األزمة السورية
الخطة اإلجرائية السنوية 4102
 .1السياق
كان مارس/آذار  1122هو الشهر الذي اندلع فيه الصراع
المدني في سوريا .حيث بدأ بموجة من االحتجاجات الداعية إلى
الديمقراطية في البالد ،تالها قمع عنيف من طرف النظام ،ما
أدى إلى نزاع يطال فاعلين محليين وإقليميين ودوليين وتصل
آثاره إلى بلدان الجوار .كما أسفر عن أزمة إنسانية خطيرة،
أصبحت بعد ثالث سنوات ،أزمة طويلة األمد ال يرى لها حل
على المدى القصير.
وقد تسبب العنف في حصيلة مؤقتة تتجاوز  201.111قتيل
ومئات اآلالف من الجرحى .نزاع تتواجه فيه القوات الموالية
للنظام السوري مع مجموعة من الفصائل المعارضة المتشرذمة
جدا من الثوريين والمتطرفين والمعتدلين .وتنعكس آثار األزمة
اإلنسانية على داخل البلد والمناطق المتاخمة له مع العراق
واألردن ولبنان وتركيا ومصر .فقد تم إحصاء  3،9ماليين
متضرر 1في مايو/أيار ( 1122من أصل  12،2مليون الذين
يمثلون إجمالي عدد السكان) ،من بينهم  9،0ماليين الجئ
( 001.111في مخيمات الالجئين والباقي خارجها) ،وأكثر
من  0،0ماليين نازح داخلي من بينهم  % 20من القاصرين.
وأما الوضع اإلنساني ميدانيا فإنه بالغ التعقيد حيث توجد
مصاعب جسيمة للوصول إلى المواطنين المحتاجين بسبب الحصار الحديدي المضروب على مناطق واسعة من البالد والمدن المحاصرة
من طرف القوات الحكومية (ليس فقط في العاصمة والمناطق الساحلية المتوسطية لكن أيضا في الجنوب والمناطق الوسطى) ،وعلى يد
المجموعات المتمردة (والسيما في شمالي وشرقي سوريا).
وعلى الرغم من المساعي الدبلوماسية ،وإجراء مفاوضات السالم المسماة "جنيف  "1وتبني "إعالن رئاسة مجلس األمن الدولي" حول
التحديات اإلنسانية في سوريا والمصادقة على القرار  1293في األشهر األولى من عام  ،1122فإن األوضاع اإلنسانية ما فتئت تتفاقم .إذ
يكت سي السياق السوري مزيدا من الصعوبة والخطر بالنسبة للعمل فيه بسبب المشاكل والمواجهات القائمة بين عدة مجموعات .وقد أضحى
انتهاك القانون الدولي اإلنساني وحقوق اإلنسان عملة يومية يتداولها العديد من الفاعلين المتورطين في النزاع.
من جهة أخرى ،فقد طال النزاع بصورة مباشرة اآلن البلدان المتاخمة التي أصبحت تواجه مصاعب جسيمة لتغطية احتياجات حشود
الالجئين وضمان مستوى الئق من الحماية لهم .وقد رأت كل من األردن ولبنان نفسيهما متجاوزين بالنسبة لقدرتهما على رعاية من يصل
إلى أراضيهم.

 1مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية ( ،)OCHAلمحة عن االحتياجات اإلنسانية .4102
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وهكذا ،ففي العراق ،2كان الممر إلى بغداد سالكا في وجه الالجئين السوريين ولو أن المعبر الحدودي "القائم"
كان مغلقا األمر الذي يجعل من الصعب عمليا على الالجئين السوريين ومن يرغبون في العودة أن يجدوا لهم
مكانا في األراضي العراقية (وقد يؤدي إعادة فتح هذا المعبر الحدودي إلى وصول أعداد كبيرة من الالجئين).

وفي األردن وعلى الرغم من أن السلطات تقول بأن الحدود لم يتم إغالقها رسميا ،لكن من الواضح تطور القيود
الذي حصل .إذ يقيم الالجئون خارج المخيمات (حوالي  ،)% 01وداخلها ،حيث توجد ثالثة مخيمات لالجئين:
الزعتري في محافظة المفرق ،ومريجب الفهود 3في محافظة الزرقاء الذي تموله اإلمارات العربية المتحدة،
ومخيم ثالث من تمويل األمم المتحدة بشكل رئيسي ويسع لحوالي  211.111شخص في محافظة األزرق ،وقد
تم افتتاحه في  91أبريل/نيسان  .1122ويعود تنسيق التحرك اإلنساني إلى الهيئة الجديدة المسماة "إدارة
مخيمات الالجئين السوريين" التابعة لقسم األمن العام األردني.

