فــرص
 3RPفــي قطــاع ســبل كســب العيــش ،وبرنامــج األمــم المتحــدة اإلنمائــي توسـ َ
عمــل ،بمــا يتناســب مــع الت ازمــات لنــدن بإتاحــة  1.1مليــون وظيفــة بحلــول عــام  2018مــن خــال دعــم
النظــام البيئــي للفــرص االقتصاديــة؛ لتلبيــة االحتياجــات المباشـرة لســبل كســب العيــش مــن خــال التشــغيل
الطــارئ فــي أثنــاء تلبيــة الحاجــة لخلــق فــرص عمــل مســتدامة علــى المــدى الطويــل.

وهنــاك تحديــان اثنــان مــن التحديــات التــي يجــب
التصــدي لهــا فــي ســياق هــذا التوســع فــي خلــق فــرص
عمــل وهمــا ضمــان ظــروف عمــل الئقــة للجميــع
وتلبيــة احتياجــات العمــل وســبل كســب العيــش للنســاء
الالئــي تَ َخلَّ ْفـ َـن عــن ركــب فــرص العمــل.
تتَّ ِســم القطاعــات غيــر الرســمية فــي الــدول المضيفــة
بضخامتهــا وتُ ِّ
ـدادا كبي ـرةً مــن المواطنيــن
وظــف أعـ ً
المضيفيــن والالجئيــن .وهنــاك عــدد قليــل مــن التدابيــر
لحمايــة العمــل الالئــق برواتــب كافيــة لكــن العمــل
فــي االقتصــاد غيــر الرســمي يجعــل العمــال عرضــة
لالســتغالل والتحــرش وعــدم الدفــع وانخفــاض األجــور
وسوء المعاملة .وعلی الرغم من أن القطاعات غير
الرســمية قــد أظهــرت القــدرة علــى اســتيعاب أعــداد
كبيـرة مــن الالجئيــن الســوريين أظهــر التقييــم المشــترك
بيــن برنامــج األمــم المتحــدة اإلنمائــي ومنظمــة
العمــل الدوليــة وبرنامــج األغذيــة العالمــي للفــرص
االقتصاديــة فــي مختلــف البلــدان أن ظــروف العمــل
فــي االقتصــاد غيــر الرســمي قــد تتَّســم باالســتغالل
ودفــع أجــور غيــر كافيــة لدعــم األس ـرة.
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ال لضياع جيل
أ ِ
ُطلقَــت هــذه المبــادرة فــي عــام  2013بتنســيق
مــن منظمــة األمــم المتحــدة للطفولــة (اليونيســف).
وحــا مــن
امــا َ
ط ُم ً
وتُ َعـ ُّـد مبــادرة "ال لضيــاع جيــل" التز ً
المنظمــات اإلنســانية والجهــات المانحــة بالجمــع بيــن
الجهــود اإلســتراتيجية فــي مختلــف القطاعــات لدعــم
األطفــال والشــباب المتضرريــن مــن األزمــات الســورية
والعراقيــة واالعت ـراف بــأن ســامتهم ورفاهيتهــم
قضى عليــه إذا مــا
وتعليمهــم ومــن ثــم مســتقبلهم سـ ُـي َ
اســتمرت الحــرب أكثــر مــن خمــس ســنوات .فعلــى
المســتوى اإلقليمــي تعهــدت أكثــر مــن  20منظمــة
غيــر حكوميــة ووكالــة تابعــة لألمــم المتحــدة بالدعــوة
المشــتركة لدعــم أهــداف مبــادرة "ال لضيــاع جيــل".
ي مــن المرجــح ِّ
تخطــي عــدد
طـ ِـر ِّ
وعلــى المســتوى القُ ْ
الجهــات الفاعلــة التــي تعمــل علــى تحقيــق نتائــج
مبــادرة "ال لضيــاع جيــل" فــي جميــع الركائــز الثــاث
أكثــر مــن  100جهــة فاعلــة.

وســتراعي الركي ـزة الثانيــة الخدمـ ِ
ـات المخصص ـةَ
لحمايــة األطفــال الذيــن يواجهــون مخاطــر مثــل:
االنفصــال األســري والعنــف الجســدي والجنســي
والتوظيــف عبــر الحــدود والبلطجــة والتمييــز وصعوبــة
الوصــول إلــى الخدمــات األساســية والمشــاركة فــي
أنمــاط خط ـرة مــن العمــل والضغــوط النفســية وعــدم
ـتمر
وجود وثائق مدنية مثل شــهادات الميالد .وسيسـ ُّ
أيضــا فــي دعــم الجهــود التــي تبذلهــا األســر
الشــركاء ً

وقــد حشــدت مبــادرة "ال لضيــاع جيــل" علــى نحــو
صَّنــاع السياســات والجهــات
مت ازيــد الدعــم مــن ُ
المانحــة لصالــح جميــع ركائزهــا الثــاث :التعليــم
وحمايــة األطفــال ومشــاركة المراهقيــن والشــباب .وقــد
كان هــذا األمــر ُمكلَّ ـاً بالنجــاح وانعكــس بصــورة
خاصــة علــى وضــع التعليــم حيــث بــات قطــاع التعليــم
مولــة فــي الخطــة 3RP
الم َّ
أحــد أفضــل القطاعــات ُ
وحـ َّـل هــذا القطــاع فــي طليعــة االســتجابة للخطــة
 3RPفــي البلــدان المضيفــة الخمســة .وفــي فب اريــر
 2016جمعــت ورق ـةُ إســتر ِ
اتيجية التعليـ ِـم فــي لنــدن
ـع شــركاء مبــادرة "ال لضيــاع جيــل" لمناقشــة
جميـ َ
التحـوالت اإلســتراتيجية الرئيســية التــي يجــب تنفيذهــا
علــى أرض الواقــع للتصــدي بفعاليــة لتحديــات التعليــم
الناجمــة عــن األزمــة الســورية مــع الحفــاظ علــى البعــد
اإلنســاني عنــد االســتجابة لتحديــات التعليــم .ويتطلــب
ـتمر لنظــم
ـز مسـ ًّا
الســياق الحالــي لألزمــة الســورية تعزيـ ًا
ـز إلطــار سياســة وطنيــة بنــاءة
التعليــم الوطنيــة وتعزيـ ًا
فض ـاً عــن زيــادة نطــاق وســرعة الحصــول علــى
تعليــم جيــد.
ـتمر الجهــود
وعلــى مســتوى السياســات ســوف تسـ ُّ
لضمــان اعتمــاد وتنظيــم ب ارمــج التعليــم غيــر النظامــي
كوضــع ضــروري للتنســيق بســبب مرونتــه وســرعة
وصولــه إلــى األطفــال والشــباب الذيــن ال يمكنهــم
وثمــة حاجــة إلــى
الوصــول إلــى النظــام الرســميَّ .
حــدوث "طف ـرات" فــي شــهادات التعلــم س ـواء فــي
درج
القطاعــات الرســمية أو غيــر الرســمية .وسـ ُـي َ
المعلمــون الســوريون ضمــن خطــط التعليــم الوطنيــة
وسـ ُـي َع ُّدون م ـوارد لدعــم اســتجابة التعليــم لألطفــال
وضع أُطُــر الحمايــة االجتماعية
الالجئيــن .وأخيـ ًا
ـر ســتُ َ
فــي موضعهــا للتغلــب علــى الحواجــز الماليــة للتعليــم
الحـ ِّـد مــن آليــات التكيــف الســلبي.
و َ
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وللحـ ِّـد مــن
والمجتمعــات المحليــة لحمايــة األطفــال َ
ُّ
التمييــز والعنــف فــي المجتمعــات .وســتكون كل هــذه
الركائــز تدابيــر ترمــي إلــى تعزيــز نظــم الحمايــة
الوطنيــة المعنيــة باألطفــال وضمــان وصــول األطفــال
الالجئيــن إليهــا.
وتوفــر الركي ـزة الثالثــة لمبــادرة "ال لضيــاع جيــل"
فرصــا للمراهقيــن والشــباب (مــن الالجئيــن
ً
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والمجتمعــات المضيفــة) للمشــاركة فــي التنميــة
االجتماعيــة واألوضــاع المدنيــة فض ـاً عــن زيــادة
فــرص كســب العيــش للشــباب .وهــذا العمــل ضــروري
لتمكيــن الشــباب المتضرريــن مــن األزمــة مــن اســتعادة
شــعورهم بوجــود هــدف فــي الحيــاة ووكاالت تدعمهــم
إو�بـراز إمكاناتهــم .وتعمــل فــرص التواصــل اإليجابــي

عمــا يواجهونــه مــن المخاطــر
علــى تعويــض الشــباب َّ
واإلحبــاط وفقــدان األمــل .وترتبــط هــذه الفرصــة
بآليــات التصــدي الســلبية والم ِ
ـي قُ ُد ًمــا.
ضـ ِّ
ُ
توفــر مبــادرة "ال لضيــاع جيــل" منصــة للجمــع بيــن
الجهــود اإلســتراتيجية عبــر القطاعــات تحقيقًــا لنتائــج

مرجـ َّـوة لصالــح األطفــال والشــباب وتســهيالً للجهــود
التــي يبذلهــا العديــد مــن القطاعــات لمعالجــة األســباب
الجذريــة والنتائــج المترتبــة علــى قضايــا مثــل عمالــة
األطفــال وزواجهــم .وســوف يســتخدم الشــركاء هــذه
المبــادرة لتكــون منصــة إلش ـراك األطفــال والشــباب
فــي الدعــوة للقضايــا ذات األولويــة.

تعزيز الفرص للمراهقين والشباب
ـر ســلبيًّا
عامــا حوالــي ثلــث الفئــات الســكانية المتضــررة مــن األزمــة الســورية .وقــد تأثــر ه ـؤالء الشــباب تأثـ ًا
يمثــل الشــباب الذيــن تت ـراوح أعمارهــم بيــن  10وً 24
بالص ـراع ،ومحدوديــة فــرص الحصــول علــى التعليــم الجيــد ،والحمايــة ،والخدمــات األساســية؛ ومحدوديــة فــرص كســب العيــش ،ومحدوديــة الفــرص المتاحــة
للمســاهمة فــي مجتمعاتهــم؛ ممــا أدى إلــى ازديــاد يأســهم .إن تمكيــن المراهقيــن والشــباب بالمهــارات الضروريــة ُي َعـ ُّـد مــن األمــور الحاســمة لمســتقبل المنطقــة .فــإذا
ـزود المراهقــون والشــباب بالفــرص ،فســوف يســاهمون -بمــا لديهــم مــن طاقــة هائلــة -بصــورة إيجابيــة فــي مجتمعاتهــم ،وفــي اتخــاذ القـ اررات ،وتعزيــز التماســك
تـ َّ
َّ
الجـ ْـرد وفحــص التقاريــر ،فإنــه علــى الرغــم مــن وصــول جميــع القطاعــات
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غ
الر
ـى
ـ
ل
ع
ـم؛
ـ
ه
ات
ر
قد
ـر
ـ
ي
وتطو
ـي،
ـ
ع
االجتما
َ
َ
إلــى المراهقيــن والشــباب ،فإنــه مــن الصعــب تحديــد نطــاق وتغطيــة المراهقيــن والشــباب فــي مختلــف القطاعــات؛ حيــث إن  %7فقــط مــن التداخــات المحــددة تُشـ ِـرك
المراهقيــن والشــباب فــي جميــع م ارحــل وضــع الب ارمــج وتنفيذهــا.
بالنسبة للخطة  3RPفي عامي  ،2018-2017ستَ ِ
ستخدم القطاعات اإلستراتيجيات التالية لتعزيز االستجابة للشباب:
الع ْمــر والجنــس والفــروق الفرديــة بعيــن االعتبــار؛ لضمــان اســتجابة ب ارمــج القطــاع الحتياجاتهــم وقدراتهــم
 .1تحليــل احتياجــات المراهقيــن والشــباب ،مــع أخــذ ُ
الخاصــة.
أيضــا استشـراف الشــباب فــي تقديــم الخدمــات المجتمعيــة ،ومبــادرات الحمايــة والتماســك االجتماعــي،
 .2زيــادة الب ارمــج الراميــة إلــى مشــاركة المراهقيــن والشــباب ،و ً
الحـ ِّـر.
ـل
ـ
م
الع
و
ـال
ـ
م
األع
ـادة
ـ
ي
ر
ات
ر
ـاد
ـ
ب
وم
ـة؛
ـ
ي
البحث
ـرص
ـ
ف
ال
و
وتعزيــز آليــات إقامــة شــبكات التواصــل ،والوســائل التوجيهيــة،
ُ
 .3تعزيز مشاركة المراهقين والشباب في تصميم برامج الخطة  3RPوتنفيذها ،ومراجعتها وتعديلها.
 .4جمع أدلة على نحو منهجي عن البرامج التي تفيد المراهقين والشباب في الخطة  ،3RPوأيضا استخدام المؤشرات المناسبة َّ َّ
الع ْمر والقطاع.
ً
الدالة على ُ
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استمرار التواصل والشراكات
دور حاسـ ًـما فــي الدعــوة
تــؤدي الخطــة ً 3RPا
لالســتجابة لألزمــات والتواصــل مــع الشــركات .وتُ َعـ ُّـد
ـر رئيســيًّا للقيمــة المضافــة علــى المســتوى
عنصـ ًا
اإلقليمــي.
درًجــا فــي الخطــة
وهنــاك أكثــر مــن  240ش ـري ًكا ُم َ
ط ِرَّيــة الخمــس منهــم الــوكاالت
 3RPعبــر الخطــط القُ ْ
الحكوميــة ووكاالت األمــم المتحــدة والمنظمــات غيــر
الحكوميــة الدوليــة والوطنيــة .وأحــد األهــداف الرئيســية
للخطــة  3RPفــي عامــي  2018-2017هــو
اعتمــاد منصــة الش ـراكة القائمــة لتوســيع المشــاركة
والتنســيق مــع مجموعــة متنوعــة مــن الجهــات الفاعلــة
المختلفــة.
ي ال يعنــي هــذا فقــط إش ـراك
طـ ِـر ِّ
وعلــى المســتوى القُ ْ
أيضــا إش ـراك
ـل
ـ
ب
ـة
ـ
ي
الوطن
ات
ر
الحكومــات أو الــو از
ً
اآلالف مــن البلديــات مــع شــركاء الخطــة 3RP
علــى ســبيل المثــال وكذلــك التواصــل والش ـراكات
مــع منظمــات المجتمــع المدنــي والمنظمــات غيــر
الحكوميــة والجمعيــات الخيريــة والمؤسســات والقطــاع
الخــاص والجهــات الفاعلــة فــي التنميــة والجهــات
المانحــة الجديــدة والناشــئة.
وقــد و ِ
صفَــت بعــض أمثلــة الشـراكات بإيجــاز فــي هــذا
ُ
االســتعراض اإلســتراتيجي اإلقليمــي .ويمكــن العثــور
علــى مزيــد مــن األمثلــة فــي الفصــول التــي تتنــاول
المشـ ِ
ـاركة فــي الخطــة  3RPوالــوكاالت
البــاد ُ
المعنيــة باالســتجابة لألزمــات.

ـر ألهميــة المســاءلة دخــل برنامــج األغذيــة
وتقديـ ًا
العالمي في شراكة مع شركة مايكروسوفت لالستفادة
منهــا فــي توســيع نظــام اتصاالتــه وتحســينه .وســيوفر
هــذا النظــام -بعــد تحســينه -منصــة لبرنامــج األغذيــة
العالمــي والمســتفيدين للتواصــل فــي الوقــت الحالــي.
وســيتلقَّى المســتفيدون الذيــن يمتلــك معظمهــم هواتــف
جوالــة معلومــات فوريــة حســب الطلــب عــن الجوانــب
الرئيســية لمســاعدات برنامــج األغذيــة العالمــي ممــا
يســمح لهــم بإعــداد تقاريــر عــن تجاربهــم وخبراتهــم فــي
أقــرب وقــت .وسـ َّ
ـيتمكن البرنامــج مــن تعديــد مصــادر
ردود الفعــل التــي تلقَّاهــا مــن المســتفيدين عبــر نظــم
تقييــم ورصــد ودقــة تحديــد مواطــن الضعــف لتحســين
دقــة وســرعة اتخــاذ الق ـ اررات البرنامجيــة وتقديــم
المســاعدات.
وفــي أواخــر ســبتمبر  2016وصلــت المفوضيــة
الســامية لألمــم المتحــدة لشــؤون الالجئيــن إلــى َم ْعلَــم
جديــد فــي التســجيل البايومتــري حيــث ُسـ ِّ
ـجل الالجــئ
رقم مليونين بمنطقة الشــرق األوســط باســتخدام نظام
التســجيل البايومتــري "آيــرس جــارد" عبــر مســح قزحيــة
العيــن .وبوجــود أكثــر مــن  300مركــز تســجيل ُمـ َّ
ـوزع
فــي العمليــات الخمــس تعتمــد عمليــة المصادقــة علــى
ســجالت التســجيل البايومتــري حيــث إنــه دون تقاســم
أي بيانــات بايومتريــة سـ َّ
ـتتمكن أطـراف ثالثــة -مثــل:
ِّ
البنوك ومحالت السوبر ماركت والمراكز الصحية-
مــن المصادقــة علــى الالجئيــن قبــل تقديــم المســاعدة
لهــم .وعلــى هــذا يرجــع لهــذه الخدمــة الفضـ ُل فــي قــدرة
الالجئيــن علــى الوصــول إلــى منافــذ المســاعدة ممــا
يضمــن لهــم مزيـ ًـدا مــن الك ارمــة واألمــان.

وتُ َعـ ُّـد مبــادرة دولــة قطــر لتعليــم وتدريــب الالجئيــن
الســوريين  QUESTمــن المبــادرات الناشــئة فــي
مجــال التعليــم وهــي مبــادرة شــاملة أطلقتهــا قطــر
لمســاعدة األطفــال والشــباب المتضرريــن بســبب
األزمــة الســورية وللكشــف عــن إمكانياتهــم بالكامــل
مــن خــال توفيــر مــا يلــزم لهــم مــن التعليــم والمهــارات
بصــورة فعالــة واالنتقــال إلــى التعليــم الرســمي /غيــر
المربِــح فــي المســتقبل كــي يكون ـوا
الرســمي والعمــل ُ
أعضــاء إيجابييــن فــي مجتمعهــم.
ـتمر مبــادرة  QUESTلمــدة خمــس ســنوات
وتسـ ُّ
برعايــة صنــدوق قطــر للتنميــة ويتشــارك فيهــا عــدد
ط ِرَّيــة الخيريــة والتنمويــة واإلنســانية
مــن المنظمــات القَ َ
مثــل :مؤسســة التعليــم فــوق الجميــع ومؤسســة الشــيخ
ثانــي بــن عبــد اهلل للخدمــات اإلنســانية (راف)
وجمعيــة قطــر الخيريــة ومؤسســة أيــادي الخيــر نحــو
آســيا (روتــا) ومؤسســة (صلتــك) .وتتماشــى مبــادرة
 QUESTمــع خطــة االســتجابة اإلنســانية والخطــة
المَبيََّنــة
 3RPوتســتجيب إلســتراتيجية قطــاع التعليــم ُ
ضمــن اإلطــار اإلســتراتيجي لمبــادرة "ال لضيــاع
جيــل".

