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املحتوى
ق ــيا لس وا ــة  م ملقد ا

ف ا ــتهد الس وا ــف  لضع ا ــن  ط وموا ت  ــا ج الحتيا ا

بة ــتجا الس ا ــط  وخط تيجي  ــرا الس ا ــه  لتوج ا

ــة مئ ا لد ا ــول  لحل ا تيجية  ــرا س ا

ــيق لتنس وا ت  كا ــرا ل ا

لة ء ملســا ا ر  طــا إ

ــة ي لحام ا ــاع  قط بة  ــتجا س ا

لتعليــم ا قطــاع  بة  ســتجا ا

ــة لصح ا ــاع  قط بة  ــتجا س ا

اســتجابة قطــاع االحتياجــات األساســية وتلبيــة احتياجــات ســبل العيــش

يئ ا لغــذ ا ألمــن  ا قطــاع  بة  ســتجا ا
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مـرص

مـــة ملُــقـدَّ ا
ق لســــيا ا و

ــة  ــر أزم ــن أك ــاين م ــزال الشــعب الســوري يع ــراع، ال ي ــن ال بعــد مثــاين ســنوات م

ــع أنحــاء  ــون الجــئ ســوري يف جمي ــث يوجــد 5.6 ملي ــأرسه، حي ــامل ب ــن يف الع لالجئ

ــازح داخــل ســوريا. مــع دخــول األزمــة الســورية  ــون ن املنطقــة، وأكــر مــن 6.2 ملي

عامهــا التاســع، مــا زالــت مــر وجهــًة لالجئــن وطالبــي اللجــوء الســورين. بــدًءا مــن 

شــهر ديســمر 2019، ســجلت املفوضيــة الســامية لألمــم املتحــدة لشــؤون الالجئــن يف 

مــر 254،726 الجئـًـا وطالــب لجــوء1 مــن 58 جنســيًة، علــًا بــأن الالجئــن الســورين 

يشــكلون النســبة األكــر مــن بــن هــؤالء. عــى الرغــم مــن وجــود حــدود بريــة مــع 

ــن  ــوء( م ــي اللج ــن وطالب ــايل الالجئ ــن إج ــراد )51% م ــإن 129،210 أف ــوريا، ف س

ــام  ــن الســورين(. يف ع ــن إجــايل الالجئ ــاًل )35% م ــم 83،612 طف ــن بينه ســوريا، م

2019، انخفــض عــدد الوافديــن الجــدد مــن ســوريا مقارنــًة بالســنوات الســابقة. خــالل 

ــدة  ــم املتح ــامية لألم ــة الس ــجلت املفوضي ــمر 2019، س ــر إىل ديس ــن يناي ــرة م الف

ــًدا.  لشــؤون الالجئــن 6،281 وافــًدا ســوريًا جدي

ــة  ــا ملزم ــي أنه ــا يعن ــة 1951، م ــة عــى اتفاقي ــدول املُوقِّع ــن ال ــن ب ــد مــر م تُع

ــل  ــي يحص ــة الت ــة الحاي ــت بيئ ــا زال ــة. م ــادة القرسي ــدم اإلع ــدأ ع ــال ملب باالمتث

ــب  ــم الرحي ــث يت ــًة، حي ــًة ومالمئ ــر مواتي ــوء يف م ــو اللج ــون وطالب ــا الالجئ عليه

ــب املجتمــع والســلطات  ــة مــن جان ــة تفضيلي بالســورين يف مــر ويحظــون مبعامل

ــهر  ــا يف ش ــم تطبيقه ــي ت ــرة الت ــات التأش ــت متطلب ــا زال ــا م ــواء. بين ــد س ــى ح ع

يوليــو 2013 عــى الســورين الذيــن يدخلــون مــر نافــذًة وســارية املفعــول، يواصــل 

ــراض مل  ــر ألغ ــون م ــن يدخل ــك م ــا يف ذل ــر، مب ــول م ــورين دخ ــن الس ــدد م ع

شــمل األرسة. تواصــل الحكومــة املريــة الســاح لالجئــن وطالبــي اللجــوء املُســجلن 

لــدى املفوضيــة الســامية لألمــم املتحــدة لشــؤون الالجئــن بتســوية أوضــاع إقامتهــم 

ــو 2019،  ــد. يف شــهر يولي ــة للتجدي ــة ملــدة ســتة أشــهر قابل ــح إقام ــم تصاري ومتنحه

انتقلــت الحكومــة املريــة إىل مكتــب جديــد إلدارة شــؤون الهجــرة والجنســية مــن 

أجــل تحســن خدمــات تصاريــح اإلقامــة. ومــع ذلــك، فــإن طــول إجــراءات الحصــول 

ــا كبــرًا للعديــد مــن الالجئــن.  عــى تصاريــح اإلقامــة وتجديدهــا مــا زال ميثــل تحديً

ــع  ــب م ــا إىل جن ــة جنبً ــق الحرضي ــب يف املناط ــوريون يف الغال ــون الس ــم الالجئ يقي

ــايس يف  ــكل أس ــزون بش ــث يتمرك ــالد، حي ــاء الب ــع أنح ــة يف جمي ــات املري املجتمع

القاهــرة الكــرى واإلســكندرية ودميــاط. ال يــزال الالجئــون الســوريون يحصلــون عــى 

الخدمــات التعليميــة والصحيــة الحكوميــة عــى قــدم املســاواة مــع املريــن. إن هــذا 

ــا لالقتصــاد املــري،  ــا إضافيً التشــارك يف الخدمــات واإلعانــات الحكوميــة ميثــل تحديً

ــات خــالل الســنوات األخــرة. ــذي واجــه بالفعــل صعوب ال

ال تدخــر الحكومــة املريــة جهــًدا مــن أجــل تحقيــق رؤيتهــا 2030، التــي تــم إطالقهــا 

ــة  ــة املســتدامة كإطــار عــام لتحســن نوعي ــع أهــداف التنمي يف عــام 2016، كــا تتب

ــرٍي  ــون م ــتمرار )99 ملي ــم باس ــد عدده ــن يتزاي ــكان الذي ــة للس ــاة والرفاهي الحي

ــر  ــذت تداب يف عــام 2019 2(. لقــد رشعــت الحكومــة يف برنامــج إصــالح طمــوح ونفَّ

حاســمة الســتعادة اســتقرار االقتصــاد الــكيل، التــي ســاهمت يف إحــداث أثــر إيجــايب 

عــى االقتصــاد يتمثــل يف زيــادة الثقــة يف الســوق. اســتمر التضخــم يف الراجــع طــوال 

عــام 2019 مقارنــًة بعــام 2018 3. ومــع ذلــك، فــإن االرتفــاع املســتمر يف أســعار الســلع 

والخدمــات الخاضعــة للتنظيــم يؤثــر ســلبًا عــى األرس، وال ســيا الفئــات الضعيفــة.

ــب  ــع جوان ــى جمي ــر ع ــكل كب ــر بش ــة يف م ــة الهيكلي ــرات االقتصادي ــر التغ  تؤث

حيــاة الالجئــن وطالبــي اللجــوء. ونتيجــًة لذلــك، فــإن العديــد مــن األرس غــر قــادرة 

عــى تلبيــة احتياجاتهــا األساســية وتعتمــد بشــكل متزايــد عــى املســاعدات اإلنســانية.  

ولذلــك، تُعــد أنشــطة تعزيــز القــدرة عــى مواجهــة األزمــات رضوريــًة للغايــة لدعــم 

جهــود الحكومــة املريــة لتوفــر الخدمــات الصحيــة والتعليميــة لالجئــن الســورين 

ــد عــى  ــب املتزاي ــة عــى اســتيعاب الطل ــدرة املؤسســات الوطني ــز ق ــة تعزي ومواصل

الخدمــات الحكوميــة واالســتجابة لــه.

ــام 2019، متكــن  ــات املانحــة طــوال ع ــه الجه ــذي قدمت ــل الســخي ال بفضــل التموي

رشكاء الخطــة اإلقليميــة لالجئــن وتعزيــز القــدرة عــى مواجهــة األزمــات مــن تلبيــة 

ــر يف  ــورٍي يف م ــٍئ س ــن 140،000 الج ــر م ــا ألك ــر إلحاًح ــات األك ــض االحتياج بع

قطاعــات الصحــة والحايــة والتعليــم واالحتياجــات األساســية وســبل العيــش واألمــن 

ــن  ــم الالجئ ــيًا يف دع ــل دوًرا رئيس ــة بالفع ــات الدول ــب مؤسس ــا تلع ــذايئ. بين الغ

الســورين، هنــاك حاجــة إىل تقديــم املزيــد مــن املســاعدات لتقديــم مجموعــة واســعة 

ــكل مــن الالجئــن واملجتمعــات املضيفــة. باإلضافــة  ــة الجــودة ل مــن الخدمــات عالي

إىل ذلــك، يجــب النهــوض بســبل كســب العيــش واالعتــاد عــى الــذات بــن كل مــن 

الالجئــن واملجتمعــات املريــة وتعزيزهــا، حيــث مــن املحتمــل أن يواجهــوا صعوبــات 

متزايــدة يف تلبيــة احتياجاتهــم األساســية خــالل العامــن املقبلــن.

1

2

3

https://www.unhcr.org/eg/wp-content/uploads/sites/36/2020/01/End-of-Year-2019-UNHCR-Egypt-Statistical-Report.pdf 2019 التقرير اإلحصايئ للمفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئن، 31 ديسمر

https://www.egypttoday.com/Article/1/73036/CAPMAS-Egypt-s-population-reaches-99-million
http://english.ahram.org.eg/NewsContent/3/12/346464/Business/Economy/Egypts-August-inflation-rate-falls-to--yy,-lowest-.aspx
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الفئة السكانية
20202021

املستهدفةاملحتاجةاملستهدفةاملحتاجة

الالجئون السوريون

40،95040،95041،70041،700الرجال

37،65037،65038،30038،300النساء

29،10028،20028،80028،800الفتيان

27،00026،70027،20027،200الفتيات

134،700133،500136،000136،000املجموع الفرعي

»املجتمعات املتأثرة«

517،50086،400517،50086،400الرجال

503،70086،400503،70086،400النساء

575،000400،000575،000410،000الفتيان

575،000400،000575،000410،000الفتيات

2،171،200972،8002،171،200992،800املجموع الفرعي

2،305،9001،106،3002،307،2001،128،800اإلجاميل

ــب لجــوء والجــئ  ــن الســورين، تســتضيف مــر 125،516 طال ــة إىل الالجئ  باإلضاف

مــن إفريقيــا جنــوب الصحــراء والعــراق واليمــن4. ميثــل هــؤالء الســكان حاليًــا 49% من 

ــم  ــة الســامية لألم ــدى املفوضي ــجلن ل ــن املُس ــي اللجــوء والالجئ ــدد طالب إجــايل ع

ــوب  ــن يف مــر، مــن بينهــم 47،763 ســودانيًا و19،013 جن املتحــدة لشــؤون الالجئ

ســودانيًا و18،232 إريريًــا و16،256 إثيوبيًــا و24،252 مــن جنســيات أخــرى مــن 

ــون.  ــون وميني ــون وعراقي بينهــم صومالي

تلتــزم الحكومــة املريــة والــوكاالت التــي توجــه املناشــدات مبوجــب الخطــة اإلقليمية 

لالجئــن وتعزيــز القــدرة عــى مواجهــة األزمــات بضــان املســاواة يف الحصــول عــى 

الحايــة والخدمــات واملســاعدات اإلنســانية لألفارقــة والعراقيــن واليمنيــن املُســجلن 

لــدى املفوضيــة الســامية لألمــم املتحــدة لشــؤون الالجئــن. يف إطــار الدعــوة إىل نهــج 

»الجــئ واحــد« يف مــر، تــم إطــالق خطــة اســتجابة لالجئــن وطالبــي اللجــوء مــن 

إفريقيــا جنــوب الصحــراء والعــراق واليمــن يف عــام 2018، حيــث تــم مراجعتهــا عــام 

ــة  ــة والوطني ــة الدولي ــر الحكومي ــات غ ــدة واملنظ ــم املتح ــب األم ــن جان 2019 م

)»املنظــات غــر الحكوميــة«( بالتعــاون مــع الحكومــة املريــة. تهــدف خطــة 

ــا وطالــب لجــوء5   ــة احتياجــات أكــر مــن 123،411 الجئً ــة تلبي االســتجابة إىل مواصل

مــن خــالل متطلبــات متويــل محــددة بقيمــة 41.8 مليــون دوالٍر أمريــٍي. مــن خــالل 

الدعــوات التــي أطلقتهــا املفوضيــة الســامية لألمــم املتحــدة لشــؤون الالجئــن  

4

5

أعداد الالجئن وطالبي اللجوء املُسجلن لدى املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئن بدًءا من 30 ديسمر 2018

التقرير اإلحصايئ للمفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئن، 31 أكتوبر 2019

 جدول السكان - أرقام قابلة للتغيري*
الجدول العام للسكان 2021-2020

*متثل أرقام السكان الواردة يف هذه الوثيقة األعداد املتوقعة لالجئن السورين واملجتمعات املضيفة املتأثرة يف عامي 2020 و2021. أعضاء املجتمعات املتأثرة هم األكر 

ترضًرا وضعًفا بن املجتمع املضيف.
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مـرص

ــف لضع ا ــن  ط وموا ت  ــا ج الحتيا ا
ف ا ــتهد الس وا

تظهــر التقييــات املنتظمــة ملواطــن الضعــف التــي يجريهــا رشكاء الخطــة اإلقليميــة 

لالجئــن وتعزيــز القــدرة عــى مواجهــة األزمــات وجــود زيــادة مســتمرة يف مســتويات 

الضعــف بــن الالجئــن الســورين يف مــر. بينــا يتشــارك الالجئــون الســوريون مــع 

األرس الحرضيــة الفقــرة مــن املجتمــع املضيــف يف تحديــات ماثلــة، إال أنهــم يواجهون 

ــة  ــد اإلقامــة ومحدودي ــة يف تجدي ــة املطول ــة مثــل اإلجــراءات اإلداري ــات إضافي تحدي

ــح  ــق الحصــول عــى تصاري ــرة تعي ــة كب ــق إداري ــش. توجــد عوائ فــرص كســب العي

العمــل، مــا يجعــل األرس الالجئــة تلجــأ إىل العمــل غــر النظامــي الــذي قــد يكــون 

يف بعــض األحيــان غــر آمــن واســتغاليل. تشــمل القــوى العاملــة أيًضــا األطفــال الــذي 

ــن  ــن الالجئ ــة للمســاهمة يف دخــل األرسة. يشــر الســواد األعظــم م ــون املدرس يرك

وطالبــي اللجــوء إىل الصعوبــات التــي تواجههــم يف ســبيل تلبيــة احتياجاتهــم األساســية 

باعتبارهــا واحــدًة مــن أكــر التحديــات التــي يواجهونهــا يف مــر.

تشــر التقديــرات إىل أن 67 يف املائــة مــن الالجئــن الســورين يعيشــون يف فقــر مدقــع 

ويحتاجــون إىل املســاعدة. مــن بــن العوامــل التــي تتســبّب يف زيــادة مســتوى الضعف 

بــن الالجئــن الســورين تــرز الزيــادات يف تكلفــة املعيشــة والعوائــق القانونيــة 

واإلداريــة التــي تحــول دون التحاقهــم بالعمــل النظامــي والوصــول إىل خدمــات 

ــالت  ــراءات وتدخ ــة إىل إج ــى الحاج ــوء ع ــاءات الض ــذه اإلحص ــلّط ه ــل. تس التموي

تهــدف إىل تعزيــز القــدرة عــى مواجهــة األزمــات، وال ســيا يف أكــر املناطق فقــرًا التي 

تســتضيف الالجئــن أيًضــا. منــذ انــدالع األزمــة الســورية، دأبــت املفوضيــة الســامية 

لألمــم املتحــدة لشــؤون الالجئــن عــى اســتخدام ســلة الحــد األدىن لإلنفــاق املشــركة 

ــن يف  ــة لالجئ ــة املعيش ــد األدىن لتكلف ــاس الح ــكل يف األس ــي تش ــوكاالت )الت ــن ال ب

مــر( يف تحديــد مســتويات الضعــف والتحويــالت النقديــة. يف إطــار الجهــود الراميــة 

إىل مواءمــة املســاعدات النقديــة اإلنســانية مــع األنظمــة الوطنيــة، ســتبدأ املفوضيــة 

ــًدا يف اســتخدام خطــوط  ــن اآلن فصاع ــن م ــم املتحــدة لشــؤون الالجئ الســامية لألم

ــد األدىن  ــلة الح ــتخدام س ــب اس ــف إىل جان ــتوى الضع ــد مس ــة لتحدي ــر الوطني الفق

لإلنفــاق لتحديــد قيــم التحويــالت النقديــة. تســتند عمليــات حســاب ســلة الحــد األدىن 

لإلنفــاق إىل املعايــر اإلنســانية، كــا تضــع يف اعتبارهــا الســلع والخدمــات األساســية 

ــإن  ــك، ف ــان وكرامــة يف مــر. عــالوًة عــى ذل ــش بأم ــون للعي ــا الالجئ ــي يحتاجه الت

خــط الفقــر الوطنــي هــو عنــر أســايس يف تحديــد مســتويات الضعــف التــي تحــدد 

ــه  ــذي اتخذت ــرار ال ــد الق ــانية. بع ــة اإلنس ــاعدات النقدي ــى املس ــول ع ــة الحص أهلي

الحكومــة املريــة لتحريــر ســعر رصف الجنيــه املــري يف شــهر نوفمــر 2016، حــدث 

ارتفــاع كبــر يف تكلفــة املعيشــة، مبــا يف ذلــك جميــع الســلع الغذائيــة والخدمــات، مــا 

يجعــل مــن الصعــب عــى الفئــات الضعيفــة تلبيــة احتياجاتهــا األساســية.

ــا رشكاء  ــة ونّفذه ــات املانح ــاهات الجه ــل مس ــت بفض ــي تحقق ــاعدات الت إن املس

الخطــة اإلقليميــة لالجئــن وتعزيــز القــدرة عــى مواجهــة األزمــات، إىل جانــب 

املســتوى االســتثنايئ مــن كــرم الضيافــة مــن جانــب املجتمعــات املريــة، قد ســاهمت 

يف تقديــم دعــم كبــر ذي الــرضورة الحيويــة عــر جميــع القطاعــات، كــا حالــت دون 

ــام 2019،  ــا. يف ع ــر ضعًف ــات األك ــر يف الظــروف املعيشــية للفئ حــدوث تدهــور أك

ــة  ــي لدعــم الخطــة اإلقليمي ــون دوالر أمري ــدره 70 ملي ــغ إجــايل ق ــم اســتالم مبل ت

لالجئــن وتعزيــز القــدرة عــى مواجهــة األزمــات، والــذي ميثــل نحــو 43 يف املائــة مــن 

األمــوال الالزمــة. مــن بــن اإلنجــازات التــي تحققــت يف إطــار الخطــة اإلقليميــة لالجئن 

وتعزيــز القــدرة عــى مواجهــة األزمــات يــرز تقديــم مســاعدات نقديــة لدعــم الفئــات 

األكــر فقــرًا، وزيــادة عــدد األطفــال الالجئــن املُســجلن يف املــدارس الحكوميــة، وتوفــر 

خدمــات الرعايــة الصحيــة األوليــة والثانويــة والثالثــة، وتوزيــع قســائم غذائيــة شــهرية 

عــى بعــض األرس الســورية األكــر ضعًفــا. وعــى الرغــم مــن ذلــك، تتزايــد االحتياجــات 

وتســتمر يف تجــاوز املــوارد، حيــث أصبــح مــن الــرضوري الحصــول عــى دعــم متجــدد. 

ــار  ــان واملراهقــن والشــباب وكب ــات والفتي ــن، تواجــه النســاء والفتي ــن الالجئ مــن ب

الســن واألطفــال غــر املصحوبــن واملنفصلــن عــن ذويهــم واألشــخاص ذوي اإلعاقــة 

مخاطــر إضافيــة.

ــى  ــدرة ع ــز الق ــتثار يف تعزي ــادة االس ــب زي ــورية يتطل ــة الس ــد األزم ــول أم إن ط

ــن  ــؤون الالجئ ــدة لش ــم املتح ــامية لألم ــة الس ــتواصل املفوضي ــات. س ــة األزم مواجه

ــز قدراتهــا  ــة وتعزي وبرنامــج األمــم املتحــدة اإلمنــايئ الرشاكــة مــع املؤسســات املحلي

لفهــم احتياجــات الســكان املحليــن والتحديــات التــي تواجههــم، وتحســن إجــراءات 

وتدخــالت بنــاء القــدرة عــى مواجهــة األزمــات وتخصيصهــا عــر مختلــف القطاعــات. 

يواصــل رشكاء الخطــة اإلقليميــة لالجئــن وتعزيــز القــدرة عــى مواجهــة األزمــات دعــم 

ــن  ــا م ــات تدريجيً ــم الخدم ــة وتقدي ــتوى الحاي ــن مس ــة لتحس ــات الوطني املؤسس

أجــل تكملــة جهــود الحكومــة عنــد الــرضورة. يتــم دعــم الالجئــن حاليًــا يف الحصــول 

عــى الخدمــات الوطنيــة يف قطاعــي التعليــم والصحــة. ومــع ذلــك، فــإن االســتثار يف 

أنشــطة تعزيــز القــدرة عــى مواجهــة األزمــات ســيزيد مــن تعزيــز قــدرات املؤسســات 

الوطنيــة املثقلــة باألعبــاء عــى تقديــم خدمــات كافيــة وعاليــة الجــودة ألعــداد أكــر 

مــن الالجئــن والســكان املريــن عــى حــد ســواء.

ــايب  ــكل إيج ــي بش ــالح الحكوم ــج اإلص ــود برنام ــس جه ــع أن تنعك ــن املتوق ــا م بين

ــن الســكان تواجــه  ــة م ــات الضعيف ــل، ســتظل الفئ ــدى املتوســط إىل الطوي ــى امل ع

تحديــات خطــرة عــى املــدى القصــر. ســتواصل الخطــة املريــة اإلقليميــة لالجئــن 

ــات الرســمية بشــأن معــدل  ــز القــدرة عــى مواجهــة األزمــات اســتخدام البيان وتعزي

الفقــر التــي جمعهــا الجهــاز املركــزي للتعبئــة العامــة واإلحصــاء، إىل جانــب خريطــة 

الفقــر الحكوميــة، الســتهداف املجتمعــات األكــر ضعًفــا بــن املناطــق التــي تســتضيف 

أعــداًدا كبــرًة مــن الالجئــن، كــا ســركز عــى العمــل مــع الجهــات الفاعلــة املحليــة 

ــات  ــل لالحتياج ــم أفض ــل فه ــن أج ــا م ــاء قدراته ــة بن ــل مواصل ــن أج ــة م والحكوم

ــن. ــات والفــرص املتعلقــة باســتضافة الالجئ والتحدي
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تيجي ــرا الس ا ــه  لتوج ا
بة ــتجا الس ا ــط  وخط

ــا الدوليــن واملحليــن،  ــن الحكومــة املريــة ورشكائه باعتبارهــا خطــة مشــركة ب

تهــدف الخطــة اإلقليميــة لالجئــن وتعزيــز القــدرة عــى مواجهــة األزمــات إىل 

ــة  ــان حاي ــل ض ــن أج ــاملة م ــة ش ــاله بطريق ــورة أع ــات املذك ــتجابة للتحدي االس

الالجئــن الســورين ومســاعدة الفئــات األكــر ضعفــاً بــن الالجئــن واملجتمــع املضيــف. 

ــى  ــدرة ع ــز الق ــن وتعزي ــة لالجئ ــة اإلقليمي ــل رشكاء الخط ــا، يعم ــق أهدافه لتحقي

ــرة  ــات املتأث ــا املجتمع ــي حددته ــات عــى االســتجابة لالحتياجــات الت ــة األزم مواجه

والحكومــة والــرشكاء، مــع إيــالء اهتــام خــاص لتعزيــز االتصــال والشــفافية مــن خالل 

ضــان إمكانيــة الوصــول إىل املعلومــات الصــادرة عــن الــرشكاء املناشــدين واســتخدام 

ــن  ــي اللجــوء اآلخري ــن وطالب ــوازي دعــم الالجئ ــوات املناســبة. وســيتم عــى الت القن

مــن بلدانهــم األصليــة مــن خــالل أدوات اســتجابة أخــرى، والتــي تعــد مكملــة للخطــة 

اإلقليميــة لالجئــن وتعزيــز القــدرة عــى مواجهــة األزمــات مــن جهــة الحصــول عــى 

الحايــة واملســاعدة، ويضمــن هــذا النهــج توفــر اســتجابة شــاملة لالجئــن يف مــر.

 وحيــث تســتند الخطــة اإلقليميــة لالجئــن وتعزيــز القــدرة عــى مواجهــة األزمــات إىل 

ــا لتغــرُّ الســياق.  االحتياجــات وتشــمل عــدة قطاعــات، فســيتم تكييفهــا بالتــايل وفًق

ففــي قطــاع الحايــة، تركــز الخطــة اإلقليميــة لالجئــن وتعزيــز القــدرة عــى مواجهــة 

ــة  ــودة لتلبي ــة املوج ــة واملحلي ــم الوطني ــدرة النظ ــز ق ــى تعزي ــر ع ــات يف م األزم

ــال  ــى األطف ــز ع ــع الركي ــم، م ــرة وحايته ــات املتأث ــن واملجتمع ــات الالجئ احتياج

واملراهقــن ومجموعــات الشــباب مبــا يتــاىش مــع مبــادرة »ال لضيــاع أي جيــل«. ويف 

ــا  ــات في ــم الخدم ــتمرار يف تقدي ــى االس ــة ع ــاع الحاي ــيعمل قط ــه، س ــت ذات الوق

ــا  ــا. ك ــتجابة له ــدة واالس ــر املتزاي ــن ذوي املخاط ــات الالجئ ــة احتياج ــق بتلبي يتعل

ــا واالستشــارات القانونيــة والخدمــات  سيســتمر تقديــم الخدمــات مثــل إدارة القضاي

متعــددة القطاعــات، فضــاًل عــن حمــالت التوعيــة بقضايــا الحايــة والخدمــات 

ــات  ــة األزم ــى مواجه ــدرة ع ــر الق ــار عن ــدم يف إط ــم املق ــتمر الدع ــة. سيس املتاح

ــاء  ــة لبن ــة والســلطات الوطني ــوزارات املعني ــق مــع ال ــد عــى التعــاون الوثي يف التأكي

قــدرات اإلدارات املعنيــة عــى االســتجابة لالحتياجــات امللحــة لالجئــن واملجتمعــات 

ــة. املضيف

 ولتلبيــة احتياجــات الالجئــن واألكــر ضعفــاً بــن املجتمعــات املضيفــة املتأثــرة، ســيتم 

ــم والغــذاء واالحتياجــات  ــم املســاعدة املســتهدفة يف قطاعــات الصحــة والتعلي تقدي

األساســية وســبل العيــش، عــى أن يُســتكمل ذلــك مببــادرات مجتمعيــة لتعزيــز 

ــرضًرا. ويســعى  ــر ت ــات يف املحافظــات األك ــم الخدم ــز أنظمــة تقدي التواصــل وتعزي

عنــر القــدرة عــى مواجهــة األزمــات يف جميــع القطاعــات إىل تعزيــز قــدرات ومــوارد 

ــوط  ــع الضغ ــل م ــى التعام ــة ككل ع ــع والدول ــات واملجتم ــراد واألرس والتجمع األف

الحاليــة وتوقــع الصدمــات والضغــوط املســتقبلية وتخفيفهــا بشــكل أفضــل لحايــة 

ــات  ــن واملجتمع ــد الالجئ ــي تفي ــج الت ــتعمل الرام ــة. س ــبة بصعوب ــة املكتس التنمي

املحليــة عــى حــد ســواء عــى تعزيــز التعايــش املتناغــم مــع توســيع نطــاق الحايــة 

ــن. ــة لالجئ ــة الحالي املجتمعي

ــي، ســيواصل رشكاء الخطــة  ــم الوطن ــن يف نظــام التعلي ــاج الالجئ ــادة إدم ــدف زي به

اإلقليميــة لالجئــن وتعزيــز القــدرة عــى مواجهــة األزمــات دعــم وزارة الربيــة 

ــن الســورين لتحســن  ــي تســتضيف الالجئ ــات الت ــم يف املحافظــات واملديري والتعلي

ــال والشــباب  ــة احتياجــات األطف ــا تلبي ــرشكاء أيًض ــم. كــا ســيواصل ال جــودة التعلي

ــن  ــواء م ــد س ــى ح ــرة ع ــات املتأث ــن واملجتمع ــن الالجئ ــم م ــن التعلي ــن م املترسب

خــالل إنشــاء مســاحات إضافيــة صديقــة لألطفــال، وتنميــة املهــارات الحياتيــة وزيــادة 

فــرص التدريــب املهنــي. وســيتم كذلــك دعــم املراهقــن يف االلتحــاق باملــدارس 

ــة والحصــول عــى الشــهادات. ويظــل التعليــم العــايل وااللتحــاق بالجامعــات  الثانوي

ــة. ــغ األهمي ــرًا بال أم

ــدرة عــى  ــز الق ــن وتعزي ــة لالجئ  يف قطــاع الصحــة، ســيعمل رشكاء الخطــة اإلقليمي

مواجهــة األزمــات عــن كثــب مــع وزارة الصحــة والســكان عــى تعزيــز النظــم الصحيــة 

الوطنيــة القامئــة لتمكــن الوصــول إىل خدمــات عاليــة الجــودة للســورين واملجتمعــات 

املضيفــة، حيــث ســيتم العمــل عــى معالجــة فجــوات محــددة يف القــدرات يف مجــال 

ــن  ــة م ــة األولي ــم الرعاي ــن تقدي ــة يف أماك ــر املعدي ــراض غ ــية واألم ــة النفس الصح

ــاء القــدرات وضمــن الرامــج الوطنيــة الحاليــة، مــع الركيــز بشــكل خــاص  خــالل بن

عــى مرافــق الرعايــة الصحيــة األوليــة واملستشــفيات يف املناطــق التــي يتــم اســتضافة 

العديــد مــن الالجئــن بهــا.

