




ما زالت األزمة السورية، التي توشك على دخول عامها الرابع، مستمرة دون انقطاع، مخلفة وراءها كلفة 
باهظة من المعاناة اإلنسانية، ليس في سوريا وحدها، ولكن في البلدان المجاورة لها كذلك. 

وباإلضافة إلى الخسائر في األرواح، واإلصابات المحدثة لإلعاقات، والنزوح الداخلي والتهجير القسري، 
ُيحشر السوريون في أتون الفقر في كل يوم أكثر من أي وقت مضى، حيث يعاني ما يقرب من نصف تعداد 
السكان حالياً من الفقر، ويعيش ما يقرب من سدسهم في فقر مدقع. وبمقاييس التنمية البشرية تراجعت سوريا 

اليوم إلى مستويات التنمية التي كانت عليها في أواخر سبعينيات القرن الماضي. 

كما أن األزمة تقوض أيضاً مكاسب التنمية التي تحققت على مستوى المنطقة وال سيما في البلدان المجاورة 
لسوريا، وباألخص األردن ولبنان. وعلى الرغم من أن هذه المجتمعات المحلية المضيفة لالجئين في هذه 
البلدان اجتهدت كثيراً من أجل اقتسام الموارد الشحيحة معهم والعمل على حسن وفادتهم، إال أن التدفق الهائل لالجئين فاق حدود القدرات 

المحلية على مواجهة األزمة وأدى إلى تعميق مواطن الضعف القائمة.

وأدت الطبيعة الممتدة لألزمة في سوريا وأثرها على المناطق المتاخمة إلى تكوين توافق دولي في اآلراء بأن األزمة ليست سياسية فقط، وال 
إنسانية وحسب، بل أزمة إنمائية أيضاً.

وتعزيزاً للتنسيق في المنطقة، عّين برنامج األمم المتحدة اإلنمائي في أواخر أكتوبر/تشرين األول منسقاً دون إقليمي للتنمية بغرض تأسيس 
ِمرَفق لمساندة عمل المنسقين المقيمين والمكاتب القطرية في البلدان الخمسة األكثر تضرراً. ويعد هذا االستثمار اإلستراتيجي أيضاً إسهاماً من 

برنامج األمم المتحدة اإلنمائي في عمل مجموعة األمم المتحدة اإلنمائية اإلقليمية في منطقة الدول العربية والشرق واألوسط وشمال أفريقيا.

وفي هذا اإلطار، اتفق أعضاء مجموعة األمم المتحدة اإلنمائية اإلقليمية، لدى اجتماعهم في عّمان في نوفمبر/تشرين الّثاني 2013، على حاجة 
وكاالت األمم المتحدة إلى التفكير والتصرف خارج إطار االختصاصات التقليدية، للربط بقوة بين االستجابة اإلنسانية واإلنمائية، وضمان 
قيامنا بعمل ذي أهمية وقيمة في التصدي للحالة الطارئة، واألوضاع الهشة، وتحقيق القدرة على مواجهة األزمة والتعافي من آثارها، ومن ثم 

تحقيق االنتعاش بعدها.

وقد عمل برنامج األمم المتحدة اإلنمائي على نحو وثيق مع وكاالت األمم المتحدة الشقيقة على صياغة استجابة إنمائية قادرة على مواجهة 
األزمة السورية والتعافي من آثارها، إسهاماً منه في إستراتيجية االستجابة الشاملة لألمم المتحدة.

ويدعم نهج التنمية القادرة على مواجهة األزمة والتعافي من آثارها قدرات المجتمعات المحلية المتضررة على مواجهة االحتياجات الملحة 
الناجمة عن األزمة، والتعافي من آثارها، والحفاظ على استمرارية هذا التعافي من خالل تحقيق مكاسب إنمائية على األمد الطويل. 

االستجابة  على  آثارها،  من  والتعافي  األزمة  مواجهة  على  القادرة  التنمية  إطار  ضمن  عملنا،  كيفية  على  عامة  نظرة  النشرة  هذه  وتقدم 
لالحتياجات على المستوى القطري بطريقة تركز على مساندة الجماعات والمجتمعات المحلية المتضررة وتسمح بمساءلة واضحة عن النتائج. 
ونحن نتطلع إليكم، أيها األصدقاء والشركاء، لمساندتنا في انتهاج ُنُهج تتجاوز ُنُهجنا التقليدية، وإيالء هذا األزمة متعددة األوجه ما تستحقه من 

استجابة شاملة. 