ومازال لبنان يتبنى حتى الساعة سياسة األبواب المفتوحة في وجه الذين يفرون من العنف ،لكن الرعاية
والحماية ليست كافيتين .ويقيم  % 01من الالجئين في مساكن مؤجرة فيما يقطن اآلخرون في مخيمات غير
رسمية وفي مراكز جماعية ،األمر الذي يتطور وفق ( )ECHOإلى حاجة ماسة إليجاد حل سكني بديل وعاجل.
وقد شهد لبنان ،بعد اندالع النزاع السوري ،ارتفاعا في عدد سكانه بحدود  ،% 11األمر الذي له تداعيات على
االستقرار الهش الذي يعرفه لبنان الغارق في دوامة من االضطرابات الداخلية.

كما يوجد في تركيا 44 ،مخيما لالجئين ،تقع في  01محافظات ،تحت اإلشراف المباشر للوكالة الحكومية التركية
للكوارث والطوارئ ( )AFADوالهالل األحمر التركي .وكانت الوكالة المذكورة أعلنت في يناير/كانون الثاني
 4102أن العدد اإلجمالي للسوريين المسجلين والذين يتلقون الرعاية في تلك المخيمات الـ  ،44بحدود
 ،402.421بمن فيهم  041سوريا يتلقون عالجا طبيا في المستشفيات  . 4بينما يوجد باقي الالجئين السوريين في
البالد ،بحدود  ،% 01خارج المخيمات ،ما يجعل منهم مجموعة هشة ،حيث يواجهون صعوبات إضافية أكثر مما
يجدونه في بلدان مجاورة :الحاجز اللغوي وغياب الرعاية التامة (الصحة والتعليم) من طرف الحكومة التركية،
التي ال تقدمها لمن يوجدون خارج المخيمات.

 ،Humanitarian Implementing Plan (HIP) 2سوريا ،أزمة ،النسخة .1129 .1

 3يعرف هذا المخيم أيضا باسم المخيم اإلماراتي-األردني أو مخيم حلبات.
4

 42 ،UNHCR Turkey Syrian Refugee Daily Sitrepيناير/كانون الثاني .4102
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معلومات عامة وإنسانية
 4112مليون

إجمالي السكان
 11111مليون شخص:
إجمالي األشخاص الذين لهم
احتياجات
إجمالي الالجئين في البلدان
المجاورة (تسجيل  9مايو/أيار
5
)4112

النازحون في الداخل
مؤشر التنمية البشرية

-

 319مليون في سوريا

 116في البلدان المجاورة ( 211كالجئين و 412في مجموعات احتضان)
مصر191.611 :
العراق441.611 :
األردن139.921 :
لبنان1.122.314 :
تركيا241.112.221 :
شمال افريقيا13.132 :
6
المجموع4.221.239 :

 111ماليين
لبنان ( ،11221رتبة )24
سورية ( ،11126رتبة )111
األردن ( ،112رتبة )111

 .4مجموعات بشرية هشة
في أجواء من الحرب األهلية غير واضحة الحدود ،التي تطال كل التراب الوطني والتي ال تكفل الوصول إلى الضحايا ،فإن األكثر تعرضا
لآلثار المباشرة للعنف هم النازحون داخل سوريا والالجئون في البلدان المجاورة ،دون أي تمييز بين المجموعات العرقية أو الدينية .وكما هو
معروف في نزاعات مماثلة ،فإن النساء والقاصرين وكبار السن ،هم الذين يعانون من هشاشة أكثر ،باإلضافة إلى األشخاص المنتمين إلى
المجموعات المحتضنة.
وباإلضافة إلى ذلك ،هناك المشكل الذي يطال الالجئين الفلسطينيين في األراضي السورية ،الذين يتعرضون لهجمات مباشرة من المتقاتلين،
عالوة على انسداد السبل في وجههم لالنتقال إلى بلدان مجاورة مثل األردن.

5

 3 ،Interagency Regional Response to Syrian Refugeesمايو/أيار .4102

 6العدد اإلجمالي لالجئين المسجلين والذين يوجدون قيد التسجيل حسب المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين ،بتاريخ  3مايو/أيار .4103
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 .2االحتياجات اإلنسانية الرئيسية والرد الدولي
في ما يلي االحتياجات اإلنسانية وفق القطاعات:

الحماية 319 :ماليين شخص لهم احتياجات الحماية .يمثل الحصول على االحترام الكامل للقانون اإلنساني الدولي
وحقوق اإلنسان من طرف كافة المتحاربين وتيسير وصول الفاعلين اإلنسانيين في المناطق األكثر تضررا من العنف،
أولوية قصوى .كما أن حماية القاصرين والوقاية والرد على عنف الجندر تمثل ذلك بالنسبة لخطة الرد اإلقليمي
( .)RRP6وإذا لم يتم إحراز أي اتفاق في مواجهة الظرفية الحالية ،فمن المتوقع أن يسجل ديسمبر/كانون األول 4102
رقم  4مليون طفل/ـة الجئ/ـة .كما توجد مشاكل التوتر النفسي والصحة العقلية.