االبتكار للتصدي لألزمة
يدفــع االبتــكار إلــى تطويــر ونشــر تداخــات وب ارمــج جديــدة ذات فعاليــة ،مــن حيــث التكلفــة ،فــي مختلــف القطاعــات والمنظمــات؛
وهــو فــي قلــب موقــف الخطــة  3RPباعتبارهــا منصــة إقليميــة للشـراكات .وتــؤدي االبتــكارات الناجحــة فــي المنتجــات والعمليــات أو
المواقف إلى تحســين الكفاءة والجودة ،أو النتائج واآلثار االجتماعية .إو�ذا أخذنا العوامل الســياقية –مثل :الديناميكيات االجتماعية
واالقتصاديــة والسياســية والثقافيــة -فــي االعتبــار ،فســنلحظ ظهــور عــدد مــن مبــادئ الممارســات الجيــدة فــي المنطقــة .وقــد ُج ِم َعــت هــذه
الممارســات فــي "الخالصــة الوافيــة عــن الممارســات الجيــدة والمبتكـرة فــي االســتجابة اإلقليميــة لألزمــة فــي ســوريا".
معــا فــي جميــع أنحــاء المنطقــة؛ إليجــاد طــرق جديــدة للتعــاون ،وتطويــر الممارســات الجيــدة ،وتشــجيع التفكيــر اإلبداعــي.
وقــد عملــت الجهــات الدوليــة والوطنيــة ً
صدر مجلــد ثـ ٍ
ـان مــن "الخالصــة الوافيــة عــن الممارســات الجيــدة والمبتكـرة فــي االســتجابة اإلقليميــة لألزمــة
ـي
ـ
س
ـة،
ـ
ي
العمل
ولالســتفادة مــن المعرفــة والخبـرة فــي هــذه
َ ُ
فــي ســوريا" فــي نهايــة عــام  .2016وستشــير قاعــدة المعرفــة هــذه إلــى حــدث التعلــم الخــاص باالبتــكار لمواجهــة األزمــة فــي ديســمبر  ،2016بمشــاركة شــركاء
االبتــكار ،ومنهــم وكاالت األمــم المتحــدة ،والمنظمــات غيــر الحكوميــة /الدوليــة ،ومنظمــات المجتمــع المدنــي ،والجهــات المانحــة ،والشــركات ،ورجــال األعمــال،
والحكومــات المضيفــة .ويهــدف هــذا الحــدث إلــى تبــادل المعرفــة ،والتواصــل ،وتعزيــز ممارســات ذات قيــادة وطنيــة بفعاليــة وكفــاءة فــي االســتجابة لألزمــة.
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مساعدة الالجئين الفلسطينيين القادمين من سوريا
تُقـ ِّـدم األونــروا الخدمــات الم ِنقــذة للحيــاة ،والضروريــة لالجئيــن الفلســطينيين فــي الشــرق األوســط منــذ عــام  .1950وقــد َّ
مكنهــا حضورهــا فــي ســوريا ولبنــان
ُ
واألردن مــن االســتجابة بفعاليــة لهــذه األزمــة مــن خــال التوســع السـريع فــي العمليــات اإلنســانية والتكيــف ،باإلضافــة إلــى الشــركاء فــي الخطــة  ،3RPوب ارمــج
التنميــة لتلبيــة االحتياجــات المتغيـرة .علــى ســبيل المثــال ،اســتُ ِ
طورتهــا األونــروا علــى نطــاق واســع فــي جميــع أنحــاء ســوريا
خدمت مـو ُّاد التَّعلُّــم عــن ُب ْعــد التــي َّ
ـتمر لألطفــال ،سـواء كانـوا الجئيــن فلســطينيين أم مــن غيــر الفلســطينيين.
لدعــم التعليــم المسـ ِّ
تأثــر الالجئــون الفلســطينيون القادمــون مــن ســوريا بشــدة مــن َجـ َّـراء الصـراع الدائــر هنــاك .وقــد نــزح أكثــر مــن  %50مــن الالجئيــن المســجلين لــدى األونــروا فــي
فروا إلى لبنان ،و 16,000إلى األردن ،وحوالي
وفر نحو  110,000الجئ من البالد ،منهم حوالي ُّ 32,000
ســوريا ،والبالغ عددهم  560,000الجئَّ .
 3,000إلــى مصــر ،وأقـ ُّـل مــن  1,000إلــى غـزة .ويعيــش العديــد مــن الالجئيــن الفلســطينيين القادميــن مــن ســوريا ،الذيــن َّ
تمكنـوا مــن الوصــول إلــى األردن
ويتعرضــون لمخاطــر كبيـرة مــن حيــث الحمايــة ،منهــا اإلعــادة القسـرية فــي بعــض الحــاالت .وبينمــا هــم قــادرون علــى االســتفادة مــن
ولبنــان ،فــي بيئــة صعبــة،
َّ
تقوضــت قــدرة
الخدمــات العاديــة ،التــي تقدمهــا األونــروا ،ومنهــا الحصــول علــى التعليــم األساســي والرعايــة الصحيــة ،باإلضافــة إلــى المســاعدات اإلنســانية؛ َّ
األونــروا علــى توســيع نطــاق هــذا الدعــم بســبب نقــص التمويــل.
ُجبِـ ُـروا علــى الفـرار مــن ســوريا ،مرتفعــة للغايــة .ففــي لبنــان ،مــا ُيقـ َّـدر ب ـ  %95منهــم
وتظـ ُّـل مســتويات الحاجــة اإلنســانية بيــن الالجئيــن الفلســطينيين ،الذيــن أ ْ
4
ًّ
وصـ ْـون ك ارمــة وقــدرة المجتمعــات الفلســطينية علــى
ـة
ـ
ي
وحما
اح،
و
األر
ـاذ
ـ
ق
إن
ال
ز
ـ
ي
ال
و
غذائيــا 3،بينمــا  %85فــي األردن يســتغيثون لنيــل المســاعدة.
ؤمنيــن
غيــر ُم َّ
َ
خصصــة لعــام  ،2017تصــف المحنــة التــي تواجــه الالجئيــن الفلســطينيين المتضرريــن
مواجهــة األزمــات هــو هــدف األونــرواَ .ولَـ َـدى األونــروا وثيقــة نــداء ُم َّ
مــن األزمــة اإلقليميــة الســورية؛ وهــي متوفـرة علــى هــذا ال اربــط www.unrwa.org/syria-crisis

لبنان /األونروا /محمود خير

 3األونروا والجامعة األمريكية في بيروت دراسة حول الوضع االجتماعي واالقتصادي لالجئين الفلسطينيين في لبنان عام  2015ص .206
ـتمر لمســتوى فقــر أســر الالجئيــن الذيــن وصلـوا إلــى البــاد حديثًــا ويدفعــون إيجــار اإلســكان المملــوك للقطــاع الخــاص ويباشـره االختصاصيــون االجتماعيــون التابعــون لبرنامــج األونــروا لإليـواء الطــارئ
 4مــن التقييــم المسـ ِّ
( )ESWsفــي أكتوبــر .2016
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حسنة
آليات مساءلة ُم ّ
تجمــع الخطــة  3RPبيــن أكثــر مــن  240ش ـري ًكا
لتقديــم المســاعدة للنازحيــن وراء حــدود ســوريا .ومــن
األمــور الهامــة التــي يجــب أخذهــا فــي االعتبــار:
ضمــان التكامــل وتجنــب التك ـرار وتعزيــز المســاءلة
والتنســيق بيــن أصحــاب المصلحــة علــى المســتويات
المحليــة والوطنيــة والدوليــة .ومــن أهــم أمــور التنســيق
واالســتجابة بفعاليـ ٍـة واتِّســا ٍ
ق :الش ـراكة لتقديــم أفضــل
مســاعدة وكذلــك بنــاء ش ـراكات إســتراتيجية لتقييــم
ـر لحجــم
االحتياجــات المشــتركة وقيــاس األثــر .ونظـ ًا
المناشــدة والمصلحــة العامــة العاليــة فــي االســتجابة
والطبيعة طويلة األمد لألزمة تخضع جميع الجهات
الفاعلــة فــي تقديــم الخدمــات إلــى الفحــص والمســاءلة
علــى نحــو مت ازيــد مــن الفئــات التــي تســتقبل تلــك
الخدمــات -مثــل الالجئيــن والمجتمعــات المضيفــة-
ومــن الجهــات المانحــة ودافعــي الض ارئــب .ولدعــم
اسـ ٍ
ـتجابة أكثــر فعاليـةً ومصداقيـةً وشــفافيةً ســتواصل
صد والتقييم
الخطة  3RPتعزيز التنســيق وجهود َّ
الر ْ
باإلضافــة إلــى تدفــق التواصــل الديناميكــي المتبــادل
مــع الفئــات المتضــررة.

التنســيق :ش ـراكة فعالــة ذات هيــكل
حكــم/إدارة خفيفــة
الخطــة  3RPعبــارة عــن خطــط وطنيــة متجانســة
علــى الصعيديــن اإلقليمــي واإلســتراتيجي .وتواصــل
المفوضيــة الســامية لألمــم المتحــدة لشــؤون الالجئيــن
وي ِّ
وجــه
توجيــه االســتجابة فــي مجــال الالجئيــن ُ
برنامــج األمــم المتحــدة اإلنمائــي االســتجابة لتعزيــز
القــدرة علــى مواجهــة األزمــات .وتؤكــد الوكالتــان
كونيــن وتعزيــز كل منهمــا لآلخــر.
الم ِّ
علــى اندمــاج ُ
وتعمــل ُب ْنَيــة إداريــة لطيفــة تتألــف مــن اللجنــة
التوجيهيــة اإلقليميــة للخطــة  3RPواللجنــة الفنيــة
اإلقليميــة للخطــة  3RPعلــى توجيــه ودعــم الخطــة
 3RPعلــى المســتوى اإلقليمــي .تعمــل اللجنــة
التوجيهيــة اإلقليميــة التــي ي أرســها بشــكل مشــترك
نســقون اإلقليميــون المعنيــون للمفوضيــة وبرنامــج
الم ِّ
ُ
األمــم المتحــدة اإلنمائــي والتــي تتألــف مــن أعضــاء
يمثلــون الــوكاالت الش ـريكة فــي الخطــة  3RPعلــى
مســتوى المديريــن اإلقليمييــن علــى توفيــر التوجيــه
اإلســتراتيجي للخطــة  3RPوتُقـ َّـدم االستشــارات إلــى
مديــري الــوكاالت بشــأن القضايــا الرئيســية المتعلقــة
باالســتجابة اإلقليميــة .وباالنخ ـراط والمشــاركة
والدعــم مــن وكاالت األمــم المتحــدة اإلقليميــة
األخــرى والمنظمــات غيــر الحكوميــة يتولَّــى الرئيســان

المشــتركان للجنــة التوجيهيــة اإلقليميــة تنفيــذ نشــاطات
التوعيــة والدعــوة بطريقــة تؤكــد وتُبـ ِـرز أن الخطــة
 3RPتُ َعـ ُّـد عالقــة ش ـراكة بيــن الجهــات الفاعلــة فــي
مجــال العمــل اإلنســاني واإلنمائــي.

البحــث أوالً بــأول عــن حالــة التمويــل ونظــام تعقــب
يتضمــن ســبب إقامــة األنشــطة والمشــاريع
رباعــي
َّ
وماهيتهــا ومكانهــا وزمانهــا والبحــث عــن مشــاريع
خطــة االســتجابة األردنيــة.

وتتألــف اللجنــة الفنيــة اإلقليميــة مــن أعضــاء يمثلــون
الــوكاالت والمنظمــات الش ـريكة فــي الخطــة 3RP
علــى مســتوى مســؤولي العمليــات اإلقليمييــن .وتُقـ ِّـدم
اللجنــة الفنيــة اإلقليميــة المشــورةَ للجنــة التوجيهيــة
اإلقليميــة وتُ ِّ
وجــه عمليــة التخطيــط الفنــي والتنفيــذ
صــد واإلبــاغ بشــأن االســتجابة اإلقليميــة.
و َّ
الر ْ

ويواصــل نظــام التَّ ُّتبــع المالــي عملــه إلــى جانــب
تقديــم التقاريــر الســنوية ونصــف الســنوية حــول التقــدم
المحـ َـرز علــى مســتوى المؤشـرات الوطنيــة واإلقليميــة
ُ
بصــورة منتظمــة.

وي َعـ ُّـد المنتــدى اإلقليمــي للمنظمــات الدوليــة غيــر
ُ
الحكوميــة فــي ســوريا ُممثِّـاً للمنظمــات غيــر
الحكوميــة وألعضائــه الم ِ
نتخبِيــن وعضـ ًـوا رســميًّا فــي
ُ
اللجنــة الفنيــة اإلقليميــة واللجنــة التوجيهيــة اإلقليميــة.
وطبقًــا لمــا َّ
صدقــت عليــه اللجنــة التوجيهيــة اإلقليميــة
ـتمر الجهــود إليجــاد وتطويــر
بشــأن الخطــة  3RPتسـ ُّ
التكامــل بيــن الخطــة  3RPوخطــة االســتجابة
اإلنســانية فــي ســوريا بالعمــل مــع مكتــب األمــم
المتحــدة لتنســيق الشــؤون اإلنســانية (أوتشــا) لضمــان
تكامــل أُطُــر التخطيــط.

صــد والتقييــم :األدلــة الملموســة
َّ
الر ْ
لآلثــار والــدروس المســتفادة
ُيعـ ِّـزز جمــع األدلــة ال ارمــي إلــى قيــاس تأثيـرات جميــع
ـيق
ـيق القطاعــات والتنسـ َ
شــركاء الخطــة  3RPتنسـ َ
بيــن القطاعــات ِ
أيضــا قاعــدةً مــن األدلــة التــي
وي ْبنــي ً
َ
تســهم فــي تقديــم تقاريــر عــن الب ارمــج بصــورة أفضــل
ويس ـ ِهم
ويعـ ِّـزز تنســيق المعلومــات ورســائل الدعــوةُ .
ُ
صــد والتقييــم فــي حفــاظ الجهــات الفاعلــة علــى
َّ
الر ْ
اتصالهــا وشــفافيتها تجــاه الخطــة .3RP
وتســاعد أداة  Activityinfoاإللكترونيــة قــدر
اإلمــكان عبــر اتصالهــا بنظــام المعلومــات
المسـ ِ
ـاعدة لالجئيــن ( )RAISعلــى تنســيق عمليــات
ُ
التخطيــط وجمــع البيانــات إو�دارة االســتجابة ُّ
وتتبــع
وتحليــل المؤش ـرات وتقديمهــا فــي جميــع البلــدان.
وعلــى الصعيــد اإلقليمــي يســمح تضافــر الجهــود
خصصــة لصقــل المؤشـرات بقيـ ٍ
ـاس أفضــل للتأثيــر
الم َّ
ُ
المباشــر واألوســع للتداخــات .ففــي حالــة األردن
أنشــأت الحكومــة األردنيــة نظــام معلومــات االســتجابة
يتضمــن
األردنيــة ( )JORISوهــو موقــع إلكترونــي
َّ
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تبــادل مــع
الم َ
المســاءلة :التواصــل ُ
المســتفيدين ومــا وراء ذلــك
م ارعــاةً للمعاييــر اإلنســانية الرئيســية 5تؤكــد
الخطــة  3RPعلــى وضــع المجتمعــات المســتفيدة
المتَّ َخــذة .إو�ذا اندمــج
والمتضرريــن وســط اإلجـراءات ُ
االتصــال المتبــادل مــع آليــات ردود الفعــل المناســبة
لتلبيــة احتياجــات النســاء والفتيــات والرجــال واألوالد
السـ ِّـن أو ذوي
واألشــخاص المهمشــين مثــل :كبــار ِّ
االحتياجــات الخاصــة فقــد يســاعد التشــاور والح ـوار
المســتمرين علــى تحســين جــودة وفعاليــة المســاعدة
المقدمــة .ويســعى أصحــاب المصلحــة فــي الخطــة
 3RPقدر اإلمكان إلى اتِّباع منهجية تشاركية تجاه
الب ارمــج .وفــي جميــع م ارحــل دورة المشــروع يجــب
علــى جميــع الشــركاء تقديــم منهجيــات التداخــات
للمســتفيدين واالســتعداد والوقــوف للمســاءلة لضبــط
الب ارمــج وفقًــا لــردود أفعــال المســتفيدين.
والمســاءلة لــدى الجهــات المانحــة ودافعــي الض ارئــب
أكثــر أهميــة مــن أي وقــت مضــى .وبينمــا يت ازيــد عــدد
المتضرريــن مــن األزمــة خــارج المنطقــة ســيواصل
الشــركاء توفيــر معلومــات موثوقــة لجمــع واســع
مــن األط ـراف المعنيــة .وســيقدم الشــركاء التقاريــر
للجهــات المانحــة علــى النحــو المطلــوب وســتزيد
التقاريــر االســتباقية عــن طريــق إج ـراء جلســات
ـاركة مــع
المشـ َ
إعالميــة مشــتركة للجهــات المانحــة و ُ
الجهــات المانحــة فــي دورة إدارة المشــاريع .ويحتــاج
جميــع الشــركاء المعنييــن إلــى ســهولة الوصــول إلــى
معلومــات دقيقــة وموثوقــة يمكــن أن تكــون مشــتركة
علــى نطــاق واســع مــن خــال وســائل اإلعــام
التقليديــة واالجتماعيــة.
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تقييم احتياجات الالجئين يوفر قاعدة من األدلة للتخطيط لالستجابة
تتولَّــى خمســة بلــدان تســتجيب ألزمــة الالجئيــن
ـع نطــاق هائــل مــن المعلومــات،
الســوريين جمـ َ
وتحليلــه واســتخدامه؛ لتقديــم تقاريــر حــول التخطيــط
وتحديدا ،يســاعد تقييم الضعف والوضع
لالســتجابة.
ً
االقتصــادي علــى ضمــان توجيــه الم ـوارد الشــحيحة
إلــى َمــن هــم فــي أشـ ِّـد الحاجــة إليهــا.
وفــي إطــار د ارســة جوانــب الضعــف لــدى الالجئيــن
الســوريين فــي مصــر ،جــرى تقييــم  19,688أس ـرةً
معيشــية ،تشــمل أكثــر مــن  87,311فــرد .واعتمــدت
هــذه الد ارســة علــى تقييــم ســابق للظــروف االجتماعيــة
ويظ ِهــر
واالقتصاديــة فــي عامــي ُ ،2015-2014
التحليــل اتجاهــات الضعــف بمــرور الوقــت .ويمكــن
اســتخدام هــذا التحليــل الســتهداف المســتفيدين مــن
المســاعدات ،التــي نذكــر منهــا علــى ســبيل المثــال:
النقــد متعــدد األغ ـراض ،وقســائم الغــذاء ،والمنــح
التعليميــة ،والمســاعدات الشــتوية.
وفــي الع ـراق ،شــملت الد ارســة المســحية أكثــر مــن
 3,600أس ـرة كجــزء مــن د ارســة التنميــط العم ارنــي.
ُج ِرَيــت بدعــم مــن و ازرة
وتركــز هــذه الد ارســة التــي أ ْ
التخطيــط ،وتشــمل الالجئيــن والنازحيــن والمجتمعــات