االستجابة اإلنمائية القادرة 
على مواجهة والتعافي من آثار 

األزمة السورية

تـصــديـر

سيما بحوث
األمين العام المساعدة لألمم المتحدة

المديرة المساعدة لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي ومديرة المكتب اإلقليمي للدول العربية
رئيسة مجموعة األمم المتحدة اإلنمائية اإلقليمية لمنطقة الدول العربية والشرق األوسط وشمال أفريقيا 



آثار األزمة السورية

بعد مضي ثالثة أعوام تقريباً على النزاع المسلح في سوريا، خلفت األزمة وتداعياتها على البلدان المجاورة أثراً عميقاً وواسع النطاق على 
التنمية. 

فتدفق الالجئين، المقترن باألثر المأساوي للحرب على البنية التحتية واالقتصاد في سوريا، يقوض المكاسب اإلنمائية التي تحققت بجهد جهيد 
ويعرض مستقبل التنمية في المنطقة برمتها للخطر.

أدى النزاع إلى تراجع إنجازات التنمية البشرية في سوريا بنحو 35 عاماً، حيث يعاني اآلن أكثر من 50 في المائة من السكان من الفقر، 
نظراً الستنفاد األسر المعيشية ما لديها من مدخرات وإستراتيجيات لمواجهة األزمة. ووصل معدل البطالة إلى 50 في المائة تقريباً، جراء 

فقدان 2.3 مليون وظيفة من النظام االقتصادي في السنوات األخيرة. 

وعلى العكس من النزاعات األخرى، يعيش أكثر من 80 في المائة من الالجئين السوريين وسط مجتمعات محلية في البلدان المضيفة لهم 
وليس في مخيمات اإليواء. وال يتسبب تدفق هذه األعداد الكبيرة من الالجئين في زيادة التنافس على الموارد المحدودة، مثل األراضي والمياه 

وفرص العمل وحسب، ولكنه يؤدي إلى تغيير التوازن السكاني أيضاً، وهو األمر الذي يهدد بتصاعد التوترات االجتماعية. 

البلدية  الخدمات  في  له  مساٍو  توسع  يقابله  ال  المضيفة  المحلية  المجتمعات  إلى  لالجئين  الهائل  التدفق  هذا  فإن  تنموية،  نظر  وجهة  ومن 
واالجتماعية، مثل الصحة، والتعليم، والصرف الصحي، واإلسكان، والبنية التحتية االجتماعية-االقتصادية. وتزداد مشكلة توافر المياه حرجاً 
في منطقة هي األدنى من حيث نصيب الفرد من المياه على مستوى العالم. ويؤدي تدهور الفرص االقتصادية وزيادة التنافس على الوظائف 
إلى زيادة حادة في الفقر والبطالة بين المجتمعات المحلية المضيفة المتأثرة، والتي تعاني بالفعل من الفقر والبطالة. ونتيجة لذلك، فإن تصاعد 

التوترات يهدد التماسك االجتماعي وسيادة القانون. 

في سوريا
• لقي أكثر 100 ألف شخص حتفهم في المعارك، وأصيب ما يزيد عن 600 ألف؛	
• 9.3 مليون شخص بحاجة إلى مساعدات إنسانية؛	
• 6.5 مليون شخص مشردين عن منازلهم؛	
• 12.6 مليون شخص يعيشون في أوضاع الفقر و4.4 مليون آخرين في فقر مدقع جراء األزمة؛	

في البلدان المجاورة
• 2.3 مليون الجئ في لبنان، واألردن، وتركيا، والعراق، ومصر، وشمال أفريقيا؛  	
• يشكل الالجئون اآلن أكثر من 20 في المائة من السكان في لبنان، وما يقرب من 10 في المائة في 	

األردن.

48.4
مليار دوالر
من الخسائر
االقتصادية

IRIN - Jodi Hilton



من شأن االستجابة لألبعاد المتعددة لألزمة أن تمكِّن المجتمعات المحلية من تحسين قدراتها على استيعاب صدمة هذه الكارثة والكوارث 
المقبلة - أي استعادة قدرتها على المواجهة والتعافي من اآلثار وتعزيزها. 

ويعمل برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، في سوريا والمجتمعات المحلية المضيفة والبلدان المجاورة، مع األسر المعيشية والمجتمعات المحلية 
المتضررة على تلبية االحتياجات العاجلة، وفي الوقت نفسه وضع لبنات التعافي والتنمية على األمدين المتوسط والطويل. 

