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يورو  اتليار م 3أكثر من الثماني وعشرون األعضاء 
ألزمة اإلنسانية في سوريا وامتداداتها إلى لتداعيات الالستجابة 

يورو من خالل  ارملي 1.5 أكثر من بلدان الجوار، منها
 مليار يورو 1.5حوالى آليات المفوضية األوروبية و  مختلف

. في االتحاد األوروبي الدول األعضاء الثماني والعشرين من
ن األموال مخصص للمبادرات وفي حين أن الجزء األكبر م

اإلنسانية داخل سوريا، فإن مبلغًا متزايدًا سيساهم في التخفيف 
من الضغوطات في بلدان الجوار، السيما لبنان واألردن وتركيا 

 والعراق. 
  

 األرقام الخاصة بلبنان
في المنطقة مسجلين أو ينتظرون  الجئ 3,249,204  من بين

 لألمم المتحدة لشؤون الالجئينالمفوضية السامية التسجيل لدى 
مساعدة من بلغ عدد من طلب ال، 2014كانون األول  2في 

يمكن (الجئ  1,143,493أكثر من المفوضية في لبنان 
االطالع على األرقام المحدثة على البوابة اإللكترونية للمفوضية 
الخاصة بالالجئين السوريين: 
https://data.unhcr.org/syrianrefugees/regional.p

hp ،الجئ  000,44 أكثر منهناك ). باإلضافة إلى هؤالء
 واعاديقدر عدد اللبنانيين الذين فلسطيني من سوريا، فيما 

  . 17,500بنحو  من سوريا
 

 مليون 449.4المفوضية األوروبية وحتى اليوم، خصصت 
   :يورو ألغراض االستجابة في لبنان

مليون يورو من موازنتي اآللية األوروبية  277.1تم توفير  -
لمساعدة المؤسسات اللبنانية  للجوار والشراكة، وآلية االستقرار

هذا الجزء االكبر من ويضاف . على مواجهة تداعيات األزمة
  ًا للبنان.سنوياألموال التي تخصص إلى  لغالمب

   
المديرية العامة للمساعدات اإلنسانية والحماية وفرت  - 

 172.3حتى اآلن  التابعة للمفوضية األوروبية (إيكو) المدنية
كمساعدة إنسانية أو خصصت تم التعاقد بشأنها  مليون يورو

 للبنان.



المفوضية األوروبية  التي تمولهااألنشطة 

  حالياً في لبنان منفذة وال
 

  اآللية األوروبية للجوار والشراكة 
  

  دعم المناطق المتأثرة بتدفق الالجئين السوريين إلى لبنان
  يورو 5,000,000: المبلغ

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

: تحســين القــدرة الحاليــة للمؤسســات اللبنانيــة علــى التعامــل مــع النتــائج المتوقعــة
األزمـــة؛ تعزيـــز قـــدرة المـــدارس االبتدائيـــة والثانويـــة الرســـمية فـــي المنـــاطق والتـــي 
ــز النســـيج االجتمـــاعي  ــن ســـوريا وجـــودة التعلـــيم فيهـــا؛ وتعزيـ تســـتقبل الجئـــين مـ

  واالقتصادي للمجتمعات المحلية (تمكين المجتمعات المحلية).
  المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين: ريك الرئيسيالش

: األطفـــال فـــي ســن المدرســـة والمراهقـــون مــن الالجئـــين والجماعـــات المســتفيدون
ــة المعنيــــــــة  ـــة اللبنانيــــــ ـــة والخاصـــــ ــــيفة؛ المؤسســــــــات والمنظمــــــــات العامـــــ المستضــــ

 باالستجابة لتدفق الالجئين؛ والجماعات المستضيفة.
 

   2ثرة بتدفق الالجئين السوريين إلى لبنان دعم المناطق المتأ

  يورو 10,000,000: المبلغ
   2015حزيران  -2012األول  كانون: فترة التنفيذ

: تعزيز حصول األطفال من الالجئين والجماعات المستضيفة فـي لبنـان الهدف
  على الخدمات التعليمية والخدمات ذات الصلة.

خدمات التعليمية والخدمات ذات الصلة ألطفـال تعزيز الوصول إلى ال: النتائج المتوقعة

آليـة لـدعم الالجئـين والجماعـات المستضـيفة ، و الالجئين والجماعات المستضيفة في لبنـان
  الضعيفة في مناطق في لبنان، خصوصًا تلك المتأثرة بتدفق الالجئين من سوريا.

