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القليمية
خطة االستجابة إ
المقدمة والسياق
تواصل جمهورية مرص العربية (مرص) استضافة الالجئني السوريني بسخاء ،رغم عدم وجود حدود برية لها مع سوريا .واعتبارا ً من سبتمرب  ،2016يوجد  117350الجئًا وملتمس لجوء سوريون (من
ضمنهم  50,697طفالً) مسجلون لدى املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني يف مرص .وللحصول عىل تأشرية دخول ملرص؛ ينبغي استيفاء املتطلبات األمنية واإلجرائية ،والتي استحدثت يف
يوليو  2013للسوريني القادمني ملرص .تسمح سياسة الحكومة املرصية بلم شمل األرسة ،وقد جددت الحكومة يف سبتمرب  2015رغبتها يف متديد إعطاء تأشريات دخول لألقارب من الدرجة األوىل
لالجئني السوريني املقيمني بالفعل يف مرص ،رغم معاناة العائالت السورية من تأخر مبارشة طلبات تلك التأشريات.
وتوسع مرص نطاق قدراتها بكل وسيلة ممكنة لدعم السوريني الذين يعيشون حالياً وسط الشعب املرصي؛ حيث ال توجد مخيامت الجئني يف مرص .فالالجئون السوريون يعيشون يف مرص يف املناطق
الحرضية بني املواطنني املرصيني يف جميع أنحاء البالد ،واملحافظات األكرث تأثرا ً هي الجيزة والقاهرة الكربى واإلسكندرية ودمياط والقليوبية .متثل مرص منوذجاً فيام يتعلق مبسألة اإلدماج االجتامعي؛
حيث تستضيف حالياً ما يقرب من نصف مليون سوري يعيشون جنباً إىل جنب مع املرصيني يف مختلف املناطق ،ويتقاسمون الخدمات العامة واملوارد والعديد من االمتيازات املمنوحة للمواطنني.
ومن الواضح أن هذا يشكل عبئا عىل البالد ،والتي واجهت وضعاً اقتصادياً صعباً خالل السنوات األخرية يف أعقاب الربيع العريب واالضطرابات السياسية واالقتصادية واالجتامعية املرتبطة به.
ويف عام  ،2012صدر مرسوم رئايس مرصي يساوى معاملة الالجئني السوريني يف مرص باملواطنني املرصيني فيام يتعلق بالخدمات الصحية والتعليمية .وبالتايل ،يتمكن السوريون من الوصول إىل املرافق
الصحية العامة ،كام تم إعفاء الطالب السوريني من دفع الرسوم يف جميع مستويات التعليم .وباإلضافة إىل ذلك ،استفاد السوريون أيضاً من جميع الخدمات املدعومة التي تقدمها الدولة للمواطنني
املرصيني؛ مثل الطاقة والنقل واألغذية .ومثل هذا التقاسم يف الخدمات العامة والدعم الحكومي عبئاً إضافياً عىل االقتصاد املرصي .وقد حدثت تطورات ملحوظة ،خاصة يف قطاعي الصحة والتعليم،
حيث كانت حكومة مرص سباقة يف دعم الحصول عىل الخدمات ضمن هذين القطاعني عىل األخص .وتواجه مرص يف الوقت الحايل ظروفاً صعبة عىل صعيد اقتصادها الكيل ،إذ أنه يشهد إصالحات
هيكلية وارتفاعاً يف معدالت التضخم التي من شأنها أن تؤثر بشدة عىل حياة الفئات املستض َعفة والفقرية ،مبا يف ذلك الالجئون .وقد واصل معدل الفقر العام زيادته منذ عام  2011ليصل إىل 27.8
 ،%كام أن معدالت البطالة ال تزال مرتفعة .ويف الحني الذي تلعب فيه مؤسسات الدولة دورا ً رئيسياً يف دعم احتياجات الحامية والتعليم والصحة لالجئني السوريني ،إال أنها ال تزال تحتاج إىل مزيد
من الدعم لتوفري خدمات واسعة النطاق وجيدة لكل من الالجئني واملجتمعات املضيفة لهم .وباإلضافة إىل ذلك ،هناك حاجة متزايدة إىل توسيع نطاق الدعم فيام يتصل بتعزيز فرص العمل وتحقيق
االكتفاء الذايت لدى كل من الالجئني واملجتمعات املحلية املرصية ،والتي من املرجح أن تواجه ضغوطاً متزايدة خالل العامني املقبلني.
ورغم الجهود املبذولة لتعزيز التكيف والتعايف وتخفيف األعباء الواقعة عىل الالجئني واملجتمعات املضيفة ،فضالً عن الدعم املقدم ملؤسسات الدولة ،ال تزال هناك أعداد متزايدة من الرعايا األجانب
الذين يغادرون البالد بصورة غري نظامية عرب البحر ،مبن فيهم ملتمسو اللجوء والالجئون .وقد ساهم فقدان الالجئني لألمل يف حل أسباب نزوحهم من موطنهم األصيل ـ إىل جانب فقدهم األمل يف
املستقبل داخل مرص ـ يف دفع بعضهم إىل املغادرة والسعي للوصول إىل أوروبا.
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وخالل الفرتة من يناير إىل سبتمرب  ،2016اعتُقل أكرث من 4900
شخص ،من بينهم  100سوري ،ملحاولة مغادرة مرص بطريقة غري
نظامية عن طريق البحر .وكان من بني املعتقلني  822طفالً
ومراهقاً ،مبا يف ذلك  440من األطفال غري املصحوبني بذويهم أو
املنفصلني عنهم.ويتم اإلفراج عن املحتجزين السوريني بشكل عام،
دون توجيه أية اتهامات أو تحمل تبعات قانونية ،وكذلك هؤالء
املسجلني لدى املفوضية واملقيمني مع أرسهم يف مرص ،وأيضاً
الحاالت اإلنسانية األخرى أو األفراد ذوي نقاط الضعف الخاصة.
وتسمح الحكومة لالجئني وملتميس اللجوء املسجلني لدى املفوضية
بتقنني إقاماتهم ومتنح تصاريح إقامة ملدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
وعىل الرغم من أن سياسة الحكومة ال تسمح بأية إعادة قرسية إىل
سوريا ،فإن املفوضية تواصل حوارها مع الحكومة املرصية بشأن
السوريني الذين دخلوا إىل البالد بصورة غري منتظمة ويرغبون يف
تسوية إقاماتهم.
وبوجه عام ،يُعد مناخ الحامية يف مرص إيجابيا .ففي عام ،2012
وفرت مرص للسوريني فرص الوصول الكامل لخدمات التعليم
والرعاية الصحية العامني ،عيل أنه ال تزال هناك بعض التحديات
التي تواجه الالجئني السوريني ،مبا يف ذلك محدودية فرص كسب
الرزق ،والتضخم ،وارتفاع تكاليف املعيشة ،كام أن الرعاية الصحية
الثانوية والثالثية وخدمات التعليم الرفيع ت ُعد مكلفة .وتشمل
هذه التحديات أيضا اإلجراءات اإلدارية املطولة الخاصة باإلقامة
وبعض القيود عىل تأشرية مل الشمل .وتدعو املفوضية الحكومة
املرصية إىل متكني جميع الالجئني من الحصول عىل ترصيح إقامة
ملدة عام عىل وثائق املفوضية الخاصة بهم (عوضً ا عن مدة الستة
أشهر الحالية) ،واعتامد سياسة مرنة بشأن التأشريات ألغراض مل
شمل األرس .وكان رد فعل مرص إيجابيًا بشأن طلب املفوضية إلغاء
مركزية عملية منح تصاريح اإلقامة مللتميس اللجوء والالجئني
السوريني.

5

مرص خطة استجابة مرص 2018 - 2017

جدول سكاين
٢٠١٧
املجموعة السكانية

الالج ٔيون السوريون

أفراد املجتمعات املتأثرة

اإلجاميل الكيل

التقسيم حسب النوع

مجموعات سكانية بحاجة
ملساعدة

٢٠١٨

مجموعات سكانية بحاجة
املجموعة السكانية الُمست َهدفة
ملساعدة

املجموعة السكانية الُمست َهدفة

رجال

٣٢،٨٠٠

٨،١٠٩

٣١،٥٠٠

٦،٦٠٩

نساء

٣٢،٠٠٠

٧،٢٥٤

٣١،٠٠٠

٦،٢٥٤

أوالد

٢٤،٩٠٠

٢٤،٩٠٠

٢٤،٤٠٠

٢٤،٤٠٠

بنات

٢٣،٣٠٠

٢٣،٣٠٠

٢٣،١٠٠

٢٣،١٠٠

اإلجاميل الفرعي

١١٣،٠٠٠

٥٩،٧٠٣

١١٠،٠٠٠

٥٤،٢٦٦

رجال

٣٣،٧٦٣

٧٠٠

٣٣،٧٦٣

١،٠٠٠

نساء

٣٥،٣٢١

٧٠٠

٣٥،٣٢١

١،٠٠٠

أوالد

١،٥٠٠،٠٠٠

٦٠٠،٠٠٠

١،٦٠٠،٠٠٠

٧٥٠،٠٠٠

بنات

١،٧٠٠،٠٠٠

٦٠٠،٠٠٠

١،٨٠٠،٠٠٠

٧٥٠،٠٠٠

اإلجاميل الفرعي

٣،٢٦٩،٠٨٤

١،٢٠٠،٦٠٠

٣،٤٦٩،٠٨٤

١،٥٠٢،٠٠٠

٣،٣٨٢،٠٨٤

١،٢٦٠،٣٠٣

٣،٥٧٩،٠٨٤

١،٥٥٦،٢٦٦

الالجي السوريني ،تستضيف مرص ا ٔيضاً  73,136الجئاً وملتمس لجوء معظمهم من ا ٔفريقيا جنوب الصحراء الكربى والعراق .ويشكل ه ٔوالء حالياً  % 36من العدد اإلجاميل مللتميس اللجوء
وباإلضافة إىل استضافتها
ٔ
والالجئني املسجلني لدى املفوضية يف مرص ( ،)190,486ومن ضمنهم  31,813سودانيا ،و 11,192إثيوبيا ،و  7,332صوماليا ،و  7,094عراقيا ،و  6,337إريرتيا و ٤,٩٦١من جنوب السودان .ومن املتوقع زيادة هذه
األعداد .وتواصل حكومة مرص استضافة ه ٔوالء بسخاء وتعمل املفوضية مع الحكومة عىل تعزيز فرص الوصول للخدمات الحكومية املقدمة لالجئني وملتميس اللجوء من جنسيات ا ٔخرى ا ٔسوة مبا تحقق بنجاح
مع الالجئني السوريني .وتلتزم الحكومة املرصية واملنظامت املتخصصة بضامن املساواة يف الحصول عىل الحامية والخدمات واملساعدات اإلنسانية ،عىل الرغم من ا ٔن التمويل لألفارقة والعراقيني املسجلني لدى
املفوضية أقل بكثري من املتوفر لالجئني السوريني.

االحتياجات ومواطن الضعف واالستهداف
تشمل فئات الالجئني يف مرص التي تواجه ا ٔشد املخاطر :النساء والفتيات واألوالد واملراهقني والشباب ،واألطفال وكبار السن ،واألطفال غري املصحوبني بذويهم ا ٔو املنفصلني عنهم ،وذوي اإلعاقة .كام تجد املجتمعات
املضيفة ا ٔيضاً صعوبة يف التأقلم مع املنافسة اإلضافية عىل املوارد املحدودة .وقد ا ٔثر رفع الدعم عن مواد مثل الطاقة (الوقود والبنزين والديزل والكهرباء) عىل الشعب املرصي والالجئني ،فضالً عن تحرير رصف
الجنيه املرصي ،األمر الذي زاد من تكاليف املعيشة بشكل ملحوظ.
وقد ا ٔجرت املفوضية التقييم االجتامعي-االقتصادي األول ( )SEAلالجئني السوريني يف  .2015 -2014ويف ا ٔبريل  ،2016بدا ٔت املفوضية يف املرحلة الثانية والتي حملت اسم «تقييم مواطن ضعف الالجئني يف
مرص( .»)EVARواعتبارا ً من نهاية سبتمرب  ،2016تم مسح  11,026ا ٔرسة معيشية ( 51,001فردا ً) ،ا ٔي نحو  % 44من لعدد الكيل لالجئني السوريني املسجلني لدى املفوضية يف مرص ،عن طريق هذا التقييم .وتعمل
املفوضية حالياً عىل اإلطار التحلييل للتقييم ( )EVARبهدف وضع اللمسات األخرية عليه قبل بداية عام  .2017وسوف يُظهر تحليل تقييم ( )EVARاتجاهات مواطن الضعف مبرور الوقت ،وسيتم استخدامه يف
صياغة حزم برامج املساعدة الخاصة باملفوضية وبرنامج األغذية العاملي والرشكاء اآلخرين حسبام تقتيض الحاجة.
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وحتى وقتنا هذا ،ا ٔظهرت البيانات الصادرة عن تقييم ( )EVARا ٔنه عىل الرغم من القسائم الغذائية
واملساعدات النقدية املقدمة ،مل تتحسن الظروف املعيشية لالجئني السوريني ،ويتامىش ذلك مع نتائج
التقييم االقتصادي-االجتامعي ( )SEAلعام  .2015-2014وحتى اآلن ،تم تحديد  % 94من األفراد
باعتبارهم ضعاف بدرجة عالية ا ٔو شديدة .فهم يعيشون تحت خط الفقر الوطني ،الذي يبلغ ا ٔقل
من نصف الحد األدىن املتفق عليه من الحد األدىن لسلة اإلنفاق لالجئني يف مرص ( ،)MEBوالذي يبلغ
الجي .وسيتم إعادة حساب الحد األدىن لسلة اإلنفاق لعام
 592.4جنيهاً مرصياً ( 79دوالرا ً) شهرياً لكل ٔ
 2017لتتضمن الزيادة الناتجة عن تضخم األسعار وخفض اإلعانات.
ويف الحني الذي يحتاج فيه ما نسبته  ٪48من األرس املعيشية إىل اقرتاض املال ا ٔو الرشاء بالدين لتلبية
احتياجاتها األساسية ،ال تزال نسبة اإلنفاق عىل الغذاء ( )%45واإليجار ( )% 28متثل ا ٔكرب نسبة من اإلنفاق
العام كنتيجة للتضخم ،تليها النفقات املتعلقة بالصحة والتعليم .وقد حددت معظم األرس املعيشية ا ٔهم
االحتياجات التي مل يتم تلبيتها ،متمثلة يف الدعم اإلضايف إلييجار وتحسني املأوى .وفيام يتعلق بالبيانات
الخاصة بالتوظيف ،تبني وجود عقبات إدارية كبرية تحول دون الحصول عىل تصاريح العمل ،مام تسبب
يف لجوء بعض األرس إىل فرص عمل غري ا ٓمنة ،واستغاللية ومحفوفة باملخاطر .وتبلغ نسبة العاطلني عن
العمل من الذكور يف سن العمل  ،%69فيام بلغت نسبة غري القادرين منهم عىل العمل بسبب عدم
وجود فرص ا ٔو ألسباب صحية ا ٔو لضعف املهارات .%13
إن احتياجات املجتمع املضيف وا ٔوجه ضعفه ال تقل عنها لدى الالجئني ،خاصة مع احتامل استمرار
مواجهة اقتصاد مرص لتحديات يف الفرتة  .2018-2017فمن املتوقع طبقاً لصندوق النقد الدويل ()2016
ا ٔن تبلغ زيادة الناتج القومي اإلجاميل الحقيقي ( )GDPيف مرص  %4يف عام  ،2017وهو ما يقل عام
كان يف عام  ،2015ا ٔي  .% 4.2وتقدر الزيادة يف ا ٔسعار املستهلك بقيمة  % 18.2يف عام  2017من % 11
يف عام  ،2015وهو ما ميثل ا ٔعىل التوقعات يف منطقة الرشق األوسط وشامل ا ٔفريقيا ( )MENAبأرسها.
وعالوة عىل ذلك ،من املتوقع ا ٔن تستمر معدالت البطالة بنسبة  % 12يف عام  ،2017كام واصل معدل
الفقر الوطني يف مرص ا ٔيضاً االرتفاع من  % 25.2يف  2011-2010ليصل إىل  % 27.8يف ،2015-2014
طبقاً للجهاز املركزي للتعب ٔية العامة واإلحصاء ( .)CAPMASوباإلضافة إىل ما سبق ،سوف ي ٔودي ارتفاع
معدالت التضخم ،مع ارتفاع معدالت البطالة والفقر ،إىل زيادة الضغط عىل املجموعات السكانية
الضعيفة ،مبا يف ذلك الشباب والالجئني واملجتمعات املضيفة ،مام يزيد من صعوبة تلبيتهم الحتياجاتهم
األساسية .وسوف تستخدم الخطة اإلقليمية بيانات معدل الفقر الرسمية الصادرة عن الجهاز املركزي
للتعب ٔية العامة واإلحصاء ،جنباً إىل جنب مع خريطة الفقر ،الستهداف املجتمعات األكرث ضعفًا من بني
املناطق التي تستضيف ا ٔعدادا ً كبرية من الالجئني ،كام ا ٔنها سوف ت ٔوكد عىل العمل مع الجهات املحلية
الفاعلة ومع الحكومة لبناء القدرات من ا ٔجل فهم ا ٔفضل لالحتياجات والتحديات والفرص املتعلقة
باستضافة الالجئني.
وعالوة عىل ذلك ،هناك حاجة لتوسيع القدرة التشغيلية من ا ٔجل توفري الخدمات القانونية والنفسية
وحامية الطفل لالجئني السوريني الذين يعيشون خارج املراكز الحرضية الكربى يف القاهرة واإلسكندرية.
وسيكون الدعم رضورياً لألنظمة الوطنية من ا ٔجل حامية األطفال ،واألشخاص من ذوي اإلعاقة ،وكذلك
الناجني من العنف القائم عىل ا ٔساس الجنس ا ٔو النوع االجتامعي ،والتي ميكن ا ٔن يستفيد منها األشخاص
األكرث عرضة لالستضعاف من الالجئني السوريني واملجتمعات.
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التوجه االسرتاتيجي وخطط االستجابة
تهدف الخطة اإلقليمية ( )3RPيف مرص للعامني  2018 - 2017إىل تعزيز الحامية والدعم لالجئني
السوريني واملجتمعات املضيفة .وسوف يقوم الرشكاء يف وضع الخطة ،مدعومني من م ٔوسسات الدولة،
بتعزيز الوصول إىل الخدمات العامة التي تسمح بها السياسات العامة.
وبُغية تلبية احتياجات الالجئني والف ٔيات األكرث ضعفاً منهم ضمن املجتمعات املتأثرة ،سوف تستمر
املساعدات املوجهة يف الرتكيز عىل قطاعات الحامية والغذاء والصحة والتعليم والسكن والحاجات
األساسية وتوفري فرص كسب املعيشة ،جنباً إىل جنب مع اإلجراءات واملبادرات املجتمعية لتحسني تكاف ٔو
فرص الوصول للخدمات ،ولتقوية نظم تقديم الخدمات يف املحافظات األكرث تأثرا ً .ويف كل القطاعات،
يسعى مكون الصمود إىل تقوية قدرات وموارد األفراد بشكل دائم ،وكذلك األرس املعيشية واملجتمعات
املحلية واملجتمع والدولة بشكل عام ،للتكيف مع الصعاب والضغوط الحالية والتعايف منها ،ومن ا ٔجل
التأهب واسترشاف ا ٔفضل للضغوط وللصدمات املستقبلية والتخفيف منها ،ومن ثم حامية مكتسبات
التنمية التي تحققت بشق األنفس.
ويعد الدعم التكمييل مل ٔوسسات الدولة ،خاصة يف مجال التعليم والصحة ،من ا ٔجل تحسني مستوى
الحامية وتقديم الخدمات بشكل تدريجي ،من األمور بالغة األهمية عىل املدى الطويل .ي ٔوكد هذا النهج
عىل ا ٔن االستجابة يف الوقت الحايل ال تركز فقط عىل الالجئني السوريني ،ولكنها تأخذ يف االعتبار اآلثار
األوسع نطاقا عىل مرص كبلد مضيف.
وتسعى الربامج التي يستفيد منها الالج ٔيون واملجتمعات املحلية عىل حد سواء إىل تعزيز التعايش
القاية لالجئني .وسيتم توفري املزيد من الدعم للحكومة
السلمي ،مع توسيع نطاق الحامية املجتمعية ٔ
مع الرتكيز عىل وزاريت الرتبية والتعليم ،والصحة يف مرص.
ينهض التخطيط لعام  2018 - 2017عىل ا ٔساس عدة افرتاضات :ا ٔن جمهورية مرص العربية سوف تستمر
يف استضافة الالج ٔيني السوريني ،كام ستواصل دعم حامية الالج ٔيني ،وسوف تيرس تطبيق النشاطات
الجارية عرب املنظامت الوطنية والدولية وغري الحكومية ،وان األزمة يف سوريا ودول ا ٔخرى مبنطقة
الرشق األوسط وشامل ا ٔفريقيا ستبقى عالقة.
ويف قطاع الحامية ،سرتكز خطة ( )3RPعىل العمل مع السلطات الوطنية لتوفري قدر ا ٔكرب من الوصول
إىل البالد ،ولضامن استمرار إتاحة الوصول إىل إجراءات منح اإلقامة ومنع اإلعادة القرسية من قبل
الحكومة املرصية .وستستمر إدارة الحاالت وتقديم الخدمات متعددة القطاعات ،وحمالت رفع الوعي

حول قضايا العنف القائم عىل ا ٔساس الجنس ا ٔو النوع االجتامعي ( )SGBVوحامية الطفل (. )CP
كام سوف يستمر تعظيم الوصول الكامل إىل جميع الخدمات ،من خالل إرشاك متطوعني من املجتمع
املحيل لنرش األنشطة اإلعالمية واألنشطة ذات الصلة بالوقاية .وعالوة عىل ذلك ،سيظل تقديم املشورة
القانونية واملراقبة واملساعدات املنسقة لالجئني رهن االحتجاز من األولويات .كام سرتكز الخطة ا ٔيضا
القاية عىل االستجابة الحتياجات حامية الطفل ،مبا يف ذلك
عىل تعزيز قدرة النظم الوطنية واملحلية ٔ
األطفال الالجئني واألطفال األكرث ضعفاً من غري الالجئني يف املجتمعات املتأثرة .وسوف يركز الدعم يف
إطار مكون الصمود عىل العمل مع الوزارات املعنية والسلطات الوطنية لبناء القدرات إلعداد تصاريح
اإلقامة ومستندات الحالة املدنية لالجئني عىل نحو فعال .كام سوف يدعم ذلك برامج الحكومة الحالية
من ا ٔجل منع ومواجهة العنف القائم عىل ا ٔساس الجنس ا ٔو النوع االجتامعي واالستجابة الحتياجات
الحامية بالنسبة لالجئني واملجتمعات املتأثرة .وسوف تظل إعادة التوطني ا ٔداة هامة للحامية وواحدة
الداية املتاحة لالجئني السوريني.
من الحلول ٔ
وسيضمن قطاع األمن الغذايئ استمرار األمن الغذايئ من خالل توفري قسائم الطعام ،اعتامدا عىل تحديد
املستحقني من خالل تقييم ( .)EVARوباالتساق مع املنهج االسرتاتيجي للخطة عرب القطاعات ،سوف
تقدم مساعدات قسائم رصف الغذاء كجزء مكمل ملنهج موجه لتعزيز صمود األفراد واملجتمعات
وامل ٔوسسات ،مع تركيز خاص واستثامر يف برامج التغذية املدرسية .ويعالج هذا املدخل متعدد األوجه
األسباب الجذرية للقابلية لالستضعاف .كام يرفع من االعتامد عىل الذات ،ويحسن االستدامة مع التقليل
من االعتامد عىل املساعدات الغذائية.
لقد تأثرت البنية التحتية للتعليم يف مرص برتكز الالجئني يف مناطق محددة ،مع زيادة يف اكتظاظ الفصول
الدراسية والحاجة إىل مدرسني إضافيني .وقد انخرط بعض رشكاء الخطة ( )3RPبالفعل يف بناء وإعادة
تأهيل بعض الفصول الدراسية يف هذه املناطق .ومع زيادة إدماج الالجئني يف النظام التعليمي الوطني،
سيواصل رشكاء الخطة توسيع نطاق الدعم ليشمل ا ٔنظمة وزارة الرتبية والتعليم املرصية يف املحافظات
واملديريات املعنية لتحسني نوعية التعليم وضامن إدماج الالجئني السوريني داخل النظام الوطني .كام
سوف يهتم الرشكاء باحتياجات األطفال والشباب املترسبني من املدارس من خالل دعم توفري املزيد من
برامج املهارات الحياتية والتدريب املهني وتطوير مساحات إضافية صديقة للطفل ،والتي تشمل التعليم
البديل والتعليم غري النظامي وكذلك فصول التقوية والحصص اإلضافية .وسوف تستهدف الربامج املزمع
تنفيذها األطفا َل والطال َب من مجتمع الالجئني واملجتمعات املتأثرة معا .وسيكون هناك تركيز قوي
عىل املراهقني والشباب من خالل دعم الالجئني للوصول إىل املدارس الثانوية ،مبا يف ذلك دعم حصولهم
عىل شهادة .كام ا ٔن التعليم العايل وااللتحاق بالجامعات سيكون ضمن ا ٔهم األولويات ا ٔيضاً.

-١انظرA Fragile Refugee: A Socioeconomic assessment of Syrian Refugee in Egypt http://data2.unhcr.org/en/documents/details/51550 :
 -٢تم احتساب الحد األدىن لسلة اإلنفاق استنادا ً إىل تقييم السوق ونتائج االستطالع ومدخالت األعامل بني الوكاالت .وتجدر اإلشارة إىل ا ٔنه بالرغم من ا ٔن الحد األدىن لسلة اإلنفاق ا ٔعىل من خط الفقر الوطني ،فإن ذلك يستند إىل تكاليف املعيشة.
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ا ٔما يف قطاع الصحة ،سيوفر رشكاء خطة ( )3RPالدعم لتعزيز النظم الصحية الوطنية القامئة لتمكني
الوصول للخدمات وتوفري الخدمات الجيدة لكل من الجاليات السورية واملجتمعات املضيفة .كام
سيجري سد الثغرات يف قدرات بعينها تخص ا ٔمراض الصحة العقلية واألمراض غري املعدية ،عن طريق
بناء القدرات يف إطار الربنامج الوطني القائم .كام سيتم دعم ال ُبنى الصحية عىل جميع املستويات،
عىل ا ٔنه سيتم الرتكيز بشكل خاص عىل عدد من املنشآت الصحية واملستشفيات املختارة التي تقدم
الرعاية الصحية األولية يف املناطق التي تستضيف ا ٔعدادا ً كبرية من الالجئني .وسيتم ا ٔيضاً تعزيز برامج
نرش التوعية الصحية املجتمعية عن طريق إرشاك الالجئني من خالل «القوى العاملة يف مجال الصحة
املجتمعية» ( )CBHWمن ا ٔجل نرش الوعي الصحي واملامرسات الخاصة بطلب الرعاية الصحية وتعزيز
الوصول إىل واالستفادة من خدمات الصحة العامة .كام سوف يوفر هذا النهج للمتطوعني فرصة لكسب
الرزق وبالتايل االستفادة من القدرات املتاحة داخل الجالية السورية.
ويف قطاع االحتياجات األساسية وسبل العيش ،سوف يساهم رشكاء خطة ( )3RPيف بناء القدرة عىل
الصمود من خالل نهج يرتكز عىل النطاق املكاين مع استهداف ا ٔكرث املناطق تأثرا ً .وسيكون الرتكيز بشكل
ا ٔكرب عىل تنمية املهارات ،وتنفيذ مشاريع وا ٔفكار جديدة ومبتكرة ،وتحسني فرص الحصول عىل العمل
مدفوع األجر .كام سيتم تطوير برامج النقود مقابل العمل كثيفة العاملة لبناء ا ٔو إعادة تأهيل البنى
التحتية للخدمات االجتامعية األساسية يف املجتمعات املضيفة ،مع توفري فرص لتوليد الدخل من جهة،
ودعم تحسني الخدمات من جهة ا ٔخرى .وسيتم ا ٔيضاً توفري الدعم لتعزيز فرص العمل والتأهل للعمل،
خاصة للنساء يف املقام األول ،الاليت ،وألسباب ثقافية ،لن يتم توظيفهن يف ا ٔعامل البنية التحتية ،وكذلك
للشباب وغريهم من األشخاص ممن لديهم احتياجات خاصة .وسيتم استكشاف املزيد من فرص العمل
مقابل ا ٔجر من خالل إيصال العامل املحتملني لخدمات التوظيف الرسمي ا ٔو غري الرسمي ومنظامت
التوظيف .وسيتم تقديم التدريب املهني ا ٔو التدريب ا ٔثناء الخدمة حيثام كان ذلك ممكنا ،وكذلك حزم
التدريب والدعم األساسية ،مبا يف ذلك املنح الصغرية ا ٔو القروض ،بهدف تسهيل االندماج يف سوق العمل
وتشجيع العمل الحر وتنفيذ مشاريع وا ٔفكار جديدة ومبتكرة ،وجذب االستثامر يف القطاع الخاص يف
املناطق املستهدفة.

© املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني مرص/سكوط نلسون
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مكون اللجوء

مكون الصمود

ا ٔن يستطيع الالج ٔيون السوريون الدخول للبالد ،والتامس اللجوء ،وضامن احرتام حقوقهم
األساسية.

القاية لالستجابة الحتياجات حامية الطفل
تقديم الدعم من ا ٔجل تعزيز النظم الوطنية و املحلية ٔ
لكل من الالجئني واألطفال األكرث ضعفاً يف املجتمعات املتأثرة.

الداية لالجئني السوريني ممن لديهم احتياجات حامية بعينها ،أو
تسهيل إعادةالتوطني و الحلول ٔ
مواطن ضعف؛ وذلك للتخفيف من املخاطر ذات الصلة بالحامية.

تقديم الدعم للحكومة لوضع وتنفيذ اسرتاتيجية وطنية ملواجهة العنف القائم عىل ا ٔساس الجنس
ا ٔو النوع االجتامعي ،وتعميم خدمات مواجهته والوقاية منه.

تسهيل تقديم املساعدة ،مع استهداف ا ٔكرث القطاعات ضعفًا من الالجئني واملجتمعات املضيفة
لتلبية احتياجاتهم األساسية لتأمني الغذاء.

توفري الدعم لوزارة الصحة يف ا ٔكرث املناطق تأثرا ًمن ا ٔجل تعزيز االستجابة الكمية و النوعية
للتعامل مع زيادة عدد الحاالت التي يتم عالجها من املرىض الالجئني.

ا ٔن يستمركل من األوالد و الفتيات من الالجئني السوريني يف الحصول عىل التعليم الجيد بشكل
كامل و عادل ،مبا يف ذلك التعليم العايل وخدمات حامية الطفل.

دعم ا ٔنظمة وزارة الرتبية والتعليم يف املناطق واملحافظات األكرث تأثرا ً ،من ا ٔجل تحسني
نوعية التعليم وتوسيع الطاقة االستيعابية للمدارس العامة.

ا ٔن يتمكن الالج ٔيون السوريون من االستمرار يف الوصول للرعاية الصحية ضمن مرافق قطاع
الصحة العامة ونظم اإلحالة ،من ا ٔجل الحد من معدالت اإلصابة باألمراض والوفيات بني الالجئني.

تطوير وتنفيذ منهج قائم عىل النطاق املكاين من ا ٔجل توفري فرص العمل وسبل العيش يف
ا ٔكرث املناطق تأثرا ً ،وذلك من خالل برامج النقود مقابل العمل كثيفة العاملة ،مع تعزيز إمكانية
الوصول إىل التدريب املهني والتدريب الوظيفي ا ٔثناء الخدمة ،باإلضافة إىل خدمات التوظيف
ودعم العمل الحر.

الرشاكات والتنسيق
تظل حكومة مرصُ ،ممثل ًة يف وزارة خارجيتها ،النظري الرئييس لألمم املتحدة يف ش ٔوون السياسات والتنسيق لتنفيذ خطة ( .)3RPويوجد حاليا ا ٔربع قنوات تنسيق للمفوضية مع الرشكاء يف مرص ،وتشمل :الفريق
القطري لألمم املتحدة ( ،)UNCTوالفريق العامل املشرتك بني املنظامت ( ،)IAWGوالفريق العامل املشرتك بني القطاعات ( )ISWGومجموعات العمل القطاعية (.)SWGs
ويعد الفريق العامل املشرتك بني املنظامت ( )IAWGا ٔعىل مستوى تنسيقي لالستجابة لالجئني يف مرص .وهو ملتقى للتنسيق غري القطاعي يهدف إىل تعزيز التنسيق املشرتك ما بني املنظامت ،وتدفق املعلومات،
كام تتضمن مهامه مناقشة قضايا السياسات ،والفجوات بني الحامية والربامج ذات الصلة مبجتمعات الالجئني من كل الجنسيات.
ويرشف الفريق العامل املشرتك بني املنظامت ا ٔيضاً عىل خمس مجموعات عمل قطاعية ( .)SWGsويعد الفريق العامل املشرتك بني القطاعات ( )ISWGمنتدى تنفيذياً مشرت ًكا ما بني القطاعات يجمع مختلف
مجموعات العمل القطاعية معا ،ومنها :الحامية ،والصحة ،والتعليم ،واألمن الغذايئ ،واالحتياجات األساسية وسبل العيش .وقد تم تكليف الفريق العامل املشرتك بني القطاعات بتنسيق وتحديد وتقييم املوضوعات
التشغيلية ذات الصلة؛ وذلك لضامن منهج تكويني وقيايس .ويرفع الفريق تقاريره إىل الفريق العامل املشرتك بني املنظامت باعتباره ا ٔعىل مستوى تنسيقي فيام يتصل باالستجابة لالجئني والصمود ،والقرارات
الخاصة بالسياسات ،والتوجيهات العامة.
ولدى كل مجموعة عمل قطاعية مجموعة محددة من الرشكاء مبا يف ذلك الوزارات الحكومية واملانحون واملنظامت الدولية واملنظامت غري الحكومية الدولية والوطنية .وتحت مجموعة العمل القطاعية املعنية
بالحامية ،مثة  3مجموعات عمل قطاعية فرعية تشمل حامية الطفل والعنف القائم عىل ا ٔساس الجنس ا ٔو النوع االجتامعي والدعم النفيس واالجتامعي .وتعد هذه املجموعات مبنزلة مجموعات عمل فنية مشرتكة
بني املنظامت مهمتها االستجابة لالجئني وبناء القدرة عىل الصمود يف مرص.
وقد شكلت مجموعة عملة فنية للتواصل مع املجتمعات املحلية ( )CwCلتحسني التنسيق فيام يخص التواصل واالنخراط مع األشخاص املتأثرين الذين تعني بهم املفوضية ،مبا يف ذلك الالجئون وا ٔفراد املجتمعات
املحلية املضيفة ،وتعد مجموعة عمل التواصل مع املجتمعات املحلية ( )CwCمبنزلة مجموعة عمل مواضيعية وفنية مشرتكة بني املنظامت تتبع بوجه عام الفريق العامل املشرتك بني القطاعات (.)ISWG
ويعمل ا ٔعضاء مجموعة عمل «التواصل مع املجتمعات املحلية ( »)CwC WGعىل خلق طريقة قياسية موحدة لالتصال ،فضالً عن توفري مجموعة ا ٔدوات لالتصال ليتم تطويرها من خالل التواصل مع املجتمعات
املحلية .وقد بدا ٔت مجموعة العمل يف تنفيذ عدد من األنشطة مع الجهات الفاعلة الرئيسية ،ومن املتوقع ا ٔن تقوم بتوفري التوجيه الفني لرشكاء القطاعات واملنظامت العاملة يف مجال التواصل مع املجتمعات
املحلية.
قاية عىل التعاون ،لتلبية احتياجات الحامية الدولية وتقديم املساعدة اإلنسانية لالجئني السوريني ،وكذلك األشخاص املترضرين من الهجرة املختلطة يف مرص .ويرا ٔس
وتكفل هذه امللتقيات سبالً واستجابات شاملةٔ ،
املكتب امليداين للمفوضية باإلسكندرية اجتامعاً شهرياً (  ،)Detention Working Groupيتألف من الرشكاء واملنظامت األخرى العاملة يف الساحل الشاميل .يقوم فريق العمل بالتنسيق فيام يتصل باملساعدة
اإلنسانية لالجئني واملهاجرين الذين تم احتجازهم بسبب املغادرة غري النظامية عن طريق البحر ،كام يناقش السياسات والتحديات والثغرات.
وباعتبار ترا ٔسها الفريق العامل املشرتك بني املنظامت ( ،)IAWGتطلع املفوضية املنسق املقيم والفريق القطري لألمم املتحدة ( )UNCTبشأن التطورات الجارية يف قضايا الالجئني ،كام توفر التحديثات الخاصة
بالتنسيق فيام يتعلق بخطة ( .)3RPويتوىل برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ ( )UNDPالتنسيق ،خاصة فيام يتعلق بعنرص الصمود وتنسيق خطة (.)3RP
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إطار املساءلة
سوف تعمل مجتمعات الالجئني واملجتمعات املتأثرة معاً بانتظام لضامن مشاركتهم يف جميع مراحل تصميم الربامج القطاعية ،وتقييمها وتنفيذها ،كذلك يف تحديد ا ٔولوياتها ووضع الحلول املناسبة.
وتركز مجموعات عمل التواصل مع املجتمعات املحلية ( )CwC WGعىل تحليل وتحديد قنوات التواصل الفعالة واملمكنة مع املستفيدين ،مع الرتكيز عىل الفئات األكرث ضعفا .وتهدف مجموعة العمل الفني
إىل تعزيز التنسيق بني الرشكاء يف تحديد االحتياجات وتشخيص الثغرات فيام يتعلق باملعلومات ،وكذلك تلقي اآلراء مبارشة من مجتمع الالجئني .ويشمل ذلك إطالع املجتمعات املتأثرة عىل الخدمات وبرامج
املساعدة املتاحة ،وس ٔوالهم عن را ٔيهم يف جودتها ومالءمتها إلدراج النتائج يف عمليات صنع القرار وكذلك ومشاركتهم يف تصميم وتنفيذ التدخالت .ومن شأن ذلك ا ٔن يضمن إضافة مخاوف تلك املجتمعات إىل
خطط وسياسات القطاع.
ويوفر خط معلومات املفوضية طريقة منهجية إليجابة بشكل كف ٔو وفعال عن التسا ٔوالت واالستفسارات الواردة من املستفيدين .وهناك  15موظفاً يستقبلون ما متوسطه  1000مكاملة يومياً بشأن املساعدات
الداية.
املمنوحة والحامية وتحديد وضع
الالجي والحلول ٔ
ٔ
ويف الفرتة من  ،2018 - 2017وعرب ا ٓليات التنسيق بني القطاعات ،سيستمر رشكاء الخطة اإلقليمية ( )3RPيف تقديم تحديثات شهرية إلدراجها يف اللوحات البيانية املشرتكة بني املنظامت ،مع عرض تقارير عن
م ٔورشات النتائج وتقارير النشاط الشهري .وسوف يقدم الرشكاء تقريرا ً عن إنجازات الخطة يف مجال تقديم املساعدة اإلنسانية ،فضالً عن بناء القدرة عىل الصمود.
ويف مجال الرصد والتقييم وإعداد التقارير ،سوف يواصل رشكاء الخطة املبادرة بتبادل املعلومات ،وتشغيل ا ٔدوات إدارة املعلومات ،مبا يف ذلك إجراء التقييم وتلقي اآلراء مبارشة من املجتمعات املحلية بهدف
ضامن التخطيط والربامج باالستناد إىل دالئل والتأكيد عىل الرتابط بني القطاعات.
وتعد ا ٔداة إدارة املعلومات  Activity -Infoمن األدوات املشرتكة بني املنظامت للتعريف مبا يتم يف الخطة .وسوف يستمر دمج غريها من ا ٔدوات إدارة املعلومات يف مرحلة الحقة.
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اإلجاميل بالدوالر األمرييك :يناير -ديسمرب ٢٠١٧

ملخص متطلبات الدولة (حسب املنظمة)

املنظمة

اإلجاميل بالدوالر األمرييك :يناير -ديسمرب ٢٠١٨

هي ٔية اإلغاثة الكاثوليكية

م ٔوسسة فرد

منظمة الهجرة الدولية

منظمة العمل الدولية

مكون اللجوء

٢،٨٤٦،٣٧٠

١،٠٧٨،٠٠٠

٢٢٧،٠٠٠
-

هي ٔية انقاذ الطفولة

برنامج األمم املتحدة للمستوطنات البرشية (هابيتات)

منظمه األمم املتحده للتنمية الصناعية (يونيدو)

مكون الصمود

٦١٥،٢٤٠
١٠٠،٠٠٠
٨٨٤،٠٠٠
١،٥٠٠،٠٠٠

١٦٠،٠٠٠
١،٩٨٢،٥٠٠
١٠،٦٠٠،٠٠٠
-

٤٨،٥٦٦،١٦٢
-

١،٤٧٥،٠٠٠
٢٤،٨٩٧،٥٦٢
٤٠٠،٠٠٠

٩٢،٢٣٢،٦٢٤

اإلجاميل

٣،٤٦١،٦١٠
١،١٧٨،٠٠٠
١،١١١،٠٠٠
١،٥٠٠،٠٠٠

٤٢٧،٠٠٠
٢،٣٦٤،٠٠٠
٧،١٧٤،٠٠٠
٤،٥٠٠،٠٠٠
٧،٤٦٤،٣٧٩
٢٤٠،٠٠٠
١،٢٥٠،٠٠٠
١،٥٢٥،٥٠٠
٩،٤٩٢،٧١٥
١،٣٥٠،٠٠٠
٣٨،٩٣١،٨٣٤

مكون اللجوء

٨٠٦،١٢٥
٦٧٦،٠٠٠
٢٢٧،٠٠٠
-

٦٣٢،٠٠٠
٤،٣٤٦،٥٠٠
١٧،٧٧٤،٠٠٠
٤،٥٠٠،٠٠٠
٥٦،٠٣٠،٥٤١
٢٤٠،٠٠٠
١،٢٥٠،٠٠٠
٣،٠٠٠،٥٠٠
٣٤،٣٩٠،٢٧٦
١،٧٥٠،٠٠٠
١٣١،١٦٤،٣٩٨

مكون الصمود

٧٠٣،٤٨٠
١٠٠،٠٠٠
١،٠٢٤،٠٠٠
١،٢٠٠،٠٠٠

٢٤٠،٠٠٠
١،٥٧٧،١٢٥
٩،٥٩٠،٠٠٠
٤٧،٠٦٠،٠٦٨
١،٥٩٢،٥٠٠
٢٦،٥١٢،١٥٤١
٣٢٥،٠٠٠
٨٨،٦٠٥،٩٧٢

اإلجاميل

١،٥٠٩،٦٠٥
٧٧٦،٠٠٠
١،٢٥١،٠٠٠
١،٢٠٠،٠٠٠
٧٠٨،٠٠٠
٢،٤٠٦،٠٠٠
٦،٥٦٨،٠٠٠
٤،٥٠٠،٠٠٠
٧،٤٣٧،٧٦٥
٣٤١،٧٠٠
١،٢٥٠،٠٠٠
١،٥٠٥،٥٠٠
١٠،١٧٦،٧٦٠
١،٠٧٥،٠٠٠
٣٨،٩٩٦،٢٠٥

إجاميل املتطلبات

منظمه الصحة العاملية

برنامج الغذاء العاملي

صندوق األمم املتحدة للسكان

املفوضية السامية لألمم املتحدة لش ٔيون الالجئني

برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ

يونيسيف

منظمة باث فايندر

٩٤٨،٠٠٠
٣،٩٨٣،١٢٥
١٦،١٥٨،٠٠٠
٤،٥٠٠،٠٠٠
٥٤،٤٩٧،٨٣٣
٣٤١،٧٠٠
١،٢٥٠،٠٠٠
٣،٠٩٨،٠٠٠
٣٦،٦٨٨،٩١٤
١،٤٠٠،٠٠٠
١٢٧،٦٠٢،١٧٧

مرص خطة استجابة مرص 2018 - 2017
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اإلجاميل بالدوالر األمرييك :يناير -ديسمرب ٢٠١٧

ملخص متطلبات الدولة لكل قطاع

املنظمة

اإلجاميل بالدوالر األمرييك :يناير -ديسمرب ٢٠١٨

الحامية

األمن الغذايئ

التعليم

مكون اللجوء

٢١،٩٧٢،٢٢٣

٢٤،٨٩٧،٥٦٢

١٣،٠٥٦،٨٦٨

االحتياجات األساسية وسبل العيش

مكون الصمود

٥،٩٣٥،٨٢٤
٤،٠٣٩،٤٥٣
٨،٠٥٤،٠٠٠

٨،٦٢٢،٥٠٠
٢٣،٧٢٨،٤١١
٩٢،٢٣٢،٥٦٤

اإلجاميل

٢٧،٨٦٣،٠٤٧
٢٨،٩٣٧،٠١٤
٢١،١١٠،٨٦٨

٦،٨٥٥،٣٦٨
١٤،٠٤٧،١٨٩
٣٨،٩٣١،٨٣٤

مكون اللجوء

٢١،٤٣١،٢٩٤
٢٦،٥١٢،١٥٤
٩،٩١٠،٢٥٠

١٥،٤٧٧،٨٦٨
٣٧،٧٧٥،٦٠٠
١٣١،١٦٤،٣٩٨

مكون الصمود

٥،٥٣٣،٦١٥
٣،٣٦١،٩٩٥
٧،٥٢٨،٠٠٠

٧،٩٦١،٠٠٠
٢٢،٧٩١،٢٧٤
٨٨،٦٠٥،٩٧٢

اإلجاميل

٢٦،٩٦٤،٩٠٩
٢٩،٨٧٤،١٤٩
١٧،٤٣٨،٢٥٠
٧،٠٠٠،٣٦٨
١٥،٥٧٢،٢٢٧
٣٨،٩٩٦،٢٠٥

إجاميل املتطلبات

الصحة

١٤،٩٦١،٣٦٨
٣٧،١٦٣،٥٠١
١٢٧،٦٠٢،١٧٧

مكون اللجوء

مكون الصمود

٧٥،٨٠٠،٠٠٠
٢٤،٥٠٠،٠٠٠
١٠٠،٣٠٠،٠٠٠

مكون اللجوء

٢٦،١٧٧،٠٠٠
٩٠،٥٠٠،٠٠٠
١١٦،٦٧٧،٠٠٠

اإلجاميل بالدوالر األمرييك :يناير -ديسمرب ٢٠١٨
مكون الصمود

٢٩،١٠٠،٠٠٠
٩٢،٢٠٠،٠٠٠
١٢١،٣٠٠،٠٠٠

اإلجاميل بالدوالر األمرييك :يناير -ديسمرب ٢٠١٧

املتطلبات املالية للحكومة املرصية

القطاع

التعليم

الصحة

إجاميل املتطلبات

٧٧،٣٠٠،٠٠٠
٢٦،٤٠٠،٠٠٠
١٠٣،٧٠٠،٠٠٠

مرص خطة استجابة مرص 2018 - 2017
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الحامية

جدول استجابة املجموعة العاملة يف قطاع الحامية

املنظامت الرئيسية
الرشكاء املطالبون
رشكاء آخرون

األهداف
معامل النوع االجتامعي
املتطلبات املالية
املتطلبات املالية للجوء
املتطلبات املالية للصمود
إجاميل املتطلبات املاليه للخطة

املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني ،يونيسف (يتشاركان يف رئاسة مجموعة عمل حامية الطفل الفرعية)
املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني ،يونيسف ،املنظمة الدولية للهجرة ،الهي ٔية الدولية إلنقاذ الطفولة ،صندوق األمم املتحدة.
للسكان
املجلس العريب لدعم املحاكمة العادلة وحقوق اإلنسان ،كاريتاس ،امل ٔوسسة املرصية لحقوق الالجئني ،املجلس القومي للطفولة واألمومة،
املجلس القومي للمرا ٔة.
ٕ
1.1تعزيز الوصول للبالد وطلب اللجوء ،وتحديد الحلول ،مبا يف ذلك اعادة التوطني.
2.2تحسني ا ٓليات الحامية املجتمعية والتمكني والتوعية املجتمعية ،بهدف تعزيز التعايش السلمي بني الالجئني واملجتمعات املضيفة،
وبهدف تحديد وتلبية احتياجات الفئات األكرث ضعفا.
3.3تقوية نظام حامية الطفل وتعزيز وصول األطفال واملراهقني والشباب العادل إىل مستوى جيد من تدخالت للحامية.
4.4الحد من مخاطر وعواقب العنف القائم عىل ا ٔساس الجنس ا ٔو النوع االجتامعي ،وتحسني الوصول للخدمات الجيدة املتعلقة به.

٢b
٢.١٧
USD ٢١،٩٢٧،٢٢٣
USD ٥،٩٣٥،٨٢٤
USD ٢٧،٨٦٣،٠٤٧

٢٠١٨
USD ٢١،٤٣١،٢٩٤
USD ٥،٥٣٣،٦١٥
USD ٢٦،٩٦٤،٩٠٩

إنجازات القطاع (أكتوبر)٢.١٦
االستجابة املخطط لها قبل نهاية العام

مجمل من تلقوا مساعدات

٣٩٪

٦٢٠

 ١٩٣ناج/ناجية من عنف عىل اساس النوع أو الجنس تلقوا مساعدات

١٢٩٪

١٥٠

 ٥،٠٢٥شاركوا يف انشطة للتوعية بالعنف القائم عىل النوع أو الجنس

٨٨٪

٥،٧٠٠

 ٢٥،٣٦٢أطفال ،شباب و أولياء أمور متوفر لهم خدمات حامية األطفال

١٢٧٪

٢٠،٠٠٠

 ٥،٢٨٠أطفال ،شباب و أولياء أمور يف حاجة ماسة للمساعدة و تم تقديم خدمات الحامية لهم

٦٤٪

٨،٢٠٠

 ٣،٠٩٩الجئ سوري تم تحويلهم إلعادة التوطني

٧٤٪

٤،٢٠٠

 ٢٤٠الجئ و طالب لجوء تم تحويلهم للمساعدة القانونية عن طريق رشكاء املفوضية
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الوضع الحالي
ظل الوضع العام وبي ٔية الحامية مستقرين يف عام  .2016كام ا ٔن متطلبات الحصول عىل التأشرية
قاية ،رغم ا ٔنه كانت هناك زيادة كبرية يف عدد الوافدين بطرق
للسوريني الذين يدخلون مرص ال تزال ٔ
غري نظامية عرب الحدود الربية من السودان .فقد سجلت املفوضية  7210من الوافدين السوريني الجدد
يف نهاية شهر سبتمرب  ،2016عرب  4628منهم الحدود من السودان إىل مرص بطريقة غري نظامية .وتم
اعتقال السوريني القادمني إىل مرص جوا ً ا ٔو برا ً والذين هم بدون تأشرية ا ٔو ترصيح إقامة ساري املفعول
ا ٔو وفدوا بوثائق مزورة ،رغم ا ٔنه يف معظم الحاالت ،يتم إطالق رساحهم ويسمح لهم بتقنني إقاماتهم،
علامً بأن املفوضية تساعد الوافدين الجدد يف عملية تقنني إقاماتهم إذا ما كانوا يواجهون مشاكل يف ذلك.
وقد ساهمت حالة «فقدان األمل» يف إيجاد حل للوضع القائم يف البلدان األصلية ،إىل جانب وجود
يأس ملحوظ من مستقبل واضح مبرص ،وتأزم الوضع االقتصادي يف مرص ،يف زيادة مغادرة الالجئني
واملهاجرين مرص بطرق غري نظامية عن طريق البحر .فمنذ يناير  ،2016تم اعتقال  4900عىل األقل
من األجانب لهذا السبب % 51 ،منهم مسجلون لدى املفوضية .ومع ذلك ،ميثل السوريون ا ٔقل من ٪2
من جميع األشخاص املتورطني يف حوادث الفرار عرب البحر هذا العام ،باملقارنة مع عام  2015عندما
شكل السوريون ثالث ا ٔكرب مجموعة من املغادرين .ومن املتوقع ا ٔن يستمر هذا االتجاه يف عامي 2017
و .2018ويستمر االلتزام باالتجاه ال ُمراعي للحامية الخاص بالسوريني منذ عام  ،2014حيث تم اإلفراج
عن معظم املعتقلني والسامح لهم بتقنني إقاماتهم.
يواصل رشكاء خطة ( )3RPاإلقليمية تلبية احتياجات املترضرين من الهجرة املختلطة وتحديد الحلول.
كام تواصل املفوضية حوارها مع الحكومة املرصية لتسهيل إجراءات التأشرية واإلقامة واعتامد ترصيح
إقامة ملدة عام لالجئني السوريني.
ويتم دعم الالج ٔيني السوريني يف الوصول إىل خدمات التسجيل والخدمات متعددة القطاعات ،وتقديم
املشورة بشأن األحوال املدنية واإلقامة وا ٔنشطة الحامية املجتمعية .ولكن ال يزال تسجيل املواليد ميثل
مشكلة بالنسبة لألطفال الذين يولدون ألبوين سوريني عند عدم املصادقة عىل زواج الوالدين من قبل
السلطات املرصية ،عىل الرغم من كون زيادة القدرة عىل تحديد ومساعدة مثل هذه الحاالت قد
ا ٔدى إىل انخفاض عددها .يف هذه األثناء ،يتم بناء القدرات والتدريب وا ٔنشطة التوعية عن امل ٔوسسات
والرشكاء املرصيني العاملني مع الالجئني السوريني ،لتستهدف الشباب السوري.
ويتوزع الالج ٔيون بني القاهرة الكربى واإلسكندرية ودمياط ،ومن ثم يغدو الوصول إىل خدمات جيدة-
ال سيام لألشخاص املعرضني للخطر -تحدياً حقيقياً .وإن النرش الفعال للمعلومات ،للوصول إىل النساء
والفتيات عىل وجه الخصوص ،الذين غالباً ما تحد من تحركاتهن املخاوف األمنية ا ٔو الضغط املجتمعي،
لهو تحد إضايف.

© املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني مرص/سكوط نلسون
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ويف مجال الحامية ،يواصل رشكاء خطة ( )3RPالعمل عىل تعزيز حامية األطفال ومنع العنف القائم
عىل ا ٔساس الجنس ا ٔو النوع االجتامعي ورفع قدرات االستجابة .وقد تم تعزيز التنسيق بني الرشكاء من
خالل تحديد ووضع األولويات املشرتكة بني املنظامت فيام يتصل بالعنف القائم عىل ا ٔساس الجنس ا ٔو
النوع االجتامعي من خالل مسار ُمبسط ،وضامن االستجابة عرب إدارة جيدة للحاالت بني القطاعات ويف
توقيت مناسب.و تتضمن املساعدة املتعددة القطاعات للناجني من العنف القائم عىل ا ٔساس الجنس
ا ٔو النوع االجتامعي ا ٔيضا ا ٔنشطة الوقاية واالستجابة لها ،مبا يف ذلك املشورة النفسية واالجتامعية،
ودعم تعليم األقران واألنشطة املستمرة التي يقودها املجتمع املحيل .وبحلول نهاية شهر ا ٔغسطس عام
الجي من خالل هذه األنشطة يف املراكز املجتمعية والفضاءات اآلمنة .ويف
 ،2016تم التوصل إىل ٔ 6438
الطواري للنساء الالج ٔيات ال
حاالت
يف
ٔوى
ا
امل
توفري
عىل
االجتامعي
عام  ،2016وافقت وزارة التكافل
ٔ
ُمعرضات للعنف القائم عىل ا ٔساس الجنس ا ٔو النوع االجتامعي مع تعزيز السالمة الجسدية للناجني
كجزء من االستجابة الشاملة.