ومن خالل نهج التنمية القادرة على مواجهة األزمات والتعافي من آثارها، فإن برنامج األمم المتحدة اإلنمائي يتخذ منظوراً طويل األمد منذ 
البداية، مركزاً على تعزيز قدرات المجتمعات المحلية على مواجهة األزمة من خالل التدخالت العاجلة الفورية، ودعم وسائل كسب العيش، 
المنتجة؛  التحتية والخدمات األساسية؛ والتعافي من اآلثار االجتماعية واالقتصادية لألزمة من خالل استعادة األصول  واإلسكان، والبنية 
وضمان استمرارية هذا التعافي حتى تحقيق التنمية من خالل بيئة اجتماعية واقتصادية وسياسة عاملة وسلمية، ُتصان فيها المكاسب اإلنمائية. 

وشملت األنشطة إلى الوقت الراهن: تدريبات على المهارات المهنية، وتوفير وسائل كسب العيش، ودعم ريادة األعمال، وإيجاد سريع لفرص 
العمل، وإدارة األزمات على المستوى المحلي وبناء السالم من خالل وسائل اإلعالم، ومنظمات المجتمع المحلي ومعلمي المدارس.

المتزايدة  المطالب  إلى  الخدمات األساسية لالستجابة  المحلية في دعم  الحكومات  بمساعدة  أيضاً  اإلنمائي  المتحدة  برنامج األمم  يلتزم  كما 
البلدان  المحلية المضيفة في  المجتمعات  المحلية المتضررة من الحرب داخل سوريا، فضالً عن  المجتمعات  التي تتعرض لها  والضغوط 

المجاورة.

وتقر التنمية القادرة على المواجهة والتعافي بالملكية المحلية الوطنية، وتعنى بالسياق الخاص لكل بلد. فهي تعتمد على القدرات والمهارات 
القائمة للسكان المتأثرين باألزمة، وكذا المجتمعات المحلية والحكومات المضيفة، وتنفذ إجراءات تؤثر على اآلفاق طويلة األمد )التي تمتد 
أحياناً لعقود من السنين( للتنمية في البلد المعني. ويعني تعزيز القدرة على المواجهة والتعافي أيضاً ضمان مراعاة حقوق اإلنسان والمساواة 

بين الجنسين، وإجراء جميع األنشطة من خالل منظور االستدامة والحساسية لظروف النزاع. 

وتهدف االستجابة اإلنمائية القادرة على مواجهة األزمات والتعافي من آثارها في سوريا إلى تحقيق ثالثة أهداف إستراتيجية تتصل ببعضها 
البعض، أال وهي: المواجهة والتعافي وضمان االستمرارية.

القدرة على امتصاص ضغوط األزمة وصدماتها 
وتحملها

دعم قدرة أجهزة الحكم المحلي على مواجهة 
توفير  وعلى  آثارها،  من  والتعافي  األزمات 
والبنى  واإلسكان  العيش  كسب  وسائل 
التحتية والخدمات األساسية، استجابة للطلب 

المتزايد.

عدم القدرة على مواجهة الصدمات والحصول على الخدمات ) األفراد( 
أوتوفيرها )المجتمعات(

القدرة )قدرة األفراد والمجتمعات المحلية( على توقع الصدمات والتعامل 
معها والتعافي من آثارها، وحماية مكاسب التنمية البشرية واستمراريتها

تحقيق استقرار المجتمعات المحلية، وإعادة تأهيل 
البنية التحتية والرعاية النفسية االجتماعية

مساندة األسر المعيشية في أوضاع الهشاشة 
المحلية  والمجتمعات  الالجئين  من  )كل 
االجتماعية  اآلثار  من  للتعافي  المتأثرة( 

واالقتصادية للصراع والتشريد الناتج عنه.

التعرض  قابلية  التغيير من أجل الحد من  رعاية 
لمخاطر األزمات وضمان االستدامة

الكلي،  االقتصاد  مؤسسات  تعزيز 
والمؤسسات االجتماعية والسياسية في جميع 

البلدان المضيفة ضماناً لالستمرارية. 

