
الالجئون والمهاجرون
يتــّم توجيــه التّمويــات األوروبيّــة لفائــدة تحســن 

الّنفــاذ إىل الّرعايــة الصحيّــة وللتخفيــف مــن تداعيــات 

التّقــارب الــذي تفرضــه ظــروف العيــش عــر الّصنــدوق 

لالســتجابة  األورويب  لالتحــاد  اإلقليمــي  االئتــاين 

ــة إلدارة  ــة الفلســطينيّة األوروبيّ ــوريّة وآليّ لألزمــة الّس

فلســطن*(  )يف  واالقتصاديّــة  االجتامعيّــة  املعونــة 

ــان وفلســطن وهــي  ــا وســوريا واألردن ولبن نحــو ليبي

بلــدان تأثـّـرت كثــرا بســبب الحضــور املكثـّـف لاجئــن 

ــل.  ــن بالّداخ ــن أو املهّجري واملهاجري

على المستوى القطري 
ــى  ــاد األورويب ع ــتجابة االتح ــف اس ــا تكيي ــّم حاليّ يت

املســتوى القطــري حســب العديــد مــن األوضــاع. ففــي 

لبنــان مثــاً و االردن و املغــرب و تونــس و مــر، 

ــة  ــه املشــاريع األوروبيّ ــّم العمــل عــى إعــادة توجي يت

ــة  ــة الوطنّي ــة الصحّي ــدة األنظم ــو معاض ــة نح الجاري

مــع تأمــن اســتمراريّة الّرعايــة الصحيّــة األساســيّة 

والتّدريبــات  الرضوريّــة  الحاميــة  معــّدات  وتوفــر 

ــفيات.  ــل املستش ــة داخ ــاعدة التقنيّ ــة واملس النوعيّ

على المستوى اإلقليمي
ــاد األورويب  ــع االتح ــة، وقّ ــتجابته الطّارئ ــار اس  يف إط

ــراض  ــم يف األم ــز األورويب للتحّك ــع املرك ــد م ــى عق ع

لتوفــر مســاعدة خاّصــة لتعزيــز جاهزيّــة بلــدان 

ــا عــى االســتجابة يف وضــع  ــع وقدراته الجــوار والتوّس

الطّــوارئ الحــايل. تركّــز "املبــادرة األوروبيّــة لألمــن 

الصحــي" التــي تصــل قيمتهــا إىل 9 مليــون يــورو عــى 

ــاء قــدرات املختّصــن يف علــم األوبئــة والعاملــن يف  بن

ــة.  ــاع الصّح ــة يف قط ــوط األماميّ الخط

لمحة عن الّدعم األوروبي 
ماي 2020 
#Coronavirus

استجابة االتحاد األوروبي 
لجائحة فيروس كورونا 

في الجوار الجنوبي 

ــة إىل جانــب رشكائهــا يف الجــوار الجنــويب كــام تعمــل عــى تعديــل برامــج املســاعدة الجاريــة  ــة األوروبيّ يف إطــار اســتجابتها الّشــاملة لتفــّي فــروس كورونــا، تقــف املفوضيّ
وإعــادة توجيــه برامجهــا لســنة 2020 نحــو تعبئــة الّدعــم الطّــارئ بأكــر مــن 2.1 مليــار يــورو. بنــاء عــى االحتياجــات التــي عــّرت عنهــا البلــدان الرشيكــة، أصبــح الّدعــم 

ــة واالجتاعّيــة.  ــز بالتّحديــد عــى القطاعــات الصحّيــة واالقتصاديّ األورويب بعــد إعــادة توجيهــه يركّ

االستجابة إلى االحتياجات ذات الّصلة بمجال الصّحة 

ــورو ــون ي 25  ملي
لتلبيــة االحتياجــات الفوريّــة 
ــة  ــز قطــاع الصّح ــرض تعزي بغ

الحّد من الّتداعيات االجتماعّية واالقتصادّية 
ســعيا إىل مواجهــة التّداعيــات االقتصاديّــة لألزمــة التــي تســبّب فيهــا فــروس كورونــا وإىل تقديــم اســتجابة أوروبيّــة منّســقة، يعمــل االتحــاد األورويب مــع املؤّسســات املاليّــة 

ــة مــع توفــر املزيــد مــن التّمويــل  ــة لدعــم املؤّسســات الّصغــرى واملتوّســطة يف الســياق الحــايّل وتقديــم تســهيات تجاريّ ــات االقليميّ ــز عــدد مــن اآلليّ ــة عــى تعزي الدوليّ

ــة.  بالعملــة املحليّ

كام يقوم االتحاد األورويب بإعادة توجيه برامج التّعاون نحو توفر دعم مبارش ملوازنات البلدان الرشيكة ملساعدتها عى مواجهة الكلفة االجتامعيّة واملاليّة لألزمة. 