وقد قام العاملون يف مجال الدعم النفيس واالجتامعي عىل مستوى املجتمعات املحلية مبساعدة  16410من األطفال والشباب واآلباء واألمهات .وقد ا ٔفادت تدخالت حامية الطفل املجتمعية الالجئني األطفال
 Refugeeعىل ا ٔساس نقدي ،واألبوة واألمومة اإليجابيتني وبرامج تعزيز األرسة .وقد جرى تلبية احتياجات
والشباب ومتويل الرعاية ،وهي تشمل خدمات متخصصة لحامية األطفال ،مثل مهارات الحياة ،والتدخالت القامئة
 4920شخصاً يف  16محافظة يف هذا الصدد .ومن خالل مجموعة العمل الفرعية العاملة يف مجال حامية الطفل ( )CPSWGيتم تعزيز إدارة الحاالت بنا ًء عىل إجراءات العمل املوحدة املتقدمة .كام جرى تطبيق
Population
Target
A.ضامن
ٔPopulationجل
تطوير برامج بناء القدرات من ا
Groupsكام تم
األطفال املعرضني للخطر.
بذويهم ا ٔو املنفصلنيInعنهم وغريهم من
ا ٔفضل اإلجراءات من ناحية الفائدة املرتتبة ،وذلك لتلبية احتياجات األطفال غري املصحوبني
Age
Need
تعزيز n
 ٔGroupالتعاون مع
الطفل واملجتمع املحيل يف اإلسكندرية ودمياط والقاهرة الكربى .وقد بدا
القاية عىل اللجان الوطنية لحامية
املهارات واملعارف ،مبا يف ذلك قدرات الجهات الوطنية الفاعلة ،مثل الجمعيات ٔ
وحدات الرعاية الصحية األولية املستهدفة يف جميع ا ٔنحاء مرص لتعميم التدخالت الخاصة بحامية الطفل .كام تم زيادة الرتابط بني مجموعة العمل الفرعية العاملة يف مجال حامية الطفل ونظام الحامية الوطنية
للطفل من خالل تعزيز التعاون مع شبكة حامية الطفل املرصي واملجلس القومي للطفولة واألمومة.
وقد تم ا ٔيضاً تعزيز التنسيق املتعدد القطاعات بني رشكاء خطة ( )3RPيف مجموعة العمل املعنية بالحامية مع مجموعات حامية الطفل ،ومنع العنف القائم عىل ا ٔساس الجنس ا ٔو النوع االجتامعي ،والصحة
والتعليم واألمن الغذايئ/االحتياجات األساسية وسبل العيش لضامن استجابة شاملة لالجئني السوريني واملجتمعات املضيفة .كام تم تنفيذ تسعة مشاريع لدعم املجتمعات (مشاريع دعم املجتمعات املحلية) يف عام
 2016تهدف إىل تعزيز التامسك االجتامعي بني الالجئني واملجتمعات املحلية املتأثرة وتعزيز القدرات الوطنية .كام تم تنفيذ ا ٔنشطة التوعية يف املناطق الحرضية ،للنساء والرجال واألوالد والفتيات الالجئني ،فضال
عن املجتمعات املتأثرة ،وذلك من خالل التواصل مع مراكز رعاية املجتمع واألرسة هناك ،ومن خالل خط معلومات املفوضية مبرص ،وا ٔيضا عرب الرسائل النصية القصرية ووسائل التواصل االجتامعي.
ويظل تحديد ومعاونة الالجئني السوريني إلعادة التوطني من األولويات ،حيث يبدو الرصاع السوري يف تفاقم مستمر ،وازداد طول معاناة الوضع اإلنساين .تظل إعادة التوطني ا ٔداة حامية مهمة يف الوقت الراهن،
الالجي ا ٔو القبول يف دول ثالثة ،فيام غادر  1481الج ٔيا سوريا مرص إىل دول ثالثة
والحل الوحيد املتاح لالج ٔيني السوريني يف مرص .وبحلول نهاية ا ٔغسطس  ،2016كان قد تقدم  3521الج ٔياً ملقابلة تحديد وضع
ٔ
بحلول نفس التاريخ.

جدول سكاني
مكون اللجوء
املجموعة السكانية

الالجئون السوريون

أفراد املجتمعات املتأثرة

اإلجاميل الكيل

التقسيم حسب النوع

مجموعات سكانية بحاجة
ملساعدة

مكون الصمود

مجموعات سكانية بحاجة
املجموعة السكانية الُمست َهدفة
ملساعدة

املجموعة السكانية الُمست َهدفة

رجال

٣٢،٨٠٠

٣٢،٨٠٠

٣٢،٥٠٠

٣١،٥٠٠

نساء

٣٢،٠٠٠

٣٢،٠٠٠

٣٢،٠٠٠

٣١،٠٠٠

أوالد

٢٤،٩٠٠

٢٤،٩٠٠

٢٤،٤٠٠

٢٤،٤٠٠

بنات

٢٣،٣٠٠

٢٣،٣٠٠

٢٣،١٠٠

٢٣،١٠٠

اإلجاميل الفرعي

١١٣،٠٠٠

١١٣،٠٠٠

١١٠،٠٠٠

١١٠،٠٠٠

رجال

١٠،٩٣٣

١٠،٩٣٣

١٠،٦٣٣

١٠،٦٣٣

نساء

١٠،٦٦٦

١٠،٦٦٦

١٠،٤٠٠

١٠،٤٠٠

أوالد

٨،٣٠٠

٨،٣٠٠

٨،٠٦٦

٨،٠٦٦

بنات

٧،٧٦٦

٧،٧٦٦

٧،٧٠٠

٧،٧٠٠

اإلجاميل الفرعي

٣٧،٦٦٥

٣٧،٦٦٥

٣٦،٧٩٩

٣٦،٧٩٩

١٥٠،٦٦٥

١٥٠،٦٦٥

١٤٦،٧٩٩

١٤٦،٧٩٩
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االحتياجات ومواطن الضعف واالستهداف
وسوف يستمر رشكاء الخطة ( )3RPيف العمل مع الحكومة عىل املستويني املركزي واملحيل لالستجابة لتزايد حركات الهجرة غري النظامية واحتياجات الحامية من الفئات األكرث ضعفاً واملترضرين من هذه الظاهرة،
وعىل األخص الالجئني وملتميس اللجوء .ونظرا ً النتشار الالجئني السوريني يف املناطق الواقعة خارج نطاق القاهرة الكربى واإلسكندرية ودمياط ،فهم يظلون عرضة لعدم املساواة يف الحصول عىل الخدمات الجيدة
واملساعدات .ولقد ا ٔصبح ضامن الربط بني القطاعات يف مجاالت التعليم واالحتياجات األساسية والصحة ومناهضة العنف القائم عىل ا ٔساس الجنس ا ٔو النوع االجتامعي ،وتوفري سبل العيش متزايد األهمية فيام
القاية لتوفري الجودة والخدمات املتخصصة لكل من الالجئني
يتصل بتلبية احتياجات الالجئني السوريني واملجتمعات املتأثرة وتعزيز التامسك االجتامعي .وسريكز رشكاء الخطة عىل دعم القدرات الوطنية واآلليات ٔ
واملجتمعات املحلية املتأثرة ،مع الرتكيز عىل األشخاص األكرث قابلية لالستضعاف.
وتبقى االستجابة الحتياجات األطفال املعرضني للخطر ا ٔولوية من خالل استمرار الخدمات املسته ِدفة لجميع األطفال املعرضني للخطر ،مبا يف ذلك ضحايا العنف ،واألطفال غري املصحوبني بذويهم ا ٔو املنفصلني عنهم،
واألطفال ذوي اإلعاقة ،واألطفال رهن االحتجاز .لقد ا ٔصبحت القضايا النفسية واالجتامعية التي ا ٔثرت عىل األطفال الالجئني السوريني عىل مدى السنوات املاضية ا ٔكرث تعقيدا ً وباتت عميقة الجذور ،وتتطلب املزيد
من االستثامرات .وعىل ذلك ،سيتم تخصيص املوارد الكافية لدعم األطفال واألرس واملجتمعات املحلية بهدف توفري حامية ا ٔفضل لألطفال والحصول عىل االحتياجات األساسية ،وتعزيز الدعم املجتمعي واألرسي
والتوصل إىل سبل إلدارة الحاالت ،وتقديم املشورة ،والزيارات العائلية والتدخالت النقدية الطارئة.
القاية بالفعل وحمالت املنارصة املستمرة ا ٔمورا ً ا ٔساسية لضامن إدماج األطفال الالجئني يف النظام الوطني لحامية الطفل .وعىل املدى املتوسط ،ينبغي النظر يف
ويظل تعزيز قدرات الهيئات الوطنية واملحلية ٔ
واملالجي/
حلول ،مثل :برامج التنشئة الوالدية االيجابية وبناء نظم حامية يف املدارس الحكومية ،وترتيبات الرعاية البديلة ،مثل ترتيبات دعم املعيشة املستقلة ا ٔو ضمن ذوي القرىب ،وا ٔنظمة املراقبة املجتمعية،
ٔ
املالذات اآلمنة.
وهناك حاجة ملزيد من التقييم ومعالجة تأثري الوضع اإلنساين عىل املراهقني والشباب املترضرين ،الذين ميثلون  % 18من جموع الالجئني املسجلني لدى املفوضية .ولقد ظلت هذه الفئة تواجه التحديات ،مبا
يف ذلك االنفصال عن الشبكات االجتامعية واملجتمعية ،وتوقف التعليم الرسمي وغري الرسمي ،وعدم الوصول إىل الخدمات الصحية ،ا ٔو القدرة عىل التكيف مع البيئة الجديدة ،وكل ذلك قد يشكل خطرا ً عىل
صمودهم عىل املدى الطويل.
إن مواصلة تنفيذ االسرتاتيجية الوطنية ملجابهة العنف القائم عىل الجنس أو النوع االجتامعي ،والتي دشنت يف عام  ،2015تعد ا ٔيضاً املفتاح من ا ٔجل تبسيط وتسهيل فعال لدور املنظامت الحكومية وغري الحكومية
للوقاية من العنف القائم عىل ا ٔساس الجنس ا ٔو النوع االجتامعي واالستجابة للقضايا ذات الصلة .وتتناول االسرتاتيجية عوامل متعددة تتعلق بالسياق املجتمعي للعنف ضد املرا ٔة يف املجالني الخاص والعام ،كام
تعرض ر ٔوية الحكومة املرصية للتنفيذ ،مع الرتكيز عىل بروتوكول التعاون والتنسيق بني مختلف الوزارات والجهات الحكومية خالل الفرتة من .2020-2015

التوجه االستراتيجي وخطة االستجابة
 -1الحفاظ عىل إمكانية الوصول إىل األرايض املرصية ،واللجوء وفضاء للحامية ،والحد من خطر اإلعادة القرسية ،وتعزيز القدرات الوطنية عىل إدارة الهجرة املختلطة ،مبا يف ذلك املترضرين من الهجرة غري النظامية
واالعتقال ،وتحديد الحلول ،مبا يف ذلك إعادة التوطني.
وقاية عىل الثقة والرسية ،ومتعددة القطاعات،
 -2تقليل مخاطر وعواقب العنف القائم عىل ا ٔساس الجنس ا ٔو النوع االجتامعي ،وتحسن وصول األطفال واملراهقني والشباب والنساء والرجال إىل خدمات ا ٓمنة ٔ
وذلك من خالل املبادرات املجتمعية ،ومتكني املجتمع املحيل ،وتحسني قدرات الحكومة والفاعلني غري الحكوميني ،وتقوية السياسات واآلليات الوطنية.
 -3مزيد من الوصول العادل لخدمات حامية الطفل الوطنية واملحلية ،لألطفال واملراهقني ،وذلك عرب تدخالت لحامية الطفل مجتمعية األساس ومحسنة ،وخدمات حامية الطفل املتخصصة ،وتقوية نظم وا ٓليات
حامية الطفل.
 -4تعزيز ا ٓليات الحامية والتمكني والتوعية املجتمعية ،والتي تهدف إىل تعزيز التعايش السلمي بني الالجئني واملجتمعات املضيفة ،وإىل تحديد وتلبية احتياجات الف ٔيات األكرث ضعفاً.
وسيستمر تسجيل وتوثيق الالجئني السوريني من قبل املفوضية باستخدام القياسات الحيوية يف العامني  2017و 2018كأداة حامية وكعنرص ا ٔسايس يف عملية التسجيل ،وضامن سالمة إجراءات املفوضية ،وهو ما
سيسمح بتحديد واستهداف ا ٔفضل لالجئني األكرث ضعفاً باملساعدات والخدمات املتخصصة .وسيبقى ضمن األولويات تعزيز القدرات الوطنية إلصدار الوثائق املدنية وتسهيل الحصول عىل اإلقامة لالجئني السوريني
الذين يعيشون يف املناطق النائية والبعيدة عن العاصمة .كام سيستمر تقديم الدعم للشبكات داخل املجتمع املدين وا ٔصحاب املصلحة الرئيسيني بهدف الوصول إىل تقديم خدمات نوعية وغري متييزية بفعالية
لالج ٔيني السوريني وحصولهم عىل حقوقهم.
وسيواصل رشكاء خطة ( )3RPمع السلطات الوطنية دعم الجهود املتواصلة من الحكومة املرصية لتوفري فضاء ا ٓمن للحامية واللجوء ،وكذلك املرونة يف منح تأشرية الدخول لالجئني السوريني يف إطار «مل شمل
األرسة» ،رغم املخاوف األمنية الراهنة .كام سيواصل رشكاء الخطة تقديم الدعم الالزم العتامد سياسات إدارة الهجرة واللجوء التي تقدم استجابات شاملة تعاونية وموجهة نحو إيجاد حلول للمترضرين من الهجرة
غري النظامية ،وضامن ا ٔن ا ٔول ٔيك الذين يحتاجون إىل الحامية الدولية سيتم تحديدهم والحصول عىل اللجوء واملساعدات املناسبة ،كام ستواصل جهودها لتسهيل متديد ترصيح اإلقامة ملدة عام واحد ،وزيادة
الالمركزية يف اإلجراءات اإلدارية ،ودعم إصدار وتجديد تصاريح اإلقامة مللتميس اللجوء والالجئني ،وتنظيم اإلقامة ألول ٔيك الذين دخلوا بصورة غري نظامية إىل مرص.
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وستظل مراقبة الحدود ،وتقديم املشورة القانونية ،وتنسيق وصول املساعدات اإلنسانية للمعتقلني يف املطارات ومرافق االحتجاز من األولويات ا ٔيضاً .وسوف يستمر رشكاء الخطة يف تقديم املساعدة اإلنسانية
والقانونية والطبية واملواد غري الغذائية والدعم النفيس-االجتامعي له ٔوالء املحتجزين ،فيام يجري استكشاف بدائل الحتجاز الفارين من االضطهاد ،مبن فيهم األطفال والنساء .كام سيستمر تدريب قوات إنفاذ
القانون وموظفي الهجرة والقضاء حول الحامية الدولية لالجئني واإلنقاذ يف البحر ،وقضايا التهريب والهجرة املختلطة .وسيتم ا ٔيضاً تعزيز تحليل االتجاهات وإدارة املعلومات بني الرشكاء والجهات ذات الصلة
كجزء من الجهود املشرتكة بني املنظامت.
ومع االعتامد األخري لقانون  2015للهجرة غري الرشعية ،سيقدم رشكاء الخطة ( )3RPالدعم واملساعدات التقنية والخربات للحكومة يف هذا السياق .كام سوف يستمر رشكاء الخطة يف حمالت التوعية واإلعالم
الجامهريي حول املخاطر املرتبطة بالهجرة غري النظامية.
وسيتم تعزيز مبادرات مبتكرة للوقاية وخدمات االستجابة املنسقة الجيدة يف عام  2017و ،2018وتعزيز قدرات الوقاية واالستجابة لدى املنظامت الحكومية وغري الحكومية ،مع تعضيد اآلليات الوطنية .كام
ستدعم الخطة تنفيذ االسرتاتيجية الوطنية ملنع العنف القائم عىل ا ٔساس الجنس ا ٔو النوع االجتامعي واالستجابة ملا يقع منه ،وذلك بالتعاون مع الوزارات ذات الصلة واملنظامت األهلية العاملة عىل نفس القضية.
كام سيظل من األولويات تطوير إطار وخطة عمل واضحني ،وسيتم ذلك بالتعاون مع املجلس القومي للمرا ٔة وغريه من الرشكاء املعنيني .كام سيستمر بناء القدرات ملختلف م ٔوسسات إنفاذ القانون ،فضالً عن
حمالت التواصل والتنوير حول العنف القائم عىل ا ٔساس الجنس ا ٔو النوع االجتامعي يف املجتمعات املحلية املستهدفة بالتعاون مع املنظامت غري الحكومية املحلية واملجتمع ورجال الدين .كام سيجري توفري
مشاريع لتمكني النساء املعرضات للخطر .وسيكون الرتكيز ا ٔيضاً عىل الحامية املجتمعية يف العامني  2017و ،2018مبا يف ذلك إرشاك متطوعني من املجتمعات املحلية يف ا ٔنشطة الوقاية والتوعية املجتمعية املوسعة
ونرش املعلومات حول خدمات الوقاية واالستجابة يف جميع املناطق التي تستضيف الالجئني.
ويف عامي  2017و ،2018ومن ا ٔجل االستجابة لالحتياجات املحددة لألوالد والفتيات السوريني وا ٓبائهم وا ٔمهاتهم ،مبا يف ذلك األطفال غري املصحوبني بذويهم ا ٔو املنفصلني عنهم وغريهم من األطفال املعرضني للخطر،
سيواصل رشكاء الخطة تعزيز التدخالت املعنية بالحامية عىل مستوى املجتمع املحيل ،وإقامة روابط ا ٔقوى مع نظرائهم العاملني يف مجال الحامية عىل املستوى املحيل والحكومي والوطني .وسيظل تعزيز قدرات
القاية لحامية الطفل ،واملجلس القومي لألمومة والطفولة ،ولجان حامية الطفل ،والجهات الفاعلة غري الحكومية من األولويات .كام سيستمر الرتكيز عىل تعزيز معايري حامية الطفل ضمن ترتيبات
األنظمة الوطنية ٔ
الرعاية البديلة التابعة لوزارة التضامن االجتامعي ،وعىل تعميم مراعاة قضية حامية الطفل مع وزاريت الصحة والرتبية والتعليم .وسيظل من األولويات ا ٔيضاً تعزيز فرص الحصول عىل خدمات جيدة ،مبا يف ذلك
الوصول إىل مراكز الشباب العامة بالتنسيق مع وزارة الشباب ،وتعزيز وجود إرادة ا ٔقوى يف التعامل مع تنفيذ ا ٓليات إنفاذ القانون ملنع االعتقال واالستجابة ملا يقع منه.

© املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني مرص/نادر عبدو
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مرص خطة استجابة مرص 201٨ - 2017

 .الحامية
سوف تستمر مجموعة العمل الفرعية العاملة يف مجال حامية الطفل ( )CPSWGيف لعب دور حيوي يف تنسيق تقديم خدمات حامية جيدة لألطفال ،وذلك من خالل اتباع نهج شامل ومستدام لالستجابة
الحتياجات جميع األطفال واملراهقني والشباب ،واآلباء واألمهات املتأثرين باألزمة السورية ،ومنع تبني ا ٓليات مواجهة سلبية ا ٔو ضارة .وستدعم املجموعة ( )CPSWGحزمة منسقة من التدخالت املتخصصة لحامية
الطفل للتعاطي مع األطفال غري املصحوبني بذويهم ا ٔو املنفصلني عنهم ،وكذلك األطفال املعرضني للخطر .وتشمل ا ٔعامل املجموعة ا ٔيضاً دعم الحامية املجتمعية لألطفال واألرس واملجتمعات املحلية من ا ٔجل توفري
حامية ا ٔفضل ورعاية لألطفال من خالل خدمات حامية الطفل املجتمعية والدعم النفيس املتخصص ،مبا يف ذلك املهارات الحياتية وبرامج األبوة واألمومة اإليجابية.
وسوف يقوم رشكاء الخطة ( )3RPبدعم التدخل املوجه لتعزيز الصمود لدى األطفال واملراهقني ،سوا ًء من مجتمعات الالجئني ا ٔو من املجتمعات املتأثرة .كام سيتم تطوير مشاريع لدعم املجتمعات املحلية
وتنفيذها عرب نهج مجتمعي تشاريك مع كل من الالجئني واملجتمعات املتأثرة ،وتعميم الحامية ،ال سيام بالنسبة لألطفال والشباب واملراهقني .وسوف يستمر رشكاء الخطة يف دعم املراكز املجتمعية لالجئني واألماكن
اآلمنة املجتمعية .وسوف يزداد عدد مراكز األرسة والوحدات املتنقلة املعنية بهذا الغرض.
وسيواصل الالجئون السوريون االستفادة من التخطيط لعدة سنوات وتحديد األولويات لالستخدام االسرتاتيجي إلعادة التوطني كأداة للحامية .ومن املتوقع يف عامي  2017و 2018عىل التوايل ،ا ٔن يتقدم إلعادة
الجي سوري .وسوف يجري تعزيز بي ٔية الحامية وتوفري حل دائم للف ٔيات األكرث ضعفاً .ويف هذه األثناء ،ستتواصل الدعوة إىل توسيع فرص إعادة التوطني ومسارات قانونية ا ٔخرى لقبول
توطني بني  4500و ٔ 4300
الالجئني يف دول ثالثة ،يف حني سوف يستمر دعم الحصول عىل فرص التعليم الجيد والصحة وسبل العيش واالعتامد عىل الذات لالجئني يف مرص.

إطار المساءلة
سيظل رصد وتقييم التدخالت املعنية بالحامية والتخطيط للخطة اإلقليمية( )3RPضمن األولويات األساسية لرشكاء الخطة يف عامي  2017وعام  ،2018من خالل مزيد من التقارير الشهرية للقطاع ،والزيارات
امليدانية ،والتواصل مع الالجئني عرب مجموعات النقاش املركزة ،وتقييم االحتياجات القائم عىل املشاركة ،وتحليل ردود الفعل والنتائج .وسوف تعمل مراكز املجتمع ا ٔيضاً كمواقع رئيسية بالنسبة لالجئني فيام يتعلق
بالحصول عىل معلومات عن املفوضية والتدخالت والخدمات املقدمة من الرشكاء اآلخرين ،وسيتم ذلك باستخدام امللصقات واألفالم والتفاعل املبارش املنتظم مع موظفي املفوضية ورشكائها.
القاية ،ومن ضمنها ا ٔداة  Activity-infoإلدارة املعلومات التابعة للمفوضية ،وذلك من ا ٔجل تقييم التقدم املحرز عىل صعيد النتائج
وسوف يستمر رشكاء الخطة (  )3RPيف استخدام ا ٔدوات الرصد والتقييم ٔ
واإلنجازات ،وكذلك تقرير املعلومات الشهري بقطاع الحامية والتقارير النصف سنوية .ولتعزيز قدرات الالجئني وتعزيز استجابة مستدامة ملطالب الحامية ،سيكون هناك زيادة يف إرشاك الالجئني يف جميع جوانب
التدخالت املعنية بالحامية ،مبا يف ذلك تقييم القدرات واالحتياجات ،والتخطيط لها ،والتدريب لتحسني القدرة عىل االستجابة ،ودعم املبادرات املجتمعية لتوفري حاجتهم إىل الحامية ،مبا يف ذلك التحديد واإلحالة
والدعم للفئات األكرث قابلية لالستضعاف ونرش املعلومات.

© املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني مرص/سكوط نلسون
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الهدف 1

جدول عرض عام الستجابة القطاع

تحسني الوصول للقطر والتامس الحامية /طلب اللجؤ

الهدف الداليل 1

خط األساس:

١١٣،٠٠٠

الهدف الداليل للعام 2017

 #األشخاص محل اهتامم املفوضية ممن تلقوا “حقائب /عدد حفظ الكرامة
اإلنسانية” ا ٔثناء احتجازهم.

 #األشخاص محل اهتامم املفوضية املسجلون باملفوضية ،ممن تم تقسيم
بياناتهم بالعمر واملوقع ،وتلك البيانات متاحة مبا فيها مسح ايريس.

أ .مكون اللج ٔو

الهدف الداليل للعام 2018

٤،٦٠٠
١،٥٠٠
١١٣،٠٠٠
٤،٥٠٠

 #األشخاص محل اهتامم املفوضية ،ومنهم املحتجزون ،ممن جرى متابعتهم
ومساعدتهم (مبساعدات إنسانية ،غذائية ،طبية .مواد غري غذائية،
واالستشارات النفسية-االجتامعية) وجرى توفري الدعم القانوين لهم

٤،٦٠٠
٩٠٠
١١٠،٠٠٠
٤،٣٠٠

م ٔورشات املخرج

 #الالجئون الذين ّسجلوا ا ٔنفسهم وتلقوا مساعدات مبا يف ذلك املحتجزون

املخرجات

 ١.١تحسن الوصول إىل القطر وطلب اللج ٔو ،استمر فضاء الحامية  ،انحفض
خطر اإلعادة القرسية ،واستمر .احرتام الحقوق األساسية

 ١.٢استمرت وتحسنت نوعية التسجيل والتشخيص.

 ١.٣جرى تحديد حلول إعادة التوطني والحامية.

 #الالجئون السوريون الذين ق ّدموا إلعادة التوطني ا ٔو القبول اإلنساين يف
بلد/بلدان ثالثة.

 #املواد غري الغذائية التي زّود بها الالج ٔوون.

١١

٦

٢،٠٠٠

٢،٠٠٠

 ١.٤تقوية نشاطات جهود الدفاع واملنارصة ،وبناء القدرات الت ّهدف وصول
الالجئني لحقوقهم.

 ١.٥تحسنت قدرة الحكومة املرصية عىل إدارة تدفقات موجات الهجرة.

إجاميل املتطلبات امليزانية عىل مستوى املخرج ￼

 #ا ٔنشطة التدريب وبناء القدرات املتعلقة بنرش الحامية الدولية ،واملدخل
إىل الحقوق األساسية لالجئني وما يتقاطع معها من ا ٔمور ذات صلة.

 #التدريب وتوفري املساعدة التقنية /الفنية لإلدارات املحلية واملجتمع
املدين.