ــى  ــدرة ع ــز الق ــن وتعزي ــة لالجئ ــج االســراتيجي للخطــة اإلقليمي ــع النه ــيًا م  ومتاش

ــر قســائم  ــيتم اســتكال خطــة توف ــات، س ــف القطاع ــر مختل ــات ع ــة األزم مواجه

الطعــام واملســاعدات النقديــة بنهــج موجــه نحــو التنميــة لبنــاء قــدرة األفــراد 

ــدد  ــج متع ــذا النه ــهم ه ــات. وسيس ــة األزم ــى مواجه ــات ع ــات واملؤسس واملجتمع

ــذات  ــادة االعتــاد عــى ال الوجــوه يف معالجــة األســباب املســاهمة يف الضعــف، وزي

وتحســن االســتدامة وتقليــل االعتــاد عــى املســاعدات، حيــث ينصــب الركيــز 

ــى  ــول ع ــرص الحص ــن ف ــال وتحس ــادة األع ــارات وري ــة امله ــى تنمي ــتمرار ع باس

عمــل، كــا ســيتم تقديــم الدعــم لتعزيــز برامــج كســب العيــش الخاصــة بالشــباب 

ذات الروابــط القويــة بقطاعــي الحايــة والتعليــم. سيشــارك رشكاء الخطــة اإلقليميــة 

ــى  ــة ع ــج القامئ ــالل النه ــن خ ــات م ــة األزم ــى مواجه ــدرة ع ــز الق ــن وتعزي لالجئ

ــرًا. ــر تأث ــق األك ــتهدف املناط ــذي يس ــج ال ــو النه ــق، وه املناط

يتــم التخطيــط لعامــي 2020 و2021 عــى أســاس اســتمرار مــر يف اســتضافة الالجئن 

الســورين، واســتمرارها يف االلتــزام بحايــة الالجئــن وتســهيل تنفيذ أنشــطة املنظات 

غــر الحكوميــة الوطنيــة والدولية.
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مـرص

تيجية ســرا ا
مئــة ا لد ا لحلــول  ا

ــات  ــة األزم ــى مواجه ــدرة ع ــز الق ــن وتعزي ــة لالجئ ــة اإلقليمي ــيدعم رشكاء الخط س

جهــود الحكومــة للحفــاظ عــى بيئــة حايــة مالمئــة. وعــى وجــه الخصــوص، ســيواصل 

ــم  ــات تقدي ــة األزم ــى مواجه ــدرة ع ــز الق ــن وتعزي ــة لالجئ ــة اإلقليمي رشكاء الخط

ــر  ــى توف ــز ع ــة وترتك ــاملة وتعاوني ــتجابات ش ــر اس ــي توف ــادرات الت ــم للمب الدع

الحلــول لجميــع طالبــي اللجــوء يف مــر. وســيتم تقديــم الدعــم لسياســات التنميــة 

لتعزيــز إدارة اللجــوء مبعرفــة الســلطات وضــان تحديــد أولئــك الذيــن يحتاجــون إىل 

ــة املناســبة. ــة وحصولهــم عــى اللجــوء واملســاعدة والحاي ــة الدولي الحاي

 ال يــزال تحديــد الالجئــن الســورين والعمــل عــى إعــادة توطينهــم يف بلــدان ثالثــة 

ميثــل األولويــة. ورغــم انخفــاض وتــرة إعــادة توطــن الســورين منــذ عــام 2017، إال 

أنهــا تظــل أداة حايــة أساســية للفئــات األكــر ضعفــاً، كــا تعمــل عــى ترســيخ روح 

ت كا لــرا ا
لتنســيق ا و

ــات  ــي لسياس ــرف الرئي ــة -الط ــة يف وزارة الخارجي ــة -ممثل ــة املري ــل الحكوم تظ

وتنســيق الخطــة اإلقليميــة لالجئــن وتعزيــز القــدرة عــى مواجهــة األزمــات. يوجــد 

ــز  ــن وتعزي ــة لالجئ ــة اإلقليمي ــرشكاء الخط ــيق ل ــات التنس ــن منتدي ــة م ــا أربع حاليً

ــق  ــري، وفري ــدة الُقط ــم املتح ــق األم ــر: فري ــات يف م ــة األزم ــى مواجه ــدرة ع الق

ــرَق  ــات، وِف ــن القطاع ــرك ب ــل املش ــق العم ــوكاالت، وفري ــن ال ــرك ب ــل املش العم

ــة. ــل القطاعي العم

ــوكاالت أعــى مســتويات التنســيق مــن جهــة   وميثــل فريــق العمــل املشــرك بــن ال

ــة  ــات والحاي ــا السياس ــه قضاي ــرشكاء في ــش ال ــر، ويناق ــن يف م ــتجابة لالجئ االس

ــع الجنســيات، حيــث  وثغــرات الرامــج فيــا يتعلــق مبجتمعــات الالجئــن مــن جمي

ــق  ــا رئيــس فري ــن -بصفته ــة الســامية لألمــم املتحــدة لشــؤون الالجئ تقــوم املفوضي

ــدة  ــم املتح ــق األم ــم وفري ــق املقي ــة املنس ــوكاالت -بإحاط ــن ال ــرك ب ــل املش العم

ــأن  ــتجدات بش ــر املس ــرض آخ ــن وع ــا الالجئ ــة بقضاي ــورات املتعلق ــري بالتط الُقط

ــات بشــكل  ــة األزم ــز القــدرة عــى مواجه ــن وتعزي ــة لالجئ تنســيق الخطــة اإلقليمي

منتظــم. ويقــوم برنامــج األمــم املتحــدة اإلمنــايئ بتســهيل التنســيق فيــا يتعلــق بعنر 

ــات، ــة األزم ــدرة عــى مواجه الق

ويعــد فريــق العمــل املشــرك بــن القطاعــات منتــدى تشــغييل مشــرك بــن 

القطاعــات، ويضــم مجموعــات عمــل قطاعيــة مختلفــة مثــل الحايــة والصحــة 

تقاســم املســؤولية مــع املجتمعــات املضيفــة. تشــر الدراســات االســتقصائية األخــرة 

ــودة إىل  ــرار الع ــى ق ــر ع ــي تؤث ــية الت ــل الرئيس ــودة إىل أن العوام ــا الع ــول نواي ح

ســوريا تشــمل األمــن واملخــاوف مــن جهــة الحايــة واملــأوى والوصــول إىل الخدمــات 

األساســية مثــل التعليــم وفــرص كســب العيــش. ومــع اســتمرار تطــور الوقائــع عــى 

ــد  ــوريا، ق ــول س ــة ح ــات الدولي ــراء املناقش ــتمرار إج ــيل واس ــم األص األرض يف بلده

ــام  ــزداد االهت ــد ي ــر؛ وق ــة يف م ــة الدولي ــوء والحاي ــي اللج ــدد طالب ــض ع ينخف

ــيتم  ــذا، س ــي 2020 و2021. ول ــالل عام ــاً خ ــوريا تدريجي ــة إىل س ــودة الطوعي بالع

تعزيــز عمليــة فهــم النوايــا واملخــاوف املتعلقــة بالعــودة إىل ســوريا، وكذلــك تحليــل 

االتجاهــات وإدارة املعلومــات بــن رشكاء الخطــة اإلقليميــة لالجئــن وتعزيــز القــدرة 

ــة كجــزء مــن الجهــود  ــة األخــرى ذات الصل عــى مواجهــة األزمــات والجهــات الفاعل

ــن مختلــف الجهــات. املشــركة ب

العيــش  النقديــة وســبل  واملبــادرات  األساســية  واالحتياجــات  والتعليــم  العامــة 

والتواصــل مــع املجتمعــات. وقــد تــم تكليــف فريــق العمــل املشــرك بــن القطاعــات 

ــج  ــاع نه ــة لضــان اتب ــات التشــغيلية ذات الصل ــم املوضوع ــد وتقيي بتنســيق وتحدي

بنيــوي موحــد. ثــم يقــدم فريــق العمــل املشــرك بــن القطاعــات تقاريــره إىل الفريــق 

العامــل املشــرك بــن الــوكاالت باعتبــاره ميثــل مســتوى أعــى مــن التنســيق التخــاذ 

ــام. ــه الع ــات والتوجي ــة بالسياس ــرارات املتعلق الق

 ويحظــى كل فريــق مــن فــرق العمــل القطاعيــة مبجموعــة محــددة من الــرشكاء مبا يف 

ذلــك الــوزارات والجهــات املانحــة ووكاالت األمــم املتحــدة واملنظــات غــر الحكوميــة 

الدوليــة والوطنيــة. يف إطــار فريــق عمــل الحايــة، تــم إنشــاء ثــالث مجموعــات عمــل 

فرعيــة لتغطيــة حايــة الطفــل والوقايــة مــن العنــف الجنــي والجنســاين واالســتجابة 

لــه والحلــول الدامئــة. وتركــز مجموعــة العمــل الفرعيــة للحلــول الدامئــة عــى الحلــول 

الدامئــة لالجئــن، وال ســيا عــودة الالجئــن الطوعيــة إىل بلدانهــم؛ وإعــادة التوطــن/ 

املســارات التكميليــة للســاح بدخولهــم واالعــراف بهــم قانونـًـا يف بلــدان ثالثــة. وتعــد 

أحــد اإلنجــازات الرئيســية ملجموعــة العمــل هــذه هــو إجــراء دراســات اســتقصائية 

دوريــة )مــن خــالل االســتبيانات واملناقشــات التــي تُجــرى مــع مجموعــات الركيــز( 

لقيــاس وتحليــل تصــورات الالجئــن الســورين عــن العــودة.
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مـرص

ر طا إ
لة ء ــا ملس ا

ــات  ــة األزم ــى مواجه ــدرة ع ــز الق ــن وتعزي ــة لالجئ ــة اإلقليمي ــزم رشكاء الخط  يلت

بالتخطيــط وإعــداد الرامــج املبنيــة عــى األدلــة، حيــث يتــم إرشاك الالجئــن 

واملجتمعــات املتأثــرة يف جميــع مراحــل تطويــر الرامــج القطاعيــة وتقييمهــا وتنفيذها، 

وكذلــك يف تحديــد أولوياتهــم وتحديــد الحلــول املناســبة، ويتــم جمــع آرائهــم 

ــز واالســتطالعات والتقييــات  ومالحظاتهــم مــن خــالل مناقشــات مجموعــات الركي

الرســمية، وكذلــك أثنــاء االجتاعــات يف املراكــز املجتمعيــة، وزيــارات مكاتــب الــرشكاء 

للتســجيل أو املشــورة، والزيــارات املنزليــة، واإلحــاالت مبعرفــة متطوعــي التواصــل مــع 

الالجئــن. وتشــمل أدوات االتصــال ثنائيــة االتجــاه األخــرى مختلــف قنــوات التواصــل 

ــكاوى  ــم اآلراء والش ــات تقيي ــاء آلي ــالل إنش ــن خ ــن -م ــن لالجئ ــي. وميك االجتاع

ــرارات املتخــذة بشــأن املســاعدات. ــدارك الق ــة نظرهــم وت ــر عــن وجه -التعب

ــة  ــة القامئ ــم املقارب ــج تعمي ــا لنه ــنوية وفًق ــاركية الس ــات التش ــراء التقيي ــم إج يت

عــى أســاس الســن والجنــس والتنــوع. ويشــارك ممثلــو املجموعــات املختلفــة داخــل 

ــات  ــكان، وآلي ــات الس ــن احتياج ــون ع ــات ويبلغ ــذه التقيي ــن يف ه ــع الالجئ مجتم

ــات  ــق باملقارب ــا يتعل ــم في ــون باقراحاته ــن، ويدل ــع الالجئ ــل مجتم ــف داخ التكي

ــيل  ــا مــن ممث ــب فيه ــرشكاء يُطل ــع ال ــد اجتاعــات منتظمــة م ــم عق ــة. ويت املحتمل

العمليات
العاملية

تســعى الخطــة اإلقليميــة لالجئــن وتعزيــز القــدرة عــى مواجهــة األزمــات إىل ضــان 

ــات  ــن، والتوصي ــن واملهاجري ــأن الالجئ ــورك بش ــالن نيوي ــواردة يف إع ــات ال االلتزام

ــدف  ــالن. يه ــق باإلع ــن املرف ــألة الالجئ ــع مس ــامل م ــل الش ــار التعام ــواردة يف إط ال

االتفــاق العاملــي بشــأن الالجئــن إىل تعزيــز االســتجابة الدوليــة ألوضــاع الالجئــن التــي 

طــال أمدهــا مــن أجــل تقاســم املســؤولية بشــكل أكــر إنصافـًـا وميكــن التنبــؤ بــه، مــع 

االعــراف بــأن الحــل املســتدام ألوضــاع الالجئــن ال ميكــن تحقيقــه دون تعــاون دويل. 

قدمــت الخطــة اإلقليميــة لالجئــن وتعزيــز القــدرة عــى مواجهــة األزمــات عــى مــدى 

الســنوات املاضيــة مثــااًل فريــًدا للمســاعدات املنســقة وتقاســم املســؤولية، مــع الركيــز 

ــن  ــة لالجئ ــة اإلقليمي ــة الخط ــار خط ــأرسه«. يف إط ــع ب ــمل املجتم ــج يش ــى »نه ع

وتعزيــز القــدرة عــى مواجهــة األزمــات، تتعــاون الحكومــة املريــة مــع وكاالت األمــم 

املتحــدة واملنظــات غــر الحكوميــة الوطنيــة والدوليــة مــن أجــل تحقيــق األهــداف 

ــة املدرجــة يف االتفــاق العاملــي بشــأن الالجئــن: تخفيــف الضغــوط عــن البلــد  التالي

املضيــف؛ تعزيــز اعتــاد الالجئــن عــى أنفســهم؛ توســيع الوصــول إىل حلــول البلــدان 

الثالثــة؛ تحســن الظــروف يف البلــد األم للعــودة بأمــان وكرامــة.

كــا ترتبــط الخطــة اإلقليميــة لالجئــن وتعزيــز القــدرة عــى مواجهــة األزمــات أيًضــا 

ــدرة  ــا الق ــوم عليه ــي تق ــادئ األساســية الت ــة املســتدامة. تتســق املب بأهــداف التنمي

مجتمــع الالجئــن الحصــول عــى تعليقاتهــم وآرائهــم فيــا يتعلــق بالخدمــات 

املقدمــة. تضمــن مراقبــة مــا بعــد التوزيــع تلقــي املســتفيدين املســاعدات النقديــة، 

وتقيــس األثــر مقابــل املــؤرشات، كــا تقيــم أيًضــا رضــا الالجئــن عــن مــزود الخدمــة. 

وتوفــر معلومــات املفوضيــة الســامية لألمــم املتحــدة لشــؤون الالجئــن طريقــة 

ــتقبلو  ــتجيب مس ــث يس ــتفيدين، حي ــارات املس ــى استفس ــرد ع ــة لل ــة وفعال منهجي

ــق باالستفســارات  ــا يتعل املكاملــات لديهــا إىل مــا يعــادل 20,000 مكاملــة شــهريًا في

ــة. ــول الدامئ ــد وضــع الالجــئ والحل ــة والتســجيل وتحدي حــول املســاعدات والحاي

ويســتمر الــرشكاء خــالل عامــي 2020 و2021 يف تقديــم تقاريــر شــهرية عــن املــؤرشات 

ــن  ــة لالجئ ــة اإلقليمي ــة الخط ــات متابع ــا يف لوح ــتمر إدراجه ــي سيس ــطة الت واألنش

وتعزيــز القــدرة عــى مواجهــة األزمــات املشــركة بــن الــوكاالت مــع الركيــز عــى رصد 

ــوكاالت لإلبــالغ عــن الخطــة  ــر. وتعــد معلومــات النشــاط األداة املشــركة بــن ال األث

ــتمر  ــم سيس ــن ث ــات، وم ــة األزم ــى مواجه ــدرة ع ــز الق ــن وتعزي ــة لالجئ اإلقليمي

ــم  ــية يف تقدي ــازات الرئيس ــي اإلنج ــي تغط ــر الت ــودة التقاري ــان ج ــتخدامها لض اس

ــاء القــدرة عــى مواجهــة األزمــات. ــك بن املســاعدات اإلنســانية وكذل

عــى مواجهــة األزمــات يف الخطــة اإلقليميــة لالجئــن وتعزيــز القــدرة عــى مواجهــة 

ــداف  ــيا األه ــتدامة، ال س ــة املس ــداف التنمي ــن أه ــد م ــذ العدي ــع تنفي ــات م األزم

املتعلقــة بالحــد مــن الفقــر وتحقيــق املســاواة بــن الجنســن وتأمــن التعليــم لجميــع 

األطفــال، مــع دمــج القــدرة عــى مواجهــة األزمــات بشــكل كامــل يف إطــار أهــداف 

ــار  ــى إط ــدة ع ــم املتح ــة واألم ــة املري ــت الحكوم ــد وقع ــتدامة. وق ــة املس التنمي

رشاكــة األمــم املتحــدة مــن أجــل التنميــة للفــرة 2018-2020، وذلــك لدعــم تحقيــق 

خطــة عــام 2030 إىل جانــب توطــن أهــداف التنميــة املســتدامة واإلرساع يف تحقيقهــا 

مــن خــالل دعــم »اســراتيجية التنميــة املســتدامة: رؤيــة مــر 2030« )رؤيــة 2030(. 

ــدة  ــم املتح ــن األم ــم م ــة 2030 بدع ــة رؤي ــة املري ــرت الحكوم ــام 2015، أق يف ع

ــن )يف عامــي 2016 و2018(  ــك الحــن مراجعتــن وطنيتــن طوعيت ــذ ذل وقدمــت من

إىل املنتــدى الســيايس رفيــع املســتوى املعنــي بالتنميــة املســتدامة يف نيويــورك. يف إطار 

الخطــة اإلقليميــة لالجئــن وتعزيــز القــدرة عــى مواجهــة األزمــات، تشــارك املفوضيــة 

الســامية لألمــم املتحــدة لشــؤون الالجئــن ورشكاء األمــم املتحــدة املناشــدون بنشــاط 

يف إطــار رشاكــة األمــم املتحــدة مــن أجــل التنميــة، حيــث تتمثــل الرؤيــة النهائيــة يف 

»عــدم تــرك أي شــخص يتخلــف عــن الركــب«، مبــا يف ذلــك الالجئــن وطالبــي اللجــوء 

الذيــن تســتضيفهم مــر بســخاء.
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ملخص
املتطلبات املالية

الوكاالت

إجاميل العنارص حسب الوكالة

20202021

عنرص دعم الالجئني

 عنرص تعزيز

 القدرة عىل مواجهة

األزمات

عنرص دعم الالجئنياإلجاميل

 عنرص تعزيز

 القدرة عىل مواجهة

األزمات

اإلجاميل

24،086،8004،451،00028،537،80027،584،2404،951،60032،535،840اليونيسف

املفوضية السامية لألمم 

املتحدة لشؤون الالجئني
49،510،4008،894،95558،405،35550،167،4528،648،23558،824،687

1،035،0001،604،0002،639،000890،0001،930،0002،820،000هيئة إنقاذ الطفولة الدولية

71،709126،970198،67975،29478،318153،612هيئة اإلغاثة الكاثوليكية

352،200305،250657،450352،200372،000724،200مؤسسة فرد

130،000380،000510،000130،000370،000500،000هيئة األمم املتحدة للمرأة

1،376،2481،679،8673،056،1161،932،1632،129،8814،062،044منظمة بالن

5,000,0005,000,000-5,000,0005,000,000-برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ

1،087،619465،6881،553،3071،034،618667،5121،702،130كري

450،000100،000550،000450،000100،000550،000الهالل األحمر املرصي

35،915،14413،971،36149،886،50536،383،25114،526،11650،909،367برنامج األغذية العاملي

300،000500،000800،000225،000500،000725،000منظمة الصحة العاملية

1،905،0001،315،0003،220،0001،942،0001،462،0003،404،000صندوق األمم املتحدة للسكان

175،000747،0009،220،000180،000911،0001،091،000املنظمة الدولية للهجرة

8،000،0008،000،000-2،000،0002،000،000-منظمة العمل الدولية

981،595981،595-1،226،994-1،226،994جمعية مصطفى محمود

117،622،11441،541،091159،163،205121،355،21850،628،257171،983،475اإلجاميل

الجدول )1(: ملخص املتطلبات املالية الُقطرية حسب الوكالة
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مـرص

الجدول )2(: ملخص املتطلبات املالية الُقطرية حسب القطاع

القطاعات

إجاميل العنارص حسب القطاع

متطلبات امليزانية 2021متطلبات امليزانية 2020

عنرص دعم الالجئني

 عنرص تعزيز

 القدرة عىل مواجهة

األزمات

عنرص دعم الالجئنياإلجاميل

 عنرص تعزيز

 القدرة عىل مواجهة

األزمات

اإلجاميل

31،725،51411،306،36443،031،87831،962،21118،093،48950،055،700االحتياجات األساسية

13،214،6449،432،80422،647،44814،181،39410،117،57624،298،970التعليم

35،915،14413،971،36149،886،50536،383،25114،526،11650،909،367الغذاء

7،852،2852،868،33210،720،6186،455،7543،634،82910،090،583الصحة

28،914،5263،962،229332،876،75532،372،6084،256،24736،628،856الحامية

117،622،11441،541،091159،163،205121،355،21850،628،257171،983،475اإلجاميل
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الحـمـايـة
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مـرص

ــاع قط بة  ــتجا س ا
يـــة لحـــمـا ا

الوكالة القائدة للقطاع: املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئنيالوكاالت الرئيسية

الركاء املناشدون

املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني، منظمة األمم املتحدة للطفولة )اليونيسف(، هيئة األمم 

املتحدة للمرأة، املنظمة الدولية لتنمية األرسة واملجتمع )بالن إنرناشيونال(، هيئة إنقاذ الطفولة الدولية، صندوق 

األمم املتحدة للسكان.

الركاء اآلخرون
املحامون املتحدون، كاريتاس، هيئة كر الدولية، املؤسسة املرية لحقوق الالجئن، املجلس القومي للطفولة 

واألمومة، ملجلس القومي للمرأة.

األهداف

1. ضان الوصول إىل األرايض والحصول عى حق اللجوء والحقوق األساسية والسعي إىل إيجاد حلول مستدامة 

متنوعة.

2. الحد من مخاطر وتأثر العنف الجني والجنساين، وتعزيز الوصول إىل خدمات عالية الجودة وغر متييزية.

3. تعزيز أنظمة حاية الطفل وزيادة املساواة فيا يتعلق باستفادة األطفال واملراهقن والشباب من إجراءات 

حاية الطفل جيدة النوعية. 

4. تعزيز آليات املشاركة والتوعية املجتمعية، بهدف تعزيز التعايش السلمي بن الالجئن واملجتمعات املضيفة 

وكذلك تحديد وتلبية احتياجات الفئات األكر ضعفاً من املستفيدين.

20202021املتطلبات املالية

27،826،97930،729،146املتطلبات املالية لدعم الالجئني

املتطلبات املالية لتعزيز القدرة عىل مواجهة 

األزمات
3،826،2214،052،237

إجاميل املتطلبات املالية للخطة اإلقليمية لالجئني 

وتعزيز القدرة عىل مواجهة األزمات
32،876،75536،628،856
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الحـمـايـة

الوضع
الحايل

ــا حافظــت  ــام، ك ــة يف مــر مســتقرًة بشــكل ع ــة الحاي ــت بيئ ــام 2019، ظل يف ع

ــك، ظلــت  ــن الســورين. وعــى الرغــم مــن ذل ــة الالجئ الحكومــة عــى حســن ضياف

ــول.  ــارية املفع ــر س ــون م ــن يدخل ــورين الذي ــة للس ــرة التنظيمي ــات التأش متطلب

ابتــداًء مــن شــهر ديســمر 2019، تــم تســجيل مــا مجموعــه 129،210 ســوريًا لــدى 

املفوضيــة الســامية لألمــم املتحــدة لشــؤون الالجئــن، أّي مــا يعــادل 51% مــن عــدد 

الالجئــن املُســجلن يف مــر. خــالل األشــهر التســعة األوىل مــن عــام 2019، تــم 

تســجيل 4،615 وافــًدا جديــًدا. مــن بــن الســورين املُســجلن لــدى املفوضيــة الســامية 

لألمــم املتحــدة لشــؤون الالجئــن، 48 يف املائــة منهــم نســاء وفتيــات )62،542( و52 

يف املائــة رجــال وفتيــان )67،237(. يف بعــض األحيــان، يتــم احتجــاز الســورين الذيــن 

يصلــون إىل مــر بــدون تأشــرات أو وثائــق ســليمة أو تصاريــح إقامــة ســارية، كــا 

هــو الحــال بالنســبة لجميــع الوافديــن غــر النظاميــن. تتطلــب هــذه الحــاالت مــن 

املفوضيــة الســامية لألمــم املتحــدة لشــؤون الالجئــن مناشــدة الحكومــة املريــة مــن 

أجــل إطــالق رساحهــم. ولذلــك، يظــل التعــاون بــن رشكاء الخطــة اإلقليميــة لالجئــن 

وتعزيــز القــدرة عــى مواجهــة األزمــات والســلطات أساســيًا ومهــًا يف الحفــاظ عــى 

معايــر الحايــة الدوليــة ودعمهــا يف البــالد.

ــن يف مــر مــن خــالل الوصــول إىل خدمــات التســجيل املســتمر  ــم دعــم الالجئ  يت

والخدمــات متعــددة القطاعــات، مــع الركيــز بشــكل خــاص عــى األطفــال واألنشــطة 

القامئــة عــى النــوع االجتاعــي؛ تحديــد وضــع الالجــئ وأنشــطة الحايــة املجتمعيــة. 

ــة الرئيســية، مثــل النهــج  ــة إىل منهجيــات الحاي تســتند إجــراءات وتدخــالت الحاي

القائــم عــى الســن والنــوع االجتاعــي والتنــوع، والنهــج الــذي يركــز عــى املجتمــع، 

فضــاًل عــن النهــج القائــم عى الحقــوق. يعمــل الرشكاء عــى زيــادة الوعــي بااللتزامات 

ــات  ــن بخدم ــد الالجئ ــد اللجــوء، كــا يهتمــون بتزوي املرتبطــة بوضــع الالجــئ يف بل

الدعــم واالستشــارات القانونيــة بشــأن أهميــة وثائــق األحــوال املدنيــة، ورضورة التقدم 

ــار  ــل انتش ــب. يف ظ ــت املناس ــا يف الوق ــة وتجديده ــح اإلقام ــى تصاري ــول ع للحص

الالجئــن الســورين بشــكل رئيــي يف القاهــرة الكــرى واإلســكندرية ودميــاط، ال يــزال 

ــل  ــاء، ميث ــراد الضعف ــبة لألف ــيا بالنس ــودة، وال س ــة الج ــات عالي ــول إىل الخدم الوص

تحديـًـا صعبًــا. يواصــل رشكاء الخطــة اإلقليميــة لالجئــن وتعزيــز القــدرة عــى مواجهــة 

األزمــات توســيع نطــاق األنشــطة الراميــة إىل الوصــول إىل مجتمعــات الالجئــن مــن 

أجــل تقييــم مخاطــر الحايــة واملخــاوف الخاصــة بهــم، وزيــادة الوعــي واالســتفادة 

مــة مــن جميــع الــرشكاء. يعمــل رشكاء الخطــة اإلقليميــة لالجئــن  مــن الخدمــات املُقدَّ

ــة  ــع مؤسســات الحكوم ــب م ــا إىل جن ــات جنبً ــة األزم ــى مواجه ــدرة ع ــز الق وتعزي

املريــة، مثــل املجلــس القومــي للمــرأة واملجلــس القومــي للطفولــة واألمومــة، كــا 

يتواصــل التعــاون مــع املنظــات غــر الحكوميــة املُســجلة قانونـًـا )عــى ســبيل املثــال، 

هيئــة »تــر دي زوم«(.

تنتهــج الحكومــة املريــة سياســًة صارمــًة إلدارة التحــركات املختلطــة تهــدف إىل إدارة 

الهجــرة عــى نحــو أفضــل، وال ســيا عــر الحــدود الدوليــة. مل تصــدر تقاريــر رســمية 

خــالل عــام 2019 عــن محــاوالت قــوارب العبــور عــر البحــر املتوســط باتجــاه أوروبــا، 

ــر.  ــن م ــة م ــدود الليبي ــول الح ــى ط ــركات ع ــى التح ــة ع ــديد الرقاب ــم تش ــا ت ك

اســتمرت الســلطات كذلــك يف معاقبــة املهربــن والجهــات ذات الصلــة مبوجــب قانــون 

ــر  ــرة غ ــع الهج ــة ومن ــة ملكافح ــيقية املري ــة التنس ــة الوطني ــت اللجن 2016. قام

الرشعيــة واالتجــار بالبــرش، بالرشاكــة مــع بعــض املنظــات الدوليــة والــدول املانحــة، 

ــر الخطــرة. نظّمــت اللجنــة كذلــك  بتعزيــز جهودهــا يف مجــال الدعــوة بشــأن املعاب

أنشــطًة تدريبيــًة يف جميــع أنحــاء البــالد تتنــاول مجموعــًة متنوعــًة مــن املوضوعــات 

ــم مــن موظفــي  ــف أصحــاب املصلحــة، معظمه ــة بالهجــرة اســتهدفت مختل املتعلق

الســلطة القضائيــة واملســؤولن عــن إنفــاذ القانــون. 

