


حقوق اإلنسان 
والديمقراطية 



حقوق اإلنسان والديمقراطية  <

الحريات  الديمقراطية وأسس  الحرية واحترام حقوق اإلنسان وقيم  يندرج مبدأ 
في جوهر عمل االتحاد األوروبي وهو من العناصر األساسية لعالقاته مع 

 شركائه، إذ يضع االتحاد دعم حقوق اإلنسان في صلب سياسته الخارجية، 
السياسة  الحقوق عالميًا. وبموجب  احترام هذه   كما يعمل على ضمان 

 األوروبية للجوار، يدعم االتحاد األوروبي حقوق اإلنسان والحريات األساسية 
يتمسك  لذلك  المادية.  والمساعدات  المستمر  السياسي  الحوار  من خالل 

المجتمع  منظمات  مختلف  ومع  اللبنانية  الحكومة  مع  السياسي  بالحوار 
اإلنسان وتقوية  لتعزيز حقوق  ماليًا  اللبنانية  الحكومة  يدعم جهود  المدني. كما 

الديمقراطية.  سير  عملية 

البرامج:

دعم التطور البرلماني في لبنان اإلتحاد األوروبي 

يكمن الهدف الشامل للبرنامج في تحسين الدور المؤسسي لمجلس النواب وتعزيز فاعليته لالضطالع بالوظائف 
التشريعية واإلشرافية. ويتم تقديم المساعدة الفنية لدعم البرلمانيين واللجان النيابية والعاملين من خالل زيادة فاعلية 

مجلس النواب كمؤسسة عامة عاملة في نظام حوكمة ديمقراطي. ويركز البرنامج على تحسين وظائف اإلشراف 
لمجلس النواب، وجودة التشريع والعملية التشريعية، باإلضافة إلى تقوية قدرته البحثية والتحليلية للسياسة.

1,691,750 يورو الميزانية  

اآللية األوروبية للجوار والشراكة آلية التمويل 
2016 - 2014 فترة المشروع 

مجموعة اإلدارة الدولية  الشريك المنفذ 
مجلس النواب اللبناني  المستفيدون 



أفكار 3 – دعم منظمات المجتمع المدني في لبنان

يهدف برنامج أفكار 3 إلى تمتين قدرة منظمات المجتمع المدني اللبنانية كجهات فاعلة في مجالي التنمية االجتماعية 
واالقتصادية واإلصالح في لبنان. ويساهم في دعم التزامها الفاعل بمفاهيم الحكم الرشيد وقيمه وممارساته، 

باإلضافة إلى تعزيز مشاركتها الشاملة في عمليات التنمية. كما تم اختيار 12 مبادرة ليمولها االتحاد األوروبي بعد 
إطالق دعوة لتقديم االقتراحات. 

2,700,000 يورو الميزانية  

اآللية األوروبية للجوار والشراكة آلية التمويل 
2016 – 2014 فترة المشروع 

العديد من المنظمات غير الحكومية  الشريك المنفذ 
المجتمع المدني  المستفيدون 

مبادرات البلدان الخاصة باآللية األوروبية للديمقراطية وحقوق اإلنسان

يتم حاليًا تنفيذ اثني عشر مشروعًا في إطار اآللية األوروبية للديمقراطية وحقوق اإلنسان بقيمة 4.1 مليون يورو. 
وتهدف هذه المشاريع التي تنفذها منظمات مجتمع مدني وتتطرق إلى العديد من التحديات االجتماعية في لبنان 
إلى تحقيق حماية أفضل وتعزيز حقوق اإلنسان للجميع. وتشمل المجاالت الرئيسية لآللية األوروبية للديمقراطية 

وحقوق اإلنسان إلغاء عقوبة اإلعدام، وحماية العمال المهاجرين، ومعالجة مسألة المخفيين، ودعم حقوق 
المعوقين، والتوعية على قضايا مثليي الجنس وثنائيي الجنس والمتحولين جنسيًا، ودعم ضحايا التعذيب. وتتضمن 

جميع هذه المبادرات أنشطة تتمحور حول الدعم القانوني واالجتماعي، ومجموعات الضغط والمناصرة، والتوعية 
اإلعالمية واألنشطة التعليمية. 

4,100,000 يورو الميزانية  

اآللية األوروبية للديمقراطية وحقوق اإلنسان  آلية التمويل 
2016 – 2013 فترة المشروع 
شركاء عدة الشريك المنفذ 

المواطنون اللبنانيون  المستفيدون 



حقوق اإلنسان والديمقراطية  <

المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في لبنان 

يقضي الهدف العام للبرنامج بالمساهمة في تعزيز الوسائل والقدرات المؤسسية للهيئة الوطنية لشؤون المرأة 
اللبنانية لتمكينها من العمل بفاعلية أكبر بهدف تحقيق النهضة النسائية والمساواة بين الجنسين في لبنان. ويتضمن 

البرنامج تمويل مبادرات تتوالها منظمات مجتمع مدني حول المساواة بين الجنسين / تعميم مراعاة المنظور 
الجنساني في البلد على أساس االستراتيجية الوطنية للمرأة العشرية 2010 – 2020.  

1,500,000 يورو الميزانية  

اآللية األوروبية للجوار والشراكة آلية التمويل 
2016 – 2014 فترة المشروع 
EURECNA الشريك المنفذ 

الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية  المستفيدون 

دعم الحوار االجتماعي في لبنان 

يكمن الهدف العام للبرنامج في دعم قدرة الحكومة اللبنانية والشركاء االجتماعيين في لبنان والمجتمع المدني لدعم 
الحوار االجتماعي بهدف تحصين الحماية االجتماعية وتحسين تشريعات العمل وإنفاذها. 

