السالم والمصالحة
واإلستقرار

>

السالم والمصالحة
واإلستقرار

يعمل االتحاد األوروبي باتجاه االستقرار والتعاون والتفاهم في منطقة المتوسط
وما بعدها من خالل الوقاية من النزاعات وحفظ السالم وتوفير الدعم إلصالح
قطاع األمن إضافة إلى أنشطة النمو والتنمية.
يشترك االتحاد األوروبي بغية مواجهة هذا التحدي بالحوار السياسي والحوار حول
السياسات كما ُيعنى بالتعاون مع السلطات اللبنانية ومنظمات المجتمع المدني
إضافة إلى الشركاء والمنظمات الدوليين.
ً
ً
تحديدا السياسة
عددا من اآلليات
تفعل مساعدة االتحاد األوروبي في هذا المجال
ّ
ً
(سابقا السياسة األوروبية للجوار والشراكة) ومنظمة األداة
األوروبية للجوار
ً
(سابقا األداة لالستقرار) .في الظروف ما بعد
المساهمة في االستقرار والسالم
النزاع تهدف مساعدة االتحاد األوروبي إلى رعاية بناء السالم واالزدهار االقتصادي.
في حاالت الوقاية من النزاع ُيعنى االتحاد األوروبي بأنشطة تهدف إلى تحقيق
االستقرار في ظروف هشة وإلى تفادي عودة النزاع .كما أن االتحاد األوروبي
ملتزم في لبنان برعاية إصالح قطاع األمن .يشمل هذا الدعم مبادرات تقوي قدرة
التكيف واالستجابة لجهة االحتياجات التنظيمية لمؤسسات أمن الدولة لمواجهة
الضغوط الداخلية والخارجية .بموازاة ذلك ،يدعم االتحاد األوروبي اجراءات تهدف
إلى زيادة استجابة وفاعلية ومصداقية أعمال الوكاالت والمؤسسات المحلية لجهة
المواطنين بما يتماشى والمعايير الديمقراطية.
عند مفترق الطرق بين األمن واالستقرار والتنمية إن االتحاد األوروبي ملتزم بشكل
مستدام بمساندة لبنان في أعمال إزالة األلغام ليتكيف مع نسبة التلوث العالية
التي تعيق التنمية االجتماعية االقتصادية في مجاالت عدة في البالد .يعمل
االتحاد األوروبي مع عدد من الشركاء على تقوية قدرة لبنان على تحسين الفرص
االقتصادية االجتماعية للمجموعات المتضررة للحد من مخاطر األلغام وضمان
حقوق الضحايا والوفاء بالتزاماته الدولية.

البرامج
اإلتحاد األوروبي

تنمية القدرة الوطنية على تحقيق األمن واالستقرار

الميزانية

 12,000,000يورو

آلية التمويل
فترة المشروع
الشريك المنفذ

السياسة األوروبية للجوار
2015 - 2012
المركز الدولي لتنمية سياسات الهجرة  /مجموعة 		
ج.ف.أ .االستشارية األلمانية  /حركة اليقظة الدولية
قوى األمن الداخلي ،األمن العام ،الجمارك ،الجيش
اللبناني ،وزارة الداخلية والبلديات ،وزارة العدل  /مكتب
المدعي العام ،المجتمع المدني