ب .مكون االستجابة

٧
١١

إجاميل املتطلبات امليزانية عىل مستوى املخرج

هدف امل ٔورش املوضوعي
٢.١٧

١١٣،٠٠٠

هدف امل ٔورش املوضوعي
٢.١٨

١١٠.٠٠٠

اإلجاميل لـ 2018

ميزانية املراهقني/
الشباب لـ2017
اإلجاميل لـ 2017

املتطلبات امليزانية (بالدوالر األمرييك)
ميزانية املراهقني/
الشباب لـ 2018

٣،٢٠٤،٧٥٠
٣،٨٦٣،٩٢٦
٢،١٦٣،٧٣٧
٩،٢٣٢،٤١٣

٢٠٠،٠٠٠
٢،٢٥٠،٠٠٠
١،٧٠٠،٠٠٠
٢،٦٢٤،٧٤١

٣،٣٥٧،٧٥٨
٣،٧٤٨،٠٧٣
٢،١٣٤،٤٢٤
٩،٢٤٠،٢١٩

٨٩٢،٣٢٧
١،١٢٤،٤١١
٦٤٠،٣٢٧
٢،٦٥٧،٠٦٥

١،٣٦٦،٨٦٨
١٠٨،٠٠٠
١،٤٧٤،٨٦٨

-

٩٥٦،٨٠٨
١،٠٦٤،٨٠٨
١،٠٦٤،٨٠٨

-
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الهدف ٢

ميزانية املراهقني/
الشباب لـ٢٠١٧

٣٥٩،٦٨٧
٣٥٩،٦٨٧

٤٣٧،٦٠٨

٤٣٧،٦٠٨

ميزانية املراهقني/
الشباب لـ ٢٠١٨

هدف امل ٔورش املوضوعي
٢.١٨

٢٤،٢٣٠

١،٥٥٨،٦٩٥

١،٥٥٨،٦٩٥

اإلجاميل لـ ٢٠١٨

املتطلبات امليزانية (بالدوالر األمرييك)

هدف امل ٔورش املوضوعي
٢.١٧

اإلجاميل لـ ٢٠١٧

١،٢٩٨،٩٥٦
١،٢٩٨،٩٥٦
٨٠،٠٠٠

٣٤،٤٠٠

١٦٠،٠٠٠

٦٨،٨٠٠

١،٤٧٥،٩٥٦

١٧٦،٢٥٠
٤٤٧،٥٩٦

١،٧٧٥،٩٥٦

٢٢٠،٠٠٠
١،٦٤٥،٨٠٧

٦٥٨،٢٤٦

١٧٦،٢٥٠
٤٩٨،٥٥٢

٢،٠٢٦،٨٠٧

٢٢٠،٠٠٠

٢٣،٩٦٠

تحسنت ا ٓليات الوعي والحامية والتمكني املجتمعية األساس ،الهادفة لتقوية التعايش السلمي بني الالجئني واملجتمعات املضيفة ،وتحديد ومخاطبة حاجات األكرث ضعفا.
خط األساس:

املخرجات

 ٢.١زيادة التحديد واإلحالة إىل خدمات الحامية ،مبا يف ذلك الدعم النفيس،
لالجئٔني األكرث ضعفا من خالل تعزيز الهياكل املجتمعية.

الهدف الداليل ٢

 #الالجئون الذين دخلوا املراكز اإلجتامعية والفضاءات اآلمنة ،ا ٔو تلقوا دعام من اآلليات
املجتمعية االساس ،ا ٔو من مجموعات دعم املراهقني والشباب والرجال والنساء.

م ٔورشات املخرج

 #األفراد ممن لديهم إمكانية للوصول إىل خدمات الحامية من خالل اآلليات
املجتمعية األساس والفضاءات اآلمنة.

٣٩،٠٠٠

الهدف الداليل للعام٢٠١٧

١٠،٢٠٠
١٦٠

أ .مكون اللج ٔو

الهدف الداليل للعام ٢٠١٨

١٠،٢٠٠
١٨٠

 #قادة املجتمع ممن جرى تدريبهم عىل معايري الضعف ،وتحديد الالجئني
الضعفاء ومسار اإلحالة للخدمات املختلفة مبا يف ذلك العنف الجنيس
والعنف القائم عىل النوع االجتامعي ،والتثقيف الصحي.

 #التقديرات التشاركية ،واألصول /القدرات املجتمعية التي ا ٔجري عليها
تقديرات تخطيط.

١

 #عدد النساء والفتيات والشباب واملراهقني الذين استفادوا من فرص
املهارات الحياتية والقابلية للتوظيف.

 #األشخاص الذين جرى توعيتهم عن العنف الجنيس و العنف القائم عىل
النوع االجتامعي و الصحة االنجابية والتناسلية ،عرب ورش ا ٔداء .ومرسح
وحمالت ونحوه.

 #القادة املحليون الشباب الذين تدربوا عىل مواجهة العنف القائم عىل
النوع االجتامعي و تحسني الصحة االنجابية والتناسلية.

إجاميل املتطلبات امليزانية عىل مستوى املخرج ￼

٢
١،٢٠٠
٢،٠٠٠
١٠٠

( #التنوير) األشخاص الذين يستفيدون من نشاطات التوعية وجلسات
املعلومات.

 #مشاريع دعم املجتمعات املحلية (.)CSPs

٤
١،٢٠٠
٢،٠٠٠
١٠٠

٢٣،٩٠٠

ب .مكون االستجابة

١

 ٢.٢جرى الرتويج وتقوية التامسك اإلجتامعي ،و عالقة النفع املتبادل
والتعايش السلمي بني الالجئني واملجتمعات املضيفة لهم.

 ٢.٣ارتفع التمكني املجتمعي من خالل تقوية تكامل النساء والفتيات
واملراهقني والشباب الالجئني مع املجتمعات املضيفة.

 ٢.٤جرى الحفاظ عىل /وتقوية نرش املعلومات وا ٓليات التوعية لدعم
اإلتصال بني الالجئني و املجتمعات املضيفة والعاملني يف املجال االنساين.

٢٤،٤٠٠

إجاميل املتطلبات امليزانية عىل مستوى املخرج

٧٤٣،٦٠٢
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جرى تقوية نظام حامية الطفل وزاد الوصول العادل لألطفال واملراهقني والشباب إىل تدخالت حامية الطفل النوعية.

الهدف ٣

خط األساس:

٧٠٪

الهدف الداليل للعام ٢٠١٧

٢٩،٥٠٠

أ .مكون اللجوء

الهدف الداليل ٣

املخرجات

 %األطفال واملراهقون والشباب ممن بات لديهم إمكانية الوصول إىل نظام وخدمات حامية
الطفل النوعية.

م ٔورشات املخرج

الهدف الداليل للعام ٢٠١٨

٢٤،٠٠٠

 #األطفال واملراهقون والشباب الذين يستفيدون من اإلدارة متعددة
القطاعات للحالة.

 ٣.١بات لدى األطفال واآلباء واملراهقني والشباب الالجئني إمكانية الوصول
إىل حامية الطفل مجتمعية االساس ،وتدخالت الدعم النفيس-االجتامعي
ومهارات الحياة.

١١،٥٠٠
٤٤،٠٠٠
٧،٥٠٠

 #األطفال واملراهقون والشباب الذين يستلمون تدخالت نقدية األساس.

 #األطفال واملراهقون والشباب ذوو االحتياجات الخاصة مبا فيها حاالت
اإلعاقة الذين يستفيدون من الدعم املتخصص لحامية الطفل.

 #األطفال ،املراهقون ولشباب املشاركني يف نشاطات دعم نفيس واجتامعي
وحامية الطفل ذات االساس املجتمعي.

 #النساء والرجال املشاركني يف برامج األبوة اإليجابية.

٧،٠٠٠
٣٢،٢٥٠
٥،٤٥٠

١٣،٣٠٠
٥٥٠

إجاميل املتطلبات امليزانية عىل مستوى املخرج ￼

١٣٧
١،٦٠٠
٢٢،٠٠٠

١٠٥
١،٦٠٠
٣٢،٠٠٠

ب .مكون االستجابة

١٣،٣٠٠
٥٥٠

 #األطفال ،املراهقون والشباب املشاركون يف الربامج الهيكلية واملستدمية
التي تخص الدعم النفيس االجتامعي وبرامج مهارات الحياةوحامية الطفل.

 ٣.٢جرى توفري خدمة حامية الطفل املتخصصة لالجئني ا ٔطفاال وشباب
ومراهقني.

 ٣.٣جرى زيادة وتنشيط النظم واآلليات الوطنية واملحلية لالستجابة
لحاجات ا ٔطفال الالجئني واملجتمعات املضيفة.

 #جرى تقوية وتنشيط الهياكل الحكومية.

 #موظفو الكيانات الحكومية وغري الحكومية الذين تدربوا عىل حامية
الطفل.

إجاميل املتطلبات امليزانية عىل مستوى املخرج

 #األطفال واملراهقون والشباب واآلباء من املجتمعات املضيفة الذين
يستخدمون بالفعل حقهم يف الوصول لخدمات حامية الطفل.

هدف امل ٔورش املوضوعي
٢.١٧

اإلجاميل لـ٢٠١٧

٨٠٪

هدف امل ٔورش املوضوعي
٢.١٨

ميزانية املراهقني/
الشباب لـ٢٠١٧

٨٥٪

اإلجاميل لـ ٢٠١٨

٢،٩٥٠،٠٠٠

املتطلبات امليزانية (بالدوالر األمرييك)
ميزانية املراهقني/
الشباب لـ٢٠١٨

١،٣٧٠،٠٠٠

٧،١٠٧،٤٨٢

٤،٨١٧،٤٨٢

٢،٢٩٠،٠٠٠

٢،٧٣٢،٣٧٤
٤،١٠٢،٣٧٤

١،٢٤٥،٠٠٠
١،٦٥٥،٠٠٠

١،٠١٥،٠٠٠

٣،٧٩٨،٢٨٩

٢،٧٢٤،٢٨٩

١،٠٧٤،٠٠٠

٥،٣٠٣،٩٥٦
٨،٢٥٣،٩٥٦

٢،٠٤٥،٠٠٠
٢،٠٤٥،٠٠٠

١،٢٤٥،٠٠٠

١،٦٥٥،٠٠٠

١،٠١٥،٠٠٠
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الهدف ٤

خط األساس:

مخاطر وعقبات العنف الجنيس و العنف القائم عىل النوع االجتامعي تنخفض ،ويتحسن الوصول للخدمات النوعية وغري النوعية املرتبطة به.
هدف امل ٔورش املوضوعي
٢.١٧

هدف امل ٔورش املوضوعي
٢.١٨

اإلجاميل لـ ٢٠١٧

١،٤٤٥،٠٠٠

الهدف الداليل للعام ٢٠١٨

١،٠١٠
١١،٩٠٠

الهدف الداليل للعام ٢٠١٧

٩٣٠
١٠،٥٠٠

١٠٠٪

ميزانية املراهقني/
الشباب لـ٢٠١٧

٥٠٢،٠٠٠
١،٦٩٦،٨٩٨

١٠٠٪

١٠٠٪

اإلجاميل لـ ٢٠١٨

١،٦٣٠،٠٠٠
٥٦٧،٠٦٠

املتطلبات امليزانية (بالدوالر األمرييك)
ميزانية املراهقني/
الشباب لـ ٢٠١٨

٥٣٥،٠٠٠
١،٨٩٤،٨٩٨
٣،١٤١،٨٦٨

أ .مكون اللج ٔو

الهدف الداليل ٤

املخرجات

 ٤.١زاد وصول األكرث ضعفا (الجئني وا ٔفراد مجتمعات مضيفة) إىل خدمات
مواجهة العنف الجنيس القائم عىل ،النوع االجتامعي ،تحديدا الخدمات
متعددة القطاعات بصورة ا ٓمنة ورسية ،ومهيئة وفقا ألعامرهم وجنسهم
وتنوعهم.

 %الناجون من العنف الجنيس و العنف القائم عىل النوع االجتامعي ومن هم يف خطر
التعرض له ،الذين يتلقون النصح ا ٔو املساعدة

م ٔورشات املخرج

 #الناجني من العنف الجنيس و العنف القائم عىل النوع االجتامعي
الذين يتلقون خدمات متعددة القطاعات ( واحدة عىل األقل مام ييل)
قانونية ،طبية ،نفسية-اجتامعية ،ا ٔو ملجأ طواريء.

 ٤.٢تخفيف و تخفيض مخاطر العنف الجنيس و العنف القائم عىل النوع
االجتامعي عرب مبادرات مجتمعية و محلية األساس.

٦٥٠،٠٦٠
١،٠٦٩،٥٦٠

٤١٠،٠٠٠

-

١٤٠،٠٠٠

٥٦٠،٠٠٠

٣،٥٢٤،٨٩٨

 #املنظامت والفاعلون الحكوميون وغري الحكوميني املستفيدين من بناء
القدرات املتعلقة مبواجهة العنف الجنيس و العنف القائم عىل النوع
االجتامعي.

عدد موفري الخدمة الصحية الذين تدربوا عىل الربوتوكول الطبي حول
العنف الجنيس و العنف القائم عىل النوع االجتامعي.

 #املحافظات ذات الرتكيز األعىل من الالجئني السوريني التي تأثرت بتغري
القوانني والقواعد املنظمة.

١٤٠،٠٠٠
-

٣٠،٠٠٠

٨٨،٠٠٠

٣٦،٠٠٠

-

-

١،١٨٥،٥٨٠

٩٠
٢٠٠
١٠
٤٠٠

ب .مكون االستجابة

١٢٠
٢٠٠
١٠
٤٠٠

٢٦،٠٠٠

٢١،٢٠٠

٩٠،٠٠٠

 #األشخاص املعرضون لخطر العنف الجنيس و العنف القائم عىل النوع
االجتامعي الذين يستفيدون من فرص التمكني.

إجاميل املتطلبات امليزانية عىل مستوى املخرج

 #موفرو الخدمة الذين تدربوا عىل القوانني والتعليامت الرسمية التي
تستجيب للناجني من العنف الجنيس و العنف القائم عىل النوع.
االجتامعي وما يتصل من خدمات

إجاميل املتطلبات امليزانية عىل مستوى املخرج ￼

 #األشخاص الذين وصلوا عرب النشاطات مجتمعية األساس للتدخل واالستجابة
املتعلقني العنف الجنيس و العنف القائم عىل النوع االجتامعي

 ٤.٣تقوية قدرات املنظامت الحكومية وغري الحكومية لتمنع العنف الجنيس
او العنف القائم عىل النوع االجتامعي وتستجيب وتتعامل مع ما يقع منه.

 ٤.٤تحسنت اآلليات والسياسات التي تخاطب العنف الجنيس و العنف
القائم عىل النوع االجتامعي ،وترتقي للمعاير الدولية وتلتزم بها.

 ٤.٥فرص التمكني والوصول املتزايد للمجمعات ملعرضة للخطرعرب رفع

عىل النوع االجتامعي ،والخدمات واملامرسات التي تتعامل مع ما يقع منه.

الوعي حول الترشيعات الوطنية املتعلقة بالعنف الجنيس و العنف القائم

٦٤٠،٠٠٠

٣٠،٠٠٠٠

٧٨٨،٠٠٠

٣٦،٠٠٠
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متطلبات القطاع املايل لكل منظمة
اإلجاميل بالدوالر األمرييك ٢٠١٧
الوكالة /املنظمة
املفوضية السامية لألمم املتحدة
لشؤون الالجئني

مكون اللجوء

اإلجاميل بالدوالر األمرييك ٢٠١٨

مكون الصمود

اإلجاميل

مكون اللجوء

مكون الصمود

اإلجاميل

١٣٠،٠٠٠

١٦٢،٠٠٠

٢٩٢،٠٠٠

١٣٠،٠٠٠

٢٥٢،٠٠٠

٣٨٢،٠٠٠

ه ٔية انقاذ الطفولة الدولية

١،١٤٥،٠٠٠

٤٢٣،٠٠٠

١،٥٦٨،٠٠٠

١،٠٠٨،٠٠٠

٤٣١،٠٠٠

١،٤٣٩،٠٠٠

صندوق األمم املتحدة للسكان

١،٤٤٥،٠٠٠

٦٩٥،٠٠٠

٢،١٤٠،٠٠٠

١،٥٥٢،٥٠٠

٦٨٥،٠٠٠

٢،٢٣٧،٥٠٠

١١،٩٠٧،٢٢٣
٧،٣٠٠،٠٠٠
٢١،٩٢٧،٢٢٣

٢،٥٥٥،٨٢٤
٢،١٠٠،٠٠٠
٥،٩٣٥،٨٢٤

١٤،٦٦٣،٠٤٧
٩،٤٠٠،٠٠٠
٢٧،٨٦٣،٠٤٧

١١،٩٩٠،٧٩٤
٦،٧٥٠،٠٠٠
٢١،٤٣١،٢٩٤

٢،٣١٥،٦١٥
١،٨٥٠،٠٠٠
٥،٥٣٣،٦١٥

١٤،٣٠٦،٤٠٩
٨،٦٠٠،٠٠٠
٢٦،٩٦٤،٩٠٩

املنظمة الدولية للهجرة
يونيسف
اإلجاميل
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قطاع األمن الغذايئ

املجموعة العاملة يف قطاع األمن الغذايئ

املنظامت الرئيسية
الرشكاء املطالبون
رشكاء آخرون
األهداف

معامل النوع االجتامعي
املتطلبات املالية
املتطلبات املالية للجوء
املتطلبات املالية للصمود
إجاميل املتطلبات املالية للخطة ()3RP

برنامج األغذية العاملي التابع لألمم املتحدة
برنامج األغذية العاملي التابع لألمم املتحدة
املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني ،األونروا ،يونيسف ،جمعية تنمية املجتمع بسوهاج لتحسني ا ٔوضاع النساء واألطفال،
مقدمو خدمة محليون
ٕ
ترويج ودعم توفري واستهالك والوصول اىل الغذاء املتنوع واملغذي واآلمن لألرس املختارة الفقرية واألكرث ضعفاً

١
٢٠١٧
USD ٢٤،٨٩٧،٥٦٢
USD ٤،٠٣٩،٤٥٣
USD ٢٨،٩٣٧،٠١٤

٢٠١٨
USD ٢٦،٥١٢،١٥٤
USD ٣،٣٦١،٩٩٥
USD ٢٩،٨٧٤،١٤٩

إنجازات القطاع (أكتوبر)٢.١٦
االستجابة املخطط لها قبل نهاية العام

مجمل من تلقوا مساعدات

٧

١٩

٨٧٪

٩٠ ٪

 ٢١٨،٠٠٠طالب/ة متت مساعدتهم و نسبة االجاميل من املخطط

٢٢٨٪

٩٥،٥٠٠

 ٦٨،٩٠٦مستفيد من املساعدات الغذائية و النسبة من املخطط

٩٧٪

٧٠،٨٧٧٠

 ٧م ٔورش اسرتاتيجية التصدي
￼
 ٪٨٧من األرس التي لديها درجة مقبولة من االستهالك الغذايئ
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الوضع الحالي
ال يزال ارتفاع معدل التضخم يف ا ٔسعار املواد الغذائية وغري الغذائية والتقلبات يف احتياطيات العمالت األجنبية ،وتدهور ا ٔسعار الرصف ،ال تزال هذه األمور تشكل خطرا ً عىل وصول الغذاء للف ٔيات املستضعفة،
لكون مرص مستوردا ً للغذاء بشكل ا ٔسايس .وباإلضافة إىل ذلك ،فقد ا ُٔر ِهقت شبكات األمان الوطنية بعد ا ٔكرث من عامني من التباط ٔو االقتصادي.
واستنادا ً إىل م ٔورشات استهداف مواطن الضعف بناء عىل نتائج تقييم مواطن الضعف اجتامعياً واقتصادياً لعام  2015الذي ا ٔجرته املفوضية ،واستنادا ً إىل املوارد املتاحة ،فإن برنامج األغذية العاملي التابع لألمم
الجي فلسطيني إضايف يف القاهرة واإلسكندرية ودمياط واملنصورة ومرىس مطروح.
املتحدة يستهدف ،اعتبارا ً من ا ٔكتوبر عام  ،2016عدد  66000من الالجئني السوريني األكرث ضعفًا ،فضال عن ٔ 3000
ويتلقى الالج ٔيون املسته َدفون املساعدة يف شكل قسيمة غذاء شهرية بقيمة  24.2دوالر ا ٔمرييك ،تستخدم يف ا ٔكرث من  50من املتاجر املتعاقد معها والتي اختريت بحيث تقع يف املناطق التي يقطن بها الالج ٔيون.
يساعد نظام القسائم عىل استعادة الشعور بالحياة الطبيعية والكرامة لدى الالجئني ،من خالل السامح لهم برشاء األطعمة التي يختارونها ،وبالتايل يتم تلبية احتياجات التغذية وا ٔمناط االستهالك الفردية عىل نحو
القاية يف مرص واألسواق املحلية العاملة بها ،تم اعتامد قسائم الطعام باعتبارها الطريقة املثىل ملساعدات برنامج
ا ٔكرث فعالية .ونظرا ً لهذه الفوائد ،واالنتشار الجغرايف لالجئني يف املناطق الحرضية ،والبنية التحتية ٔ
الغذاء .وعالوة عىل ذلك ،ومن خالل ضخ السيولة يف االقتصاد املحيل ،تقلل قسائم الغذاء عبء استضافة ا ٔعداد كبرية من الالجئني .واعتبا ًرا من يوليو  ،2016من خالل ما مجموعه شهرياً حوايل  1.5مليون دوالر
ا ٔمرييك ،كان برنامج األغذية العاملي قد ضخ  66مليون دوالر يف االقتصاد املرصي منذ بداية ا ٔعامله .حيث يقدم الربنامج قسائم إلكرتونية إىل  % 90من املستفيدين ،عامالً عىل تحسني الكفاءة وتخفيض تكاليف
انتقال الالجئني ،حيث ا ٔنهم ليسوا مضطرين للسفر ا ٔو االنتقال لتلقي القسائم الخاصة بهم.
ويف ا ٔكتوبر من عام  ،2015ا ٔطلق برنامج األغذية العاملي برنامج التغذية املدرسية يف املدارس االبتدائية الحكومية التي يرتكز بها الالج ٔيون السوريون .ويتم متويل املرشوع من قبل الحكومة الكندية ،وقد وزع برنامج
األغذية العاملي البسكويت العايل الطاقة عىل ا ٔساس يومي يف  130مدرسة لـ  217ا ٔلف طفل اعتبارا ً من ا ٔكتوبر  ،2016حيث يستفيد به كل من األطفال املرصيني والسوريني يف هذه املدارس ،ويعمل ذلك عىل
تعزيز التعايش السلمي والتامسك االجتامعي بني الالجئني واملجتمعات املضيفة لهم.

جدول سكاين
٢٠١٧
املجموعة السكانية

الالج ٔيون السوريون

أفراد املجتمعات املتأثرة

التقسيم حسب النوع
رجال

٣٢،٨٠٠

٢١،٣٧٥

٣١،٥٠٠

نساء

٣٢،٠٠٠

٢١،٢٢٥

٣١،٠٠٠

١٦،٩٨٠

أوالد

٢٤،٩٠٠

١٦،٦٥٠

٢٤،٤٠٠

١٣،٣٢٠

بنات

٢٣،٣٠٠

١٥،٧٥٠

٢٣،١٠٠

١٢،٦٠٠

اإلجاميل الفرعي

١١٣،٠٠٠

٧٥،٠٠٠

١١٠،٠٠٠

٦٠،٠٠٠

رجال

٥١٧،٤٦٥

١١،٨٠٠

١٠،٦٣٣

١٠،٦٣٣

نساء

٥٠٣،٧٣١

١٦،٨٠٠

١٠،٤٠٠

١٠،٤٠٠

أوالد

٢٤٠،٤٩٣

١٣١،٤٥٠

٨،٠٦٦

٨،٠٦٦

بنات

٢٢٤،٠٠٢

١٣٨،٥٥٠

٧،٧٠٠

٧،٧٠٠

اإلجاميل الفرعي

٣٧،٦٦٥
٨٣٣
٨٢٧
٦٤٨

٢٩٨،٦٠٠
٨٣٣
٨٢٧
٦٤٨

٣٦،٧٩٩
٨٣٣
٨٢٧
٦٤٨

٣٦،٧٩٩
٨٣٣
٨٢٧
٦٤٨

٦١٤
١٥٠،٦٦٥
١،٦٠١،٦١٣

٦١٤
١٥٠،٦٦٥
٣٧٦،٥٢٢

٦١٤
١٤٦،٧٩٩
١،٦٢٩،٩٤٦

٦١٤
١٤٦،٧٩٩
٣٧٦،١٩٢

نساء
أوالد
بنات
اإلجاميل الفرعي
اإلجاميل الكيل
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مجموعات سكانية بحاجة
املجموعة السكانية الُمست َهدفة
ملساعدة

املجموعة السكانية الُمست َهدفة

١٧،١٠٠

رجال
الج ٔيون فلسطينيون من سوريا

مجموعات سكانية بحاجة
ملساعدة

٢٠١٨

االحتياجات ومواطن الضعف واالستهداف
الجي
مع املوارد املتاحة ،يتلقى  66,000شخصاً قسائم غذائية شهرية .وبنا ًء عىل االحتياجات ،تم التخطيط لوصول قسائم الطعام إىل  75,000مستفيد يف  2017و 60,000يف  2018من ا ٔصل مجموع ٔ 116,175
سوري مسجل حاليا لدى املفوضية يف القاهرة واإلسكندرية ودمياط واملنصورة ومرىس مطروح .إن األرقام املفصلة عن بند األمن الغذايئ هي حاليا قيد املراجعة باملفوضية السامية لألمم املتحدة لش ٔوون الالجئني
تحت عنوان «تقييم مواطن ضعف الالج ٔيني يف مرص» ( )EVARوال تزال مستمرة .وقد ا ٔظهر نظام مراقبة ما بعد التوزيع لربنامج النقد غري املرشوط املدعوم من املفوضية ا ٔن كمية كبرية من املساعدات النقدية
غري املرشوطة تنفق عىل الطعام كذلك .وا ٔظهر ا ٔي ًضا تزايد األسعار وتزايد احتياجات مجتمع الالجئني السوريني املسجلني.
وباستخدام تقييم مواطن ضعف الالجئني يف مرص ( )EVARالذي ا ٔجرته املفوضية مع برنامج األغذية العاملي عام  ، 2016سيقوم األخري بتنفيذ مكون استهالك الغذاء ،والذي يقوم عىل ا ٔخذ عينات عشوائية متناسبة.
ويشمل إطار اختيار العينة املناطق التي تضم تجمعات كبرية نسبياً من الالجئني السوريني ،مائة فأكرث من األرس املعيشية الالج ٔية (يتلقون ا ٔو ال يتلقون مساعدات حالياً) ،مع تطبيق مستوى ثقة يبلغ  ،٪95وفاصل
الثقة  ،٪10كام يفرتض ا ٔن يكون معدل االنتشار  ،% 50ا ٔما معدل عدم االستجابة فيبلغ  .% 10وقد بدا ٔ جمع البيانات من ا ٔجل وحدة األمن الغذايئ يف ا ٔغسطس  2016واليزال مستمرا ً .ويفرتض ا ٔنه قد تم وضع
اللمسات األخرية عىل إطار التحليل يف نوفمرب  2016وسيتم استخدامه كمرجع لتوجيه املساعدة للف ٔيات األكرث ضعفاً.

© املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني مرص/شون بالدوين

-٣انظرhttp://data2.unhcr.org/en/documents/details/51550 :
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التوجه االسرتاتيجي وخطط االستجابة
وبانتقال برنامج األغذية العاملي لعملية اإلغاثة واإلنعاش املمتدة يف العامني  2017و ،2018سوف يركز قطاع األمن الغذايئ عىل تأمني األمن الغذايئ ،ويف الوقت نفسه عىل تعزيز الجهود الرامية إىل تطوير حلول
داية من خالل دعم سبل العيش لالجئني وا ٔفراد املجتمع املضيف .ومع هذا املدخل الثنايئ ،فإن قطاع األمن الغذايئ سيعني باألسباب الجذرية للضعف بشكل ا ٔفضل ،وسريفع من درجة االعتامد عىل الذات،
ٔ
ويحسن االستدامة ،مع التقليل من االعتامد عىل املساعدات.
وسيتم توفري املساعدة املبارشة لالجئني السوريني واملجتمعات املضيفة املرصية الضعيفة من خالل التحويالت النقدية اإللكرتونية ( ،)CBTوالتي تقترص عىل بند رشاء املواد الغذائية املختارة ،فضالً عن وجبات
الطعام الساخنة .وسيتم ا ٔيضاً دعم النساء الحوامل واملرضعات ( )PLWمن خالل توفري قسيمة لرشاء بنود محددة توفر الطاقة الغذائية العالية لهن ،وهو مرتبط بزيارة وحدات ومراكز الرعاية الصحية األولية
العادية ،وذلك بهدف تحسني كل من التغذية ومستويات رعاية ما قبل الوالدة /متابعة الحمل ( .)ANCوسريكز قطاع دعم التغذية عىل األنشطة التي ترفع الوعي بالتغذية التي تراعي الفوارق بني الجنسني،
باإلضافة إىل توفري الدعم املوجه إىل النساء الحوامل واملرضعات ،وعىل زيادة التنوع الغذايئ يف املناطق الجغرافية محل االهتامم .كام سيعني القطاع بربامج الوجبات املدرسية ( )SMPوالتواصل مع املجتمع ،والرتكيز
عىل املوضوعات ذات الصلة ،مبا يف ذلك تنوع ا ٔنواع الغذاء واملغذيات ،ومرض السكري ،وفقر الدم.
ويضمن الوصول العادل للربامج استفادة  %50من اإلناث من ا ٔنشطة اإلغاثة املعنية مبجابهة العوائق التاميزية للوصول ضمن مجموعات بعينها (مثالً :النساء ،الشباب ،كبار السن واألشخاص ذوي االحتياجات
الخاصة).
وسيتوجه قطاع األمن الغذايئ نحو برامج معنية بالتكلفة والعمل املكثف (ا ٔنشطة) لتعزيز ودعم خطط العمل املختلفة وفرص كسب العيش يف العامني املقبلني .وسيتم تنسيق هذه األنشطة التي تم تخطيطها
بشكل وثيق مع االحتياجات األساسية وقطاع سبل العيش ،مبا يف ذلك التقييامت املشرتكة للسوق والعاملة .وسوف تركز الربامج عىل توفري املنح/التمويل (القروض الصغرية) إلعادة تأهيل سلسلة اإلمدادات
الغذائية وتطويرها .وعالوة عىل ذلك ،سيتم إجراء تدريب عىل املهن واألعامل الحرة األكرث طلباً يف سوق العمل لالجئني السوريني واملرصيني من الف ٔيات الضعيفة .كام سيتم ربط املرصيني بسبل للحصول عىل
التمويل الصغري و/ا ٔو املنح.

© املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني مرص/شون بالدوين
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ويعمل قطاع األمن الغذايئ بشكل وثيق مع الرشكاء يف مجال الصحة ،وهو يقوم بالتخطيط لتقديم قسائم الغذاء للنساء الحوامل واملرضعات لتحسني مستوى التغذية لدى النساء ،عالوة عىل زيادة الوعي الغذايئ
لألمهات واألطفال دون سن الخامسة .وعالوة عىل ذلك ،يقدم القطاع (ضمن ا ٔنشطة التغذية املدرسية) التمر لألطفال الالجئني السوريني واملرصيني املسجلني باملدارس العامة .كام تضمن الوجبات الخفيفة اليومية
حصول األطفال عىل الغذاء الكايف واملغذي ،كذلك متنع ان يكون الجوع عقبة يف طريق الرتكيز والتحصيل العلمي .وتوفر التغذية املدرسية مساهمة هامة يف شبكة األمان االجتامعي ،فضالً عن االستثامر املايل
املستدام يف را ٔس املال البرشي.

إطار املساءلة
لدى قطاع األمن الغذايئ العديد من ا ٓليات االستجابة لالجئني السوريني ،مثل الخط الساخن وصفحة عىل موقع التواصل االجتامعي الفيس بوك .ويتم إجراء املسوح امليدانية املخصصة وإدارة مجموعات النقاش
املركز ا ٔيضاً فيام يتعلق بأي تغيريات قد تطرا ٔ عىل الربامج .ويتم التشاور مع املستفيدين والسكان املترضرين يف جميع مراحل تصميم وتنفيذ املشاريع ،ونرش املعلومات ،واملساعدة يف الوقت املناسب وبصورة
واضحة ،وكذلك تطوير ا ٓليات استجابة فعالة وفورية الستقبال واالهتامم بردود فعل املستفيدين ،وتلقي األس ٔيلة ،والشكاوى من الف ٔيات املستهدفة وذوي االحتياجات الخاصة ،مبا يف ذلك األطفال والنساء واألشخاص
ذوي اإلعاقة.
وعالوة عىل ذلك ،فإن التقرير الربع سنوي ،لرصد األمن الغذايئ ونتائجه ( ،)FSOMيعنى مبراقبة األشخاص الذين يتلقون املساعدة حالياً وا ٔول ٔيك الذين جرى استبعادهم .ويشمل نظام ( )FSOMا ٔداتني :املقابالت
املبارشة واملناقشات الجامعية املركزة مع املستفيدين الحاليني وكذلك ال ُمستبعدين منها.
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الهدف ١

جدول عرض عام الستجابة القطاع

ترويج ودعم الوصول اآلمن وتوفري إستهالك الغذاء املتنوع واملغذي للعوائل الضعيفة والفقرية املختارة.

الهدف الداليل ١

خط األساس:

هدف امل ٔورش املوضوعي
٢.١٧

هدف امل ٔورش املوضوعي
٢.١٨

عدد املستفيدين بالسن والنوع ممن يتلقون مساعدات غذائية كـ  %من
املخطط له.

٧٠،٨٧٧

٣٥٧،٠٠٠

٣٥٣،٠٠٠

الهدف الداليل للعام ٢٠١٧

٧٥،٠٠٠

أ .مكون اللج ٔو

الهدف الداليل للعام ٢٠١٨

٦٠،٠٠٠

املتطلبات امليزانية (بالدوالر األمرييك)

٢١،٧٨٠،٠٠٠

اإلجاميل لـ ٢٠١٧

اإلجاميل لـ ٢٠١٨
-

ميزانية املراهقني/
الشباب لـ ٢٠١٧

ميزانية املراهقني/
الشباب لـ ٢٠١٨

١٧،٤٢٤،٠٠٠

٢٧٠،٠٠٠

م ٔورشات املخرج

نسبة األشخاص الضعفاء امل ٔوّهلني الذين يستفيدون من نشاطات الربنامج.

املخرجات

 ١.١معونة غذائية من خالل قسائم رصف الغذاء قدمت إىل ￼
الالجئني األكرث ضعفا.

-

٢٥٠،٥٠٠
-

٣،١١٧،٥٦٢

-

-

٣،٠١٠،٠٥١

٦،٠٧٨،١٠٣

٣٢،٥٠٠

-

٤،٠٣٩،٤٥٣

٢٤،٨٩٧،٥٦٢
-

٤،٠٣٩،٤٥٣

-

٣،٣٦١،٩٩٥

-

٢٦،٥١٢،١٥٤

-

 ١.٢نشاطات التغذية باملدارس :بند يف الوجبات املدرسية الخفيفة إىل ا ٔطفال
كل من الالجئني واملجتمعات املضيفة يف املحافظات التي تشهد ا ٔعىل تركيز
من الالجئني.

٠
ب .مكون االستجابة

١٢،٠٠٠

١٠،٠٠٠

-

٣،٣٦١،٩٩٥

٤٣٧،٦٠٨

عدد ا ٔطفال املدرارس اإلبتدائية بالنوع والجنسية (مرصيون مقابل سوريون)
كـ  %من املخطط له.

 ١.٣وجبات ساخنة.

إجاميل املتطلبات امليزانية عىل مستوى املخرج ￼

عدد ا ٔطفال املدرارس اإلبتدائية ممن تلقوا املساعدات  ،مصنفني بالنوع
والجنسية (مرصيون مقابل سوريون) كـ  %من املخطط له.

 ١.٤نشاطات توعية تغذوية تتفهم  /تراعي مطالب النسوة الحوامل
واملرضعات.

عدد النساء الحوامل واملرضعات اللوايت يستفدن من دعم تغذية برنامج
األغذية العاملي.

إجاميل املتطلبات امليزانية عىل مستوى املخرج

-

مرص خطة استجابة مرص 201٨ - 2017

 -األمن الغذايئ

متطلبات القطاع املايل لكل منظمة
اإلجاميل بالدوالر األمرييك ٢٠١٧
الوكالة /املنظمة

مكون اللجوء

اإلجاميل بالدوالر األمرييك ٢٠١٨

مكون الصمود

اإلجاميل

مكون اللجوء

مكون الصمود

اإلجاميل

برنامج األغذية العاملي التابع لألمم
املتحدة

٢٤،٨٩٧،٥٦٢

٤،٠٣٩،٤٥٣

٢٨،٩٣٧،٠١٥

٢٦،٥١٢،١٥٤

٣،٣٦١،٩٩٥

٢٩،٨٧٤،١٤٩

إجاميل املتطلبات

٢٤،٨٩٧،٥٦٢

٤،٠٣٩،٤٥٣

٢٨،٩٣٧،٠١٥

٢٦،٥١٢،١٥٤

٣،٣٦١،٩٩٥

٢٩،٨٧٤،١٤٩

© املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني مرص/سكوط نلسون
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+
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+

التعليم

جدول استجابة املجموعة العاملة يف قطاع التعليم

املنظامت الرئيسية
الرشكاء املطالبون

رشكاء آخرون
األهداف
معامل النوع االجتامعي
املتطلبات املالية
املتطلبات املالية للجوء
املتطلبات املالية للصمود
املالية للخطة ()3RP

املفوضية ،يونيسف
املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني ،يونيسف ،هي ٔية اإلغاثة الكاثوليكية ،م ٔوسسة فرد ،هي ٔية انقاذ الطفولة ،بالن الدولية،
خدمات كنيسة سانت ا ٔندروز التعليمية
وزارة الرتبية والتعليم مبرص
وزارة التعليم العايل مبرص
وزارة الشاب والرياضة مبرص
1.
 -1زيادة وصول األطفال والشاب إىل التعليم
 -2تحسني نوعية التعليم الرسمي وغري الرسمي ضمن بيئة متكينية.
وقاية عىل األدلة ويف توقيت مناسب
 -3تعزيز قدرة نظام التعليم يف توفري استجابة منسقة ٔ

٢a
٢٠١٧
USD ١٣،٠٥٦،٨٦٨
USD ٨،٠٥٤،٠٠٠
USD ٢١،١١٠،٨٦٨

٢٠١٨
USD ٩،٩١٠،٢٥٠
USD ٧،٥٢٨،٠٠٠
USD ١٧،٤٣٨،٢٥٠

إنجازات القطاع (أكتوبر)٢.١٦
االستجابة املخطط لها قبل نهاية العام

مجمل من تلقوا مساعدات

 ٣٧،٦٤٥طالب (من سن  )١٧-٠مسجلني مبؤسسات تعليمية رسمية

١٤٤٪

٣٣،٠٠٠

 ٧،٠٣٣طالب (من سن  )١٧-٠مسجلني مبؤسسات تعليمية غري رسمية

١٠٠٪

٧،٠٠٠

 ٧١٣معلم/ة تم تدريبهم

٧١٪

١،٠٠٠

 ١٧،٥٩٠حصلوا عىل منح تعليمية

٧٦٪

٢٣،٠٠٠

 ١٦مدرسة تم تحسينها و تطويرها

٤٪

٣٩٦
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 +التعليم

الوضع الحايل

لتواصل الحكومة املرصية منح ا ٔبناء الالجئني السوريني الحق الكامل يف الوصول للتعليم الحكومي عىل قدم املساواة مع حاميل الجنسية املرصية .ومتتد هذه االمتيازات لجميع مراحل دورة التعليم ،مبا يف ذلك
الوصول إىل املدارس املهنية والتقنية ،وكذلك م ٔوسسات التعليم العايل .وبحسب وزارة الرتبية والتعليم ،فإن ما يقرب من  37000من الطالب السوريني ،سواء املسجلني ا ٔو غري املسجلني لدى املفوضية ،ملتحقون
الجي مسجلني يف الجامعات الحكومية املرصية ومعاهد التعليم العايل.
باملدارس الحكومية املرصية للعام الدرايس  ، 2016/2017باإلضافة إىل  4300طالب ٔ
وبسبب الوضع االقتصادي الحايل يف البالد ،فإن موارد كل من وزارة الرتبية والتعليم ووزارة التعليم العايل تنضب ،وبالتايل قد يشكل ذلك تحديا ًمن ناحية الحفاظ عىل هذا املستوى من املساعدة لألطفال والشباب
الالجئني امللتحقني بنظام التعليم العام دون دعم من رشكاء الخطة واملانحني .وللحفاظ عىل فرص الحصول عىل التعليم األسايس والثانوي العام لالجئني يف مرص ،ستحتاج الحكومة إىل موارد إضافية لكل من التعليم
االبتدائي والتعليم العايل.
ويف حني تم إحراز تقدم كبري يف تحسني معدالت االلتحاق باملدارس ،ال تزال هناك بعض العقبات املتعلقة بالوصول إىل التعليم وبالحصول عىل مستوى تعليمي جيد .وتبقى تحديات رئيسية ا ٔخرى بشهادة الالجئني
واملجتمعات املتأثرة ،خاصة التحديات التي تواجه النساء والفتيات مثل :اكتظاظ الفصول ،وبُعد املسافة إىل املدارس املتاحة ،واملوارد املستنفذة ،وصعوبة التكيف مع اللهجة املرصية ،وافتقار الالجئني من الشباب
واألوالد املعرضني للخطر إىل مشاركة ودعم األخصائيني االجتامعيني ،فضالً عن العقاب البدين.
وعىل مدى السنوات األربع املاضية ،متكن رشكاء خطة ( )3RPمن الوصول بنجاح إىل املدارس الحكومية من خالل دعم الحكومة يف بناء فصول دراسية إضافية ،وتجديد وإعادة تأهيل املدارس ،وتوفري املواد
واملستلزمات التعليمية املختلفة  ،مبا يف ذلك معدات تكنولوجيا املعلومات .وباإلضافة إىل ذلك ،ومن ا ٔجل تحسني نوعية التعليم ،قدم رشكاء الخطة مختلف الدورات التدريبية للمعلمني بهدف تعزيز املهارات
الرتبوية لوزارة الرتبية والتعليم ومعلمي املدارس املجتمعية.
ويواصل قطاع التعليم العمل مع وزارة الرتبية والتعليم والرشكاء املرصيني اآلخرين عىل ضامن التحاق األوالد والفتيات الالجئني ممن انتهت صالحية تصاريح إقامات ا ٔرسهم باملدارس يف ا ٔقرب وقت ممكن .وملعالجة
هذا الشأن املقلق ،فإن رشكاء القطاع ،وبقيادة املفوضية ،يواصلون جهودهم مع الجهات املعنية لضامن الحد األدىن من الخدمات التعليمية .ولتحقيق املساواة يف الحصول عىل التعليم للبنات والبنني األكرث ضعفاً،
فإن رشكاء خطة ( )3RPيدعمون املدارس الحكومية لتعزيز قدراتها عىل االستجابة لألطفال ذوي االحتياجات الخاصة من خالل برنامج طموح إليدماج .وسيتم تنفيذ هذا النموذج وإدراجه يف املدارس املرصية
الحكومية إلدماج هذه الرشيحة من األوالد والفتيات الالجئني الضعفاء يف نظام التعليم العام بأسعار معقولة وبطريقة ا ٔكرث استدامة .وعالوة عىل ذلك ،سيتم دعم الفتيات واألوالد السوريني من ذوي اإلعاقة للوصول
إىل املدارس العامة القريبة من ا ٔماكن سكنهم ،وكذلك املدارس الخاصة املتخصصة التي تلبي االحتياجات التعليمية والرعاية .ويتلقى ه ٔوالء األطفال املنح التعليمية الخاصة لتغطية الرسوم املدرسية واالنتقال وغريها
من الخدمات املتخصصة.
وتشرتط وزارة التعليم العايل للقبول يف الكليات والجامعات التابعة لها الحصول عىل شهادات اجتياز مرحلة الثانوية (العامة) ،والتي غالباً ما يصعب عىل الالجئني الذين فروا من سوريا توفريها .لكن الحكومة
املرصية تقبل “الدبلومات” السورية بغض النظر عن عام إصدارها ا ٔو الحصول عليها ،برشط ا ٔن يتم دفع غرامة عند التسجيل لاللتحاق يف الجامعات .واعتبارا ً من ا ٔول يناير عام  ،2016ا ٔصدر وزير التعليم العايل
مرسوما ينص عىل ا ٔن الالجئني السوريني الذين حصلوا عىل شهادات الثانوية العامة من املدارس العامة املرصية سيتم منحهم الفرصة للتقدم للجامعات عىل قدم املساواة مع ا ٔقرانهم املرصيني.

جدول سكاين
٢٠١٧
املجموعة السكانية

الالج ٔيون السوريون

أفراد املجتمعات املتأثرة

التقسيم حسب النوع
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مجموعات سكانية بحاجة
املجموعة السكانية الُمست َهدفة
ملساعدة

املجموعة السكانية الُمست َهدفة

رجال

٢٤،٩٠٠

٢٤،٩٠٠

٢٤،٤٠٠

٢٤،٤٠٠

نساء

٢٣،٣٠٠

٢٣،٣٠٠

٢٣،١٠٠

٢٣،١٠٠

أوالد

٣٢،٨٠٠

٨،١٠٩

٣١،٥٠٠

٦،٦٠٩

بنات

٢٣،٠٠٠

٧،٢٥٤

٣١،٠٠٠

٦،٢٥٤

اإلجاميل الفرعي

١١٣،٠٠٠

٥٩،٧٠٣

١١٠،٠٠٠

٥٤،٢٦٦

رجال

١،٥٠٠،٠٠٠

٦٠٠،٠٠٠

١،٦٠٠،٠٠٠

٧٥٠،٠٠٠

نساء

١،٧٠٠،٠٠٠

٦٠٠،٠٠٠

١،٨٠٠،٠٠٠

٧٥٠،٠٠٠

أوالد

٣٣،٧٦٣

٧٠٠

٣٣،٧٦٣

١،٠٠٠

بنات

٣٥،٣٢١

٧٠٠

٣٥،٣٢١

١،٠٠٠

٣،٢٦٩،٠٨٤

١،٢٠٠،٦٠٠

٣،٤٦٩،٠٨٤

٢،٠٠٢،٠٠٠

٣،٣٨٢،٠٨٤

١،٢٦٠،٣٠٣

٣،٥٧٩،٠٨٤

٢،٠٥٦،٢٦٦

اإلجاميل الفرعي
اإلجاميل الكيل

مجموعات سكانية بحاجة
ملساعدة

٢٠١٨

االحتياجات ومواطن الضعف واالستهداف
ا ٔجرت املفوضية يف ديسمرب  ،2015باالشرتاك مع هيئة إنقاذ الطفولة الدولية وم ٔوسسة فرد ،مسحاً عن األطفال غري امللتحقني باملدارس .وشملت هذه الدراسة ا ٔكرث من  22000ا ٔرسة معيشية الجئة لديها ا ٔطفال يف
سن املدرسة ،وجرى التعرف عىل األسباب الجذرية لعدم ذهاب صغار الالجئني إىل املدرسة ا ٔو ترسبهم منها يف وقت مبكر .وتشري النتائج التي توصل إليها كل من استطالعات الرا ٔي إىل ا ٔن  12إىل  % 14من األطفال
الالجئني السوريني مل يلتحقوا ا ٔو يحرضوا يف صفوف املدرسة سوى ثالث مرات يف األسبوع بسبب الفقر العام ،وعاملة األطفال ا ٔو اكتظاظ الفصول الدراسية يف املدارس العامة .ونتيجة لذلك ،ا ٔنشأ السوريون مراكز
مجتمعية للتعليم ،حيث يتلقى ما يقرب من  7000من األوالد والفتيات الالجئني التعليم .وتوظف هذه املراكز مئات املدرسني الالجئني الذين لوال تلك الفرصة ملا وجدوا مورد رزق يف مكان ا ٓخر ،كام يستفيد
األطفال الذين يحرضون لهذه املراكز ا ٔيضا ًمن الخدمات األخرى ،مثل الدعم النفيس واالجتامعي.
وبالنظر إىل التحديات املذكورة ا ٔعاله يف املدارس العامة ،سيواصل رشكاء الخطة ( )3RPدعم وزارة الرتبية والتعليم يف التعامل مع الضغوط اإلضافية ،مع التدخالت التي تستهدف كالً من األطفال السوريني وكذلك
املرصيني  .كام سيتم تصميم وطباعة كتب املناهج للتعليم األسايس للصفوف  3-1لتعزيز مستويات محو األمية وتعليم الحساب لألطفال يف مدارس مختارة .وسوف يزيد رشكاء الخطة من الجهود الرامية إىل تحديد
األطفال غري امللتحقني باملدرسة وتزويدهم بالخدمات التعليمية التي تتناسب مع احتياجاتهم حسب موقعهم الجغرايف يف جميع ا ٔنحاء مرص .يذكر انه خالل مناقشات مجموعات النقاش املركز التي عقدت يف عام
 ،2016كان التعليم من بني ا ٔهم األولويات ملجتمعات الالجئني.

االتجاهات االسرتاتيجية وخطة االستجابة
سوف يستمر رشكاء الخطة اإلقليمية ( )3RPيف دعوة وزارة الرتبية والتعليم العتامد وتعميم املامرسات املثىل ،والنامذج ،واالتجاهات التي ثبت نجاحها  ،مع الرتكيز عىل اإلصالح القائم يف املدارس والتعليم الشامل
بهدف تسهيل اإلدماج العادل لالجئني يف النظام املدريس الحكومي .وسيتم تحقيق ذلك من خالل تقوية قدرات املدارس الحكومية يف املناطق التي تتمتع بأعىل كثافة من الالجئني السوريني ،وتوظيف برنامج
التطوير املهني الشامل للمعلمني ،وتحسني قدرات العاملني يف املدرسة والعمل مع األطفال السوريني ،وسيدعم الربنامج اإلصالح التعليمي ويدفع الفرص املتاحة لتحسني العملية التعليمية يف املناطق املستهدفة.
وسيتم تنفيذ االستجابة بالرشاكة مع السلطات الوطنية واملحلية ،مع توسيع وتعزيز قدرة نظام التعليم الوطني الحايل .وتهدف جميع هذه األنشطة إىل إفادة كل من الالجئني واملجتمعات املضيفة لتعزيز التعايش
واملزايا التنموية الطويلة األمد عىل املستوى الوطني.
وسوف يستمر الطالب الالجئون يف الحصول عىل منح التعليم ،وتسجيل وإثبات الحضور املنتظم .وسوف تسهم هذه املنحة يف تغطية الرسوم املدرسية ،والزي املدريس والكتب والقرطاسية والنقل لتسهيل تعلمهم .
فيتم توزيع منحة التعليم وفقا للعام الدرايس ،وحسب نوع املدرسة واملرحلة والصف الدرايس .وسوف يتم تحديد األطفال ذوي االحتياجات اإلضافية واملترسبني من التعليم لدعمهم بدروس إضافية وترسيع وترية
برامج التعلم .ومن ا ٔجل توفري الدعم الكايف لألطفال من العائالت الفقرية من غري القادرين عىل تحمل دفع الرسوم املدرسية الخاصة رغم تلقيهم منحا نقديا ،فسوف يحصلون عىل دعم إضايف (بني 147 $ -50 $
دوالر ا ٔمرييك) ،لكل حالة عىل حدة .وباإلضافة إىل ذلك ،سيتم توفري محو ا ٔمية الكبار ودروس حساب لألرس السورية ملساعدتهم يف التعلم مدى الحياة ومساعدتهم عىل دعم تعليم ا ٔبنائهم.
وسوف يواصل رشكاء الخطة اإلقليمية ( )3RPدعم املدارس املجتمعية السورية يف مدن السادس من ا ٔكتوبر ،وبرج العرب ،والعارش من رمضان والعبور ،حيث يوجد ما يقرب من 9,000من الفتيات واألوالد السوريني
يحرضون فصول تقوية غري رسمية .وه ٔوالء األطفال مسجلون رسميا ً يف املدارس الحكومية املحلية ،وسي ٔودون االمتحانات الوطنية جنباً إىل جنب مع نظرائهم من الطالب املرصيني .ومع ذلك ،يكون حضورهم
اليومي يف املدرسة املجتمعية حيث يتم تعليمهم املنهج املرصي من قبل معلمني سوريني .ويتيح هذا النهج املبتكر للطالب السوريني فرصة التعلم يف بي ٔية ا ٓمنة ومألوفة ثقافياً ،وميكنهم الحصول عىل شهادات إمتام
الدراسة يف حال اجتيازهم االمتحانات العامة .وستهدف التدخالت لزيادة جودة وقدرة هذه املدارس املجتمعية ،من خالل متكني املعلمني وإدارة التدريب .كام سيتم طرح نظم قوية لرصد كل من التحصيل العلمي
والتطوير املهني للمعلمني من ا ٔجل التكيف واالستجابة لالحتياجات املتطورة واملستجدة.
وسوف يقدم رشكاء الخطة خدمة تعليمية شاملة لألطفال غري املصحوبني بذويهم ا ٔو املنفصلني عنهم ،وكذلك برامج تعليمية حسب الطلب ،مع تحقيق ا ٔقىص قدر من الحامية له ٔوالء األطفال ومتكينهم ليكونوا
ا ٔعضاء فاعلني يف مجتمعاتهم ،وإعدادهم لسوق العمل.
ويعمل رشكاء قطاع التعليم يف الخطة اإلقليمية ( )3RPبشكل وثيق جدا ً مع قطاع الحامية ،مبا يف ذلك الرشكاء يف قطاعات الحامية املجتمعية وحامية الطفل والصحة العامة وقطاع سبل كسب العيش ا ٔيضاً .وجاري
تنفيذ برنامج التغذية يف املدارس الحكومية حاليا ًيف ا ٔكرث من  100مدرسة حكومية ،وسيتم تنفيذه ا ٔيضاً عرب مرشوع «التعليم من ا ٔجل التوظيف» يف مجال التدريب التقني واملهني باالشرتاك مع وزارة التعليم الفني
ووزارة الرتبية والتعليم .وقد استفاد منه عدد كبري من الالجئني من الشباب الذكور ،وكذلك النساء اللوايت يسعني لاللتحاق بسوق العمل.
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إطار املساءلة
سوف يستمر رشكاء قطاع التعليم يف العمل مع وزاريت الرتبية والتعليم ،والتعليم العايل وتعزيز التواصل مع مجتمعات الالجئني .حيث يعتمد رشكاء قطاع التعليم نهجا ً يشمل منظامت متعددة لتلبية االحتياجات
التعليمية لالجئني السوريني ،يف حني ا ٔنهم يتصدون يف الوقت ذاته للقضايا األساسية مثل عدم املساواة بني الجنسني ،واملامرسات التمييزية ،والعنف يف املدارس .ويواصل رشكاء قطاع التعليم ا ٔيضاً توثيق املامرسات
الجيدة ،وكذلك تعزيز الرصد الذي تقوم به كل من املدارس الحكومية واملجتمعية لضامن تلقي األطفال تعليامً جيدا ً يف بي ٔية تعليمية ا ٓمنة .كام سيتم ترتيب زيارات للرصد املشرتك وعقد اجتامعات دورية
للمجتمعات يف جميع ا ٔنحاء مرص مع مس ٔوولني من وزارة الرتبية عىل املستويني املركزي واملحيل.
وسوف يستمر رشكاء قطاع التعليم يف إجراء تقييامت منسقة لالحتياجات والقدرات ،فضالً عن تغطية ورصد اآلثار ،وضامن املتابعة الدورية والوصول إىل البيانات واملعلومات الالزمة املتعلقة باملنظامت التعليمية
الستخدامها يف التخطيط االسرتاتيجي .وعىل صعيد مجال الرصد والتقييم وإعداد التقارير ،سوف يواصل رشكاء الخطة تبادل املعلومات عىل نحو استباقي ،وتشغيل ا ٔدوات إدارة املعلومات مبا يف ذلك التقييم املستمر
القاية عىل األدلة وضامن الروابط املشرتكة بني القطاعات.
واالستجابة من قبل املجتمعات املحلية ،لضامن التخطيط والربامج ٔ

© املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني مرص/سكوط نيلسون
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الهدف ١

جدول عرض عام الستجابة القطاع

زيادة وصول األطفال والشباب املتأثرين من األزمة للتعليم.

الهدف الداليل ١

خط األساس:

٨٥٪

الهدف الداليل للعام ٢٠١٧

 #املدارس الحكومية واملجتمعية املدعومة بآليات حامية الطفل ملنع
ومواجهة العنف.

 #األطفال واملراهقون واآلباء الذين لديهم إمكانية الوصول إىل برامج
التعايش وخدمات الدعم النفيس واالجتامعي يف املدارس.

 #الشباب واملراهقون املستفيدون من املنح الدراسية يف مرحلة التعليم
العايل.