ــــــي ــــريك الرئيسـ ـــــؤون الالجئـــــــين: الشـــ ــدة لشــ ــــامية لألمـــــــم المتحـــــ ــــــية الســـ  المفوضـ
اليونيســيف والمنظمــات غيــر الحكوميــة (يــتم تحديــدها مــن خــالل دعــوة مفتوحــة و 

  إلى تقديم االقتراحات).
: األطفـــال فـــي ســن المدرســـة والمراهقـــون مــن الالجئـــين والجماعـــات المســتفيدون

ــة؛  ـــور؛ والمؤسســـــات والمنظمـــــات اللبنانيـــ المستضـــــيفة؛ والمعلمـــــون وأوليـــــاء األمــ
عنـف الجنسـي أو العنـف بسـبب الجنـدر أو والنساء والرجال المعرضون لخطر ال

 من ضحاياه.
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  يورو 36,000,000: المبلغ
   2016شباط  -2013 آب: فترة التنفيذ

: تلبية االحتياجات المتوسطة والطويلة األجل لالجئين من سوريا الهدف
فيها أعداد كبيرة من  المستضيفة في المناطق اللبنانية التي تتواجدوالجماعات 
وسوف يكون هذا الدعم استجابة مباشرة لخطة استجابة الحكومة الالجئين. 

  اللبنانية ألزمة الالجئين من سوريا.

ــــة ـــــة، وتمكـــــين : النتـــــائج المتوقعـ ـــــى تقويـــــة المؤسســـــات اللبناني ســـــوف يركـــــز الـــــدعم عل

نشـطة الحياتيـة، والتعلـيم، ودعـم اسـتجابة األونـروا لتـدفق الالجئـين المجتمعات المحلية واأل
  الفلسطينيين من سوريا.  

ــــين: ونالرئيســــي شــــركاءال واليونيســــيف  المفوضــــية الســــامية لألمــــم المتحــــدة لشــــؤون الالجئ
  والمنظمات غير الحكومية (يتم تحديدها من خالل دعوة مفتوحة إلى تقديم االقتراحات).

 

 

 

  تحاد األوروبي لتداعيات األزمة السورية في لبنان استجابة اال 

  يورو 42,750,000: المبلغ
  2016 آذار -2013 أيلول: فترة التنفيذ

لبنــان عبــر تلبيــة االحتياجــات  علــى: التخفيــف مــن وقــع األزمــة الســورية الهــدف
ــات المستضــــيفة فــــي  ـــد لالجئــــين مــــن ســــوريا والجماعــ ــة األمـ المتوســــطة والطويلــ

  فيها أعداد كبيرة من الالجئين.مناطق من لبنان 
: تعزيـــز حصـــول األطفـــال مـــن الالجئـــين والجماعـــات اللبنانيـــة النتـــائج المتوقعـــة

ـــة والخــــدمات ذات الصـــــلة، وتعزيــــز قـــــدرة  ـــى الخـــــدمات التعليميـ المستضــــيفة علـ
ــات والهيئــــات اللبنانيــــة المعنيــــة باالســــتجابة لألزمــــة وفــــي  التنســــيق بــــين المؤسســ

  لفلسطينيين من سوريا في مجال التعليم.داخلها، ودعم الالجئين ا
: المفوضــية العليــا لألمــم المتحــدة لشــؤون لالجئــين واليونيســيف الشــريك الرئيســي

  واألونروا
، واألطفـــال، والمعلمـــون وأوليـــاء والالجئــون الجماعـــات المستضـــيفة :المســتفيدون

ــع، والالجئــــون  األمـــور، والمؤسســـات العامـــة بمـــا فيهــــا المـــدارس، وقـــادة المجتمـ
 الفلسطينيون من سوريا.
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 يورو 2,448,908: المبلغ

  2016كانون الثاني  -2013: تشرين األول فترة التنفيذ
  : مساعدة الالجئين السوريين على التأقلم مع تبعات األزمة السورية.الهدف

ن والجماعات المستضيفة والشباب في وصول أطفال الالجئي تعزيزالنتائج المتوقعة: 
 الوسائل المعيشيةوتحسين  ،لبنان إلى الخدمات التعليمية والخدمات ذات الصلة