المستفيدون

يشمل هذا المشروع ثالثة عناصر منفصلة:
 يهدف عنصر إدارة الحدود المتكاملة للمشروع – الذي ينفذه المركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة – إلىدعم الجيش اللبناني ،واألمن العام ،والجمارك ،وقوى األمن الداخلي لجهة وضع إستراتيجية وطنية إلدارة
ً
أيضا إلى تحسين العمليات عند نقاط العبور القانونية من أجل زيادة األمن،
الحدود المتكاملة .ويسعى المشروع
وتسهيل التجارة ،والتنمية ،واالتصال البشري.
 يعزز عنصر سيادة القانون ومكافحة الجريمة التطوير التنظيمي لقوى األمن الداخلي ،وقدرتها على مكافحةالجريمة المنظمة بالتعاون مع السلطة القضائية ،وتعزيز إدارة حركة المرور .تهدف تنمية القدرة الوطنية إلى
تحقيق األمن واالستقرار وإلى تعزيز الخدمات األمنية الحديثة ،القادرة على االستجابة الحتياجات المواطنين
ً
إلحاحا الستقرار البالد.
األمنية وتوقعاتهم ،وزيادة فاعلية الدولة في تلك المناطق التي تُ عتبر األكثر
 يكتمل هذا النهج بعنصر إصالح القطاع األمني المرتكز على الشعب ،الذي يركز على فهم أفضل الحتياجاتاألمن المرصودة وتوقعات السكان فيما يتعلق بتوفير خدمات األمن ،مع فكرة تعزيز بيئة داعمة للحوار
المستنير بشأن حوكمة قطاع األمن وآلية إدارته.
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عملية الكشف عن األلغام في لبنان  -إزالة األلغام والدعم المؤسسي
الميزانية
آلية التمويل
فترة المشروع
الشريك المنفذ

المستفيدون

 10,000,000يورو
السياسة األوروبية للجوار
2015 - 2013
المنظمة النروجية للمساعدة الشعبية  /المجموعة 		
االستشارية لأللغام  /المنظمة الدولية للمعوقين 		 /
منظمة  / DCAبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي  /جامعة
ا لبلمند
المركز اللبناني لألعمال المتعلقة باأللغام ،سكان 		
		
المناطق الملوثة باأللغام والذخائر غير المنفجرة
والضحايا

يهدف المشروع بشكل عام إلى مساعدة لبنان إلعادة الظروف الالزمة ليوفر أمن سكانه والتنمية االقتصادية
واالجتماعية .يرمي المشروع إلى المساهمة في تعزيز قدرة الدولة على الحد من مخاطر األلغام بحيث يمكن
إعادة األرض إلى السكان.
يقوم هذا البرنامج الشامل على ثالث ركائز أساسية ألعمال مكافحة األلغام لغايات إنسانية:
 الدعم المؤسسي وبناء القدرات لضمان قدرة المركز اللبناني لألعمال المتعلقة باأللغام على لعب دوره فياإلشراف على أعمال إزالة األلغام لغايات إنسانية في لبنان وإدارتها وتنسيقها؛
 أنشطة إزالة األلغام :يمول االتحاد األوروبي عشرة فرق إلزالة األلغام ومسح األراضي ،واالضطالع باألنشطةذات الصلة؛
 مساعدة ضحايا األلغام والتوعية بمخاطر األلغام من خالل حمالت التواصل واإلعالم ،وإعادة التأهيل ،وأنشطةً
مجددا في الحياة االجتماعية االقتصادية.
إعادة الدمج ،لتمكين األفراد المتضررين من المشاركة
ومن المقرر تطبيق برنامج متابعة بقيمة  10,000,000يورو لتعميق دعم االتحاد األوروبي وترسيخ النتائج اإليجابية
التي تحققت حتى اآلن لجهة السماح للمركز اللبناني لألعمال المتعلقة باأللغام بالوصول إلى األهداف المحددة
في إستراتيجية مكافحة األلغام  2020-2011مع التركيز بشكل خاص على ضمان استفادة المتضررين من الفرص
االجتماعية االقتصادية وبناء القدرات في المدى البعيد.

األمن وسيادة القانون
الميزانية

 8,000,000يورو

آلية التمويل
فترة المشروع
الشريك المنفذ

السياسة األوروبية للجوار
2014 - 2009
		
المؤسسة الدولية واأليبيرية  -األمريكية لإلدارة
والسياسات العامة
قوى األمن الداخلي ،وزارة الداخلية والبلديات ،وزارة 		
العدل  /مكتب المدعي العام

المستفيدون

عزز برنامج «األمن وسيادة القانون» تطوير هيكليات وموارد التدريب الداخلي للشرطة القضائية في قوى األمن
الداخلي ،كما توسع بالتعاون مع قوى األمن الداخلي في مجاالت إدارة النظام العام .وقد تم التركيز بشكل
خاص على قدرة قوى األمن الداخلي على استقبال الضعفاء من بين العموم ومساعدتهم.

