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سجل أكثر من  5.5مليون سوري كالجئين في بلدان الجوار ,فيما تدخل األزمة
أدّى النزاع السوري إلى نشوب أكبر أزمة إنسانيّة في التاريخ المعاصر .فقد ُ
المستمرة عامها التاسع .ورغم وصول مئات آالف الالجئين السوريين إلى أوروبا خالل عامي  2015و  ، 2016غير أن العبء األكبر في استضافة الالجئين
يقع على عاتق البلدان المجاورة .فلبنان الذي يعيش فيه اكثر من  850000الجىء سوري مسجّ ل واألردن الذي يقطنه  650,000آخرين يستضيفان أكبر
عدد في العالم من الالجئين المسجلين بالمقارنة مع تعداد السكان .ففي لبنان ،واحد من أصل كل خمسة أشخاص الجئ ،في حين تصل هذه النسبة في األردن
إلى واح ٍد من أصل كل  15شخصا ،هذا وتستضيف تركيا أكبر عدد من الالجئين في العالم ،حيث يصل عددهم إلى  3.6مليون إنسان .أما العراق ومصر،
فيستضيفان أعداداً كبير ًة من الالجئين السوريين إلى جانب الجئين من العديد من البلدان األخرى .يقيم الكثير من هؤالء الالجئين في البلدان المضيفة منذ عدة
.أعوام ،ويعانون لكسب قوت يومهم ،لكن وضعهم يزداد سوءا ويواجهون مستويات كبيرة من الفقر

الصندوق االستئماني
ً
استجابة لألزمة السورية ‘مدد’ في ديسمبر/كانون األول عام  ، 2014بدأت تزداد مساعدات االتحاد األوروبي
منذ أن استحدث الصندوق االستئماني األوروبي
ً
ً
الطارئة لالجئين السوريين والبلدان المستضيفة لهم من خالله .فعبر إسهامات وتعهدات  22بلدا عضوا في االتحاد األوروبي وكذلك تركيا ،والتي تصل اليوم
ً
.تقريبا ً إلى  240مليون يورو،
إضافة إلى إسهامات العديد من مؤسسات االتحاد األوروبي ،نجح الصندوق بحشد ما يزيد عن  2.2مليار يورو لغاية اليوم
وقد وافقت إدارة الصندوق على مشاريع ضخمة تركز على التعليم ،وسبل العيش ،والصحة ،والدعم االجتماعي االقتصادي ،والبنى التحتية للمياه والصرف
الصحي ،لمصلحة الالجئين والمجتمعات المحلية ،وصلت في مجموعها إلى أكثر من  2.2مليار يورو ،منها ما يزيد عن 2مليار يورو تم التعاقد عليها في إطار
.اكثر من  90مشروعا ً مع شركاء الصندوق التنفيذين على األرض لمصلحة  7مليون مستفيد في المنطقة

كيف يعمل الصندوق؟
•المرونة من خالل العمل على نطاق إقليمي يسمح بخطوات يضطلع بها أكثر من بلد وكذلك
تعزيز التنسيق محلياً.
• بناء الجسور في مجال عالم العمل اإلنساني والتنموي من خالل برامج تحقق نتائج
ً
إضافة إلى برامج طويلة األمد.
سريعة،
• بناء شراكات إستراتيجية مع المانحين والبلدان المستضيفة والشركاء التنفيذين من خالل حوكمة
شاملة في المجلس وخطوات يضطلع بها أكثر من شريك.
• التغطية الواسعة الفاعلة في تحقيق أعلى مستوى من األثر من خالل جمع األموال في بوتقة
واحدة تشمل ميزانية االتحاد األوروبي والمانحين ،واعتماد مشاريع كبيرة وتحقيق أجور
تعامالت منخفضة (أقل من  1بالمئة(.
• التكيــف مــع القــدرة علــى االســتجابة فــي الوقــت المناســب ألي تغ ّيــر يطــرأ علــى االحتياجــات وأيــة
تطــورات جديــدة فــي المنطقــة ،وهــذا قــد يشــمل اللجــوء مســتقبالً إلــى أداة تمويــل متخصصــة فــي مرحلــة
مــا بعــد األزمــة.
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األهداف
تماشــيا ً مــع األولويــات التــي أقرهــا مؤتمــر لنــدن
حــول ســوريا عــام  2016ومؤتمــرات بروكســل
حــول مســتقبل ســوريا والمنطقــة خــال األعــوام
 2019 - 2017واالتفــاق العالمــي بشــأن
الالجئيــن ،فــإن الهــدف الرئيســي للصنــدوق
يتلخــص فــي تعزيــز قــدرة الالجئيــن علــى الصمود
ومســاعدتهم فــي االزدهــار بــدالً مــن االكتفــاء
بالبقــاء علــى قيــد الحيــاة ،وذلــك مــن خــال ســد
ثغــرة التمويــل وبنــاء جســر يربــط بيــن جهــود
اإلغاثــة اإلنســانية والتنميــة .كمــا يعمــل الصندوق
فــي اآلن ذاتــه علــى مســاعدة البلــدان والمجتمعات
التــي تســتضيف الالجئيــن فــي التأقلــم مــع األعبــاء
االقتصاديــة واالجتماعيــة اإلضافيــة الناتجــة عــن
األزمــة.
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النتائج
:تظهر نتائج المسح ألول  73مشروعا ً مولها الصندوق تحسنا ملموس و نتائج
	•يحصل أكثر من  470.000طفل الجئ ومن أبناء المجتمع المحلي على تعليم رسمي وغير رسمي من المستوى الجيد
	•حصل حوال 6.900شاب وشابة من الالجئين و أبناء المجتمع المحلي على منح دراسية
	• يحصل قرابة  530.000الجئ وشخص من الفئات الضعيفة على فرص االعتماد على الذات اقتصاديا و تأمين سبل العيش
	• يحصل أكثر من  4.2مليون شخص من الفئات الضعيفة والالجئين على الرعاية الطبية والخدمات الصحية
	• يحصل قرابة  400.000الجئ وفرد من أبناء المجتمع المحلي على خدمات المياه والصرف الصحي
	• لــدى أكثــر مــن  560.000شــخص مــن الفئــات الضعيفــة فــرص للحصــول علــى خدمــات الحمايــة بــدءا مــن إجــراءات إزالــة األلغــام إلــى الدعــم
المجتمعــي ،التــي تشــمل حمــات التوعيــة النفســية واالجتماعيــة
	• يستفيد أكثر من مليون الجئ وفرد من أبناء المجتمعات المحلية من دعم التماسك االجتماعي

