حقائق وأرقام
 13.1مليون شخص بحاجة للمساعدة اإلنسانية داخل
سوريا
 6.1مليون نازح داخليا ً
 5.6مليون الجئ سوري مسجل:
نحو  1مليون في لبنان
أكثر من  3.5مليون في تركيا
أكثر من  655000في األردن
أكثر من  248000في العراق
نحو  120000في مصر
(المصدر :المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون
الالجئين)
تمويل االتحاد األوروبي:
أكثر من  10.6مليار يورو

آخر تحديث2018/09/07 :

المفوضية األوروبية المساعدات اإلنسانية والحماية المدنية
سوريا

المقدمة
مع دخول األزمة السورية عامها الثامن ،ال تزال حجم المعاناة اإلنسانية هائلة مع وجود أكثر من  13مليون شخص ،من بينهم  6ماليين طفل،
بحاجة للمساعدات اإلنسانية .ومنذ آذار  ،2011فقد أكثر من  400,000سوري أرواحهم كما أصيب أكثر من مليون شخص ،ونزح نحو 6.1
مليون شخص من منازلهم داخل سوريا ،كما اضطر أكثر من  5.6مليون شخص للجوء إلى الدول المجاورة .ونظراً لعدم وجود حل سياسي
يلوح باألفق ،من المرجح ان يستمر هذا الصراع في عام  .2018قام االتحاد األوروبي والدول األعضاء فيه بحشد أكثر من  10.6مليار يورو
منذ اندالع األزمة.

ما هي االحتياجات؟
ال يزال المدنيون هم الضحية األولى للصراع ،حيث يمثل األطفال والشباب أكثر من نصف السكان النازحين.
وفي الوقت الذي استعادت الحكومة السورية سيطرتها على الجزء الجنوبي الغربي من البالد ،ال يزال ما يقارب  184,000شخص نازحين
جراء القتال في تلك المنطقة .وفي غضون ذلك ،من الممكن ان يؤدي هجوم قوات النظام واسعة النطاق على محافظة ادلب التي يسيطر عليها
الثوار الى نزوح اكثر من  700,000سوري خالل االشهر المقبلة .وفي الوقت نفسه ،ال تزال قوافل المساعدات تواجه قيودا ً في تسليم
المساعدات لمن هم في امس الحاجة اليها -من االطفال وكبار السن وذوي اإلحتياجات الخاصة والمرضى.
إذ لم يتمكن عمال اإلغاثة من تسليم المساعدات اإلنسانية في العديد من أجزاء سوريا وذلك بسبب تواصل النزاع على خطوط الجبهات المتغيرة
والعقبات البيروقراطية واالنتهاكات المستمرة للقانون الدولي اإلنساني .كما ال تزال قضايا حماية المدنيين وعمال اإلغاثة تثير قلقا ً بالغا ً في
مناطق واسعة من سوريا .وال تزال أيضا حاالت االغتصاب والعنف الجنسي واالختفاء القسري وتجنيد األطفال والتجنيد القسري واإلعدامات
واالستهداف المتعمد للمدنيين من االمور المألوفة.

كيف نقوم بالمساعدة؟
يقود االتحاد األوروبي والدول األعضاء فيه جهود المساعدات الدولية لمن تضرروا جراء الحرب في سوريا .فقد تم حشد أكثر من 10.6
مليار يورو للمساعدات اإلنسانية وإرساء االستقرار والمساعدة على الصمود لدعم السوريين الذين ال يزالون داخل البالد وممن هم في دول
الجوار .ويشمل ذلك  2.4مليار يورو لعام  2018و  2.4مليار يورو تقريبا ً للفترة ما بين  2020 -2019والتي تعهد بها االتحاد األوروبي
ودوله األعضاء في مؤتمر بروكسل في شهر نيسان من عام  .2018وقد وصلت المساعدات اإلنسانية المقدمة من قبل االتحاد االوروبي
حتى اآلن إلى ماليين األشخاص ،حيث تشمل تلك المساعدات الرعاية الصحية وخدمات الحماية والغذاء ومياه الشرب اآلمنة والمواد غير
الغذائية والمأوى والعالج الطبي الطارئ .وفي عام  ،2018خصص االتحاد األوروبي  280مليون يورو من المساعدات اإلنسانية لألزمة
السورية ،منها  140مليون يورو للمساعدات داخل سوريا.
في الداخل السوري  ،تم تخصيص نحو نصف المساعدات اإلنسانية من قبل االتحاد األوروبي لعمليات اإلنقاذ والعمليات اإلنسانية الطارئة،
في حين يتم إنفاق بقية المساعدات على خدمات تأمين مياه الشرب اآلمنة والصرف الصحي والنظافة الشخصية والغذاء وأنشطة حماية
الطفل والمستلزمات األساسية والتعليم في الحاالت الطارئة والدعم النفسي واالجتماعي وغيرها من الخدمات االساسية.
في لبنان  ،يقدم االتحاد األوروبي المساعدات النقدية وخدمات الرعاية الصحية الثانوية والتعليم غير الرسمي والمأوى (بما في ذلك المياه
والصرف الصحي والنظافة الشخصية) من أجل تحسين الظروف الصحية لألسر النازحة التي غالبا ً ما تكون بائسة .كما يعمل شركاء
االتحاد األوروبي على الرصد المنتظم للمخاوف الرئيسية المتعلقة بالحماية ،وتقديم التوعية واإلرشاد والمساعدة القانونية .وقد وصلت قيمة
المساعدات اإلنسانية في لبنان منذ عام  2012إلى نحو  750000سوري .وفي عام  ،2018وصل تمويل المساعدات اإلنسانية إلى 80
مليون يورو.
يدعم االتحاد األوروبي في األردن نحو  660000الجئ سوري ،معظمهم من النساء واألطفال ،من خالل المساعدات النقدية وخدمات
الحماية والصحة واستجابة حزمة فصل الشتاء من بين جملة أمور أخرى .في عام  ،2017استهدف  55مليون يورو من تمويل المساعدات
اإلنسانية األوروبية المخصصة لألردن الحاجات الطارئة ألكثر من  45000الجئ عالق على الحدود الشمالية الشرقية مع سوريا والعراق.
كما تم تخصيص  36مليون يورو إضافي لعام .2018
أما في مصر التي تستضيف أكثر من  122000الجئ مسجل ،فقط خصص االتحاد األوروبي  7.8مليون يورو لمساعدة الالجئين ممن
يعيشون في ظروف دون المستوى المطلوب في المناطق الحضرية من خالل خدمات الحماية والصحة والتعليم والمساعدات النقدية .وتم
تخصيص مبلغ إضافي قدره  4ماليين يورو لعام .2018
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