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التقرير السنوي للعام 2017: ملخص تنفيذي
2018-2017 )3RP( الخطة اإلقليمية لالجئين وتعزيز القدرة على مواجهة األزمات

اســتمرت األزمــة الســورية بتشــكيل واحــدة مــن أكبــر أزمــات الالجئيــن فــي العالــم فــي عــام 2017 ، حيــث تــم تســجيل أكثــر مــن 5.4 مليــون ســوري كالجئيــن فــي 
تركيــا ولبنــان واألردن والعــراق ومصــر بحلــول نهايــة العــام. ال يــزال الوضــع المعيشــي لكثيــر مــن الالجئيــن فــي جميــع أنحــاء المنطقــة يمثــل تحدًيــا كبيــًرا ، حيــث 
يفتقــر العديــد منهــم إلــى المــوارد الالزمــة لتلبيــة احتياجاتهــم األساســية. وفــي الوقــت نفســه ، كان مالييــن األشــخاص المســتضعفون فــي المجتمعــات المضيفــة 
لالجئيــن فــي البلــدان المضيفــة بحاجــة إلــى المســاعدة. واتســعت االتجاهــات السياســية واالقتصاديــة واالجتماعيــة األوســع فــي بعــض الحــاالت مــع الظــروف 

التــي تواجــه الالجئيــن والمجتمعــات المضيفــة.

اســتمرت الــدول والمجتمعــات المضيفــة بإظهــار ســخاء اســتثنائي تجــاه الالجئيــن ، وبقيــت أول المســتجيبين لألزمــة وأهمهــم. وكمــا هــو الحــال فــي الســنوات 
الســابقة ، دعم شــركاء الخطة 3RP في جميع أنحاء المنطقة هذه الجهود ، وقدموا برامج الحماية والمســاعدة التي أفادت الالجئين الســوريين وأفراد المجتمع 

المضيــف ، ودعمــت النظــم والخدمــات الوطنيــة التــي يعتمــد عليهــا الالجئــون والمجتمعــات المضيفــة علــى حــد ســواء لتلبيــة احتياجاتهــم األساســية.

يمكــن لشــركاء الخطــة 3RP ، دعمــًا للجهــود الوطنيــة ، االشــارة إلــى تحقيــق إنجــازات ملموســة فــي عــام 2017 والتــي أدت إلــى إحــداث فــرق ملمــوس فــي حيــاة 
الالجئيــن والمجتمعــات المضيفــة. وعــالوة علــى ذلــك ، واصــل شــركاء الخطــة 3RP دفــع عجلــة االبتــكار باعتبارهــا دعامــة لالســتجابة ، وهــي أمثلــة مبينــة أدنــاه 

فــي األقســام القطريــة. وفــي الوقــت نفســه ، تــم تطويــر البرامــج التــي ســاعدت فــي ربــط األنشــطة اإلنســانية واإلنمائيــة.

علــى ســبيل المثــال ، فــي األردن ، تســهل العمالــة الطارئــة مــن خــالل نهــج 3 × 6 االنتقــال بيــن العمــل فــي حــاالت الطــوارئ إلــى ســبل عيــش أكثــر اســتدامة.
]1[  فــي لبنــان ، تــم توجيــه أكثــر مــن 202 مليــون دوالر أمريكــي )17 فــي المائــة مــن إجمالــي التمويــل المســتلم لالســتجابة( إلــى المؤسســات العامــة لتعزيــز 

تقديــم الخدمــات ، ووضــع السياســات ، وبنــاء القــدرات واالســتقرار المؤسســي. وفــي الوقــت نفســه ، فــي تركيــا والعــراق ومصــر ، تُبــذل جهــود عديــدة إلدمــاج 
الســوريين فــي النظــم الوطنيــة: فعلــى ســبيل المثــال فــي تركيــا ، ســاهم توفيــر التدريــب للموظفيــن الطبييــن الســوريين المؤهليــن فــي النظــم الصحيــة المحليــة ، ممــا 

مكــن النــاس مــن خدمــة مجتمعاتهــم المحليــة.