ــع  ــت م ــي أُجري ــات الت ــالل املناقش ــر خ ــد كب ــة إىل ح ــول دامئ ــل إىل حل ــم التوص ت

مجتمــع الالجئــن الســورين يف عــام 2019، حيــث شــملت مواضيــع هــذه املناقشــات 

ــة  ــة املرتبط ــارات التكميلي ــول إىل املس ــات الوص ــن وإمكاني ــادة التوط ــودة وإع الع

ــل األرايض  ــورات داخ ــت التط ــد كان ــرى. لق ــل يف دول أخ ــرات العم ــم وتأش بالتعلي

ــة  ــاركت املفوضي ــكان. ش ــر للس ــق كب ــدر قل ــح مص ــى األرج ــتظل ع ــورية وس الس

ــورات  ــد التص ــتبيان رص ــر يف اس ــن يف م ــؤون الالجئ ــدة لش ــم املتح ــامية لألم الس

والنوايــا الــذي تــم إجــراؤه عــى املســتوى اإلقليمــي يف شــهر ديســمر 2018. متاشــيًا 

ــى  ــن ع ــن املجيب ــط م ــة فق ــدى 4 يف املائ ــة، أب ــرى يف املنطق ــدن أخ ــج بل ــع نتائ م

ــا مل  ــة، بين ــي عــرش املقبل ــودة إىل ســوريا يف األشــهر االثن ــم بالع ــتبيان اهتامه االس

يحســم 23 يف املائــة أمرهــم، فيــا أوضــح 73 يف املائــة أنهــم لــن يعــودوا. مــن بــن 

ــة  ــن يعــودوا، أوضــح 88 يف املائ ــوا عــى االســتبيان بأنهــم مــرددون أو ل الذيــن أجاب

أنهــم يأملــون يف العــود إىل ســوريا يوًمــا مــا، بينــا أعــرب 8 يف املائــة عــن ترددهــم، يف 

ــن يعــودوا. ــة أنهــم ل حــن أوضــح 5 يف املائ

يف عــام 2019، تــم تقديــم طلبــات إلعــادة توطــن 2007 ســوري يف تســع دول، حيــث 

غــادر 1987 إلعــادة توطينهــم يف ســبع دول.
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االحتياجات ومواطن الضعف
واالستهداف

يجــري الــرشكاء مقابــالت فرديــًة روتينيــًة مــع الالجئــن لتحديــد مخاطــر الحايــة، جنبًا 

ــوع  ــة عــى أســاس الســن والن ــب مــع مجموعــات النقــاش املركــزة املواضيعي إىل جن

االجتاعــي والتنــوع، وإجــراءات وتدخــالت التوعيــة املجتمعيــة. تظهــر النتائــج تزايــد 

مســتوى الضعــف بــن الســكان الســورين بشــكل عــام والنســاء واألطفــال واألشــخاص 

ذوي اإلعاقــة بشــكل خــاص، كــا تظهــر النتائــج أيًضــا أنــه كلــا طالــت مــدة مكــوث 

الالجئــن يف اللجــوء، كلــا أصبــح أكــر صعوبــًة بالنســبة لهــم التعامــل مــع الوضــع، 

بســبب الظــروف االجتاعيــة واالقتصاديــة املتغــرة واســتنفاد املدخــرات. عــى الرغــم 

مــن الحفــاظ عــى التاســك املجتمعــي إىل حــد مــا، يشــر الســكان إىل أنــه آخــذ يف 

الراجــع، حيــث يبــدو أن الجميــع يعــاين يف الوقــت الحــايل. ولذلــك، يوجــد عــدد قليــل 

مــن األشــخاص الذيــن ميكنهــم املســاعدة، عــى عكــس املــايض، لحظــة وصولهــم إىل 

البــالد.  

اســتمرت املشــاكل النفســية واالجتاعيــة التــي أثــرت عــى األطفــال الســورين الالجئن 

عــى مــر الســنن يف التدهــور، حيــث أصبحــت أكــر تعقيــًدا وعميقــة الجــذور، وبالتايل 

تتطلــب مســاعدًة مســتمرًة، وبالتــايل اســتثارات أكــر. تظــل تلبيــة احتياجــات 

األطفــال الضعفــاء أولويــًة مــن خــالل الخدمــات املتخصصــة لجميــع الفتيــان والفتيــات 

ــم  ــن ذويه ــن ع ــن واملنفصل ــر املصحوب ــال غ ــك األطف ــا يف ذل ــر، مب ــن للخط املعرض

ــات  ــة لخدم ــوارد كافي ــص م ــة. يجــب تخصي ــال ذوي اإلعاق ــال واألطف واألزواج األطف

ــب  ــية )يف الغال ــات األساس ــة االحتياج ــل تلبي ــن أج ــال م ــة لألطف ــة املجتمعي الحاي

اإليجــارات الســكنية واملــواد الغذائيــة، والتــي ارتفعــت تكاليفهــا بشــكل كبــر(، 

وتعزيــز الدعــم املجتمعــي واألرسي والوصــول إىل إدارة الحــاالت، واالستشــارات، 

ــد. ــة القامئــة عــى النق ــة، والتدخــالت واإلجــراءات الطارئ ــارات العائلي والزي

ال تــزال األرس الســورية الالجئــة التــي تعيلهــا النســاء يف جميــع أنحــاء املنطقــة تعــاين 

ــديدة  ــاوف ش ــن مخ ــات م ــاء والفتي ــاين النس ــا تع ــذايئ، ك ــن الغ ــدام األم ــن انع م

ــن.  ــن الجنس ــاواة ب ــدم املس ــا بع ــا وثيًق ــط ارتباطً ــة، ترتب ــال الحاي ــدة يف مج وفري

يُعــد مــن األولويــات تحقيــق مســاعدات إنســانية وإمنائيــة طويلــة األمــد تكــون أكــر 

ــة،  ــؤولياتهن القيادي ــن ومس ــد دوره ــات وتزي ــاء والفتي ــات النس ــتجابًة الحتياج اس

ــن  ــا أدات ــي باعتباره ــوع االجتاع ــن للن ــة املراع ــط وامليزن ــى التخطي ــد ع وتعتم

ــة  ــإن تلبي ــل، ف ــاج. وباملث ــاءلة واإلدم ــي واملس ــاق االجتاع ــادة اإلنف ــيتن لزي رئيس

االحتياجــات األساســية للمــرأة مــن خــالل زيــادة إمكانيــة الوصــول إىل فــرص التعــايف 

وســبل كســب العيــش، املصحوبــة بخدمــات الحايــة الشــاملة ودعــم قطــاع العدالــة 

ــة. ــغ األهمي ــز املســاءلة عــن العنــف ضــد املــرأة، يظــل أمــرًا بال مــن أجــل تعزي

ــزواج  ــد وال ــجيل املوالي ــات تس ــى عقب ــاء ع ــال القض ــر يف مج ــدم كب ــراز تق ــم إح ت

للمقيمــن الســورين يف مــر، لكــن مــا زالــت هنــاك القضايــا التــي تثــر القلــق، والتــي 

ــريف يف  ــزواج الع ــزواج الصــادرة يف ســوريا أو حــاالت ال ــق شــهادات ال تشــمل: تصدي

مــر؛ وتأخــر إصــدار شــهادات امليــالد لألطفــال املولوديــن يف مــر مبــا يتجــاوز اإلطــار 

املنــي املنصــوص عليــه يف القانــون؛ واإلجــراءات اإلداريــة املطولــة.

الفئة السكانية

20202021

 السكان

املحتاجون

 السكان

املستهدفون

 السكان

املحتاجون

 السكان
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الالجئون السوريون

40،95040،95041،70041،700الرجال

37،65037،65038،30038،300النساء

28،20028،20028،80028،800الفتيان

26،70026،70027،20027،200الفتيات

133،500133،500136،000136،000املجموع الفرعي

 أعضاء املجتمعات 
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178،500  178،500 175،800175،800اإلجاميل

 جدول السكان
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الحـمـايـة

التوجهات االسراتيجية
وخطة االستجابة

 بالنســبة ملناشــدات التمويــل 2020-2021، ســيواصل رشكاء الخطــة اإلقليميــة لالجئــن 

وتعزيــز القــدرة عــى مواجهــة األزمــات دعــم الجهــود الحكوميــة الراميــة إىل الحفــاظ 

عــى حــق اللجــوء وحيــز الحايــة، إىل جانــب تقديــم الخدمــات لــكل مــن الالجئــن 

واملجتمعــات املضيفــة املتأثــرة. سيســتمر تســجيل الالجئــن الســورين وإصــدار الوثائق 

الخاصــة بهــم باســتخدام القياســات الحيويــة )مــع توقــع ترقيــة النظــام واإلجــراءات(. 

ــة  ــة لوضــع األطــر القانوني ــدرات الوطني ــز املســتمر للق ــة التعزي تشــمل هــذه الرقي

ــًة  ــا يشــكل أولوي ــة، وهــو م ــق األحــوال املدني ــة يف إصــدار وثائ ــالت الهيكلي والتعدي

ــوة  ــود الدع ــم جه ــيتم دع ــك، س ــى ذل ــالوًة ع ــي«. ع ــا أنتم ــة أن ــيًة يف »حمل رئيس

ــالت  ــراءات وتدخ ــوء وإج ــادرات اللج ــأن مب ــة بش ــة املري ــع الحكوم ــة م اإلضافي

الحايــة املتنوعــة األخــرى التــي تهــدف إىل تســهيل إدارة حيــز اللجــوء. 

ــاء،  ــات واآلب ــان والفتي ــن الفتي ــورين م ــن الس ــة لالجئ ــات الخاص ــتجابًة لالحتياج اس

مبــا يف ذلــك األطفــال غــر املصحوبــن واملنفصلــن عــن ذويهــم وغرهــم مــن األطفــال 

ــز القــدرة عــى  ــة لالجئــن وتعزي املعرضــن للخطــر، ســيواصل رشكاء الخطــة اإلقليمي

مواجهــة األزمــات إجــراءات وتدخــالت الحايــة عــى مســتوى املجتمــع املحــيل 

وســيعملون عــى تعزيزهــا، كــا ســيعملون عــى إقامــة روابــط أوثــق مــع نظرائهــم 

الحكوميــن يف مجــال حايــة الطفــل عــى املســتوى املحــيل والوطنــي.  عــالوًة عــى 

ــك مراكــز  ــدة، مبــا يف ذل ــز الوصــول إىل الخدمــات الجي ــك، ســتُبذل الجهــود لتعزي ذل

الشــباب الوطنيــة الحكوميــة، إىل جانــب تعزيــز التعــاون مــع آليــات إنفــاذ القانــون 

ــراتيجية  ــة باس ــل املعني ــة العم ــتكون فرق ــاز. س ــاالت االحتج ــتجابة لح ــأن االس بش

األطفــال املتنقلــن التــي يديرهــا املجلــس القومــي للطفولــة واألمومــة، جنبًــا إىل 

ــة للهجــرة،  ــة الدولي ــن )اليونيســف، واملنظم ــرشكاء املناشــدين الداعم ــع ال ــب م جن

واملفوضيــة الســامية لألمــم املتحــدة لشــؤون الالجئــن( أيًضــا مــن بــن األولويــات التــي 

ــادرة. ــا املب ســركز عليه

ــة  ــة ملكافح ــراتيجية الوطني ــرة االس ــنوات األخ ــة يف الس ــة املري ــدت الحكوم اعتم

العنــف ضــد املــرأة )2015-2020(، التــي تــم وضعهــا تحــت قيــادة املجلــس القومــي 

للمــرأة. تعيــد االســراتيجية التأكيــد عــى أن »قضايــا املــرأة تحظــى بأهميــة قصــوى 

عــى جميــع املســتويات ويف جميــع املجــاالت؛ حيــث يُعــد العنــف ضــد املــرأة أولويــًة 

كــرى، بالنظــر إىل تأثــره االجتاعــي حيــث يؤثــر عــى املجتمــع بــأرسه.« مــن املقــرر 

مواصلــة القيــام بالتقييــات الجنســانية متعــددة القطاعــات، وأنشــطة زيــادة الوعــي 

والوقايــة، واألنشــطة املجتمعيــة وأنشــطة التمكــن، جنبًــا إىل جنــب مــع اإلدارة الجيدة 

للحــاالت يف الوقــت املناســب واالســتجابة متعــددة القطاعــات للناجــن، وهــي أنشــطة 

ــم  ــع نظرائه ــب م ــا إىل جن ــدين، جنبً ــرشكاء املناش ــع ال ــا جمي ــعى إىل تنفيذه سيس

الوطنيــن.  ســتكون الحايــة املجتمعيــة مــن ضمــن محــاور االهتــام، حيــث ســيتم 

إرشاك املتطوعــن املجتمعيــن يف أنشــطة الوقايــة وكذلــك يف نــرش املعلومــات بشــأن 

خدمــات الوقايــة واالســتجابة يف جميــع املناطــق التــي تســتضيف الالجئــن.

ــات  ــة األزم ــدرة عــى مواجه ــز الق ــن وتعزي ــة لالجئ ســيواصل رشكاء الخطــة اإلقليمي

دعــم اعتــاد سياســات إدارة اللجــوء والهجــرة التــي توفــر اســتجابات شــاملًة وتضمــن 

ــوء  ــق اللج ــى ح ــم ع ــة وحصوله ــة الدولي ــون إىل الحاي ــن يحتاج ــة م ــد هوي تحدي

ــة  ــورات القانوني ــم املش ــدود وتقدي ــة الح ــتظل مراقب ــا س ــبة، ك ــاعدة املناس واملس

وتنســيق وصــول املســاعدات اإلنســانية إىل املحتجزيــن أولويــًة.  ســيواصل رشكاء 

الخطــة اإلقليميــة لالجئــن وتعزيــز القــدرة عــى مواجهــة األزمــات تقديــم املســاعدات 

اإلنســانية والقانونيــة والطبيــة والنفســية واالجتاعيــة للمحتجزيــن. ويف الوقــت ذاتــه، 

ــال  ــم األطف ــاد، مبــن فيه ــن االضطه ــن م ــاز الفاري ــل الحتج ــن بدائ ــيتم البحــث ع س

والنســاء، كــا ســيتم إحالــة مــن ال يُعتــرون يف حاجــة إىل حايــة دوليــة إىل قنــوات 

ــن  ــن الحكومي ــون واملمثل ــاذ القان ــؤويل إنف ــب مس ــتمر تدري ــة. سيس ــة بديل قانوني

اآلخريــن العاملــن يف مجــاالت الهجــرة وحايــة الالجئــن الدوليــن واالتجــار والتهريــب 

والهجــرة املختلطــة.

ــم  ــامية لألم ــة الس ــط املفوضي ــة، تخط ــن املتاح ــادة التوط ــص إع ــى حص ــاًدا ع اعت

املتحــدة لشــؤون الالجئــن يف مــر لتقديــم طلبــات تتعلــق مبــا ال يقــل عــن 1،800 

ــل  ــز تحلي الجــٍئ ســورٍي للنظــر يف إعــادة توطينهــم يف عــام 2020، كــا ســيتم تعزي

ــز القــدرة  ــة لالجئــن وتعزي التوجهــات وإدارة املعلومــات بــن رشكاء الخطــة اإلقليمي

عــى مواجهــة األزمــات الجهــات الفاعلــة األخــرى ذات الصلــة يف إطــار الجهــود 

ــوكاالت. ــن ال املشــركة ب
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إطار
املساءلة

ــات  ــة األزم ــى مواجه ــدرة ع ــز الق ــن وتعزي ــة لالجئ ــة اإلقليمي ــيقوم رشكاء الخط س

برصــد وتقييــم إجــراءات وتدخــالت الحايــة يف 2020-2021. تهــدف هــذه األنشــطة 

إىل ضــان تلبيــة اإلجــراءات والتدخــالت لالحتياجــات الفعليــة ملجموعــات الالجئــن 

ــش  ــات تفتي ــة، وعملي ــة روتيني ــارات ميداني ــراءات زي ــذه اإلج ــمل ه ــة. تش املختلف

مفاجئــة، والتعامــل املبــارش مــع الالجئــن مــن خــالل طــرق مختلفــة مثــل املقابــالت 

الفرديــة ومجموعــات النقــاش املركــزة، وتحليــل التعليقــات والتقييــم الجنســاين. 

ــة  ــًة عــن رشكاء الخطــة اإلقليمي ــة املؤسســات التــي تنفــذ األنشــطة نياب ســيتم مراقب

لالجئــن وتعزيــز القــدرة عــى مواجهــة األزمــات عــن كثــب بنــاًء عــى خطــط العمــل 

ــهيل  ــا تس ــة أيًض ــاع الحاي ــيواصل قط ــا. س ــم أدائه ــيتم تقيي ــا س ــا، ك ــق عليه املتف

االتصــال املُنظَّــم املتبــادل مــع الالجئــن واملجتمعــات املســتضيفة املتأثــرة. ســيتم دعــم 

ــي تحددهــا املجتمعــات واالســتفادة  ــول الت الفجــوات واالحتياجــات واألصــول والحل

ــتيعاب  ــة الس ــة الكافي ــات باملرون ــتتمتع األولوي ــا س ــج، ك ــوال دورة الرنام ــا ط منه

االقراحــات واالحتياجــات املتغــرة للمجتمعــات. تــم تصميــم خطــة االســتجابة 

ــذ يف  ــن، وتأخ ــن الجنس ــاواة ب ــق املس ــر يف تحقي ــكل كب ــاهمة بش ــة للمس القطاعي

حســبانها اعتبــارات الســن والنــوع االجتاعــي والتنــوع. باإلضافــة إىل ذلــك، ســتجتمع 

نقــاط االتصــال القطاعيــة يف كل وكالــة، جنبًــا إىل جنــب مــع رشكائهــا املنفذيــن، مــرة 

ــة  ــة، يف محاول ــل الحاي ــة عم ــاع مجموع ــل كل شــهر خــالل اجت واحــدة عــى األق

ــن  ــرض مع ــة لغ ــات املخصص ــد االجتاع ــا. تُعق ــيق وتوحيده ــود التنس ــز جه لتعزي

ــك. ــا دعــت الحاجــة إىل ذل ــة كل ــات الثنائي واالجتاع

ــع  ــل م ــم بالتفاع ــمح له ــن تس ــية لالجئ ــع رئيس ــة كمواق ــز املجتمعي ــتعمل املراك س

ــات  ــة األزم ــى مواجه ــدرة ع ــز الق ــن وتعزي ــة لالجئ ــة اإلقليمي ــي رشكاء الخط موظف

والحصــول عــى معلومــات بشــأن التدخــالت والخدمــات. بغيــة تعزيــز قــدرات 

الالجئــن وتدابــر الحايــة املســتدامة، ســيعمل الــرشكاء عــى زيــادة مشــاركة الالجئــن 

يف جميــع جوانــب تدخــالت وإجــراءات الحايــة، مبــا يف ذلــك تقييــم وتحديــد 

القــدرات واالحتياجــات، والتدريــب لتعزيــز القــدرة عــى االســتجابة، ودعــم املبــادرات 

ــة  ــد الهوي ــك تحدي ــا يف ذل ــم، مب ــة الخاصــة به ــر احتياجــات الحاي ــة لتوف املجتمعي

واإلحالــة والدعــم للفئــات األكــر ضعًفــا ونــرش املعلومــات. عــالوًة عــى ذلــك، ســيتم 

ــة  ــة، يف محاول ــتجابة املجتمعي ــة يف االس ــاألدوار املجتمعي ــي ب ــادة الوع ــجيع وزي تش

لجعــل جميــع التدخــالت واإلجــراءات مســتدامًة قــدر اإلمــكان، باإلضافــة إىل تعزيــز 

ــاه هــذه اإلجــراءات. ــات باملســؤولية تج شــعور املجتمع

ســتواصل الحكومــة ورشكاء الخطــة اإلقليميــة لالجئــن وتعزيــز القــدرة عــى مواجهــة 

ــن  ــل )Activity-Info(، م ــة، مث ــم الحالي ــد والتقيي ــتخدام أدوات الرص ــات اس األزم

ــر  ــم تقاري ــة إىل تقدي ــازات، باإلضاف ــج واإلنج ــرز يف النتائ ــدم املُح ــم التق ــل تقيي أج

عــن لوحــات متابعــة قطــاع الحايــة الشــهرية والتقاريــر املنتظمــة للخطــة اإلقليميــة 

لالجئــن وتعزيــز القــدرة عــى مواجهــة األزمــات. قــد يكمــل نظــام معلومــات 

ــيق. ــود التنس ــن )RAIS( جه ــاعدات الالجئ مس
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الحـمـايـة

استجابة قطاع
الحامية

ضان الحق يف الدخول إىل األرايض والحصول عى اللجوء والحقوق األساسية وتطبيق حلول دامئة ومتنوعة الهدف 1 :

136،000 مؤرش الهدف املستهدف لعام 2021: 133،500 مؤرش الهدف املستهدف لعام 2020: 133،500 خط األساس:
  عدد الالجئن املسجلن والحاصلن عى املساعدة مبا 

يف ذلك حاالت االحتجاز   
الهدف الداليل  1: 

أ- مكون الالجئني

هدف املؤرش 2021هدف املؤرش 2020مؤرشات املخرجاملخرجات

متطلبات امليزانية )دوالر أمرييك(

االجاميل لعام 2020 
ميزانية املراهقني / 

الشباب لعام 2020 *
االجاميل لعام 2021 

ميزانية املراهقني / 

الشباب لعام 2021 *

1.1 تم تحسن الوصول إىل األرايض 

واللجوء فيها، والحفاظ عى نطاق 

الحاية، وتخفيض خطر اإلعادة القرسية، 

واحرام الحقوق األساسية، مع مراعاة 

االحتياجات الخاصة للمرأة 

عدد نقاط الحاية املؤقتة، مبا 

يف ذلك املحتجزون، الذين متت 

مراقبتهم ومساعدتهم )إنسانية، 

غذائية، طبية، مواد غر غذائية، 

استشارات نفسية اجتاعية( وتم 

تزويدهم باملساعدة القانونية

»مفوضية األمم 

املتحدة لشؤون 

الالجئن: 700

اليونيسف: 500 »

مفوضية األمم 

املتحدة لشؤون 

الالجئن: 750

اليونيسف: 600

مفوضية األمم 

املتحدة لشؤون 

الالجئن: 

602,110.66

اليونيسف: 250,000

مفوضية األمم 

املتحدة لشؤون 

الالجئن: 

555,618.25

اليونيسف: 300,000  عدد نقاط االتصال الذين 

تسلموا طرود الكرامة يف مراكز 

االحتجاز

مفوضية األمم 

املتحدة لشؤون 

الالجئن: 210

مفوضية األمم 

املتحدة لشؤون 

الالجئن: 210 

1.2 تحسن جودة التسجيل والتنميط 

واملحافظة عليه.

عدد نقاط الوصول املسجلة 

لدى املفوضية السامية لألمم 

املتحدة لشؤون الالجئن، والتي 

تتوفر منها بيانات مفصلة حسب 

العمر واملوقع مبا يف ذلك مسح 

قزحية العن.

مفوضية األمم 

املتحدة لشؤون 

الالجئن: 133,500

مفوضية األمم 

املتحدة لشؤون 

الالجئن 136,000

مفوضية األمم 

املتحدة لشؤون 

الالجئن: 

3,923,768.17

مفوضية األمم 

املتحدة لشؤون 

الالجئن: 

4,885,836.42

1.3 تحديد حلول إعادة التوطن والحاية

عدد الالجئن السورين املقدمن 

إلعادة التوطن أو القبول ألسباب 

إنسانية يف دول ثالثة

مفوضية األمم 

املتحدة لشؤون 

الالجئن: 2,500

مفوضية األمم 

املتحدة لشؤون 

الالجئن2,600

مفوضية األمم 

املتحدة لشؤون 

الالجئن: 

6,493,845.44

مفوضية األمم 

املتحدة لشؤون 

الالجئن: 

6,114,599.92

1.4 تحسن الوصول إىل املساعدة 

القانونية وسبل االنتصاف القانونية مبا 

يف ذلك تعزيز التسجيل املدين وتوثيق 

الحالة املدنية

متت إحالة نقاط إثبات امللكية 

إىل رشكاء قانونين للحصول عى 

املساعدة

مفوضية األمم 

املتحدة لشؤون 

الالجئن: 300

مفوضية األمم 

املتحدة لشؤون 

الالجئن: 210

مفوضية األمم 

املتحدة لشؤون 

الالجئن: 

668,110.66

مفوضية األمم 

املتحدة لشؤون 

الالجئن: 

621,618.25

11،937،834.9312،477،672.84إجاميل متطلبات امليزانية عىل مستوى اإلنتاج

ب- مكون املرونة

هدف املؤرش 2021هدف املؤرش 2020مؤرشات املخرجاملخرجات

متطلبات امليزانية )دوالر أمرييك(

االجاميل لعام 2020 
ميزانية املراهقني / 

الشباب لعام 2020 *
االجاميل لعام 2021 

ميزانية املراهقني / 

الشباب لعام 2021 *

# تعزيز أنشطة الدعوة وبناء القدرات 

التي تهدف إىل حصول الالجئن عى 

الحقوق

# تعزيز أنشطة الدعوة وبناء 

القدرات التي تهدف إىل حصول 

الالجئن عى الحقوق

مفوضية األمم 

املتحدة لشؤون 

الالجئن: 10

مفوضية األمم 

املتحدة لشؤون 

الالجئن: 10
مفوضية األمم 

املتحدة لشؤون 

الالجئن: 

 1,141,922.72

مفوضية األمم 

املتحدة لشؤون 

الالجئن: 

1,052,612.141 1.6 تحسن قدرة الحكومة املرية عى 

إدارة تدفقات الهجرة

# التدريب وتقديم الدعم الفني 

للسلطات املحلية واملجتمع 

املدين

مفوضية األمم 

املتحدة لشؤون 

الالجئن: 2

مفوضية األمم 

املتحدة لشؤون 

الالجئن: 2

1،141،922.721،052،612.141إجاميل متطلبات امليزانية عىل مستوى اإلنتاج
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أ- مكون الالجئني

هدف املؤرش 2021هدف املؤرش 2020مؤرشات املخرجاملخرجات

متطلبات امليزانية )دوالر أمرييك(

االجاميل لعام 2020 
ميزانية املراهقني / 

الشباب لعام 2020 *
االجاميل لعام 2021 

ميزانية املراهقني / 

الشباب لعام 2021 *

2.1 ازداد وصول الالجئن واألكر ضعفاً 

بن السكان املتأثرين إىل خدمات متعددة 

القطاعات اآلمنة ورسية وعالية الجودة 

يف مجال العنف الجني والجنساين التي 

تتناسب مع أعارهم وجنسهم وتنوعهم.