المضيفــة ،علــى الفئــات التــي تعيــش فــي المناطــق
الحضرية ،وشــبه الحضرية ،والريفية؛ وســوف تســمح
بأفضــل التدخــات اإلنســانية الموجهــة فــي المناطــق
التــي يكثــر فيهــا النازحــون .وحــددت هــذه الد ارســة
الشــاملة احتياجــات العديــد مــن القطاعــات لإلبــاغ
عــن عمليــة التخطيــط .وقــد اعتمــدت هــذه الد ارســة
علــى إج ـراء تقييمــات ســابقة الحتياجــات العديــد مــن
القطاعــات الســابقة فــي الســنوات الماضيــة.
وفــي األردن ،يســتخدم كل قطــاع إطــار تقييــم
الضعــف الشــامل؛ إلعــداد أســاس لتوجيــه المســاعدة
لالجئيــن األكثــر ضعفًــا ،والمجتمعــات المضيفــة.
ـركاء
وتدعــم عملي ـةُ إطــار تقييــم الضعــف شـ َ
المســاعدة اإلنســانية؛ لتأســيس مالمــح الضعــف
ُســر الالجئيــن الســوريين؛ حيــث يمكنهــا
فــي أ َ
صــد التغي ـرات فــي الضعــف بمــرور الوقــت .وهــي
َر ْ
تســتهدف المســاعدة بطريقــة أكثــر كفــاءة إو�نصافًــا،
وص ْنــع الق ـرار المتعلقيــن بإيصــال
وتُعـ ِّـزز التنســيق ُ
المســاعدة .وتتكــون عمليــة إطــار تقييــم الضعــف مــن
د ارســة مســحية أساســية ســنوية ،وأكثــر مــن 5000
زيــارة شــهرية ألســر الالجئيــن الســوريين.

وفــي لبنــان ،تـ َّـم زيــارة أكثــر مــن  4950أسـرة؛ إلجـراء
تقييم جوانب الضعف لدى الالجئين السوريين ،وهو
أداة لتحليــل وتقييــم جوانــب الضعــف لــدى قطاعــات
عديــدة؛ لتوفيــر معلومــات عــن جوانــب الضعــف لــدى
الالجئيــن الســوريين فــي لبنــان .وباإلضافــة إلــى ذلــك،
تحــدد تقييمــات مختلــف القطاعــات الموضوعيــة
بوضــوح احتياجــات الالجئيــن ،والمجتمعــات
المضيفــة ،والالجئيــن الفلســطينيين القادميــن مــن
ســوريا.
وفــي تركيــا ،مــن المتوقــع -تحــت قيــادة الحكومــة
التركيــة -أن يســتهدف التحقــق مــن البيانــات
الشــخصية لألجانــب فــي نطــاق الحمايــة المؤقتــة
بصــورة أفضــل الالجئيــن األكثــر ضعفًــا فــي مختلــف
أنحــاء البــاد.
وتتحــدد نتائــج هــذه الد ارســات وغيرهــا مــن التقييمــات
ط ِرَّيــة ذات الصلــة،
فــي مجــاالت الخطــط القُ ْ
واســتخدامها لوضــع خطــط تســتهدف المســتفيدين
ـاء علــى احتياجاتهــم ،وجوانــب الضعــف لديهــم.
بنـ ً

الشراكات ومبادرات المجتمع المحلي لتحسين المساءلة للمستفيدين
هنــاك مجموعــة واســعة مــن األنشــطة؛ حيــث يجــري
تعزيز المساءلة على المستويين المحلي والمجتمعي
لــدى البــاد المعنيــة بالخطــة  ،3RPوبعــض هــذه
األنشــطة مذكــور باختصــار أدنــاه .ويمكــن البحــث
عــن مزيــد مــن المعلومــات فــي الخطــط الوطنيــة،
ولــدى شــركاء الخطــة .3RP
ِّ
ـي
فــي تركيــا ،تُعــزز أنشــطة التثقيــف والتوعيــة وعـ َ
الالجئيــن بكيفيــة الوصــول إلــى الخدمــات ،وتســمح
ردود الفعــل المجتمعيــة المباش ـرة باســتمرار جهــود
الشــركاء فــي وضــع االســتجابات فــي موضعهــا؛
تحــول دون الوصــول
للتغلــب علــى العقبــات التــي ُ
إلــى الخدمــات.
وفي لبنان ،تقيم شــبكة المتطوعين التوعويين دورات
إعالميــة ،وتســترعي انتبــاه الالجئيــن نحــو الوثائــق
المدنيــة ،واالحتياجــات الخاصــة؛ مثــل :تســجيل
شــهادات الميــاد ،ووثائــق اإلقامــة والــزواج ،فض ـاً
عــن أوضــاع األطفــال المعرضيــن للخطــر ،واألف ـراد
الذيــن َي ُمـ ُّـرون بظــروف صحيــة خطي ـرة .كذلــك،
تشــارك شــبكة المتطوعيــن التوعوييــن فــي أكثــر مــن

 160مجموعــة لدعــم األعمــال المنزليــة .وقــد اســتفاد
أكثــر مــن  24،000فــرد مــن عمــل هــذه الشــبكة فــي
عــام .2016
أيضــا ،مــن أجــل تحديــد االحتياجــات
وفــي لبنــان ً
ذات األولويــة للمجتمعــات المضيفــة األكثــر ضعفًــا،
التــي تضــررت مــن األزمــة الســورية؛ طُِّبقــت منهجيــة
تشــاركية تتنــاول فك ـرة الص ـراع (خ ارئــط المخاطــر
والم ـوارد) ،وذلــك لتحديــد االحتياجــات ذات األولويــة
للمجتمعــات المضيفــة .وأنشــأت خ ارئــط المخاطــر
ار بيــن أصحــاب المصلحــة المحلييــن
والم ـوارد ح ـو ًا
الرئيســيين ،وكذلــك ممثلــي البلديــة ،والقطــاع،
والتعاونيــات ،ومجموعــات النســاء والشــباب؛ لتحديــد
المشــاكل التــي تواجههــا مجتمعاتهــم ،واقت ـراح حلــول
لهــا .إو�لــى اآلن ،حــددت خ ارئــط المخاطــر والم ـوارد
ـروعا ،واســتفاد
نحــو 251
مجتمعــاُ ،
ونفِّــذ  374مشـ ً
ً
مــن هــذه المشــاريع أكثــر مــن مليــون لبنانــي وســوري.
ـاعدة ،وخطــوط
وفــي األردن ،توفــرت خطــوطُ ُمسـ َ
ســاخنة لمســاعدة الالجئين من خالل االســتعالمات،
وسـ ِـم َح لهــم بتقديــم ردود فعــل بشــأن مجموعــة واســعة
ُ
وي َعـ ُّـد
مــن القضايــا المتعلقــة بحمايتهــم ومســاعدتهمُ .

هذا األمر آلية ردود فعل ثنائية الغرض للمستفيدين،
تُعـ ِّـزز عمليــة تشــاركية عبــر تمكيــن المســتفيدين مــن
المســاهمة فــي طــرق توفيــر المعلومــات والوصــول
إليهــا.
وفــي قطــاع الميــاه والصــرف الصحــي بقيــادة منظمــة
األمــم المتحــدة للطفولــة فــي الع ـراق ،يتـ ُّـم تمكيــن
اللجــان المحليــة للتأثيــر فــي اتخــاذ الق ـ اررات ،إو�دارة
فرصــا
الم ـوارد ،وم اركــز االتصــال التــي توفــر
ً
للمجتمعــات لتقديــم ردود فعــل بشــأن الخدمــات؛
أيضــا تُعـ ِّـزز قــدرة مقدمــي الخدمــات علــى االســتجابة
و ً
للقضايــا الناشــئة.
وفــي مصــر ،يعمــل شــركاء القطــاع الصحــي،
الذيــن يقدمــون المســاعدة الطبيــة الم ِ
باش ـرة لالجئيــن
ُ
الســوريين ،علــى تحســين توثيــق الشــكاوى فــي أماكــن
عملهــم ،والعيــادات الصحيــة لالجئيــن؛ بهــدف
الوصــول إلــى خدمــات آمنــة وس ـريعة االســتجابة.
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المستفيدون من الخطة 3RP
البلد

الالجئون السوريون
المسجلون
1
()2016/11/30

إجمالي العدد
2
التقديري للسوريين

العدد المتوقع لالجئين
السوريين المسجلين
3
بحلول ديسمبر 2017

أعضاء المجتمعات
المتضررة
(المستفيدون
المباشرون) في
4
2017

العدد المتوقع
لالجئين السوريين
المسجلين بحلول
ديسمبر 2018

أعضاء المجتمعات
المتضررة (المستفيدون
المباشرون)

مصر

115,204

400,000

113,000

1,200,600

110,000

1,502,000

العراق

227,971

235,000

235,000

78,000

240,000

63,000

األردن

655,833

1,266,000

640,000

520,000

637,000

520,000

لبنان 5

1,017,433

1,500,000

965,000

1,000,000

913,000

1,000,000

تركيا

2,764,500

2,750,000

2,750,000

1,636,000

2,750,000

1,800,000

اإلجمالي

4,810,216

6,151,000

4,703,000

4,434,600

4,650,000

4,885,000

1
الجئا سوريًّا ُي ِقيم في بلدان تقع في شمال إفريقيا.
الجئا منهم ً 29,275
إجمالي الالجئين السوريين المسجلين إقليميًّا بتاريخ  30نوفمبر  2016يعادل ً 4,810,216
2
المقـ َّـدر بحوالــي  6,151,000الجــئ التقدي ـرات التــي توصلــت إليهــا الحكومــة ويشــمل ذلــك الالجئيــن الســوريين المســجلين وغيــر المســجلين وكذلــك
يمثــل إجمالــي عــدد الســوريين ُ
ٍ
َج َرتْــه الحكومــة األردنيــة فــي ديســمبر .2015
المقيميــن فــي البلــدان المضيفــة بموجــب األُطُــر القانونيــة البديلــة .ويســتند إجمالــي تقدي ـرات عــدد الســوريين فــي األردن إلــى تعــداد أ ْ
ًّ
إقليميــا ضمــن الخطــة  3RPويمثــل الالجئيــن المســجلين المتوقعيــن فــي البلــدان المعنيــة
 3عــدد الالجئيــن الســوريين المســجلين  4,703,000وهــو الرقــم المتوقــع لالجئيــن المســجلين
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 الهجـرة لبلــدان ثالثــة إلعــادة التوطيــن والمواليــد والوفيــات ومعــدل الوافديــن الجــدد.
هدفُون ُمبا َش ـرةً للحصــول علــى المســاعدة بموجــب الخطــة
ـت
ـ
س
سي
ـن
ـ
ي
الذ
ة
ر
 4أعضــاء المجتمعــات المتضــررة (المســتفيدون المباشــرون) يمثلــون أعضــاء المجتمعــات المضيفــة المتضــر
ُ َ َ
.3RP
5
ممــن تســتهدفهم
الجئــا وعــدد الالجئيــن الفلســطينيين القادميــن مــن ســوريا وهــم حوالــي َّ 31,502
ال يشــمل هــذا الرقــم عــدد الالجئيــن الفلســطينيين فــي لبنــان وهــم حوالــي ً 257,460
خطــة لبنــان لالســتجابة لألزمــة الســورية.

لبنان /المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين /سيباستيان ريتش
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إجمالي متطلبات التمويل
إجمالي متطلبات التمويل حسب البلد
المناشدة المشتركة بين الوكاالت 2017

البلد
مصر

1

الالجئون

القدرة على مواجهة األزمات

اإلجمالي

التمويل المتعدد
السنوات
المستلم

إجمالي االحتياجات إجمالي االحتياجات
لعام
لعام
2
2
2018
2017

92,232,594

37,431,834

129,664,428

344,037,428

351,942,177

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

3

العراق
األردن

4

لبنان
تركيا

4,633,255,733
 1تعكــس المناشــدة المشــتركة بيــن الــوكاالت لعــام  2017المبلــغ الــذي ناشــدت بــه وكاالت األمــم المتحــدة والمنظمــات غيــر الحكوميــة الدوليــة والمنظمــات غيــر الحكوميــة ضمــن الفصــول
ودعمــا لهــا وضمــن خطــة االســتجابة األردنيــة لألزمــة الســورية فــي األردن.
عنــى بهــا الخطــة  3RPوضمــن خطــة لبنــان لالســتجابة لألزمــة الســورية فــي لبنــان
التــي تناولــت البلــدان التــي تُ َ
ً
عنــى بهــا الخطــة
ت
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 2يعكــس إجمالــي االحتياجــات
ُ
َ
المســتلَمة بالفعــل ،حيثمــا ينطبــق ذلــك .تمــت مناقشــة الخطــة األردنيــة لالســتجابة مــن خــال اجتمــاع منصــة
 3RPومــن ضمــن ذلــك مناشــدات الحكومــة ومبالــغ التمويــل لعــدة ســنوات ُ
الخطــة األردنيــة لالســتجابة فــي 12كانــون الثانــي  .2017يمكــن اإلطــاع علــى الخطــة النهائيــة مــن خــال. http://www.jrpsc.org :
3
أيضا متطلبات الحكومة المصرية في ِّ
ظل قطاعات التعليم والصحة.
يتضمن إجمالي االحتياجات في مصر ً
 4األرقــام الموضحــة لخطــة االســتجابة األردنيــة لألزمــة الســورية للعــام  2017وأرقــام عــام  2018مبينــة علــى خطــة االســتجابة األردنيــة لألزمــة الســورية 2019-2017التــي 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 والـوارد بالفعــل لعــام .2017
 5يعكــس إجمالــي احتياجــات لبنــان جميــع احتياجــات خطــة لبنــان لالســتجابة لألزمــة الســورية لعــام  .2017وتعكــس المناشــدة اللبنانيــة المشــتركة بيــن الــوكاالت متطلبــات األمــم المتحــدة
الر أمر ًّ
يكيــا مــن التمويــل المتعــدد الســنوات الـوارد بالفعــل لعــام
والمنظمــات غيــر الحكوميــة ضمــن خطــة لبنــان لالســتجابة لألزمــة الســورية باســتثناء مــا ُيقـ َّـدر ب ـ  135,681,345دو ًا
.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
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$1.90b

اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ ﻣواﺟﮭﺔ
اﻷزﻣﺎت
41%

$2.73b
اﻟﻼﺟﺋﯾﻧن
59%
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الحماية

ملخص االستجابة اإلقليمية للقطاع
الهدف لعام 2017

المؤشر

61,100

 #من الالجئين السوريين َّ
تقدموا إلعادة التوطين أو القبول اإلنساني

62,800

 #من الفتيات والفتيان يتلقَّ ْو َن خدمات مخصصة لحماية األطفال

365,100
630,500

#من النساء والرجال مشاركون في برامج األبوة واألمومة
َّ
ومستمرَّة خاصة بحماية األطفال أو الدعم النفسي واالجتماعي
 #من الفتيات والفتيان مشاركون في برامج ُمنظمة ُ

426,000

 #من األفراد يتلقَّ ْو َن خدمات العنف الجنسي والجنساني

575,100

 #من النساء والفتيات والفتيان والرجال لديهم معرفة بفرص التمكين وكيفية الوصول إليها واالستفادة منها

231,000

 #من األفراد ُمدرَّبون على الحماية وكذلك حماية األطفال والعنف الجنسي والجنساني

1,450,200

 #من األفراد مشتركون في االستجابة أو يستفيدون منها عبر االنخراط أو المشاركة أو مبادرات ذات قيادة وطنية

3,337,800

تم التَّوصُّل إليهم من خالل التوعية أو الحمالت /الدورات اإلعالمية
 #من األفراد َّ

الفئات السكانية المستهدفة 2017

االحتياجات المشتركة بين الوكاالت 2017
ﻣﺻر $28M

اﻟﻌراق
$38M

ﺗرﻛﯾﺎ
$204M

USD 641
million

6

اﻷردن
$183M

ﻟﺑﻧﺎن $188M

5,893,200
إجمالي الفئات
السكانية
المستهدفة

اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ ﻣواﺟﮭﺔ اﻷزﻣﺎت -اﻟﻼﺟﺋﯾن
$177M
100%

فــي عــام  2016طـ َّـور شــركاء الخطــة 3RP
منهجيــات مبتك ـرة لقطاعــات متعــددة تهــدف إلــى
تحقيــق فعاليــة واســتدامة كبيرتيــن فــي إطــار الحمايــة
اإلقليميــة .ويظـ ُّـل تعزيــز الوصــول إلــى َبـ ِّـر األمــان هو
العنصــر األساســي الــذي تُ ِّ
ركــز عليــه جهــود الحمايــة
والدعوة المنســقة .وتخضع الحدود للضبط والســيطرة
باســتمرار رغــم ت ازيــد عــدد الالجئيــن الســوريين
المســجلين مــن أولئــك الذيــن كان ـوا موجوديــن بالفعــل
فــي المنطقــة والقادميــن فــي عــام  2016للحصــول
علــى التســجيل.
وبوجــود  %84مــن الالجئيــن الســوريين المقيميــن فــي