  لدى الشباب. مؤهالتالوتحسين الكفاءات المهنية و  ،لجماعات المستضيفة والالجئينل
  .ومرسي كوربس والمعهد البريطاني عامل :الشركاء الرئيسيون  

والجماعات المستضيفة المحلية والشباب والمعلمون واألهل  : الالجئونالمستفيدون

  والمؤسسات العامة ومن بينها المدارس.
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  يورو 7,000,000: المبلغ
  تعافي االقتصادات المحلية اللبنانية المتأثرة بصورة خاصة بتدفق الالجئين.: الهدف



وزارة الداخلية والبلديات وصندوق التنمية االقتصادية  :الشركاء الرئيسيون
  واالجتماعية.
  المجتمعات المحلية عبر لبنان. :المستفيدون

  
  البقاع وعكار  منطقتيتحسين قدرات إدارة النفايات الصلبة في 

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

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

  .سكان منطقتي البقاع وعكار :المستفيدون
  

المتأثرة بتداعيات األزمة في لبنان تحسين منشآت المياه للمجتمعات المحلية 

  وريا في س
   يورو 14,800,000: المبلغ

مـــن تـــداعيات األزمـــة علـــى كميـــات تـــأمين حصـــول الســـكان المتـــأثرين : الهـــدف
  وسائل تخزين المياه بشكل آمن.كافية من المياه النظيفة و 

بالتنســيق  المفوضــية الســامية لألمــم المتحــدة لشــؤون الالجئــين الشــريك الرئيســي:
  مع مصالح المياه المحلية.

  سكان المجتمعات المحلية في البقاع والشمال.المستفيدون: 
  

  دعم تعزيز البنى التحتية األساسية والتعافي االقتصادي في لبنان 

   يورو 18,000,000: المبلغ
تحســين البنــى التحتيــة للميــاه والصــرف الصــحي علــى المســتوى المحلــي : الهـدف

افي االقتصـادي تـأثرًا بتـدفق الالجئـين السـوريين، ودعـم التعـ في المنـاطق األكثـر
   .ومبادرات توليد الدخل واستحداث فرص العمل واألنشطة االجتماعية

ومؤسســة رينيــه  SPNLو BIATو Arc en Cielمــدى و الشــريك الرئيســي:
ــة و ـــ ــــة العالمي  Concern Worldwideو GVCو CISPمعـــــوض والرؤيـ

  .Première Urgence-AMIوأوكسفام و
  .لبلديات ومؤسسات المياهالمتأثرة واسكان المجتمعات المستفيدون: 
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  1بناء قدرة التعافي لالجئين الفلسطينيين المتأثرين بالنزاع

  يورو 2,570,750: المبلغ
مـن  إلـى لبنـان من سـوريالالجئين الفلسطينيين أمين المساكن المالئمة : تالهدف
  إعانات نقدية لتسديد اإليجارات.وفير خالل ت

  األونروا سي:الشريك الرئي
 .الالجئون الفلسطينيون من سوريا في لبنانالمستفيدون: 

  

التخفيف من حدة الصراع من خالل تحسين الخدمات الصحية للسكان األكثر 
 فقرا في لبنان 

 يورو 20,000,000: المبلغ

في لبنان المرتبطة بوزارة الصحة أو تلك  : تعزيز البنى الصحية المتوفرةالهدف
رتها وذلك بغية تأمين الخدمات الصحية الجيدة للسكان في الخاضعة إلدا

اإلجمال مع التركيز على مراقبة األمراض وعالجها فضال عن الخدمات 
    الصحية األساسية لألم والطفل وعالج األمراض المزمنة.

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

تؤمن العناية الصحية التي عيادات مرضى الور العريض و الجمهمستفيدون: ال
  األساسية ووزارة الصحة.

المساعدة الطارئة إليواء الالجئين الفلسطينيين القادمين من سوريا الى 

 لبنان
  يورو 5,000,000 : المبلغ 

 خاللمن للفلسطينيين النازحين من سوريا    المساكن المالئمةتأمين  الهدف:
  إعانات نقدية لتسديد اإليجارات.وفير ت

  روا.األون الشريك الرئيسي:
 .لبنان فيالالجئون السوريون من سوريا  المستفيدون:

 

 

 
 

                                                 
يورو وتشمل سوريا ولبنان بعنوان  7,500,000جزء من مبادرة قيمتها اإلجمالية  - 1

"بناء مرونة الالجئين الفلسطينيين المتأثرين بالنزاع في سوريا ولبنان" (مع أنشطة يستفيد 
  منها أيضًا عدد من سكان سوريا).