إنشاء مجتمعات قادرة على التكيف في شمال لبنان
الميزانية

 20,000,000يورو

آلية التمويل
فترة المشروع
الشريك المنفذ
المستفيدون

أداة لالستقرار
2015 - 2013
المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين
ً
ً
كبيرا
عددا
المجتمعات المحلية اللبنانية التي تستقبل
من الالجئين السوريين.
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تشكل المساعدة الكبيرة المقدمة في إطار «الدعم للحد من النزاع من خالل تحسين خدمات الرعاية الصحية
األولية للمجتمعات الضعيفة» أول تمرين مشترك كبير مع وزارة الصحة اللبنانية وذلك استجابة لنتائج النزاع
السوري في لبنان .يساهم البرنامج في الحد من التوتر بين المجتمعات المحلية اللبنانية الضعيفة والالجئين
السوريين من خالل دعم قدرة السلطات اللبنانية على تلبية االحتياجات الصحية األساسية للضعفاء من
المجتمعات المحلية المضيفة .عززت األنشطة التي انطلقت منذ كانون الثاني  ،2014فرص أفضل للنفاذ إلى
الرعاية الصحية األولية ،مع التركيز على صحة األم والطفل ،وعالجات األمراض المزمنة .وقد أجرت حركة اليقظة
ً
ً
أساسيا حول قدرة مركز الصحة العامة على تقديم المساعدة بطريقة مالئمة في حاالت النزاع؛
مسحا
الدولية
ً
حاليا مشاطرة نتائجه مع وزارة الصحة العامة ومجتمع المانحين .بشكل عام ،يساهم إجراء اآللية في إحالل
تتم
ً
ً
ً
فقرا في البالد.
أيضا عادة األكثر
تأثرا من تدفق الالجئين والتي هي
االستقرار في المناطق األكثر

إنشاء مجتمعات قادرة على التكيف مع النزاع في شمال لبنان
الميزانية

 250,000يورو

آلية التمويل
فترة المشروع
الشريك المنفذ

أداة االستقرار
2014 - 2012
شركاء من أجل التغيير الديمقراطي الدولي ،الفريق 		
اللبناني لتحويل النزاعات Peace Labz
جهات غير تابعة للدولة في قضاء عكار وطرابلس ،تركز
على قادة المجتمعات ،المخاتير ،المنظمات 			
المجتمعية ،المجالس المحلية ،ويأتي في المقام األول
المواطنون في األحياء حيث يتم العمل على مسائل
النزاعات

المستفيدون

بغية دعم جهود الجهات الفاعلة غير الحكومية إلنشاء نظم وهيكليات مستدامة للمبادرات في المدى القصير
والطويل التي تمنع حصول الصراع وتعالج تدعيم السلم األهلي في لبنان ،تهدف هذه المبادرة إلى تعزيز قدرة
ومصداقية الجهات الفاعلة غير الحكومية المحلية لمعالجة حاالت الصراع في طرابلس ومنطقة عكار والقيام
بالوساطة ،وتعزيز جهود الجهات الفاعلة غير الحكومية المحلية في إنشاء آليات للتخفيف من حدة النزاع،
والتواصل مع المؤسسات الحكومية ،والتأثير في وضع السياسات األساسية لجهة السلم األهلي والمصالحة
الوطنية في لبنان.

دعم القدرات المحلية لتعزيز قدرة التكيف بوجه األزمة السورية
الميزانية

 159,834يورو

آلية التمويل
فترة المشروع
الشريك المنفذ
المستفيدون

أداة االستقرار
2014 - 2012
جمعية حركة السالم الدائم  -منظمة اليقظة الدولية
المجتمعات المحلية وأصحاب العالقة في المناطق 		
ً
تحديدا عند 		
المتأثرة بشكل خاص بالنزاع في سوريا
المناطق الحدودية شمال وشمال شرق لبنان.