1.3 مليار يورو 
واملتوّســط  القصــر  املــدى  عــى 
االجتامعــي  االنتعــاش  لدعــم 

املنطقــة يف  واالقتصــادي 

830 مليون يورو 
لدعــم قطــاع الصّحة 

* ال ميكن تفسر التّسمية عى أنّها اعرتاف بدولة فلسطن وهي ال متّس باملواقف الخاّصة بكّل دولة عضو تجاه هذه القضيّة.
 



الجزائر

إعادة توجيه 75 مليون يورو لالستجابة إىل االحتياجات الصحّية واالجتامعّية واالقتصادّية. 

ــد  ــى تحدي ــة ع ــلطات الجزائريّ ــع الّس ــق م ــو وثي ــى نح ــاد األورويب ع ــاون االتح ــة، يتع ــة األزم ــذ بداي ــم: من ــال للّدع مث
احتياجاتهــا واستكشــاف ســبل املســاعدة خاّصــة يف مجــال بنــاء القــدرات داخــل املستشــفيات ويتــدارس االتحــاد األورويب 
حاليّــا إمكانيّــة إعــادة توجيــه مبلــغ يصــل إىل 75 مليــون يــورو يف إطــار الربامــج الجاريــة بنــاء عــى االحتياجــات واألولويّات 

الواضحــة التــي عــرّبت عنهــا الســلطات الجزائريّــة. 

مصر

مبلغ يصل إىل 289 مليون يورو ملواجهة االحتياجات الصحّية واالجتامعّية واالقتصادّية.

ــة  ــّدات الحامي ــاء مع ــال اقتن ــن خ ــي م ــم العائ ــات التّنظي ــتمرار خدم ــى اس ــاد األورويّب ع ــاعد االتح ــم: يس ــال للّدع مث
الشــخصيّة ومســتلزمات حفــظ الصّحــة لفائــدة العاملــن يف الّصفــوف األوىل داخــل مراكــز التّنظيــم العائــي عــرب البــاد ومــن 

خــال رفــع وعــي الشــباب فيــام يتعلـّـق بالتّدابــر الوقائيّــة مــن كوفيــد19- كــام تعمــل منظـّـامت املجتمــع املــدين املحليّــة املمّولــة مــن قبــل 
ــة لفائــدة الفئــات األكــر هشاشــة.  االتحــاد األورويب عــى تكييــف مشــاريعها لضــامن الّنفــاذ املائــم للخدمــات الصحيّ

إسرائيل

مثــال للّدعــم: يدعــم االتحــاد األورويب مشــاركة إرسائيــل يف الّدعــوات التــي أطلقهــا برنامــج أفــق 2020 إلعــداد عاجــات واختبــارات ولقاحــات 
ــروس كورونا.  لف

األردن

مبلــغ يصــل إىل 311 مليــون يــورو ملواجهــة االحتياجــات الصحّيــة واالجتامعّيــة واالقتصادّيــة مــع تباحــث إمكانّيــة رصف متويــالت اضافّيــة 
بقيمــة 44 مليــون يــورو.

أمثلة للدعم:
•  يتــوىّل االتحــاد األورويب متويــل اقتنــاء معــّدات للحاميــة الشــخصيّة ولــوازم التّشــخيص لفائــدة وزارة الصّحــة وإدارة الّســجون والرّشطــة وتــّم أيضــا 

ــة االســتعجاليّة كــام تــّم تنظيــم حصــص للتّثقيــف  ــة لتتمّكــن مــن تقديــم خدمــات العنايــة الصحيّ تجهيــز أقســام الطّــوارئ يف ثاثــة مستشــفيات عموميّ
الصحــّي صلــب املجتمعــات املحليّــة وأنشــطة توعويـّـة يف مجــال اإلســعافات األوليّــة. ومّكــن الّدعــم األورويب أيضــا مــن تعزيــز تدابــر حفــظ الصّحــة والّســامة يف مخيّمــي 

الزعــرتي واألزرق لاجئــن ويواصــل األطفــال املنتمــون إىل أرس ضعيفــة الحــال تعليمهــم عــن بعــد مــن خــال امليّسيــن يف مراكــز مــكاين التابعــة لليونيســيف. 

