األزمة السورية

نـشـرة إيــكــو

shortage

حقائق وأرقام
يُقدر عدد األشخاص الذين يحتاجون
للمساعدات اإلنسانية في سوريا بـ
 12.2مليون شخص.
يقدر عدد األشخاص الذين يعيشون في
المناطق التي يصعب الوصول إليها/
المحاصرة بـ
 4.6مليون شخص
يُقدر عدد األشخاص المشردين داخليا
بـ
مليون شخص
7.6
(وفقا لمكتب األمم المتحدة لتنسيق
الشؤون اإلنسانية ،)UNOCHA
بلغ عدد الالجئين المسجلين والذين
حوالي
تسجيلهم
ينتظرون
 4180631شخص
 لبنان1078338 :
 تركيا2072290 :
 األردن629627 :
 العراق245583 :
 مصر وشمال إفريقيا154772 :
(بحسب المفوضية السامية لألمم
المتحدة لشؤون الالجئين )UNHCR
تمويل االتحاد األوروبي
مجموع التمويل (المقدم من المفوضية
األوروبية والدول األعضاء):

أكثر من  4.2مليار يورو

المفوضية األوروبية – المساعدات
اإلنسانية والحماية المدنية

الرسائل الرئيسية
 أثار الصراع في سوريا أكبر أزمة إنسانية في العالم منذ اندالع الحرب العالمية الثانية .ويتواصل
تزايد االحتياجات اإلنسانية ,ويستمر تشريد السكان ,ويتم تعريض جيل كامل من األطفال ألهوال الحرب
والعنف ،مع ارتفاع مستوى حرمانهم من الخدمات األساسية ،وحقهم في التعليم والحماية.
 يقود االتحاد األوروبي ،والدول األعضاء فيه مجتمعة ،االستجابة الدولية .فقد تم حشد أكثر من 4.2
مليار يورو لإلغاثة ولتقديم المساعدات اإلنعاشية إلى السوريين الذين ال يزالون في بالدهم ولالجئين منهم
وللمجتمعات التي تستضيفهم في دول الجوار :لبنان ,واألردن ,والعراق ,وتركيا ,ومصر.
 تدعم المفوضية األوروبية من خالل شركائها اإلنسانيين البرامج اإلنسانية التي تز ّود الماليين من
الناس بالمساعدات المنقذة للحياة والتي تتض ّمن الغذاء ,والمياه الصالحة للشرب ,والمواد غير الغذائية,
والمأوى ,والعالجات الطبّيّة للحاالت الطارئة ,والحماية.

ب 10٤٩-بروكسل ،بلجيكا
هاتف)+٣2 2( 2٩٥ ٤٤ 00 :
فاكس)+٣2 2( 2٩٥ ٤٥ 72 :
البريد االلكتروني:
echo-info@ec.europa.eu

العنوان االلكتروني:

http://ec.europa.eu/echo

* للوصول إلى جميع نشرات إيكو:
bit.ly/echo-fs

 يدعو االتحاد األوروبي إلى احترام القانون اإلنساني الدولي ،وحماية المدنيين ،وخاصة األطفال
والنساء ويدين جميع الهجمات العشوائية التي يتم شنها على المدنيين من قبل جميع أطراف النزاع .يدعو
االتحاد األوروبي جميع أطراف النزاع إلى السماح بوصول المساعدات اإلنسانية دون عوائق ،عبر خطوط
النزاع وعبر الحدود ،لضمان الوصول اآلمن للمساعدات اإلنسانية والرعاية الطبية إلى جميع المحتاجين.
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الوضع اإلنساني واإلحتياجات
الوضع اإلنساني
يواصل الوضع اإلنساني تدهوره ،مع تواصل العنف والصراع بين قوات النظام وجماعات المعارضة المسلحة .ولقد تسببت هذه الهجمات
بأضرار بالغة وأدت إلى تدمير مستشفيات الطوارئ الميدانية ,والمدارس ,وخدمات الماء ,والكهرباء في المناطق المكتظة بالسكان ,والتي
تقيم فيها كل من المجتمعات المحلية ومجموعات السكان المشردين داخليا .وقد بلغ العدد اإلجمالي لألشخاص الذين يحتاجون إلى المساعدة
اإلنسانية في سوريا  12.2مليون شخص؛  7.6مليون شخص منهم تقريبا هم في عداد المشردين داخليا؛ وهذا هو أكبر عدد لألشخاص
المشردين داخليا في أي بلد في العالم .وال يزال يعتبر المدنيون الضحية رقم واحد للصراع القائم .وقد اصبحت حاالت اإلغتصاب والعنف
الجنسي ,واإلختفاء القسري ,والتهجير اإلجباري ,وتجنيد األطفال ,واإلعدام بإجراءات موجزة ,والقصف المتعمد لألهداف المدنية ,أمورا
مألوفة.
التحديات الكبرى
يعد حجم االحتياجات اإلنسانية أمرا بالغ األهمية في جميع أنحاء البالد .وتتمثّل األولويات الرئيسية في عالج وإجالء الجرحى ,وتقديم
المساعدات الغذائية ,وخدمات المياه ,والصرف الصحي ,ومستلزمات النظافة ,والصحة ,والمأوى .وتواصل أسعار السلع األساسية
ارتفاعها ،كما وأصبح توافر المخزون الغذائي في أجزاء كثيرة من سوريا معرضا للخطر .ومع وصول عدد األشخاص الذين فروا من
ديارهم والذين تم تشريدهم داخل سوريا وإلى دول الجوار إلى أكثر من  11.7مليون نسمة ،باتت احتياجات المأوى مرتفعة .ويع ّد األطفال
وكبار السن هم األكثر عرضة للخطر.
في مجال الصحة ،تخلّف العواقب المدمرة طويلة األمد للصراع بما في ذلك نقص الكوادر الطبية المؤهلة واألدوية المنقذة للحياة ,وتدمير
البنية التحتية الصحية عددا كبيرا من األشخاص الذين ال يقدرون على الحصول على خدمات الرعاية الصحية .وقد استمر استهداف
القصف الجوي للمرافق الطبية ،مما أدى إلى حدوث خسائر في األرواح وتدمير للمرافق .وغالبا ما يتم حظر توصيل اإلمدادات والمعدات
الطبية األساسية ،وخاصة في المناطق التي تسيطر عليها المعارضة ،كما ّ
أن تقديم المساعدات إلى المناطق المحاصرة والتي يصعب
الوصول إليها صعبٌ بشك ٍل خاص.
وعلى الرغم من تزايد األنشطة عبر الحدود (بموجب القرار  2165و ,)2191يتضاءل إيصال المساعدات اإلنسانية ,مما زاد من اشتداد
صعوبة ظروف المعيشة للسكان الذين يعيشون في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة والمناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة .وقد وثقت
التقارير األخيرة لألمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية بشكل كبير النقص الحاد في إمكانية الوصول في البالد ,في حين ال زالت أعداد
هؤالء الذين يحتاجون للمساعدة آخذة بالتزايد عبر أنحاء البالد .وقد جاء في التقرير األخير لألمين العام لألمم المتحدة بشأن تنفيذ قرارات
مجلس األمن رقم  ,2139و ,2165و 2191أن حوالي  4.6مليون شخص يقيمون في المناطق التي يصعب الوصول إليها من قبل الجهات
الفاعلة اإلنسانية ،حيث يقيم أكثر من  422000شخص في المناطق المحاصرة .وتتزايد المخاوف بشأن أمن وسالمة العاملين في المجال
اإلنساني أكثر من أي وقت مضى في جميع أنحاء سوريا ،وذلك مع تكرار تعرض سيارات اإلسعاف ومركبات األمم المتحدة للهجوم,
واختطاف وقتل العاملين في المجال اإلنساني.
وقد أصبح الالجئون السوريون يشكلون أكبر مجتمع سكاني لالجئين في العالم من أزمة واحدة في جي ٍل واحد حيث وصل عدد الالجئين
السوريين في الدول المجاورة والمنطقة أوسع إلى أكثر من  4.18ماليين نسمة .وتقترب الدول المطلة على سوريا من نقطة تشبع خطيرة،
ال سيما لبنان ,الذي بلغ عدد الالجئين السوريين فيه أكثر من  1.1مليون الجئ والذي يوجد فيه وفي األردن أعلى نسبة الجئين لكل نسمة
في العالم .وتستضيف تركيا حاليا أكثر من  2.07مليون الجئ سوري ،وهو أكبر عدد لالجئين السوريين الذين يقيمون في بل ٍد واح ٍد في
العالم.
وقد ارتفع عدد الالجئين السوريين الذين يأتون إلى أوروبا ملتمسين الحماية الدولية في عام  .2015وذكرت المفوضية أنه منذ بداية األزمة
السورية وحتى شهر أيلول من عام  ،2015بلغ العدد اإلجمالي لطلبات اللجوء المقدمة من السوريين  512909طلبا ُ.