30

$465M
50%

0%

المناطــق الحضريــة وشــبه الحضريــة والريفيــة يواصــل
شــركاء الخطــة  3RPتوســيع المنهجيــات المجتمعيــة
كونــات اإلســتراتيجية لتمكيــن
الم ِّ
للحمايــة كأحــد ُ
المجتمعــات المحليــة وتقديــم خدمــات الحماية .وتدعو
هــذه المنهجيــة إلــى المشــاركة الفعالــة مــع المجتمعــات
المحليــة فــي جميــع م ارحــل عمليــة االســتجابة للحمايــة
وينطلــق مفهــوم هــذه المنهجيــة مــن إدراك أن
المجتمعــات المحليــة نفســها تأتــي بمهــارات ومعرفــة
وأصــول وقــدرات هائلــة لخدمــة مجتمعــات وتحديــد
الثغـرات ومعالجــة شـواغل الحمايــة .ويفحــص شــركاء
الخطــة  3RPالمنهجيــات المجتمعيــة الموجــودة
ويعتمدونهــا بحيــث تصبــح االســتجابة للحمايــة أكثــر

وتناغمــا مــع اهتمامــات وقــدرات
اســتدامةً وكفــاءةً
ً
وطموحــات الالجئيــن والمجتمعــات المضيفــة.
وتعتمــد إســتراتيجية االســتجابة علــى جمــع وتحليــل
إو�دارة البيانــات لتوفيــر أســاس تجريبــي لتصميــم
تداخــات الحمايــة وتقييــم فعاليتهــا إو�تاحــة التحســين
ـتمر لتلبيــة احتياجــات الالجئيــن والمجتمعــات
المسـ ِّ
المتضــررة علــى نحــو أفضــل .كذلــك تضــع
أساســا أقــوى إليجــاد
االبتــكارات فــي إدارة البيانــات
ً
حلــول دائمــة منهــا إعــادة التوطيــن وغيــر ذلــك مــن
ُســر
المســارات القانونيــة للقبــول إو�عــادة لَـ ِّـم شــمل األ َ
فــي الــدول الثالثــة .وتُ ِ
ًّ
حاليــا عمليــة
طلــق تركيــا
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 .الحماية

للتحقــق مــن صــدق وجــود  2.7مليــون الجــئ ســوري
ُمســجَّل فــي ظـ ِّـل نظــام الحمايــة المؤقتــة التابــع لهــا
ـاص لتحديــد وتســجيل معلومــات
مــع إيــاء اهتمــام خـ ٍّ
عــن ذوي االحتياجــات الخاصــة .وفــي األردن
يوفــر تطبيــق اإلدارة المتكاملــة للحمايــة والحلــول
منص ـةَ تحليـ ِـل بيانـ ٍ
ـات تدمــج أكثــر مــن  30مجــاالً
مختصــا باحتياجــات الحمايــة والجوانــب االجتماعيــة
ًّ
َّ
ـتخدام
واالقتصاديــة لضعــف الالجئيــن .وقــد عــزز اسـ ُ
بالحـ ِّـد
تطبيــق اإلدارة المتكاملــة إعــادةَ التوطيــن َ
بصــورة كبي ـرة مــن وقــت المعالجــة وتقليــل مخاطــر
االحتيــال وتحســين تحديــد وترتيــب أولويــات األف ـراد
المحتاجيــن إلــى الحمايــة.
وفــي ظـ ِّـل وجــود أطفــال يمثلــون مــا يقــرب مــن نصــف
الالجئيــن الســوريين المســجلين تظـ ُّـل حمايــة األطفــال
عنصر أساســيًّا من عناصر اســتجابة قطاع الحماية
ًا
خاص ـةً مــع نشــأة زواج األطفــال وعمالــة األطفــال
عنــى
كمجــاالت للتدخــل فــي مختلــف البلــدان التــي تُ َ
ـتمر الدعــوة لقضايــا حمايــة
بهــا الخطــة  .3RPوتسـ ُّ
وحقــوق األطفــال األساســية مــع مزيــد مــن االهتمــام
خصــص لفحــص احتياجــات المراهقيــن والشــباب
الم َّ
ُ
الالجئيــن بهــدف دعمهــم للوصــول إلــى إمكاناتهــم

الكاملــة مــن خــال الربــط بيــن جهــود ب ارمــج التعليــم
وب ارمــج ســبل كســب العيــش.
ـاء األولويــة لمنــع
وتواصــل االســتجابة للحمايــة إعطـ َ
العنــف الجنســي والجنســاني والتصــدي لــه مــن خــال
مجموعــة مــن المبــادرات المشــتركة بيــن الــوكاالت
والتــي تركــز علــى الوصــول إلــى جميــع الناجيــن مــن
العنــف الجنســي والجنســاني واألشــخاص المعرضيــن
لخطــر العنــف الجنســي والجنســاني .وهنــاك تقـ ُّـدم
ملحــوظ فــي تعزيــز الحمايــة مــن االســتغالل الجنســي
واالعتــداء الجنســي مــن خــال مبــادرات التدريــب
اإلقليميــة إو�جـراءات العمــل الموحــدة .ويعتمــد شــركاء
الخطــة  3RPعلــى توصيــات أول ورشــة عمــل
إقليميــة حــول العمــل مــع الناجيــن مــن الذكــور التــي
أكــدت علــى تحســين تحديــد الهويــة وتهيئــة الظــروف
الداعمــة إلتاحــة كشــفها واإلبــاغ عنهــا وتعزيــز
األُطُــر القانونيــة عنــد الضــرورة ووضــع خطــط عمــل
وطنيــة.
ـتمر التوســع الكبيــر للجهــود الوطنيــة واإلقليميــة
ويسـ ُّ
الراميــة إلــى منــع حــاالت انعــدام الجنســية التــي حدثــت
عــام  2016مــع اســتجابات متعــددة القطاعــات

ـدد ونســبةَ األطفــال الالجئيــن
زادت بصــورة كبي ـرة عـ َ
الذيــن ابتــدؤوا حياتهــم بشــهادة ميــاد رســمية كدليــل
يســر مبــادرات
ون َس ـبِ ِهم وجنســيتهم .وتُ ِّ
علــى هويتهــم َ
ـجيل
التســجيل القضائــي والمدنــي المتنقــل تسـ َ
شــهادات ميــاد الالجئيــن .وتتَّ ِســم إج ـراءات تســجيل
المواليــد بالبســاطة لمســاعدة جميــع الالجئيــن وأولئــك
أي وثائــق للتعريــف بالهويــة وال
الذيــن ليــس لديهــم ُّ
ِسـ ِـج َّلت وال يمكنهــم توثيــق مواليدهــم الجــدد.
وقــد دعمــت مبــادرات عديــدة علــى المســتوى اإلقليمــي
هــذه العمليــات ممــا يتماشــى مــع الوضــع ال ارهــن فــي
ـي
الم ْعنِـ ُّ
ســوريا .وقــد َشـ َّـد َد اجتمــاع الخب ـراء اإلقليمــي َ
بالحفــاظ علــى الهويــة القانونيــة لألطفــال فــي منطقــة
الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا والمنعقــد فــي أكتوبــر
 2016بدعــوٍة مــن جامعــة الــدول العربيــة وبالتعــاون
مــع شــركاء الخطــة  3RPعلــى تأكيــده علــى الت ـزام
الــدول بضمــان الحصــول علــى تســجيل المواليــد
والهويــة القانونيــة والجنســية مــع إيــاء اهتمــام خــاص
لألطفــال مــن الالجئيــن الســوريين.

العراق /اليونيسيف /ماكنزي
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 األمن الغذائيملخص االستجابة اإلقليمية للقطاع
الهدف لعام 2017

المؤشر

2,655,500

#من األفراد يحصلون على مساعدات غذائية (نقدية أو قسائم أو عينية)

98,300

 #من األفراد يحصلون على الدعم الغذائي والدعم الزراعي من برامج سبل كسب العيش

566,000

 #من األفراد يتلقَّ ْو َن الدعم أمالً في تحسين ممارسات التغذية

االحتياجات المشتركة بين الوكاالت 2017
ﺗرﻛﯾﺎ
$76M

ﻣﺻر
$29M

الفئات السكانية المستهدفة 2017
اﻟﻌراق
$26M

6

اﻷردن
$198M

USD 737

2,848,200
إجمالي الفئات
السكانية
المستهدفة

million
ﻟﺑﻧﺎن $407M

اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ ﻣواﺟﮭﺔ اﻷزﻣﺎت  -اﻟﻼﺟﺋﯾن
$178M

$559M

100%

50%

0%

حول نحو تعزيز القدرة على مواجهة األزمات
استعراض إقليمي للقطاع  -التَّ ُّ
ال ت ـزال االحتياجــات اإلنســانية الهائلــة -لالجئيــن
والمجتمعــات المضيفــة -مســتمرة فــي االعتمــاد
علــى حبــل النجــاة المتمثــل فــي المســاعدات الغذائيــة
الشــهرية .مـ َّـرت ِسـ ُّ
ـت ســنوات مــن األزمــة ومــن
َّ
ِ
المنقــذة
المســلم بــه أن التركيــز علــى المســاعدات ُ
ُ
ـتداما .واســتنفد ت ازيــد النــزوح
للحيــاة وحدهــا لــم َي ُعـ ْـد مسـ ً
وانعــدام فــرص ُســبل كســب العيــش الرســمية وارتفــاع
ـادر اعتمــاد الالجئيــن والمجتمعــات
التكاليــف مصـ َ
ُســر
المضيفــة الضعيفــة علــى ذاتهــم واضطــرت األ َ
إلــى اســتنزاف المدخ ـرات واألصــول لدفــع ثمــن
االحتياجــات األساســية .ويؤثــر اســتمرار تعطــل
ـلبا فــي قــدرات اإلنتــاج الغذائــي
التجــارة واألس ـواق سـ ً

6
7
8
9

وي ُحـ ُّـد مــن فــرص تنميــة
فــي المجتمعــات المضيفــة َ
دخــات .وتزيــد
الم َ
سالســل القيمــة للســلع الزراعيــة و ُ
الكثافــة الســكانية المت ازيــدة قاعــدةَ الم ـوارد الطبيعيــة
الهَ َّشــة بالفعــل.
وتفيــد أحــدث البيانــات أنــه علــى الرغــم مــن وصــول
قطــاع األمــن الغذائــي علــى نطــاق واســع إلــى مــا
يقــرب مــن مليونــي شــخص شــهريًّا بالمســاعدات
الغذائيــة فــإن حالــة األمــن الغذائــي فــي تدهــور
وهــو األمــر الــذي قــد يكــون لــه تأثيــر ســلبي فــي
الحالــة الغذائيــة للســكان المعرضيــن للخطــر ال ســيما
النســاء واألطفــال .وفــي لبنــان 6حوالــي  %7مــن أســر

ًّ
انخفاضــا بنســبة
غذائيــا ممــا ُي َعـ ُّـد
الالجئيــن آمنــون
ً
7
 %11عــن عــام  .2015وفــي تركيــا ينعــدم األمــن
الغذائــي لــدى ثلــث أســر الالجئيــن الســوريين تقر ًيبــا.
وفــي مصــر 8تكشــف البيانــات األخيـرة أن  %94مــن
الالجئيــن الســوريين غيــر قادريــن علــى تلبيــة الحـ ِّـد
األدنــى مــن اإلنفــاق ألســرهم وأن  %61مــن األســر
عرضــة للمخاطــر االقتصاديــة بشــدة .وفــي األردن
ُم َّ
 %72مــن الالجئيــن الســوريين إمــا يعانــون مــن انعــدام
9
األمــن الغذائــي أو عرضــة لعــدم األمــن الغذائــي.
ويلتــزم قطــاع األمــن الغذائــي بالحفــاظ علــى الب ارمــج
الهادفــة إليصــال الغــذاء ُمبا َش ـرةً إلــى الفئــات األكثــر

النتائج األولية لتقييم جوانب الضعف لدى الالجئين السوريين في لبنان عام .2016
بناء على نتائج عملية بيانات خط األساس لما قبل مساعدة الالجئين السوريين ممَّن يعيشون خارج المخيمات في تركيا :تقرير األمن الغذائي إبريل .2016
ً
النتائج األولية للتقييم المشترك بين الوكاالت عن جوانب الضعف لدى الالجئين السوريين في مصر.
َّصد الشامل لألمن الغذائي ضمن الجهود المتجددة لمكافحة الجوع وسوء التغذية لدى األطفال (مبادرة ريتش وبرنامج األغذية العالمي) .2016
تمرين الر ْ
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-

األمن الغذائي

ضعفًــا .وال َيغفَــل القطــاع عــن أن المســاعدات
الغذائيــة إحــدى العوامــل الالزمــة والضروريــة لزيــادة
10
ب ارمــج تعزيــز القــدرة علــى مواجهــة األزمــات
التــي تُعـ ِّـزز التنــوع الغذائــي وتدعــم اإلنتــاج الغذائــي
حســن ســبل كســب العيش وفرص العمل.
المســتدام وتُ ِّ
وال َيغفَــل القطــاع عــن حاجتــه إلــى التركيــز علــى ســبل
كســب العيــش مــن أجــل توفيــر فــرص إلنشــاء وضــع
ُمربِــح لالجئيــن الســوريين والمجتمعــات المضيفــة مــع
اســتثمار الفــرص التــي يقدمهــا القطــاع الز ارعــي فــي
تعزيــز اإلنتاجيــة والقــدرة التنافســية لسالســل القيمــة
الزراعيــة وتحســين معيشــة المجتمعــات الزراعيــة
وتتيــح فــي الوقــت ذاتــه فــرص عمــل مؤقتــة.
وســوف يواصــل قطــاع األمــن الغذائــي دفاعــه عــن
اســتجابة منســقة وقائمــة علــى األدلــة وذلــك باســتخدام
صقــل وتقييمــات منتظمــة لضمــان االســتجابة
لالحتياجــات المتغيـرة .وبالعمــل عبــر الشـراكات بيــن
الــوكاالت والحكومــات المضيفــة والقطــاع الخــاص
ســتضع اإلســتراتيجية ك ارمــة الفئــات الســكانية
المتضــررة واعتمادهــا علــى ذاتهــا ضمــن أُولَــى
أولوياتهــا مــع التركيــز علــى التكامــل بيــن اهتمامــات
وحمايــة الجنســين ط ـوال الوقــت .وســوف تتضمــن
الب ارمــج تعزيــز القــدرات المحليــة والوطنيــة ودمجهمــا
مــع ب ارمــج الحمايــة االجتماعيــة للمزارعيــن وشــبكة
جميعــا .كذلــك سيســعى
األمــان الوطنيــة ودعمهــا
ً
قطــاع األمــن الغذائــي إلــى تطويــر قــدرات المجتمعات
المضيفــة الســتخدام مواردهــا وأصولهــا بســبل أكثــر
اســتدامة ًّ
بيئيــا.
أيضــا بأولويــات القطاعــات
وســتتَّصل اإلســتراتيجية ً
األخــرى فــي ظـ ِّـل الخطــة  3RPحيــث ســتعمد
علــى ســبيل المثــال -إلــى تعزيــز التعليــم لألطفــالوفرص العمل للشــباب تماشـًـيا مع مبادرة "ال لضياع
جيــل" المشــتركة بيــن الــوكاالت .وسـ ُـي ِّ
عزز التعــاون
ـي للمعلومــات لرصــد
بيــن الشــركاء التنظيـ َـم المنهجـ َّ
االحتياجــات ذات الصلــة باألمــن الغذائــي وتصميــم
اســتجابات فعالــة.

برنامج األغذية العالمي

تعمــل الشــبكة اإلقليميــة لتحليــات األمــن الغذائــي -وهــي شـراكة بيــن منظمــة األغذيــة والز ارعــة ومنظمــة
ب ارمــج إدارة المعلومــات وشــؤون األلغــام -فــي تعــاون وثيــق مــع مختلــف الجهــات الفاعلــة فــي التنميــة
قطاعــي األمــن الغذائــي ،وســبل كســب المعيشــة فــي األردن ولبنــان والع ـراق
والمجــال اإلنســاني فــي
َ
وســوريا؛ حيــث تــؤدي البلــدان المجــاورة أنشــطة عبــر الحــدود .ويهــدف البرنامــج إلــى فهــم آثــار األزمــة
الســورية علــى األمــن الغذائــي فــي المنطقــة دون اإلقليميــة ،مــن خــال المســوحات والد ارســات التــي يقــوم
أيضــا التحليــل المشــترك لوضــع األزمــة .وتشــمل نتائــج معلومــات
ويعـ ِّـزز البرنامــج ً
بهــا أعضــاء الشــبكةُ .
ٍ
الشــبكة اإلقليميــة لتحليــات األمــن الغذائــي تحديثــات للشــؤون الزراعيــة ،واألرصــاد الجويــة ،وتقاريــر تقييــم
ســبل كســب العيــش واألمــن الغذائــي ،التــي تُنبِــئ باحتياجــات ب ارمــج المجــال اإلنســاني ،وكذلــك دعــم تدابيــر
التعافــي األوســع نطاقًــا فــي الب ارمــج الزراعيــة لســبل كســب العيــش .ويتمركــز الكثيــر مــن العمــل حــول
الوضــع االجتماعــي واالقتصــادي للمجتمعــات المضيفــة ،والنازحيــن ،والالجئيــن الضعفــاء .وقــد بــدأت
أيضــا الشــبكة اإلقليميــة لتحليــات األمــن الغذائــي بدايـةً واعــدةً فــي تحليــل تأثيــر األزمــة فــي البيئــة الحيويــة
ً
نســى فــي معظــم األحيــان.
والفيزيقيــة ،وهــو جانــب مــن التحليــل ُي َ

 10رؤيــة  :2020هــي خطــة خمســية إســتراتيجية أطلقهــا برنامــج األغذيــة العالمــي اســتجابةً لألزمــة الســورية .وهــي َم ْبنَِّيــة علــى الش ـراكة وتهــدف إلــى نقــل الب ارمــج إلــى مــا بعــد الــدورات التقليديــة فــي حــاالت الط ـوارئ.
الم ِنقــذة للحيــاة.
ويزيــد تركيزهــا علــى بنــاء القــدرة علــى التكيــف مــن خــال الش ـراكات اإلســتراتيجية واالســتمرار فــي تقديــم المســاعدات ُ
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التعليم

ملخص االستجابة اإلقليمية للقطاع
الهدف لعام 2017

المؤشر

36,900

 #من األطفال ( 5-3سنين فتيان /فتيات) مسجلون في ﺍﺧﺘﺒﺎﺭ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺠدﺍﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻹﻧﺠﻠﻴزﻳﺔ والتعليم ما قبل االبتدائي