التنمية القادرة على مواجهة األزمات والتعافي من آثارها 

المواجهة

الهشاشة

القدرة على مواجهة األزمات
والتعافي من آثارها

االستمراريةالتعافي

UNHCR - B. Sokol



أولويات مختلفة لبيئات متنوعة

يرتكز نهج التنمية القادرة على مواجهة األزمات والتعافي من آثارها على تقييم أوجه الضعف والهشاشة على مستوى األسر المعيشية، 
والمجتمعات المحلية، وقطاعات الخدمات االجتماعية واالقتصادية، والمستوى الوطني. وفي سياق األزمة السورية، يعد فهم خصوصيات 
الحاالت المختلفة من الضعف والهشاشة التي خلفها النزاع في المجتمعات المضيفة في البلدان المجاورة أمرا ًبالغ األهمية لعملية تصميم 

استجابات نوعية مناسبة للسياق. وفي هذا الصدد، ثمة سيناريوهات خمسة تستحق الدراسة:

المجتمعات المحلية ذات الكثافة العالية من الالجئين السوريين
حيث أوجدت الزيادة المفاجئة في التعداد المحلي للسكان باإلضافة إلى شح الموارد ضغوطا ًشديدة على الخدمات األساسية وفاقمت التوترات 

االجتماعية.

المجتمعات المحلية القريبة من مخيمات الالجئين
حيث يترك الالجئون المخيمات بحثا ًعن الموارد والخدمات والوظائف في المجتمعات المحلية المجاورة. ويؤدي زيادة الطلب على مصادر 

كسب العيش والتنافس عليها إلى تفاقم التوترات في تلك المجتمعات المحلية.

المجتمعات المحلية القريبة من الحدود السورية
حيث تتعرض وسائل كسب العيش واألنشطة االقتصادية في تلك المجتمعات المحلية للخطر الشديد بسبب القرب من العنف والتعرض للقصف، 

وتحركات الجماعات المسلحة.

المجتمعات المحلية كبيرة االعتماد على االقتصاد السوري
حيث تعطلت الشبكات المتداخلة لتجارة ولتحركات العمالة ،مما أدي إلى خسائر اقتصادية فادحة في هذه المجتمعات المحلية.

اآلثار االقتصادية واالجتماعية اإلقليمية
خلف انعدام األمن اإلقليمي جراء النزاع أثرا ًاجتماعيا ًواقتصاديا ًسلبيا ًفي جميع أنحاء المنطقة على المستوى الوطني.

املجتمعات املحلية القريبة من مخيامت الالجئنياملجتمعات املحلية ذات الكثافة العالية من الالجئني السوريني

املجتمعات املحلية كبرية االعتامد عىل االقتصاد السورياملجتمعات املحلية القريبة من الحدود السورية



التابع  والتعافي«  االستقرار  »برنامج  يسعى 
لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي إلى دعم قدرة 
من  تعاني  التي  المضيفة  المحلية  المجتمعات 
األزمات  مواجهة  على  والهشاشة،  الضعف 

والتعافي منها، وتعزيز بناء السالم ومنع وقوع الصراعات، وإدارة جهود االستجابة لألزمة. 

من  التخفيف  من »برنامج  العام  الهدف  يتمثل 
آثار أزمة الالجئين السوريين من خالل مساندة 
لبرنامج  التابع  المضيفة«  المحلية  المجتمعات 
استمرارية  تحقيق  في  اإلنمائي،  المتحدة  األمم 
االستقرار االجتماعي واالقتصادي عن طريق االستجابة لالحتياجات العاجلة للمجتمعات المضيفة 
التوترات  يفاقم  بالنزاع، في الوقت الذي يساعد فيه على استيعاب الالجئين على نحو ال  المتأثرة 
القائمة أو يزيد من قابلية التعرض للفقر. ويتركز العمل في المقام األول في محافظتي المفرق وإربد. 

مشروع  يساعد  العراق،  كردستان  منطقة  في 
دعم  »تعجيل  اإلنمائي  المتحدة  األمم  برنامج 
الالجئين السوريين غير المقيمين في المخيمات 
والمجتمعات المحلية المضيفة لهم« المجتمعات 
المحلية على التعامل مع تدفق الالجئين السوريين. كما يساعد مشروع آخر لـ »تعزيز حماية النساء 
القائمين  العنف الجنسي والعنف واالتجار  والفتيات المستضعفات من بين الالجئين السوريين من 

على نوع الجنس« على إنشاء آليات وقاية وحماية للنساء والفتيات المستضعفات.