بهدف تعزيز قدرة التكيف المحلية في لبنان لجهة آثار الصراعات الخارجية على السالم واألمن ،يكمن هدف
هذا المشروع بشكل خاص في توفير جهوزية أفضل ألصحاب المصلحة على المستوى المحلي ،والوطني،
ً
تأثرا
والدولي لالستجابة الفاعلة بوجه تأثيرات الصراع في سوريا في المدى الطويل والقصير على المناطق األكثر
به .تراوحت األنشطة بين التخطيط والتحليل والحلقات المستديرة لتبادل المعلومات وإنشاء شبكات لدورات
وصوال إلى التدريب
التحليل والحوار الجماعي وبناء قدرات الفاعلين المحليين على حمل قضايا الصراع المحلية
ً
حول المناصرة على سبيل المثال ال الحصر.

بناء قدرات المجتمعات لجهة حل النزاعات والمصالحة في لبنان
الميزانية

 398,355يورو

آلية التمويل
فترة المشروع
الشريك المنفذ
المستفيدون

أداة االستقرار
2015 - 2012
ميرسي كور اسكتلندا ،مؤسسة الصفدي ،عطاؤنا
أفراد من المجتمع من مختلف أحياء في طرابلس (باب
التبانة ،القبة ،أسواق ،زاهرية ،المينا والبداوي) ،وكاالت
البلدية ،منظمات المجتمع المدني ،وناشطو السالم
من العاملين في المنطقة.

>
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بهدف تعزيز قدرات أفراد المجتمع ومنظمات المجتمع المدني على حل الصراعات الحالية ،وتوفير معالجة
سلمية للتوترات الناشئة ،وتعزيز التعاون بين المجتمعات ،يكمن هدف هذا المشروع في مساعدة أفراد
المجتمع في طرابلس على اكتساب المهارات والدعم لحل المشاكل بالوساطة وتعزيز المصالحة .كما يهدف إلى
تمكين الشباب من تطوير جدول أعمال مشترك ألنشطة المناصرة يدعم السالم في منطقتهم يعملون على
أساسه من خالل بناء العالقات بين المجتمعات المختلفة.

تحرك القاعدة لبناء السالم
الميزانية

 199,884يورو

آلية التمويل
فترة المشروع
الشريك المنفذ
المستفيدون

أداة االستقرار
2014 - 2012
المركز اللبناني للتربية المدنية
المجتمعات المحلية من المينا وبرج حمود وصور 		
و بعلبك

يهدف هذا المشروع إلى تعزيز بناء السالم والحل السلمي للنزاعات في مناطق المينا وبرج حمود وصور وبعلبك
في حين يرعى دور المجتمعات كهيئات مستدامة لبناء السالم في لبنان.

الدانمرك

المشروع الدانمركي لدعم أمن الحدود البرية في لبنان
2018 - 2015

الميزانية

 10,000,000كرونة

آلية التمويل
فترة المشروع
الشريك المنفذ

الدانمرك
2018 - 2015
قوى األمن الداخلي ،األمن العام ،مديرية الجمارك		 ،
الجيش اللبناني
قوى األمن الداخلي ،األمن العام ،مديرية الجمارك		 ،
الجيش اللبناني

المستفيدون

من خالل االعتماد على النتائج والخبرات التي تحققت خالل المراحل السابقة من العمل الدانمركي ،يهدف
«المشروع الدانمركي لدعم أمن الحدود البرية في لبنان  »2018-2015إلى دعم وبناء القدرات لجهة أربع سلطات
لبنانية ذات الصلة إذ تعمل في مجال أمن الحدود وإدارتها.
سبق وتم تنفيذ ثالث مراحل من الدعم الدانمركي ألمن الحدود اللبنانية .وقد ركزت هذه المراحل على التدريب
وبناء القدرات المرتبطة بالشركاء األربعة في المشروع وطاقمهم المعين في منطقة الحدود الشمالية .كان
الدعم ضمن إطار قرار مجلس األمن  1701الصادر في آب  2006والذي دعا إلى إنهاء األعمال العدائية مع إسرائيل،
كما دعا المجتمع الدولي لمساعدة الحكومة اللبنانية في جهودها لتأمين الحدود اإلقليمية للبالد.