أمثلة عن المشاريع
الحمايــة االجتماعيــة  :يهــدف المشــروع الــذي يقــوده البرنامــج الغذائــي
العالمــي بدعــم مــن الصنــدوق االســتئماني األوروبــي إلــى تطويــر مرونة
اللبنانييــن األكثــر فقــراً والالجئيــن الســوريين .يتــم تقديــم الدعــم المباشــر
للمجتمعــات المحليــة األفقــر ،كمــا يتــم تقديــم الدعــم التقنــي للحكومــات
المحليــة لدعــم جهودهــا الراميــة إلى تنفيذ أنظمــة المســاعدات االجتماعية
بنجاح.
يســاعد هــذا المشــروع  75000لبنانــي متواضــع اقتصاديــا ً والجــئ
ً
ـتجابة لألزمــة
ســوري فــي لبنــان .الصنــدوق االســتئماني األوروبــي اسـ
الســورية يدعــم هــذا المشــروع بتمويــل قيمتــه  48مليــون يــورو.

المســاواة بيــن الجنســين والمرونــة وســبل العيــش :تحســين الظــروف األمنيــة
والمرونــة وســبل العيــش لنحــو  45000الــف الجئــة ونــازح وفــرد مــن
المجتمعــات المحليــة فــي لبنــان والعــراق هــو الهــدف الرئيســي لمشــروع
ممــول مــن الصنــدوق االســتئماني األوروبــي بقيــادة المبــادرة النســوية اليورو
متوســطية .يعــزز هــذا المشــروع المســاواة بيــن الجنســين وتمكيــن المــرأة
علــى المســتوى الوطنــي فــي لبنــان واألردن والعــراق مــن خــال أنشــطة
مختلفــة.
ً
ـتجابة لألزمــة الســورية يدعــم المشــروع
الصنــدوق االســتئماني األوروبــي اسـ
بتمويــل قــدره  12.5مليــون يــورو.

الخدمــات الصحيــة  :تعزيــز الخدمــات الصحيــة وبنيتهــا التحتيــة مــع
زيــادة جــودة العنايــة الحرجــة ،هــو الهــدف األساســي لعمــل ال AISPO
بمحافظــة دهــوك ،فــي اقليــم كردســتان العراقــي .بفضــل دعــم اإلتحــاد
األوروبــي ،تمكــن أكثــر مــن مليونــي عراقــي ،والجــئ ســوري ونــازح
باالســتفادة مــن تطويــر وتحســين الخدمــات الصحيــة :تــم تزويــد مستشــفى
هيفــي لمدينــة دهــوك بغرفــة عمليــات جراحيــة جديــدة ووحــدة عنايــة
حثيثــة لحديثــي الــوالدة .
بفضــل األجهــزة الطبيــة الجديــدة المتطــورة وتعــاون المرضــى مــع
الــكادر الطبــي ،تحســنت نســبة البقــاء علــى قيــد الحيــاة بشــكل ملحــوظ.
ً
اســتجابة لألزمــة الســورية
يدعــم الصنــدوق االســتئماني األوروبــي
المرحلــة الثانيــة مــن هــذا المشــروع بمبلــغ خمســة مالييــن يــورو.
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