عدد الناجن من العنف الجني 

والجنساين الذين يتلقون خدمات 

متعددة القطاعات )واحد عى 

األقل ما ييل: مأوى قانوين 

أو طبي أو نفي أو يف حاالت 

الطوارئ(

"مفوضية األمم 

املتحدة لشؤون 

 الالجئن: 380

 اليونيسف: 100

صندوق األمم 

املتحدة للسكان: 800           

هيئة األمم املتحدة 

للمرأة:300"

"مفوضية األمم 

املتحدة لشؤون 

 الالجئن: 410

 اليونيسف: 150

صندوق األمم 

املتحدة للسكان: 850          

هيئة األمم املتحدة 

للمرأة:300"

مفوضية األمم 

املتحدة لشؤون 

الالجئن: 

758,740.44

اليونيسف: 200,000

صندوق األمم املتحدة 

للسكان: 400,000                    

هيئة األمم املتحدة 

للمرأة:25,000

"مفوضية األمم 

املتحدة لشؤون 

 الالجئن:72,7745.50

 اليونيسف: 300,000

صندوق األمم املتحدة 

للسكان: 430,000            

هيئة األمم املتحدة 

للمرأة:25,000"

2.2 تخفيف وتقليل مخاطر العنف 

الجني والجنساين من خالل املبادرات 

املجتمعية

عدد األشخاص الذين تم الوصول 

إليهم من خالل األنشطة التي 

يقودها املجتمع بشأن الوقاية 

من العنف الجني والعنف 

القائم عى النوع االجتاعي 

واالستجابة له

"مفوضية األمم 

املتحدة لشؤون 

 الالجئن: 2,500

 اليونيسف: 5,000

صندوق األمم املتحدة 

للسكان: 5,500        

هيئة األمم املتحدة 

للمرأة:400"

"مفوضية األمم 

املتحدة لشؤون 

 الالجئن: 2,600

 اليونيسف: 6000

صندوق األمم املتحدة 

للسكان: 6,000       

هيئة األمم املتحدة 

للمرأة:400"

مفوضية األمم 

املتحدة لشؤون 

الالجئن: 

379,370.22

اليونيسف: 500,000

صندوق األمم املتحدة 

للسكان: 300,000                    

هيئة األمم املتحدة 

للمرأة:25,000

"مفوضية 

األمم املتحدة 

لشؤون الالجئن: 

363,872.75 

 اليونيسف: 600,000

صندوق األمم املتحدة 

للسكان: 325,000              

هيئة األمم املتحدة 

للمرأة:25,000"

2,796,618.250 2588110.66إجاميل متطلبات امليزانية عىل مستوى املخرج

الحد من مخاطر وآثار العنف الجني والعنف املبني عى النوع االجتاعي وتعزيز إمكانية الوصول إىل خدمات عالية الجودة وغر متييزية الهدف 2 :

%100 مؤرش الهدف املستهدف لعام 2021: %100 مؤرش الهدف املستهدف لعام 2020: %87 خط األساس:
النسبة املئوية للناجن من العنف الجني والجنساين الذين تم تحديدهم 

واألشخاص املعرضن للخطر والذين يتلقون املشورة أو املساعدة
الهدف الداليل  2: 

ب- مكون املرونة

هدف املؤرش 2021هدف املؤرش 2020مؤرشات املخرجاملخرجات

متطلبات امليزانية )دوالر أمرييك(

االجاميل لعام 2020 
ميزانية املراهقني / 

الشباب لعام 2020 *
االجاميل لعام 2021 

ميزانية املراهقني / 

الشباب لعام 2021 *

2.3 تعزيز قدرات الخدمات الحكومية 

وغر الحكومية يف جميع القطاعات 

للوقاية الفعالة من العنف الجني 

والعنف القائم عى النوع االجتاعي 

واالستجابة له

 عدد الخدمات الحكومية وغر 

الحكومية التي تتلقى الدعم يف 

جميع القطاعات

"صندوق األمم 

 املتحدة للسكان: 360

هيئة األمم املتحدة 

للمرأة: 41"

"صندوق األمم 

 املتحدة للسكان: 400

هيئة األمم املتحدة 

للمرأة: 41"

"صندوق األمم 

املتحدة للسكان: 

200,000 

هيئة األمم املتحدة 

للمرأة; 40,000"

»صندوق األمم 

املتحدة للسكان: 

240,000 

هيئة األمم املتحدة 

للمرأة; 40,000«

240000280000إجاميل متطلبات امليزانية عىل مستوى املخرج

تعزيز نظام حاية الطفل وتحسن الوصول العادل لألطفال واملراهقن والشباب إىل تدخالت حاية الطفل الجيدة الهدف 3 :

%100 مؤرش الهدف املستهدف لعام 2021: %95 مؤرش الهدف املستهدف لعام 2020: %86 خط األساس:
النسبة املئوية لألطفال واملراهقن والشباب الذين يتمتعون 

بإمكانية الوصول إىل نظام وخدمات جيدة لحاية الطفل
الهدف الداليل  3: 



22

الحـمـايـة

ب- مكون املرونة

هدف املؤرش 2021هدف املؤرش 2020مؤرشات املخرجاملخرجات

متطلبات امليزانية )دوالر أمرييك(

االجاميل لعام 2020 

ميزانية املراهقني 

/ الشباب لعام 

 2020

االجاميل لعام 2021 

ميزانية املراهقني 

/ الشباب لعام 

* 2021

3.3 تفعيل وزيادة قدرة األنظمة واآلليات 

الوطنية واملحلية لالستجابة الحتياجات 

أطفال الالجئن واملجتمعات املضيفة

تم تفعيل وتعزيز عدد الهيئات 

الحكومية )مبا يف ذلك وحدات 

الرعاية الصحية األولية ومراكز 

الشباب ولجان حاية الطفل(

اليونيسف: 300

مفوضية األمم املتحدة 

لشؤون الالجئن: 1 

منظمة انقاذ الطفولة: 3

اليونيسف: 350

مفوضية األمم املتحدة 

لشؤون الالجئن: 1 

مفوضية األمم منظمة انقاذ الطفولة: 3

املتحدة لشؤون 

الالجئن: 20, 000

اليونيسف: 

             1,100,000

منظمة انقاذ 

الطفولة: 500,000                      

بالن: 136,008

مفوضية األمم 

املتحدة لشؤون 

الالجئن: 30,000

اليونيسف: 

              1,300,000

منظمة انقاذ 

الطفولة: 500,000                       

بالن: 204,011

تم تفعيل وتعزيز عدد الهيئات 

الحكومية )مبا يف ذلك وحدات 

الرعاية الصحية األولية ومراكز 

الشباب ولجان حاية الطفل(

اليونيسف: 1,500

مفوضية األمم 

املتحدة لشؤون 

الالجئن: 25 منظمة 

انقاذ الطفولة:150         

بالن:420 

اليونيسف: 2,000

مفوضية األمم 

املتحدة لشؤون 

الالجئن: 40 منظمة 

انقاذ الطفولة:200            

بالن:525

عدد األطفال واملراهقن والشباب 

وأولياء األمور من املجتمع 

املضيف الذين يحصلون عى 

خدمات حاية الطفل

اليونيسف: 40,000اليونيسف: 30,000

 2,034,011  1,756,008 إجاميل متطلبات امليزانية عىل مستوى املخرج

أ- مكون الالجئني

هدف املؤرش 2021هدف املؤرش 2020مؤرشات املخرجاملخرجات

متطلبات امليزانية )دوالر أمرييك(

االجاميل لعام 2020 

ميزانية املراهقني 

/ الشباب لعام 

2020

االجاميل لعام 2021 

ميزانية املراهقني 

/ الشباب لعام 

* 2021

3.1 األطفال واملراهقون والشباب 

وأولياء األمور لديهم إمكانية الوصول إىل 

حاية الطفل املجتمعية والدعم النفي 

واالجتاعي )PSS( ومهارات الحياة

 عدد األطفال واملراهقون 

والشباب املشاركون يف 

برامج الدعم النفي 

واالجتاعي املهيكلة 

واملستدامة واملهارات 

الحياتية وحاية الطفل

مفوضية األمم املتحدة 

لشؤون الالجئن: 2,000

منظمة انقاذ الطفولة: 

2,000

اليونيسف: 70,000  بالن: 

  2,991

مفوضية األمم املتحدة 

لشؤون الالجئن: 2,500

منظمة انقاذ الطفولة: 

1,500

اليونيسف: 75,000  بالن: 

4,005

مفوضية األمم 

املتحدة لشؤون 

الالجئن: 

1,810,814.213

منظمة انقاذ 

الطفولة:400,000

اليونيسف: 

 4,700,000

بالن:765,216

مفوضية األمم 

املتحدة لشؤون 

الالجئن:1,748,824

منظمة انقاذ 

الطفولة:300,000

اليونيسف: 

 5,750,000

بالن:1,159,967

  عدد النساء والرجال 

املشاركن يف برامج الربية 

اإليجابية

منظمة انقاذ الطفولة: 

 1,000

اليونيسف: 20,000 

بالن:1,460

منظمة انقاذ الطفولة: 800 

اليونيسف: 25,000 

بالن:1,825

عدد األطفال واملراهقن 

والشباب املشاركن يف 

أنشطة PSS املجتمعية 

وأنشطة حاية الطفل

اليونيسف:  80,000اليونيسف:  60,000

3.2 تتوفر خدمات حاية الطفل 

املتخصصة لألطفال واملراهقن والشباب

عدد األطفال واملراهقن 

والشباب املستفيدين من 

إدارة الحاالت متعددة 

القطاعات

مفوضية األمم املتحدة 

لشؤون الالجئن: 250

منظمة انقاذ الطفولة: 

2,000

اليونيسف: 15,000 

مفوضية األمم املتحدة 

لشؤون الالجئن: 350

منظمة انقاذ الطفولة: 

1,500

مفوضية األمم اليونيسف: 22,000 

املتحدة لشؤون 

الالجئن: 

905,407.106

منظمة انقاذ 

الطفولة: 300,000

اليونيسف: 

 3,500,000

بالن:310,588

مفوضية األمم 

املتحدة لشؤون 

الالجئن: 

874,412.17

منظمة انقاذ 

الطفولة: 250,000

اليونيسف: 

4,600,000

بالن: 465,882

عدد األطفال واملراهقن 

والشباب الذين يتلقون 

تدخالت قامئة عى النقد

مفوضية األمم املتحدة 

لشؤون الالجئن: 250

منظمة انقاذ الطفولة: 500

اليونيسف: 5,000 

بالن:2,400  

مفوضية األمم املتحدة 

لشؤون الالجئن: 250

منظمة انقاذ الطفولة: 200

اليونيسف: 7,000 

بالن:3,000  

عدد األطفال واملراهقن 

والشباب ذوي االحتياجات 

الخاصة مبا يف ذلك ذوي 

اإلعاقة الذين يستفيدون 

من دعم حاية الطفل 

املتخصص

مفوضية األمم املتحدة 

لشؤون الالجئن: 100

منظمة انقاذ الطفولة: 200 

اليونيسف: 600

مفوضية األمم املتحدة 

لشؤون الالجئن: 100

منظمة انقاذ الطفولة: 200 

اليونيسف: 600

15,149,085.170 12692025.319إجاميل متطلبات امليزانية عىل مستوى املخرج
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مـرص

تعزيز آليات املشاركة والتوعية املجتمعية، بهدف تعزيز التعايش السلمي بن الالجئن واملجتمعات املضيفة، وكذلك تحديد ومعالجة احتياجات الفئات األكر ضعفاً. الهدف 4 :

مؤرش الهدف املستهدف لعام 2021: مؤرش الهدف املستهدف لعام 2020: خط األساس:

عدد الالجئن الذين متكنوا من الوصول إىل املراكز املجتمعية واألماكن اآلمنة 

أو الذين تلقوا الدعم من خالل آليات مجتمعية أو من خالل مجموعات 

دعم من الذكور واإلناث من الشباب والشابات والرجال والنساء 

الهدف الداليل  4: 

أ- مكون الالجئني

هدف املؤرش 2021هدف املؤرش 2020مؤرشات املخرجاملخرجات

متطلبات امليزانية )دوالر أمرييك(

االجاميل لعام 2020 
ميزانية املراهقني / 

الشباب لعام 2020 *
االجاميل لعام 2021 

ميزانية املراهقني / 

الشباب لعام 2021 *

4.1 زيادة تحديد الهوية واإلحالة إىل 

خدمات الحاية ، مبا يف ذلك الدعم 

النفي ، لالجئن األكر ضعفاً من خالل 

الهياكل املجتمعية املعززة

عدد األفراد )ذكورا وإناثا( 

الذين لديهم إمكانية الوصول 

إىل خدمات الحاية من خالل 

الهياكل املجتمعية واألماكن 

اآلمنة

مفوضية األمم 

املتحدة لشؤون 

الالجئن: 29,000

صندوق األمم املتحدة 

للسكان: 2,300

هيئة األمم املتحدة 

للمرأة: 75

مفوضية األمم 

املتحدة لشؤون 

الالجئن: 29,100

صندوق األمم 

املتحدة للسكان: 

2,500

هيئة األمم املتحدة 

للمرأة: 75

مفوضية األمم املتحدة 

لشؤون الالجئن: 

1,273,812.06

صندوق األمم املتحدة 

للسكان: 200,000

هيئة األمم املتحدة 

للمرأة: 20,000       

بالن: 2,507 

مفوضية األمم املتحدة 

لشؤون الالجئن: 

1,461,618.25

صندوق األمم املتحدة 

للسكان: 230,000

هيئة األمم املتحدة 

للمرأة: 20,000 

 بالن: 3,760

عدد الناشطن واملتطوعن 

املجتمعين )ذكور وإناث( 

املدربن عى تحديد األشخاص 

ذوي االحتياجات الخاصة 

، ومسارات اإلحالة ، ونرش 

املعلومات

مفوضية األمم 

املتحدة لشؤون 

الالجئن: 2,000

صندوق األمم 

املتحدة للسكان: 30     

بالن: 120

مفوضية األمم 

املتحدة لشؤون 

الالجئن: 2,020

صندوق األمم 

املتحدة للسكان: 25      

بالن: 150 

عدد التقييات التشاركية 

وتقييات خرائط قدرات / أصول 

املجتمع التي تم إجراؤها

مفوضية األمم 

املتحدة لشؤون 

الالجئن: 25

صندوق األمم 

املتحدة للسكان: 3 

مفوضية األمم 

املتحدة لشؤون 

الالجئن: 30

صندوق األمم 

املتحدة للسكان: 4

4.2 الحفاظ عى االتصاالت مع 

املجتمعات وتعزيزها لدعم التواصل بن 

الالجئن والسكان املضيفن واملجتمع 

اإلنساين

عدد األشخاص املستفيدين 

من أنشطة التوعية والجلسات 

اإلعالمية

هيئة األمم املتحدة 

للمرأة: 500

صندوق األمم 

املتحدة للسكان: 

 3,000

هيئة األمم املتحدة 

للمرأة: 500 

صندوق األمم 

املتحدة للسكان: 

 3,500

هيئة األمم املتحدة 

للمرأة: 40,000  

صندوق األمم املتحدة 

للسكان:80,000

هيئة األمم املتحدة 

للمرأة: 40,000  

صندوق األمم املتحدة 

للسكان:100,000

4.3 تعزيز التاسك االجتاعي من خالل 

تعزيز دمج النساء والفتيات والرجال 

والفتيان لالجئن يف املجتمعات املضيفة

عدد األشخاص املستفيدين 

من أنشطة التوعية والجلسات 

اإلعالمية

هيئة األمم املتحدة 

للمرأة: 450

بالن: 1,020

صندوق األمم 

املتحدة للسكان: 

 1,000

هيئة األمم املتحدة 

للمرأة: 450

بالن: 1,275

صندوق األمم 

املتحدة للسكان: 

   1,200

هيئة األمم املتحدة 

للمرأة: 20,000       

بالن:  9,236      

صندوق األمم املتحدة 

للسكان:51,000

هيئة األمم املتحدة 

للمرأة: 20,000

بالن: 13,854   

صندوق األمم املتحدة 

للسكان:60,000

1,949,232.250 1,696,555.060 إجاميل متطلبات امليزانية عىل مستوى املخرج
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ب- مكون املرونة

هدف املؤرش 2021هدف املؤرش 2020مؤرشات املخرجاملخرجات

متطلبات امليزانية )دوالر أمرييك(

االجاميل لعام 2020 
ميزانية املراهقني / 

الشباب لعام 2020 *
االجاميل لعام 2021 

ميزانية املراهقني / 

الشباب لعام 2021 *

4.4 تعزيز التاسك االجتاعي والعالقة 

املفيدة للطرفن والتعايش السلمي بن 

الالجئن واملجتمعات املضيفة

عدد املساحات املجتمعية 

الحكومية / املحلية يف مناطق 

تركيز الالجئن املدعومة

مفوضية األمم 

املتحدة لشؤون 

الالجئن: 10

هيئة األمم املتحدة 

للمرأة: 3  صندوق 

األمم املتحدة 

للسكان:14 

مفوضية األمم 

املتحدة لشؤون 

الالجئن: 10

هيئة األمم املتحدة 

للمرأة: 3 صندوق 

األمم املتحدة 

للسكان:16  

مفوضية األمم 

املتحدة لشؤون 

الالجئن: 

234,298.60

هيئة األمم املتحدة 

للمرأة:30,000  

صندوق األمم املتحدة 

للسكان:300,000

مفوضية األمم 

املتحدة لشؤون 

الالجئن: 

220,624.36

هيئة األمم املتحدة 

للمرأة: 30,000  

صندوق األمم املتحدة 

للسكان:340,000

عدد األشخاص )ذكور وإناث( 

الذين تم الوصول إليهم من 

خالل األنشطة التي تعزز اندماج 

الالجئن يف املجتمعات املضيفة

صندوق األمم 

املتحدة للسكان: 500   

هيئة األمم املتحدة 

للمرأة: 26

صندوق األمم 

املتحدة للسكان: 600   

هيئة األمم املتحدة 

للمرأة: 26

عدد مشاريع دعم املجتمع 

)CSPs(

صندوق األمم 

املتحدة للسكان: 8

صندوق األمم 

املتحدة للسكان: 12

4.5 تعزيز التمكن املجتمعي من خالل 

تعزيز دمج النساء والفتيات والشباب 

واملراهقن لالجئن يف املجتمعات املضيفة

عدد الذكور واإلناث )الفتيان 

والفتيات والنساء والرجال( الذين 

يتلقون فرص العمل واملهارات 

الحياتية

صندوق األمم املتحدة 

للسكان: 200

صندوق األمم املتحدة 

للسكان: 240

هيئة األمم املتحدة 

للمرأة: 50,000 

صندوق األمم املتحدة 

للسكان:170,000

هيئة األمم املتحدة 

للمرأة: 50,000 

صندوق األمم املتحدة 

للسكان:205,000

عدد األشخاص )ذكور وإناث( 

الذين تم الوصول إليهم من 

أجل األنشطة املتعلقة بالعنف 

الجني والجنساين والصحة 

الجنسية واإلنجابية من خالل 

ورش العمل والحمالت والعروض 

املرسحية.

صندوق األمم 

املتحدة للسكان: 180  

هيئة األمم املتحدة 

للمرأة:400

صندوق األمم 

املتحدة للسكان: 200 

هيئة األمم املتحدة 

للمرأة:400

4.6 يتم الحفاظ عى آليات نرش 

املعلومات والتوعية وتعزيزها لدعم 

التواصل بن الالجئن والسكان املضيفن 

واملجتمع اإلنساين

عدد املستفيدين )ذكورا وإناثا( 

من أنشطة التوعية والجلسات 

اإلعالمية

صندوق األمم املتحدة 

للسكان:3500

صندوق األمم املتحدة 

للسكان:3500

صندوق األمم املتحدة 

للسكان:40,000

صندوق األمم املتحدة 

للسكان:44,000

889,624.360 824,298.600 إجاميل متطلبات امليزانية عىل مستوى املخرج
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مـرص

ــص ملخ
ــاع لقط ا

متطلبات القطاع املالية
لكل وكالة

املنظمة / الوكالة

متطلبات امليزانية 2021متطلبات امليزانية 2020

مكون املرونةمكون الالجئني
املجموع )بالدوالر 

األمرييك(
مكون املرونةمكون الالجئني

املجموع )بالدوالر 

األمرييك(

 18,657,382 1,303,237 17,354,146 18,212,200 1,396,221 16,815,979مفوضية شؤون الالجئني

 12,850,000 1,300,000 11,550,000 10,250,000 1,100,000 9,150,000اليونيسف

 1,974,000 829,000 1,145,000 1,741,000 710,000 1,031,000صندوق األمم املتحدة للسكان

 250,000 120,000 130,000 250,000 120,000 130,000منمة املرأة

 1,050,000 500,000 550,000 1,200,000 500,000 700,000منظمة إنقاذ الطفولة

 1,847,474 204,011 1,643,463 1,223,555 136,008 1,087,547بالن

 36,628,856 4,256,248 32,372,609 32,876,755 3,962,229 28,914,526اإلجاميل

متطلبات امليزانية  )بالدوالر األمرييك(

االجاميل لعام 2020 
ميزانية املراهقني / 

الشباب لعام 2020
االجاميل لعام 2021 

ميزانية املراهقني / 

الشباب لعام 2021 

 32,372,609  28,914,526 إجاميل القطاع: مكون الالجئني

 4,256,248  3,962,229 إجاميل القطاع: مكون املرونة

 36,628,856  32,876,755 اإلجاميل



26

التـعـلـيـم



27

مـرص

ــتجابة قطاع اس
لتـعـليـــم  ا

املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني )رئيس( واليونيسف )الرئيس املشارك(الوكاالت الرئيسية

الركاء املناشدون

•   املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني

•   اليونيسف 

•   هيئة اإلغاثة الكاثوليكية

•   الهالل األحمر املرصي

•   هيئة كري الدولية

•   بالن إنرناشيونال

•   هيئة إنقاذ الطفولة الدولية

•   مؤسسة فرد

•   املنظمة الدولية للهجرة

الركاء اآلخرون

•   وزارة الربية والتعليم املرية

•   وزارة التعليم العايل املرية

•   برنامج األغذية العاملي

األهداف

1.   زيادة فرص حصول األطفال املتأثرين باألزمة عى التعليم

2.   تحسن جودة التعليم النظامي وغر النظامي يف بيئة توفر الحاية

3.   تعزيز قدرة النظام التعليمي عى تقديم استجابة تعليمية يف وقت مناسب تتسم بالتنسيق وقامئة عى األدلة 

مؤرش املساواة بني الجنسني

20202021املتطلبات املالية

14،181،395 دوالر أمريي13،214،644 دوالر أمريياملتطلبات املالية لدعم الالجئن

املتطلبات املالية لتعزيز القدرة عى مواجهة 

األزمات
10،117،576 دوالر أمريي9،432،804 دوالر أمريي

إجاميل املتطلبات املالية للخطة اإلقليمية لالجئني 

وتعزيز القدرة عىل مواجهة األزمات -2016
24،298،972 دوالر أمرييك 22،647،448 دوالر أمرييك
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التـعـلـيـم

الوضع
الحايل

بعــد انــدالع األزمــة الســورية ومــا تبعهــا مــن تدفــق الالجئــن الســورين منــذ عــام 

2011، منحــت وزارة الربيــة والتعليــم يف مــر الالجئــن الســورين مــن الفتيــان 

ــدم  ــى ق ــي ع ــم الحكوم ــات التعلي ــل إىل خدم ــول الكام ــباب الوص ــات والش والفتي

املســاواة مــع املواطنــن املريــن. وميتــد هــذا الوصــول إىل جميــع مراحــل التعليــم، 

مبــا يف ذلــك التعليــم املهنــي والفنــي، وكذلــك أكادمييــات ومؤسســات التعليــم العــايل. 

ــم أن مــا يقــرب  ــة والتعلي ــادت وزارة الربي ــدرايس 2019/2018، أف بالنســبة للعــام ال

مــن 42،300 طالــب ســوري -ســواء مــن املســجلن أو مــن غــر املســجلن لــدى 

املفوضيــة الســامية لألمــم املتحــدة لشــؤون الالجئــن -التحقــوا باملــدارس الحكوميــة. 

باإلضافــة إىل ذلــك، التحــق مــا يقــرب مــن 6،800 شــاب ســوري بالجامعــات الحكوميــة 

ــة. ــم العــايل املري ومؤسســات التعلي

وبســبب الظــروف االقتصاديــة الصعبــة يف البــالد وخطــة الحكومــة املريــة الطموحــة 

لتحديــث وإصــالح التعليــم يف مــر، أُجِهــَدت مــوارد كل مــن وزارة الربيــة والتعليــم 

ــاج  ــن اإلدم ــتوى م ــذا املس ــى ه ــاظ ع ــإن الحف ــايل، ف ــايل. وبالت ــم الع ووزارة التعلي

ــام ال  ــم الع ــام التعلي ــالل نظ ــن خ ــباب م ــال والش ــن األطف ــن م ــاعدات لالجئ واملس

ــز القــدرة عــى  ــة لالجئــن وتعزي ــدون دعــم رشكاء الخطــة اإلقليمي ميكــن تحقيقــه ب

مواجهــة األزمــات واملســاهات الســخية مــن الجهــات املانحــة.

ــاق  ــدالت االلتح ــن مع ــق بتحس ــا يتعل ــر في ــدم كب ــراز تق ــن إح ــم م ــى الرغ  وع

بالدراســة )والتــي وصلــت إىل 90% وفًقــا الســتطالع املفوضيــة األخــر لعــام 2019 6(، 

ــه. تعــد  ــم وجودت ــة بالحصــول عــى التعلي ــق املتعلق ــاك بعــض العوائ ــزال هن ــال ت ف

الفصــول الدراســية املكتظــة واملــوارد املســتنفدة وحواجــز اللهجــة وطــول املســافات 

ــراد  ــورية وأف ــالت الس ــا العائ ــي ذكرته ــية الت ــات الرئيس ــض التحدي ــدارس بع إىل امل

ــرة عــى حــد ســواء، وخاصــة النســاء والفتيــات، خــالل التقييــات  املجتمعــات املتأث

التعليــم. وتشــمل  املفوضيــة ورشكاء قطــاع  أجرتهــا  التــي  الروتينيــة  التشــاركية 

التحديــات األخــرى عــدم وجــود مشــاركة كافيــة ودعــم مــن األخصائيــن االجتاعيــن 

ــة  ــات الحاي ــات وآلي ــان والفتي ــباب والفتي ــن الش ــن الالجئ ــتضعفة م ــات املس للفئ

ــران وغرهــا مــن أشــكال  ــن األق ــف ب ــة والعن ــة البدني ــال مــن العقوب ــة األطف لحاي

ــز األخــرى. التميي

عــى مــدى الســنوات الســت املاضيــة، ومــن خــالل املســاهات الســخية مــن الجهــات 

املانحــة، نجــح رشكاء الخطــة اإلقليميــة لالجئــن وتعزيــز القــدرة عــى مواجهــة األزمات 

يف تحســن الوصــول إىل املــدارس الحكوميــة مــن خــالل دعــم وزارة التعليــم يف تدريــب 

ــاه والــرف  ــد واالرتقــاء بالفصــول الدراســية ومرافــق املي ــاء والتجدي املعلمــن، والبن

الصحــي والنظافــة، باإلضافــة إىل توفــر مــواد التدريــس والتعلــم. باإلضافــة إىل ذلــك، 

عقــد رشكاء الخطــة اإلقليميــة لالجئــن وتعزيــز القــدرة عــى مواجهــة األزمــات دورات 

تدريبيــة متنوعــة لألخصائيــن االجتاعيــن واملعلمــن لتعزيــز املهــارات الربويــة 

ــة  ــاحة الحاي ــادة مس ــة وزي ــدارس املجتمعي ــي امل ــم ومعلم ــة والتعلي ــوزارة الربي ل

املتاحــة ألطفــال الالجئــن وأطفــال املجتمــع املضيــف.

ــن  ــرشكاء الحكومي ــم وال ــة والتعلي ــع وزارة الربي ــم العمــل م  ويواصــل قطــاع التعلي

اآلخريــن لضــان منــح الفتيــان والفتيــات الالجئــن الذيــن انتهــت صالحيــة تصاريــح 

ــذه  ــة ه ــن. وملعالج ــت ممك ــرب وق ــدارس يف أق ــول إىل امل ــم الوص ــة لعائالته اإلقام

املخــاوف، يواصــل رشكاء القطــاع مــن خــالل قيــادة املفوضيــة الســامية لألمــم املتحــدة 

لشــؤون الالجئــن التشــاور مــع الســلطات لضــان الحــد األدىن مــن انقطــاع خدمــات 

ــة  ــى مواجه ــدرة ع ــز الق ــن وتعزي ــة لالجئ ــة اإلقليمي ــم رشكاء الخط ــم. يدع التعلي

ــز  ــدف إىل تعزي ــوح يه ــج طم ــج دم ــالل برنام ــن خ ــة م ــدارس الحكومي ــات امل األزم

قدراتهــم عــى خدمــة األطفــال ذوي االحتياجــات الخاصــة واألطفــال غــر املصحوبــن 

ــة  ــدارس الحكومي ــذا يف امل ــج ه ــوذج الدم ــذ من ــم تنفي ــم. يت ــن ذويه ــن ع واملنفصل

املريــة إلدمــاج هــذه الرشيحــة مــن الفتيــان والفتيــات الالجئــن الضعفــاء يف نظــام 

ــك، ســيتم دعــم  ــر اســتدامة. عــالوًة عــى ذل ــة وأك ــي ميســور التكلف ــم حكوم تعلي

ــع  ــة للجمي ــة للوصــول إىل املــدارس الحاضن ــان الســورين ذوي اإلعاق ــات والفتي الفتي

القريبــة مــن مناطــق اإلقامــة باإلضافــة إىل املــدارس الخاصــة املتخصصــة التــي تلبــي 

احتياجــات التعليــم والرعايــة لديهــم. ويتلقــى هــؤالء األطفــال منًحــا تعليميــة خاصــة 

لتغطيــة الرســوم الدراســية والنقــل والخدمــات املتخصصــة األخــرى. ومــن املتوقــع أن 

تســاهم كل هــذه األنشــطة يف الوصــول العــادل إىل التعليــم للفتيــات والفتيــان األكــر 

ضعًفــا.

يف حــن تظــل املــوارد املتاحــة ملســاعدة الالجئــن الســورين يف مرحلــة التعليــم العــايل 

محــدودة للغايــة، تواصــل مبــادرة ألــرت أينشــتاين األكادمييــة األملانيــة لالجئــن 

ــيات.  ــع الجنس ــن جمي ــن م ــباب الالجئ ــايل للش ــم الع ــية للتعلي ــح دراس ــم من تقدي

ــام  ــن هــذه املنحــة للع ــن الســورين املســتفيدين م ــدد الالجئ ــغ إجــايل ع ــد بل وق

الــدرايس 2020/2019 500 فــرد. باإلضافــة إىل ذلــك، تواصــل املفوضيــة الســامية لألمــم 

املتحــدة لشــؤون الالجئــن دعمهــا مــن خــالل املنــح الدراســية ألربعــة طــالب التحقــوا 

ــرج العــرب باإلســكندرية. ــا يف ب ــوم والتكنولوجي ــة للعل ــة الياباني بالجامعــة املري

ــك  ــة باالحتياجــات، وذل ــم العــايل محــدودة مقارن ــرص التعلي ــزال ف ــك، ال ت  ومــع ذل

نظــرًا لتزايــد عــدد طــالب وخريجــي التعليــم الثانــوي. ويحتــاج حــوايل 2400 طالــب 

يف مرحلــة التعليــم العــايل إىل هــذا الدعــم. تلقــت املفوضيــة الســامية لألمــم املتحــدة 

ــاق  ــون لاللتح ــالب مؤهل ــه ط ــب قدم ــن 1،000 طل ــد ع ــا يزي ــن م ــؤون الالجئ لش

ــا  ــن، بين ــة لالجئ ــة األملاني ــرت أينشــتاين األكادميي ــادرة أل ــا مب ــي تقدمه باملنحــة الت

عــدد األماكــن الشــاغرة 150 فقــط.