•  وّحــد مهندســو مــرشوع شــامل ســتارت، املمــّول مــن قبــل االتحــاد األورويب، جهودهــم مــع مبــادرة مصنــع األفــكار ملؤّسســة ويّل العهــد إلعــداد جهــاز تنّفــس اصطناعــي 
مجّهــز بنظــام مراقبــة ينقــل نســق التنّفــس ودقـّـات القلــب نحــو تطبيقــة الكرتونيّــة وذلــك لفائــدة املستشــفيات املحليّــة.    

لبنان
 

أمثلة للدعم:
ــة رصف  ــة مــع تباحــث إمكانّي ــة واالقتصادّي ــة واالجتامعّي مبلــغ يصــل إىل 299 مليــون يــورو ملواجهــة االحتياجــات الصحّي

ــة بقيمــة51 مليــون يــورو. متويــالت اضافّي

•   يؤّمــن االتحــاد األورويب اســتمراريّة خدمــات العنايــة الصحيّــة األساســيّة ومتويــل معــّدات الحامية الشــخصيّة 
ولــوازم التّشــخيص لفائــدة مراكــز الّرعايــة الصحيّــة األوليّــة ومراكــز التنميــة االجتامعيّــة والفئــات الهّشــة كــام 
يقــّدم االتحــاد األورويب الّدعــم ملركــز توزيــع ســيّارات اإلســعاف التّابــع للّصليــب األحمــر اللبنــاين وكذلــك 
ــّم  ــة. ويت ــة داخــل املجتمعــات املحليّ ــة باإلجــراءات الوقائيّ ــامت املجتمــع املــدين والتّوعي ــات ومنظّ البلديّ
ــن  ــة لفائــدة املواطنــن اللبنانيّ بــذل جهــود خاّصــة لفائــدة التّعليــم وحاميــة األطفــال والحيطــة االجتامعيّ
وكذلــك الاجئــن الّســوريّن والفلســطينيّن. يقــّدم االتحــاد األورويب املســاعدة أيضــا للوحــدة اللبنانيّــة إلدارة 

مخاطــر الكــوارث وللفريــق العامــل املكلّــف مبلــّف كوفيــد19- مــع توفــر التّجهيــزات األساســيّة للعاملــن يف 
مجــايل األمــن والصّحــة. 

ــة،  ــة واالشــعاعيّة والنوويّ ــة والبيولوجيّ ــدات الكيميائيّ ــف واالســتجابة للتّهدي ــة والتّخفي ــم الجاهزيّ •   يف إطــار دع
ــدات  ــة حــول طريقــة االســتجابة للتّهدي ــدة القــوات املســلّحة اللبنانيّ ــا متقّدمــا لفائ ــا بيولوجيّ ــن االتحــاد األورويب تدريب أّم

ــد19-. ــة وانتشــارها مبــا فيهــا كوفي البيولوجيّ

ليبيا 

مبلــغ يصــل إىل 13 مليــون يــورو لالســتجابة الفورّيــة لالحتياجــات الصحّيــة واالجتامعّيــة واالقتصادّيــة مــع تباحــث إمكانّيــة رصف متويــالت اضافّيــة بقيمــة 
48 مليــون يــورو. 

مثــال للّدعــم: قــّدم االتحــاد األورويب دعــام هامــا لتأمــن اســتقرار نظــام الصّحــة العموميّــة الهــّش. تشــمل خدمــات إعــادة تخصيــص متويــات الّصنــدوق االئتــامين األورويب 
ــات األكــر  ــة الشــخصيّة عــى الفئ ــزات الحامي ــع تجهي ــة وتوزي ــدة يف مجــال حفــظ الصّح ــة حــول املامرســات الجيّ ــم حمــات توعويّ ــا تنظي ــوارئ مــن أجــل افريقي للطّ
هشاشــة وتنظيــم تدريبــات حــول كوفيــد19- لفائــدة العاملــن يف املجــال الصّحــي. وتســاهم الربامــج الثنائيّــة لاتحــاد األورويب يف تعزيــز نظــام الصّحــة العموميّــة ومحاربــة 

التّضليــل اإلعامــي بشــأن كوفيــد19- ومســاندة االنتعــاش االقتصــادي يف الفــرتة املواليــة لألزمــة. 

