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 18/09/2014تحديث 

بعد مؤتمر المانحين في الكويت في كانون الثاني، بلغت 
 االتحاد األوروبي ودوله األعضاء المبالغ التي خصصھا

لالستجابة  مليار يورو 2.9أكثر من الثماني وعشرون 
ألزمة اإلنسانية في سوريا وامتداداتها إلى بلدان لتداعيات ا
  يورو من خالل مختلفارملي 1.5  أكثر منالجوار، منها

 الدول  من مليار يورو1.4حوالى آليات المفوضية األوروبية و
وفي حين .  في االتحاد األوروبياألعضاء الثماني والعشرين

ية أن الجزء األكبر من األموال مخصص للمبادرات اإلنسان
ًداخل سوريا، فإن مبلغا متزايدا سيساهم في التخفيف من  ً
الضغوطات في بلدان الجوار، السيما لبنان واألردن وتركيا 

 . والعراق
  

 األرقام الخاصة بلبنان
في المنطقة مسجلين أو ينتظرون  الجئ 3,030,653  من بين

، المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئينالتسجيل لدى 
 15غ عدد من طلب المساعدة من المفوضية في لبنان حتى بل

االطالع يمكن (الجئ  1,186,896أكثر من  2014 أيلول
على األرقام المحدثة على البوابة اإللكترونية للمفوضية الخاصة 
: بالالجئين السوريين

p.regional/syrianrefugees/org.unhcr.data://https
hp .( ،الجئ 000,42 أكثر منهناك باإلضافة إلى هؤالء 

 واعاديقدر عدد اللبنانيين الذين فلسطيني من سوريا، فيما 
  . 17,500 بنحو من سوريا

 
  مليون372,7ة المفوضية األوروبيوحتى اليوم، خصصت 

   :يورو ألغراض االستجابة في لبنان
 مليون يورو من موازنتي اآللية األوروبية 200,4تم توفير  -

 لمساعدة المؤسسات اللبنانية للجوار والشراكة، وآلية االستقرار
 األموال إلى ويضاف هذا المبلغ. على مواجهة تداعيات األزمة

  .ًا للبنانسنويالتي تخصص 
   
مديرية العامة للمساعدات اإلنسانية والحماية ال وفرت -  

 172,3 حتى اآلن )إيكو(التابعة للمفوضية األوروبية  المدنية
كمساعدة إنسانية أو خصصت  تم التعاقد بشأنها مليون يورو

 .للبنان



 المفوضية األوروبية التي تمولهااألنشطة 
  ًحاليافي لبنان والمنفذة 

 

  راكة اآللية األوروبية للجوار والش
  

  دعم المناطق المتأثرة بتدفق الالجئين السوريين إلى لبنان
   يورو5,000,000: المبلغ

  2015شباط  -2012آب : فترة التنفيذ
  .تعزيز قدرات السلطات والمنظمات اللبنانية في التعامل مع األزمة: الهدف

ل مــع تحــسين القــدرة الحاليــة للمؤســسات اللبنانيــة علــى التعامــ: النتــائج المتوقعــة
األزمــة؛ تعزيــز قــدرة المــدارس االبتدائيـــة والثانويــة الرســمية فــي المنــاطق والتـــي 
ـــيم فيهـــا؛ وتعزيـــز النـــسيج االجتمـــاعي  تـــستقبل الجئـــين مـــن ســـوريا وجـــودة التعل

  ).تمكين المجتمعات المحلية(واالقتصادي للمجتمعات المحلية 
  الجئينالمفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون ال: الشريك الرئيسي

األطفــال فــي ســن المدرســة والمراهقــون مــن الالجئــين والجماعــات : المــستفيدون
المستـــــــضيفة؛ المؤســـــــسات والمنظمـــــــات العامـــــــة والخاصـــــــة اللبنانيـــــــة المعنيـــــــة 

 .باالستجابة لتدفق الالجئين؛ والجماعات المستضيفة
 

   2دعم المناطق المتأثرة بتدفق الالجئين السوريين إلى لبنان 
   يورو10,000,000: المبلغ

   2015حزيران  -2012 األول كانون: فترة التنفيذ
تعزيز حصول األطفال من الالجئين والجماعات المستضيفة فـي لبنـان : الهدف

  .على الخدمات التعليمية والخدمات ذات الصلة
تعزيز الوصول إلى الخدمات التعليمية والخدمات ذات الصلة ألطفـال : النتائج المتوقعة

