جائحة فريوس كورونا
االتــحــاد األوروبــي يـســـانـــد الالجــئــيـــن الــســــوريـــيـــن واملجتمعات
املحلية الضعيفة يف العــراق واألردن ولبنان وتركيا

حزيران # 2020كورنافريوس EUTF#سوريا #الفريق_األوريب

كجزء من اإلجراءات التي اتخذها االتحاد األورويب مـن أجـل التــصـدي لــتــفـشــي فريوس كورونا عىل مسـتـوى العالـم،
قام الصـنـدوق االسـتــئـمـاين اإلقـليــمـي لالتحاد األورويب بتخصيص حزمة مســاعدات جديــدة لالســتــجــابــة لألزمــة
السورية وأعاد توجيه املبادرات الجارية يف القطاعات الرئيسية .وتجــدر اإلشارة إىل أن إجراءات الصندوق االستئامين
لالتحاد األورويب أظهــرت بالفعل نتائج ملموسة يف مكافحة فريوس كورونا

يف العراق
عـامال صـحــيًــا عــلـــــى
 تم تدريـب أكــثـر من ً 270الوقاية من العدوى ومكافحتها
 تــم رشاء مســتلزمات الوقايــة الشخصيــــة ومعــدات رش مــواد التعقيــملــــوزارة الــــــزراعــــة
 تــم توزيــع لــوازم النظافــة وتقديم خدمــات الرعاية الطارئــة والتثقيف الصحيوسيارات اإلسعاف يف خمــســة مخيامت لالجئني

 55مليون يورو
هي قيمة حزمة املساعدات الجديدة لالجئني السوريني والفئات
املحتاجة يف األردن ولبنان وقد شملت:
 الخدمات الصحية الطارئة مبا يف ذلك الحصول عىل مستلزمات الوقايةالشخصية وتقديم الدعم الطبي ملراكز الحجر ودعم الصحة النفسية
 الخدمات األساسية التي ترتبط باملياه والرصف الصحي والنظافة -الحامية الصحية واالجتامعية لالجئني الفلسطينيني يف سوريا واألردن ولبنان

 -تم نرش حمالت توعية شاملة حول فريوس كورونا وحول أهمية التعقيم عىل شبكة اإلنرتنت وخارجها

يف األردن
 تم رشاء مستلزمات الوقاية الشخصية واملستلزمات الطبية ومعدات التشخيص لدعم خطة التأهب واالستجابة الوطنية لفريوس كورونا تم توسيع أقسام الطوارئ يف ثالثة مستشفيات عامة وتجهيزها ،مبا يف ذلك ثالث سيارات إسعاف تم نرش تثقيف صحي وأنشطة توعية حول اإلسعافات األولية عن بعد عرب وسائل التواصل االجتامعي تــم تــعـــزيــز تـــدابـــيـــر الـــنـــظــــافــــة والـــســـالمــــة بـــشـــكل كــــبــــيـــــر فـــــي مــخــيــــمــــات الالجـــئـــيـــن -تم توفري الــــتــــعــــلــــيــــم عــــن بــــعــــد وتــــقــــديــــم خــــدمــــات الحــــمــــايــــة ألطفال األســــر األشــــد فــــقــــ ًرا

يف لبنان

 تم تجهيز  60مرك ًزا للرعاية الصحية األولية مبستلزمات الوقاية الشخصية ،مبا يف ذلك الكاممات ومستلزمات النظافة -تم تجهيز مراكز التنمية االجتامعـية باألـقنعـة الجراحيــــة واألقـــــنعـــــة التــــنــــفــــســــيــــة FFP2

 متت إعادة تأهيل مركز الطوارئ التابع للصليب األحمر اللبناين لتحسني عملية االستجابة للمكاملات الطارئة تم إجراء حـــمالت توعية وبـــرامـــج تـــدريــب للعاملني واملتطوعني والعـــمـال املجتـــمـــعيـــيـــندعــــــــم الــخــــــدمــــــــات الــعــــــــــــامــــــــــة لــضــــــــمــــــــان تــــــوفــــــــيــــــــــر مــــــــيــــــــــاه صــــالــــحــــــــــة
 تــــــــمللــــشــــرب

يف تركيا
 تم توفري مستلزمات الطوارئ ولوازم النظافة وتعزيز الوعي الصحي عىل الحدود الرتكية السورية تــم تقديــم التثقيــف الصحــي واالستشــارات والخدمــات النفســية االجتامعيــة لالجئــني الســوريني واملجتمعــات املضيفــة عن بعد عــرب الهاتــف ،باإلضافة إىلتأمني مستلزمات الوقاية

التص ّدي
للعنف الجـندري

أسـفر تفـــيش فـــيـــروس كـــورونـا عـــن ارتفاع حدة العنف
الـــمـــنـــزيل وتـــزايـــــد الصعوبــات فـــي الوصــول إىل
النسـاء الــمـــعــرضــات للــعــنــف .لـــذا ،يضــمــن
الصندوق االستئامين توفـيــر خــدمــات الحامية األسـاسيــة
للــنــســاء اللــوايت يواجهن العــنــف الجنــدري ،مـــن
خـــالل مالجئ خاصــة واسـتــشـارات هاتــفــيــة وخدمات
إحالة.

استجابة الصندوق االستئامين اإلقليمي لالتحاد األورويب لألزمة السورية باألرقام

تم تخصيص  2.2مليار يورو للربامج املعتمدة منذ ديسمـبـر  2014لتعــزيــز قــدرة أكـثـــر من  7.6مـليــون شخص عىل الصمود ،وتحديدًا الالجئيـن السـورييـن
وســكاـن الـــبــلــدان الـمـضـيـفــة املحتاجيــن ،وذلك فـي كــل من العراق واألردن ولبنان وتركيا.
وبشكل خاص ،تم إنفاق:

 242€مليون
عــــلــــى مــــــشــــــاريــــــع املســاعــدة
االجتامعية التي وفرت حــــتــــى اآلن املساعدات
النقدية ومساعــــدات األغــــــــذيــــة ملــــا
يقــــارب  300,000شخص محتاج

 225€مليون
لدعم املــشــاريع التي تهدف إلــــى تحسني خدمات
امليـــاه والـصـــرف الــــصــــــــحــــي
والــنــــظــــــافــــة ،وقــــد
اســــــــتــــــــفــــــــاد مــــــنــــــهــا 500,000
شـخص محـتــاج تقريـبــاً

 313€مليون

لــتــــعــزيــز خــــدمــــــات الــرعــــــايـــــة
الطبـيـة ،وقـد اسـتــفــاد مــــنــــهــا 4
مــــــاليـيـــن شـــخــــــص

للمزيد من املعلومات يرجى زيارة

املوقع اإللكرتوين للصندوق االستئامين اإلقليمي لالتحاد األورويب لالستجابة لألزمة السورية
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