المتحدة  األمم  لبرنامج  التابع  البرنامج  يساعد 
آثار  تخفيف  »برنامج  عنوان  تحت  اإلنمائي 
المحلية  المجتمعات  على  السورية  األزمة 
األناضول«  جنوب  منطقة  في  التركية 

المجتمعات المحلية المضيفة على استيعاب األعداد الكبيرة من الالجئين.

وسائل  لدعم  اإلنساني  »البرنامج  يساعد 
كسب العيش« المجتمعات المحلية المتضررة 
على  واالعتماد  والتهميش  العوز  تجنب  على 
المعونات، من خالل توفير دخل عاجل لألفراد 
الذين فقدوا وظائفهم أو أعمالهم التجارية، وإصالح البنية التحتية األساسية للمجتمع وتقديم الخدمات 
بالفئات المستضعفة، مثل  التعافي المبكر. ويتم إيالء اهتمام خاص  القدرات المحلية على  وتنمية 

المشردين بفعل النزاع، والشباب، والنساء، واألسر المعيشية التي تعولها النساء، والمعاقين.

في الميدان :التدخالت التنموية لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي
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تحقيق النتائج من خالل التواجد وإقامة الشراكات

مساندة نهج األمم المتحدة الشامل تجاه األزمة - أمم متحدة واحدة

بفضل مكاتبه الدائمة في إربيل وأنقرة وبغداد وبيروت وعّمان ودمشق )بما في ذلك المراكز اإلضافية تابعة لألمم المتحدة في سوريا(، باإلضافة 
إلى الشبكة الواسعة من المكاتب الفرعية الميدانية، وكذلك خبراته الكبيرة في المنطقة العربية وفي المقر الرئيسي، فإن برنامج األمم المتحدة 
اإلنمائي مؤهل تأهيالً جيداً بأطقم من الموظفين الوطنيين والدوليين ذوي المهارات العالية، وبشراكات محلية فاعلة، إلنجاز البرامج التنموية 
العاجلة. كما أن برنامج األمم المتحدة اإلنمائي قادر على االستجابة بسرعة إلى المواقف المتغيرة في البلدان التي تمر بأزمات عن طريق العمل 
مع الحكومات والقواعد الوطنية، ومن خالل شبكة من المنظمات غير الحكومية والمنظمات المحلية للوصول إلى المناطق المتأثرة التي ال يتيسر 
الوصول إليها بسهولة. كذلك يتم رصد التقدم المحرز في برامجه من خالل أنظمة رصد وتقييم معدة جيداً، مع التطبيق الصارم لإلدارة المستندة 

إلى النتائج المتحققة والتقييمات الخارجية. 

على المستوى القطري، يعمل برنامج األمم المتحدة اإلنمائي بشكل وثيق مع الحكومات الوطنية والمحلية والبلديات، ووكاالت األمم المتحدة 
الشقيقة، والمنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية لتقديم استجابة منسقة وقائمة على الشواهد لألزمة السورية. وفي سوريا، وفرت دراسة 
تقييم وسائل كسب العيش الذي وضعتها األمم المتحدة، باإلضافة إلى التقارير ربع السنوية حول المستجدات االجتماعية االقتصادية آلثار األزمة، 
المعلومات الالزمة لتوجيه نهج االستجابة القادرة على مواجهة األزمة والتعافي من آثارها. وفي األردن، دعم برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، 
باالشتراك مع فريق األمم المتحدة القطري، الحكومة في إجراء دراسة لتقييم االحتياجات الناشئة عن تأثير األزمة السورية على األردن. ومهد 
هذا التقييم الطريق لوضع خطة المواجهة والتعافي الوطنية بقيادة الحكومة األردنية. وقد أنتج عمل مماثل بمساندة البنك الدولي واألمم المتحدة، 
لألثر االقتصادي واالجتماعي لألزمة السورية في لبنان، وكان من نتائجه صياغة خارطة طريق الستقرار لبنان بقيادة الحكومة في  تقييماً 

استجابة لألزمة. 

على المستوى اإلقليمي، يعمل برنامج األمم المتحدة اإلنمائي بشكل وثيق مع مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية ووكاالت األمم 
المتحدة األخرى على وضع إستراتيجية إقليمية شاملة وإطار متكامل مسترشداً بالخطط الوطنية لمساندة االستجابة لألزمة ورصد تطوراتها. 