آليـة لـدعم الالجئـين والجماعـات المستـضيفة ، والجماعات المستضيفة في لبنـانالالجئين و
  .ًالضعيفة في مناطق في لبنان، خصوصا تلك المتأثرة بتدفق الالجئين من سوريا

 المفوضـــــــية الـــــــسامية لألمـــــــم المتحـــــــدة لـــــــشؤون الالجئـــــــين: الـــــــشريك الرئيـــــــسي
ل دعــوة مفتوحــة يــتم تحديــدها مــن خــال(واليونيــسيف والمنظمــات غيــر الحكوميــة 

  ).إلى تقديم االقتراحات
األطفــال فــي ســن المدرســة والمراهقــون مــن الالجئــين والجماعــات : المــستفيدون

ــــضيفة؛ والمعلمــــون وأوليــــاء األمــــور؛ والمؤســــسات والمنظمــــات اللبنانيــــة؛  المست
والنساء والرجال المعرضون لخطر العنف الجنـسي أو العنـف بـسبب الجنـدر أو 

 .من ضحاياه
 

ساھ ي م ي ف اد األوروب ة "مة االتح ة لألزم ة اللبناني تجابة الحكوم ة اس خط
  " السورية
   يورو36,000,000: المبلغ

   2016شباط  -2013 آب: فترة التنفيذ
تلبية االحتياجات المتوسطة والطويلة األجل لالجئين من سوريا : الهدف

د كبيرة من  فيها أعداوالجماعات المستضيفة في المناطق اللبنانية التي تتواجد
وسوف يكون هذا الدعم استجابة مباشرة لخطة استجابة الحكومة . الالجئين

  .اللبنانية ألزمة الالجئين من سوريا

ـــــائج المتوقعـــــة ـــــة، وتمكـــــين : النت ـــــة المؤســـــسات اللبناني ـــــى تقوي ـــــدعم عل ســـــوف يركـــــز ال
 الالجئـين المجتمعات المحلية واألنـشطة الحياتيـة، والتعلـيم، ودعـم اسـتجابة األونـروا لتـدفق

  .  الفلسطينيين من سوريا
ــــ ــــشؤون الالجئــــين: ون الرئيــــسيشركاءال ــــسامية لألمــــم المتحــــدة ل  واليونيــــسيف المفوضــــية ال

  ).يتم تحديدها من خالل دعوة مفتوحة إلى تقديم االقتراحات(والمنظمات غير الحكومية 
 

 
 

  استجابة االتحاد األوروبي لتداعيات األزمة السورية في لبنان 
   يورو42,750,000: بلغالم

  2016 آذار -2013 أيلول: فترة التنفيذ
 لبنــان عبــر تلبيــة االحتياجــات علــىالتخفيــف مــن وقــع األزمــة الــسورية : الهــدف

المتوســــطة والطويلــــة األمــــد لالجئــــين مــــن ســــوريا والجماعــــات المستــــضيفة فــــي 
  .مناطق من لبنان فيها أعداد كبيرة من الالجئين

ز حـــصول األطفـــال مـــن الالجئـــين والجماعـــات اللبنانيـــة تعزيـــ: النتـــائج المتوقعـــة
ــــدرة  ــــز ق ــــصلة، وتعزي ــــة والخــــدمات ذات ال ــــى الخــــدمات التعليمي المستــــضيفة عل
ـــات اللبنانيـــة المعنيـــة باالســـتجابة لألزمـــة وفـــي  ـــسيق بـــين المؤســـسات والهيئ التن

  .داخلها، ودعم الالجئين الفلسطينيين من سوريا في مجال التعليم
 المفوضــية العليــا لألمــم المتحــدة لــشؤون لالجئــين واليونيــسيف :الــشريك الرئيــسي

  واألونروا
، واألطفــال، والمعلمــون وأوليــاء  والالجئــونالجماعــات المستــضيفة :المــستفيدون

ـــادة المجتمـــع، والالجئـــون  األمـــور، والمؤســـسات العامـــة بمـــا فيهـــا المـــدارس، وق
 .الفلسطينيون من سوريا

 
 ) الشق اللبناني(مة دعم السوريين المتأثرين باألز

  يورو2,448,908: المبلغ
  2016 كانون الثاني -2013تشرين األول : فترة التنفيذ

  .مساعدة الالجئين السوريين على التأقلم مع تبعات األزمة السورية: الهدف
وصول أطفال الالجئين والجماعات المستضيفة والشباب في  تعزيز: النتائج المتوقعة