ــة للقبــول يف الكليــات  تشــرط وزارة التعليــم العــايل الحصــول عــى شــهادات الثانوي

ــرج،  ــنة التخ ــن س ــر ع ــض النظ ــوري بغ ــوم الس ــول الدبل ــل قب ــات وتواص والجامع

رشيطــة ســداد رســوم التســجيل لاللتحــاق بالجامعــة. اعتبــاًرا مــن ينايــر2016، 

ــم العــايل قــراًرا ينــص عــى منــح حــق الوصــول إىل الجامعــات  أصــدرت وزارة التعلي

ــوا عــى شــهادات  عــى قــدم املســاواة مــع املريــن لالجئــن الســورين ممــن حصل

ــون  ــم، يتعــن عــى الالجئ ــن ث ــة. وم ــة مري ــدارس حكومي ــن م ــة م ــة العام الثانوي

الســوريون الشــباب الحاصلــون عــى شــهادة الثانويــة العامــة مــن ســوريا ســداد 50 

يف املائــة مــن رســوم الطــالب األجانــب، والتــي تصــل إىل أكــر مــن 2500 دوالر أمريــي 

ســنويًا، بينــا يتعــن عــى جميــع الشــباب الســورين الحاصلــن عــى شــهادة الثانويــة 

العامــة خــارج مــر أو ســوريا ســداد كامــل قيمــة الرســوم الســنوية املفروضــة عــى 

ــا عــى رشكاء الخطــة اإلقليميــة  ــا إضافيً الطــالب غــر املريــن، وهــو مــا ميثــل ضغطً

ــن  ــد م ــاح ملزي ــة الس ــن جه ــات م ــة األزم ــى مواجه ــدرة ع ــز الق ــن وتعزي لالجئ

ــم العــايل. ــرص التعلي الشــباب بالوصــول إىل ف

االستقصاء الذي أجرته املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئن عام 2019 لجميع الطالب غر املسجلن يف منحة التعليم.6
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مـرص

االحتياجات ومواطن الضعف
واالستهداف

يف ســبتمر 2019، أجــرت املفوضيــة الســامية لألمــم املتحــدة لشــؤون الالجئــن دراســة 

اســتقصائية حــول »األطفــال غــر امللتحقــن باملــدارس« وجمعــت البيانــات مــن جميــع 

األرس التــي مل تتقــدم بطلــب للحصــول عــى منــح تعليمية للعــام الــدرايس 2019/2018 

ومــن ثــم ُعــدَّ أطفالهــم غــر ملتحقــن باملــدارس. وقــد ضمــت هــذه الدراســة أكــر 

مــن 4000 أرسة بهــا مــا يقــرب مــن 6000 طفــل الجــئ يف ســن الدراســة، وتهــدف إىل 

معرفــة مــا إذا كان األطفــال يذهبــون إىل املدرســة وتحديــد األســباب يف حالــة ترسبهــم 

ــع  ــب م ــا إىل جن ــتطالع، جنبً ــذا االس ــج ه ــر نتائ ــدارس. تش ــم بامل ــدم التحاقه أو ع

البيانــات التــي تــم الحصــول عليهــا مــن وزارة الربيــة والتعليــم وبيانــات املســتفيدين 

مــن منــح التعليــم التــي تقدمهــا املفوضيــة الســامية لألمــم املتحــدة لشــؤون الالجئــن، 

إىل أن 10 يف املائــة مــن جميــع األطفــال الالجئــن الســورين غــر ملتحقــن باملــدارس أو 

يذهبــون إىل املدرســة أقــل مــن ثــالث مــرات يف األســبوع. وأتــت اإلعاقــة والفقــر العــام 

وعالــة األطفــال وبعــد املســافة عــن املــدارس املتاحــة أو الفصــول الدراســية املكتظــة 

يف املــدارس العامــة مــن بــن األســباب الرئيســية التــي أشــارت إليهــا العائــالت لتــرسب 

األطفــال الالجئــن مــن املدرســة.

 هــذا، وقــد أنشــأ الســوريون كبديــل للمــدارس الحكوميــة مراكــز تعليميــة مجتمعيــة 

يرتادهــا مــا يقــرب مــن 7300 مــن الفتيــان والفتيــات الالجئــن. وتوظــف هــذه املراكــز 

مئــات املعلمــن مــن مجتمــع الالجئــن الســورين، والذيــن لــوال ذلــك ملــا توفــرت لهــم 

الفرصــة لكســب العيــش. ويســتفيد األطفــال الذيــن يرتــادون هــذه املراكــز أيًضــا مــن 

خدمــات أخــرى مثــل الدعــم النفــي واالجتاعــي.

ــى  ــول ع ــات يف الحص ــن التحدي ــد م ــون العدي ــون يواجه ــباب الالجئ ــزال الش  ال ي

التعليــم أو فــرص كســب العيــش. ومــن ثــم، ســيتم خــالل عامــي 2020 و2021 تنفيــذ 

برامــج مصممــة خصيًصــا لدعــم الشــباب الالجئــن يف مــر، تتنــاول تعليــم الشــباب 

)مبــا يف ذلــك املهــارات الحياتيــة والوظيفيــة( والدعــم النفــي واالجتاعــي والــدورات 

الفنيــة واملهنيــة قصــرة ومتوســطة األجــل، إىل جانــب األنشــطة الرفيهيــة. ويســتفيد 

2000 شــاب الجــئ مــن هــذه الرامــج يف عــام 2020 ونحــو 2400 شــاب يف عــام 2021.

أدى ارتفــاع تكاليــف املعيشــة يف الســنوات األخــرة إىل خفــض القــوة الرشائيــة لــألرس 

ــى  ــن ع ــدرة أرس الالجئ ــدم ق ــه ع ــج عن ــا نت ــو م ــف، وه ــتويات الضع ــم مس وتفاق

تلبيــة احتياجاتهــم األساســية، ومــن ثــم زيــادة اعتادهــم عــى املســاعدات اإلنســانية 

ــز  ــن وتعزي ــة لالجئ ــة اإلقليمي ــدف رشكاء الخط ــايل، يه ــرشكاء. وبالت ــن ال ــة م النقدي

القــدرة عــى مواجهــة األزمــات يف 2021/2020 إىل تعزيــز الجهــود لتحديــد األطفــال 

غــر امللتحقــن باملــدارس، وكذلــك األطفــال املعرضــن لخطــر التــرسب مــن التعليــم، 

وتزويدهــم بالخدمــات التعليميــة التــي تناســب احتياجاتهــم وتأخــذ يف االعتبــار 

ــع أنحــاء مــر. ــم الجغــرايف يف جمي توزيعه

الفئة السكانية
20202021

املستهدفوناملحتاجوناملستهدفوناملحتاجون

الالجئون السوريون

1،0001،0001،2001،200الرجال

1،0001،0001،2001،200النساء

23،30123،30123،80123،801الفتيان

22،06822،06822،56822،568الفتيات

47،36947،36948،76948،769املجموع الفرعي

»املجتمعات املتأثرة«

5،0001،0005،0001،000الرجال

5،0001،0005،0001،000النساء

575،000400،000575،000410،000الفتيان

575،000400،000575،000410،000الفتيات

1،160،000802،0001،160،000822،000املجموع الفرعي

1،207،369849،3691،208،769870،769اإلجاميل

 جدول السكان

* يتم الحساب عى أساس نَِسب الالجئن يف املدارس املستضيفة لالجئن )طفل واحد الجئ مقابل 50 طفاًل من أطفال املجتمع املضيف(، مع مراعاة تقديرات وزارة 

الربية والتعليم ومتوسط القدرة االستيعابية للفصل الدرايس يف املدارس الحكومية املرية.
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التـعـلـيـم

التوجه االسراتيجي
وخطة االستجابة

ــات  ــة األزم ــى مواجه ــدرة ع ــز الق ــن وتعزي ــة لالجئ ــة اإلقليمي ــل رشكاء الخط يواص

ــادل إىل  ــول الع ــهيل الوص ــل )1( تس ــن أج ــم م ــة والتعلي ــم وزارة الربي ــر دع يف م

ــوي  ــدايئ والثان ــم االبت ــرة والتعلي ــة املبك ــة الطفول ــة يف مرحل ــرص الرعاي ــم وف التعلي

ــودة  ــن ج ــباب، )2( تحس ــان والش ــات والفتي ــن الفتي ــورين م ــن الس ــع الالجئ لجمي

ــدرة  ــز ق ــة، )3( تعزي ــر الحاي ــة تتســم بتوف ــم الرســمي وغــر الرســمي يف بيئ التعلي

ــة يف وقــت مناســب تتســم بالتنســيق  ــم اســتجابة تعليمي ــم عــى تقدي نظــام التعلي

ــة  ــودة العالي ــم بالج ــم يتس ــر تعلي ــؤدي إىل توف ــا ي ــو م ــة، وه ــى األدل ــة ع وقامئ

ــة. ــر العاملي ــتند إىل املعاي ويس

 ســيحصل حــوايل 55000 الجــئ ســوري مــن الفتيــان والفتيــات والشــباب عــى 

منــح تعليميــة عنــد االلتحــاق بفصــول ريــاض األطفــال والتعليــم االبتــدايئ والثانــوي 

وتقديــم دليــل عــى الحضــور املنتظــم. وتســاهم املنحــة يف الرســوم املدرســية والــزي 

ــة  ــوزع منح ــم. وت ــم تعليمه ــالت لدع ــة واملواص ــب واألدوات املكتبي ــدريس والكت امل

ــد  ــيتم تحدي ــب. س ــة الطال ــة ودرج ــوع املدرس ــدرايس ون ــام ال ــب الع ــم حس التعلي

األطفــال غــر امللتحقــن باملــدارس ودعــم مــن لديهــم احتياجــات إضافيــة مــن خــالل 

ــال مــن األرس املعــوزة -غــر  ــع متكــن األطف ــة، م ــة واملعجل ــم التعويضي ــج التعل برام

القادريــن عــى تحمــل الرســوم املدرســية حتــى مــع املنحــة املقدمــة -مــن الوصــول 

إىل ُســبُل إضافيــة للدعــم )بــن 100 و147 دوالر أمريــي( عــى أســاس كل حالــة عــى 

حــدة. باإلضافــة إىل ذلــك، ســيتم عقــد دروس محــو أميــة الكبــار وتعليمهــم القــراءة 

والكتابــة والحســاب لــألرس الســورية ملســاعدتهم يف التعلــم مــدى الحيــاة ومســاعدتهم 

عــى دعــم تعليــم أطفالهــم.

 يعمــل رشكاء الخطــة اإلقليميــة لالجئــن وتعزيــز القــدرة عــى مواجهــة األزمــات مــن 

ــن خــالل إنشــاء  ــك م ــر، وذل ــم املبك ــم والتعلي ــامل إىل التعل ــر وصــول ش أجــل توف

ــة، وتدريــب املعلمــن  ــة التحتي ــة البني ــة، مبــا يف ذلــك تنمي ريــاض األطفــال املجتمعي

ــا  ــرشكاء أيًض ــزز ال ــم. ويع ــس والتعل ــواد التدري ــدارس، وم ــى إدارة امل ــب ع والتدري

التحفيــز املبكــر والتعلــم القائــم عــى اللهــو، مــا يســاهم يف تطويــر املهــارات 

ــأن يصبحــوا مبدعــن وأكــر قــدرة عــى مواجهــة  ــي تســمح لألطفــال ب األساســية الت

األزمــات. وتعتمــد هــذه املهــارات عــى ميــل األطفــال الطبيعــي الستكشــاف محيطهــم 

وكذلــك إنتــاج األفــكار والتعبــر عنهــا. ويَُعــد التعليــم يف مرحلــة الطفولــة املبكــرة هــو 

أســاس دورة التعلــم مــدى الحيــاة ويهــدف إىل التخفيــف مــن العوائــق التــي تواجــه 

األطفــال الالجئــن.  

كــا يعالــج رشكاء الخطــة اإلقليميــة لالجئــن وتعزيــز القــدرة عــى مواجهــة األزمــات 

أيًضــا القضايــا التــي تواجــه الشــباب مبــا يتــاىش مــع الخطــط واألولويــات الوطنيــة 

ــتوى.  ــى مس ــى أع ــري ع ــس امل ــه الرئي ــذي أوضح ــو ال ــى النح ــك ع ــر، وذل مل

ــات  ــة األزم ــى مواجه ــدرة ع ــز الق ــن وتعزي ــة لالجئ ويواصــل رشكاء الخطــة اإلقليمي

ــن  ــن املراهق ــم الالجئ ــة لدع ــباب والرياض ــع وزارة الش ــق م ــاون وثي ــل يف تع العم

والشــباب مــن خــالل املهــارات الحياتيــة وقابليــة التوظيــف وريــادة األعــال ومحــو 

ــة باإلضافــة إىل اإلرشــاد املهنــي مــن خــالل مــرشوع  ــة واملهــارات الرقمي ــة املالي األمي

»مشــواري« )رحلتــي(، وذلــك لتمكينهــم مــن الوصــول إىل ســوق العمــل املــيلء 

بالتحديــات. باإلضافــة إىل ذلــك، يدعــم رشكاء الخطــة اإلقليميــة لالجئن وتعزيــز القدرة 

عــى مواجهــة األزمــات تحفيــز التغيــر االجتاعــي والســلويك لتعزيــز التعايش املشــرك 

وفــرص كســب العيــش بــن املراهقــن والشــباب. كــا يواصــل رشكاء الخطــة اإلقليميــة 

لالجئــن وتعزيــز القــدرة عــى مواجهــة األزمــات أيًضــا دعــوة وزارة الربيــة والتعليــم 

ــى  ــز ع ــي ترك ــة الت ــج الناجح ــاذج والنه ــات والن ــل املارس ــم أفض ــاد وتعمي العت

ــق الهــدف  ــك لتحقي ــم الشــامل الجامــع، وذل ــم عــى املدرســة والتعلي اإلصــالح القائ

ــم الحكومــي. ويتحقــق  ــن يف نظــام التعلي ــل يف ضــان اإلدمــاج الناجــح لالجئ املتمث

ذلــك مــن خــالل متكــن املــدارس الحكوميــة يف املناطــق التــي يوجــد بهــا أعــى تركيــز 

مــن الالجئــن الســورين، وتوظيــف برنامــج تطويــر مهنــي شــامل للمعلمــن، وتحســن 

ــوذج  ــم من ــورين، ودع ــال الس ــع األطف ــون م ــن يعمل ــدارس مم ــي امل ــدرات موظف ق

إصــالح مــدريس يقــدم ألصحــاب املصلحــة -مثــل املعلمــن واألخصائيــن االجتاعيــن 

والطــالب وأوليــاء األمــور وقــادة املجتمــع -صوتـًـا وفرصــة لتحســن عمليــة التعليــم يف 

مناطقهــم.

 يهــدف رشكاء التعليــم إىل تعميــم األنشــطة الخارجة عــن املنهج فيا يتعلــق باملهارات 

الحياتيــة يف املــدارس الحكوميــة لتعزيــز التســامح وتقويــة التاســك االجتاعــي والحد 

مــن الســلوك العنيــف بــن أطفــال الالجئــن وأطفــال املجتمــع املضيــف، مــا يســهم 

يف خلــق بيئــة تعليميــة آمنــة لألطفــال للتعلــم واالزدهــار، إىل جانــب إنشــاء آليــات 

الحايــة. وســيتم تنفيــذ هــذه االســتجابة والتعامــل بالرشاكــة مــع الســلطات الوطنيــة 

واملحليــة مــن خــالل البنــاء عــى قــدرات نظــام التعليــم الوطنــي وتعزيزهــا. تهــدف 

كل هــذه األنشــطة إىل إفــادة أطفــال الالجئــن أطفــال واملجتمعــات املضيفــة، وتعزيــز 

التعايــش املشــرك، وتوفــر مزايــا التنميــة طويلــة األمــد عــى املســتوى الوطنــي.

ــات  ــة األزم ــدرة عــى مواجه ــز الق ــن وتعزي ــة لالجئ ســيواصل رشكاء الخطــة اإلقليمي

ــن رمضــان  ــرج العــرب والعــارش م ــر وب ــدارس املجتمــع الســوري يف 6 أكتوب دعــم م

والعبــور، حيــث يحــرض مــا يقــرب مــن 7200 فتــاة وفتــى ســوري دروًســا غــر رســمية 

ــدارس  ــميًا يف امل ــجلون رس ــال مس ــؤالء األطف ــة. ه ــج املري ــع املناه ــة تتب وتعويضي

ــا إىل جنــب مــع الطــالب  الحكوميــة املحليــة وســيتقدمون لالمتحانــات الوطنيــة جنبً

ــة  ــدارس مجتمعي ــام يف م ــن األي ــدًدا م ــرضون ع ــم يح ــك، فإنه ــم ذل ــن. ورغ املري

ــج  ــذا النه ــمح ه ــورين. يس ــن س ــد مدرس ــى ي ــري ع ــج امل ــون املنه ــث يدرس حي

ــم  ــع حصوله ــا م ــة ثقافيً ــة ومألوف ــة آمن ــم يف بيئ ــورين بالتعل ــالب الس ــر للط املبتك

ــة.  ــات الوطني ــم االمتحان ــال اجتيازه ــري يف ح ــي امل ــاد األكادمي ــى االعت ــا ع أيًض

ــة مــن  ــادة جــودة وقــدرات هــذه املــدارس املجتمعي ــادرات إىل زي تهــدف هــذه املب

ــكل  ــة ل ــة قوي خــالل تدريــب املعلمــن وتدريــب اإلدارة. ســيتم وضــع أنظمــة مراقب

مــن تطــور عمليــة التعليــم والتطويــر املهنــي للمعلمــن، بهــدف التكيــف مــع تطــور 

ــا. ــات ومعالجته االحتياج

ســيقدم الــرشكاء خدمــة تعليميــة شــاملة لالجئــن مــن الفتيــان والفتيــات غــر 

املصحوبــن واملنفصلــن عــن ذويهــم. ســيحصل الطــالب غــر املصحوبــن واملنفصلــن 

عــن ذويهــم عــى منحــة تعليــم معــزَّزة لدفــع الرســوم الدراســية وتغطيــة جــزء مــن 

ــاع  ــن قط ــم ب ــن ذويه ــن ع ــن واملنفصل ــر املصحوب ــاالت غ ــم إح ــف تعليمه تكالي

ــن  ــن ع ــن واملنفصل ــر املصحوب ــباب غ ــة الش ــيتم إحال ــل. س ــة الطف ــم وحاي التعلي

ذويــه ممــن بلغــوا ســن الرشــد ومل يعــودوا مؤهلــن لتلقــي الدعــم املخصــص لألطفــال 

غــر املصحوبــن واملنفصلــن عــن ذويــه إىل قطــاع التعليــم لاللتحــاق بالتعليــم الفنــي 

والتدريــب املهنــي. ومــن املتوقــع أن تــؤدي هــذه املبــادرات إىل تعظيــم حايــة هــؤالء 

ــاء إعدادهــم  ــم أثن ــن يف مجتمعاته ــوا أعضــاء فاعل ــن أن يكون ــم م الشــباب ومتكينه

لســوق العمــل.
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إطار
املساءلة

 تبنــى رشكاء التعليــم نهًجــا متعــدد الــوكاالت لتلبيــة االحتياجــات التعليميــة لالجئــن 

ــاواة  ــدم املس ــل ع ــه مث ــت نفس ــية يف الوق ــا األساس ــة القضاي ــع معالج ــورين، م الس

ــة والعنــف يف املــدارس. ســيواصل رشكاء الخطــة  ــن الجنســن واملارســات التمييزي ب

اإلقليميــة لالجئــن وتعزيــز القــدرة عــى مواجهــة األزمــات -بالتعــاون مــع وزارة الربية 

والتعليــم ووزارة التعليــم العــايل -توثيــق املارســات الجيــدة وتعزيــز مراقبــة كل مــن 

املــدارس الحكوميــة واملجتمعيــة لضــان حصــول األطفــال عــى تعليــم جيــد يف بيئــة 

ــة مشــركة وتقييــات منتظمــة  ــارات مراقب ــة، حيــث ســيتم ترتيــب زي ــة آمن تعليمي

الحتياجــات املجتمــع للمجتمعــات الســورية يف جميــع أنحــاء مــر لتحديــد الثغــرات 

ــم  ــل الخاصــة بالتعلي ــة العم ــا تظــل مجموع ــم بشــكل أفضــل. بين يف قطــاع التعلي

ــم، يســتمر  ــاالت يف نظــام التعلي ــات واإلح ــادل املعلوم هــي املنصــة الرئيســية لتب

ــاة املنظــور الجنســاين  ــم مراع ــل تعمي ــات مث ــن القطاع ــا املشــركة ب تنســيق القضاي

وقضايــا الشــباب يف االجتاعــات الشــهرية ملجموعــة العمــل املشــركة بــن القطاعــات. 

  .ActivityInfo وسيســتمر اإلبــالغ عــن اإلنجــازات يف قطــاع التعليــم مــن خــالل أداة

 يعمــل رشكاء التعليــم عــن كثــب مــع قطــاع الحايــة، مبــا يف ذلــك الــرشكاء املجتمعين 

والــرشكاء املعنيــن بحايــة الطفــل ورشكاء الصحــة العامــة ورشكاء تحســن ســبل 

املعيشــة. ويتــم حاليًــا تنفيــذ برنامــج الصحــة والســالمة والتأهــب للطــوارئ والتغذيــة 

يف املــدارس الحكوميــة حاليًــا مبعرفــة رشكاء الخطــة اإلقليميــة لالجئــن وتعزيــز القــدرة 

عــى مواجهــة األزمــات، ويســتهدف الرنامــج مئــات املــدارس العامــة. ســيتم تنفيــذ 

مــرشوع »التعليــم مــن أجــل التوظيــف« يف مجــال التعليــم الفنــي والتدريــب املهنــي 

ــه  ــم، ومــن املتوقــع أن يســتفيد من ــة والتعلي ــوزارة الربي ــم الفنــي ب مــع إدارة التعلي

عــدد كبــر مــن الشــباب والشــابات الالجئــن الســاعن لدخــول ســوق العمــل.
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التـعـلـيـم

استجابة قطاع
التعليم

أ- مكون الالجئني

هدف املؤرش 2021هدف املؤرش 2020مؤرشات املخرجاملخرجات

متطلبات امليزانية )دوالر أمرييك(

االجاميل لعام 2020 
ميزانية املراهقني / 

الشباب لعام 2020 *
االجاميل لعام 2021 

ميزانية املراهقني / 

الشباب لعام 2021 *

1.1  وصول شامل محّسن إىل التعليم 

)رسمي وغر رسمي( من قبل كّل األطفال، 

واملراهقن والشباب ضمن الفئات األكر 

ضعفا بسبب اإلعاقة ، النوع، النزاع ، 

اللغة، السن، الفقر، وقضايا حاية الطفل 

مثل الزواج أو عالة األطفال املبّكرة؛

# الفتيان والفتيات )3-17 سنة( 

ممن تلقوا منًحا تعليمية

                  44,000

22,000 فتاة

 22,000 فتى

                  44,000

22,000 فتاة

22,000 فتى

6,080,087200,0006,643,992493,680

# األطفال )فتيان وفتيات، 17-3 

سنة( ممن سّجلوا يف التعليم 

)رسمي وغر رسمي(

                  51,670

24,950 فتاة

26,720 فتى

                  46,000

22,068 فتاة

23,301 فتى

# مجموعات تطوير الطفولة 

املبكرة املقدمة لألطفال

              93,000

46,000فتى

47,000 فتاة

              88,000

44,000 فتى

44,000 فتاة

# األطفال )فتيان وفتيات، 17-3 

سنة( ممن تلقوا إمدادات ولوازم 

تعليمية )يف التعليم الرسمي 

وغر الرسمي(

               68,000

32,000 فتى

36,000 فتاة

              58,000

28,000 فتى

30,000 فتاة

2.1 برامج دعم لضان خدمات تعليم 

آمنة، وتتم بالتعاون مع العاملن بحاية 

الطفل، وتتضّمن تدريب املعلمن، ودعم 

وزارة التعليم يف تأسيس وفرض عمليات 

منع العقاب البدين يف املدارس؛ ومعالجة 

التنمر والعنف بن األطفال وتعزيز تحديد 

الحاالت وإحالتها للخدمات املخصصة 

لألطفال املعرضن لخطر العنف مبا يف ذلك 

العنف القائم عى النوع االجتاعي

# املدارس الحكومية واملجتمعية 

املدعومة بآليات حاية الطفل 

ملنع العنف ومواجهته والتصدي 

للتنمر 

150150

1,722,15370,0001,608,81980,000

# األطفال واملراهقن واآلباء 

واألمهات الذين لديهم إمكانية 

الوصول إىل برامج التعايش 

وخدمات الدعم النفي 

واالجتاعي يف املدارس

                           15,000

7,500 ذكر

7,500 أنثى

                           15,000

7,500 ذكر

7,500 أنثى

# الشباب واملراهقن املستفيدين 

من املنح الدراسية يف مرحلة 

التعليم العايل

                          650

325 ذكر

325 أنثى 

                          650

325 ذكر

 325 أنثى

3.1 حشد جهود املنارصة والدعم لتقديم 

ِمَنح التعليم العايل للشباب، مع أخذ 

اعتبارات الحاية يف الحسبان. )فكر يف 

إعادة الصياغة مبا يتاىش مع املؤرش( 

# الشباب واملراهقن املستفيدين 

من فصول تعليم اللغات

                        2,400

1,300 ذكر

1,100 أنثى

                        2,400

1,300 ذكر

1,100 أنثى

553,98020,000509,11030,000

 603,680  8,761,921  290,000  8,356,220 إجاميل متطلبات امليزانية عىل مستوى اإلنتاج

الهدف 1 : زيادة وصول األطفال والشباب املتأثرين من األزمة للتعليم

93% من 23801 

أوالد و 22568 

فتاة

مؤرش الهدف املستهدف لعام 2021:

92% من 23301 

أوالد و 22068 

فتاة

مؤرش الهدف املستهدف لعام 2020:

 90% من

 23301 أوالد و

22068 فتاة

خط األساس: #  األطفال املسّجلن يف املؤسسات التعليمية الهدف الداليل  1: 
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ب- مكون املرونة

املتطلب امليزاين )بالدوالر األمرييك(

هدف املؤرش 

للعام 2021

هدف املؤرش 

للعام 2020
مؤرشات املخرج اإلجاميل لـعام املخرجات 

2021

ميزانية الشباب 

واملراهقني للعام 

2021

اإلجاميل لـعام 

2020

ميزانية الشباب 

واملراهقني للعام 

2020

4,059,896 3,752,698 50,000

300,000 300,000

# الفصول يف املدارس العامة واملجتمعية 

التي أعيد تأهيلها، وتم تحسنيها، وبناؤها، أو 

زودت مبرافق للمياه والرف الصحي والنظافة 

الصحية تراعي الفوارق بن الجنسن

4.1 تحسنت القدرات املادية للمدارس العامة 

واملجتمعية )بناء وإعادة تأهيل وإنشاء املرافق 

التعليمية وأماكن التعلم فضاًل عن توفر مرافق للمياه 

والرف الصحي والنظافة الصحية تراعي الفوارق بن 

الجنسن(

25 10

# هياكل الروضة التي طورت واملستفيدة من 

تدخالت بناء القدرات، والحوكمة، وتديب 

املوظفن 

100 100

# املدارس العامة التي تستفيد من تدخالت 

الصحة والسالمة، والتدريب عى التأهب 

لحاالت الطوارئ واإلخالء 

4,330

2,160 فتى,

2,170 فتاة

4,330

2,160 فتى

2,170 فتاة

# األطفال، ال سيا املترسبن من املدرسة، 

الذين يستفيدون من أماكن التعلم 

املدعومة )املبادرات املجتمعية( وتدريب 

املواطنة 

2,077,607 1,000 1,789,643 35,000

28,000

14,000 فتى

14,000 فتاة

18,000

9,000 فتى

9,000 فتاة

# الشباب )15-20 سنة( املسجلن يف التعليم 

الفني واملهني الرسمي وغر الرسمي والدورات 

التدريبية

5.1 ترتيب األولويات اللتحاق املراهقن يف التعليم 

املهني النظامي وغر النظامي والتدريب، مبا يتاىش مع 

السياسات واالسراتيجيات الوطنية وتعزيز الرشاكات مع 

القطاع الخاص لتوفر فرص التدريب والتوظيف 

إجاميل متطلبات امليزانية عىل مستوى املخرج 85,000  5,542,342  1,000  6,137,503 

تحسنت جودة التعليم الرسمي وغر الرسمي يف بيئة تعليمية وقائية الهدف 2:

هدف املؤرش املستهدف 2021: هدف املؤرش املستهدف 2020: خط األساس:  % & عدد الطالب املدعومن يف املناطق املتأثرة الهدف الداليل  2: 

أ- مكون الالجئني

املتطلب امليزاين )بالدوالر األمرييك(

هدف املؤرش 

للعام 2021

هدف املؤرش 

للعام 2020
مؤرشات املخرج اإلجاميل لـعام املخرجات 

2021

ميزانية الشباب 

واملراهقني للعام 

2021

اإلجاميل لـعام 

2020

ميزانية الشباب 

واملراهقني للعام 

2020

4,053,048 30,000 3,684,378 30,000

5,000

2,500 ذكر

2,500 أنثى

5,000

2,500 ذكر

2,500 أنثى

# موظفي التعليم واملعلمن الذين تدّربوا 

)ذكور/ إناث( 

ين والعاملن  1.2 توفر التطوير املهني للمعلمن وامليرسِّ

يف املدرسة وتدريبهم عى املنهجيات الوقائية والتفاعلية 

التي تركز عى الطفل

3,376,885 70,000 3,236,670 50,000

1704

850 فتى

854 فتاة

1704

850 فتى

854 فتاة

# األطفال )5-17 سنوات( ممن استفادوا من 

نشاطات مهارات الحياة يف األماكن الرسمية 

 

2.2  استفاد األطفال والشباب واملراهقون من تعليم 

املهارات الحياتية واألنشطة الرفيهية

             10,500

5,250 فتى

5,250 فتاة

             10,500

5,250 فتى

5,250 فتاة

# أطفال املدارس املستفيدين من التعليم 

الشامل الذي يراعي الفوارق بن الجنسن، 

ودروس التقوية، وبرامج التعلم املعّجل

               8,200

4,100 فتى 

4,100 فتاة

               8,200

4,100 فتى 

4,100 فتاة

األطفال )5-17 سنة، فتيات/ فتيان( املستفيدين 

من أنشطة مهارات الحياة وأنشطة املواطنة يف 

األماكن غر الرسمية

إجاميل متطلبات امليزانية عىل مستوى املخرج 80,000  6,921,048  100,000  7,429,933 
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التـعـلـيـم

ب- مكون املرونة

املتطلب امليزاين )بالدوالر األمريي(

هدف املؤرش للعام 

2021

هدف املؤرش للعام 

2020
مؤرشات املخرج اإلجايل لـعام املخرجات 

2021

ميزانية الشباب 

واملراهقن للعام 

2021

اإلجايل لـعام 

2020

ميزانية الشباب 

واملراهقن للعام 

2020

657,274 80,000 623,263 80,000

                   5190

2595 فتى

2595 فتاة

                   5190

2595 فتى

2595 فتاة

# األطفال )5-17 سنة( ممن استلموا 

الكتب املدرسية، واملواد التعليمية، 

والحقائب املدرسية
3.2 رشاء وتوزيع الكتب املدرسية واملواد 

التدريسية والتعليمية، واللوازم املدرسية 

)الحقائب املدرسية، ومجموعة أدوات »املدرسة 

يف علبة«(
 3000

1500 أنثى

1500 ذكر

 3000

1500 أنثى

1500 ذكر

# املعلمن واألخصائين االجتاعين 

املدربن عى سياسات حاية الطفل 

والتأديب اإليجايب

1,111,295 1,014,924

800

400 ذكر

400 أنثى

800

400 ذكر

400 أنثى

# موظفي التعليم واملعلمن الذين 

تسلموا مصادر ومعدات تعليمية 

وكتيبات إرشاد وتوجيه

4.2 دعم معلمي املدارس العامة واملجتمعية 

وتدريبهم وتزويدهم باملوارد والحوافز

إجايل متطلبات امليزانية عى مستوى املخرج 80,000  1,638,187  80,000 1,768,569 

تعزيز قدرة نظام التعليم عى تقديم استجابة تعليمية يف الوقت املناسب ومنسقة وقامئة عى األدلة الهدف 3:

هدف املؤرش املستهدف 

:2021
5 برامج

هدف املؤرش املستهدف 

:2020
3 خط األساس: 

عدد الرامج املنفذة 

لتحسن جمع البيانات
الهدف الداليل 3:

ب- مكون الالجئن

املتطلب امليزاين )بالدوالر األمريي(

هدف املؤرش للعام 

2021

هدف املؤرش للعام 

2020
مؤرشات املخرج اإلجايل لـعام املخرجات 

2021

ميزانية الشباب 

واملراهقن للعام 

2021

اإلجايل لـعام 

2020

ميزانية الشباب 

واملراهقن للعام 

2020

61,530 54,365

250

125 ذكر

125 أنثى

250

125 ذكر

125 أنثى

# من املعلمن واملوظفن اإلدارين 

التابعن لوزارة الربية والتعليم تدربوا 

عى منهجيات جمع البيانات 

1.3 توفر التدريب للجهات الفاعلة بالعملية 

التعليمية وذلك عى وضع السياسات 

والتخطيط والتنسيق يف هذا القطاع عى 

الصعيدين الوطني واملحيل يف سياقات الطوارئ 

وعى املعاير الدنيا للشبكة املشركة لوكاالت 

)INEE( التعليم يف حاالت الطوارئ

20 20

# املدارس التي تم تزويدها بأجهزة 

جمع بيانات قامئة عى تكنولوجيا 

املعلومات واالتصاالت

2.3 وضع برامج لتعزيز قدرة املدارس يف جمع 

البيانات، والتخطيط، والعمل يف إطار التأهب 

لحاالت الطوارئ )إدارة مدرسية(

61,530 54,365 إجايل متطلبات امليزانية عى مستوى املخرج

ب- مكون املرونة

املتطلب امليزاين )بالدوالر األمريي(

هدف املؤرش للعام 

2021

هدف املؤرش للعام 

2020
مؤرشات املخرج اإلجايل لـعام املخرجات 

2021

ميزانية الشباب 

واملراهقن للعام 

2021

اإلجايل لـعام 

2020

ميزانية الشباب 

واملراهقن للعام 

2020

97,166 20,000 96,787 20,000

500 20

# املبادرات لبناء قدرات الهيئات 

التعليمية لقيادة وتنسيق وإدارة 

ومراقبة قطاع التعليم

3.3 تحسن جمع البيانات املتعلقة بالتعليم 

الرسمي وغر الرسمي، مبا يف ذلك تتبع األطفال 

خارج املدرسة، والتقييات املدرسية )مبا يف 

ذلك التقييم الرسيع، وتعيينات التحليلية، 

وتعميم جمع البيانات املتعلقة بالالجئن يف 

)EMIS نظم معلومات إدارة العملية التعليمية
300 30

# املجالس املدرسية والحكم عى 

املستوى املدريس وجمعيات أولياء 

األمور/املدرسن التي تم إنشاؤها

42,350 9,000 38,500 8,000 260 250

# مجالس املدارس ، والحوكمة القامئة 

عى املدرسة ، وتدريب اتحادات اآلباء 

واملعلمن ، وجلسات رفع مستوى 

الوعي التي يتم تقدميها يف الهياكل 

املجتمعية

3.4 إنشاء آليات للحوكمة واملساءلة عى 

مستوى املدرسة

إجايل متطلبات امليزانية عى مستوى املخرج 28,000  135,287 29,000  139,516 
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مـرص

متطلبات القطاع املالية
لكل وكالة

ملخص
القطاع

املنظمة / الوكالة

متطلبات امليزانية 2021متطلبات امليزانية 2020

مكون املرونةمكون الالجئني
املجموع )بالدوالر 

األمرييك(
مكون املرونةمكون الالجئني

املجموع )بالدوالر 

األمرييك(

املفوضية السامية لألمم 

املتحدة لشؤون الالجئني
3,817,6154,754,7778,572,3923,686,3424,754,7778,441,119

6,736,8002,756,0009,492,8007,874,2403,211,60011,085,840يونيسف

335,000529,000864,000340,000595,000935,000هيئة انقاذ الطفولة الدولية

71,709126,970198,67975,29478,318153,612هيئة اإلغاثة الكاثوليكية

1,087,619465,6881,553,3071,034,618667,5121,702,130كري

288,701553,369842,071288,700553,369842,069بالن

352,20072,000424,200352,20072,000424,200مؤسسة فرد

450,000100,000550,000450,000100,000550,000الهالل األحمر املرصي

75,00075,000150,00080,00085,000165,000املنظمة الدولية للهجرة

13,214,6449,432,80422,647,44814,181,39410,117,57624,298,970اإلجاميل

املتطلب امليزاين )بالدوالر األمرييك(

ملخص القطاع
اإلجاميل لـعام 2021

ميزانية الشباب واملراهقني للعام 

2021
اإلجاميل لـعام 2020

ميزانية الشباب واملراهقني للعام 

2020

إجاميل القطاع: مكون الالجئني 370,000  15,331,632  703,680  16,253,383 

إجاميل القطاع: مكون املرونة 193,000  7,315,816  110,000  8,045,588 

االجايل  563,000  22,647,448  813,680  24,298,972 
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مـرص

ــاع قط بة  ــتجا س ا
لصـحـــة  ا

الوكاالت الرئيسية
املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني )الرئيس(  

منظمة الصحة العاملية )الرئيس املشارك(

الركاء املناشدون

•  املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني

•   منظمة الصحة العاملية 

•   املنظمة الدولية للهجرة

•   منظمة األمم املتحدة للطفولة )يونيسف(

•   صندوق األمم املتحدة للسكان

•   جمعية مصطفى محمود

كاريتاس، ابيسوكر، تر دي زومالركاء اآلخرون

األهداف

1.   توفر فرص متساوية وغر متييزية للحصول عى رعاية صحية أولية شاملة وعالية الجودة لالجئن السورين 

واملجتمعات املتأثرة

2.   تقديم املساعدة املنقذة للحياة من خالل الرعاية الصحية الثانوية والثالثة األساسية لالجئن السورين

3.   تعزيز قدرة خدمات الرعاية الصحية الوطنية عى تقديم رعاية صحية عالية الجودة وغر متييزية يف 

املحافظات األكر تأثُرًا

4.   تعزيز الوعي الصحي املجتمعي

مؤرش املساواة بني الجنسني

4M

 )يعتمد اختيار ترميز قطاع الصحة عى مدى مساهمة أهداف القطاع يف تحقيق املساواة بن الجنسن عر 

مختلف الفئات العمرية، كا يتم استهداف الشباب واملراهقن أيًضا يف عام 2020-2021، مع تغطية جميع الفئات 

الجنسانية دون أي استهداف ألي مجموعات محددة(

20202021املتطلبات املالية

دوالر أمريي       7،437،348.88دوالر أمريي       7،852،285.48املتطلبات املالية لدعم الالجئن

املتطلبات املالية لتعزيز القدرة عى مواجهة 

األزمات
دوالر أمريي       2،653،234.00دوالر أمريي       2،868،332.51

إجاميل املتطلبات املالية للخطة اإلقليمية لالجئني 

وتعزيز القدرة عىل مواجهة األزمات 2021-2020
دوالر أمرييك       10،090،582.88 دوالر أمرييك       10،720،617.99
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الـصـحـة

الوضع
الحايل

ــة  ــام الرعاي ــول إىل نظ ــوريون يف الوص ــون الس ــتمر الالجئ ــام 2020، اس ــة ع يف بداي

الصحيــة الوطنــي يف مــر، حيــث مّكــن القــرار 2012/601 الصــادر عــن وزارة الصحــة 

ــا  ــي تقدمه ــة الت ــات الصحي ــول إىل الخدم ــن الوص ــورين م ــن الس ــكان الالجئ والس

ــم  ــام 2012، ت ــذ ع ــن. من ــع املواطن ــاواة م ــدم املس ــى ق ــكان ع ــة والس وزارة الصح

تعزيــز الرعايــة الصحيــة األوليــة بشــكل خــاص مــن خــالل مختلــف أنشــطة مواجهــة 

األزمــات القطاعيــة التــي تدعمهــا مفوضيــة الســامية لألمــم املتحــدة لشــؤون الالجئــن 

ــة. ــدوق األمــم املتحــدة للســكان ومنظمــة الصحــة العاملي واليونيســيف وصن

 وقــد تــم تعزيــز إطــار الخدمــات الوطنيــة هــذا بتوقيــع مذكــرة تفاهــم بــن املفوضيــة 

الســامية لألمــم املتحــدة لشــؤون الالجئــن ووزارة الصحــة والســكان يف أكتوبــر 2016، 

والتــي تهــدف إىل تعزيــز وصــول الســورين والالجئــن مــن الجنســيات األخــرى 

ــام 2018،  ــة. يف ع ــة والثانوي ــة األولي ــة الرعاي ــات إحال ــوارئ وخدم ــات الط إىل خدم

ــن  ــام التأم ــون نظ ــدار قان ــام 2018 بشــأن إص ــم 2 لع ــون رق ــر »القان ــدت م اعتم

الصحــي الشــامل« والئحتــه التنفيذيــة. وتشــمل هــذه الالئحــة أحكاًمــا تنــص عــى أنــه 

ميكــن لالجئــن التمتــع بخدمــات التأمــن الصحــي يف إطــار خطــط التأمــن املصممــة 

خصيصــا )الفصــل 4، املــادة 68 مــن الالئحــة( 

عــالوًة عــى ذلــك، ففــي مــارس 2019 أُدرج الجئــون مــن جميــع الجنســيات يف املبادرة 

ــايئ يس  ــد الوب ــاب الكب ــن الته ــف ع ــة« للكش ــون صح ــة »100 ملي ــية الوطني الرئاس

وعالجــه كجــزء مــن تعزيــز التغطيــة الصحيــة الشــاملة. وتعــد هــذه املبــادرة الوطنيــة 

جــزًءا مــن خطــة العمــل العامليــة التــي تقودهــا منظمــة الصحــة العامليــة مــن أجــل 

ضــان حيــاة صحيــة وتعزيــز الرفاهيــة للجميــع، والتــي تهــدف إىل تحســن معــِززات 

أهــداف التنميــة املســتدامة الصحيــة للوصــول إىل التغطيــة الصحيــة الشــاملة بحلــول 

عــام 2030.  

م الخدمــات الصحيــة يف مــر مــن خــالل املرافــق الطبيــة الحكوميــة والخاصــة  تُقــدَّ

ــد  ــرىض، وق ــوب امل ــن جي ــات م ــض النفق ــض رصف بع ــب بع ــي تتطل ــة، وه والخري

ــة  ــن تكلف ــة م ــغ 70 يف املائ ــات تبل ــة أن هــذه النفق ــة الصحــة العاملي ــدرت منظم ق

الخدمــات املقدمــة، وهــو مــا ينطبــق عــى املواطنــن والالجئــن/ طالبــي اللجــوء عــى 

ــة يف املستشــفيات  ــف الرعاي ــة وتكالي ــادة أســعار األدوي ــا تشــكل زي حــد ســواء. ك

ــا كبــرًا. عبئً

وعــى هــذه الخلفيــة، تطمــح جميــع األهــداف الصحيــة للخطــة اإلقليميــة لالجئــن 

ــة  ــدرة عــى مواجه ــن والق ــات بشــقيها -الالجئ ــة األزم ــدرة عــى مواجه ــز الق وتعزي

األزمــات -إىل متكــن الالجئــن الســورين واملجتمعــات املتأثــرة مــن الوصــول إىل 

خدمــات الرعايــة الصحيــة األوليــة منخفضــة التكلفــة واالســتفادة منهــا. يتــم الركيــز 

عــى صحــة األطفــال واملراهقــن واألمهــات والرعايــة الصحيــة اإلنجابيــة والعقليــة إىل 

ــة. ــات اإلحال ــة وحــاالت الطــوارئ وإدارة خدم ــراض املزمن ــب األم جان

 ويســعى رشكاء الصحــة جاهديــن للتخفيــف مــن تكاليــف الرعايــة الصحيــة لالجئــن 

الســورين، مــع تعزيــز الحيــاة الصحيــة والرفاهيــة للالجئــن واملجتمعــات املتأثــرة.
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مـرص

نبذة وصفية عن الوقائع واالحتياجات
ومواطن الضعف واالستهداف

تشــر التقديــرات إىل أن 67 يف املائــة مــن الالجئــن الســورين يف غايــة الضعــف 

ــة  ــة العاملي ــة الصح ــرت منظم ــد أج ــك، فق ــى ذل ــالوة ع ــاعدة. ع ــة إىل املس وبحاج

اســتطالًعا شــمل 151 أرسة مــن أجــل »تقييــم الحالــة الصحيــة واالحتياجــات الصحيــة 

للســورين النازحــن يف مــر لعــام 2018«، حيــث أفــاد 82 يف املائــة مــن األرس التــي 

شــملها االســتطالع عــن حاجــة أحــد أفــراد األرسة إىل الخدمــات الطبيــة. وقــد اختــار 

48 يف املائــة القطــاع الحكومــي، يف حــن اختــار 18 يف املائــة املرافــق الصحيــة الخاصــة، 

بينــا اختــار12.7 يف املائــة املنظــات غــر الحكوميــة. وأختــار 74.3 يف املائــة مــن األرس 

الســورية عامــل القــدرة عــى تحمــل رســوم الرعايــة املطلوبــة باعتبــاره العامــل الدافــع 

الختيــار األرسة للمرفــق الصحــي. كــا أظهــر االســتطالع أن األرس الســورية أنفقــت يف 

ــة و412.8  ــة الطبي ــى الرعاي ــا( ع ــا )30 دوالًرا أمريكيً ــا مريً ــط 486.9 جنيًه املتوس

ــالوة  ــة. ع ــابق للدراس ــهر الس ــالل الش ــة خ ــى األدوي ــا( ع ــا )25 دوالًرا أمريكيً جنيًه

عــى ذلــك، أفــاد 50% مــن املجيبــن بتدهــور أمنــاط اســتهالك الغــذاء مقارنــة بعــام 

2017. وأفــاد حــوايل 38 يف املائــة مــن املجيبــن بعــدم قدرتهــم عــى تغطيــة جميــع 

احتياجاتهــم مــن االســتهالك الغــذايئ ومــن ثــم اضطــروا إىل إنفــاق مبالــغ أقــل عــى 

الغــذاء منــذ وصولهــم إىل مــر.

 يف ظــل هــذه الخلفيــة مــن نقــاط الضعــف االجتاعيــة واالقتصاديــة، يهــدف قطــاع 

ــق  ــرة يف مراف ــات املتوف ــة للخدم ــة مكمل ــة طبي ــات رعاي ــم خدم ــة إىل تقدي الصح

ــكان. ــة والس ــوزارة الصح ــة ل ــة التابع ــة الصحي الرعاي

التوجه االسراتيجي
وخطة االستجابة

ــات  ــة احتياج ــود تلبي ــن جه ــان تحس ــى ض ــة ع ــاع الصح ــرشكاء يف قط ــيعمل ال س

ــة  ــة والرفاهي ــاة الصحي ــاهمة يف الحي ــة للمس ــة والتأهيلي ــة والعالجي ــة الوقائي الرعاي

ــى  ــادر ع ــزز وق ــي مع ــام صح ــف يف نظ ــع املضي ــراد املجتم ــورين وأف ــن الس لالجئ

ــات. ــة األزم مواجه

وال يــزال دعــم قطــاع الصحــة ملرافــق الرعايــة الصحيــة األوليــة التابعــة لــوزارة الصحــة 

والســكان لتعزيــز -نهــج صحــة األرسة يف املناطــق املتأثــرة -توجهــاً اســراتيجياً. ويعــد 

هــذا األمــر مهــًا بشــكل خــاص للمرافــق التــي مــن املحتمــل أن يتــم ربطهــا بنظــام 

ــة  التأمــن الصحــي الشــامل للمريــن، والتــي مــن املســتهدف لهــا أن تكــون حاضن

لالجئــن. ســيتم تقديــم التأمــن الصحــي يف جميــع محافظــات مــر الـــ 27، عــى ان 

ــز  ــى عــام 2032. كــا ســيكون تعزي ــم التطبيــق عــى ســت مراحــل متالحقــة حت يت

الصحــة العقليــة والدعــم النفــي االجتاعــي أيًضــا اتجاًهــا اســراتيجيًا يف 2021-2020 

باعتبــاره جــزًءا مــن تعامــل منظمــة الصحــة العامليــة مــع فجــوة الصحــة العقليــة يف 

مرافــق الرعايــة الصحيــة األوليــة التابعــة لــوزارة الصحــة والســكان أو عــى مســتوى 

ــم  ــية والدع ــة النفس ــامل للصح ــج ش ــن نه ــك ضم ــة، وذل ــر الحكومي ــات غ املنظ

النفــي االجتاعــي عــر القطاعــات.

ــة  ــة التابع ــة األولي ــة الصحي ــق الرعاي ــر الســارية يف مراف ــراض غ ــج األم  ســيمثل دم

لــوزارة الصحــة والســكان -وهــو مــا تــروج لــه منظمــة الصحــة العامليــة كجــزء مــن 

ــة  ــة الصحي ــة املســتدامة بشــأن الرعاي خطــة العمــل العامليــة ومعــزز أهــداف التنمي

األوليــة -اتجاًهــا اســراتيجيًا رئيســيًا آخــر نحــو مزيــد مــن اإلدمــاج يف أنظمــة رعايــة 

ــة  ــة مــن حيــث التكلفــة ومســتدامة وتتســم باإلنصــاف والعدال ــة فعال صحيــة وطني

ــف.      ــن الســورين واملجتمــع املضي واملســاواة ب

ســيواصل قطــاع الصحــة تعزيــز مبادراتــه فيــا يتعلــق بالرعايــة الصحيــة لــألم 

ــة لتشــمل بشــكل اســراتيجي  ــة األولي ــة الصحي ــة الرعاي ــع توســيع حزم ــل، م والطف

خدمــات الصحــة الجنســية واإلنجابيــة للشــباب واملراهقــن كجــزء مــن تعزيــز الحيــاة 

ــباب. ــة للش ــة والرفاهي الصحي

 كــا ســيعمل قطــاع الصحــة، بالتعــاون مــع قطاعــي االحتياجــات األساســية واألمــن 

الغــذايئ، عــى ضــان أن يكــون تقديــم خدمــات التغذيــة الرئيســية لألمهــات الحوامــل 

واملرضعــات -باعتبارهــا جــزًءا مــن تغذيــة الرضــع ورعايــة الطفولــة املبكــرة وتنميتهــا 

ــدم  ــى ق ــف ع ــع املضي ــن الســورين واملجتم ــادل ومنصــف لالجئ ــا بشــكل ع -متاًح

املســاواة.

ســتظل برامــج الرعايــة الصحيــة املجتمعيــة والتوعيــة التــي ينفذهــا متطوعــو صحــة 

املجتمــع الســوري يف مرافــق الرعايــة الصحيــة األوليــة التابعــة لــوزارة الصحــة 

والســكان مبثابــة توجــه اســراتيجي يف تعزيــز الســلوكيات الصحيــة مــع توفــر فــرص 

ــن. ــؤالء املتطوع ــش له ــب العي كس

ــن  ــان الســورين الذي ــات والفتي ــة للنســاء والرجــال والفتي كــا ســيتم إعطــاء األولوي

يعانــون مــن إعاقــات وكذلــك الناجــن مــن العنــف الجنــي والجنســاين ضمــن 

اســراتيجية حايــة أوســع لتعزيــز اإلدمــاج املجتمعــي وعــدم التمييــز. ســيتم متابعــة 

التنســيق مــع قطــاع الحايــة لتحســن الوصــول إىل الرعايــة الصحيــة، وال ســيا اإلدارة 

الرسيريــة للناجــن مــن العنــف الجنــي والجنســاين والعنــف بشــكل عــام والتعســف 

ــذاء واالســتغالل. واإلي
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الـصـحـة

إطار
املساءلة

مــن املقــرر أن يواصــل قطــاع الصحــة تقديــم برامــج الجــودة التــي ميكــن تحقيقها عى 

النحــو األمثــل لالجئــن الســورين، والتــي يتــم تقدميهــا بشــكل منصــف للمجتمعــات 

املضيفــة ضمــن أطــر املســاءلة الوطنيــة.

لــذا، سيشــارك الــرشكاء بنشــاط يف التوعيــة املجتمعيــة لفهــم مخــاوف الالجئــن 

الســورين فيــا يتعلــق بالوصــول إىل الخدمــات الصحيــة واســتخدامها، باإلضافــة إىل 

ــات يف  ــم الخدم ــة وتقدي ــم التغطي ــل تعظي ــن أج ــك م ــات، وذل ــرات واالحتياج الثغ

حــدود املــوارد البرشيــة والفنيــة املتاحــة واملــوارد التــي تــم حشــدها يف إطــار الخطــة 

اإلقليميــة لالجئــن وتعزيــز القــدرة عــى مواجهــة األزمــات. كــا ســيتم ضــان تعزيــز 

االســتجابة الصحيــة املجتمعيــة مــن خــالل إرشاك املجتمعــات واألفــراد يف التقييــات 

التشــاركية.

ــة  ــان اإلدارة الفعال ــى ض ــة ع ــاعدة الطبي ــون املس ــن يقدم ــرشكاء الذي ــيعمل ال وس

ــع  ــن ورسي ــام آم ــول إىل نظ ــن الوص ــون م ــن الالجئ ــث يتمك ــكاوى، بحي ــة الش آللي

ــكاوى. ــع الش ــل م ــتجابة للتعام االس

ــراء  ــاع الصحــة إج ــي توجــه املنشــدات والنــداءات يف قط ــوكاالت الت ــتواصل ال  س

تقييــات منســقة لالحتياجــات وتقييمهــا باإلضافــة إىل التغطيــة ورصــد األثــر، 

وذلــك لضــان املتابعــة الدوريــة والوصــول إىل املعلومــات الطبيــة الالزمــة للتخطيــط 

االســراتيجي ووضــع الرامــج القامئــة عــى األدلــة. ســيظل اســتخدام أنظمــة املعلومــات 

الصحيــة مــن قبــل الــرشكاء وتقييــات االحتياجــات واســتبيانات الوصــول إىل الخدمات 

الصحيــة واالســتفادة منهــا أدوات رئيســية لقيــاس تأثــر الخدمــات الصحيــة عــى الحــد 

مــن معــدالت انتشــار األمــراض واإلعاقــة ومــؤرشات الوفيــات.  
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تحسن الوصول املتساوي وغر التمييزي إىل الرعاية الصحية األولية الشاملة والعالية الجودة لالجئن السورين واملجتمعات املتأثرة الهدف 1 :

43 هدف املؤرش املستهدف 2021  43 هدف املؤرش املستهدف 2020
مرفق رعاية صحية أولية 

واحد لكل 19 الجئ
خط األساس: 

# مرافق / مراكز الصحة األولية املدعومة لكّل 10,000 

الجىء يف املناطق املتأثرة
الهدف الداليل  1: 

استجابة قطاع
الصحة

أ- مكون الالجئن

املتطلب امليزاين )بالدوالر األمرييك(
هدف املؤرش 

للعام 2021

هدف املؤرش 

للعام 2020
مؤرشات املخرج املخرجات 

اإلجاميل لـعام 2021
ميزانية الشباب 

واملراهقني للعام 2021
اإلجاميل لـعام 2020

ميزانية الشباب 

واملراهقني للعام 2020

605,612.50 38,000 814,735.00 55,000

49,180 49,510

# استشارات الرعاية الصحية 

األولية أو الحادة )الوجيزة( 

التي قُدمت للفتيات، النساء، 

الفتيان والرجال. 1.1 يتم تقديم االستشارات الطبية 

املنتظمة يف مرافق الرعاية الصحية 

 13,000األولية

6,630 ذكر  

6,370 أنثى

13,000 

6,630 ذكر 

6,370 أنثى

# األطفال تحت سن الخامسة 

ممن تلقوا تطعيات روتينية 

وخدمات مراقبة النمو

1,725,510.00 54,000 1,725,509.84

6,350

3,239 ذكر 

3,111 أنثى

6,200

3,162 ذكر 

3,038 أنثى

# املرىض الذين يستفيدون من 

خدمات أدوية األمراض املزمنة
1.2 إدارة األمراض املزمنة غر املعدية 

 150وخدمات الصحة النفسية املقدمة

77 ذكر

73 أنثى

160 

82 ذكر

78 أنثى

# املرىض الذين يتلقون خدمات 

الصحة العقلية

263,000.00 233,000.00 40,000

780 870 # إستشارات متابعة الحمل

1.3 ضان الحصول عى الرعاية الصحية 

األساسية يف مجال اإلنجاب وصحة 

األطفال والشباب

200

60 ذكر

140 أنثى

140

42 ذكر

98 أنثى

# الشباب الذين يستلمون 

خدمات واستشارات الصحة 

الجنسية واإلنجابية )ذكور، 

إناث(

400 

100 ذكر

300 أنثى

320

80 ذكر

240 أنثى

عدد األشخاص الذين يتلقون 

خدمات تنظيم األرسة

إجاميل متطلبات امليزانية عىل مستوى املخرج 95,000  2,773,244.84  92,000  2,594,123 
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ب- مكون املرونة

املتطلب امليزاين )بالدوالر األمرييك(

هدف املؤرش للعام 

2021

هدف املؤرش للعام 

2020
مؤرشات املخرج املخرجات 

اإلجاميل لـعام 2021

ميزانية الشباب 

واملراهقني للعام 

2021

اإلجاميل لـعام 2020

ميزانية الشباب 

واملراهقني للعام 

2020

 215,342.00  35,000  215,512.60  40,000

935 

374 ذكر

561 أنثى

1,195 

478 ذكر

717 أنثى

 # املشاركن يف التدريب 

الراكمي يف مرافق الرعاية 

الصحية األولية )الرعاية 

السابقة للوالدة وتحديد النسل 

والقبالة( 

 4.1 تم دعم بناء قدرات )تدريب 

موظّفن ( مراكز الرعاية الصحية األولية 

العاّمة
60 

24 ذكر

36 أنثى

40 

16 ذكر

24 أنثى

# املشاركن املتدربن يف 

عيادات الشباب

 80,000  80,000

16,000,000 

8,160,000 ذكر 

7,840,000 أنثى

16,000,000 

8,160,000 ذكر

7,840,000 أنثى

# األطفال دون سن الخامسة 

الذين تم تحصينهم خالل أيام 

التحصن الوطنية ضد شلل 

األطفال

5.1  جرى دعم تطبيق النموذج 

املتكامل للحفاظ عى الطفل وتغذيته، 

وذلك يف املناطق املتأثرة

 325,854.00  388,781.60

 43  43

# مرافق الرعاية الصحية األولية 

املدعومة لتكامل خدمات 

الصحة النفسية واألمراض غر 

املعدية يف املناطق املتأثرة 
 6.1 تكامل الكشف عن وإدارة 

الصحة العقلية  واألمراض غر املعدية 

والخدمات اإلدارية يف الرعاية الصحية 

األولية

150 

60 ذكر

90 أنثى

175 

70 ذكر

105 أنثى

# طاقم عمل تم تدريبهم عى 

الصحة العقلية وإدارة األمراض 

غر املعدية

 0  1
# الروتوكوالت واملبادئ 

التوجيهية التي تم وضعها

621,196 35,000 684,294.20 40,000 إجايل متطلبات امليزانية عى مستوى املخرج
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أ- مكون الالجئن

املتطلب امليزاين )بالدوالر األمريي(

هدف املؤرش للعام 

2021

هدف املؤرش للعام 

2020
مؤرشات املخرج املخرجات 

اإلجايل لـعام 2021

ميزانية الشباب 

واملراهقن للعام 

2021

اإلجايل لـعام 2020

ميزانية الشباب 

واملراهقن للعام 

2020

4,207,587.38 4,445,401.73

8,615 

4,394 ذكر،

4,221 أنثى

8,725 

4,450 ذكر،

4,275 أنثى

# اإلحاالت إىل خدمات العناية 

الصحية الثانوية والثالثية 

للفتيات والفتيان والنساء 

والرجال

1.2 تقوية نظام اإلحالة للعناية الثانوية 

والثالثية مبا يشمل الخدمات املتخصصة

2075 

1,058 ذكر،

1,017 أنثى

1,875 

956 ذكر،

919 أنثى

# املرىض الذين تلقوا رعاية 

صحية ثانوية بسبب تعرضهم 

لحالة طواريء صحية مهددة 

لحياتهم

160 

82 ذكر،

78 أنثى

150 

77 ذكر،

73 أنثى

# حاالت دخول وحدة العناية 

املركزة لحديثي الوالدة

132,000 40,000 150,000 66,000 160 180

# النساء الحوامل اللوايت يعانن 

من مضاعفات الوالدة املبارشة 

يتم إدارتهن يف الرعاية الصحية 

الثانوية

2.3 تعزيز الوصول إىل رعاية التوليد 

والعناية املركزة لحديثي الوالدة يف 

.)CEMONC( حاالت الطوارئ

إجايل متطلبات امليزانية عى مستوى املخرج 66,000.0  4,595,401.7  40,000  4,339,587.4 