ألمانيا

الميزانية

 2,100,000يورو

آلية التمويل
فترة المشروع
الشريك المنفذ

وكالة التعاون الدولي
2016 - 2013
وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين
الفلسطينيين في الشرق األدنى (األونروا)
الالجئون الفلسطينيون

المستفيدون

يهدف هذا البرنامج إلى دعم مجتمعات الالجئين الفلسطينيين من خالل تحسين قدرات الدعم النفسي
االجتماعي في مخيمات الالجئين الفلسطينيين والتجمعات.
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الميزانية

 680,000يورو

آلية التمويل
فترة المشروع
الشريك المنفذ
المستفيدون

مساعدة فنية
2015 - 2014
البحرية اللبنانية
لبنا ن

دعمت وزارة الخارجية األلمانية والقوات البحرية األلمانية البحرية اللبنانية بمشاريع مختلفة .في عام  2014وعام
 2015تركز التعاون على تأسيس ورشة عمل إلكترونية بما يشمل التدريب الفني للطاقم اللبناني .تمكن ورشة
ً
ٍ
خاصة نظام الرادار الساحلي ،الذي
تطورا دون مساعدة
العمل هذه البحرية اللبنانية من صيانة المنشآت األكثر
أنشأ بدعم من الحكومة األلمانية.

اسبانيا

عملية بناء السالم بين الفلسطينيين واللبنانيين

الميزانية

 2,500,000يورو

آلية التمويل
فترة المشروع
الشريك المنفذ
المستفيدون

-حتى 31.12.2014
منظمة اإلنقاذ الدولية

يهدف هذا المشروع إلى بناء عالقات قوية وسلمية بين اللبنانيين والفلسطينيين .يكمن الهدف في تسهيل
النفاذ إلى الوظائف وإنشاء الحوار بين الشباب اللبناني والفلسطينيين في مخيمات الالجئين الفلسطينيين.

فرنسا

تقوية السالمة واألمن في مطار بيروت الدولي

الميزانية

 1,500,000يورو (معدل الميزانية السنوية  222,000يورو)

آلية التمويل

صندوق التعاضد ذات األولوية (وزارة الشؤون الخارجية
واألوروبية)
أيلول  - 2008أيلوا  ،2013متابعة في 2014
السفارة الفرنسية
الجيش اللبناني ،قوى األمن الداخلي ،األمن العام		 ،
الجمارك ،الطيران المدني

فترة المشروع
الشريك المنفذ
المستفيدون

أدى هذا المشروع ،الذي قام بالتعاون مع وزارة الداخلية اللبنانية (قوى األمن الداخلي واألمن العام) ،وزارة الدفاع
اللبنانية (الجيش اللبناني) ،وزارة النقل (هيئة الطيران المدني اللبناني وإدارة مطار بيروت الدولي) ،ووزارة المالية
(إدارة الجمارك اللبنانية) إلى:
 −إنشاء مركز تدريب لتعزيز سالمة المطار ،وتوظيف وتدريب المدربين من اإلدارات الخمس الذين دربوا 5,000
فرد أو عنصر مسؤولين عن األمن و/أو سالمة مطار بيروت الدولي؛
 −إنشاء كتيبة مجهزة بكالب مدربة وإعدادها وتدريبها؛
 −إنشاء لواء إلزالة األلغام في مطار بيروت الدولي وإعداده؛
 −تعزيز قدرة رجال اإلطفاء في مطار بيروت الدولي لجهة عمليات إنقاذ األفراد من الماء؛
 −تجهيز غرفة إلدارة األزمات في مطار بيروت الدولي؛
 −تعزيز تنسيق خدمات مطار بيروت الدولي للمساهمة في سالمة وأمن مطار بيروت الدولي؛
 −تعزيز الشراكة بين المدرسة الفرنسية للطيران المدني ومركز التدريب لتعزيز سالمة المطار.
ً
حاليا تدريب  9مدربين
خالل العام  ،2014أجريت  3ورش عمل إقليمية في هذا المركز بدعم من فرنسا .ويجري
جدد.