 الوسائل المعيشيةوتحسين  ،لبنان إلى الخدمات التعليمية والخدمات ذات الصلة
  . لدى الشبابمؤهالتال وتحسين الكفاءات المهنية و،لجماعات المستضيفة والالجئينل
  . ومرسي كوربس والمعهد البريطاني عامل:الشركاء الرئيسيون 
 والجماعات المستضيفة المحلية والشباب والمعلمون واألهل الالجئون: لمستفيدونا

  .والمؤسسات العامة ومن بينها المدارس
  

  االقتصادات المحلية في لبنانتعافي 
  يورو 7,000,000: المبلغ
  .تعافي االقتصادات المحلية اللبنانية المتأثرة بصورة خاصة بتدفق الالجئين: الهدف



وزارة الداخلية والبلديات وصندوق التنمية االقتصادية : لرئيسيونالشركاء ا
  .واالجتماعية
  . المجتمعات المحلية عبر لبنان:المستفيدون

  
   البقاع وعكار منطقتيتحسين قدرات إدارة النفايات الصلبة في 

  يورو 14,000,000: المبلغ
ات الصلبة، السيما تحسين تقديم الخدمات األساسية الخاصة بإدارة النفاي: الهدف

  .للمساهمة في التخفيف من وقع األزمة السورية على المجتمعات المحلية اللبنانية
  .مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية اإلدارية: ي الرئيسيكالشر

  .سكان منطقتي البقاع وعكار :المستفيدون
  

زمة المتأثرة بتداعيات األفي لبنان تحسين منشآت المياه للمجتمعات المحلية 
  في سوريا 

   يورو 14,800,000: المبلغ
مـــن تـــداعيات األزمـــة علـــى كميـــات تـــأمين حـــصول الـــسكان المتـــأثرين : الهـــدف

  .وسائل تخزين المياه بشكل آمنكافية من المياه النظيفة و
 بالتنــسيق المفوضــية الــسامية لألمــم المتحــدة لــشؤون الالجئــين :الــشريك الرئيــسي

  .مع مصالح المياه المحلية
  .سكان المجتمعات المحلية في البقاع والشمال: ستفيدونالم
  
  
  االستقرار لية آ

 
  1بناء قدرة التعافي لالجئين الفلسطينيين المتأثرين بالنزاع

   يورو2,570,750: المبلغ
 مـن  إلى لبنـانمن سوريالالجئين الفلسطينيين أمين المساكن المالئمة ت: الهدف
  .يجاراتإعانات نقدية لتسديد اإلوفير خالل ت

  األونروا :الشريك الرئيسي
  .الالجئون الفلسطينيون من سوريا في لبنان: المستفيدون

 
التخفيف من حدة الصراع من خالل تحسين الخدمات الصحية للسكان األكثر 

 فقرا في لبنان 

  يورو20,000,000: المبلغ

ة أو تلك في لبنان المرتبطة بوزارة الصح تعزيز البنى الصحية المتوفرة: الهدف
الخاضعة إلدارتها وذلك بغية تأمين الخدمات الصحية الجيدة للسكان في 
اإلجمال مع التركيز على مراقبة األمراض وعالجها فضال عن الخدمات 

    .الصحية األساسية لألم والطفل وعالج األمراض المزمنة

ة منظم (المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين: الشريك الرئيسي
  )الصحة العالمية

                                                 
 يورو وتشمل سوريا ولبنان بعنوان 7,500,000 جزء من مبادرة قيمتها اإلجمالية - 1
مع أنشطة يستفيد " (بناء مرونة الالجئين الفلسطينيين المتأثرين بالنزاع في سوريا ولبنان"

  ).ًمنها أيضا عدد من سكان سوريا

  

تؤمن العناية الصحية التي عيادات مرضى الور العريض والجمه: المستفيدون
 .األساسية ووزارة الصحة

  
المساعدة الطارئة إليواء الالجئين الفلسطينيين القادمين من سوريا الى 

 لبنان
   يورو5,000,000 : المبلغ 

 خاللمن حين من سوريا للفلسطينيين الناز   المساكن المالئمة تأمين :الهدف
  .إعانات نقدية لتسديد اإليجاراتتوفير 

  .روا األون:الشريك الرئيسي
 . لبنانفي الالجئون السوريون من سوريا :المستفيدون

 

  
ـــة ل ـــة العام ـــسانية المديري ـــساعدات اإلن ـــة التابعـــة لم ـــة المدين والحماي