أ .مكون اللج ٔو

الهدف الداليل للعام ٢٠١٨

٢٥،٨٠٠
٤٤،٣٤٠
١٠،٠٠٠
١٠
١٢
٦٠٠

 #الشباب واملراهقون املستفيدون من دروس اللغة.

 #األطفال ( 17-3سنوات) الذين يتلقون مساعدات تعليمية (بالتعليم ) #
الرسمي وغري الرسمي.

( #رسمي وغري رسمي) األطفال ( 17-3سنوات)ممن سجلوا يف التعليم.

 #الفتيان والفتيات ( )17-3ممن تلقوا منحا تعليمية.

٢٣،٦٠٠
٤٢،١٢٣
١٠،٠٠٠
٨
١٠،٠٠٠
٥٠٠

١،٠٠٠

إجاميل املتطلبات امليزانية عىل مستوى املخرج ￼

م ٔورشات املخرج

 #املدارس الحكومية التي جرى إعادة تأهيلها ا ٔو تطويرها.

 #املدارس التي تستفيد مرافق املياه املراعية لللفوارق بني الجنسني.

 #ا ٔماكن التعلم (املبادرات املجتمعية) التي تدعم تلبية االحتياجات خارج
( )OOSCاملدرسة.

٩٠٪

ميزانية املراهقني/
الشباب لـ٢٠١٧

١،٥٠٠،٠٠٠

٩٣٪

١،٤٣٠،٠٠٠

ميزانية املراهقني/
الشباب لـ ٢٠١٨

هدف امل ٔورش املوضوعي
٢.١٨

٥،٢٩٠،٢٥٠

اإلجاميل لـ ٢٠١٨

املتطلبات امليزانية (بالدوالر األمرييك)

هدف امل ٔورش املوضوعي
٢.١٧

اإلجاميل لـ ٢٠١٧

٥،٣٥٠،٠٠٠

٢،٠٩٠،٠٠٠

٨٠٠،٠٠٠
٨،٢٤٠،٠٠٠

٧٢٠،٠٠٠

٨٠٠،٠٠٠
٣،٠٢٠،٠٠٠

١،٣٢٠،٠٠٠

٦٥٠،٠٠٠
٧،٢٦٠،٢٥٠

٦٥٠،٠٠٠

٢،٠٨٠،٠٠٠

املتطلبات امليزانية (بالدوالر األمرييك)
الهدف الداليل للعام ٢٠١٨

الهدف الداليل للعام ٢٠١٧
اإلجاميل لـ ٢٠١٧

ميزانية املراهقون/
الشباب لـ٢٠١٧

٧٠
٥
١٠
٩٠٠

اإلجاميل لـ ٢٠١٨

٥٠
٥
١٠
١،٠٠٠

ميزانية املراهقون/
الشباب لـ ٢٠١٨

٣،٦٣٣،٥٦٦
٣٥٠،٠٠٠

١٠٠،٠٠٠
٣٥٠،٠٠٠

٣،٩٨٣،٥٦٦

٣،٧٠٠،٠٠٠
٢٠٠،٠٠٠

٤٥٠،٠٠٠

١٠٠،٠٠٠
٢٠٠،٠٠٠

٣،٩٠٠،٠٠٠

ب -مكون االستجابة

٨٥٠

م ٔورشات املخرج

األطفال املسجلون يف امل ٔوسسات التعليمية.

املخرجات

كل
( ١.١رسمي وغري رسمي) وصول شامل محسن إىل التعليم من قبل ّ
األطفال واملراهقون والشباب ضمن الفئات األكرث ،ضعفا بسبب اإلعاقة ،
النوع ،النزاع  ،اللغة ،السن ،الفقر وقضايا حامية الطفل مثل الزواج ا ٔو عاملة
األطفال املبكرة؛

 ١.٢برنامج دعم ضامن خدمات التعليم ا ٓمنة ،وتتم بالتعاون مع العاملني
بحامية الطفل ،وتتضّ من تدريب املعلمني ،تدعم وزارة التعليم تأسيس
وفرض عمليات منع العقاب البدين يف املدارس؛ معالجة التنمر والعنف بني
األطفال ووتوقية تحديد وإحالة للخدمات املتخصصة لألطفال املعرضني
لخطر العنف مبا يف ذلك العنف القائم عىل النوع االجتامعي

 ١.٣حشد جهود املنارصة لدعم منح التعليم األعىل ،مع ا ٔخذ اعتبارات
الحامية يف الحسبان.

املخرجات

 ١.٤تحسنت القدرات املادية للمدارس العامة واملجتمعية بناء وإعادة
تأهيل وإنشاء املرافق التعليمية وا ٔماكن التعلم فضال عن توفري مرافق تراعي
الفوارق بني الجنسني.

 ١.٢ترتيب األولويات اللتحاق املراهقني يف التعليم املهني النظامي وغري
النظامي والتدريب ،مبا يتامىش مع السياسات الوطنية واسرتاتيجيات تعزيز
الرشاكات مع القطاع الخاص لفرص التدريب والتوظيف.

 #الشباب ( 20-15سنة) املسجلون يف التعليم الفني واملهني الرسمي وغري
الرسمي.

إجاميل املتطلبات امليزانية عىل مستوى املخرج ￼

٣٠٠،٠٠٠
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تحسني نوعية التعليم الرسمي وغري الرسمي ضمن بيئة متكينية

الهدف ٢

الهدف الداليل ٢

خط األساس:

 ٢.١توفري التطوير املهني للمعلمني وامليرسين والعاملني يف املدرسة
وتدريبهم عىل املنهجيات الوقائية والتفاعلية التي تركز عىل الطفل.

 ٢.٢استفاد األطفال والشباب واملراهقون من تعليم املهارات الحياتية
واألنشطة الرتفيهية.

٥٠٪

#موظفو التعليم واملعلمون الذين تدربوا.

 #ااألطفال ( 17-5سنوات) ممن استفادوا من نشاطات مهارات الحياة يف
األماكن الرسمية.

 #األطفال ( 17-5سنوات) ممن استفادوا من نشاطات مهارات الحياة يف
األماكن غري الرسمية.

أ .مكون اللج ٔو

 #و  ٪الطالب واملدارس والعاملون بالتعليم يف املناطق املتأثرة التي يجري دعمها.

املخرجات
الهدف الداليل للعام ٢٠١٧

٢،٥٠٠
٣٥٠
٨،٦٠٠

م ٔورشات املخرج
الهدف الداليل للعام ٢٠١٨

٢،٠٠٠
٣٠٠
٨،٢٠٠

إجاميل املتطلبات امليزانية عىل مستوى املخرج ￼

هدف امل ٔورش املوضوعي
٢.١٧

٧٠٪

هدف امل ٔورش املوضوعي
٢.١٨

ميزانية املراهقني/
الشباب ٢٠١٧

٢،٢٠٠،٠٠٠

اإلجاميل لـ ٢٠١٧

١،٠٠٠،٠٠٠
٢،٦٥٦،٠٠٠

٨٠٪

اإلجاميل لـ ٢٠١٨

١،٨٠٠،٠٠٠
١٣٠،٠٠٠

املتطلبات امليزانية (بالدوالر األمرييك)
ميزانية املراهقني/
الشباب لـ ٢٠١٨

١١٠،٠٠٠

٣،٦٥٦،٠٠٠

٢،٢٠٠،٠٠٠

١،٩٣٠،٠٠٠

١١٠،٠٠٠
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املخرجات

 2.3رشاء وتوزيع الكتب املدرسية واملواد التعليمية والتعلم واللوازم املدرسية
(الحقائب املدرسية ،و «املدرسة يف صندوق).

 2.4تحسني وتطوير املواد التدريبية للمعلمني.

( #مصادر وحوافز) توفري الدعم إىل املعلمني.

م ٔورشات املخرج

 #الشباب ( 17-5سنوات) ممن استلموا مواد تعليمية

 #الشباب ( 24-18سنوات) ممن استلموا مواد تعليمية

 #األطفال ممن استلموا حقائب مدرسية (  5-17سنوات)

 #الهئات والفاعلون مبجال التعليم ممن تدربوا عىل تطوير املناهج.

 #الورشات التقنية التي عقدت ملوظفي وزارة الرتبية والتعليم.

 #موظفو التعليم واملعلون الذين يستلمون الحوافز.

 #موظفو التعليم واملعلمون الذين تسلموا مصادر ومعدات تعليمية
وكتيبات إرشاد وتوجيه.

إجاميل املتطلبات امليزانية عىل مستوى املخرج ￼

الهدف الداليل للعام ٢٠١٧

١،٢٠٠،٠٠٠
١٠٠
١،٥٠٠
٥٠
٢٠
٦٠
٤٠٠

ب -مكون االستجابة

الهدف الداليل للعام ٢٠١٨

١،٥٠٠،٠٠٠
١٠٠
١،٦٠٠
٥٠
٢٠
٨٠
٤٠٠

اإلجاميل لـ ٢٠١٧

٢،٧٥٠،٤٣٤

املتطلبات امليزانية (بالدوالر األمرييك)
ميزانية املراهقني/
الشباب ل ٢٠١٧

اإلجاميل لـ ٢٠١٨

ميزانية املراهقني/
الشباب لـ ٢٠١٨

٤٥٠،٠٠٠
٥١٠،٠٠٠

-

٢،٣٠٠،٢٥٠
٣٥٠،٠٠٠
٥١٠،٠٠٠

-

٣،٩٨٣،٥٦٦

-

٣،٩٠٠،٠٠٠

-
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القاية عىل األدلة) للمتطلبات يف الوقت املناسب.
تقوية قدرات نظام التعليم يف االستجابة (املنسقة ٔ

الهدف ٣

الهدف الداليل ٣

خط األساس:

الهدف الداليل للعام ٢٠١٧

٠

الهدف الداليل للعام ٢٠١٨

٦٠٠
٣٠

الهدف الداليل للعام ٢٠١٧

٢
١٠،٠٠٠

ب -مكون االستجابة

الهدف الداليل للعام ٢٠١٨

٢
١٢،٠٠٠

٢٥

٦٠٠

أ .مكون اللج ٔو

 #الربامج املطابقة لتحسني جمع البيانات.

املخرجات

م ٔورشات املخرج

#ممن تدربوا عىل السياسة ،التخطيط ،جمع ( )f /mالعاملني بالتعليم
البيانات،تنسيق بني القطاعات و .INEEMS

 ٣.١توفري التدريب للجهات الفاعلة بالعملية التعليمية وذلك عىل وضع
السياسات والتخطيط والتنسيق يف هذا القطاع عىل الصعيدين الوطني و
الطواري وعىل معايري الدنيا شبكة الطواريء بني الوكاالت
املحيل يف سياقات
ٔ
يف التعليم .INEE

 ٣.٢وضع برامج لتعزيز قدرة املدارس يف جمع البيانات ،يف التخطيط والعمل
الطواري (إدارة)مدرسية.
يف إطار التأهب لحاالت
ٔ

 #الربامج املطبقة لتحسني جمع البيانات.

م ٔورشات املخرج

إجاميل املتطلبات امليزانية عىل مستوى املخرج ￼

 #ااملدارس التي ا ٔمدت بأجهزة مجموعة بيانات ا ٓي يس يت.

املخرجات

 ٣.٤تحسني جمع البيانات املتعلقة بالتعليم الرسمي وغري الرسمي ،مبا يف
ذلك تتبع األطفال خارج املدرسة ،والتقييامت املدرسية (مبا يف ذلك التقييم
الرسيع ،تعيينات التحليلية وتعميم جمع البيانات املتعلقة بالالجئني يف نظم
معلومات  EMISإدارة العملية التعليمية.

 #األطفال ممن جرى تقييمهم و دعمهم باألدوات التعليمية املطورة (غري
رسمي).

إجاميل املتطلبات امليزانية عىل مستوى املخرج ￼

هدف امل ٔورش املوضوعي
٢.١٧

 ٣برامج

هدف امل ٔورش املوضوعي
٢.١٨

 ٥برامج

اإلجاميل لـ ٢٠١٨

ميزانية املراهقني/
الشباب لـ ٢٠١٧

-

اإلجاميل لـ ٢٠١٧

٢١٠،٠٠٠

املتطلبات امليزانية (بالدوالر األمرييك)
ميزانية املراهقني/
الشباب لـ ٢٠١٨

١٧٠،٠٠٠

-

٥٥٠،٠٠٠
٧٢٠،٠٠٠
املتطلبات امليزانية (بالدوالر األمرييك)

-

-

٩٥٠،٨٦٨
١،١٦٠،٨٦٨

اإلجاميل لـ ٢٠١٧

٣٧٠،٠٠٠
٣٧٠،٠٠٠

ميزانية املراهقني/
الشباب لـ٢٠١٧

-

اإلجاميل لـ ٢٠١٨

٤٦٧،٧٥٠
٤٦٧،٧٥٠

ميزانية املراهقني/
الشباب لـ ٢٠١٨
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 +التعليم

متطلبات القطاع املايل لكل منظمة
اإلجاميل بالدوالر األمرييك ٢٠١٧
الوكالة /املنظمة

اإلجاميل بالدوالر األمرييك ٢٠١٨

مكون اللجوء

مكون الصمود

اإلجاميل

مكون اللجوء

مكون الصمود

اإلجاميل

يونيسف

٢٥٠،٠٠٠

٣،٦٢٤،٠٠٠

٦،١٢٤،٠٠٠

٢،١٢٠،٠٠٠

٣،٤١٨،٠٠٠

٥،٥٣٨،٠٠٠

م ٔوسسة فرد

٣٢٨،٠٠٠

١٠٠،٠٠٠

٤٢٨،٠٠٠

٣٥١،٠٠٠

١٠٠،٠٠٠

٤٥١،٠٠٠

٢،٥٨٠،٠٠٠

٣٩٠،٠٠٠

٢،٩٧٠،٠٠٠

٤٥٩،١٢٥

٤٠٠،٠٠٠

٨٥٩،١٢٥

٧٠٢،٠٠٠

١،٥٤٠،٠٠٠

٢،٢٤٢،٠٠٠

٤٣٠،١٢٤

١،٣٤٠،٠٠٠

١،٧٧٠،١٢٥

٦،٩٤٦،٨٦٨

٢،٤٠٠،٠٠٠

٩،٣٤٦،٨٦٨

٦،٥٥٠،٠٠٠

٢،٢٧٠،٠٠٠

٨،٨٢٠،٠٠٠

١٣،٠٥٦،٨٦٨

٨،٠٥٤،٠٠٠

٢١،١١٠،٨٦٨

٩،٩١٠،٢٥٠

٧،٥٢٨،٠٠٠

١٧،٤٣٨،٢٥٠

هي ٔية اإلغاثة الكاثوليكية
هي ٔية انقاذ الطفولة
املفوضية السامية لألمم املتحدة
لشؤون الالجئني
اإلجاميل
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© املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني مرص/شون بالدوين
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قطاع الصحة

جدول استجابة املجموعة العاملة يف قطاع الصحة
املنظامت الرئيسية
الرشكاء املطالبون
رشكاء آخرون
األهداف
معامل النوع االجتامعي
املتطلبات املالية
املتطلبات املالية للجوء
املتطلبات املالية للصمود
إجاميل املتطلبات املالية للخطة ()3RP

ترا ٔسه املفوضية ويشارك يف رئاسته منظمة الصحة العاملية.
املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني ،منظمة الصحة العاملية ،يونيسف ،املنظمة الدولية للهجرة ،صندوق األمم املتحدة
للسكان ، Pathfinder،هي ٔية إنقاذ الطفولة.
ٕ
وزارة الصحة ،اتحاد األطباء العرب ،كاريتاس ،جمعية مصطفى محمود ،هيئة تري دي زوم مرص ،منظمة ا ٔطباء العامل ،ايبسكو ،كري.
 -1تحسني الوصول إىل الرعاية الصحية األساسية الشاملة وجيدة املستوى لالجئني السوريني والجاليات املتأثرة يف مرص.
 -2تحسني املساعدة املن ِقذة للحياة عرب الرعاية الصحية الثانوية والثالثية الرضورية لالجئني السوريني يف مرص.
 -3دعم قدرات خدمات العناية الصحية الوطنية لتزويد الرعاية الصحية جيدة املستوى وغري التمييزية يف املحافظات األكرث تأثرا ً.
 -4تقوية االستجابة الصحية مجتمعية األساس.

٢a
٢٠١٧
USD ٨،٦٢٢،٥٠٠
USD ٦،٨٥٥،٣٦٨
USD ١٥،٤٧٧،٨٦٨

٢٠١٨
USD ٧،٩٦١،٠٠٠
USD ٧،٠٠٠،٣٦٨
USD ١٤،٩٦١،٣٦٨

إنجازات القطاع (أكتوبر)٢.١٦
االستجابة املخطط لها قبل نهاية العام

مجمل من تلقوا مساعدات

٩٥٪

٢٩٥

٢٩٣٪

٥٣٠

 ١١٢وحدة رعاية صحية أولية تم تطويرها

٨٢٪

١٣٦

 ٣٥،٠٦٧حالة تم إحالتها للرعاية املتخصصة

٨٨٪

٤٠،٠٠٠

 ٤،٨٩٦متلقي لعالج األمراض املزمنة

٩٨٪

٥٠٠٠

 ٧٩،٦١٥إستشارة طبية (رعاية أولية و أمراض مزمنة)

٨٠٪

١٠٠،٠٠٠

 ٢٨١موظف تم تدريبهم لتقديم الخدمات الصحية
 ١،٥٥٤مقدمي خدمات صحية أولية تم تدريبهم
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الوضع الحايل
يف عام  ،2016استمر قطاع الصحة يف دعم الوصول إىل خدمات الرعاية الصحية األولية الشاملة من خالل عدد من الرشكاء واملنظامت غري الحكومية واملراكز الصحية التابعة لوزارة الصحة املرصية.
يعترب نظام الرعاية الصحية يف مرص نظاماً مركباً إىل حد ما ،حيث تشرتك عدة هيئات يف إدارة ومتويل وتوفري الرعاية .وتظل وزارة الصحة والسكان هي املس ٔوولة عن الصحة العامة والسياسة السكانية ،فضالً عن
توفري الخدمات الصحية العامة .وعىل الرغم من الجهود التي تبذلها الحكومة من ا ٔجل التغطية الشاملة ملا يقرب من نصف مجموع النفقات الصحية للمرصيني ،فإن املرىض
يدفعون نصف التكلفة يف مرحلة ما من الخدمة املقدمة يف املرافق العامة والخاصة.
ومتر مرص مبرحلة من التحول الدميغرايف والصحي الذي ي ٔوثر عىل كل من حجم السكان والحالة الصحية لهم ،والتي تتميز بخفض معدالت وفيات الرضع واألطفال بسبب اإلسهال واألمراض القابلة للتحصني والوقاية
منها والتهابات الجهاز التنفيس ،وزيادة يف األمراض غري املعدية .وعىل الرغم من توفر مجموعة واسعة من سبل الرعاية الصحية األولية والخدمات التابعة لوزارة الصحة ،فإن معظم األمراض غري املعدية يجري
عالجها عىل مستوى املستشفيات واملختصني (العيادات الخارجية  /الداخلية) ،مام ي ٔودي إىل ارتفاع نفقات الرعاية الصحية.
وبعد صدور املرسوم الرئايس يف سبتمرب  ،2012الذي يويص بتمكني وصول السوريني إىل الخدمات الصحية ،ا ٔصبح بوسع جميع الالجئني السوريني الوصول حالياً إىل خدمات الرعاية الصحية األولية العامة .وميكن
ذلك الالجئني السوريني من الحصول عىل فرص متساوية يف الوصول إىل خدمات الرعاية الصحية بتكاليف مامثلة لسكان مرص.
وحتى ا ٔغسطس من العام  ،2016حسبام ذكر الرشكاء يف مجال الصحة ،فقد تم تقديم  61862استشارة متعلقة بالرعاية الصحية األولية للنساء والفتيات واألوالد والرجال ،مبا يف ذلك  4869استشارة بشأن األمراض
غري املعدية و  2014بشأن الصحة النفسية يف مرافق رشيكة معتمدة  .كام تم دعم وصول  30,304شخص إىل الرعاية الصحية الثانوية و /ا ٔو الشاملة .وعالوة عىل ذلك ،تم تسجيل ما مجموعه  646استشارة سابقة
للوالدة و  604والدة حتى اآلن يف عام  .2016وباإلضافة إىل ذلك ،تلقى  9809طفالً سورياً تحت سن الخامسة خدمات التطعيم ومراقبة النمو الروتينية.
ويتحمل املرصيون  % 70من تكلفة خدمات اإلحالة للرعاية الصحية الثانوية والثالثية ،ويعترب ذلك عبئا مرتفع التكلفة .وينطبق األمر نفسه عىل غري املرصيني ألنهم ا ٔيضاً ليسوا طرفا يف التمويل الحكومي اإلضايف
الطواري الشديدة الخطورة .ومنذ بداية
الذي يتم توفريه للمواطنني من خالل التأمني .ولتغطية هذه الثغرات ،تدعم املفوضية توفري خدمات الرعاية الصحية الثانوية واملنقذة للحياة األساسية ،مبا يف ذلك حاالت
ٔ
عام  ،2016اعتمدت املفوضية نهج اإلحالة االسرتاتيجي لضامن توفري الرعاية واإلحالة الصحية الثانوية واملنقذة للحياة لالجئني السوريني من خالل شبكة من املرافق ،مبا يف ذلك املستشفيات والصيدليات واملختربات
لضامن خدمة ا ٔكرث فعالية من حيث التكلفة .وعالوة عىل ذلك ،دعمت الحصول عىل الخدمات الطبية املتخصصة لالجئني ذوي االحتياجات املعقدة ا ٔو الحادة ،مثل مرىض الرسطان واألمراض املزمنة ورعاية الفشل
الكلوي .ويتم تحديد هذه الحاالت من قبل لجنة متخصصة.
ويف عام  ،2016بدا ٔت املفوضية ورشكا ٔوها برنامج الرعاية املنزلية ،حيث يقوم  24متطوعاً سورياً مدرباً بتوفري الرعاية يف مرحلة املتابعة بعد الخروج من املستشفى .وقد واصل كل من اليونيسيف ومنظمة الصحة
العاملية لعب دور رئييس يف دعم جهود التوعية لرفع مستوى الوعي بني األرس السورية فيام يتعلق بالوصول إىل مرافق الرعاية الصحية العامة يف املناطق املستهدفة ،مع الرتكيز بشكل خاص عىل خدمات الرعاية
الصحية الشاملة لصحة األم والطفل .وقد تم تدريب مائتني من العاملني يف مجال الصحة املجتمعية السوريني لتنفيذ هذا الرفع للوعي الصحي.
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جدول سكاين
٢٠١٧
املجموعة السكانية

الالجئون السوريون

أفراد املجتمعات املتأثرة

التقسيم حسب النوع

مجموعات سكانية بحاجة
ملساعدة

٢٠١٨

مجموعات سكانية بحاجة
املجموعة السكانية الُمست َهدفة
ملساعدة

املجموعة السكانية الُمست َهدفة

رجال

٣٢،٨٠٠

٣٢،٨٠٠

٣١،٥٠٠

٣١،٥٠٠

نساء

٣٢،٠٠٠

٣٢،٠٠٠

٣١،٠٠٠

٣١،٠٠٠

أوالد

٢٤،٩٠٠

٢٤،٩٠٠

٢٤،٤٠٠

٢٤،٤٠٠

بنات

٢٣،٣٠٠

٢٣،٣٠٠

٢٣،١٠٠

٢٣،١٠٠

اإلجاميل الفرعي

١١٣،٠٠٠

١١٣،٠٠٠

١١٠،٠٠٠

١١٠،٠٠٠

رجال

٦٠٩،١١٠

١٨٢،٧٣٣

٦٠٩،١١٠

١٨٢،٧٣٣

نساء

٥٦٩،٣٩٢

١٨١،٢٠٥

٥٦٩،٣٩٢

١٨١،٢٠٥

أوالد

٢٥٣،٩٧٦

٢٥٣،٩٧٦

٢٥٣،٩٧٦

٢٥٣،٩٧٦

بنات

٢٥٣،١٩٦

٢٥٣،١٩٦

٢٥٣،١٩٦

٢٥٣،١٩٦

١،٦٨٥،٦٧٤

٨٧١،١٠٩

١،٦٨٥،٦٧٤

٨٧١،١٠٩

١،٧٩٨،٦٧٤

٩٨٤،١٠٩

١،٧٩٥،٦٧٤

٩٨١،١٠٩

اإلجاميل الفرعي
اإلجاميل الكيل

االحتياجات ومواطن الضعف واالستهداف
إن الالجئني القادمني ملرص الذين يسعون إىل الرعاية الصحية األولية والثانوية والثالثية لديهم توقعات وتصورات مختلفة حول خدمات الرعاية الصحية ،اعتامدا ًعىل ما يف مخيلتهم عن ا ٔوضاع قطاع الصحة يف
موطنهم األصيل.
ويف عام  ،2016ا ٔظهر املسح الخاص بالوصول إىل الرعاية الصحية واإلفادة منها ( ،)HAUSالذي ا ٔجرته املفوضية لالجئني السوريني ،ا ٔن معرفتهم بالخدمات الصحية املدعومة واملجانية املتاحة لالجئني محدودة،
وا ٔنهم كثريو الرتدد عىل املرافق الصحية طلباً للعالج ،خاصة العالج الباهظ التكاليف ،والذي يكون عالجاً خاصاً يف الغالب (نحو  % 64من الالجئني) .وقد ا ٔنفق ما يقرب من ثالثة ا ٔرباع األرس ما متوسطه  735جنيهاً
مرصياً ( 100دوالرا ً) شهريا عىل الرعاية الصحية ،وفقا ألعىل الفواتري يف العيادات الخاصة واملستشفيات .وتبني ا ٔي ًضا ا ٔن  % 39من األرس التي شملتها الدراسة تعاين من ا ٔمراض مزمنة تم اإلبالغ عنها ذاتيا ،ويأيت
القاية .ومع ذلك ،فإن نحو ربع البالغني الذين يعانون من ا ٔمراض مزمنة ال يستطيعون تحمل تكاليف عالج حالتهم.
ارتفاع ضغط الدم والسكري وا ٔمراض القلب عىل را ٔس ٔ
وذكر  % 60فقط من النساء الحوامل ا ٔنهن لجأن إىل خدمات رعاية الحمل ،إما بسبب التكلفة وصعوبة االنتقال ،ا ٔو لعدم شعورهن بكون الرعاية السابقة للوالدة ا ٔمرا ً هاماً .يذكر ا ٔن معدل عمليات الوالدة القيرصية
بني النساء السوريات مرتفع جدا ً ،إذ يبلغ  % 55.6من جميع الوالدات ،وهو معدل مامثل ملثيالتهن املرصيات .وقد كان معدل مضاعفات حديثات الوضع مرتفعاً ،مبا يقرب من  % 15.9من الوالدات ،مام ي ٔودي إىل
دخولهن املستشفى ،وهو ما يتطلب إبقاء املولود يف املستشفى ملدة ا ٔسبوعني يف املتوسط.
ا ٔما بالنسبة للرعاية املتخصصة ،ووفقاً لتقييم ا ٔجرته منظمة الصحة العاملية خالل العام  2016عن احتياجات قطاع الصحة،فقد ذكر ربع األرسالتي شملتها الدراسة ا ٔن العالج جرى يف املستشفيات ،الخاص منها
عىل وجه الخصوص .ا ٔما الجراحة ،فتعد السبب الرئييس ملعاودة املستشفيات ،وتعترب األموال الخاصة املصدر الرئييس لتغطية نفقات العمليات الجراحية ،تليها خدمة الرعاية الصحية املدعومة من املفوضية.
ا ٔما بالنسبة لصحة الطفل ،وحسب استطالع منظمة الصحة العاملية لألطفال دون سن الخامسة ،فقد تبني ارتفاع معدالت التطعيم ،وقد تلقى معظم األطفال التطعيم يف املرافق العامة .كام ا ٔظهرت الدراسات التي
ا ٔجرتها منظمة اليونيسيف ا ٔن الغالبية العظمى من األمهات السوريات تشاركن يف حمالت التطعيم الوطنية مع عدم وجود عقبات تذكر .كام ا ٔفادت الدراسة ا ٔيضاً بأن املصدر الرئيس للمعلومات حول الحمالت
هو ا ٔفراد األرسة والجريان.