لــم يكــن لعمــل شــركاء الخطــة 3RP أن يصبــح ممكنــًا بــدون الدعــم الســخى مــن المانحيــن. قدمــت الحكومــات المانحــة مســتوى غيــر مســبوق مــن الدعــم المالــي 
علــى مــدى الســنوات القليلــة الماضيــة ، بمــا فــي ذلــك 2.48 مليــار دوالر أمريكــي ســاهمت فــي النــداء المشــترك بيــن الــوكاالت فــي عــام 2017. وهــذا يعنــي 
أنــه قــد تــم تقديــم مــا يزيــد عــن 12 مليــار دوالر أمريكــي مــن خــالل الخطــة 3RP والمناشــدات الســابقة منــذ البدايــة األزمــة. كمــا قــدم المانحــون تمويــال متعــدد 

الســنوات ، لتمكيــن الشــركاء مــن تقديــم برامــج محســنة وطويلــة األجــل وأكثــر قابليــة للتنبــؤ.

نظرة عامة

1 تم توضيح هذه األمثلة وغيرها بالكامل في الخالصة الثانية حول الممارسات الجيدة والمبتكرة

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Compendium-II_-on-good-and-innovative-practices.pdf 

المفوضية/أليخاندرو ستولر
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لــم يكــن لعمــل شــركاء الـــخطة 3RP أن يصبــح ممكنــًا بــدون الدعــم الســخى مــن المانحيــن. المســاهمين التالييــن خــالل عــام 2017 معتــرٌف بهــم بــكل االمتنــان. 
كمــا يشــكر شــركاء الخطــة 3RP المانحيــن مــن القطــاع الخــاص والجمعيــات الخيريــة والمنظمــات األخــرى لمســاهماتهم.
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لبنان
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١ ملیون

األشخاص ذوو الحاجة - من الالجئين وأعضاء المجتمع المضيف
فــي 31 ديســمبر ، كان هنــاك 5،481،262 الجًئــا ســورًيا مســجاًل و 4،407،000 عضــوًا مــن أعضــاء المجتمــع المضيــف األكثــر ضعفــًا فــي كافــة أرجــاء 

المنطقــة.

الجهات المانحة
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54%53%

التمويل الكلي

الحماية
641 مليون دوالر المناشدة

ــم  ــذي ت ــون دوالر ال 306 ملي
اســتالمه

األمن الغذائي
737 مليون دوالر المناشدة

577 مليــون دوالر الــذي تــم 
اســتالمه

المأوى
201 مليون دوالر المناشدة

تــم  الــذي  دوالر  مليــون   75
اســتالمه

التعليم
841 مليون دوالر المناشدة

450 مليــون دوالر الــذي تــم 
اســتالمه

الصحة والتغذية
373 مليون دوالر المناشدة

197 مليــون دوالر الــذي تــم 
استالمه

سبل كسب العيش
والتماسك االجتماعي

563 مليون دوالر المناشدة
202 مليــون دوالر الــذي تــم 

استالمه

الصحــي  والصــرف  الميــاه 
الصحيــة والنظافــة 

391 مليون دوالر المناشدة
157 مليــون دوالر الــذي تــم 

اســتالمه

االحتياجات االساسية
755 مليون دوالر المناشدة

370 مليــون دوالر الــذي تــم 
استالمه

التمويل حسب القطاع

78% 48%

49%37%40%36%

$494 M

$1,103 M

$680 M

$104 M

$52 M

55%

54%

57%

45%

40%

$890 M

$2,035 M

$1,190 M

$228 M

$130 M

تركیا
لبنان

األردن
العراق
مصر

التمویل الذي تم استالمهالفجوة في التمویل

التمویل الذي تم استالمه (٪التمویل) المناشدة

القدرة على
مواجهة األزمات

١,٩٠ ملیار
دوالر أمریكي 

٪٤١

٢,٧٣ ملیار
دوالر أمریكي 

٪٥٩

الالجئین

المناشدة 
حسب المكون

مكون الالجئین
٢,٤٨ ملیار دوالر أمریكي

مجموع التمویل الذي تم استالمه

٥٤٪ تم استالمها من مجموع
المناشدة ٤,٦٣ ملیار

مكون القدرة على مواجهة األزمات

التمویل: ٨٢٢ ملیون دوالر أمریكي
(٣٣٪ من مجموع

 التمویل الذي تم استالمه)