ب- مكون املرونة

املتطلب امليزاين )بالدوالر األمريي(

هدف املؤرش للعام 

2021

هدف املؤرش للعام 

2020
مؤرشات املخرج اإلجايل لـعام املخرجات 

2021

ميزانية الشباب 

واملراهقن للعام 

2021

اإلجايل لـعام 

2020

ميزانية الشباب 

واملراهقن للعام 

2020

276,000 15,000 270,000 12,000

200

80 ذكر،

120 أنثى

250

100 ذكر،

150 أنثى

# موظّفي الرعاية الصحية )نساء، رجال( 

ممن تدّربوا يف مراكز رعاية صحية 

ثانوية وثالثية
4.2 توفر بناء قدرات العاملن يف مراكز الرعاية 

الصحية الثالثية والثانوية والطارئة العاّمة

10 10
# مرافق الرعاية الصحية الثانوية 

املدعومة باملعدات

100,000 44,000 80,000 40,000 2 2
# عدد املراكز التي دعمت ملواجهة أقوى 

للعنف القائم عى النوع االجتاعي 

باملناطق املتأثرة

5.2 قدرة الجهات الحكومية وغر الحكومية 

عى تعزيز الوصول املحّسن، والرسي واآلمن، 

للخدمات الصحية املتعلقة بالعنف القائم عى 

النوع االجتاعي

376,000 59,000 350,000 52,000 إجايل متطلبات امليزانية عى مستوى املخرج

تحسن املساعدة املنقذة للحياة من خالل الرعاية الصحية الثانوية والثالثية األساسية لالجئن السورين      الهدف 2:

مدى قدرة الالجئن وملتمي اللجوء عى الوصول إىل الهدف الداللي 2: 

الرعاية الصحية الثانوية والثالثية

خّط 
60%األساس:

هدف المؤشر الموضوعي 
75%للعام 2019:

 هدف المؤشر الموضوعي 
80%للعام 2020: 
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ب- مكون املرونة

مؤرشات املخرجاملخرجات  
هدف املؤرش للعام 

2020

املتطلب امليزاين )بالدوالر األمريي(

اإلجايل لـعام 2020

ميزانية الشباب 

واملراهقن للعام 

2020

اإلجايل لـعام 2021
ميزانية الشباب واملراهقن 

للعام 2021

1.3  توحيد قيايس وتقوية ملنظومة 

HIS/EWARN/« معلومات الصحة

Mapping« )نظام معلومات 

الصحة/ شبكة اإلنذار املبكر 

واالستجابة/ رسم الخرائط( 

# املراكز الصحية العاّمة التي دعمت بنظام 

 )HIS/EWARN/Mapping( املعلومات
180185

65,00060,000
#  املوظّفن املتدّربن عى نظام املعلومات يف 

املراكز املختارة

140 

56 ذكر،

84 أنثى

145 

58 ذكر،

87 أنثى

2.3 دعم عيني موجه ملرافق الرعاية 

الصحية العامة يف املناطق املتأثّرة

# املراكز الصحية العاّمة التي دعمت مبواد 

ومعدات. 
184187

1,300,200188,0001,120,205200,000

# املراكز الصديقة للشباب التي ُدعَمت مبواد 

ومعدات. 
63

3.3 تزويد مرافق الرعاية الصحية 

األولية العامة بخدمات ذات نوعية 

نة ُمحسَّ

# املتدربن عى منوذج اإلرشاف يف املستوى املركزي

75 

30 ذكر،

45 أنثى

75

30 ذكر،

45 أنثى

130,648.3110,000134,64812,000

# زيادة النسبة املئوية يف زيارة الالجيء إىل املراكز 

املدعومة )لطلب رعاية صحية(
%5%7.5

 212,000 1,314,853 198,000 1,495,853.31إجايل املتطلبات امليزانية عى مستوى املخرج

دعم خدمات الرعاية الصحية الوطنية لتوفر الرعاية الصحية الجيدة وغر التمييزية يف املحافظات األكر ترضًرا    الهدف 3:

الهدف الداليل 3: 
# مرافق الرعاية الصحية العاّمة املدعومة بهدف 

تحسن نوعية الخدمات

خّط 

األساس:
174

هدف املؤرش املوضوعي للعام 

:2019
184

 هدف املؤرش املوضوعي للعام 

 :2020
178

أ- مكون الالجئن

مؤرشات املخرجاملخرجات  
هدف املؤرش للعام 

2020

هدف املؤرش 

للعام 2021

املتطلب امليزاين )بالدوالر األمريي(

اإلجايل لـعام 2020

ميزانية الشباب 

واملراهقن للعام 

2020

اإلجايل لـعام 2021
ميزانية الشباب واملراهقن 

للعام 2021

1.4 توسيع وتقوية الوعي الصحي 

املجتمعي

100110# جلسات التوعية الصحية املجتمعية

483,63980,000503,639100,000

850900# الزيارات املنزلية بغرض الرعاية الصحية

483,63980,000503,639100,000إجايل املتطلبات امليزانية عى مستوى املخرج

تعزيز الوعي املجتمعي        الهدف 4:

الهدف الداليل4: 

النسبة املئوية للمحافظات املتأثرة املدعومة بأنشطة 

صحية مجتمعية  
خّط 

األساس:
%100

هدف املؤرش املوضوعي للعام 

:2019
%100

 هدف املؤرش املوضوعي للعام 

 :2020
%100
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ب- مكون املرونة

مؤرشات املخرجاملخرجات  
هدف املؤرش للعام 

2019

هدف املؤرش 

للعام 2020

املتطلب امليزاين )بالدوالر األمريي(

اإلجايل لـعام 2020

ميزانية الشباب 

واملراهقن للعام 

2020

اإلجايل لـعام 2021
ميزانية الشباب 

واملراهقن للعام 2021

2.4 تقوية بناء القدرات يف العمل 

والتوعية مجتمعّي األساس يف 

األماكن الحرضية املتأثرة بدعم 

الوزارات والجهات املختصة واملعنية

# العاملن بالصحة املجتمعية الذين تدربوا عى 

الرعاية الصحية األولية
335335338,1855,000341,185 28,000

28,000 338,1855,000341,185إجايل املتطلبات امليزانية عى مستوى املخرج

املتطلب امليزاين )بالدوالر األمريي(

ملخص القطاع
اإلجايل لـعام 2021 ميزانية الشباب واملراهقن للعام 2021 اإلجايل لـعام 2020 ميزانية الشباب واملراهقن للعام 2020

 7,437,348.88  192,000  7,852,285 إجايل القطاع: مكون الالجئن 241,000 

 2,653,234.00  334,000  2,868,333 إجايل القطاع: مكون املرونة 295,000 

 10,090,583  526,000  10,720,618  االجاميل 536,000 

ملخص
القطاع
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متطلبات القطاع املالية
لكل وكالة

املنظمة / الوكالة

متطلبات امليزانية 2021متطلبات امليزانية 2020

مكون املرونةمكون الالجئني
املجموع )بالدوالر 

األمرييك(
مكون املرونةمكون الالجئني

املجموع )بالدوالر 

األمرييك(

املفوضية السامية لألمم 

املتحدة لشؤون الالجئني
5,151,2921,096,3336,247,6245,173,7541,008,2346,181,988

300,000500,000800,000225,000500,000725,000منظمة الصحة العاملية

200,000595,000795,000160,000440,000600,000يونيسف

874,000605,0001,479,000797,000633,0001,430,000صندوق األمم املتحدة للسكان

100,00072,000172,000100,00072,000172,000املنظمة الدولية للهجرة

981,595981,595-1,226,994-1,226,994جمعية مصطفى محمود

7,852,2852,868,33310,720,6186,455,7543,634,82910,090,583اإلجاميل
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ــية س ألسا ا ت  ــا ج الحتيا ا
ــش  لعي ا ــبل  س ت  ــا ج حتيا ا ــة  وتلبي

الوكاالت الرئيسية
الوكالة القائدة للقطاع: املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني )الالجئني(

الوكالة القائدة املشاركة: برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ )القدرة عىل مواجهة األزمات(

الركاء املناشدون
املنظمة الدولية للهجرة، منظمة العمل الدولية، هيئة األمم املتحدة للمساواة بني الجنسني ومتكني املرأة، 

يونيسف، هيئة انقاذ الطفولة الدولية، بالن إنرناشيونال، مؤسسة فرد

الركاء اآلخرون
كاريتاس مر، خدمة الالجئن، مؤسسة صناع الحياة، جهاز تنمية املرشوعات املتوسطة والصغرة ومتناهية 

الصغري

األهداف

1.   تقديم املساعدات فيا يتعلق باالحتياجات األساسية

2.   تحسن االعتاد عى الذات وتوفر سبل العيش املستدامة واآلمنة؛

3.   تعزيز قدرات الرشكاء املحلين لتقديم خدمات سبل العيش املستدامة وبناء مجتمعات قادرة عى مواجهة 

األزمات

مؤرش املساواة بني الجنسني

20192020املتطلبات املالية

31،962،211 دوالر أمريي31،725،514 دوالر أمريي املتطلبات املالية لدعم الالجئن

املتطلبات املالية لتعزيز القدرة عى مواجهة 

األزمات
13،093،489 دوالر أمريي6،306،364 دوالر أمريي

إجاميل املتطلبات املالية للخطة اإلقليمية لالجئني 

وتعزيز القدرة عىل مواجهة األزمات -2016
45،055،700 دوالر أمرييك38،031،878 دوالر أمرييك
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االحتياجات األساسية

الوضع
الحايل

ــاز  ــي -الجه ــايئ الوطن ــاز اإلحص ــن الجه ــادرة ع ــر الص ــرات الفق ــدث تقدي ــر أح تش

ــط  ــت خ ــون تح ــن يعيش ــث املري ــاء -إىل أن ثل ــة واإلحص ــة العام ــزي للتعبئ املرك

ــة  ــي لحاي ــتوى الوطن ــى املس ــر ع ــن التداب ــد م ــاذ العدي ــم اتخ ــي. ت ــر الوطن الفق

الفئــات األكــر تأثــراً بالتغــرات االجتاعيــة واالقتصاديــة األخــرة، مبــا يف ذلــك اإلدراج 

ــة  ــات غذائي ــص إعان ــة(، وتخصي ــل وكرام ــة )تكاف ــان الوطني ــبكات األم ــج ش يف برام

ــطى. ــة الوس ــة الطبق ــات لحاي ــور واملعاش ــد األدىن لألج ــادة الح ــى، وزي أع

 ومــع التحــوالت االجتاعيــة واالقتصاديــة التــي مــرت بهــا مــر منــذ عــام 2011، تعــد 

معــدالت البطالــة والتضخــم مــن املــؤرشات الرئيســية لالنتعــاش االقتصــادي يف البــالد. 

وتظهــر املــؤرشات تحســًنا عــام يف املشــهد االقتصــادي، حيــث انخفــض معــدل البطالــة 

يف مــر إىل 8.1 يف املائــة يف الربــع األول مــن عــام 2019، وهــو املعــدل األدىن منــذ 20 

عاًمــا. وباملثــل، انخفضــت معــدالت التضخــم يف النصــف الثــاين مــن عــام 2019 إىل 9.4 

يف املائــة بعــد أن بلغــت يف املتوســط 21.6 يف املائــة يف عــام 2018.

 ورغــم إن الالجئــن وطالبــي اللجــوء ميكنهــم الحصــول عــى وظائــف رســمية مبوجــب 

حصــة العالــة األجنبيــة البالغــة 10 يف املائــة، إالَّ إنهــم يشــاركون يف الغالــب يف ســوق 

العمــل غــر الرســمي، والــذي يعمــل بــه العديــد مــن املريــن أيًضــا. أجــرت املفوضية 

الســامية لألمــم املتحــدة لشــؤون الالجئــن، يف عــام 2018، دراســة اســتقصائية أساســية 

شــملت عينــة عشــوائية مــن الالجئــن وطالبــي اللجــوء. وتشــر نتائــج هــذه الدراســة 

ــم  ــزم الدع ــي ح ــم ال تكف ــن ث ــة، وم ــة واالقتصادي ــروف االجتاعي ــة الظ إىل صعوب

ــق  ــا يتعل ــية ألرسهــم. وفي ــة االحتياجــات األساس ــن لتلبي ــة إىل بعــض الالجئ املقدم

ــن  ــون، ولك ــل األرس يعمل ــن عوائ ــة م ــج أن 57 يف املائ ــر النتائ ــش، تظه ــبل العي بس

أغلبهــم يبــارشون أعــااًل مؤقتــة. أمــا الباقــون فهــم إمــا عاطلــون عــن العمــل )17 يف 

املائــة( أو خــارج نطــاق القــوى العاملــة )26 يف املائــة(.

 تعــاين بعــض مجموعــات الالجئــن مــن طــول حالــة اللجــوء، ومنهــم َمــن عاشــوا يف 

مــر لســنوات عديــدة مــع محدوديــة احتــاالت تأمــن حلــول دامئــة. وبالتــايل، مــن 

الــرضوري االســتفادة مــن إمكاناتهــم وتحفيز خيــارات التنميــة االجتاعيــة واالقتصادية 

حتــى يتــم اســتيعابهم جيــًدا ومــن ثــم يصبحــون فاعلــن يف مبــادرات الدولــة للتنميــة 

املحليــة. وبنــاًء عــى ذلــك، تظهــر الحاجــة إىل دعــم القــدرة عــى مواجهــة األزمــات 

ــا  ــن هن ــات. وم ــش والخدم ــق بســبل العي ــا يتعل ــة األجــل في ــول طويل ــاد حل إليج

ــة  ــاز تنمي ــل جه ــام مث ــاع الع ــة يف القط ــات الفاعل ــع الجه ــة املشــاركة م ــرز أهمي ت

ــر، واتحــاد الصناعــات املريــة  ــرة ومتناهيــة الصغ ــطة والصغ املرشوعــات املتوس

وغرهــا مــن املؤسســات لتوســيع آفــاق التنميــة عــى املســتوى املحــيل.

الفئة السكانية
20202021

املستهدفوناملحتاجوناملستهدفوناملحتاجون

الالجئون السوريون

40،95036،03641،70036،696الرجال

37،65033،13238،30033،704النساء

28،20024،81628،80025،344الفتيان

26،70023،49627،20023،936الفتيات

133،500117،480136،000119،680املجموع الفرعي

»املجتمعات املتأثرة«

12،60012،60012،60012،600الرجال

12،00012،00012،10012،100النساء

9،0009،0009،0009،000الفتيان

8،7008،7008،8008،800الفتيات

42،30042،30042،50042،500املجموع الفرعي

175،800175،800178،500178،500اإلجاميل

 جدول السكان
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مـرص

االحتياجات ومواطن الضعف
واالستهداف

ــع  ــاىش م ــا يت ــم مب ــم الدع ــر إىل تقدي ــانية يف م ــتجابة اإلنس ــط االس ــعى خط تس

تلبيــة  الســورين صعوبــات يف  الالجئــن  ثلثــا  يواجــه  وكرامــة.  تكافــل  مبــادرة 

احتياجاتهــم األساســية ويعتمــدون عــى املســاعدات اإلنســانية لتلبيتهــا، حيــث يتلقــى 

36% مــن إجــايل عــدد الالجئــن الســورين مســاعدات إنســانية نقديــة شــهرية، بينــا 

ــا  ــة الســورية عامه ــع دخــول األزم ــة. وم ــلع الغذائي ــرشاء الس ــى 58% قســائم ل يتلق

ــن الســورين. ــن الالجئ ــش املســتدامة ب ــم ســبل العي ــرز الحاجــة إىل دع التاســع، ت

ــن  ــالً ع ــا -فض ــل وتنفيذه ــات العم ــة وسياس ــة باإلقام ــود املتعلق ــرت القي ــا أج  ك

ظــروف الســوق الصعبــة -العديــد مــن الالجئــن عــى اللجــوء إىل ســوق العمــل غــر 

ــؤدي إىل  ــد ي ــا ق ــة االحتياجــات األساســية ألرسهــم، وهــو م الرســمي مــن أجــل تلبي

ــم التشــاريك  ــج التقيي ــة. وتشــر نتائ ــق بالحاي ــا يتعل ــدة في ــات ع ــم لتحدي تعرضه

لعــام 2019 إىل عــدم تلبيــة االحتياجــات املعيشــية للشــباب واملهنيــن والنســاء 

ــا  ــة أجرته ــر دراس ــا آلخ ــد. وفًق ــه التحدي ــى وج ــن ع ــل املتعلم ــن عم ــن ع والباحث

ــر األعــال  ــن يف مــر حــول تأث ــة الســامية لألمــم املتحــدة لشــؤون الالجئ املفوضي

التجاريــة لالجئــن عــى االقتصــاد املحــيل، فقــد ســاهمت الــرشكات الســورية بشــكل 

ــد  ــزال الوضــع بالنســبة للعدي ــك ال ي ــع ذل ــة، وم ــة املحلي ــة االقتصادي ــر يف التنمي كب

منهــا غــر مؤكــد بســبب التحديــات التــي تواجههــم، واملتمثلــة يف صعوبــة الحصــول 

ــغيل. ــص التش ــة وتراخي ــات املطلوب ــى املوافق ع

يتــاىش تحديــد األهليــة وطريقــة االســتهداف بغــرض توجيــه املســاعدات اإلنســانية 

النقديــة مــع النظــام الوطنــي ويتــم تنفيذهــا مبعرفــة الــرشكاء يف مــر منــذ أبريــل 

ــر  ــا خطــوط الفق ــي يســتخدمها القطــاع أيًض 2019. تعكــس مســتويات الضعــف الت

ــر،  ــع، والفق ــر املدق ــص يف: الفق ــية تتلخ ــات رئيس ــع فئ ــمل أرب ــي تش ــة، والت الوطني

وشــبه الفقــراء، وغــر الفقــراء. وتعمــل هــذه املســتويات عــى تيســر تصنيف الســكان 

ومــن ثــم تخديــد املبــادرات املســتهدفة لالجئــن مبــا يف ذلــك: )أ( اإللغــاء التدريجــي 

ــرص  ــتبدالها بف ــراء« واس ــبه فق ــم »ش ــى أنه ــن ع ــة إىل املصنف ــاعدات املوجه للمس

كســب العيــش التــي تتميــز بالقــدرة عــى مواجهــة األزمــات؛ )ب( اإللغــاء التدريجــي 

ــة مــن  ــوا يتلقونهــا لفــرة طويل ــة املوجهــة إىل أولئــك الذيــن ظل للمســاعدات النقدي

ــن  ــدة والذي ــك املعرضــن ملخاطــر متزاي ــة ألولئ ــول الدامئ ــن؛ )ج( النظــر يف الحل الزم

ــد قدرتهــم عــى االنخــراط يف القــوى العاملــة شــديدة الضعــف. تَُع

التوجهات االسراتيجية
وخطة االستجابة

تهــدف االســتجابة االســراتيجية للقطــاع إىل تلبيــة أهــداف التمكــن االقتصــادي 

ــا  القائــم عــى الســوق واالحتياجــات األساســية لالجئــن الســورين الضعفــاء اجتاعيً

ــت. ــس الوق ــا يف نف واقتصاديً

يف محاولــة لبنــاء قــدرة األرس الالجئــة عــى مواجهــة الصدمــات والضغــوط االقتصاديــة، 

ســيواصل القطــاع تحديــد ودعــم األرس الســورية األكــر ضعفــاً مــن خــالل منــح نقديــة 

غــر مرشوطــة ومنــح نقديــة موســمية. عــالوًة عــى ذلــك، بغيــة ضــان الوصــول إىل 

ــة إىل  ــة الوصــول الحالي ــز هــذا الدعــم مــن خــالل إمكاني ــوى، ســيتم تعزي ــج أق نتائ

الخدمــات الصحيــة والتعليميــة الحكوميــة، باإلضافــة إىل أنــواع املســاعدات األخــرى، 

مبــا يف ذلــك منــح التعليــم والتدريــب املهنــي ومنــح اإلعاشــة والخدمــات الصحيــة لــألم 

والطفــل، حســب االقتضــاء. ســيتم أيًضــا مواصلــة دعــم الحايــة املخصــص لألشــخاص 

املعرضــن ملخاطــر متزايــدة.

ــن الســورين  ــة واملســتدامة لالجئ ــش اآلمن ــدرك أن دعــم ســبل العي مــن املهــم أن ن

ــام.  ــكل ع ــن بش ــف لالجئ ــع املضي ــى املجتم ــل ع ــايب محتم ــر إيج ــه تأث ــر ل يف م

يُعــد إطــالق مبــادرات للتنميــة االجتاعيــة واالقتصاديــة املتكاملــة تلبــي االحتياجــات 

االجتاعيــة إىل جانــب خلــق ســبل عيــش متنوعــة ومراعيــة لالحتياجــات أمــرًا بالــغ 

ــات  ــد أولوي ــار تحدي ــن بإط ــش الالجئ ــط ســبل عي ــم رب ــن امله ــك، م ــة. ولذل األهمي

أهــداف التنميــة املســتدامة ذات الصلــة وتحقيــق التــآزر بينهــا وبن الحكومــة املرية 

ووكاالت األمــم املتحــدة والــرشكاء. تُعــد الرشاكــة مــع الجهــات الفاعلــة الحكوميــة التي 

ــرة  ــطة والصغ ــات املتوس ــة املرشوع ــاز تنمي ــة )جه ــة الوطني ــات التنمي ــج أولوي تعال

ــرًا  ــا( أم ــي، وغره ــن االجتاع ــات، ووزارة التضام ــاد الصناع ــر، واتح ــة الصغ ومتناهي

أساســيًا ومهــًا لخلــق أوجــه التــآزر واالســتفادة مــن جــدول أعــال التنميــة.

ــرًة ومرابطــًة  ــن متضاف ــش الالجئ ــود دعــم ســبل عي ــا أن تكــون جه ــم أيًض مــن امله

ــة  ــة بــن مختلــف رشكاء الخطــة اإلقليمي مــن خــالل جهــود تنســيقية ُمنظَّمــة وفعال

ــي  ــاالت الت ــر يف الح ــيتم النظ ــات. س ــة األزم ــى مواجه ــدرة ع ــز الق ــن وتعزي لالجئ

ــًة  ــا نقدي ــى منًح ــي تتلق ــاين مــن مواطــن ضعــف محــددة، وخاصــًة النســاء، والت تع

ــيتم  ــك، س ــع ذل ــوازي م ــة. وبالت ــى الحاي ــم ع ــامل قائ ــج ش ــب نه ــًة مبوج منتظم

تقديــم املســاعدة الفنيــة واملاليــة للمؤسســات املتناهيــة الصغــر والصغــرة واملتوســطة 

ــادة فــرص العمــل. ــة األعــال« لتوســيع فــرص سلســلة القيمــة وزي »الجاهــزة ملزاول

عــى الرغــم مــن ذلــك، ســتكون هنــاك دروس قيّمــة ميكــن تعلمهــا مــن فهــم 

االحتياجــات األساســية وروابــط ســبل العيــش. ســيبذل رشكاء الخطــة اإلقليميــة لالجئن 

وتعزيــز القــدرة عــى مواجهــة األزمــات قصــارى جهدهــم مــن أجــل توســيع نطــاق 

ــارات. ــة امله ــويق وتنمي ــات التس ــز منص ــم لتعزي دعمه

األخــرى،  القطاعــات  مــع  التعــاون  ســبل  استكشــاف  أيًضــا  القطــاع  ســيواصل 

واملؤسســات الوطنيــة واألكادمييــة، والقطــاع الخــاص بشــأن قضايــا مختلفــة، مبــا 

ــم  ــز التعل ــة؛ وتعزي ــالت النقدي ــة التدخ ــج برمج ــن نُه ــة ب ــق املواءم ــك: تحقي يف ذل

التظلــات؛  معالجــة  ونُهــج  املســتفيدين  واختيــار  االســتهداف  بشــأن  املتبــادل 

واســتخدام منصــات توصيــل النقــد الشــائعة، مبــا يف ذلــك التســليم التجريبــي للنقــد 

ــى  ــة ع ــاعدة النقدي ــر املس ــى تأث ــة ع ــاء األدل ــة؛ وبن ــات الحيوي ــتخدام القياس باس

الحايــة والنتائــج القطاعيــة.  

وأخــرًا، سيســعى رشكاء األمــم املتحــدة يف الخطــة اإلقليميــة لالجئــن وتعزيــز القــدرة 

ــرضورة.  ــد ال ــة عن ــث التكلف ــن حي ــة م ــق الفعالي ــات إىل تحقي ــة األزم ــى مواجه ع

عــى مــدار الســنوات الثــالث املاضيــة، خّصصــت منظمــة اليونيســف أمــوااًل إىل 

ــراتيجي  ــار االس ــب اإلط ــن مبوج ــؤون الالجئ ــدة لش ــم املتح ــامية لألم ــة الس املفوضي

»العمــل ككيــان واحــد«، مــا أتــاح تحقيــق وفــورات يف املشــريات واملــوارد البرشيــة 

والتمويــل، وتســهيل تنفيــذ البيــان املشــرك مــن قبــل رؤســاء مكتــب تنســيق الشــؤون 

اإلنســانية، واملفوضيــة الســامية لألمــم املتحــدة لشــؤون الالجئــن، وبرنامــج األغذيــة 

ــة يف شــهر ديســمر 2018.  العاملــي، واليونيســف بشــأن املســاعدة النقدي
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إطار
املساءلة

ســيضمن القطــاع التنســيق واملســاءلة مــن خــالل رصــد وتقييــم التقــدم املُحــرز مــن 

ــز  ــن وتعزي ــة لالجئ ــة اإلقليمي ــة بالخط ــة الخاص ــل القطاعي ــات العم ــالل مجموع خ

ــا  ــهرية، ك ــة ش ــع بصف ــرر أن تجتم ــن املق ــي م ــات الت ــة األزم ــى مواجه ــدرة ع الق

ســيحدد القطــاع مــؤرشات األداء الرئيســية التــي متثــل مجــاالت املُخرجــات الرئيســية 

ــرشكاء اســتخدام  ــة الشــهرية. ســيواصل ال ــرر نرشهــا كجــزء مــن لوحــات املتابع املق

ــرزه  ــذي تح ــدم ال ــد التق ــة لرص ــات اإلداري ــام املعلوم ــة )ActivityInfo( لنظ منص

التدخــالت واإلجــراءات، مبــا يف ذلــك التصنيــف حســب النــوع االجتاعــي واملناطــق 

ــام  ــا نظ ــرشكاء أيًض ــتخدم ال ــا سيس ــة، ك ــات ذات الصل ــن للُمخرج ــة والس الجغرافي

مــة لالجئــن وتتبعهــا، حيــث  معلومــات مســاعدات الالجئــن لتســجيل املســاعدة املُقدَّ

ــم  ــيق تقدي ــز تنس ــود وتعزي ــة الجه ــب ازدواجي ــى تجن ــام ع ــذا النظ ــاعد ه سيس

املســاعدات داخــل القطاعــات وفيــا بينهــا. وعنــد الــرضورة، ســتعقد الــوكاالت 

اجتاعــات مجموعــة عــى مســتوى القطاعــات الفرعيــة تركــز عــى ُمخرجــات معينــة 

مثــل تطويــر سلســلة القيمــة، والتوطــن، والتدريــب عــى املهــارات ملزيــد مــن 

ــر. ــآزر والتأث ــز الت ــن األنشــطة والرصــد لتعزي التنســيق ب

عــالوًة عــى ذلــك، ســتكون املشــاورات مــع مجتمعــات الالجئــن بشــأن النســاء 

والفتيــات والرجــال والفتيــان عنــًرا بالــغ األهميــة فيــا يتعلــق باالحتياجــات 

األساســية والــرشكاء املعنيــن بســبل العيــش، كــا ســيتم دمجهــا يف جميــع إجــراءات 

التخطيــط والتنفيــذ. ســيتم التشــاور مــع كل مــن الالجئــن واملجتمعــات املحليــة مــن 

خــالل اجتاعــات مجتمعيــة وآليــات التعقيبــات، كــا ســيتم توفــر معلومــات كافيــة 

عــن مارســات تقييــم مواطــن الضعــف لجميــع الالجئــن. ســيتم أيًضــا توفــر آليــات 

إحالــة مبــارشة إىل القطاعــات والخدمــات األخــرى للمحتاجــن. ســيدرج رشكاء الخطــة 

ــات الشــكاوى  ــا آلي ــات أيًض ــة األزم ــدرة عــى مواجه ــز الق ــن وتعزي ــة لالجئ اإلقليمي

ــة ملخــاوف املجتمــع يف الوقــت املناســب. واملراجعــة لضــان املعالجــة الفعال



53

مـرص

توفر مساعدة االحتياجات األساسية         الهدف 1 :

25 هدف املؤرش املستهدف 2021  35
هدف املؤرش املستهدف 

2020
36 خط األساس: 

النسبة املئوية لألرس )MHH / FHH( القادرة عى الوصول إىل 

الخدمات األساسية وتلبية احتياجاتها األساسية 
الهدف الداليل  1: 

أ- مكون الالجئن

املتطلب امليزاين )بالدوالر األمريي(

هدف املؤرش 

للعام 2021

هدف املؤرش 

للعام 2020
مؤرشات املخرج املخرجات 

اإلجايل لـعام 2021
ميزانية الشباب 

واملراهقن للعام 2021
اإلجايل لـعام 2020

ميزانية الشباب 

واملراهقن للعام 2020

 6,103,525.00  22,519,583.00  6,244,045.00  23,300,250.00 

 15,946  15,946 

# أرسة الجئة )أرس يعيلها ذكر/ 

أرس تعيلها أنثى( استلمت 

مساعدة نقد متعددة األغراض 

مبعدل شهري )مؤرش إقليمي(
1.1 جرى منح مساعدة نقدية متعددة 

األغراض إىل أكر الالجئن واملجتمعات 

املضيفة ضعًفا

 700  700 

# األطفال الالجئن عى 

مساعدات نقدية متعددة 

األغراض عى أساس شهري

 6,209,673.02  9,442,627.89  6,026,547.54  8,425,264.12 

 22,780  22,780 

# األرس التي حصلت عى دعم 

االستعداد لفصل الشتاء خارج 

املخيات )مؤرش إقليمي( 1.2  قدمت مساعدات الشتاء لالجئن 

السورين خارج املخيات

 21,370  21,370 

# األطفال الالجئن تلقوا 

املساعدة النقدية لفصل الشتاء 

عى أساس شهري )زيادة(

إجايل متطلبات امليزانية عى مستوى املخرج 31,725,514  12,270,593  31,962,211  12,313,198 

