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النتائج
تائج رصد الصندوق االستئامين (1) للمشاريع الـ 52 أظهرت تأثريًا وتقدًما كبريًا:

يحصل 271،003 طفل وطفلة من الالجئني واملجتمع املحيل عىل تعليم أسايس رسمي وغري رسمي يعتربان من املستوى الجيد• 
يحصل 6500 شاب وشابة، من الالجئني واملجتمع املحّيل عىل فرص للتعليم املتقدم باإلضافة إىل فرص التدريب املهني املُتاحة• 
لدى 1،883،905 الجًئ وشخًصا من الفئات الضعيفة  يف املجتمع املحيل إمكانية الحصول عىل الخدمات الصحية مبا فيه الفحوصات الطبية واألدوية األساسية• 
لــدى 298،960 شــخًصا مــن الفئــات الضعيفــة فــرص للحصــول عــىل خدمــات الحاميــة، باإلضافــة إىل ذلــك بإمــكان 35564 شــخًصا املشــاركة يف أنشــطة التامســك االجتامعــي ومــن • 

ضمنهــا أنشــطة التواصــل واألنشــطة اإلضافيــة، منهــت الرياضيــة والثقافيــة
يستفيد حاليا 204،190 الجئًا وفردا من املجتمع املحيل من فرص تحسني االعتامد عىل الذات وكسب العيش• 
يحصل 145227 الجئًا وفرد من املجتمعات املحلية عىل خدمات املياه والرصف الصحي، ويتضمن ذلك الحصول عىل املياه الصالحة للرشب وجلسات الرتويج للنظافة• 
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أمثلة عن املشاريع

ــم  ــة األم ــع منظم ــاون م ــم بالتع ــرشوع القائ ــذا امل ــدف ه ــايس: يه ــم األس التعلي
املتحــدة للطفولــة (اليونيســيف) إىل مســاعدة مئــات اآلالف مــن األطفــال والشــباب 
املترضريــن باألزمــة الســورية يف كل مــن لبنــان واألردن وتركيــا. إذ يســعى املــرشوع 
ــي  ــباب، ويرم ــال والش ــؤالء األطف ــة له ــة آمن ــودة وبيئ ــايل الج ــم ع ــني تعلي إىل تأم
ــاس يف  ــر األس ــم حج ــع بوصفه ــراط يف املجتم ــن االنخ ــباب م ــني الش ــاً إىل متك أيض

ــم. مجتمعاته

يهــدف املــرشوع للوصــول إىل 283,043 طفــالً وشــاباً وفــرداً مــن الكــوادر التعليميــة. 
ميــول الصنــدوق االســتئامين األورويب ’مــدد‘ املــرشوع مببلــغ 107.9 مليــون يــورو.

خدمــات الرعايــة الصحيــة: مــن خــالل برنامــج «تقليــل الحواجــز التــي تعيــق الحصــول 
ــدد‘،  ــتئامين األورويب ’م ــدوق االس ــه الصن ــذي ميول ــان» ال ــة يف لبن ــات الصح ــىل خدم ع
تعمــل منظمــة ’إنرتناشــيونال ميديــكال كوربــس‘ بالتعــاون مــع رشكاء دوليــني ومحليــني 
ــة  ــورة الكلف ــة ميس ــة صحي ــات رعاي ــري خدم ــز توف ــىل تعزي ــة ع ــة العام ووزارة الصح
وعاليــة الجــودة يف لبنــان ملصلحــة 501,930 شــخصاً مــن اللبنانيــني املســتضعفني 

ــوريني.  ــني الس والالجئ

يتلقــى املــرشوع متويــالً قــدره 34.8 مليــون يــورو مــن قبــل الصنــدوق االســتئامين 
’مــدد‘. األورويب 

ــع  ــة تجم ــة حقيقي ــة أوروبي ــالل رشاك ــن خ ــة: م ــة املحلي ــش والتنمي ــبل العي س
ــة  ــا) والوكال ــس‘ (فرنس ــربتيز فران ــا) و’إكس ــة (أملاني ــة األملاني ــة التنمي ــني مؤسس ب
الفرنســية للتعــاون اإلعالمــي (فرنســا) والوكالــة اإلســبانية للتعــاون الــدويل (إســبانيا) 
ــاب يف  ــل الش ــدرة‘ الجي ــرشوع ’ق ــاعد م ــبانيا)، يس ــبانيوال‘ (إس ــيون إس و’كووبرياس
مخيــامت الالجئــني واملجتمعــات املضيفــة يف كل مــن لبنــان واألردن والعــراق وتركيــا 
يف االعتــامد عــىل ذاتهــم وتأمــني مســتقبل أفضــل. يتلقــى املــرشوع متويــالً قــدره 74 
ــدد‘ ويســاعد نحــو 600,000  ــدوق االســتئامين األورويب ’م ــورو مــن الصن ــون ي ملي
ــة. وقــد ســمح املــرشوع ملعهــد  ــاء املجتمعــات املحلي شــخص مــن الســوريني وأبن
ــتان  ــم كردس ــة أخــرى يف محافظــة دهــوك، يف إقلي ــدارس تخصصي ــة م أوات وأربع

ــا. ــال بيت العــراق، باســتقبال طــالب مــن ذوي االحتياجــات الخاصــة مــن أمث

1 التقرير الرابع للنتائج-الصندوق االستئامين األورويب لسوريا واملنطقة-يونيو/حزيران 2019 

https://ec.europa.eu/trustfund-syria-region/sites/tfsr/files/4th_results_reporting_eutf_syria.pdf
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