1,103,100

 #من األطفال ( 17-5سنة فتيان /فتيات) مسجلون في التعليم العام الرسمي

239,700

عتمد
الم َ
#من األطفال ( 17-5سنة فتيان /فتيات) ملتحقون بالتعليم غير الرسمي غير ُ

11,300

 #من الشباب ( 17-15سنة فتيان /فتيات) مسجلون في التعليم الفني والمهني

52,500

 #من المعلمين والعاملين في مجال التعليم ُم َدرَّبون (ذكور /إناث)

1,708,200
5,856
15,300
600

#من األطفال ( 17-3سنة فتيان /فتيات) يتلقَّ ْو َن اللوازم المدرسية
 #من الفصول الدراسية ُشيِّدت أو رِّخصت قانونيًّا أو أ ِ
يد تأهيلها
ُع َ
ُ َ

 #من المعلمين والعاملين في مجال التعليم حصل على حوافز (ذكور /إناث)
#من الجهات الفاعلة المعنية بالتعليم (ذكور /إناث) تم تدريبهم على وضع السياسات والتخطيط وجمع البيانات والتنسيق بين
القطاعات والمعايير الدنيا التي وضعتها الشبكة المشتركة للتعليم في حاالت الطوارئ

الفئات السكانية المستهدفة 2017

االحتياجات المشتركة بين الوكاالت 2017
ﻣﺻر  $21Mاﻟﻌراق
$36M
ﺗرﻛﯾﺎ $271M

اﻷردن
$158M

USD 841
million
ﻟﺑﻧﺎن $355M

6
3,351,400
إجمالي الفئات
السكانية
المستهدفة

اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ ﻣواﺟﮭﺔ اﻷزﻣﺎت  -اﻟﻼﺟﺋﯾن
$393M

$448M
100%

فــي أغســطس  2016كان هنــاك  1.6مليــون طفــل
فــي ِسـ ِّـن الد ارســة مــن األطفــال الســوريين فــي البلــدان
الخمســة للخطــة  .3RPومــع ذلــك يصــل %52
فقــط أو  817,000مــن األطفــال فــي ِسـ ِّـن الد ارســة
إلــى فــرص التعليــم بينمــا مــا يقــرب مــن  %48أو
 739,000مــن األطفــال فــي ِسـ ِّـن الد ارســة خــارج
المدرســة.
وفــي ظـ ِّـل مزيــد مــن القيــادة الوطنيــة وفــي إطــار
ورقـ ِـة إســتر ِ
اتيجية التعليـِـم فــي األزمــة الســورية ســتضع
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50%

0%

تدخــات قطــاع التعليــم -ضمــن أولوياتهــا -األطفــال
خارج المدرسة وأولئك الذين يحصلون على خدمات
تعليميــة منخفضــة الجــودة ويشــمل ذلــك األطفــال مــن
المجتمعــات المضيفــة.
ويكمــن الهــدف الشــامل لقطــاع التعليــم فــي ضمــان
الحصــول علــى تعليــم آمــن وعــادل وذي جــودة
لألطفــال والشــباب وتعزيــز قــدرة األنظمــة التعليميــة
نســقة وقائمــة
وم َّ
علــى تقديــم اســتجابة تعليميــة فعَّالــة ُ
علــى األدلــة.

وتجــري التح ـوالت اإلســتراتيجية األساســية التــي
تتعلــق ببيئــة السياســات التعليميــة والوصــول إلــى
التعليــم وجودتــه فــي البلــدان الخمســة المضيفــة
للتَّصـ ِّـدي بفعاليــة لتحديــات التعليــم الناجمــة عــن
األزمــة الســورية.
ـيتم توســيع أماكــن
ومــن حيــث الوصــول إلــى التعليــم سـ ُّ
التعلــم وتكبيرهــا إو�ضفــاء الطابــع الرســمي علــى
التح ـوالت واالســتثمارات الثانيــة فــي التكنولوجيــات
أيضــا
الجديــدة .وستشــمل إســتراتيجيات الوصــول
ً

اإلستعراض االستراتيجي اإلقليمي الخطة اإلقليمية لالجئين وتعزيز القدرة على مواجهة األزمات 2018 - 2017

 +التعليم

توفيــر التعليــم الرســمي وغيــر الرســمي لجميــع الفئــات
الع ْم ِريَّة والصفوف الد ارســية .وســتهدف جودة التعليم
ُ
إلــى تحســين التعلــم وتعزيــز فــرص العمــل وتعزيــز
ـتمر شــركاء القطــاع فــي
التماســك االجتماعــي .وسيسـ ُّ
االســتثمار فــي تطويــر المعلميــن ًّ
مهنيــا وفــي اســتثمار
بيئــة مدرســية وقائيــة مــع زيــادة التركيــز علــى األطفــال
عوقــون.
األكثــر ضعفــا
الم َّ
ً
وحرمانــا ومنهــم ُ

مزيـ ًـدا مــن التركيــز علــى التعلــم فــي مرحلــة مــا بعــد
التعليــم األساســي واســتهداف الشــباب الذيــن تت ـراوح
أعمارهــم بيــن  15و 17ســنة علــى نحــو أكثــر
انتظامــا.
ً
روج للمهــارات الحياتيــة
أمــا عــن جــودة التعليــم فسـ ُـي َّ
والتربيــة الوطنيــة باعتبارهمــا جــزًءا ال يتج ـ أز مــن

ـتمر تعزيــز وضــع
وعلــى مســتوى النظــام سيسـ ُّ
السياســات والتخطيــط وقــدرة نظــم التعليــم علــى
التنســيق بيــن القطاعــات علــى الصعيديــن الوطنــي
المســتنِدة
ودون الوطنــي .إو�ذا أخذنــا الب ارمــج ُ
والتخطيــط والدعــوة فــي االعتبــار فســيتوفر الدعــم
الفنــي لنظــم المعلومــات اإلداريــة التابعــة لقطــاع
صــد
التعليــم وســيكون هنــاك اهتمــام خــاص بنظــم َّ
الر ْ
فــي الوقــت الحالــي.

ﻋدد اﻷطﻔﺎل اﻟﺳورﯾﯾن اﻟﻣﺳﺟﻠﯾن ﻓﻲ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟرﺳﻣﻲ وﻏﯾر اﻟرﺳﻣﻲ
845,364

ﺗرﻛﯾﺎ

341,689

379,299

ﻟﺑﻧﺎن

209,086

232,470

اﻷردن

191,161

61,249

اﻟﻌراق

37,314

ﻣﺻر

37,525
100%

لغاية  31أغسطس 2016

80%

اﻟﻔﺟوة

60%

40%

20%

0%

اﻟﺗﻘدم

تركيا /اليونيسف /سيباستيان ريتش
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الصحة والتغذية

ملخص االستجابة اإلقليمية للقطاع
الهدف لعام 2017

المؤشر

5,193,600

صبَّة على خدمات الرعاية الصحية األولية
 #من المشاورات المخصصة للفئات السكانية المستهدفة ُم ْن َ

47,600

صبَّة على خدمات الرعاية الصحية الثانوية أو فوق الثانوية
 #من إحاالت الفئات السكانية المستهدفة ُم ْن َ

300

 #من المرافق الصحية ُمدعَّمة

4,300

 #من موظفي الرعاية الصحية ُمدرَّبون

317,400
186

 #من األطفال ُمحصَّنون

 #من وحدات تقديم الخدمات تُوفِّر خدمات الصحة الجنسية واإلنجابية

االحتياجات المشتركة بين الوكاالت 2017
ﺗرﻛﯾﺎ $48M

ﻣﺻر $15M

الفئات السكانية المستهدفة 2017
اﻟﻌراق
$13M

اﻷردن
$98M

USD 373
million
ﻟﺑﻧﺎن $199M

6
5,548,600
إجمالي الفئات
السكانية
المستهدفة

اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ ﻣواﺟﮭﺔ اﻷزﻣﺎت  -اﻟﻼﺟﺋﯾن
$86M
100%

وال ي ـزال طلــب الالجئيــن الســوريين للخدمــات
ـر علــى النظــم الصحيــة
عبئــا كبيـ ًا
الصحيــة ُيشـ ِّـكل ً
صـ ُّ
ـب تركيــز
ن
وي
ـة.
ـ
ق
المنط
ـاء
ـ
ح
أن
الوطنيــة فــي جميــع
َْ َ
اإلســتراتيجية الصحيــة للخطــة  3RPعلــى ِش ـقَّْي ِن:
تعزيــز قــدرة البنيــة التحتيــة للصحــة العامــة للتعامــل
مــع العــبء الكبيــر لالجئيــن الســوريين وتقديــم الدعــم
باشــر والمسـ ِ
الم ِ
ـتهدف للفئــات الســكانية األكثــر ضعفًــا
ُ
ُ
التــي ال تصــل إليهــا الخدمــات الصحيــة الحرجــة.
وبينمــا عمــدت نظــم الصحــة العامــة الوطنيــة فــي
البلــدان المســتضيفة لالجئيــن الســوريين إلــى إدمــاج
الالجئيــن الســوريين رســميًّا فــي نظمهــا الصحيــة
بدرجــات متفاوتــة فــإن هــذه النظــم ال ت ـزال أمامهــا
تحــول بيــن الســوريين وبيــن وصولهــم
عقبــات كبي ـرة ُ
إلــى الرعايــة الصحيــة ،ومــن هــذه العقبــات ارتفــاع
تكلفــة الخدمــات ونقــص الم ـوارد البش ـرية وعــدم
المعـ َّـدات بصــورة كافيــة والتدهــور
توفــر األدويــة و ُ
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$287M
50%

0%

االقتصــادي .كذلــك فــإن تغييــر التركيبــة الســكانية
ووبائيــات األم ـراض إلــى جانــب زيــادة معــدالت
محــددات الحــاالت الصحيــة الســيئة كلهــا تتطلــب
حلـوالً دائمــة تزيــد ب ارمــج تعزيــز القــدرة علــى مواجهــة
األزمــات والب ارمــج اإلنســانية التــي تُ ِّلبــي االحتياجــات
الفوريــة للفئــات الســكانية المتضــررة .وال تـزال و ازرات
الصحــة ووكاالت األمــم المتحــدة والمنظمــات غيــر
الحكوميــة تعمــل بشــكل جماعــي لتلبيــة االحتياجــات
الصحيــة للســوريين الذيــن يعيشــون فــي البلــدان
الخمســة للخطــة .3RP
وتشــمل خطــة االســتجابة مجموع ـةً مــن األنشــطة
ـدءا مــن التدخــات المباش ـرة التــي تضمــن تلبيــة
بـ ً
المِل َّحــة علــى المــدى القصيــر لالجئيــن
ـات
ـ
ج
االحتيا
ُ
الســوريين إلــى دعــم الخدمــات الصحيــة األوليــة
والثانويــة وفــوق الثانويــة فــي المخيمــات وفــي المناطق

الريفية والحضرية ،حتى دعم االستثمارات المنهجية
التــي تُعـ ِّـزز قــدرة النظــم الصحيــة الوطنيــة.
أمــا مجــاالت التدخــل ذات األولويــة للعاميــن القادميــن
فتتمثــل فــي زيــادة فــرص الحصــول علــى خدمــات
الصحــة اإلنجابيــة والمواليــد الجــدد والتحصيــن
الروتينــي والصدمــات النفســية إو�عــادة التأهيــل ورعايــة
عوقين والصحة العقلية ومكافحة ِّ
تفشــي األمراض
الم َّ
ُ
إو�دارة األمراض غير السارية وخدمات التغذية .ومن
األمــور الضروريــة التــي تضمــن اســتمرار اســتجابة
ـاء نظــم معلومــات قويــة وشــبكات لوجســتية
الصحــة بنـ ُ
لقطــاع الصحــة تشــمل الالجئيــن الســوريين وتُر ِ
اعــي
احتياجاتهــم قــدر اإلمــكان .ومــن األمــور الضروريــة
والعناصــر الحاســمة فــي إســتراتيجية قطــاع الصحــة
أيضــا المســاواةُ بيــن الالجئيــن فــي حصولهــم علــى
ً
بغـ ِّ
ـض النظــر
رعايــة صحيــة مســتمرة وذات جــودة َ
عــن وضــع الالجئيــن.
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 3اإلحتياجات األساسية
ملخص االستجابة اإلقليمية للقطاع
الهدف لعام 2017

المؤشر

198,650

 #من األسر تتلقَّى مواد إغاثة أساسية عينية

799,190

 #من األسر تتلقَّى مساعدات نقدية غير مشروطة أو من قطاعات محددة أو في حاالت الطوارئ

557,940

َّ
دعما موسميًّا عبر مساعدات نقدية أو عينية
 #من األسر تتلقى ً

الفئات السكانية المستهدفة 2017

االحتياجات المشتركة بين الوكاالت 2017
ﻣﺻر  $36Mاﻟﻌراق
$49M
اﻷردن
$161M

USD 1.56

ﺗرﻛﯾﺎ
$986M

billion

ﻟﺑﻧﺎن $324M

6
6,242,100
إجمالي الفئات
السكانية
المستهدفة

اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ ﻣواﺟﮭﺔ اﻷزﻣﺎت  -اﻟﻼﺟﺋﯾن
$186M
100%

أن
علــى الرغــم مــن ازديــاد اإلســتجابة للقطــاع إالّ ّ
عمليــات التنميــط والتقييمــات الحديثــة تشــير إلــى
ُســر الالجئيــن الســوريين تدخــل دوام ـةً
أن غالبيــة أ َ
مــن اســتنزاف األصــول وتُســتَنفَد مدخراتهــم تدر ًّ
يجيــا
وتت ازيــد معــدالت الديــون لديهــا.
ـتمر مــن أن يصــل
ومــن أجــل منــع التدهــور المسـ ِّ
إلــى مرحلــة الضعــف االقتصــادي ســيتولَّى قطــاع
ُســر الالجئيــن الضعيفــة
االحتياجــات األساســية دعــم أ َ
وتحســين واســتدامة الحصــول علــى الخدمــات .وفــي
الوقــت نفســه يتطلَّــع قطــاع االحتياجــات األساســية
إلــى العمــل عبــر القطاعــات علــى ســبل تحســين
االعتمــاد علــى الــذات وســبل كســب العيــش لــدى
الالجئيــن والمجتمعــات المضيفــة الضعيفــة.
وتتمثــل األولويــة اإلســتراتيجية المســتمرة للقطــاع
فــي تقديــم المســاعدة لتلبيــة االحتياجــات األساســية
المســتمرة لالجئيــن الســوريين فــي الفت ـرة -2017
ـتنادا إلــى منهجيــة متعــددة القطاعــات
 2018اسـ ً
ُســر بمــا يتــاءم مــع كل بلــد.
أل
ا
ـة
ـ
ي
هو
لتنميــط وتحديــد
َ
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$1,369M
50%

0%

ويواصــل القطــاع هدفــه ال ارمــي إلــى تقديــم المســاعدة
ـر للتأكــد مــن قدرتــه علــى
للفئــات الســكانية األشــد فقـ ًا
تلبيــة احتياجاتهــم الحياتيــة ممــا يمنحهــم القــدرة علــى
ويعـ ِّـزز كرامتهــم.
االختيــار ُ
وســيوفر القطــاع أدوات منزليــة أساســية لالجئيــن
فض ـاً عــن توفيــر أدوات جديــدة للذيــن يعيشــون
فــي مخيمــات لفت ـرات طويلــة مــن الزمــن .وستُس ـ ِهم
المســاعدة الموســمية فــي تكيــف الالجئيــن خاصـةً فــي
أشــهر الشــتاء فــي الفت ـرة .2018-2017
وسـ ُـي ِّ
ركز القطــاع علــى زيــادة المســاعدات النقديــة
والمســاعدة الشــهرية العاديــة فض ـاً عــن ضمــان
تغطيــة واســعة للمســاعدة الموســمية .وباإلضافــة إلــى
ـتمر القطــاع فــي العمــل بشــكل وثيــق مــع
ذلــك سيسـ ُّ
الهيئــات القائمــة للوصــول إلــى الفئــات األكثــر ضعفًــا.
وســتتوفر المســاعدات الشــتوية النقديــة والعينيــة
متعــددة األغ ـراض له ـؤالء الذيــن أشــار إليهــم التقييــم
ًّ
اجتماعيــا
المشــترك بيــن الــوكاالت بأنهــم ضعفــاء
ًّ
اقتصاديــا .وتســاعد تقييمــات جوانــب الضعــف
و

والجوانــب االجتماعيــة واالقتصاديــة علــى التأكــد
ـس
َمـ ِّ
مــن توجيــه المـوارد الشــحيحة إلــى َمــن هــم فــي أ َ
الحاجــة إليهــا.
ويســمح توزيــع النقديــة -لتمكيــن الالجئيــن مــن شـراء
الســلع والوصــول إلــى الخدمــات الموجــودة فــي أسـواق
المخيمــات أو فــي المناطــق الحضريــة -بوجــود قــوة
ش ـرائية تنافســية مــن خــال تعزيــز ك ارمــة الالجئيــن
فــي اختيــار مــا يشــاءون مــن المشــتريات وقتمــا
يشــاءون بعيـ ًـدا عــن وصمــة طوابيــر المســاعدات.
ويهــدف قطــاع االحتياجــات األساســية إلــى تعزيــز
القــدرات وتعزيــز قــدرة الحوكمــة المحليــة علــى
بســطة
مواجهــة األزمــات مــن خــال وضــع معاييــر ُم َّ
لتقديــم الخدمــات وتوفيــر المعــدات وتطويــر المهــارات
المطلوبــة.
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اإلحتياجات األساسية

العراق /المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين /أُو .زدانوف

مشروع شبكة األمان االجتماعي في حاالت الطوارئ
ســيعمل برنامــج الغــذاء العالمــي علــى تنفيــذ مشــروع شــبكة األمــان االجتماعــي فــي حــاالت الطـوارئ فــي تركيــا ،بتمويــل مــن مكتــب المفوضيــة األوروبيــة
للمســاعدات اإلنســانية والحمايــة المدنيــة ،وبش ـراكة مــع هيئــة إدارة الك ـوارث والط ـوارئ ،التابعــة لرئاســة الــوزراء التركيــة (آفــاد)؛ وو ازرة األس ـرة والسياســات
االجتماعيــة ،ومنظمــة الهــال األحمــر التركــي .ويســتند مشــروع شــبكة األمــان االجتماعــي فــي حــاالت الطـوارئ إلــى مخططــات القســائم القائمــة ،وهــو مســعى
رســو علــى األنظمــة الحكوميــة ،ويتماشــى معهــا عبــر اندماجــه مــع الضمانــات اإلنســانية .وهــو يســعى إلــى تحســين كفــاءة وفعاليــة
هجيــن للمســاعدة االجتماعيــةَ ،ي ُ
ًّ
إيجابيــا فــي المجتمعــات المضيفــة ،بحيــث
نظــم المســاعدة االجتماعيــة الوطنيــة؛ لتحقيــق االســتدامة علــى المــدى الطويــل ،وتعزيــز التماســك االجتماعــي ،ويؤثــر
ي ِ
دخــل األمـوال إلــى االقتصــادات المحليــة.
ُ