 -٤صفحة مكتب منظمة الصحة العاملية http://www.who.int/countries/egy/en/
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االتجاهات االسرتاتيجية وخطة االستجابة
يسعى قطاع الصحة لتلبية احتياجات الالجئني واملجتمعات املتأثرة بهدف عام هو :خفض معدالت املرض والوفيات بني ه ٔوالء السكان ،وضامن قدرة جميع الالجئني عىل الوصول إىل الخدمات الصحية .وسوف
تسعى االسرتاتيجية إىل خلق توازن بني تعزيز النظم الصحية وتقديم خدمة جيدة ،ومن ثم سرتكز عىل محورين:
ا ٔ) دعم الوصول املستدام والعادل عن طريق توفري مستوى جيد من خدمات الرعاية الصحية (األولية ،والثانوية/الثالثية الرضورية) ،فيام يجري يف الوقت ذاته تعزيز نرش الوعي الصحي املجتمعي.
القاية ،مع تركيز ا ٔسايس عىل املكونات الرئيسية ،ومنها :صحة الطفل واألمراض غري املعدية والصحة العقلية والصحة اإلنجابية ،مبا يف ذلك الناجني من حوادث العنف القائم عىل
ب) تقوية النظم الصحية الوطنية ٔ
ا ٔساس الجنس ا ٔو النوع االجتامعي.
القاية من األولويات ،وكذلك التوسع يف تغطية الخدمات الصحية من خالل دعم وزارة الصحة يف تنفيذ نهج صحة األرسة
وستظل املحافظة عىل وتحسني فرص الحصول املتساوي وعدم التمييزي عىل الخدمات ٔ
يف املناطق املختارة .وسيتم التعاطي مع ثغرات محددة تتعلق بالقدرات عىل االستجابة الحتياجات الصحة النفسية واألمراض غري املعدية يف مرافق الرعاية األولية ضمن نطاق ا ٔوسع من الربنامج يف املناطق التي
تستضيف الالجئني.
وخالل العامني  ،2018-2017سوف يكثف قطاع الصحة من جهوده للتأثري عىل سلوك الالجئني السوريني يف التامس الرعاية الصحية لتحويله إىل استفادة ا ٔكرب من املرافق الصحية العامة بدالً من العيادات الصحية
الخاصة الباهظة التكلفة .وسيتم تحقيق ذلك من خالل برامج التوعية املجتمعية التي يقوم بها متطوعو صحة املجتمع السوريون وغريهم .ويفرتض ا ٔن يوفر هذا النهج ا ٔيضاً فرص كسب الرزق للمتطوعني السوريني،
حيث يتم تزويدهم بحوافز صغرية.
وللتأكد من ا ٔن املرافق الصحية العامة لديها القدرة عىل خدمة الالج ٔيني ،سيدعم الرشكاء وزارة الصحة لتعزيز النظام الصحي ،وذلك من خالل رفع قدرات املرافق املختارة التي سوف تفيد الالجئني واملجتمعات
املحلية املحيطة بهم .ومن شأن ذلك ا ٔن يعزز الفرصة ملن هم يف حاجة ضمن املجموعتني السكانيتني يف الحصول عىل الرعاية الصحية الجيدة عىل قدم املساواة ومع عدم التمييز.
وسوف تستمر االستجابة التي اقرتحها الرشكاء يف مجال الصحة للرتكيز عىل ا ٔنشطة صحة األم والطفل ،مبا يف ذلك الحصول عىل هذه الخدمات للمراهقني .ويف تعاون وثيق مع قطاع األمن الغذايئ ،سيضمن القطاع
الصحي استمرار إتاحة خدمات التغذية الرئيسية لألمهات الحوامل واملرضعات والطفل متاحة.
كام ستُعطى األولوية للسوريني محل اهتامم مفوضية الالج ٔيني من ذوي اإلعاقة ،رجاالً ونسا ًء ،ا ٔوالدا ً وفتيات ،فضال ًعن الناجني من العنف القائم عىل ا ٔساس الجنس ا ٔو النوع االجتامعي ،يف إطار اسرتاتيجية حامية
ا ٔوسع لتعزيز االندماج املجتمعي وعدم التمييز ضدهم ،وذلك لضامن االستجابة الحتياجاتهم الخاصة بشكل كامل .وعالوة عىل ذلك ،سيتحرى العاملون التنسيق والتعاون مع القطاعات األخرى ،ال سيام قطاع
الحامية ،لتحسني التنفيذ العايل الكفاءة والفعال لنظام اإلحالة وكذلك املساواة يف الوصول يف الوقت املناسب إىل الرعاية الصحية ،ال سيام بالنسبة لإلدارة الصحية للناجيات من العنف القائم عىل ا ٔساس الجنس
ا ٔو النوع االجتامعي ،ا ٔو من سوء املعاملة واالستغالل.

 - ٥انظرUNHCR. 2016. Health Access and Utilization Survey Among Syrian Refugees. UNHCR: Egypt :
 -٦انظرWorld Health Organization. 2016. Health Needs Assessment of Syrian Refugees in Egypt. World Health Organization :
-٧انظرUNICEF. 2015. Source of Knowledge of Syrian Refugees in Egypt About National Immunization Days Against Polio. UNICEF :
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إطار املساءلة
تتمحور مشاركة قطاع الصحة حول تقديم برامج جيدة عىل الدوام ،والوقوف يف موضع املساءلة ا ٔمام الالجئني .يشارك قطاع الصحة بنشاط يف التواصل مع املجتمع لفهم هموم واحتياجات الالجئني السوريني،
وتحقيق ا ٔقىص قدر من التغطية وتوفر الخدمات .يعترب تعزيز االستجابة الصحية املجتمعية الهدف الرئييس يف استجابة القطاع الصحي؛ من ناحية تشجيع املجتمعات واألفراد عىل تقديم معلومات عن مستوى
رضاهم عن نوعية وفعالية الدعم الذي يحصلون عليه ،وتسهيل قيامهم بذلك ،مع إيالء اهتامم خاص للنوع والسن وتنوع إبداء املالحظات .سوف يسعى الرشكاء يف مجال الصحة لتوفري املساعدة الطبية املبارشة
لالجئني السوريني مبا يضمن ا ٓلية شكوى موثقة يف ا ٔماكن عملهم والعيادات الصحية ،بحيث يتمكن الالج ٔيون من الوصول إىل ا ٓليات ا ٓمنة ورسيعة االستجابة للتعامل مع الشكاوى.
وسوف يستمر رشكاء القطاع الصحي يف إجراء تقييامت منسقة لالحتياجات ،فضالً عن تغطية ورصد اآلثار ،لضامن متابعة دورية والوصول إىل املعلومات الطبية الالزمة للتخطيط االسرتاتيجي وتحسني املامرسات.
وسيظل استخدام املعلومات الصحية من قبل الرشكاء ،وكذلك تقييم االحتياجات ،ا ٔدوات رصد هامة لقياس مدى الوصول واالستفادة من الخدمات الصحية الحكومية.
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الهدف ١

جدول عرض عام الستجابة القطاع

تحسن الوصول إىل الرعاية الصحية األساسية /األولية النوعية يف املناطق املتأثرة.

الهدف الداليل ١

خط األساس:

 ٨مرافق صحة عامة
لكل  ١٠،٠٠٠الجيء

الهدف الداليل للعام ٢٠١٧

 #استشارات الصحة العامة ا ٔو الحادة التي قُدمت للفتيات ،النساء ،الفتيان
والرجال.

أ .مكون اللج ٔو

الهدف الداليل للعام ٢٠١٨

٦١،٥٠٠

م ٔورشات املخرج

لكل  ١٠،٠٠٠الجىء يف املناطق املتأثرة.
 #مرافق  /مراكز الصحة األولية املدعومة ّ

املخرجات

 ١.١توفري إستشارة طبية منتظمة يف مرافق الرعاية الصحية األولية.

٥٦،٣٥٠

١٠،٠٠٠
٥،٥٠٠
٣،٧٠٠
٥،٠٠٠
٤،٥٠٠

٩،٠٠٠

 ١.٢توفري إدارة لألمراض املزمنة غري املعدية.

 ١.٣تأمني الوصول للرعاية الصحية املتعلقة باألطفال والشباب والصحة
الجنسية واإلنجابية.

٥،٤٠٠
٣،٣٠٠
٥،٠٠٠
٤،٥٠٠

 #األطفال تحت سن الخامسة ممن تلقوا تطعيامت روتينية وخدمات
مراقبة منو.

 #املرىض الذين يستفيدون من خدمات ا ٔدوية األمراض املزمنة.

 #إستشارات متابعة الحمل.

( #ذكور ،إناث)الشباب الذين يستلمون خدمات واستشارات الصحة
الجنسية واإلنجابية.

 #األشخاص الذين يستلمون خدمات تحديد نسل .

إجاميل املتطلبات امليزانية عىل مستوى املخرج ￼

هدف امل ٔورش املوضوعي
٢.١٧

ميزانية املراهقني/
الشباب لـ٢٠١٧

٣٠٥،٠٠٠

هدف امل ٔورش املوضوعي
٢.١٨

٣٠٥،٠٠٠

-

-

ميزانية املراهقني/
الشباب لـ ٢٠١٨

 ١٣مرافق صحةعامة
لكل ١٠،٠٠٠الجيء

٨٤٠،٠٠٠

١،٣٠٤،٠٠٠

١،٢٣٠،٠٠٠

اإلجاميل لـ ٢٠١٨

املتطلبات امليزانية (بالدوالر األمرييك)

 ١٠مرافق صحةعامة
لكل ١٠،٠٠٠الجيء

اإلجاميل لـ ٢٠١٧

١،٤٢٨،٠٠٠
١،٥٠٥،٠٠٠
٨٦٥،٠٠٠
٣،٧٩٨،٠٠٠

٣٠٥،٠٠٠

٣،٣٧٤،٠٠٠

٣٠٥،٠٠٠
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املخرجات

 1.4تم دعم بناء قدرات (تدريب موظفني ) مراكز الرعاية الصحية األساسية
العامة يف املناطق املتأثرة.

 ١.٥جرى دعم تطبيق النموذج املتكامل للحفاظ عىل الطفل وتغذيته ،وذلك
يف املناطق املتأثرة.

 ١.٦تكامل الكشف عن وإدارة الصحة العقلية واألمراض غري املعدية
والخدمات اإلدارية يف الرعاية الصحية األساسية.

ب -مكون االستجابة

الهدف الداليل للعام٢٠١٧

 #األطفال تحت سن الخامسة ممن تلقوا تطعيامت ضد شلل األطفال خالل
ا ٔيام التطعيم الوطنية.

 #األطفال تحت سن الخامسة ممن تلقوا تطعيام روتينيا وخدمات مراقبة
النمو.

 #مراكز الصحة التي جرى تدعيمها لتكامل برامج الصحة العقلية وخدمات
األمراض غري املعدية باملناطق املتأثرة.

 #املوظفون الذين تلقوا تدريبا عىل الصحة العقلية وخدمات األمراض غري
املعدية باملناطق املتأثرة.

م ٔورشات املخرج

الهدف الداليل للعام ٢٠١٨

٩٧٥
١٠٠
٩٠٠
٧٠
١٥،٠٠٠،٠٠٠
٤،٠٠٠
٣٥
١٥٠
١

 #الربتوكوالت والتعليامت التي جرى تطويرها.

 #مراكز الصحة العامة التي جرى دعمها بهدف تطبيق النموذج املتكامل
للحفاظ عىل الطفل وتغذيته.

 #موظفو حمالت التطعيم املمتدة ممن تدربوا عىل التعليامت امل َّحدثة

 #املشاركون املتدربون يف عيادات الشباب.

 #الرتاكمي للمتدربني املشاركني يف املراكز الصحية.

٨٢٠
١٠٠
٩٠٠
١٠٠
١٥،٠٠٠،٠٠٠
٣،٥٠٠
٣٧
١٠٠
١

إجاميل املتطلبات امليزانية عىل مستوى املخرج ￼

اإلجاميل لـ ٢٠١٧

٦٤٢،٥٠٠
٨٩٠،٠٠٠

٨٥٠،٠٠٠
٢،٣٨٢،٥٠٠

٨٥٠،٠٠٠

٨٧٥،٠٠٠

٦٩٢،٥٠٠

اإلجاميل لـ ٢٠١٨

املتطلبات امليزانية (بالدوالر األمرييك)
ميزانية املراهقني/
الشباب لـ٢٠١٧

٢٢،٥٠٠
-

٢٢،٥٠٠

٢،٤١٧،٥٠٠

ميزانية املراهقني/
الشباب لـ ٢٠١٨

٢٢،٥٠٠
-

٢٢،٥٠٠
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الهدف ٢

الهدف الداليل ٢

املخرجات

 ٢.١تقوية نظام اإلحالة للعناية الثانوية والثالثية بضمن ذلك الخدمات
املتخصصة.

تحسني املساعدة املن ِقذة للحياة عرب الرعاية الصحية الثانوية والثالثية الرضورية لالجئني السوريني يف مرص.

لكل  ٥٠،٠٠٠الجىء يف املناطق املتأثرة.
 #املستشفيات املدعومة ّ

خط األساس:

 ٥مستشفيات  ٥٠،٠٠٠/الجيء

 #اإلحاالت إىل خدمات العناية الصحية الثانوية والثالثية للفتيات والفتيان
والنساء والرجال.

أ .مكون اللج ٔو

الهدف الداليل للعام ٢٠١٧

٣٠،٠٢٠
٨٠٠

م ٔورشات املخرج

الهدف الداليل للعام ٢٠١٨

٣٠،٨٠٠
٦٥٠

 ٢.٢ضامن وصول الرعاية الصحية لذوي اإلعاقات.

٤٠٠
٢١٠

٣٤٠
٢٥٠

 #املرىض الذين تلقوا رعاية صحية ثانوية بسبب تعرضهم لحالة طواريء
صحية مهددة لحياتهم .

 #عدد االشخاص ذوي اإلعاقة ممن تلقوا مساعدات طبية باملراكز.

 ٢.٣تحسني الوصول إىل العناية املركزة الوليدية والوالدية الطارئة الفعالة.

 #وحدات الرعاية املركزة الوليدية

 #النساء الحوامل ممن لديهن مضاعفات مبارشة مرتبطة بالوالدة وتلقني
العالج يف مراكز الرعاية الصحية الثانوية.

١٠٠

املخرجات

 ٢.٤توفري بناء قدرات العاملني يف مراكز الرعاية الصحية الثالثية والثانوية
والطارئة العامة.

١٠٠

م ٔورشات املخرج

 #موظفو الرعاية الصحية (نساء ،رجال) ممن تدربوا يف مراكز رعاية صحية
ثانوية وثالثية

إجاميل املتطلبات امليزانية عىل مستوى املخرج ￼

الهدف الداليل للعام ٢٠١٧

٥٣٠
٥٢

ب -مكون االستجابة

الهدف الداليل للعام ٢٠١٨

٥٠٠
٥٢

 ٢.٥قدرة الجهات الحكومية وغري الحكومية عىل تعزيز الوصول املحسن،
والرسي واآلمن ،للخدمات الصحية املتعلقة بالعنف الجنيس او العنف القائم
عىل النوع االجتامعي.

 #عدد املراكز التي دعمت ملواجهة ا ٔقوى للعنف الجنيس او العنف القائم
عىل النوع االجتامعي باملناطق املتأثرة .

إجاميل املتطلبات امليزانية عىل مستوى املخرج ￼

هدف امل ٔورش املوضوعي
٢.١٧

 ١٥مستشفيات /
 ٥٠،٠٠٠الجيء

هدف امل ٔورش املوضوعي
٢.١٨

 ٢٠مستشفيات  ٥٠،٠٠٠/الجيء

اإلجاميل لـ ٢٠١٨

ميزانية املراهقني/
الشباب لـ٢٠١٧
اإلجاميل لـ ٢٠١٧

املتطلبات امليزانية (بالدوالر األمرييك)
ميزانية املراهقني/
الشباب لـ ٢٠١٨

٣،٥٠٥،٠٠٠
١٩٢،٥٠٠
٥١٠،٠٠٠
٤،٢٠٧،٥٠٠

-

٣،٣٠٥،٠٠٠
١٥٥،٠٠٠
٤١٠،٠٠٠
٣،٨٧٠،٠٠٠

-

اإلجاميل لـ ٢٠١٨

٦٤٥،٠٠٠
٣٠٨،٠٠٠
٩٥٣،٠٠٠

ميزانية املراهقني/
الشباب ل٢٠١٧

٧٧،٤٠٠
٧٧،٤٠٠

اإلجاميل لـ٢٠١٧

٦٤٥،٠٠٠
٢٣٣،٠٠٠
٨٧٨،٠٠٠

املتطلبات امليزانية (بالدوالر األمرييك)
ميزانية املراهقني/
الشباب لـ ٢٠١٨

٣٤،٤٠٠
٣٤،٤٠٠
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تقوية نظام الرعاية الصحية الوطني.

الهدف ٣

الهدف الداليل ٣

 #املناطق التي تستلم املناهج والتعليامت املجددة لدعم .EPI

 #املراكز الصديقة للشباب التي دعمت مبواد ومعدات.

 #ملراكز الصحية العاّمة التي دعمت مبواد ومعدات.

 #املوظفون املتدربون عىل نظام املعلومات يف املراكز املختارة.

 #املراكز الصحية العامة التي دعمت بنظام املعلومات
(.)HIS/EWARN/Mapping

م ٔورشات املخرج

 #مرافق الرعاية الصحية العامة املدعومة بهدف تحسني نوعية الخدمات.

املخرجات

. ٣.١توحيد قيايس وتقوية نظام معلومات الصحة.

 ٣.٢دعم عيني موجه ملرافق الرعاية الصحية العامة يف ملناطق املتأثرة.

 ٣.٣تزويد مرافق الصحة بخدمات نوعية محسنة

 #مراكز الصحة العامة ذات اللوحة النشيطة /الفريق النشط الفاعل.

 #املتدربون عىل منوذج اإلرشاف يف املستوى املركزي.

 #زيادة النسبة املئوية يف زيارة الالجيء إىل املراكز املدعومة (لطلب رعاية
صحية).

إجاميل املتطلبات امليزانية عىل مستوى املخرج ￼

خط األساس:

٩٥

الهدف الداليل للعام ٢٠١٧

٣٥
١٠٠
٢٤١
٨
٣٠٠
٤
٨
٥

ب -مكون االستجابة

الهدف الداليل للعام ٢٠١٨

٣٥
٧٥
٢٤٣
٧
٦
١٤
١٠

٢٨٨

ميزانية املراهقني/
الشباب لـ٢٠١٧

٨،٠٠٠
-

٢٨٤

-

٧،٠٠٠

-

ميزانية املراهقني/
الشباب لـ٢٠١٨

هدف امل ٔورش املوضوعي
٢.١٨

٣٥٤،١٩٣

٢،٥٥٥،٦٧٥

٩٥،٠٠٠

اإلجاميل لـ٢٠١٨

املتطلبات امليزانية (بالدوالر األمرييك)

هدف امل ٔورش املوضوعي
٢.١٧

اإلجاميل لـ٢٠١٧

١١٥،٠٠٠
٢،٧٦١،٦٧٥
١٧٨،١٩٣
٣،٠٥٤،٨٦٨

٨،٠٠٠

٣،٠٠٤،٨٦٨

٧،٠٠٠
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تقوية استجابة صحية ذات ا ٔساس محيل.

الهدف ٤

الهدف الداليل ٤

إجاميل املتطلبات امليزانية عىل مستوى املخرج ￼

 #الزيارات املنزلية بغرض الرعاية الصحية.

 #جلسات التوعية الصحية املجتمعية.

م ٔورشات املخرج

 #املتدربون من عامل الصحة املجتمعية (سوريون ومرصيون).

املخرجات

 ٤.١توسيع وتقوية الوعي الصحي املجتمعي.

املخرجات

 ٤.٢تقوية بناء القدرات يف العمل والتوعية مجتمعي األساس يف األماكن
الحرضية املتأثرة مع دعم الوزارات والجهات املعنية.

م ٔورشات املخرج

 #العاملون بالصحة املجتمعية الذين تدربوا عىل الرعاية الصحية األولية.

 #جلسات التوعية املجتمعية التي عقدت للمجتمعات املضيفة.

 ٢.٥قدرة الجهات الحكومية وغري الحكومية عىل تعزيز الوصول املحسن،
والرسي واآلمن ،للخدمات الصحية املتعلقة العنف القائم عىل النوع
االجتامعي.

إجاميل املتطلبات امليزانية عىل مستوى املخرج ￼

خط األساس:

٢٨١

الهدف الداليل للعام٢٠١٧

٢٤،٣٦٢
١١،٥٠٠

أ .مكون اللج ٔو

الهدف الداليل للعام ٢٠١٨

٤٠،٠٦٢
١١،٥٠٠

الهدف الداليل للعام ٢٠١٧

٨٨٥
٢٤،٠٤٠

ب -مكون االستجابة

الهدف الداليل للعام ٢٠١٨

٨٨٥
٢٤،٠٤٠

١٠٤٣

ميزانية املراهقني/
الشباب لـ٢٠١٧

٢٥،٠٠٠
٢٥،٠٠٠

ميزانية املراهقني/
الشباب ل٢٠١٧

-

٩٠٨

-

ميزانية املراهقني/
الشباب لـ ٢٠١٨

٣٥،٠٠٠
٣٥،٠٠٠

ميزانية املراهقني/
الشباب لـ ٢٠١٨

هدف امل ٔورش املوضوعي
٢.١٨

٦٢٥،٠٠٠

اإلجاميل لـ ٢٠١٨

املتطلبات امليزانية (بالدوالر األمرييك)

٧١٧،٠٠٠
٧١٧،٠٠٠

اإلجاميل لـ٢٠١٨

املتطلبات امليزانية (بالدوالر األمرييك)

هدف امل ٔورش املوضوعي
٢.١٧

اإلجاميل لـ٢٠١٧

٦١٧،٠٠٠
٦١٧،٠٠٠

اإلجاميل لـ٢٠١٧

٥٤٠،٠٠٠
٥٤٠،٠٠٠

-

٦٢٥،٠٠٠

-
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متطلبات القطاع املايل لكل منظمة
اإلجاميل بالدوالر األمرييك ٢٠١٧
الوكالة /املنظمة
املفوضية السامية لألمم املتحدة
لشؤون الالجئني

مكون اللجوء

اإلجاميل بالدوالر األمرييك ٢٠١٨

مكون الصمود

اإلجاميل

مكون اللجوء

مكون الصمود

اإلجاميل

٧،٠٠٠،٠٠٠

٢،٢٦٦،٨٦٨

٩،٢٦٦،٨٦٨

٦،٤٠٠،٠٠٠

٢،٦١٦،٨٦٨

٩،٠١٦،٨٦٨

منظمة الصحة العاملية

٤٠٠،٠٠٠

١،٣٥٠،٠٠٠

١،٧٥٠،٠٠٠

٣٢٥،٠٠٠

١،٠٧٥،٠٠

١،٤٠٠،٠٠٠

يونيسف

٨٠٠،٠٠٠

١،٤٥٠،٠٠٠

٢،٢٥٠،٠٠٠

٧٢٠،٠٠٠

١،٣٠٠،٠٠

٢،٠٢٠،٠٠٠

٣٠،٠٠٠
١٣٥،٥٠٠
٩٧،٠٠٠
١٦٠،٠٠٠
٨،٦٢٢،٥٠٠

٨٣٠،٥٠٠
٢٠١،٠٠٠
٢٨٥،٠٠٠
٤٧٢،٠٠٠
٦،٨٥٥،٣٦٨

٨٦٠،٥٠٠
٣٣٦،٥٠٠
٣٨٢،٠٠٠
٦٣٢،٠٠٠
١٥،٤٧٧،٨٦٨

٤٠،٠٠٠
١٣٩،٠٠٠
٩٧،٠٠٠
٢٤٠،٠٠٠
٧،٩٦١،٠٠٠

٨٢٠،٥٠٠
١٩٥،٠٠٠
٢٨٥،٠٠٠
٧٠٨،٠٠٠
٧،٠٠٠٠،٣٦٨

٨٦٠،٥٠٠
٣٣٤،٠٠٠
٣٨٢،٠٠٠
٩٤٨،٠٠٠
١٤،٩٦١،٣٦٨

صندوق األمم املتحدة للسكان
هيئة انقاذ الطفولة
املنظمة الدولية للهجرة
منظمة باث فايندر
اإلجاميل
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9

قطاع االحتياجات األساسية وسبل العيش
املجموعة العاملة يف قطاع االحتياجات األساسية وسبل العيش

املنظامت الرئيسية
الرشكاء املطالبون
رشكاء آخرون
األهداف
معامل النوع االجتامعي
املتطلبات املالية
املتطلبات املالية للجوء
املتطلبات املالية للصمود
إجاميل املتطلبات املالية للخطة ()3RP

ترا ٔسها املفوضية ،يشارك يف رئاستها برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ (عنرص الصمود واملرونة)
هيئة اإلغاثة الكاثوليكية ،م ٔوسسة فرد ،منظمة العمل الدولية ،املنظمة الدولية للهجرة ،املفوضية ،هابيتات ،الربنامج اإلمنايئ لألمم املتحدة ،يونيدو،
هيئة انقاذ الطفولة ،برنامج األغذية العاملي التابع لألمم املتحدة)
كاريتاس مرص ،بالن الدولية ،الصندوق اإلجتامعي للتنمية

 -1توفري مساعدة يف مجال الحاجات األساسية
 -2تحسني سبل العيش املستدامة وذاتية االعتامد.
 -3تحسني قدرة الرشكاء املحليني عىل توفري خدمات اإلعالة املستمرة وبناء جاليات مرنة صامدة.