الماء والنظافة والصرف الصحي .إن مجموع السكان ،أي  40مليون شخص ،يعانون من نقص في هذه المجاالت .إذ
أن توزيع الماء والمعالجة الكيماوية أمر أساسي للسيطرة على أمراض مثل شلل األطفال .ويمثل الوصول إلى الماء
وأنظمة الصرف الصحي والنظافة مشكال عويصا في المخيمات غير الرسمية في لبنان واألردن حيث ينقص الماء في
أشهر الصيف والخريف.

الصحة .هناك  121.111شخص جريح يحتاج إلى اإلسعافات األولية و 41مليون شخص بحاجة إلى االستفادة من الخدمات الصحية
األساسية في سوريا .ومازال تقديم الخدمات الطبية والمعدات واألدوية ،لمعالجة الضحايا المباشرين للعنف ،يمثل
أولوية داخل البالد .وقد تم في عام  4102اكتشاف ظهور شلل األطفال ،الذي تم اعتباره حالة طوارئ في الصحة
العامة .إذ تعتبر النسب المتدنية للحصول على مناعة األطفال وتنقالت الناس من األسباب المساعدة على تنقل
األمراض .وبموازاة ذلك ،ترى بلدان االستقبال كيف أن أنظمتها الصحية أصبحت مشبعة ،نظرا للعدد الكبير لالجئين
الوافدين عليها ،عالوة على احتياج الكثيرين منهم لعالجات ألمراض مزمنة فيما ال يستطيعون تحمل تكاليف الخدمات
الصحية .كما توجد مخاطر تفشي األوبئة.
السكن والحاجات غير الغذائية 7.يتم تعريفها بأنها احتياجات حيوية لقرابة  319مليون شخص ،مع تدهور الوضع
خالل فصل الشتاء الصعب .كما توجد احتياجات عاجلة للسكن والحاجات غير الغذائية بالنسبة لالجئين في البلدان
المجاورة ،الذين ليست لهم مصادر دخل اعتيادي والذين ال يستطيعون تحمل تسديد اإليجار و ال النفقات الغذائية لكل
األسرة .وعلى الرغم من وجود  42مخيم لالجئين بين تركيا واألردن والعراق ،فإن  % 42من الالجئين يوجدون
خارج المخيمات ،مع وجود هشاشة خاصة لدى الالجئين الحضريين ،الذين يعانون من تكاليف أكثر ويتنافسون على
الفضاء .وما زال يعتبر مجال الملجأ  /السكن في لبنان ذا أولوية ،باإلضافة إلى تقديم المساعدة غير الفورية ،بما في
ذلك الحاجات غير الغذائية الموجهة للوافدين الجدد ،األمر الذي مازال يعتبر أساسيا في معالجة الوضع.
أمن الغذاء والتغذية .في إطار عنف يشمل حرب التجويع لمجموعات كاملة من السكان ،يالحظ تدهور األمن الغذائي
والخطر المتنامي لسوء التغذية بين القاصرين والنساء بسبب انعدام األمن الغذائي وعوامل موازية مثل الصرف
الصحي والخدمات الصحية .فهناك  319مليون شخص محتاجون ألمن الغذائي والتغذية.

Non food items (NFI) 7
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 .2التحديات
 oالتنسيق :الدفاع عن تزعم األمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب األحمر ( )CICRداخل سوريا ،وتشجيع كافة المانحين على
تمرير الموارد من خالل الوكاالت اإلنسانية المميزة والموجودة على األرض ،والتأكيد على الحاجة إلى رد منسق ومتعدد
القطاعات ومتكامل مع وكاالت التنمية في البلدان المستقبلة ،من أجل تقديم المساعدة لسكان بلد االحتضان.
 oالوصول :تأمين وصول السكان المدنيين ،مع تجاوز المحدودية الجغرافية ،حيث أن هذا ما زال مقيدا جدا داخل سوريا .ففي
األردن ،ال توجد مشاكل وصول بالنسبة للمنظمات اإلنسانية .إال أن في لبنان ،ترتبط القيود بمدى تدهور المستوى األمني في
المناطق التي يوجد فيها الجئون.
 oاألمن :يوجد مستوى كبير من عدم األمن ويقوم جميع الفاعلون المتحاربون بتأمين ممرات آمنة للمدنيين والموظفين المهمات
اإلنسانية.