التوسع في استخدام منهجيات قائمة على برامج تُ ِّ
قدم خدمات منصفة ومستدامة
يمكــن مالحظــة جهــود تحســين طــرق تقديــم الخدمــات األساســية فــي ســياقات مختلفــة فــي المنطقــة .ففــي تركيــا ،علــى ســبيل المثــال،
َع َمــدت هيئــة إدارة الك ـوارث والط ـوارئ ،التابعــة لرئاســة الــوزراء التركيــة (آفــاد) ،إلــى االســتثمار فــي تطويــر البنيــة التحتيــة ،وتوســيع
الخدمــات فــي مخيمــات الالجئيــن.
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C

المأوى

ملخص االستجابة اإلقليمية للقطاع
الهدف لعام 2017

المؤشر

59,680

 #من األسر في المخيمات تتلقَّى المساعدة للمأوى وإلجراء تحسينات في المأوى

123,020

 #من األسر خارج المخيمات تتلقَّى المساعدة للمأوى وإلجراء تحسينات في المأوى

الفئات السكانية المستهدفة 2017

االحتياجات المشتركة بين الوكاالت 2017
اﻟﻌراق $22M

6

USD 201

ﻟﺑﻧﺎن $95M

million

اﻷردن $84M

اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ ﻣواﺟﮭﺔ اﻷزﻣﺎت  -اﻟﻼﺟﺋﯾن

$85M
100%

ُســر عبــر المنطقــة فــي ظــروف
تؤثــر زيــادة ضعــف األ َ
ُســر التــي ليــس لديهــا القــدرة الكافيــة لتغطيــة
مــأوى األ َ
ـتمر الحاجــة
احتياجــات المــأوى الخــاص بهــا .وتسـ ُّ
إلــى الســكن لتمتـ َّـد إلــى المناطــق الحضريــة فــي المــدن
ـز لصعوبــات تأميــن الحيــازة
الكبــرى ومــا حولهــا تعزيـ ًا
ُســر لخطــر اإلخــاء أو خطــر
التــي تُعـ ِّـرض األ َ
المـ َّـاك.
اســتغالل ُ
وتظـ ُّـل أولويــة قطــاع المــأوى هــي ضمــان خيــارات
ســكن مســتدامة ومناســبة وبأســعار معقولــة فــي
المقــام األول لالجئيــن الذيــن يعيشــون فــي المناطــق
أيضــا
الحضريــة وشــبه الحضريــة والمناطــق الريفيــة و ً
ألف ـراد المجتمعــات المضيفــة الضعيفــة .ويواصــل
القطــاع تحركــه نحــو دعــم الالجئيــن فــي المناطــق
الحضريــة التــي تســتند إلــى التحليــل المشــترك بيــن
ُســر.
الــوكاالت لجوانــب ضعــف األ َ
والهــدف مــن وراء ذلــك هــو تحســين فــرص الحصــول
علــى المســاكن المالئمــة مــن خــال صيانــة أو
المـ ِ
ـآوي فــي جميــع أنحــاء المنطقــة.
تحســين مســتوى َ
ـتمر تحســين ظــروف المعيشــة داخــل
وسيسـ ُّ
المســتوطنات المؤقتــة والمناطــق الحضريــة الفقي ـرة
ذات النســب العاليــة مــن الفئــات النازحــة والفئــات
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948,300
إجمالي الفئات
السكانية
المستهدفة

$116M
50%

0%

أيضــا العمــل بشــكل
الضعيفــة .وســيواصل القطــاع ً
وثيــق مــع المؤسســات العامــة والخاصــة لضمــان
إدراك كليهمــا واســتجابتهما ألوضــاع َمـ ِ
ـآوي الالجئيــن
وغيرهــم مــن الفئــات الضعيفــة مــع التركيــز بشــكل
ـاص علــى تحفيــز إمــدادات كبي ـرة مــن المســاكن
خـ ٍّ
بأســعار معقولــة مــن خــال رأس المــال الخــاص.
وتتمثــل الرؤيــة طويــل المــدى فــي االســتمرار فــي
تشــجيع التخطيــط الحضــري علــى المســتوى المحلــي
ـر مــا تفاقمــت
لالســتجابة للتحديــات القائمــة حيــث كثيـ ًا
ًّ
حاليــا بزيــادة الطلــب
ظــروف المــأوى المتدنيــة
والضغــط علــى الخدمــات األساســية التــي تقدمهــا
البلديــات المحليــة.
وســيجري تطويــر َمـ ٍ
ـآو دون المســتوى عبــر منهجيــة
متكاملــة تشــمل قطاعــات متعــددة .وتتنــاول
اإلســتراتيجية الماديــة جوانــب مــن ســوء الظــروف
المعيشــية منهــا قضايــا الرطوبــة والبــرودة مــع
الحـ ِّـد مــن الضعــف
ُســر و َ
تقليــل عــبء اإليجــار لأل َ
االجتماعــي واالقتصــادي ممــا يضمــن لهــم مزيـ ًـدا
مــن االســتقرار .ويتمثــل الهــدف العــام لإلســتراتيجية
المـ ِ
ـآوي المالئمــة واســتفادة
فــي المســاهمة فــي زيــادة َ
االقتصــاد المحلــي والتماســك االجتماعــي فــي الوقــت
ذاتــه .وبتعــرض المناطــق التــي تُـ ْـؤِوي الالجئيــن إلــى

ـتمر القطــاع فــي صيانــة
ظــروف جويــة قاســية سيسـ ُّ
المـ ِ
ـآوي الموجــودة للســماح بالعــزل والظـ ِّـل.
وتطويــر َ
المـ ِ
ـآوي
ـتبدال
ـ
س
ا
ـاح/
ـ
ص
إل
ة
ر
ـتم
ـ
س
م
ـة
ـ
ج
وهنــاك حا
َ
المتهالكــة إو�ج ـراء التدخــات الشــتوية فــي الوقــت
المنا ســب.
ويســتخدم القطــاع المســاعدات النقديــة كطريقـ ٍـة
ومبـ ٍ
ـدأ لتلبيــة االحتياجــات الشــتوية والصيانــة العامــة
للمـ ِ
ـاص لتلــك األســر
ـتمر إيــاء اهتمــام خـ ٍّ
ـآوي .وسيسـ ُّ
َ
الضعيفــة التــي تحتــاج إلــى م ـوارد غيــر ذات صلــة
بالتمويل مثل المســاعدات القانونية لتســوية النزاعات
المتعلقــة بالمــآوي.
وأمــا عــن الالجئيــن فــي المخيمــات فيركــز القطــاع
علــى جهــود إعــادة التأهيــل لتحســين البنيــة التحتيــة
ـاهما بذلــك فــي معيشــة
للمخيمــات وترقيــة المــآوي مسـ ً
مســتدامة وتركيــب أنظمــة ذات كفــاءة فــي اســتخدام
ـف تأثيــر
الطاقــة .وال يـزال مــن أولويــات القطــاع تخفيـ ُ
ارتفــاع أســعار الطاقــة ونقــص مـوارد الطاقــة .وتســعى
إســتراتيجية الطاقــة فــي األردن 2018-2015
جاهــدةً إلــى اســتكمال محطــات تعمــل بالطاقــة
َّمــي الالجئيــن بحلــول نهايــة عــام
لم َخي َ
الشمســية ُ
.2017
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 0المأوى

إشراك القطاع الخاص في االستجابة لتعزيز القدرة على مواجهة األزمات ،وفي تطوير
منهجيات جديدة
البَّنــاءة مــن القطــاع الخــاص أشــكاالً مختلفــة .ففــي لبنــان ،يدعــم الشــركاء مــن ِكال الجانبيــن المشــاريع التــي تشــارك بشــكل
اتَّخــذت المشــاركة َ
ـروعا لمــدة عاميــن إلعــادة تأهيــل وتحســين مســاكن الالجئيــن
ـ
ش
م
ـك
ـ
ل
ذ
ـمل
ـ
ش
وي
ـل.
ـ
م
الع
و
ـكن
ـ
س
ال
ـاالت
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ـ
خ
َبَّنــاء مــع القطــاع ال
ً
المـ َّـاك).
و
ـن
ـ
ي
(بطــرق تفيــد الالجئ
ُ
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B

المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية

ملخص االستجابة اإلقليمية للقطاع
الهدف لعام 2017

المؤشر

544,500

 #من األشخاص يحصلون على كمية كافية من المياه الصالحة للشرب عبر اإلمدادات المؤقتة

3,923,800

 #من األشخاص يستفيدون من الحصول على كمية كافية من المياه الصالحة للشرب عبر تحسين أنظمة المياه على المدى الطويل

992,500

 #من األشخاص يمكنهم الوصول إلى مرافق وخدمات الصرف الصحي المناسبة

1,685,800

 #من األشخاص حصلوا على دورة في مجال التعبئة المجتمعية أو في مجال النهوض بالنظافة الشخصية

348,000

 #من األشخاص الذين يحضرون األماكن والمؤسسات العامة يمكنهم الوصول إلى مرافق المياه والصرف الصحي المالئمة للجنسين واآلمنة
باإلضافة إلى أنشطة النهوض بالنظافة الشخصية

االحتياجات المشتركة بين الوكاالت 2017

اﻟﻌراق
$16M

الفئات السكانية المستهدفة 2017
اﻷردن
$97M

USD 391

6

2،530،800
إجمالي الفئات
السكانية
المستهدفة

million
ﻟﺑﻧﺎن $277M

اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ ﻣواﺟﮭﺔ اﻷزﻣﺎت  -اﻟﻼﺟﺋﯾن
$188M
$203M
100%

فــي شــهر ديســمبر عــام  2016كان هنــاك
 831,000الجــئ -مــن بيــن  4.8مليــون الجــئ
ســوري فــي المنطقــة -يعيشــون فــي مخيمــات أو
مســتوطنات غيــر رســمية بدعــم مــن تدخــات قطــاع
َّ
الصحيــة فــي
الميــاه والصــرف الصحــي والنظافــة
لبنــان وتركيــا والع ـراق واألردن .ويواصــل حوالــي 4
مالييــن ســوري مــن الذيــن يعيشــون فــي المجتمعــات
المضيفــة فــي بعــض المــدن التــي تمثــل نســبة كبي ـرة
ط علــى خدمــات إدارة
مــن مجمــوع الســكان الضغ ـ َ
الميــاه والصــرف الصحــي والنفايــات .وقــد خفَّــف
ـات شــركاء قطــاع الميــاه
هــذا الضغ ـ َ
ط جز ًّئيــا تدخـ ُ
الصحيــة ودعمهــم.
ـة
ـ
ف
النظا
و
ـي
ـ
ح
الص
والصــرف
ّ

50%

0%

وفــي عــام  2016ظـ َّـل موقــف قطــاع الميــاه والصــرف
َّ
ـير تجــاه الالجئيــن
الصحيــة عسـ ًا
الصحــي والنظافــة
الســوريين فــي المخيمــات مــن حيــث إدارة الحمــأة
الب ارزيــة والتحديــات الصحيــة فــي جميــع البلــدان
ومخــاوف بشــأن نقــص الميــاه وجودتهــا فــي الع ـراق
واألردن .أمــا عــن الســوريين الذيــن يعيشــون فــي
المجتمعــات المضيفــة فــإن التحديــات التــي يواجههــا
َّ
الصحيــة
قطــاع الميــاه والصــرف الصحــي والنظافــة
تتَّ ِ
صــل بتكاليــف الخدمــات وموثوقيتهــا.
أي
وعلــى الرغــم مــن كل هــذه األمــور لــم ُيبلَّــغ عــن ِّ
أوبئــة خطي ـرة تتعلــق بالميــاه والصــرف الصحــي
َّ
الصحيــة .ويتمثــل الهــدف الرئيســي لقطــاع
والنظافــة

َّ
الصحيــة فــي
الميــاه والصــرف الصحــي والنظافــة
العامين القادمين في تعزيز خدمات المياه والصرف
َّ
الصحــي والنظافــة
الصحيــة علــى نحــو أكثــر اســتدامةً
وأكثــر فعالي ـةً مــن حيــث التكلفــة وتقديمهــا للســوريين
الذيــن يعيشــون فــي المخيمــات /المســتوطنات وتوفيــر
مقدمــي خدمــات أكثــر كفــاءةً وفعالي ـةً وم ارعــاةً
للمســاواة فــي المناطــق التــي تضـ ُّـم نســبة كبي ـرة مــن
الســوريين الذيــن يعيشــون فــي المجتمعــات المضيفــة.
وقــد اعتمــد قطــاع الميــاه والصــرف الصحــي والنظافــة
َّ
الصحيــة المبــادئَ الخمســة لجــدول أعمــال البحــر
11
الميــت لتعزيــز القــدرة علــى مواجهــة األزمــات
وواصــل التح ـوالت اإلســتراتيجية األساســية فــي
كونيــن االثنيــن مــن الخطــة  .3RPويتمثــل هــدف
الم ِّ
ُ

 11اعتمــاد جــدول أعمــال البحــر الميــت لتعزيــز القــدرة علــى مواجهــة األزمــات :زيــادة التــآزر بيــن االســتثمارات اإلنســانية واإلنمائيــة إو�يــاء األولويــة لك ارمــة الفئــات الســكانية المتضــررة واكتفائهــا الذاتــي وتعزيــز القــدرات
المحليــة وتعزيــز الشـراكات لبنــاء القــدرة علــى مواجهــة األزمــات وتشــجيع االبتــكار وتعزيــز االرتبــاط والفاعليــة والكفــاءة وحمايــة التماســك االجتماعــي.
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 /المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية

َّ
الصحيــة
قطــاع الميــاه والصــرف الصحــي والنظافــة
علــى مســتوى المخيمــات فــي اســتكمال االنتقــال إلــى
حلــول دائمــة ومســتدامة قــدر اإلمــكان بشــأن إدارة
الميــاه والصــرف الصحــي والنفايــات.

الماليــة والبيئيــة والتنســيق الجيــد بيــن خدمــات القطــاع
الخــاص والحكومــة والمنظمــات غيــر الحكوميــة
مــع ضمــان وتعزيــز الخدمــات الذاتيــة التــي تقدمهــا
الفئــات الســكانية مــن الالجئيــن أنفســهم.

ويشمل هذا ضمان استيفاء المعايير ذات الصلة وال
ســيما تلــك المتصلــة بالكميــة والنوعيــة والخصوصيــة
والك ارمــة واألمــن والميــاه والصــرف الصحــي
والنظافــة بمــا يخــدم الفئــات الســكانية الضعيفــة وذوي
االحتياجــات الخاصــة وتحســين اســتدامة الخدمــات

ويتمثــل هــدف قطــاع الميــاه والصــرف الصحــي
َّ
الصحيــة علــى مســتوى الخدمــات فــي
والنظافــة
المناطــق الحضريــة فــي دعــم مقدمــي الخدمــات فــي
تكيفهــم مــع ازديــاد الطلــب علــى الخدمــات مــن خــال
تعزيــز قدرتهــم وتقديمهــم للخدمــات (تطويــر وتوســيع

نطــاق تغطيــة الخدمــات وتحســين كفــاءة الخدمــات).
ويتمثــل هــدف قطــاع الميــاه والصــرف الصحــي
َّ
ـتويي النظــام والحوكمــة
والنظافــة
الصحيــة علــى مسـ َ
فــي مســاهمة شــركاء قطــاع الميــاه والصــرف الصحــي
َّ
الصحيــة فــي وضــع السياســات والتخطيــط
والنظافــة
والتنســيق بيــن القطاعــات والتنســيق بيــن نظــم
الرصــد والتقييــم مــن جهـ ٍـة
المعلومــات مــن جهـ ٍـة و َّ
أخــرى مــع التركيــز علــى حقــوق المســاهمين وتعزيــز
القــدرة علــى مواجهــة األزمــات المحليــة.