  )إيكو(للمفوضية األوروبية 
 
  مجلس الالجئين النرويجي: شريكال

  المأوى والحماية :نوع التدخل
  البقاع وشمال لبنان: منطقة التدخل

  المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين: الشريك
   الحماية والتنسيق والمأوى والمواد غير الغذائية:نوع التدخل

  جميع األراضي اللبنانية: منطقة التدخل
  الجئين الدنماركيمجلس ال: الشريك

   المواد غير الغذائية وتلبية احتياجات فصل الشتاء والمأوى:نوع التدخل
  البقاع وشمال لبنان وجنوب لبنان : منطقة التدخل

  Première Urgence-AMI: الشريك
   المأوى:نوع التدخل

  شمال لبنان وجبل لبنان وجنوب لبنان: منطقة التدخل
  ألسبانيةمنظمة مكافحة الجوع ا: الشريك

  النظافة/المياه :نوع التدخل
  البقاع : منطقة التدخل

  برنامج الغذاء العالمي: الشريك
  المواد الغذائية :نوع التدخل

  جميع األراضي اللبنانية: منطقة التدخل
  اإلعاقة الدولية منظمة: الشريك



   الحماية والصحة والتأهيل وتلبية احتياجات فصل الشتاء:نوع التدخل
  شمال لبنان والبقاع: تدخلمنطقة ال
  لجنة اإلنقاذ الدولية: الشريك

  الحماية والصحة النفسية :نوع التدخل
  شمال لبنان والبقاع: منطقة التدخل

  األونروا: الشريك
  الحماية والتنسيق والصحة :نوع التدخل

  جميع المخيمات الفلسطينية : منطقة التدخل
   إيطاليا– أرض البشر منظمة: الشريك

  المواد الغذائية وتلبية احتياجات فصل الشتاء والمواد غير الغذائية :التدخلنوع 
  المخيمات الفلسطينية في جنوب لبنان: منطقة التدخل

   سويسرا – أرض البشر منظمة: الشريك
  المواد غير الغذائية وتلبية احتياجات فصل الشتاء :نوع التدخل

 جنوب لبنان: منطقة التدخل
   التطوعية المدنية اإليطاليةالمجموعة: الشريك

  النظافة وتلبية احتياجات فصل الشتاء/المواد غير الغذائية والمياه :نوع التدخل
  البقاع: منطقة التدخل

  جمعية المتطوعين للخدمة الدولية: الشريك
  تلبية احتياجات فصل الشتاء والمواد غير الغذائية :نوع التدخل

 البقاع: منطقة التدخل
  يرميد: الشريك

  الغذائيةالمأوى والمواد غير  :نوع التدخل
  البقاع :منطقة التدخل

  منظمة التضامن الدولية: الشريك
  النظافة والمأوى والمواد غير الغذائية/المياه :نوع التدخل

  شمال لبنان : منطقة التدخل
  كاريتاس : الشريك

  الحماية والمواد غير الغذائية :نوع التدخل
   والمخيمات الفلسطينية في بيروتالبقاع: منطقة التدخل

  مرسي كوربس : الشريك
  المواد غير الغذائية :نوع التدخل

  البقاع وجنوب لبنان: منطقة التدخل
  منظمة غوث األطفال : الشريك

  المواد غير الغذائية والمأوى والمبالغ النقدية :نوع التدخل
  البقاع وشمال لبنان: منطقة التدخل

   ية للصليب األحمراللجنة الدول: الشريك
  مواد غير الغذائية صحة والال :نوع التدخل

  جميع األراضي اللبنانية: منطقة التدخل
   الرؤية العالمية: الشريك

   النظافة/المياه :نوع التدخل
  البقاع: منطقة التدخل

   أوكسفام: الشريك

   النظافة/المياه :نوع التدخل
  شمال لبنان: منطقة التدخل

   فرنسا – CARE: الشريك
  تلبية احتياجات فصل الشتاء :نوع التدخل

   جبل لبنان: منطقة التدخل
  وكالة التعاون الفني والتنمية : الشريك

   فصل الشتاءتلبية احتياجاتالنظافة، / المأوى :نوع التدخل
  جبل لبنان : منطقة التدخل

   جمعية الرفاه : الشريك
   سورياالقادمون الجدد، الفلسطينيون من :نوع التدخل

  المخيمات الفلسطينية في لبنان  : منطقة التدخل
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 