التمویل: ١,٦٦ ملیار دوالر أمریكي
(٦٧٪ من مجموع

 التمویل الذي تم استالمه)

* يعكــس النــداء المشــترك بيــن الــوكاالت لعــام 2017 المبلــغ الــذي تطلبــه وكاالت األمــم المتحــدة والمنظمــات غيــر الحكوميــة الدوليــة والمنظمــات غيــر الحكوميــة ، ضمــن الفصــول القطريــة للخطــة 3RP ودعًمــا لخطــة 
الLCRP فــي لبنــان وال JRP فــي األردن.

 .3RP يعكــس إجمالــي االســتجابة المشــتركة بيــن الــوكاالت والبالــغ 4.63 دوالر أمريكــي مبلــغ المناشــدة لــوكاالت األمــم المتحــدة والمنظمــات غيــر الحكوميــة ، والــذي يتتبعــه نظــام التتبــع المالــي الخــاص بالخطــة *
ــا كتمويــل متعــدد الســنوات لعــام 2018 ، والــذي تــم اســتالمه بالفعــل فــي وقــت إصــدار النــداء فــي ديســمبر 2016. ويســتثنى مــن ذلــك مبلــغ 641،681،345 دوالًرا أمريكًي

* يشمل مجموع األموال الواردة 686.460.449 دوالر أمريكي لدعم العمليات اإلقليمية وتخصيصها للبلدان.
* جميع األرقام بالدوالر األمريكي ، وتم اإلبالغ عن جميع البيانات من قبل الوكاالت للمكاتب القطرية في 11 أكتوبر 2017.

* يشمل إجمالي األموال المستلمة 109 مليون دوالر أمريكي في شكل أموال لم يتم تخصيصها بعد للقطاع.
* قد تختلف األرقام من المستوى القطري ، حيث وضعت بعض الحكومات تتبًعا مالًيا مع معايير وتعريفات مختلفة.
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110%

, 2.76 مليون
استشارات الرعاية 

الصحية األولية
المقدمة لألفراد

+ 1.09 مليون
األطفال الذين تم الحاقهم

بالتعليم الرسمي
)االبتدائي أو

ثانوي(

- 2.75 مليون
األفراد الذين يتلقون 
المساعدات الغذائية
)نقدا أو قسيمة أو 

عينية(

636.552 A
األطفال المشاركين 

في برامج حماية 
الطفل المستمرة

280.878 F
من األسر المعيشية حصلت على 

دعم موسمي من 
خالل األموال النقدية 

أو العينية

90.922 �
من األسر المعيشية تلقت 

المساعدة للمأوى أو 
تحسين المأوى

B 1.43 مليون
شخصًا يستفيد من امكانية 

الوصول إلى كمية 
كافية من المياه اآلمنة 

من خالل أنظمة 
مستدامة

30.337 9
فردًا تمت مساعدتهم للوصول 

إلى فرص العمل 
بأجر

إنجازات مختارة للقطاعات على المستوى اإلقليمي

الحماية

المياه والصرف الصحي المأوىاالحتياجات األساسية
والنظافة الصحية

سبل كسب العيش
والتماسك االجتماعي

الصحة والتغذيةالتعليماألمن الغذائي

المفوضية/دييغو سانشيز

80%90%73%

62%46%46%

1.43 million
people benefiting from 
access to adequate quantity 
of safe water through sustainable systems

36%
1.43 million
people benefiting from 
access to adequate quantity 
of safe water through sustainable systems

36%
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