مــا هــو الدعــم الــذي يقدمــه االتحــاد األوروبــي للبلــدان الشــريكة وكيــف ?
ــز ذلــك؟ ســيتم تعزي



المغرب 
مبلغ يصل إىل 450 مليون يورو لالستجابة الفورّية لالحتياجات الصحّية واالجتامعّية واالقتصادّية.

ــات  ــدة املؤّسس ــة لفائ ــاعدة التقنيّ ــف املس ــى تكيي ــة ع ــاء والتّنمي ــادة البن ــك األورويب إلع ــاد األورويب والبن ــن االتح ــل كّل م ــم: يعم ــال للّدع مث
الّصغــرى واملتوّســطة النســويّة مــن خــال تنظيــم تدريبــات عــرب االنرتنــت حــول ســبل التّســويق املبتكــر وإدارة األزمــات ملســاعدة تلــك املؤّسســات 
عــى االســتعداد إىل مرحلــة مــا بعــد األزمــة. كــام يعمــل االتحــاد األورويب عــى تكييــف عــدد مــن املشــاريع لتقديــم املســاعدة املبــارشة والفوريـّـة 
)الغــذاء واملعــّدات الصحيّــة ومعــّدات حفــظ الصّحــة( لفائــدة األطفــال املهاجريــن والقــّر غــر املصحوبــن ودعــم األطفــال املســّجلن يف املــدارس 
ــة. ويعمــل االتحــاد األورويب  ــة وماديّ عــرب الهاتــف أو عــرب االنرتنــت. كــام تتلّقــى األّمهــات العازبــات املتــرّضرات مــن األزمــة مســاعدات اجتامعيّ

ــة يف ســياق  ــك لعاضــدة الجهــود التــي تبذلهــا الّســلطات املغربيّ ــة العنــف ضــّد املــرأة وذل ــل املــدى تجــاه محارب أيضــا عــى متتــن التزامــه طوي
الحجــر الصّحــي. 

فلسطين والالجئين الفلسطينّيين
مبلغ يصل إىل 57 مليون يورو ملواجهة االحتياجات الصحّية واالجتامعّية واالقتصادّية مع تباحث إمكانّية رصف متويالت اضافّية بقيمة 39 مليون يورو.

أمثلة للدعم:

ــامت  ــى األرس يف مخيّ ــة ع ــواد الغذائيّ ــردا بامل ــة و550 ط ــدس الرشقيّ ــع يف الق ــدات تق ــل بل ــة داخ ــة والصحيّ ــواد الغذائيّ ــرد بامل ــع 100 ط ــاد األورويب توزي ــوىّل االتح •  ت
الدهيشــة والعــزّة و عايــده و العــروب والفــّوار. خــال شــهر رمضــان، تــّم تســليم 800 طــرد باملــواد الغذائيّــة لــألرس املعــوزة التــي تتلّقــى منحــا اجتامعيّــة شــهريّة مــن الّســلط 

الفلســطينيّة. كــام يقــّدم االتحــاد األورويب بالتّعــاون مــع البنــك األورويب إلعــادة البنــاء والتّنميــة مســاعدة تقنيّــة لفائــدة املؤّسســات الّصغــرى واملتوّســطة التــي 
ــة.  قامــت عــى نحــو مبتكــر بتحويــل إنتاجهــا نحــو توفــر معــّدات الحاميــة الشــخصيّة يف الّســوق املحليّ

•  عــّبء االتحــاد األورويب 67 مليــون يــورو ملســاعدة الفلســطينيّن اســتجابة للجائحــة ورّسع يف رصف مبلــغ 82 مليــون يــورو لفائــدة وكالــة األمــم 
املتحــدة إلغاثــة وتشــغيل الاجئــن الفلســطينيّن يف الــرشق األدىن ملواصلــة إتاحــة الّنفــاذ للخدمــات الصحيّــة األساســيّة ولتوفــر املعونــة لفائــدة 

5.5 مليــون الجــئ يف الضّفــة الغربيّــة وقطــاع غــزّة وســوريا ولبنــان واألردن. 

سوريا
 مبلــغ يصــل إىل 23 مليــون لدعــم الجهــات غــر الحكومّيــة الفاعلــة يف املجــال الصّحــي واالســتجابة لالحتياجــات االجتامعّيــة واالقتصادّيــة 

مــع تباحــث إمكانّيــة رصف متويــالت اضافّيــة بقيمــة 10 مليــون يــورو. 