استجابة قطاع 
االحتياجات األساسية
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تحسن االعتاد عى الذات وسبل العيش املستدامة واآلمنة الهدف 2 :

%48 هدف املؤرش املستهدف 2021  %46 هدف املؤرش املستهدف 2020 %30 خط األساس: 

النسبة املئوية للسكان املستهدفن )18-59 سنة( 

الذين يحصلون عى الحد األدىن لألجور ألكر من 6 

أشهر يف السنة

الهدف الداليل  2: 

ب- مكون املرونة

املتطلب امليزاين )بالدوالر األمريي(

هدف املؤرش 

للعام 2021

هدف املؤرش 

للعام 2020
مؤرشات املخرج املخرجات 

اإلجايل لـعام 2021
ميزانية الشباب 

واملراهقن للعام 2021
اإلجايل لـعام 2020

ميزانية الشباب 

واملراهقن للعام 2020

10,303,854.42 2,130,727.64 3,953,620.76 1,203,671.28

3960 3385
# األشخاص الذين يحصلون 

عى عمل بأجر 

2.1 تحسنت فرص التوظيف

3150 2490
# األشخاص الذين لديهم 

إمكانية الوصول إىل العمل الحر

1,497,597 857,435 1,294,743 662,581 10134 9605

# األشخاص الذين متت تنمية 

قدراتهم وتلقوا تدريبًا ألغراض 

سبل كسب الرزق

2.2 تحسنت القدرات واملهارات

11,801,452 2,988,163 5,248,364 1,866,252 إجايل متطلبات امليزانية عى مستوى املخرج

تعزيز قدرات الرشكاء املحلين تم تعزيزها لتقديم خدمات سبل كسب الرزق املستدامة وبناء مجتمعات قادرة عى الصمود الهدف 3:

10 هدف املؤرش املستهدف 2021  8 هدف املؤرش املستهدف 2020 2 خط األساس: 
# عدد الوحدات الحكومية املحلية والبلديات 

والرشكاء املحلين املتلقين للدعم
الهدف الداليل  3: 

ب- مكون املرونة

املتطلب امليزاين )بالدوالر األمريي(
هدف املؤرش 

للعام 2021

هدف املؤرش 

للعام 2020
مؤرشات املخرج املخرجات 

اإلجايل لـعام 2021
ميزانية الشباب 

واملراهقن للعام 2021
اإلجايل لـعام 2020

ميزانية الشباب 

واملراهقن للعام 2020

1,292,037.00 279,537.00 1,058,000.00 246,500.00

65 65
# الدورات التدريبية املقدمة 

للمسؤولن الحكومين قدرات الرشكاء املحلين لتوفر سبل 

كسب الرزق للمجتمع ودعم التنمية 

65املحلية تم تعزيزها  45

# تدخالت سبل كسب الرزق 

املجتمعية )البنية التحتية / 

الخدمات( املنفذة

الزيادة يف عدد الرشكاء املحلين 

)خاص / عام( )يتم اإلبالغ عنها 

مرتن يف السنة(

تعزيز تخطيط املرونة يف غضون خطة 

3RP

1,292,037.00 279,537.00 1,058,000.00 246,500.00 إجايل متطلبات امليزانية عى مستوى املخرج
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متطلبات القطاع املالية
لكل وكالة

املنظمة / الوكالة

متطلبات امليزانية 2021متطلبات امليزانية 2020

مكون املرونةمكون الالجئني
املجموع )بالدوالر 

األمرييك(
مكون املرونةمكون الالجئني

املجموع )بالدوالر 

األمرييك(

8,000,000-8,000,0008,000,000-8,000,000اليونيسف

املفوضية السامية لألمم 

املتحدة لشؤون الالجئني
23,725,5141,647,62425,373,13823,962,2111,581,98825,544,199

5,000,0005,000,0005,000,0005,000,000برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ

835,000835,000-575,000575,000-هيئة انقاذ الطفولة الدولية

300,000300,000-233,250233,250-مؤسسة فرد

250,000250,000-260,000260,000-هيئة األمم املتحدة للمرأة

1,372,5011,372,501-990,490990,490-بالن

754,000754,000-600,000600,000-املنظمة الدولية للهجرة

8,000,0008,000,000-2,000,0002,000,000-منظمة العمل الدولية

31,725,51411,306,36443,031,87831,962,21118,093,48950,055,700اإلجاميل

املتطلب امليزاين )بالدوالر األمريي(

ملخص القطاع
اإلجايل لـعام 2021 ميزانية الشباب واملراهقن للعام 2021 اإلجايل لـعام 2020 ميزانية الشباب واملراهقن للعام 2020

إجايل القطاع: مكون الالجئن 12,270,593  31,725,514  12,313,198  31,962,211 

إجايل القطاع: مكون املرونة 2,112,752  6,306,364  3,267,700  13,093,489 

 االجايل 14,383,345  38,031,878  15,580,898  45,055,700 

ملخص
القطاع
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ــاع قط بة  ــتجا س ا
يئ  ا لغذ ا ــن  ألم ا

برنامج األغذية العامليالوكاالت الرئيسية

برنامج األغذية العامليالركاء املناشدون

الركاء اآلخرون

وزارة الربية والتعليم، والتعليم الفني املرية، ووزارة التضامن االجتاعي، واملفوضية السامية لألمم املتحدة 

لشؤون الالجئن، ووكالة األمم املتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئن الفلسطينين يف الرشق األدىن )األونروا(، واليونيسف، 

ومقدمي خدمات محلين.

األهداف
تعزيز ودعم الحصول عى أغذية آمنة ومغذية ومتنوعة وضان توافرها واستهالكها من جانب أرس وأطفال فقراء 

وضعفاء مختارين يف مرحلة التعليم االبتدايئ.

مؤرش املساواة بني الجنسني

20202021املتطلبات املالية

36،383،251 دوالًرا أمريكيًا35،915،144 دوالًرا أمريكيًااملتطلبات املالية لدعم الالجئن

املتطلبات املالية لتعزيز القدرة عى مواجهة 

األزمات
14،526،116 دوالًرا أمريكيًا13،971،361 دوالًرا أمريكيًا

إجاميل املتطلبات املالية للخطة اإلقليمية لالجئني 

وتعزيز القدرة عىل مواجهة األزمات 21/2020
50،909،367 دوالًرا أمريكًيا49،886،505 دوالرات أمريكية
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الوضع
الحايل

ــرًا عــى  ــرًا كب ــا مــر مؤخــرًا أث ــي أجرته ــة الت ــة الهيكلي ــرات االقتصادي تركــت التغي

جميــع جوانــب حيــاة الالجئــن وطالبــي اللجــوء مياثــل ذلــك األثــر الــذي تركتــه عــى 

املواطنــن املريــن، فقــد أدت الظــروف االجتاعيــة واالقتصاديــة الصعبــة والزيــادات 

يف تكلفــة املعيشــة إىل انخفــاض القــوة الرشائيــة لــألرس وتفاقــم مســتويات الضعــف. 

ــة  ــن مــن برامــج الحاي ــل يف اســتفادة املري ــاك فــرق رئيــي يتمث ــك، هن ومــع ذل

ــة  ــات االقتصادي ــر اإلصالح ــن تأث ــف م ــة للتخفي ــا الحكوم ــي توفره ــة الت االجتاعي

ــج  ــا ال تشــمل هــذه الرام ــادرات أخــرى، بين ــة« ومب ــل وكرام ــل »تكاف ــالد مث يف الب

الالجئــن وطالبــي اللجــوء.

 لقــد أدت هــذا إىل عــدم قــدرة أرس الالجئــن وطالبــي اللجــوء عــى تلبيــة احتياجاتهــا 

االســتهالكية األساســية، مــا ترتــب عليــه زيــادة اعتادهــم عــى املســاعدات الغذائيــة. 

وإزاء ذلــك، ومــن خــالل النتيجــة االســراتيجية رقــم )2( للخطــة االســراتيجية الُقطريــة 

لرنامــج األغذيــة العاملــي يف مــر 2018-2023، يســاعد برنامــج األغذيــة العاملــي يف 

ــن  ــذايئ والنازح ــن الغ ــدام األم ــن انع ــون م ــن يعان ــن الذي ــات الالجئ ــة احتياج تلبي

واملجتمعــات املضيفــة يف مــر مــن خــالل الحصــول عــى الغــذاء الــكايف.  

بغيــة تلبيــة االحتياجــات املتزايــدة لالجئــن الضعفــاء وتعزيــز سياســة »الالجــئ 

الواحــد« التــي ينارصهــا رشكاء الخطــة اإلقليميــة لالجئــن وتعزيــز القــدرة عــى 

مواجهــة األزمــات والحكومــة املريــة، بــدأ برنامــج األغذيــة العاملــي يف مــر يف شــهر 

مايــو 2019 يف تقديــم املســاعدة لالجئــن األكــر ضعًفــا والذيــن يعانــون مــن انعــدام 

األمــن الغــذايئ بغــض النظــر عــن جنســياتهم. فضــاًل عــن ذلــك، مــن خــالل برنامــج 

التغذيــة املدرســية التابــع لرنامــج األغذيــة العاملــي يف املــدارس االبتدائيــة الحكوميــة 

)يف املناطــق التــي يقطنهــا أكــر عــدد مــن الالجئــن(، يحصــل مــا يقــرب مــن 300،000 

مــن أطفــال املــدارس االبتدائيــة بســكويت غنــي بالعنــارص الغذائيــة محــيل اإلنتــاج 

بصفــة يوميــة، مبــا يف ذلــك املجتمــع املضيــف والطــالب الالجئــن.

بشــكل عــام، يدعــم برنامــج األغذيــة العاملــي مــا يقــرب مــن 117،000 الجــٍئ ضعيــٍف 

ومجتمعــات مضيفــة مــن خــالل نشــاطن رئيســين، أال وهــا اإلغاثــة وســبل العيــش. 

تشــمل التدخــالت واإلجــراءات اســتهداف 78،000 الجــٍئ مــن ســوريا و25،000 الجــٍئ 

ــة  ــة العامــة، ودعــم تغذي ــدان أخــرى مــن خــالل املســاعدات الغذائي مــن ســبعة بل

8،000 امــرأٍة حامــٍل ومرضعــٍة، وبنــاء القــدرة عــى مواجهــة األزمــات )الغــذاء مقابــل 

التدريــب( لعــدد 6،000 الجــٍئ وعضــٍو باملجتمــع املضيــف. بحلــول عــام 2020، يهــدف 

ــة العامــة إىل مــا مجموعــه  ــم املســاعدات الغذائي ــة العاملــي إىل تقدي برنامــج األغذي

100،000 الجــٍئ.

بالتنســيق مــع رشكاء الخطــة اإلقليميــة لالجئــن وتعزيــز القــدرة عــى مواجهــة 

األزمــات، يقــدم برنامــج األغذيــة العاملــي مســاعدات غذائيــة عامــة حيــث يحصــل كل 

الجــئ عــى قســائم لــرشاء مــواد غذائيــة فقــط )400 جنيــٍه شــهرٍي(، ميكــن اســتبدالها 

مــن 50 متجــرًا متعاقــًدا مــع برنامــج األغذيــة العاملــي يف جميــع أنحــاء البــالد. تســاعد 

ــن،  ــاة الالجئ ــة يف حي ــة والكرام ــاة الطبيعي ــعور بالحي ــتعادة الش ــى اس ــائم ع القس

ــا، مــا يســاعدهم عــى  ــي يختارونه ــة الت ــواد الغذائي ــرشاء امل ــم ب ــث تســمح له حي

تلبيــة احتياجاتهــم الغذائيــة واالســتهالكية عــى نحــو أكــر كفــاءًة.

ــا إىل جنــب مــع الــرشكاء يف مجــال الصحــة والجهــات املعنيــة  فضــاًل عــن ذلــك، جنبً

األخــرى، يقــدم برنامــج األغذيــة العاملــي تحويــالت شــهرية نقديــة بقيمــة 400 جنيــٍه 

مــرٍي )مــا يعــادل 24 دوالًرا أمريكيًــا( لدعــم االحتياجــات الغذائيــة للنســاء الحوامــل 

ــهن  ــة ألنفس ــة منتظم ــات طبي ــن لفحوص ــة خضوعه ــوريات رشيط ــات الس واملرضع

ــتفيدون  ــى املس ــل، يتلق ــو ماث ــى نح ــاركة. وع ــة املش ــز الصحي ــن يف املراك وأطفاله

املســتهدفون مــن خــالل أنشــطة دعــم ســبل العيــش مســاعدًة منزليــًة شــهريًة قيمتهــا 

ــن  ــة م ــد أدىن 80 يف املائ ــدورة بح ــرة ال ــن ف ــاء م ــد االنته ــرٍي عن ــٍه م 2000 جني

الحضــور.

مــن خــالل هــذا النهــج الشــامل، يعمــل برنامــج األغذيــة العاملــي عــى تعزيــز تغذيــة 

ــن خــالل معالجــة  ــك م ــرص العمــل، وذل ــق ف ــاق خل ــز آف ــاء وتعزي ــن الضعف الالجئ

ــاواة  ــان املس ــذات، وض ــى ال ــاد ع ــادة االعت ــف، وزي ــة وراء الضع ــباب الكامن األس

ــز التاســك االجتاعــي بــن الالجئــن واملجتمعــات  يف الحصــول عــى الغــذاء، وتعزي

املضيفــة.   
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التوجهات االسراتيجية
وخطة االستجابة

ــة والتعــايف يف عــام  ــدة لإلغاث ــة املمت ــة العاملــي إىل العملي مــع تحــول برنامــج األغذي

ــه  ــام يف الوقــت نفس ــذايئ، مــع القي ــن الغ ــان األم ــى ض ــاع ع 2017، يركــز القط

باستكشــاف إمكانيــة الوصــول إىل حلــول أكــر اســتدامًة مــن خــالل رأس املــال البــرشي 

ودعــم ســبل العيــش لــكل مــن الالجئــن الضعفــاء وأفــراد املجتمعــات املضيفــة.  مــن 

خــالل هــذا النهــج ذي الشــقن، يهــدف قطــاع األمــن الغــذايئ إىل معالجــة األســباب 

الجذريــة للضعــف عــى نحــو أفضــل، وزيــادة االعتــاد عــى الــذات، وتحســن 

ــاد عــى املســاعدات. ــن االعت ــل التدريجــي م االســتدامة، والتقلي

يتــم تقديــم املســاعدات املبــارشة إىل الالجئــن الســورين واملجتمعــات املضيفــة 

ــة تقتــر عــى رشاء مــواد  ــة إلكروني ــة الضعيفــة مــن خــالل تحويــالت نقدي املري

ــن خــالل القســائم  ــة م ــد ســاعد اســتخدام املســاعدات الغذائي ــارة. لق ــة مخت غذائي

ــن، إىل  ــاالت الالجئ ــف انتق ــاءة، وخفــض تكالي ــة يف تحســن الكف ــة والورقي اإللكروني

ــاعدة  ــي مس ــة العامل ــج األغذي ــدأ برنام ــذ أن ب ــيل.  من ــاد املح ــم االقتص ــب دع جان

الالجئــن مــن ســوريا يف عــام 2013، دعــم برنامــج األغذيــة العاملــي يف مــر االقتصــاد 

ــة  ــالت النقدي ــالل التحوي ــن خ ــٍي م ــون دوالٍر أمري ــخ 172.4 ملي ــث ض ــري حي امل

ــات.  ــن النفق ــا م ــة وغره ــة املحلي ــج القســائم ومشــريات األغذي وبرنام

يتعــاون قطــاع األمــن الغــذايئ أيًضــا عــى نحــو وثيــق مــع الــرشكاء يف مجــال الصحــة 

مــن أجــل دعــم النســاء الحوامــل واملرضعــات مــن خــالل قســائم إلكرونيــة إضافيــة 

ــم  ــد هــذا الدع ــة. يُع ــة مبصــادر الطاق ــة محــددة غني ــواد غذائي ــرشاء م مرشوطــة ل

ــة املنتظمــة. تســاعد هــذه  ــة األولي ــة الصحي ــارات الرعاي ــزًا الســتكال رشوط زي حاف

ــدى  ــذوي ل ــي التغ ــادة الوع ــاء، وزي ــة للنس ــة التغذوي ــن الحال ــى تحس ــطة ع األنش

ــام. ــة محــط االهت ــوع الغــذايئ يف املناطــق الجغرافي ــادة التن ــات، وزي األمه

 فضــاًل عــن ذلــك، يتــم تنفيــذ أنشــطة تقديــم التغذيــة املدرســية لالجئــن الســورين 

واألطفــال املريــن امللتحقــن باملــدارس الحكوميــة.  تشــجع الوجبــات الخفيفــة 

ــم  ــاء عــى تســجيل أطفاله ــة داخــل املدرســة اآلب ــارص الغذائي ــة بالعن ــة الغني اليومي

ــال  ــل األطف ــة عم ــة ملكافح ــم يف محاول ــور املنتظ ــى الحض ــاظ ع ــدارس والحف يف امل

والتأكــد مــن أن الجــوع ال يشــكل عقبــًة أمــام تركيــز الطــالب. مــن املتوقــع أن يســاهم 

التحصيــل التعليمــي يف مبــادرة »ال لضيــاع أي جيــل«، حيــث يســاهم عــى نحــو كبــر 

ــك االســتثار املســتدام يف رأس  ــة وكذل ــان االجتاعــي الوطني ــج شــبكات األم يف برام

املــال البــرشي وتنميــة املجتمــع.

ــاء القــدرة عــى مواجهــة األزمــات  ــز أنشــطة بن  يواصــل قطــاع األمــن الغــذايئ تعزي

ــرًا.  تشــمل هــذه األنشــطة  ــر تأث ــة يف املناطــق األك ــش املختلف ــرص كســب العي وف

فــرص التدريــب املهنــي والتدريــب عــى تنظيــم املشــاريع املطلوبــة يف الســوق لالجئن 

الســورين واملريــن الضعفــاء )الشــباب والكبــار(، باإلضافــة إىل خدمــات التوظيــف 

ودعــم العمــل الحــر واألنشــطة املتنوعــة املــدرة للدخــل. ويف مرحلــة الحقــة، ســرتبط 

هــذا بالحصــول عــى التمويــل متناهــي الصغــر أو املنــح.

يف عــام 2019، تــم إطــالق رشاكــة جديــدة مع األكادمييــة العربيــة للعلــوم والتكنولوجيا 

والنقــل البحــري منــا أجــل تقديــم دورات تدريــب مهنــي إضافيــة يف اللغويــات وإدارة 

ــات  ــن املجتمع ــن الســورين والشــباب م ــم املشــاريع لالجئ ــارات تنظي األعــال ومه

املضيفــة، وهــو مــا يســاهم يف تعزيــز ســبل عيــش الالجئــن، إىل جانــب ضــان تلبيــة 

ــزز إىل  ــرك املع ــول املش ــادة الوص ــية وزي ــة األساس ــة والتغذوي ــات الغذائي االحتياج

فــرص التدريــب الفنــي واملــوارد الالزمــة

نبذة وصفية عن االحتياجات
ومواطن الضعف واالستهداف

تشــر النتائــج األوليــة لعينــة تقييــم ضعــف الالجئــن لعــام 2018 يف مــر إىل زيــادة 

ــام 2018  ــكايف يف ع ــذاء ال ــى الغ ــون ع ــن ال يحصل ــورين الذي ــن الس ــبة الالجئ نس

ــًة بعــام 2017. وعــى نحــو ماثــل، تشــر النتائــج إىل أن املزيــد مــن الالجئــن  مقارن

ــام 2017. ــًة بع ــام 2018 مقارن ــذايئ يف ع ــن الغ ــدام األم الســورين معرضــون النع

عــالوًة عــى ذلــك، أشــارت تقاريــر الرصــد واملتابعــة الخاصــة برنامــج األغذيــة العاملــي 

إىل أن الالجئــن الســورين يتبنــون اســراتيجيات مختلفــة للتكيــف لتلبيــة االحتياجــات 

الغذائيــة األساســية، حيــث اعتمــد أكــر مــن 80 يف املائــة مــن عينــة األرس املشــمولة 

ــات  ــة االحتياج ــل تلبي ــن أج ــًة م ــل تكلف ــالً وأق ــل تفضي ــة أق ــى أغذي ــة ع بالدراس

ــف  ــراتيجية تكي ــى اس ــة ع ــد 53.4 يف املائ ــا اعتم ــألرس، ك ــة ل ــتهالكية الغذائي االس

ــة، بينــا اعتمــد 76.6 يف املائــة عــى اســراتيجيات تكيــف أكــر شــدًة. معتدل

ــة الســامية  ــة العاملــي واملفوضي  يف إطــار االســتهداف املشــرك، يقــوم برنامــج األغذي

ــورين  ــن الس ــتهداف الالجئ ــة اس ــث قامئ ــن بتحدي ــؤون الالجئ ــدة لش ــم املتح لألم

مــن خــالل تطبيــق اختبــار الوســائل غــر املبــارشة التابــع للمفوضيــة الســامية لألمــم 

ــا،  ــر ضعًف ــاالت األك ــة الح ــة إضاف ــى إمكاني ــاق ع ــن لالتف ــؤون الالجئ ــدة لش املتح

ــق  ــد والتحق ــات الرص ــراء عملي ــم إج ــا.  يت ــل ضعًف ــاالت األق ــتبعاد الح ــايل اس وبالت

الدوريــة للمســتفيدين باالشــراك بــن برنامــج األغذيــة العاملــي واملفوضيــة الســامية 

لألمــم املتحــدة لشــؤون الالجئــن للحــد مــن أخطــاء االســتبعاد بــن الفئــات الســكانية 

األكــر ضعًفــا وتلــك التــي تعــاين مــن انعــدام األمــن الغــذايئ.  وبهــذه الطريقــة، يعمــل 

برنامــج األغذيــة العاملــي عــى تحســن قدرتــه عــى مســاعدة الالجئــن األكــر ضعًفــا 

مســتخدًما يف ذلــك التمويــل واملــوارد املتاحــة، والتــي ال تــزال أقــل مــن القــدر الــالزم 

ــة. ــة االحتياجــات اإلجالي لتغطي
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إطار
املساءلة

ــة،  ــات الشــخصية والخصوصي ــة البيان ــة العاملــي لحاي ــج األغذي ــل برنام ــا بدلي التزاًم

يواصــل برنامــج األغذيــة العاملــي دمــج آليــات االتصــال املتبــادل وتبــادل املعلومــات، 

ــى  ــل ع ــي تحص ــات الت ــراد واملجتمع ــة إزاء األف ــاءلة الكامل ــى املس ــاظ ع ــع الحف م

ــاعدات. املس

اعتمــد قطــاع األمــن الغــذايئ آليــات مختلفــة للمســاءلة والتعقيبــات تتعلــق بالالجئــن 

ــع الســنوي  ــة. مــن خــالل املســح رب ــم املســاعدات الغذائي لضــان الكفــاءة يف تقدي

ــي  ــة العامل ــج األغذي ــيل لرنام ــاخن الداخ ــط الس ــذايئ، والخ ــن الغ ــج األم ــد نتائ لرص

ــم  ــكاوى.   يت ــارات والش ــم االستفس ــتفيدين تقدي ــن للمس ــبوك، ميك ــة الفيس وصفح

ــج  ــب برنام ــن جان ــائم م ــة أو القس ــار التجزئ ــأن تج ــات بش ــع التعقيب ــل م التعام

األغذيــة العاملــي ورشكائــه مــن تجــار التجزئــة فــور تقدميهــا. اســتخدم برنامــج األغذيــة 

ــع املســاعدات  العاملــي خدمــات الرســائل القصــرة لنقــل املعلومــات املتعلقــة بتوزي

واســتبدال قيمــة القســائم.

ــق  ــة لتوثي ــام مراقب ــب نظ ــع، إىل جان ــع التوزي ــكاوى يف مواق ــق للش ــد صنادي توج

ــت املناســب. عــالوًة  ــا يف الوق ــالغ عنه ــة باملشــكالت التشــغيلية واإلب ــردود املتعلق ال

عــى ذلــك، كثــرًا مــا يتــم تنظيــم جلســات توعيــة ومناقشــات عامــة مــع املســتفيدين 

ــم  ــق بتصمي ــا يتعل ــة في ــة الرشيك ــر الحكومي ــات غ ــن واملنظ ــادة املجتمعي والق

ــا. ــي تطــرأ عليه ــرات الت ــج وتنفيذهــا والتغي الرام

يعقــد رشكاء الخطــة اإلقليميــة لالجئــن وتعزيــز القــدرة عــى مواجهة األزمــات يف قطاع 

األمــن الغــذايئ اجتاعــات منتظمــة يف مقــر الفريــق العامــل املشــرك بــن القطاعــات 

لتحديــد القضايــا الشــاملة ذات التأثــر العــام، مبــا يف ذلــك معايــر األهليــة والتواصــل 

ــالغ عــن اإلنجــازات  ــة إىل إحــاالت الحــاالت.  سيســتمر اإلب ــات باإلضاف ــع املجتمع م

.)ActivityInfo( التــي يتــم تحقيقهــا يف قطــاع األمــن الغــذايئ مــن خــالل أداة
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األمن الغذايئ

يحصل الالجئون الذين يعانون من انعدام األمن الغذايئ والنازحن واملهجرين واملجتمعات املضيفة يف مر عى الغذاء الكايف عى مدار السنة الهدف 1:

100,000
هدف املؤرش 

املستهدف 2021 
100,000

هدف املؤرش 

املستهدف 2020
خط األساس:  91,000 

عدد الالجئن املستضعفن الذين 

يستفيدون من أنشطة الرنامج
الهدف الداليل 1: 

أ- مكون اللجوء

املتطلب امليزاين )بالدوالر األمريي(

هدف املؤرش 

للعام 2021

هدف املؤرش 

للعام 2020
مؤرشات املخرج املخرجات 

اإلجايل لـعام 2021
ميزانية الشباب 

واملراهقن للعام 2021
اإلجايل لـعام 2020

ميزانية الشباب 

واملراهقن للعام 2020

 36,383,251  11,642,640  35,915,144  11,492,846 

100,000 100,000

عدد النساء والرجال والفتيان 

والفتيات الذين يتلقون 

تحويالت عذائية / نقدية / 

قسائم السلع
1.1 يحصل الالجئون واملرشدون 

واملهجرون املستهدفون عى مساعدات 

غذائية من أجل تلبية احتياجاتهم 

الغذائية األساسية
%90 %90

النسبة املئوية للقيمة 

اإلجالية للقسائم )املعر عنها 

بالغذاء / النقد( التي اسردها 

املستفيدون املستهدفون

 2,112,000  -    2,112,000  -   8,000 8000

عدد النساء اللوايت 

يتلقن تحويالت غذائية 

/ نقدية / قسائم 

سلع         

النساء والفتيات الحوامل واملرضعات 

وأطفالهن الذين تراوح أعارهم بن 

6-23 شهرًا من الالجئن والنازحن 

واملجتمعات املضيفة يتلقون املساعدة 

الغذائية من أجل تلبية احتياجاتهم 

الغذائية األساسية

إجايل متطلبات امليزانية عى مستوى املخرج 11,492,846  38,027,144  11,642,640  38,495,251 

ب- مكون املرونة

املتطلب امليزاين )بالدوالر األمريي(

هدف املؤرش 

للعام 2021

هدف املؤرش 

للعام 2020
مؤرشات املخرج املخرجات 

اإلجايل لـعام 2021
ميزانية الشباب 

واملراهقن للعام 2021
اإلجايل لـعام 2020

ميزانية الشباب 

واملراهقن للعام 2020

 235,884  235,723 

1,200 1,200 عدد األشخاص املدربن 

 يتلقى الالجئون املستهدفون والسكان 

النازحون واملهجرون واملجتمعات 

املضيفة مساعدة مرشوطة للمشاركة 

يف أنشطة تنويع سبل كسب العيش 

والدخل من أجل تحسن قدرتهم عى 

الصمود

60 60
عدد أنشطة تنمية القدرات 

املقدمة

 174,240  174,240 6,000 6,000

عدد النساء والرجال والفتيان 

والفتيات الذين يتلقون 

تحويالت غذائية / التحويالت 

القامئة عى النقد / قسائم 

السلع

 12,003,992  12,003,992  11,449,398  11,449,398 500,000 420,000

عدد األوالد والبنات الذين 

يتلقون وجبات خفيفة يف 

املدرسة يومياً

 يتلقى أطفال املدارس وجبات خفيفة 

مغذية كل يوم يذهبون فيه إىل املدرسة 

لتشجيعهم عى الحضور واستكال 

احتياجاتهم الغذائية األسايس

 12,414,116  12,003,992 11,859,361 إجايل متطلبات امليزانية عى مستوى املخرج 11,449,398 

استجابة قطاع
األمن الغذايئ
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متطلبات القطاع املالية
لكل وكالة

املنظمة / الوكالة

متطلبات امليزانية 2021متطلبات امليزانية 2020

مكون املرونةمكون الالجئني
املجموع )بالدوالر 

األمرييك(
مكون املرونةمكون الالجئني

املجموع )بالدوالر 

األمرييك(

35،915،14413،971،36149،886،50536،383،25114،526،11650،909،367برنامج األغذية العاملي

35،915،14413،971،36149،886،50536،383،25114،526،11650،909،367اإلجاميل

املتطلب امليزاين )بالدوالر األمريي(

ملخص القطاع
اإلجايل لـعام 2021 ميزانية الشباب واملراهقن للعام 2021 اإلجايل لـعام 2020 ميزانية الشباب واملراهقن للعام 2020

إجايل القطاع: مكون الالجئن 11,492,846  38,027,144  11,642,640  38,495,251 

إجايل القطاع: مكون املرونة 11,449,398  11,859,361  12,003,992  12,414,116 

 االجايل 22,942,244  49,886,505  23,646,632  50,909,367 

ملخص
القطاع
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