3 أكثر من 6,500,000 سنواتأكثر من
نازح

أكثر من 120,000 
خسائر في األرواح

النزاع
المسلح

من 
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جراء األزمة في سوريا،
12.6 مليون شخص  

يعيشون اآلن 
في أوضاع فقر  

و 4.4 مليون شخص 
يعيشون في فقر مدقع

ِمرَفق برنامج األمم المتحدة اإلنمائي دون اإلقليمي لألزمة السورية 

أنشأ برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ِمرَفق استجابة دون إقليمي لألزمة السورية، في عمان، لمساندة فرق األمم المتحدة القطرية والشركاء 
الوطنيين، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني، على تنفيذ برامج التنمية القادرة على مواجهة األزمات والتعافي من 
آثارها بكفاءة في سياق األزمة السورية. وهو يحقق ذلك من خالل اقتراح حلول سريعة واسعة األثر للمجتمعات المعرضة للضعف والهشاشة 
وتعزيز مبادرات التماسك االجتماعي، وتسريع خطى البحوث المتعمقة من أجل وضع برامج تستند إلى الشواهد، وتحفيز مشاركة الشركاء، 

بما في ذلك مؤسسات القطاع الخاص. 
وفي حين تختلف األولويات باختالف السياق، إال أن الِمرَفق يعمل على المجاالت األساسية التالية: 

• توفير مساندة إستراتيجية لمكاتب برنامج األمم المتحدة اإلنمائي القطرية في المنطقة المتأثرة، في مجاالت التخطيط ووضع البرامج، وتحقيق 	
االستفادة القصوى من الموارد والتنسيق مع وكاالت األمم المتحدة األخرى وإقامة شراكات من أجل استجابة فعالة لألزمة؛

• تعزيز التعاون الالمركزي بين البلدان في المنطقة المتأثرة في مجال الحلول واسعة األثر للمجتمعات المعرضة للضعف والهشاشة، مع 	
تعزيز الملكية الوطنية والمحلية واالستدامة وفعالية المعونات؛

• المدني والقطاع 	 المانحة والمجتمع  المتحدة والجهات  اإلقليمي مع وكاالت األمم  المستوى  الشراكات اإلستراتيجية والمبتكرة على  تيسير 
الخاص تعظيماً للموارد الفنية والمالية من أجل تحقيق أفضل استجابة لألزمة؛

• مساندة التنسيق المحسن والتكامل والتماسك في العمل اإلنساني واإلنمائي من خالل المشاركة مع آليات التنسيق اإلقليمية لألمم المتحدة 	
لالستجابة لألزمة، وال سيما الفريق العامل المعني بمواجهة األزمات والتعافي من آثارها التابع لمجموعة األمم المتحدة اإلنمائية اإلقليمية.

• إجراء األبحاث الالزمة لتعزيز فهم طبيعة األزمة من أجل تحسين وضع البرنامج وتنفيذه، وذلك بالتعاون مع المؤسسات البحثية واألوساط 	
األكاديمية ومراكز البحث.

• تأسيس قدرات قوية إلدارة المعارف من أجل استخالص الدروس المستفادة وأفضل الممارسات في مجاالت المساعدة الفنية المقدمة إلى 	
المكاتب القطرية ونشرها، لتعزيز التعلم وتحسين األداء؛ 

• القادرة على 	 اإلنمائية  لالستجابات  العالم،  بالمنطقة وسائر  المصلحة  األساسية صاحبة  فهم ومساندة األطراف  والدعوة لضمان  االتصال 
مواجهة األزمات والتعافي منها. 

15 مليار دوالر
من األضرار

73 مليار دوالر
الزمة

إلعادة اإلعمار
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متطلبات التمويل   االستجابة اإلنمائية اإلقليمية القادرة على مواجهة األزمة السورية والتعافي من آثارها

تركياالعراقاألردنلبنانسورياالبلد

الموارد المطلوبة

إجمالي الموارد المطلوبة:

تم طلبها من خالل
خطة االستجابة بالمساعدات 

اإلنسانية لسوريا

تم طلبها من خالل
خطة االستجابة اإلقليمية )خطة 

االستجابة اإلقليمية السادسة(

مالحظات: يشمل السعي لتمويل البرامج في لبنان واألردن مصادر أخرى بجانب خطة االستجابة اإلقليمية.
طلب ِمرَفق برنامج األمم المتحدة اإلنمائي دون اإلقليمي تمويال إضافيا بقيمة 4 ماليين دوالر من خطة االستجابة اإلقليمية السادسة.
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 9.3مليون
شخص بحاجة
إلى مساعدات إنسانية
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