ــدة  ــة لفائ ــات الصحيّ ــن الخدم ــي تؤّم ــة الت ــر الحكوميّ ــات غ ــم الجه ــى دع ــوريا ع ــاد األورويب داخــل س ــل االتح ــم: يعم ــال للّدع مث
الســّكان الذيــن عانــوا مــن ويــات الحــرب التــي تتواصــل منــذ تســع ســنوات مــن خــال إعــادة توجيــه الربامــج الجاريــة. يهــدف الّدعــم 

املوّجــه إىل متتــن الّصمــود إزاء التحّديــات االقتصاديـّـة واالجتامعيّــة.  يف شــامل غــريّب ســوريا، ســاهم االتحــاد األورويب إىل حــّد اآلن يف تأمــن 
17 ألــف استشــارة طبيّــة داخــل ثاثــة مراكــز للصّحــة األساســيّة وســتّة مستشــفيات متنّقلــة إىل جانــب 11,060 خدمــة صحيّــة مجتمعيّــة 

للمســاهمة يف تشــخيص التهابــات الجهــاز التنّفــي وأمــراض مختلفــة لهــا صلــة بخطــر اإلصابــة بكوفيــد19-. ويعمــل االتحــاد األورويب أيضــا 
عــى دعــم األنشــطة التوعويّــة حــول الوقايــة واعتــامد تدابــر العــزل املجتمعــي. 

تونس 
مبلغ يصل إىل 250 مليون يورو ملواجهة االحتياجات الصحّية واالجتامعّية واالقتصادّية. 

مثــال للّدعــم: رفـّـع االتحــاد األورويب مــن دعمــه للقطــاع الصّحــي حيــث ســيتّم توســيع نطــاق برنامــج "الصّحــة عزيــزة" ليشــمل كافـّـة املستشــفيات 
العموميّــة يف البــاد وتــّم تأمــن 5 تدّخــات خاّصــة بكوفيــد19- ملرافقــة الجهــود التــي تبذلهــا منظـّـامت املجتمــع املــدين املحليّــة يف 13 واليــة. 

ــة يف إدارات  ــروس خاّص ــن للف ــن املعرّض ــى املهنيّ ــخصيّة ع ــة الش ــّدات الحامي ــع مع ــة وتوزي ــم صناع ــاد األورويب بدع ــوم االتح ــام يق ك
ــة بالتّعــاون مــع البلديّــات وتنظيــم حمــات توعويّــة حــول مامرســات حفــظ الصّحــة. إضافــة  الّســجون، وبتعقيــم الفضــاءات العموميّ

ــة  ــة واالقتصاديّ إىل ذلــك ســيتوىّل االتحــاد األورويب إعــادة توجيــه مــا يقــارب 250 مليــون يــورو للتّخفيــف مــن التّداعيــات االجتامعيّ
للجائحــة. 

على المستوى اإلقليمي
مبلغ يصل إىل 150 مليون يورو ملواجهة االحتياجات الصحّية واالجتامعّية واالقتصادّية. 

مثــال للّدعــم: ســيتّم توظيــف 115 مليــون يــورو مــع املؤّسســات املاليّــة الدوليّــة لتعزيــز آليّــات التّمويــل االقليميّــة املخّصصــة 
لدعــم املؤّسســات الّصغــرى واملتوّســطة وتوفــر الّســيولة واملزيــد مــن التّمويــات بالعملــة املحليّــة ومتويــل املبــادالت التجاريـّـة 
ــل االتحــاد األورويب  ــة واالســتثامريّة، يعم ــات التجاريّ ــي ســتعرفها التدفّق ــات الت ــبا لاضطراب ــدة القطــاع الخــاّص. وتحّس لفائ
عــى تكييــف الربامــج االقتصاديـّـة االقليميّــة يف مجــال االســتثامر واالبتــكار بقيمــة 26 مليــون يــورو التــي تعمــل مــع منظـّـامت 
ــة ومنظّمــة التّعــاون االقتصــادي والتّنميــة مــاّم مــن شــأنه أن يســاعد الحكومــات  مختلفــة مــن بينهــا منظّمــة العمــل الدوليّ

والقطــاع الخــاّص عــى مواجــه تداعيــات األزمــة عــى ســوق العمــل. 
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