>

السالم والمصالحة
واإلستقرار

مدرسة إقليمية إلزالة األلغام لألغراض اإلنسانية
الميزانية

 220,000يورو

آلية التمويل
فترة المشروع
الشريك المنفذ

وزارة الخارجية  -مديرية التعاون األمني والدفاع
منذ عام 2013
مديرية التعاون األمني والدفاع بالتعاون مع وزارة 		
الدفاع
الجيش اللبناني  -المركز اللبناني لألعمال المتعلقة 		
باأللغام

المستفيدون

تدعم فرنسا مشروع إنشاء «مدرسة إقليمية لنزع األلغام ألغراض إنسانية في لبنان» في حمانا .يتم تنفيذ هذا
المشروع ذات الطموح اإلقليمي بالشراكة مع المركز اللبناني لنزع األلغام الذي ستتبع له المدرسة اإلقليمية
لنزع األلغام ألغراض إنسانية في لبنان.
تهدف المدرسة اإلقليمية لنزع األلغام ألغراض إنسانية في لبنان إلى تدريب متخصصين في األعمال المتعلقة
ً
وفقا للمعايير الدولية المعمول بها .بالتالي سيصبح من الممكن إشراك العاملون في إزالة
بمكافحة األلغام
األلغام من المدنيين (المنظمات غير الحكومية) والعسكريين ،من لبنان ومن منطقة الشرق األوسط ،في العمل
في مجاالت مكافحة التلوث وإزالة األلغام في مرحلة ما بعد النزاع .ويهدف هذا المشروع إلى الحد من األثر
االجتماعي واالقتصادي لأللغام ومخلفات الحرب المتفجرة في البلدان والمناطق المتضررة من هذه اآلفة من
خالل تسهيل عودة الشعوب إلى الحياة الطبيعية.
ستقدم المدرسة التي ستفتح أبوابها في عام  ،2016دورات تدريب متخصص حول تقنيات إزالة األلغام (من
مستوى كاسح األلغام إلى المتخصص المتمرس) باإلضافة إلى دورات تدريبية حول مختلف اإلجراءات المطلوبة
كجزء من أعمال مكافحة األلغام :إعادة السيطرة على األراضي ،مراقبة الجودة – والتوعية حول مخاطر األلغام،
وإدارة المخزون ،ومساعدة الضحايا.
تدعم فرنسا هذا المشروع منذ عام  ،2013عن طريق تعيين أخصائي في إزالة األلغام ليقدم المعونة داخل المركز
اللبناني إلزالة األلغام .تشمل الخبرة والنصائح المطلوبة للنهوض بهذا المشروع مجاالت عدة :صياغة النصوص
التنظيمية ،وتطوير البرامج التعليمية ،وصياغة المناهج باللغة الفرنسية والعربية ،وتدريب مدربي المستقبل في
موضوع إزالة األلغام ( ،)35وتقييم االحتياجات لجهة المواد التعليمية....

تدريس اللغة الفرنسية في وزارتي الدفاع والداخلية
الميزانية

 70,000يورو

آلية التمويل

ميزانية التعاون الثنائي
صندوق التعاضد ذات األولوية
تمويل خاص
المشروع دائم
متعاونين فنيين من الجيش والشرطة
وزارتي الدفاع والداخلية
الطالب من الضباط ،الطالب من ضباط الصف 		
وطالب التدريب األساسي الضباط ،ضباط الصف 		
والجنود والشرطيون الخاضعون للتدريب المتواصل

فترة المشروع
الشريك المنفذ
المستفيدون

في إطار االتفاق اللغوي الموقع في  23تشرين األول  2010بين لبنان والمنظمة الدولية للفرانكفونية ،ال بد من
تعزيز بيئة فرانكوفونية في القطاع العام ،وزيادة استخدام اللغة الفرنسية وتحسين مستواها عبر تدريب المدربين
اللبنانيين على تعليم اللغة الفرنسية .أدى البحث عن االستقاللية في الوزارتين في هذا المجال إلى تمويل (من
القطاع الخاص) مراكز للغة الفرنسية في الوحدات.
تدعم الميزانيات الهيكلية دراسة اللغة الفرنسية في مدارس تدريب الضباط وضباط الصف.

