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الســور يّة
الســتجابة إىل األزمة ّ

الد عــم األورويب يف لبنان
ّ
#SyriaConf2021

منــذ عــام  ،2015تم ّكــن أكثــر مــن 372
ألفــا مــن أطفــال وشــباب لبنــان وســوريا
مــن النّفــاذ إلــى التّعليــم
منــذ عــام  ،2015انتفــع مــا يزيــد عــن
 3.6مليــون لبنانــي و الجــئ ســوري مــن
الرّعايــة الصحيّــة
منــذ عــام  ،2015انتفــع أكثــر مــن  366ألــف
لبنانــي والجــئ ســوري مــن ال ّدعــم لســبل
العيــش
منــذ عــام ،2015انتفــع أكثــر مــن  500ألــف
لبنانـ ّي والجــئ ســوري مــن خدمــات الحمايــة
والخدمــات االجتماعيّــة والخدمــات ذات
الصّلــة بالتّماســك

 666مليــون يورو للمســاعدة
االنسان ّية

يستجيب االتحاد األوروبي لالحتياجات الملحّة للسّوريّين في لبنان عبر:
• المساعدة لتغطية االحتياجات االنسانيّة األساسيّة
• النّفاذ إلى الرّعاية الصحيّة والمأوى وخدمات المياه والصّرف الصحّي
• المســاعدة القانونيّــة واالستشــارة وإدارة ملفّــات الالجئيــن ال ّســوريّين الذيــن لهــم مشــاكل

بيانات مقتطفة من تقرير النتائج الثامن للصندوق االئتماني األوروبي اإلقليمي لالستجابة لألزمة السّوريّة

منــذ ســنة  ،2011تــ ّم رصــد مســاعدة
أوروبيّــة للبنــان بقيمــة اجماليّــة تســاوي
 2.4مليــار يــورو

ـوري مسـ ّجل يف
يقــول مح ّمــد ،واحــد من أكرث من  865ألف الجئ سـ ّ
الســامية لشــؤون الالجئني ،ديســمرب  “ :)2020دفع
لبنــان (املفوضيّــة ّ
عربتــي كامــل اليــوم لبيع الخــر وتوفري بعض املــال لتلبيــة حاجيّات
األرسة .املبلــغ الــذي أحصــل عليــه ال يكفي إلعالة أفــراد عائلتي
لكــن بفضــل البطاقــة االلكرتونيّــة مل أعــد مرغام عــى العمل عىل
امتــداد ثالثــة أيّــام ألحصــل عىل مثن كيس من السـكّر أو األرز .اآلن
نســتطيع ،عــى األقـ ّـل  ،أن نتن ّفــس بعض اليشء “.
بفضــل الدّ عــم األورويب ،يتل ّقــى اللبنان ّيــون من الفئات الهشّ ــة
الســور ّيون مســاعدة عرب شــبكات األمــان االجتامعي.
والالجئون ّ

 670.3مليــون يورو
للمســاعدة الثنائ ّيــة

بالتّركيز على:
• التّنمية المحليّة واالجتماعيّة واالقتصاديّة

• االستثمار في البنى التحتيّة الالئقة وتعزيز القطاع الخاص

قانونيّــة أو تعرّضــوا للعنــف أو المضايقــات

• تمتين فعاليّة المؤسّسات وعلويّة القانون

• ال ّدعــم فــي حالــة الطــوارئ لفائــدة األفــراد والمجتمعــات المحليّــة المتضــررة مــن

• دعم المجتمع المدني

انفجــار مينــاء بيــروت

• مســاعدة لبنــان علــى مواجهــة تداعيــات كوفيــد -19والتّعافــي مــن الجائحــة واالســتجابة
األوليّــة واالنتعــاش المب ّكــر فــي عالقــة بانفجــار مينــاء بيــروت .وقــد أعـ ّد االتحــاد األوروبــي

 1.1مليــار يورو للمســاعدة
الصمود
Over 500,000
عــى ّ

بالتّعــاون مــع البنــك العالمــي واألمــم المتحــدة إطــار اإلصــاح واالنتعــاش وإعــادة االعمــار
مــع تشــريك المجتمــع المدنــي فــي الجهــود الرّاميــة إلــى إعــادة البنــاء علــى نحــو أفضــل

يفتح االتحاد األوروبي األفق على المدى البعيد لفائدة السّوريّين واللبنانيّين عبر:
• اتعزيز الصّمود االقتصادي واالستقرار وخلق فرص العمل والتّماسك االجتماعي
refugee children
سوريّة*
• ادعم لبنان لتأمين النّفاذ للحماية االجتماعيّة وإلى التّعليم الجيّد والرّعاية الصحيّة وخدمات المياه من خالل الصندوق االئتماني األوروبي اإلقليمي لالستجابة لألزمة ال ّ

have access to formal
EDUCATION through
in emergencies
educationالمملكة المتحدة قرابة  10%من ميزانيّة الصّندوق االئتماني األوروبي اإلقليمي لالستجابة لألزمة السّوريّة
األوروبي و تركيا و
* وفّرت الدّول األعضاء في االتحاد
programme