 .4الرد اإلسباني 4102
سيخصص "مكتب العمل اإلنساني" ( )OAHخالل  1122في انسجام مع المخطط المديري الرابع ،لألزمة السورية ،ردا إنسانيا
نوعيا (التوجه االستراتيجي  .)0وسيمثل التخفيف من عدم المساواة والهشاشة المترتبة عن الفقر الشديد واألزمة ،موضع اهتمام
(التوجه االستراتيجي  .)1كما سيتم تبني مقاربة لتشجيع أنظمة التماسك االجتماعي والخدمات االجتماعية األساسية (التوجه
االستراتيجي .)2
وسيتم من جهة ،تقديم رد أساسي على االحتياجات اإلنسانية ،مع إعطاء األولوية للعمليات التي يستفيد منها السكان الذين يعانون
من الهشاشة ،من قبيل "األشخاص النازحين في الداخل" ( )IDPوالالجئين والالجئات السوريين والفلسطينيين المتضررين من
النزاع والسكان المستقب لين من البلدان المجاورة الذين يعانون بدورهم من الهشاشة ،والسيما النساء والقاصرين وكبار السن .ومن
جهة أخرى سيتم عبر الشراكة مع فاعلين في المجال اإلنساني من ذوي االختصاص ،وفق قدراتهم العملياتية والتقنية والمالية،
تمرير الجهود اإلنسانية بشكل أولوي عبر شبكة الشركاء في المجال اإلنساني ،المتخصصين ،في إطار نظام األمم المتحدة واللجنة
الدولية للصليب األحمر والمنظمات غير الحكومية.
واستمرارا لخط العمل الذي بدأ في عام  ،1129يتم تعريف كل من سورية ولبنان واألردن ،كبلدان تحظى بأولوية التدخل ،حيث
تتم المراهنة على العمل من خالل مقاربة إقليمية متكاملة وقابلة المتصاص المشاكل في تماسك مع المقاربة المتكاملة التي تتبناها
األمم المتحدة.
والبد أن نبرز في مجال الحماية ،أن هذه األخيرة ستستند إلى برامج تتصل بالقطاع الفرعي النفسي فضال عن تدخالت تحفز حماية
الضحايا وتطبيق القانون اإلنساني الدولي (.)DIH
وأما بالنسبة لقطاعات األمن الغذائي واإليواء والمواد غير الغذائية ،فسيواصل تقديم الدعم للبرامج ذات مقاربة الحماية االجتماعية
التي تستعمل أدوات تحويل األموال ،وتسمح بتفعيل االقتصاد المحلي وفي نفس الوقت تعزز من االستقاللية الذاتية وتقوم بتمكين
األشخاص المستفيدين بعدما تزودهم بمرونة تمكنهم من تعريف أولوياتهم بأنفسهم بالنسبة للنفقات وذلك وفق احتياجاتهم األلح
واآلنية على المدى القصير ،وعادة ما تكون هذه األخيرة على شكل سكن ومواد غذائية وأدوية .ويندرج هذا ضمن مقاربة الحماية
االجتماعية والحقوق المتصلة بالمخطط المديري الرابع للتعاون اإلسباني.
وفي نهاية المطاف ،سيتم تقديم الدعم على صعيد قطاع الصحة ،لبرامج تعنى بالبلدان المتاخمة التي تتبنى مقاربة تمتص اآلثار
وتسمح الستفادة أحسن لالجئين شديدي الهشاشة ،بالنسبة للخدمات الصحية من المستويين الثاني والثالث ،من خالل العمل بشكل
وثيق مع النظام الصحي المحلي ،سواء عبر تمكين موظفيهم أو دعمهم من خالل تزويدهم بالمواد و/أو المعدات ،وذلك بهدف تقليص
تدهور القطاع وتحسين الخدمات المحلية .وهذا يعني تقديم الدعم للهياكل الصحية المحلية داخل سوريا أيضا.
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كما سيتم دعم اآلليات التي تسمح بتقديم رد إقليمي على الحاالت المستعجلة.
وكانت إسبانيا تعهدت في قمة الكويت ،بتخصيص  1،1ماليين يورو بالنسبة لألزمة السورية .لكن قد يتم تعديل ذلك المبلغ ،في
منتصف السنة الحالية إثر مراجعة النداءات الدولية.
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