العراق /المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين /أو .زدانوف

43

9

سبل كسب العيش والتماسك اإلجتماعي

ملخص االستجابة اإلقليمية للقطاع
الهدف لعام 2017

المؤشر

65,700

 #من األفراد موظفون أو يعملون لحسابهم الخاص ويشمل ذلك الحصول على وظائف على المدى القصير (النقد مقابل العمل والعمالة الموسمية)
والحصول على وظائف على المدى الطويل

218,000

 #من األفراد يتلقَّ ْو َن الدعم للحصول على عمل (دورات تدريبية مهنية ودورات تدريبية ِح َرِفيَّة ودورات تحديد المستوى الوظيفي ودورات في اللغات)
باشرة أو غير م ِ
 #من مجموعات مختلطة يتلقَّون الدعم في مبادرات التماسك االجتماعي (بصورة م ِ
باشرة)
َْ
ُ
ُ

119,300

الفئات السكانية المستهدفة 2017

االحتياجات المشتركة بين الوكاالت 2017
ﺗرﻛﯾﺎ
$105M

اﻟﻌراق
$28M
اﻷردن
$106M

6

511,700
إجمالي الفئات
السكانية
المستهدفة

USD 563
million
ﻟﺑﻧﺎن $324M

اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ ﻣواﺟﮭﺔ اﻷزﻣﺎت  -اﻟﻼﺟﺋﯾن
$495M
100%

جنبــا إلــىُي َعـ ُّـد تعزيــز القــدرات الوطنيــة والمحليــة
ً
جنـ ٍ
ـب مــع تحســين ســبل كســب العيــش وتعزيــز
التماســك االجتماعــي -مــن الركائــز األساســية
المســتنِدة إلــى تعزيــز القــدرة علــى مواجهــة
للب ارمــج ُ
األزمــات فــي الخطــة  .3RPوبينمــا تــزداد ب ارمــج
تعزيــز القــدرة علــى مواجهــة األزمــات وتســعى جميــع
الجهــات الفاعلــة إلــى زيــادة االعتمــاد علــى الــذات
واالســتدامة تتكامــل هــذه الب ارمــج والجهــات علــى نحــو
مت ازيــد فــي إســتراتيجيات جميــع القطاعــات .ومــن ثَـ َّـم
ُي َعـ ُّـد ازديــاد الفــرص االقتصاديــة بشــتى الطــرق أمــام
ُســر الالجئيــن والمجتمعــات المضيفــة باإلضافــة إلــى
أَ
تعزيــز التماســك االجتماعــي جوانــب شــديدة األهميــة
فــي جميــع اإلســتراتيجيات القطاعيــة.
وهــذا يدعــو إلــى اعتمــاد إســتراتيجية ذات ِش ـقَّْي ِن فــي
هذيــن المجاليــن :مجــال ُي ِّ
ركــز علــى توســيع مــا يفعلــه
القطــاع واآلخــر ُي ِّ
ركــز علــى تعزيــز دعمــه لهذيــن
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$68M
50%

0%

كونيــن األساســيين فــي كل قطــاع مــن القطاعــات
الم ِّ
ُ
األخــرى.
وتتَّ ِخــذ مبــادرات ســبل كســب العيــش أشــكاالً عديــدة
فــي مختلــف القطاعــات منهــا فــرص العمــل علــى
المــدى القصيــر مــن خــال أنشــطة البنيــة التحتيــة
واألنشــطة الخدماتيــة والزراعيــة وتوظيــف مهنييــن
ســوريين فــي الصحــة والتعليــم لخدمــة مجتمعاتهــم
وتشــجيع األعمــال التجاريــة بالتعاقــدات المحليــة
وعمليــات الش ـراء ودعــم المشــاريع الصغي ـرة
والمتوســطة واإلحــال الوظيفــي والتدريــب المهنــي
وتطويــر تحليــل األس ـواق وسالســل القيمــة والدفــاع
عــن حقــوق العمــال ودعــم السياســات التــي تتيــح
فرصــا وبيئــات ومؤسســات تجاريــة مواتيــة تُشـ ِّ
ـجع
ً
نســق األنشــطة التجاريــة فــي قطــاع ســبل كســب
وتُ ِّ
تتضمــن إســتراتيجية ســبل كســب
العيــش .ومــن ثـ َّـم
َّ
العيــش لعــام  2017مــا يلــي:

• مــن جهـ ٍـة إذا أخذنــا الت ازمــات مؤتمــر لنــدن بعيــن
االعتبــار خاصـةً فســتتضمن إســتراتيجية ســبل كســب
العيــش لعــام  2017التركيـ َـز علــى تعزيــز بيئــة تــزداد
فيهــا الفــرص االقتصاديــة بصــورة كبي ـرة مــن خــال
دعــم تطويــر السياســات وتحديــد اإلســتراتيجيات
دعمــا
وقيــادة تنســيق مشــترك لتحليــات الســوق
ً
للمؤسســات االقتصاديــة الوطنيــة ودون الوطنيــة
ـعيا لش ـراكات تجاريــة كبي ـرة.
وسـ ً
• ومــن جهـ ٍـة أخــرى تحفيــز ودعــم وتنســيق ازديــاد
مبــادرات تتيــح فــرص عمــل الئقــة رســميةً وغيــر
رســميةً وعلــى المــدى القصيــر والمــدى البعيــد فــي
جميع القطاعات من خالل التخطيط والعمل إو�عداد
التقاريــر المشــتركة وهــو األمــر الــذي مــن شــأنه منــع
انتشــار منهجيــات غيــر متناســقة ومنــع االزدواجيــة
وتداخــل الجهــود وتك ـرار عــدم اإلبــاغ عــن الفــرص
االقتصاديــة فــي جميــع القطاعــات.
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وتشــمل مبــادرات التماســك االجتماعــي :منهجيــات
غيــر مباشــرة حيــث تنخفــض ِحـ َّـدة التوتــر بتحســين
الخدمــات البلديــة وفــرص العمــل للســكان المضيفيــن
وحيــث يمكــن تعزيــز التماســك االجتماعــي بإش ـراك
ٍّ
كل مــن النازحيــن وأف ـراد المجتمــع المضيــف فــي
عمليــات التخطيــط والعمــل والتفكيــر المشــتركة عبــر
عنــى بالحمايــة والميــاه
مجموعــات مجتمعيــة مختلفــة تُ َ
والصــرف الصحــي والتعليــم والتخطيــط المحلــي
واألنشــطة الشــبابية والمبــادرات القطاعيــة األخــرى
ومنهجيــات م ِ
باشــرة حيــث يتمثــل الغــرض األساســي
ُ
فــي الح ـوار والفهــم المتبــادل وهيئــات إدارة الص ـراع
والتدريــب عليهــا وتعزيــز وضــع سياســات مجتمعيــة
حسَّاســة وتحســين االتصــال والقيــادة اإليجابيــة لــدى
وغالبــا مــا يتداخــل هــذان
الزعمــاء الدينييــن وغيرهــم.
ً
أيضــا مــع عمليــات إتاحــة
المنهجــان ويتداخــان
ً
فــرص العمــل.

المشــترك ودعــم الهيئــات والعمليــات التــي تُ ِّ
ركــز
بصــورة م ِ
باش ـرة علــى تعزيــز التماســك االجتماعــي
ُ
وتوفيــر منتــدى للتنســيق والمواءمــة واإلبــاغ دون

األهمية النسبية
إلستراتيجيات
سبل كسب العيش
والتماسك االجتماعي
حسب البلد

الوطنــي عــن جميــع اإلجـراءات المجتمعيــة للتماســك
االجتماعــي فــي جميــع القطاعــات.

MSME/BDS

EMPL

LEBANON
SC/INFRA

POLICY

ST/CFW

EMPL

JORDAN
ST/CFW

ص ُّ
ب إســتراتيجية التماســك االجتماعــي
وبهــذا ســتَ ُ
تركيزهــا علــى :زيــادة فهــم ونشــر المعرفــة حــول تعزيــز
التماســك االجتماعــي واســتمرار دعــم قــدرة البلديــات
علــى تقديــم الخدمــات إو�شـراك النازحيــن والمجتمعــات
المضيفــة علــى َحـ ٍّـد س ـواء فــي التخطيــط والعمــل

EMPL

EMPL

EGYPT

TURKEY

MSME/BDS

IRAQ

PS
DEV

توسيع الفرص
للشركات ورواد
األعمال
يتمثــل التقــدم األبــرز فــي هــذه المنطقــة فــي
الم ْن َشــأ
تبســيط الق ـ اررات ،وتخفيــف قوانيــن َ
الم َّ
طبقــة علــى الصــادرات إلــى االتحــاد
ُ
االوروبــي .وبعــد توقيــع اتفاقيــة الش ـراكة بيــن
االتحــاد األوروبــي واألردن فــي  19يوليــو
 ،2016ســينطبق ق ـرار لجنــة الش ـراكة بيــن
االتحــاد األوروبــي واألردن علــى الصــادرات
صنــع فــي مناطــق
األردنيــة األصــل ،التــي تُ َ
تطويــر معينــة ،ومناطــق صناعيــة فــي األردن.
وعلــى صعيــد آخــر ،اعتمــد البنــك الدولــي
نامجــا للنتائــج لدعــم
فــي ســبتمبر  2016بر ً
الحكومــة األردنيــة فــي تنفيــذ عنصــر الفــرص
االقتصاديــة فــي ميثــاق األردن؛ بدعــم مــن
مرفــق التمويــل ُمَي َّســر الشــروطُ ،يقـ َّـدر بحوالــي
 300مليــون دوالر.

برنامج األمم المتحدة اإلنمائي
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تحليل عام 2016
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استعراض إقليمي تمويلي ومختارات من مؤشرات سير العمل في
2016

المؤشـرات التاليــة مؤشـرات إقليميــة مختــارة مــن بيــن مجموعــة مــن المؤشـرات التــي ج ِمعــت وأ ِ
ُبلــغ عنهــا فــي لوحــات المعلومــات الشــهرية للخطــة  3RPوالمتاحــة علــى
ُ
ال اربــطwww.3RPSyriaCrisis.org :
ُّ
المحـ َـرز فــي جميــع جوانــب االســتجابة
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والهــدف مــن هــذه اللوحــات أن تكــون مؤشـ ً
ُ
القطاعية.
وي َعـ ُّـد التمويــل القطاعــي الـوارد جــزًءا مــن التمويــل الــذي تُ ِّ
قدمــه وكاالت األمــم المتحــدة والمنظمــات غيــر الحكوميــة فــي جميــع القطاعــات مثلمــا ذكــرت تلــك الــوكاالت
ُ
جمع المزيــد مــن البيانــات الســردية والمعلومــات التحليليــة عــن االســتجابة القطاعيــة الكاملــة فــي عــام  2016فــي التقريــر الســنوي الــذي
فــي  30ســبتمبر  .2016وسـ ُـي َ
سين َشــر فــي الربــع األول مــن عــام .2017
ُ

ﺸﺎرك  ٥٧٥,٢٦٨ﻓﺘًﻰ وﻓﺘﺎةً ﻓﻲ ﺒراﻤﺞ ﺤﻤﺎﯿﺔ ُﻤﻨظﱠﻤﺔ وﻤﺴﺘداﻤﺔ
ﻟﻸطﻔﺎل أو ﺒراﻤﺞ دﻋم ﻨﻔﺴﻲ واﺠﺘﻤﺎﻋﻲ

اﻟﺤﻤﺎﯿﺔ

اﻷﻤن اﻟﻐذاﺌﻲ

اﻟﺘﻌﻠﯿم

ووﻟدا ورﺠﻼً ﻤﻤﱠن وﻗﻌوا ﻀﺤﺎﯿﺎ أو
ﺘﻠﻘﱠﻰ  ١٣١,٤٩٤اﻤرأةً وﻓﺘﺎةً
ً
ﻛﺎﻨوا ﻋرﻀﺔ ﻟﺨطر اﻟﻌﻨف اﻟﺠﻨﺴﻲ واﻟﺠﻨﺴﺎﻨﻲ ،ﺨدﻤﺎت ﻤﺘﻌددة
اﻟﻘطﺎﻋﺎت

٦٤٣,٩٦٣

٪٨٩

٣٩٦,٩٥٨

٪٣٣

)ﻨﻘدا أو ﻗﺴﺎﺌم أو ﻋﯿﻨﯿﺔ(
ﺘﻠﻘﱠﻰ  ١,٩٠٢,٦٠٢ﻓرداً ﻤﺴﺎﻋدات ﻏذاﺌﯿﺔ ً

٢,٦٦٠,٤٧٥

٪٧٢

ﱠ
دﻋﻤﺎ ﻟﺴﺒل ﻛﺴب اﻟﻌﯿش اﻟزراﻋﯿﺔ
دﻋﻤﺎ ﻏذاﺌﯿ�ﺎ أو ً
ﺘﻠﻘﻰ  ٧,٠٠٨ﻓرداً ً

١٢٣,٢٤٧

٪٦

اﻟﺘﺤق  ٧٠٢,٨٧٨طﻔﻼً ﻤﺴﺘﻬدﻓًﺎ ) (١٧-٥ﻓﻲ اﻟﺘﻌﻠﯿم اﻟرﺴﻤﻲ
)اﻷﺴﺎﺴﻲ أو اﻟﺜﺎﻨوي(

٨٦٨,٧٠٩

٪٨١

١,١٠٩

٪٥١

٤,٢٢٩,٧٨٤

٪٤٥

٣٥٨

٪٨٥

ﺘﻠﻘﱠت  ١٦٢,٩١٨أﺴرةً ﻤﻌﯿﺸﯿﺔ ﻤﺴﺎﻋدةً ﻨﻘدﯿﺔً ﻏﯿر ﻤﺸروطﺔ أو
ﺨﺎﺼﺔ ﺒﻘطﺎع ﻤﻌﯿن أو طﺎرﺌﺔ

٣٥٢,٩٦٥

٪٤٢

٤٦٠,٩٤٠

٪٣٥

ﺘﻠﻘﱠت  ٤١,٦٠٤أﺴرة ﻤﻌﯿﺸﯿﺔ ﺨﺎرج اﻟﻤﺨﯿﻤﺎت ﻤﺴﺎﻋدةً ﻓﻲ
اﻟﻤﺄوى أو ﺘﺤﺴﯿن اﻟﻤﺄوى

١٤٤,٩٩٥

٪٢٩

٤٤,٥٣٧

٪٨١

٢,٤٠٥,٩٦٥

٪٣٩

١,٥٨٢,٠٦٢

٪٤٥

ﺒﻨِﻲ أو ر ﱢﻤم أو أ ِ
ُﻋﯿد ﺘﺄﻫﯿل  ٥٧٠ﻤﻨﺸﺄةً ﺘﻌﻠﯿﻤﯿ ًﺔ
ُ
ُ
ﻗُ ﱢدﻤت  ١,٨٩٥,١٩١اﺴﺘﺸﺎرةً ﻓﻲ ﻤﺠﺎل اﻟرﻋﺎﯿﺔ اﻟﺼﺤﯿﺔ اﻷوﻟﯿﺔ
إﻟﻰ اﻷﻓراد اﻟﻤﺴﺘﻬدﻓﯿن

اﻟﺼﺤﺔ واﻟﺘﻐذﯿﺔ

ﺠرى دﻋم  ٣٠٣ﻤﻨﺸﺄة ﺼﺤﯿﺔ

ﺘﻠﻘﱠت  ١٤٨,٤١٥أﺴرةً ﻤﻌﯿﺸﯿﺔ ﻤواد إﻏﺎﺜﺔ أﺴﺎﺴﯿﺔ ﻋﯿﻨﯿﺔ

اﻻﺤﺘﯿﺎﺠﺎت اﻷﺴﺎﺴﯿﺔ

اﻟﻤﺄوى

ﺘﻠﻘﱠت  ٣٦,١٢٢أﺴرةً ﻤﻌﯿﺸﯿﺔ داﺨل اﻟﻤﺨﯿﻤﺎت ﻤﺴﺎﻋدةً ﻓﻲ اﻟﻤﺄوى
أو ﺘﺤﺴﯿن اﻟﻤﺄوى
ﻓردا ﻤن ﺘﺤﺴﯿن إﻤﻛﺎﻨﯿﺔ اﻟوﺼول إﻟﻰ ﻛﻤﯿﺎت
ﯿﺴﺘﻔﯿد ً ٩٤٨,٣٢٦
ﻛﺎﻓﯿﺔ ﻤن اﻟﻤﺎء اﻵﻤن

اﻟﻤﯿﺎﻩ واﻟﺼرف اﻟﺼﺤﻲ
واﻟﻨظﺎﻓﺔ اﻟﺼﺤﯿﺔ

ﻓردا ﻋﻠﻰ اﻟوﺼول إﻟﻰ ﻤراﻓق
َﺠ َرت ﻤﺴﺎﻋدة ً ٧٠٥,١٨٥
وﺨدﻤﺎت ﺼرف ﺼﺤﻲ ﻤﻼﺌﻤﺔ

ﻓردا ﻋﻠﻰ اﻟوﺼول إﻟﻰ ﻓرص ﻋﻤل
َﺠ َرت ﻤﺴﺎﻋدة ً ١١,٣٥٧
ﻤدﻓوﻋﺔ اﻷﺠر

ﺴﺒل ﻛﺴب اﻟﻌﯿش
واﻟﺘﻤﺎﺴك اﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻲ
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الهدف لعام
2016

اإلنجازات حتى  30سبتمبر
2016

ُﻨﻔﱢذ  ٣٥٦ﻤﺸروع دﻋم ﻤﺠﺘﻤﻌﻲ

١٩٦,٠٣٧
١,١٨٤

٪٦
٪٣٠

مستويات تمويل القطاع بتاريخ 30
سبتمبر 2016

إﺠﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﺘطﻠﺒﺎت
 ٥٠٧ﻤﻠﯿون دوﻻر أﻤرﯿﻛﻲ )وﻛﺎﻻت(
وﻀﻊ اﻟﺘﻤوﯿل:
 ٢٤٤ﻤﻠﯿون دوﻻر أﻤرﯿﻛﻲ

٪٤٨

إﺠﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﺘطﻠﺒﺎت
 ٨٧٠ﻤﻠﯿون دوﻻر أﻤرﯿﻛﻲ )وﻛﺎﻻت(
وﻀﻊ اﻟﺘﻤوﯿل:
 ٥٥٧ﻤﻠﯿون دوﻻر أﻤرﯿﻛﻲ

٪٦٤

إﺠﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﺘطﻠﺒﺎت
 ٦٦٢ﻤﻠﯿون دوﻻر أﻤرﯿﻛﻲ )وﻛﺎﻻت(
وﻀﻊ اﻟﺘﻤوﯿل:
 ٣٦٦ﻤﻠﯿون دوﻻر أﻤرﯿﻛﻲ

٪٥٥

إﺠﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﺘطﻠﺒﺎت
 ٣٠٠ﻤﻠﯿون دوﻻر أﻤرﯿﻛﻲ )وﻛﺎﻻت(
وﻀﻊ اﻟﺘﻤوﯿل:
 ١٦٩ﻤﻠﯿون دوﻻر أﻤرﯿﻛﻲ

٪٥٦

إﺠﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﺘطﻠﺒﺎت
 ٨٢٦ﻤﻠﯿون دوﻻر أﻤرﯿﻛﻲ )وﻛﺎﻻت(
وﻀﻊ اﻟﺘﻤوﯿل:
 ٣٣٠ﻤﻠﯿون دوﻻر أﻤرﯿﻛﻲ

٪٤٠

إﺠﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﺘطﻠﺒﺎت
 ١٦٧ﻤﻠﯿون دوﻻر أﻤرﯿﻛﻲ )وﻛﺎﻻت(
وﻀﻊ اﻟﺘﻤوﯿل:
 ١٢٩ﻤﻠﯿون دوﻻر أﻤرﯿﻛﻲ

٪٧٧

إﺠﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﺘطﻠﺒﺎت
 ٣٨٢ﻤﻠﯿون دوﻻر أﻤرﯿﻛﻲ )وﻛﺎﻻت(
وﻀﻊ اﻟﺘﻤوﯿل:
 ١٥٧ﻤﻠﯿون دوﻻر أﻤرﯿﻛﻲ

٪٤١

إﺠﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﺘطﻠﺒﺎت
 ٤٦١ﻤﻠﯿون دوﻻر أﻤرﯿﻛﻲ )وﻛﺎﻻت(
وﻀﻊ اﻟﺘﻤوﯿل:
 ٥٩ﻤﻠﯿون دوﻻر أﻤرﯿﻛﻲ

٪١٣

اإلستعراض االستراتيجي اإلقليمي الخطة اإلقليمية لالجئين وتعزيز القدرة على مواجهة األزمات 2018 - 2017

وي ِّ
عبــر شــركاء الخطــة  3RPعــن امتنانهــم لســخاء الحكومــات والجهــات المانحــة الخاصــة والصناديــق الدوليــة وغيرهــا مــن المنظمــات التــي ســاهمت ب ـ  2.49مليــار
ُ
دوالر أمريكــي للخطــة  3RPفــي عــام ( 2016لغايــة  30نوفمبــر) .وفــي الواقــع منــذ أول خطــة لالســتجابة اإلقليميــة لالجئيــن فــي عــام  2012تولَّــى شــركاء المجــال
صـ ُّ
ـب فــي خدمــة الالجئيــن الســوريين والمجتمعــات المضيفــة.
اإلنســاني واإلنمائــي تعبئــة مــا مجموعــه  9.86مليــار دوالر أمريكــي فــي صــورة ب ارمــج تَ ُ
وقــد وفــرت الجهــات التاليــة تموي ـاً للخطــة  3RPفــي عــام  :2016المانحــون مــن القطــاع الخــاص والمؤسســات األخــرى وكذلــك المســاهمات المقدمــة خــارج إطــار
الخطــة  3RPمــن الحكومــات والمؤسســات الخيريــة والمنظمــات األخــرى.