مدربون لمكافحة المخدرات
رجال شرطة
ِ
الميزانية

 70,000يورو

آلية التمويل

بعثة وزارية بينية لمكافحة المخدرات واإلدمان ،وزارة
الخارجية ،صندوق التعاضد ذات األولوية الفرانكوفونية
منذ عام 2009
وزارة الداخلية  -الشرطة الوطنية  -المعهد الوطني 		
للشرطة  /مفرزة التدخل الوزاري
قوى األمن الداخلي  -الجمارك اللبنانية

فترة المشروع
الشريك المنفذ
المستفيدون

>

السالم والمصالحة
واإلستقرار

يهدف هذا المشروع إلى تنظيم دورات للوقاية حول المخدرات يديرها ممثلون عن قوات األمن في البيئة
المدرسية.
يتوجه هذا المشروع إلى أفراد قوى األمن الداخلي والجمارك .ويجري بالتعاون مع وزارة الداخلية ووزارة المالية
ووزارة التربية والتعليم العالي.
أدى هذا المشروع الذي امتد على الفترة ما بين عامي  2009و 2014إلى:
 تدريب  29شرطي وعنصر جمارك مدربين لمكافحة المخدرات على أيدي مدربين من المعهد الوطني لتدريبالشرطة الوطنية ،في الميدان أو في كليرمون فيران.
 تنظيم بعثات سنوية لتقييم التدريب المتوفر في لبنان وتحسينه. إعداد مذكرة تفاهم بين وزارتي الداخلية والمالية ،ووزارة التربية ،بهدف تنظيم دورات توعية في مدارس القطاعالعام في لبنان وعددها .80
 صياغة وطباعة كتيبات معلومات توزع على الطالب في نهاية دورات الوقاية (بدعم من نادي الليونز والمعهدالفرنسي).
ً
تم تمويل هذا المشروع من قبل فرنسا ،تحديدا البعثة الوزارية البينية لمكافحة المخدرات واإلدمان ،ووزارة
الشؤون الخارجية وصندوق التعاضد ذات األولوية الفرانكوفونية ،بمبلغ يصل إلى  80,000يورو .كان المشروع
بإدارة مديرية التدريب للشرطة الوطنية ،والمديرية المركزية لألمن العام ،والمكتب المركزي للتعاون الدولي.

هولندا

دعم الجيش اللبناني :التعاون المدني والعسكري وإدارة الحدود
المدمجة

الميزانية

 1,800,000يورو

آلية التمويل
فترة المشروع
الشريك المنفذ
المستفيدون

صندوق هولندا لالستقرار
تشرين الثاني  - 2014تشرين الثاني 2017
 Aktisوالمركز الدولي لتنمية سياسات الهجرة
الجيش اللبناني

دعم تنمية قدرة الجيش اللبناني لجهة التعاون المدني العسكري وإدارة الحدود المدمجة.

إزالة األلغام في لبنان
الميزانية

 1,600,000يورو

آلية التمويل
فترة المشروع
الشريك المنفذ

صندوق هولندا لالستقرار
2014
منظمة المساعدات اإلنسانية الدانماركية ،فريق العمل
لأللغام
الشعب اللبناني

المستفيدون
أنشطة إزالة ألغام في لبنان.

باكس للسالم في لبنان
الميزانية

 900,000يورو

آلية التمويل
فترة المشروع
الشريك المنفذ
المستفيدون

صندوق هولندا لالستقرار
2014
باكس للسالم  -جناح لبنان
الشعب اللبناني

أنشطة تركز على الحكم الرشيد وإضفاء الديمقراطية واألمن.