١
٢٠١٧
USD ٢٣،٧٢٨،٤١٠
USD ١٤،٠٤٧،١٨٩
USD ٣٧،٧٧٥،٥٩٩

٢٠١٨
USD ٢٢،٧٩١،٢٧٤
USD ١٥،٥٧٢،٢٢٧
USD ٣٨،٣٦٣،٥٠١

إنجازات القطاع (أكتوبر)٢.١٦
االستجابة املخطط لها قبل نهاية العام

 ٤٤١شخص لهم فرص عمل مبرتبات

٤٪

مجمل من تلقوا مساعدات

١١،٤٢٠

 ٩٢٣شخص تم تدريبه يف مجاالت متعلقة بدعم سبل املعيشة

٢٦٪

٣،٤٩٠

 ٧٥،٧٢٤تم دراسة حالتهم للمساعدات

٧١٪

١٠٧،٠٠٠

 ٤١،٥٠٣يحصلون عىل مساعدات مالية

٩٩٪

٤٢،٠٠٠
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الوضع الحايل
عىل مدى العامني املاضيني ،واجهت مرص تحديات اقتصادية خطرية ،مبا يف ذلك انخفاض كبري يف الناتج املحيل اإلجاميل ،مع وجود ما يقرب من ربع السكان يعيشون تحت خط الفقر .وباإلضافة إىل ذلك ،تواجه
البالد معدل بطالة بنسبة  ، % 12,7وتبلغ البطالة بني الشباب ا ٔكرث من ضعف املعدل الوطني  ، % 34,3بينام بلغت معدالت البطالة بني اإلناث نحو ثالث ا ٔضعاف ما هي عليه بني الشباب الذكور.
وتستمر التحديات االقتصادية مع التأثري السلبي عىل الالجئني وملتميس اللجوء وا ٔفراد املجتمعات املحلية املضيفة .وتشري دراسة ا ٔجرتها املفوضية عن املخاطر االجتامعية واالقتصادية التي تواجه الالجئني السوريني
إىل ا ٔن  % 87من األرس املعيشية السورية ( %93من األفراد) املسجلة لدى املفوضية غري قادرة عىل تحمل الحد األدىن من متطلبات الحياة الكرمية .ويف نفس الوقت ،ومع تزايد الضغوط االقتصادية والفقر ،فإن
املجتمعات التي تستضيف عددا ً كبريا ً من الالجئني السوريني تواجه تحديات كبرية يف تلبية احتياجاتهم األساسية.
الجي سوري من الفئات األشد ضعفاً .ومع ذلك ،ال تزال الحاجة ا ٔكرب بكثري من التمويل املتاح ،إذ مل يتم توفري املنح النقدية سوى ملا نسبته
ويف عام  ،2016تم تقديم املنح النقدية غري املرشوطة إىل نحو ٔ 36205
 %35من الالجئني السوريني ،يف حني ا ٔن  % 59من األرس ( % 67من األفراد) غري قادرة عىل تلبية احتياجاتها األساسية.
وقد انتقلت املفوضية إىل منهجية جديدة لتقييم ا ٔوجه الضعف من ا ٔجل تقديم املنح النقدية غري املرشوطة والقسائم الغذائية التي يوفرها برنامج الغذاء العاملي .ويسترشف هذا التوجه قياساً سنوياً للظروف
االجتامعية واالقتصادية لجميع األرس املعيشية لالجئني السوريني يف البالد .وقد متت هذه الدراسة التي تتناول األرس املعيشية من خالل الزيارات املنزلية ا ٔو اللقاءات املكتبية ،حيث تم التسجيل عىل جهاز كمبيوتر
لوحي (تابلت) ليتم نقلها بعد ذلك إىل جهاز خادم (سريفر) مركزي ،حيث تستخدم منهجية استهداف محورها اقتصادي لتحديد الفئات األكرث ضعفاً .ويرشف عىل العملية لجنة استشارية مشرتكة بني املنظامت.
كام تتواصل الجهود يف تقديم خدمات التدريب وتطوير األعامل املهنية لالجئني واملجتمعات املضيفة ،واعتبارا ً من ا ٔغسطس عام  ،2016كان قد تم دعم ما مجموعه  1209فردا ب ِم َنح لبدء ا ٔعاملهم التجارية يف
جميع ا ٔنحاء مرص ،واستفاد  2677شخصا من برامج التدريب وبناء القدرات .ويهدف رشكاء الخطة اإلقليمية ( )3RPلتعزيز حجم وعدد املشاريع التي تهدف بدروها لتعزيز فرص كسب العيش لالجئني وا ٔعضاء
املجتمعات املحلية التي تستضيفهم ،وهو ما ينعكس باإليجاب عىل التامسك االجتامعي واالستقرار داخل املجتمعات .وسوف يستمر الرشكاء يف االستثامر يف املجتمعات املحلية ،كام سيعملون مع امل ٔوسسات املحلية
لبناء القدرة عىل الصمود واملساهمة يف تعزيز تنمية املجتمع عىل املديني املتوسط والطويل.

جدول سكاين
٢٠١٧
املجموعة السكانية

الالج ٔيون السوريون

أفراد املجتمعات املتأثرة

التقسيم حسب النوع
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مجموعات سكانية بحاجة
املجموعة السكانية الُمست َهدفة
ملساعدة

املجموعة السكانية الُمست َهدفة

رجال

٣٢،٨٠٠

٣٢،٨٠٠

٣١،٥٠٠

٣١،٥٠٠

نساء

٣٢،٢٠٠

٣٢،٠٠٠

٣١،٠٠٠

٣١،٠٠٠

أوالد

٢٤،٩٠٠

٢٤،٩٠٠

٢٤،٤٠٠

٢٤،٤٠٠

بنات

٢٣،٣٠٠

٢٣،٣٠٠

٢٣،١٠٠

٢٣،١٠٠

اإلجاميل الفرعي

١١٣،٠٠٠

١١٣،٠٠٠

١١٠،٠٠٠

١١٠،٠٠٠

رجال

٤٧٠،٤٢٣

٩٤،١٧٩

٤٨٠،٤٢٣

١١١،٠٥٣

نساء

٤٥٧،٩٣٧

٩٣،٦٠٦

٤٦٧،٥٥٣

١١٠،٠٣٢

أوالد

٢١٨،٦٣٠

٤٠،١٨٩

٢٢٣،٢٢٢

٤٨،٠٣١

بنات

٢٠٣،٦٣٨

٣٧،٤٣٣

٢٠٧،٩١٥

٤٤،٧٣٨

١،٣٥٠،٦٢٨

٢٦٥،٤٠٧

١،٣٧٩،١١٣

٣١٣،٨٥٤

١،٤٦٣،٦٢٨

٣٧٨،٤٠٧

١،٤٨٩،١١٣

٤٢٣،٨٥٤

اإلجاميل الفرعي
اإلجاميل الكيل

مجموعات سكانية بحاجة
ملساعدة

٢٠١٨

االحتياجات ومواطن الضعف واالستهداف
يعد العثور عىل وظيفة ا ٓمنة وتأمني االحتياجات األساسية يف مرص مهمة شاقة بالنسبة ملعظم الالجئني نظرا ً للمتطلبات اإلدارية الواردة يف الترشيعات ذات الصلة بالعمل .فمن الصعب عىل الالجئني (باعتبارهم
ا ٔجانب) الحصول عىل تصاريح للعمل يف مرص .وكنتيجة لذلك ،يقبل ه ٔوالء وظائف غالباً ما تكون ذات طبيعة مرهقة واستغاللية.
ا ٔظهرت النتائج األولية لتقييم مواطن ضعف الالجئني يف مرص ()EVARالذي ا ٔجرته املفوضية يف عام  2016ا ٔن الظروف املعيشية لالجئني السوريني مل تتحسن ،وا ٔن  % 94من السوريني املسجلني يف املفوضية الذين
جرى تقييمهم غري قادرين عىل تلبية الحد األدىن من متطلبات العيش والحياة الكرمية .وقد تأثرت األرس التي تعيلها النساء عىل وجه الخصوص ،متضمنة  % 72من األشد ضعفًا .وتشري النتائج ا ٔيضاً إىل ا ٔن  % 69من
الذكور السوريني ممن هم يف سن العمل يعملون ،بينام ال يعمل سوى  % 5من اإلناث يف سن العمل  .كام ا ٔشار التقييم إىل ا ٔن  % 45من اإلناث يف سن العمل كن يبحنث عن فرص العمل ،يف حني ا ٔن  % 50منهن مل
يرغنب يف العمل بسبب املعوقات الثقافية ضمن قضايا ا ٔخرى متصلة بالنوع االجتامعي .وبشكل عام ،لجأت  % 48من األرس التي شملتها الدراسة القرتاض املال الالزم ا ٔو الرشاء بالدين لتلبية احتياجاتهم األساسية.
وتشري البيانات إىل ا ٔن معظم الالجئني املسجلني لدى املفوضية مستضعفون من الناحية االجتامعية واالقتصادية ،وهو ما ي ٔوثر عىل مستوى الحامية واملساعدة والدعم النقدي املطلوب.
وملنع تفاقم مواطن الضعف ،تقدم املنح النقدية غري املرشوطة لألرس األكرث ضعفاً ،حيث يجري تحديدهم من خالل إطار تحلييل شامل ينطوي عىل فحص مستويات متعددة من البيانات.
ويف املقام األول ،تستند برامج سبل العيش عىل نهج قائم عىل املناطق حيث يستهدف مجموعة من املجتمعات املضيفة التي تستضيف عددا ً كبريا ً من الالجئني السوريني.وقد استقر الالج ٔيون يف مرص يف عدد قليل
من املناطق الحرضية وشبه الحرضية عىل طول مشارف القاهرة واإلسكندرية ودمياط وبعض الجيوب يف جميع ا ٔنحاء منطقة دلتا النيل .وسوف تركز األنشطة الرئيسية عىل تلبية احتياجات الالجئني واملجتمعات
املضيفة لهم ونقاط الضعف لديهم يف هذه املناطق .وعالوة عىل ذلك ،فإن عنرص الصمود يف هذا املجال يركز بشكل خاص عىل الوصول إىل الف ٔيات األكرث ضعفاً والفقراء عىل ا ٔساس خريطة الفقر يف مرص ،والدراسات
االستقصائية لتقييم مواطن ضعف الالجئني يف مرص التي تقودها املفوضية ،وغريها من منهجيات االستهداف والتقييم.

االتجاهات االسرتاتيجية وخطة االستجابة
سوف يستمر الرتكيز عىل توفري االحتياجات األساسية لدعم الالجئني األكرث احتياجاً من النواحي االجتامعية واالقتصادية لتحسني قدرتهم عىل يكونوا ا ٔعضاء فاعلني يف املجتمع والحصول عىل الخدمات األساسية بأمان
وكرامة ،استنادا ًإىل معلومات منبثقة من تقييامت مواطن الضعف .وسيتم دعم ه ٔوالء الالجئني مبنح نقدية غري مرشوطة ،وكذلك املنح النقدية املوسمية ،عىل ا ٔن تستكمل ،عند االقتضاء ،مبنح مرشوطة للتعليم
وحامية األطفال وكذلك خدمات صحة األم والطفل .وسيتم تنسيق املساعدات النقدية عىل نحو وثيق مع قطاع األمن الغذايئ ،لضامن دعم شامل لتعزيز األمن الغذايئ وتحسني قدرات الالجئني لتغطية احتياجاتهم
األساسية .وسوف يستمر رشكاء الخطة ( )3RPيف السعي نحو تحقيق التآزر مع الربامج الوطنية للحامية االجتامعية ،فضالً عن قطاع الحامية ،ومواصلة تحسني عمليات تقييم قابلية التأثر ووسائل استهداف ورصد
وتقييم التدخالت لتحقيق ا ٔقىص قدر من تأثري املساعدات النقدية.
وسوف تكون برامج سبل العيش يف السنوات املقبلة شاملة ومفتوحة لجميع ا ٔفراد املجتمع من مختلف الفئات  .وسيضمن هذا النهج التفاعل االجتامعي ومنع التوترات .وبدعم من رشكاء الخطة ،سيجري الرتكيز
عىل تنمية املهارات وريادة األعامل وتحسني فرص الحصول عىل عمل مقابل ا ٔجر .وسريكز العمل مقابل ا ٔجر عىل الربط بني الباحثني عن عمل وفرص العمل الالئق جنبا ًإىل جنب مع بناء املهارات .وسيتم تعزيز
التوظيف الذايت من خالل توفري األصول األساسية ،و ِمنح الرشكات ،فضالً عن خدمات تنمية األعامل التجارية ،وكذلك الرتكيز عىل ربط األفراد ببعضهم البعض لتحسني وتوسيع شبكاتهم التي ستفيد يف تنظيم
املشاريع ،وتحسني الوصول إىل األسواق.
وسيتم ا ٔيضاً تعزيز الدعم لقطاعات محددة ،مبا يف ذلك الصناعات النسيجية والصناعات الغذائية من خالل مجموعة تطوير سلسلة القيمة وبناء القدرات والتدريب .وسيواصل الرشكاء تعزيز االعتامد عىل الذات
وسبل العيش املستدامة لكل من املجتمعات املحلية والالجئني ،مبا يف ذلك إيالء اهتامم خاص للفئات األضعف من السكان مثل األرس التي تعيلها نساء والشباب واألشخاص ذوي اإلعاقة .وحيثام تسنح الفرصة،
فإن القطاع سيشارك ا ٔيضاً مع القطاع الخاص يف تعزيز الوصول إىل بيئة عمل الئقة.
وسوف يركز رشكاء الخطة خالل فرتة العامني  2018 - 2017عىل تعزيز قدرات السكان املحليني ،كام سيتم دعم قدرات الحكومة املحلية وامل ٔوسسات العامة يف املناطق ذات الكثافة املرتفعة من الالجئني لتعزيز
القدرة عىل تحديد االحتياجات ،وتخطيط وتنفيذ التدخالت التي تتامىش مع اسرتاتيجيات التنمية املحلية املتوسطة إىل الطويلة األجل .وسوف يركز رشكاء الخطة عىل وجه الخصوص عىل دعم التحديد النمطي يف
املناطق الحرضية ،ورفع إيرادات الحكومة املحلية واإلدارة املالية ،وتوفري وتحسني البنية التحتية للمجتمع املحيل والخدمات االجتامعية به (من خالل منهج العمل مقابل النقد) واستكشاف حلول مبتكرة ملشكلة
اإلسكان لكل من الالجئني واملجموعات املضيفة لهم يف املجتمعات املحلية املستهدفة.
وسيتحول قطاع األمن الغذائي ا ٔيضاً نحو برامج التكلفة والعمل املكثف ،وذلك بهدف تعزيز ودعم برامج التوظيف وفرص كسب الرزق املختلفة يف العامني املقبلني .وسيتم تنسيق هذه األنشطة املخططة بشكل
وثيق مع االحتياجات األساسية وقطاع سبل العيش ،مبا يف ذلك التقييامت املشرتكة للسوق والعاملة .وسوف تركز الربامج عىل توفري املنح/التمويل (القروض الصغرية) إلعادة تأهيل سلسلة اإلمدادات الغذائية
وتطورها .وعالوة عىل ذلك ،سيتم إجراء تدريب عىل املطلوب من مهن وعىل األعامل الحرة لالجئني السوريني واملرصيني الضعفاء .وسيتم ربط املرصيني مبدخل للحصول عىل التمويل الصغري و/ا ٔو املنح.
وأخريا ً ،فإن رشكاء الخطة سيعملون معاً عىل دعم وترويج خلق فرص اقتصادية أفضل لالجئني والسكان املحليني .وهناك أدلة متزايدة عىل أن الالجئني يف مرص سيكون لهم تأثري إيجايب يف توفري األعامل واالستثامر
والتنوع الثقايف يف املجتمعات املحلية .وسيستمر القطاع يف جهود املنارصة والدعم مع الجهات ذات الصلة ،وذلك بهدف الوصول الرسمي لفرص العمل والحصول عىل التمويل لالجئني ،وهو ما من شأنه تحسني
الفرص االقتصادية لجميع الفئات السكانية وتعزيز التامسك االجتامعي بني الالجئني واملجتمعات املضيفة .وسيسعى العاملون أيضا إىل تحقيق التآزر بني األنشطة يف القطاعات األخرى ،وخاصة التعليم والصحة،
والتي ميكن أن توفر أيضا فرصاً لتنمية املهارات وخلق فرص العمل.

 -١٢مرشوع ورقة بحثية صادرة عن املفوضية يف مرص تتضمن تحليل بيانات تقييم مواطن ضعف الالجئني يف مرص ( ،)EVARسبتمرب.٢٠١٦
 -١٣هذه هي األرس التي تعيش عىل ا ٔقل من نصف الحد األدىن للنفقات الالزمة لتلبية احتياجاتهم األساسية.
 -١٤تبني ا ٔن  ٤.٣يف املائة من األطفال يعملون ،ا ٔي ما يعادل  ١٠٠٠من  ٢٣١٣١من األطفال السوريني الذين شملهم االستطالع.
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9االحتياجات األساسية وسبل العيش

إطار املساءلة
وميكن للمشاورات مع مجتمعات الالجئني ا ٔن تكون عنرصا ً حاسامً لتلبية االحتياجات األساسية وسبل العيش .وسيتم التشاور مع كل من الالجئني واملجتمعات املحلية من خالل اللقاءات املجتمعية وا ٓليات االستجابة،
كام وسيتم دمج مدخالتها يف جميع مراحل الربامج .ومتتلك املنظامت الرشيكة ا ٓليات للشكوى واملراجعة لضامن معالجة ش ٔوون املجتمع محل االستهداف يف الوقت املناسب وبطريقة فعالة.
وسيتم توفري معلومات كافية عن تقييم ( )EVARلجميع الالجئني ،وكذلك عن ا ٓليات اإلحالة املبارشة إىل القطاعات وغريها من الخدمات ملن يحتاج لها.
ويعمل القطاع عىل ضامن التنسيق واملساءلة من خالل رصد وتقييم التقدم ال ُمحرز من خالل لقاءات مجموعات عمل القطاع التي ستعقد عىل ا ٔساس شهري .كام يتابع القطاع تحديد م ٔورشات األداء الرئيسية
التي متثل مناطق اإلنتاج الرئيسية ،والتي سيتم نرشها كجزء من لوحة البيانات الشهرية .وسيقوم الرشكاء ا ٔيضاً باالستفادة من منصة خط معلومات النشاط  MIS Activity-Infoلرصد التقدم املحرز يف إطار
الرصد والتقييم الشامل ،مبا يف ذلك املعلومات املصنفة حسب النوع والجغرافيا والنتائج ذات الصلة .وإذا لزم األمر ،ميكن للمنظامت ا ٔن تعقد ا ٔيضاً لقاءات مع املجموعات الفرعية لكل قطاع بغية الرتكيز عىل بعض
املخرجات ،مثل تطوير سلسلة القيمة ،والرتجمة ،والتدريب عىل املهارات لزيادة تنسيق ا ٔنشطتها ومراقبة تعزيز التآزر وتحقيق التأثري املرجو.
وعالوة عىل ذلك ،سيعمل القطاع عىل تحقيق ا ٔفضل تنسيق مع الرشكاء لجمع مزيد من املعلومات عىل مستوى النتيجة/التأثري عىل األوضاع االجتامعية واالقتصادية يف كل من مجتمع الالجئني واملجتمع املضيف،
من خالل تقييامت فردية و/ا ٔو مشرتكة ،ودراسات استقصائية ،ومناذج التنميط املحيل .وسيتم تقاسم املعارف واملعلومات الناتجة عن إطار الرصد والتقييم مع القطاع لضامن استجابة ا ٔرسع وا ٔكرث فعالية وتحقيق
املساءلة والشفافية.
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الهدف ١

الهدف الداليل ١

جدول عرض عام الستجابة القطاع

تم توفري مساعدة االحتياجات األساسية.

قادر عىل الوصول للخدمات األساسية والوفاء بحاجاتهم األساسية ( )MHH/FHHمن العوائل.

املخرجات

م ٔورشات املخرج

أ .مكون اللج ٔو

خط األساس:

)٣٥% (٨،٦٢٦HH

هدف امل ٔورش املوضوعي
٢.١٧

)٤٥% (٦،٧٥٠HH

هدف امل ٔورش املوضوعي
٢.١٨

)٤٥% (٦،٥٧٠HH

اإلجاميل لـ٢٠١٧

املتطلبات امليزانية (بالدوالر األمرييك)
ميزانية املراهقني/
الشباب ل٢٠١٧

الهدف الداليل للعام ٢٠١٧

اإلجاميل لـ٢٠١٨

الهدف الداليل للعام ٢٠١٨

ميزانية املراهقني/
الشباب لـ ٢٠١٨

 ١.١ا ٔجري التقييم واملراقبة يف مستوى العوائل لتحديد الضعف االٕقتصادي
واالٕجتامعي.

١،٦٧٦،٠٠٠
١٤،٦٠٠

 #املتأثرون ممن جرى تشخيصهم مرتني سنويا (.)MHH/FHH

١٥،٣٧١،٩٠٤

٢٦،٠٠٠

١،٨٤٣،٦٠٠
٢،٤٥٩،٥٠٥

٢٦،٠٠٠

٢٥،٥٠٠

١٤،٧٤٩،٦٩٣
٢٥،٣٠٠

 ١.٢جرى منح مساعدة نقدية متعددة األغراض إىل ا ٔكرث الالجئني
واملجتمعات املضيفة ضعفا.

٢،٣٥٩،٩٥١
٣،٤٨٨،٩٥٦

١٥،٠٠٠

إجاميل املتطلبات امليزانية عىل مستوى املخرج ￼

 ١.٣قدمت مساعدات الشتاء لالجئني السوريني خارج املعسكرات.

٥٥٨،٢٣٣
٢٠،٥٣٦،٨٦٠

#الالجيء ( HH (MHH/FHHالذي استلم مساعدة نقدية متعددة
األغراض مبعدل شهري( .م ٔورش إقليمي)

٣،٤٠٨،٤٤٢
٣،٠١٧،٧٣٨

 HH (MHH/FHH( #من تلقوا مساعدات الشتاء خارج املعسكرات
(م ٔورش إقليمي)

٥٤٥،٣٥١
٧،٢٦٠،٢٥٠

الهدف ٢

الهدف الداليل ٢

هدف امل ٔورش املوضوعي
٢.١٧

هدف امل ٔورش املوضوعي
٢.١٨

٢،٩٠٥،٣٠٢

اإلعتامد الذايت وسبل العيش املستدام واآلمن قد تحسنت.

 %من السكان املستهدفني (٥٩-١٨سنة) ممن يجنون او يصنعون دخال بني  ٥٠٠و١٥٠٠
جنيها مرصيا ألكرث من  ٦ا ٔشهر بالسنة.

خط األساس:

٠٪

٤٠٪

الهدف الداليل للعام ٢٠١٧

 ٢.٣خلقت وظائف عرب تنمية القابلية للتوظيف وتحسني
املهارات وخدمات األعامل الحرة والتجارة.

 ٢.٤ا ٔصول مجتمعية  /إعادة تأهيل البنية التحتية.

٤٠٪

الهدف الداليل للعام ٢٠١٨

 #األشخاص  /املشاريع التي تتلقى دعام تجاريا ومساعدة لتنمية األعامل.

 #املستفيدون (الجئون ومجتمعات مضيفة) املنخرطون يف األصول
املجتمعية  /إعادة تأهيل البنى التحتية.

أ .مكون اللج ٔو

اإلجاميل لـ٢٠١٧

١،٢٤٠
٢،٨٥٥
١٠،٧٨٠
١،٩٠٠
٧،٦٠٠

املخرجات
ميزانية املراهقني/
الشباب ل٢٠١٧

١،٣٤٠
٣،٨٦٥
١٣،١٣٠
٢
١،٧٠٠
٩،٠٤٠

م ٔورشات املخرج

اإلجاميل لـ٢٠١٨

٤،٣٠٤،٨٩٥
٣،٧٦٥،٥٢٤
٥٠٠،٠٠٠
٢،٧٥٠،٠٠٠
٢،٥٥٨،٣٢٠
١٣،٨٧٨،٧٣٩

املتطلبات امليزانية (بالدوالر األمرييك)
ميزانية املراهقني/
الشباب لـ ٢٠١٨

١،٢٢٢،٢٦٠
٢٥٩،٤٣٠
١،٣٨١،٦٩٠

 ٢.٢تحسنت القدرات واملهارات.

 ٢.١تحسنت فرص التوظيف.

٤،٨٥٤،٧٥٢
٤،٠٥٦،٠٧٠
٥٠٠،٠٠
٢،٤٥٠،٠٠٠
٣،٠٣٩،٢٤٤
١٤،٩٠٠،٠٦٦

إجاميل املتطلبات امليزانية عىل مستوى املخرج ￼

 #متوسط انخفاض األيام املطلوبة لخلق العمل (تذكر سنويا يف تقرير
“دليل األعامل)

 #األشخاص الذين تلقوا تدريبا ألغراض سبل العيش.

 #األشخاص الذين لديهم الوصول  /املدخل للتوظيف الذايت.

 #األشخاص الذين لديهم الوصول  /املدخل للتوظيف بأجر.

١،٢٥٥،٣٢٠
١٩٣،٩٠١
١،٤٤٩،٢٢١
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الهدف ٣

الهدف الداليل ٣

املخرجات

 ٣.١تعززت قدرات امل ٔوسسات املحلية ،وتحسنت معرفة حاالت اإلعالة
والحاجات األساسية يف املجتمعات املضيفة.

 ٣.١الرتويج للتخطيط للمرونة ضمن الخطة .3RP

تحسنت قدرات الرشكاء املحليني عىل تزويد خدمات سبل العيش املستدامة وبناء مجتمعات متكيفة ومرنة.

 #املدعومون من الحكومات املحلية ،البلديات والرشكاء املحليني.

خط األساس:

٠

 #العوائل املحلية ممن تدربوا عىل تحسني سبل العيش وتدبري الحاجات
األساسية.

 #ما تطور من املدن املحلية وخطط التنمية املحلية بشكل متبادل مع ذوي
الشأن املحليني.

أ .مكون اللج ٔو

الهدف الداليل للعام ٢٠١٧

١٢٠
٢

م ٔورشات املخرج

الهدف الداليل للعام ٢٠١٨

١٥٠
٣

١٠
١٠٪
١٠٪

 #زيادة يف الرشكاء املحليني (خاص /عام) (يوثق يف تقارير نصف سنوية)

 #زيادة يف حجم برامج املرونة املمولة.

 #ما نفذ من األعامل املستجيبة لألولويات والتدخالت املجتمعية.

١٢
١٠٪
١٠٪

إجاميل املتطلبات امليزانية عىل مستوى املخرج ￼

هدف امل ٔورش املوضوعي
٢.١٧

هدف امل ٔورش املوضوعي
٢.١٨

اإلجاميل لـ٢٠١٧

٥

ميزانية املراهقني/
الشباب ل٢٠١٧

٥

اإلجاميل لـ٢٠١٨

املتطلبات امليزانية (بالدوالر األمرييك)
ميزانية املراهقني/
الشباب لـ ٢٠١٨

٣،٣٦٠،٠٠٠
٣،٣٦٠،٠٠٠

١،٦٠٩،٠٠٠
١،٦٠٩،٠٠٠

٣،٤٦١،٧٠٠
٣،٤٦١،٧٠٠

١،٦٣٤،١٧٠
١،٦٣٤،١٧٠
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متطلبات القطاع املايل لكل منظمة
اإلجاميل بالدوالر األمرييك ٢٠١٧
الوكالة /املنظمة

اإلجاميل بالدوالر األمرييك ٢٠١٨

مكون اللجوء

مكون الصمود

اإلجاميل

مكون اللجوء

مكون الصمود

اإلجاميل

املفوضية السامية لألمم
املتحدة لشؤون الالجئني

٢٢،٧١٢،٠٤٠

٢٤١،٦٨٧

٢٢،٩٥٣،٧٢٨

٢٢،١١٩،٢٧٤

٢٣٥،٢٨٢

٢٢،٣٥٤،٥٥٦

برنامج األغذية العاملي

-

٥،٤٥٣،٢٦٢

٥،٤٥٣،٢٦٢

-

٦،٨١٤،٧٦٥

٦،٨١٤،٧٦٥

برنامج األمم اللمتحدة اإلمنايئ

-

٤،٥٠٠،٠٠٠

٤،٥٠٠،٠٠٠

-

٤،٥٠٠،٠٠٠

٤،٥٠٠،٠٠٠

٢٦٦،٣٧٠
٧٥٠،٠٠٠
٢٣،٧٢٨،٤١١

١،٥٠٠،٠٠٠
١،٢٥٠،٠٠٠
٢٢٥،٢٤٠
٤٣٧،٠٠٠
٢٠٠،٠٠٠
٢٤٠،٠٠٠
١٤،٠٤٧،١٨٩

١،٥٠٠،٠٠٠
١،٢٥٠،٠٠٠
٤٩١،٦١٠
٤٣٧،٠٠٠
٢٠٠،٠٠٠
٢٤٠،٠٠٠
٧٥٠،٠٠٠
٣٧،٧٧٥،٦٠٠

٣٤٧،٠٠٠
٣٢٥،٠٠٠
٢٢،٧٩١،٢٧٤

١،٢٠٠،٠٠٠
١،٢٥٠،٠٠٠
٣٠٣،٤٨٠
٤٨٧،٠٠٠
٤٤٠،٠٠٠
٣٤١،٧٠٠
١٥،٥٧٢،٢٢٧

١،٢٠٠،٠٠٠
١،٢٥٠،٠٠٠
٦٥٠،٤٨٠
٤٨٧،٠٠٠
٤٤٠،٠٠٠
٣٤١،٧٠٠
٣٢٥،٠٠٠
٣٨،٣٦٣،٥٠١

منظمة العمل الدولية
يونيدو
هيئة اإلغاثة الكاثوليكية
املنظمة الدولية للهجرة
هيئة انقاذ الطفولة
هابيتات  -األمم املتحدة
م ٔوسسة فرد
اإلجاميل
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