  



ـــة التابعـــة لمســـاعدات اإلنســـانية المديريـــة العامـــة ل والحمايـــة المدين

  )إيكوللمفوضية األوروبية (
  مجلس الالجئين النرويجيالشريك: 

  والحمايةالمأوى  نوع التدخل:
  البقاع وشمال لبنانمنطقة التدخل: 

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

  جميع األراضي اللبنانيةمنطقة التدخل: 
  مجلس الالجئين الدنماركيالشريك: 

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

 
  

  Première Urgence-AMIالشريك: 
  المأوى نوع التدخل:

  شمال لبنان وجبل لبنان وجنوب لبنانمنطقة التدخل: 
  منظمة مكافحة الجوع األسبانيةالشريك: 

  المياه/النظافة نوع التدخل:
  البقاع دخل: منطقة الت
  برنامج الغذاء العالميالشريك: 

  المواد الغذائية نوع التدخل:
  جميع األراضي اللبنانيةمنطقة التدخل: 

  اإلعاقة الدولية منظمةالشريك: 
  الحماية والصحة والتأهيل وتلبية احتياجات فصل الشتاء نوع التدخل:

  شمال لبنان والبقاعمنطقة التدخل: 
  ذ الدوليةلجنة اإلنقاالشريك: 

  الحماية والصحة النفسية نوع التدخل:
  شمال لبنان والبقاعمنطقة التدخل: 

  األونرواالشريك: 
  الحماية والتنسيق والصحة نوع التدخل:

  جميع المخيمات الفلسطينية منطقة التدخل: 
  إيطاليا –أرض البشر  منظمةالشريك: 

  لشتاء والمواد غير الغذائيةالمواد الغذائية وتلبية احتياجات فصل ا نوع التدخل:
  المخيمات الفلسطينية في جنوب لبنانمنطقة التدخل: 

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

 جنوب لبنانمنطقة التدخل: 

  المجموعة التطوعية المدنية اإليطاليةالشريك: 
  د غير الغذائية والمياه/النظافة وتلبية احتياجات فصل الشتاءالموا نوع التدخل:

  البقاعمنطقة التدخل: 
  جمعية المتطوعين للخدمة الدوليةالشريك: 

  تلبية احتياجات فصل الشتاء والمواد غير الغذائية نوع التدخل:
 البقاعمنطقة التدخل: 

  ميديرالشريك: 
  الغذائيةالمأوى والمواد غير  نوع التدخل:

  البقاع طقة التدخل:من
  منظمة التضامن الدوليةالشريك: 

  المياه/النظافة والمأوى والمواد غير الغذائية نوع التدخل:
  شمال لبنان منطقة التدخل: 

  كاريتاس الشريك: 
  الحماية والمواد غير الغذائية نوع التدخل:

  البقاع والمخيمات الفلسطينية في بيروتمنطقة التدخل: 
  كوربس مرسي الشريك: 

  المواد غير الغذائية نوع التدخل:
  البقاع وجنوب لبنانمنطقة التدخل: 

  منظمة غوث األطفال الشريك: 
  المواد غير الغذائية والمأوى والمبالغ النقدية نوع التدخل:

  البقاع وشمال لبنانمنطقة التدخل: 
   اللجنة الدولية للصليب األحمرالشريك: 

  ير الغذائية مواد غصحة والال نوع التدخل:
  جميع األراضي اللبنانيةمنطقة التدخل: 

    الرؤية العالميةالشريك: 
    المياه/النظافة نوع التدخل:

  البقاعمنطقة التدخل: 

   أوكسفامالشريك: 
   المياه/النظافة نوع التدخل:

  شمال لبنانمنطقة التدخل: 
  فرنسا  – CAREالشريك: 

  تلبية احتياجات فصل الشتاء نوع التدخل:
    جبل لبنانمنطقة التدخل: 

  وكالة التعاون الفني والتنمية الشريك: 

  فصل الشتاء تلبية احتياجاتالمأوى/ النظافة،  نوع التدخل:
  جبل لبنان منطقة التدخل: 

   جمعية الرفاه الشريك: 



  القادمون الجدد، الفلسطينيون من سوريا نوع التدخل:
  بنانالمخيمات الفلسطينية في لمنطقة التدخل: 