مبادرة الفضاء المشترك
الميزانية

 900,000يورو

آلية التمويل
فترة المشروع
الشريك المنفذ
المستفيدون

صندوق هولندا لالستقرار
2014
برنامج األمم المتحدة اإلنمائي
الشعب اللبناني

دعم لمنظمات المجتمع المدني حول التنمية واألمن والسالم.

>

بولندا

السالم والمصالحة
واإلستقرار

تدريب خدمات الطوارئ  -إدارة الحدود المدمجة

الميزانية

 3,660,000يورو

آلية التمويل
فترة المشروع
الشريك المنفذ
المستفيدون

االتحاد األوروبي  -إدارة الحدود المدمجة
 - 2014متواصل
الحكومة البولندية
قوات حرس الحدود اللبنانية

إن بولندا ملتزمة بتدريب خدمات الطوارئ وبشكل خاص خدمات أمن الحدود اللبنانية من ضمن مشروع «دعم
القدرات لجهات االستجابة للمخاطر الكيميائية والبيولوجية واإلشعاعية والنووية» الممول من االتحاد األوروبي.

االستجابة الطبية الطارئة في حاالت التشدد لجهة التهديد الكيميائي،
البيولوجي ،اإلشعاعي والنووي
الميزانية

 3,660,000يورو

آلية التمويل
فترة المشروع
الشريك المنفذ
المستفيدون

االتحاد األوروبي
 - 2014متواصل
بقيادة المعهد العسكري للنظافة واألوبئة ،بولندا
المجتمع اللبناني

ً
ً
دوليا لتنفيذ مشروع بعنوان «تقوية قدرة االستجابة
تجمعا
يدير المعهد العسكري للنظافة واألوبئة البولندي
لحاالت األحداث الكيميائية والبيولوجية واإلشعاعية والنووية واالستجابة الطبية ذات الصلة ضمن جهوزية عالية
لمواجهة عمليات كيميائية وبيولوجية وإشعاعية ونووية» في األردن ولبنان والعراق.

السويد

الشباب يبنون الجسور بوجه االختالف

الميزانية

 86,000يورو

آلية التمويل
فترة المشروع
الشريك المنفذ
المستفيدون

-2015 - 2012
أرك أنسيل من خالل دياكونيا

يهدف هذا البرنامج إلى مواجهة االنقسامات بين المجتمعات بفضل الشبان والشابات في مجتمعات محددة
من خالل تعزيز الالعنف والتسامح والتنوع لحل النزاعات.

تعزيز مشاركة المرأة من خالل المبادرات المجتمعية
الميزانية

 33,000يورو

آلية التمويل
فترة المشروع
الشريك المنفذ

-2014 - 2012
المؤسسة اللبنانية للسلم األهلي الدائم من خالل 		
دياكونيا

المستفيدون

يهدف المشروع إلى تحسين وتعزيز تمثيل المرأة ومشاركتها في المجتمع المدني وفي المناطق الريفية/
المهملة بشكل خاص ،مع تشجيع مشاركتهن الفاعلة في مبادرات المناصرة المنادية بحقوق اإلنسان وحقوق
المرأة ،والمشاركة السياسية ،والتضامن الوطني.

>

السالم والمصالحة
واإلستقرار

الشباب في العمل
الميزانية

 59,000يورو

آلية التمويل
فترة المشروع
الشريك المنفذ
المستفيدون

-2015 - 2012
جمعية عمل تنموي بال حدود (نبع) من خالل دياكونيا
الشباب

ً
داخليا وفي
يهدف المشروع إلى تمكين الشباب لتولي دور قيادي أخالقي في تحفيز التحول من المواقف
مجتمعهم .ويتحقق ذلك من خالل دعم الشباب الفلسطيني واللبناني لمعالجة مسائلهم المشتركة وتعزيز
الالعنف ،ومنع االنقسامات بين المجتمع ،وتنفيذ هكذا مقاربات مبتكرة لتحويل النزاع وبناء السالم.