إجمالي المناشدات 4 .54 :مليار دوالر
وضع التمويل 2 .54 :مليار دوالر ()٪56

تمويــل عنصــر القــدرة علــى مواجهــة
األزمــات 512 :مليــون دوالر ()%32

اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ
ﻣواﺟﮭﺔ اﻷزﻣﺎت
b1.61$
35%

اﻟﻼﺟﺋﯾن
b2.93$
65%

تمويل عنصر الالجئين:
 2 .3مليار دوالر()%69

*لغاية 30نوفمبر 2016

الشراكات المانحة

اﻟﻛـوﯾـت ﺗـﺳﺗـﺟـﯾـب

Kuwait Responds

::

:

تطوير آليات ووسائل تمويل مبتكرة ومتعددة السنوات لتعزيز التنبؤ المالي
كان عــام  2016عامــا حاف ـاً بإنجــاز ٍ
ات كبي ـرٍة ،أهمهــا وضــع ترتيبــات تمويليــة متعــددة الســنوات ومبتك ـرة لالســتجابة ألزمــة الالجئيــن فــي
ً
البلــدان المجــاورة لســوريا .وكانــت الت ازمــات مرفــق االتحــاد األوروبــي لشــؤون الالجئيــن فــي تركيــا وغيرهــا فــي  2016خطــوةً كبيـرةً إلــى األمــام
فيمــا يتعلــق بااللت ازمــات التمويليــة متعــددة الســنوات مــن الجهــات المانحــة .وفــي مؤتمــر لنــدن الــذي انعقــد فــي فب اريــر  ،2016اســتُ ِ
حدثَت
تعهــدات للســنة الحاليــة ،والســنوات المقبلــة .ولذلــك ،تدعــم  17جهـةً مانحـةً ًّ
المتعـ ِّـدد الســنوات.
حاليــا التمويــل ُ
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المناشدة المشتركة بين الوكاالت لعام  - 2017حسب الشركاء والدول
الشركاء

مصر

العراق

منظمة العمل ضد الجوع ACF

األردن

لبنان

9,050,000

8,150,000

17,200,000

2,100,000

2,100,000

17,640,000

25,121,893

4,832,000

4,832,000

600,000

600,000

منظمة األدفنتست للتنمية واإلغاثة ADRA
1,180,000

وكالة التعاون التقني والتنمية ACTED

6,301,893

جمعية الحداثة
الجمعية اللبنانية للتنمية (المجموعة)
353,994

التحالف من أجل التضامن APS

تركيا

اإلقليم

اإلجمالي

353,994

المركز األمريكي اللبناني للغات
إنترناشيونال هاوس  -بيروت

1,500,000

1,500,000

مؤسسة المقدسي لتنمية المجتمع MSD

2,022,058

2,022,058

مؤسسة عمار الخيرية الدولية AMAR

830,000

830,000

مؤسسة عامل  -جمعية شعبية لبنانية
معنية بالعمل الشعبي

4,356,776

4,356,776

المؤسسة األمريكية إلغاثة الالجئين في
الشرق األدنى ANERA

4,390,000

4,390,000

جمعية أنا أق رأ

3,000,000

3,000,000

جمعية اإلغاثة الطبية العربية AMR

1,164,639

1,164,639

جمعية "قوس قزح" اللبنانية Arcenciel

21,500,000

21,500,000

منظمة آركي نوفا

2,000,000

2,000,000

300,000

300,000

8,458,000

12,007,889

650,000

650,000

جمعية "قوس الثقافة والتنمية" اإليطالية
SVILUPPO
جمعية المتطوعين في الخدمات الدولية
AVSI

3,549,889

جمعية الرسالة الزرقاء
منظمة بوجين للتنمية البشرية BOHD

200,000

200,000

كير إنترناشيونال

12,667,587

كاريتاس

16,869,733

مركز كاريتاس لبنان للمهاجرين CLMC
هيئة االغاثة الكاثوليكية CRS

3,461,610

12,200,000
3,461,610

2,400,000

اللجنة الدولية لتنمية الشعوب CISP
جمعية الجهد المشترك
منظمة كونسيرن العالمية
لجنة تنسيق منظمات الخدمات التطوعية
اإليطالية COSV
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16,869,733
12,200,000

مركز ضحايا التعذيب CVT

المجلس الدنماركي لالجئين DRC

13,101,376

25,768,963

155,885

6,261,421

2,400,000
5,650,000

5,650,000

120,000

120,000

12,237,630

12,237,630

520,000

520,000

9,964,900

16,382,206

اإلستعراض االستراتيجي اإلقليمي الخطة اإلقليمية لالجئين وتعزيز القدرة على مواجهة األزمات 2018 - 2017

الشركاء

مصر

منظمة العمل الزراعي األلمانية

العراق

األردن

لبنان

تركيا

اإلقليم

6,000,000

اإلجمالي
6,000,000

دياكونيا

336,691

336,691

منظمة دوركاس لإلغاثة والتنمية

2,286,100

2,286,100

برنامج الفاخورة التابع لمؤسسة التعليم
فوق الجميع
مؤسسة فرد

7,204,696
1,178,000

1,178,000
1,797,122

المعونة الكنسية الفنلندية FCA
مع ا FISTA
جمعية الخطوة األولى ً

1,797,122
308,000

منظمة األغذية والزراعة FAO

7,204,696

1,133,946

9,691,713

منتدى خدمة السالم المدني ForumZFD

58,200,000

308,000
8,700,000

77,725,659

1,000,000

1,000,000

1,846,562

2,310,842

منظمة جرين جلوب

7,500,000

7,500,000

مجموعة المتطوعين المدنيين GVC

10,125,000

10,125,000

مؤسسة النهوض االجتماعي بالثقافة
FPSC

464,280

منظمة موطن لإلنسانية

463,000
6,831,332

المنظمة الدولية للمعاقين HI
منظمة هارتالند االينس الدولية HAI
المنظمة األلمانية لمساعدة الناس على
مساعدة أنفسهم HELP

463,000
3,073,600

9,904,932

2,500,000

2,500,000
537,522

537,522

الس ِّن
المؤسسة الدولية لرعاية كبار ِّ

1,823,868

1,823,868

جمعية حماية

3,242,400

3,242,400

منظمة هيوميديكا

753,029

753,029

المعهد األوروبي للتعاون والتنمية IECD

2,500,000

2,500,000

منظمة إنترناشيونال أليرت

580,000

580,000

اللجنة الكاثوليكية الدولية للهجرة ICMC

4,398,000

جمعية التعليم الدولي

4,398,000
750,000

750,000

مكتب العمل الدولي ILO

20,984,000

12,000,000

الهيئة الطبية الدولية IMC

6,677,595

36,500,000

43,177,595

129,006

129,006

الشبكة الدولية للمساعدات واإلغاثة
والمساعدة INARA
المنظمة الدولية للهجرة IOM
الجمعيات الخيرية المسيحية األرثوذكسية
الدولية IOCC
منظمة اإلغاثة والتنمية الدولية IRD

1,111,000

8,923,186

9,565,000

36,045,600

3,864,000

9,400,000

995,000

3,005,000

59,845,000

35,989,000

115,489,786
13,264,000
995,000

لجنة اإلنقاذ الدولية IRC

7,619,573

26,309,934

33,929,507

انترسوس

4,399,826

9,400,000

13,799,826

اإلغاثة اإلسالمية عبر العالم IRW

3,819,998

3,155,000

6,974,998
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الشركاء

مصر

المركز الدولي التطوعي في ياماغاتا

العراق

األردن

لبنان

تركيا

100,000

100,000
321,013

الحملة اليابانية لمساعدة أطفال فلسطين CCP
منظمة طوارئ اليابان
جمعية العون الصحي األردنية JHAS
الجمعية األردنية لإلسعاف JPS

321,013

3,400,000

3,400,000

1,000,000

1,000,000

475,857

475,857
750,000

منظمة كفى عنفًا واستغالالً
منظمة أطفال بال حدود اليابانية KnK

750,000

491,308

الجمعية اللبنانية لإلنماء الريفي
الجمعية اللبنانية لإلنماء التربوي واالجتماعي
هيئة اإلغاثة اللبنانية LebRelief
االتحاد اللوثري العالمي

اإلقليم

اإلجمالي

491,308
300,000

300,000

2,013,840

2,013,840

800,000

800,000
5,263,560

5,263,560

المنظمة الدولية للمساعدات الغذائية والطبية
MAGNA

500,000

500,000

جمعية المقاصد الخيرية اإلسالمية في بيروت

1,650,000

1,650,000

جمعية مارش اللبنانية

1,338,749

1,338,749

5,000,000

7,669,988

3,000,000

3,000,000

جمعية المساعدات الطبية للفلسطينيين MAP

932,775

932,775

ِ
الف َرق الطبية الدولية

354,500

354,500

منظمة الشرق األوسط للخدمات والدعوة
والتكامل وبناء القدرات MOSAIC

350,000

350,000

اللجنة المركزية للمينونايت

1,577,825

1,577,825

31,800,000

35,314,728

5,770,000

5,770,000

2,669,988

منظمة ميدير
منظمة أطباء العالم MDM

3,514,728

منظمة ميرسي كوربس
منظمة الرحمة األمريكية لإلغاثة والتنمية
معهد الشرق األوسط للطفولة MECI

253,843

المجموعة االستشارية لأللغام MAG

582,000

الحركة من أجل السالم MPDL

582,000

1,500,000

نبع  -جمعية عمل تنموي بال حدود

1,500,000
860,750

مؤسسة الشرق األدنى NEF

860,750

2,803,668

المجلس النرويجي لالجئين NRC

746,012

منظمة نوي N.W.E

148,400

اوبريشن ميرسي OPM

34,505,000

2,803,668
68,043,081

32,792,069

148,400
11,950

أوكسفام

1,167,500

شركاء  -تركيا
منظمة باثفايندر الدولية

253,843

11,950
6,117,500

4,950,000
175,129,636

632,000

175,129,636
632,000

مؤسسة رياح السالم اليابانية PWJ

2,373,322

2,373,322

منظمة المحتاجين غير الحكومية PIN

2,585,560

2,585,560

مؤسسة بالن إنترناشيونال
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الشركاء

مصر

العراق

األردن

المركز البولندي للمساعدات الدولية PCPM
منظمة اإلغاثة الدولية العاجلة  -المعونات
الطبية الدولية PUAMI

1,650,000

3,544,500

لبنان

تركيا

اإلقليم

4,410,000

4,410,000

8,900,000

14,094,500
3,750,000

قطر الخيرية
ي QRC
الهالل األحمر القَ َ
ط ِر ّ

50,000

مؤسسة كويست سكوب

3,496,301

6,660,000

2,394,079
4,892,283

مؤسسة راف الخيرية
1,300,330

أيادي الخير نحو آسيا ROTA
2,000,000

ممثلية نينوى للنازحين الطوعية RNVDO

4,892,283
1,300,330

2,065,178

اإلغاثة الدولية RI

3,750,000
10,206,301

2,394,079

ريتش

اإلجمالي

7,035,000

2,065,178
9,035,000
1,500,000

1,500,000

مركز ريستارت لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب

1,903,000

1,903,000

جمعية ريت لبنان

7,763,440

7,763,440

700,000

700,000

منظمة البحث والتعاون
منظمة الحق في اللعب
إنقاذ الطفولة الدولية SCI

1,098,532
4,346,500

1,770,056

7,272,479

1,098,532
29,868,922

43,257,957

سوا للتنمية والمساعدات SDAid

2,171,000

2,171,000

البحث عن أرضية مشتركة SFCG

7,872,310

7,872,310

منظمة اإلغاثة اإلسالمية الفرنسية SIF

2,898,500

2,898,500

سيرافيم جلوبال

665,000

665,000

5,100,000

5,100,000

التدخالت اإلنسانية االجتماعية االقتصادية
للتنمية المحلية SHEILD

2,053,967

صلتك

2,053,967

سوليدار سويس

1,349,920

1,349,920

سوليداريتي انترنسيونال SI

12,700,000

12,700,000

جمعية التضامن للتنمية االجتماعية والثقافية
(تضامن)

290,000

290,000

مجموعة سنبلة للتعليم والتنمية

250,000

250,000

2,000,000

2,000,000

363,708

500,000

1,902,605

2,184,740

4,299,195

6,483,935

الجمعية الطبية السورية األمريكية SAMS
1,038,897

أرض اإلنسان TDH
منظمة أرض اإلنسان اإليطالية TDH Italy
مثلث األجيال اإلنسانية TGH

3,831,612

3,831,612

تريامفانت ميرسي

400,000
671,800

منظمة أون بونتي بير

396,600

جمعية اتحاد اإلغاثة والتنمية URDA

1,068,400
3,820,000

صندوق األمم المتحدة للطفولة UNICEF

17,774,000

38,981,546

280,126,132

برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ()UNDP

4,500,000

7,000,000

106,019,309

865,000

8,300,000

منظمة األمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة
UNESCO

400,000

465,260,213
136,000,000
7,000,000

3,820,000
234,892,500

7,500,000

122,942,000

3,000,000

1,044,534,391
379,461,309

5316,165,000

الشركاء

مصر

هيئة األمم المتحدة للمساواة
بين الجنسين وتمكين المرأة
(هيئة األمم المتحدة للمرأة)
المفوضية السامية لألمم
المتحدة لشؤون الالجئين
UNHCR

56,030,541

برنامج االمم المتحدة
للمستوطنات البشرية –UN
HABITAT

240,000

منظمة األمم المتحدة للتنمية
الصناعية UNIDO

1,250,000

العراق

األردن

1,700,000

4,300,402

113,870,980

231,012,412

453,208,765

4,672,812

10,000,000

صندوق األمم المتحدة
للسكان UNFPA

1,900,300

12,025,000

مكتب األمم المتحدة لخدمات
المشاريع UNOPS
3,000,500

لبنان

2,730,000

89,838,292

45,000,000

28,162,332

10,000,000

وكالة األمم المتحدة إلغاثة
وتشغيل الالجئين الفلسطينيين
في الشرق األدنى UNRWA

تركيا

299,614,200

المنظمة الكندية ألطفال
الحروب

4,000,000

134,838,292
63,552,832

19,660,000
21,599,428

1,208,343
91,000

91,000
3,870,000
1,520,000

944,100

944,100

ﺍﻟﺘﺤﺎﻟﻑ الدولي للنساء
والصحة WAHA

1,500,000

1,500,000

برنامج األغذية العالمي
WFP

34,390,276

22,044,200

201,186,171

328,000,000

748,678,398

منظمة الصحة العالمية
WHO

1,750,000

1,770,000

1,644,805

16,472,000

11,805,000

الصندوق العالمي إلعادة
التأهيل WRF

1,334,299,045
750,000

2,361,723

منظمة وورلد ريليف األلمانية

1,050,096

منظمة الرؤية العالمية WVI

14,419,983

منظمة مشاريع قرى زاخو
ZSVP
129,664,428

التمويل -المتعدد السنوات-
الذي تم استالمه
29,664,428

228,144,832

34,191,805
2,361,723
1,050,096
59,419,983

45,000,000

2,050,000
228,144,832

82,052,643
2,070,000

1,520,000

مؤسسة وارفين للدفاع عن
قضايا المرأة
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17,275,000

3,870,000

المنظمة البريطانية ألطفال
الحروب

1,261,527,329

1,208,343

المنظمة الهولندية ألطفال
الحروب

اإلجمالي الكلي

107,790,431

2,070,000

فينتو دي تي ار

اإلجمالي

7,900,702

14,912,812

60,453,215

منظمة يوتوبيا

اإلقليم

اإلجمالي

2,050,000
160,605,983 1,690,172,034

1,196,871,547

2,170,478,254

7,000,000

135,681,345

800,000,000

1,189,871,547

2,034,796,909

890,172,034

60,605,983

,575,937,078

4,633,255,733
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صور الغالف:
 .1األردن /اليونيسيف /سيباستيان ريتش
 .2األردن /المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين /آني س ّكاب
 .3األردن /المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين /ايفور بريكيت
 .4لبنان /اليونيسيف /سيباستيان ريتش
 .5األردن /اليونيسيف /سيباستيان ريتش
 .6لبنان /المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين /سيباستيان ريتش
 .7األردن /المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين /آني س ّكاب
 .8تركيا /اليونيسيف  /سيباستيان ريتش
 .9تركيا /المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين /علي أونال
 .10األردن /المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين /سيباستيان ريتش
 .11األردن /اليونيسيف /سيباستيان ريتش
 .12العراق /المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين /رشيد حسين
 .13األردن /برنامج األغذية العالمي
 .14لبنان /المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين /سام تارلينج
 .15لبنان /المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين /جوردي ماتاس
 .16لبنان /المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين /حيدر درويش
 .17تركيا /اليونيسيف /سيباستيان ريتش
 .18تركيا /المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين /إي جوريل
 .19العراق /المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين /أو .زدانوف
التصميم:

المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين /سمر فايد
للمزيد من المعلومات ُيرجى زيارة الموقع:
http://www.3rpsyriacrisis.org
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