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 زيد المساعدات اإلنسانية في لبنان مع اقتراب فصل الشتاء المفوضية األوروبية ت

لمساعدة الالجئين السوريين في لبنان من  التي تقدمها نسانيةاإلمساعدات البزيادة المفوضية األوروبية  قامت

 .مليون يورو ٤۰ قدره خالل مبلغ إضافي

لمساعدة الالجئين األكثر ضعفا مع اقتراب  -مليون يورو ٤۲ -الجزء األكبر من التمويلص يخصوف يتم تس

يورو مليون  ۰سيتم تخصيص نحو . ودرجات الحرارة إلى ما دون الصفر حيث يمكن أن تنخفضفصل الشتاء، 

لخدمات الطبية في المستشفيات لاألسر تلقي ضمان استمرار وذلك لشاريع الرعاية الصحية الثانوية، لم أخرى

 حياة. نقذة للضمن العالجات الم  

تمويل اإلضافي تقديم المساعدة الحيوية عن طريق منح نقدية غير مشروطة لمساعدة عشرات اآلالف سيضمن ال

في الهدف يتمثل . حاليا   ال يتلقون أي مساعدةممن  بعض العائالت األكثر ضعفا   ولتحديدمن الالجئين في لبنان 

بعض العائالت اللبنانية األكثر تستفيد أيضا  ف سومساعدات خالل فصل الشتاء. الزيادة عدد األسر التي تتلقى 

 . ضعفا  

تحسين وإعادة تأهيل المباني  على مشاريع لمساعدة حوالي نصف مليون الجئ إلى التمويل جزء من يتم توجيهس

 قبل موسم الشتاء.  لهايتم استكماوالتي لم التي ال تلبي المعايير المطلوبة 

للمفوضية  ةالتابع )إيكو( الحماية المدنيةوالمساعدات اإلنسانية  دائرة، رئيس مكتب روتيفالبرونو  يقول

 بالنسبة خاصة   قاس  شتاء في لبنان، وال سيما في المناطق عالية االرتفاع، يمكن أن يكون ال"األوروبية  في لبنان 

وغير المعزولة جيدا  والتي  في الخيام أو المباني غير المكتملة والتي تعيشمأوى مالئم،  الديهليس  التيللعائالت 

 نوافذ". ليس فيها 

نحاول نحن للحياة.  ا  منقذحرفيا إضافية في هذا الوقت من السنة يمكن أن يكون  اتمساعدتقديم إن "ويضيف:

وتناقصها بشكل  الموارد  قلة على الرغم من -خالل فصل الشتاء اتلمساعدل الفئات األكثر ضعفا   تلقيضمان 

 . كبير"

تقديم تتمكن من لمنظمات اإلنسانية الشريكة في لبنان لليتم تخصيص تمويل المفوضية األوروبية وف س

يتم توزيع المساعدات من قبل وكالة األمم المتحدة لالجئين وسالمساعدات الحيوية إلى السكان المحتاجين. 

(UNHCRوالمنظمات غي )كير ر الحكومية الدولية، بما فيها منظمة CARE ،ومنظمة، ومنظمة إنقاذ الطفل 

 GVC (Gruppo diيطالية المجموعة الطوعية المدنية اإل, و، ومنظمة التضامنMedair ميدير

Volontariato Civile .) 

 



 خلفية ال

من  مليار يورو ٩،۰من خالل تخصيص االتحاد األوروبي قيادة االستجابة الدولية لألزمة السورية  يواصل

ها لتوفير المساعدات اإلنسانية, والدول األعضاء في يتم حشدها من قبل كل من المفوضيةإجمالي الميزانية، 

 االستقرار. إرساء و ,االقتصادية, ويةوالتنمو

مبلغ  تخصيص ية، أعلنت المفوضية األوروب۰۲٤١عام  شهر أيلول منلألمم المتحدة في وخالل االجتماع العام 

األزمة السورية.  بسببالمحاصرين  السكانحتياجات الستجابة لاللتمويل اإلنساني مليون يورو ل ٥۲قدره  إضافي

ويهدف التمويل مليون يورو.  ٦٦٥مساهمة اإلنسانية منذ بداية الصراع إلى إجمالي ال يصل ،هذا التخصيصوب

الدول المجاورة، في في سوريا و األكثر ضعفا  ولحة لألشخاص المتضررين إلى تلبية بعض االحتياجات الم  

 توسيع نطاق خدمات الرعاية الصحية وإمدادات المياه. وبشكل  خاص ل

مليون يورو تم  ٤۰لتمويل لبنان )بما في ذلك تخصيص مليون يورو  ۳٩مبلغ بتخصيص إيكو  قامتهذا العام، 

 (. مؤخراعنها ن عالاإل

 من المعلومات  لمزيد

 للمفوضية األوروبية:  ةاإلنسانية التابعالحماية المدنية ولمساعدات ل دائرة

http://ec.europa.eu/echo/index_en.htm  

  ةسوريالزمة األ حولنشرة ال

http://ec.europa.eu/echo/files/aid/countries/factsheets/syria_en.pdf  

 

 حاالت الطوارئ: في مركز تنسيق االستجابة 

http://ec.europa.eu/echo/files/aid/countries/factsheets/thematic/ERC_en.pdf  
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