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إستجابة االتحاد األوروبي اإلنسانية
يعتبر االتحاد األوروبي إحدى الجهات المانحة التي تقود االستجابة لألزمة السورية من خالل تخصيص أكثر من  4.2مليار
يورو من الميزانية اإلجمالية ،يتم حشدها من قبل المفوضية والدول األعضاء مجتمعة في مجال المساعدات اإلنسانية,
والتنموية ,واالقتصادية ,وإرساء االستقرار.
في شهر أيلول ،أعلن االتحاد األوروبي عن زيادة مساعداته اإلنسانية ألزمة سوريا بمقدار  160مليون يورو في عام ،2015
لتلبية االحتياجات داخل سوريا باإلضافة إلى احتياجات الالجئين السوريين والمجتمعات المضيفة في الدول المجاورة .وسيذهب
هذا التمويل اإلضافي للتخفيف من النقص في التمويل المقدم لألزمة السورية ،وتوفير موارد فورية للجهات الفاعلة اإلنسانية
العاملة داخل سوريا وللدول المجاورة المضيفة لالجئين من أجل تعزيز الجهود التي يتم بذلها فعال لتوفير المساعدات المنقذة
للحياة للمحتاجين.
ق من هذا العام لمعالجة األزمات في سوريا والعراق ،والتي
وقد تم إطالق استراتيجية شاملة لالتحاد األوروبي في وق ٍ
ت ساب ٍ
شملت  1مليار يورو للتمويل خالل عامي .2016 /2015
وخالل المؤتمر الدولي الثالث إلعالن التبرعات لسوريا في مدينة الكويت في شهر اذار من عام  ,2015تعهد االتحاد األوروبي
والدول األعضاء فيه بتقديم  1.1مليار يورو -وهو المبلغ األكبر الذي يتم التعهد بتقديمه من قبل أي جهة مانحة -في مجال
المساعدات اإلنسانية والتنموية لألزمة السورية.
يذهب حوالي نصف المساعدات اإلنسانية التي تق ّدمها المفوضية إلى العمليات اإلنسانية الطارئة الفوريّة المنقذة للحياة داخل
سوريا .ومن خالل المساعدات اإلنسانية التي تقدمها المفوضية ،يتم توفير المياه الصالحة للشرب ,وخدمات الصرف
الصحي ,ومستلزمات النظافة ،وتوفير الغذاء ،وأنشطة حماية الطفل ,واألصناف الطارئة للسكان الموجودين داخل سوريا
ممن يحتاجون إلى المساعدات اإلنسانية .وتدعم المساعدات اإلنسانية التي تقدمها المفوضية األوروبية أكثر من 1.15
مليون الجئ سوري من خالل تزويدهم بالمساعدات الصحية المنقذة للحياة والرعاية الطبية بما في ذلك برامج تطعيم
األطفال.
في لبنان ،حيث ال توجد مخيمات رسمية ،يعيش العديد من الالجئين في مالجئ دون المستوى كالكراجات والخيام .ومن
خالل التمويل الذي تقدمه المنظمات الدولية غير الحكومية في البالد ،تقدم المفوضية مساعدات المأوى ألكثر من
 110000الجئ من الالجئين السوريين المعوزين الذين يعيشون في مساكن سيئة للغاية لتحسين ظروفهم المعيشية.
ويتيح التمويل اإلنساني الذي تقدمه المفوضية للبنان أيضا بتوفير المساعدات لالجئين السوريين مثل المساعدات الغذائية,
والمياه النظيفة ,وخدمات الصرف الصحي ,والخدمات الصحية ,والحماية .ويعد تقديم االستشارة والمساعدة القانونية
والخدمات للناجين من العنف مجاال مهما من مجاالت تمويل االتحاد األوروبي أيضا.
في األردن ،تذهب المساعدات اإلنسانية التي تقدمها المفوضية إلى المساعدات الغذائية ،وتوفير المياه النظيفة ,وخدمات
الصرف الصحي ,والخدمات الصحية ,والحماية .ويذهب معظم التمويل لالجئين السوريين الذين يعيشون خارج مخيمات
الالجئين في األردن ،حيث يعيش غالبية أولئك الذين فروا من الحرب في سوريا اآلن .ومع ذلك ،تساعد المعونات أيضا
الالجئين السوريين في مخيمات الزعتري واألزرق .وبدعم من المفوضية ،بدأت منظمة اليونيسيف بتنفيذ برنامج منح
نقديّة غير مشروطة لألطفال لمساعدة عشرات اآلالف من األطفال من أسر الالجئين السوريين األكثر عوزا ممن يعيشون
في المجتمعات المضيفة في األردن .وفي إطار هذا البرنامج ،يتم إجراء التحويالت النقدية الشهرية لألسر المؤهلة لالستفادة
من البرنامج ،مما يساعد على توفير الوسائل الالزمة لتلبية االحتياجات األساسية لألطفال.
في تركيا ،يدعم التمويل اإلنساني الذي تقدمه المفوضية الالجئين المعوزين في تركيا ممن فروا من أعمال العنف المندلعة
في كل من سوريا والعراق ،ال سيما الالجئين الذين يعيشون خارج المخيمات .ويضع التمويل اإلنساني الذي تقدمه
المفوضية في تركيا على سلم أولوياته البرامج التي تزود حوالي  110000عائلة من عائالت الالجئين األكثر عوزا في
محافظات هاتاي ،وكيليس ،وغازي عنتاب ،وسانليورفا ,وماردين ,وديار بكر ,وبطمان بالقسائم الورقية أو اإللكترونية التي
يمكنهم من خاللها الحصول على المساعدات األساسية بما في ذلك أصناف الغذاء واألصناف الطارئة .ولم يحصل العديد من
األطفال السوريين على أي شكل من أشكال التعليم على مدى السنوات الماضية ،وبالتالي فهم معرضون لخطر ضياع
جيلهم .ومن خالل مبادرة أطفال السالم في االتحاد األوروبي ،خصصت المفوضية التمويل اإلنساني في تركيا من أجل منع
ضياع جيل من األطفال السوريين .ومن خالل هذه المبادرة ،يتم ضمان حصول  7000طفل تقريبا من األطفال السوريين
على تعليم جيد.
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