2,000,000 يورو الميزانية  

اآللية األوروبية للجوار والشراكة آلية التمويل 
2017 – 2015 فترة المشروع 

-- الشريك المنفذ 
وزارة العمل، والمؤسسة الوطنية لالستخدام، والمجلس  المستفيدون 

االقتصادي واالجتماعي، ومنظمات أصحاب العمل،   
والنقابات العمالية، والمنظمات غير الحكومية.   



دعم التنمية الشبابية في لبنان 

يكمن الهدف العام للبرنامج في المساهمة في عملية اإلصالح المؤسسي لمشاركة أفضل للحكومة ومنظمات 
المجتمع المدني في عملية صنع السياسة العامة للتنمية الشبابية في لبنان. ويتضمن البرنامج تمويل مبادرات 

تتوالها منظمات مجتمع مدني حول المساواة بين الجنسين / تعميم مراعاة المنظور الجنساني في البلد على أساس 
االستراتيجية الوطنية للمرأة العشرية 2010 – 2020.  

1,500,000 يورو   الميزانية  

اآللية األوروبية للجوار والشراكة آلية التمويل 
2017 – 2015 فترة المشروع 

-- الشريك المنفذ 
وزارة الشباب والرياضة، ومنتدى الشباب، واللجنة النيابية  المستفيدون 
للشباب والرياضة، والمنظمات غير الحكومية للشباب.   

مراجعة المواقف حيال األشخاص ذوي الميول الجنسية البديلة في لبنان 

يهدف البرنامج إلى جمع البيانات الكمية والنوعية الكافية لتوجيه األنشطة والمبادرات المستقبلية؛ وتحليل نتائج 
المسح، وتوفير التوصيات األساسية للمناصرين واإلعالن عنهما؛ والتعاون مع المؤسسات والمنظمات التي تعمل 
للتوصل إلى المساواة لألقليات الجنسية في لبنان والمنطقة من خالل ورشة عمل / مؤتمر تسمح / يسمح باعتماد 

هذا النوع من منهجيات المسح واألبحاث لتصبح أكثر انتشارًا كخطوة أولى للمناصرة الفاعلة. 

112,000 يورو   الميزانية  

اآللية األوروبية للديمقراطية وحقوق اإلنسان   آلية التمويل 
2015 – 2014 فترة المشروع 

المؤسسة العربية الشريك المنفذ 
المجتمع المدني، والمواطنون، والمثليات ومثليو الجنس  المستفيدون 

وثنائيو الجنس والمتحولون جنسيًا  



حقوق اإلنسان والديمقراطية  <

المسح الخاص بالظروف المعيشية للقوى العاملة واألسر 

يكمن هدف البرنامج في إجراء مسوح حول قضايا حساسة متعلقة بتداعيات األزمة السورية، بما في ذلك أوضاع 
القوى العاملة والظروف المعيشية لسكان لبنان، بمن فيهم الالجئون السوريون. 

3,500,000  يورو   الميزانية السنوية 

اآللية األوروبية للجوار والشراكة آلية التمويل 
2017 – 2014 فترة المشروع 

منظمة العمل الدولية  الشريك المنفذ 
إدارة اإلحصاء المركزي  المستفيدون 

مبادرة مشتركة للمقاضاة الفاعلة في قضايا التعذيب وتعزيز االلتزام للوقاية 
من الجرائم المتأصلة في لبنان واألردن 

يسعى المشروع إلى دعم المقاضاة في قضايا التعذيب وسوء المعاملة لألشخاص المحرومين من الحرية في لبنان 
واألردن. وفي هذا الصدد، يركز المشروع على تعزيز قدرات السلطات في تطبيق آليات دولية ومعايير متعلقة بقضايا 

التعذيب، باإلضافة إلى دعم تأهيل ضحايا التعذيب أو/ وسوء المعاملة. 

1,100,000 يورو   الميزانية  

2014 – 2009 فترة المشروع 
مركز “ريستارت”  الشريك المنفذ 

الناجون من أعمال التعذيب في لبنان وعائالتهم   المستفيدون 
وقوى األمن    



نحو إحقاق الحق في محاكمة عادلة 

يكمن هدف البرنامج في التطرق إلى »الحق في محاكمة عادلة« في لبنان كحق مدني وسياسي أساسي وشامل مهدد 
باالنتهاك المستمر. كما يهدف إلى المساهمة في زيادة المحاكمات العادلة في لبنان، وذلك من خالل التعاون مع 

أصحاب العالقة واالعتماد على المبادرات المهمة الماضية للمجتمع المدني اللبناني. 

250,000 يورو   الميزانية السنوية 

اآللية األوروبية للديمقراطية وحقوق اإلنسان   آلية التمويل 
2016 – 2014 فترة المشروع 

الجمعية اللبنانية للتعليم والتدريب )ألف( الشريك المنفذ 
المجتمع المدني، وأصحاب العالقة، والمواطنون.  المستفيدون 

المركز اللبناني لحماية ضحايا الفساد

 يسعى المشروع إلى المساهمة في تعزيز حقوق اإلنسان والمشاركة السياسية واإلصالح الديمقراطي عبر 
إشراك المواطنين في مكافحة الفساد. ولهذا الغرض، يدعم المشروع الجمعية اللبنانية لتعزيز الشفافية والمركز 

اللبناني لحماية ضحايا الفساد في بيروت والذي افُتتح في عام 2009، وسيعمل على إنشاء مراكز جديدة في البقاع 
وجنوب لبنان. 

218,000 يورو   الميزانية  

اآللية األوروبية للديمقراطية وحقوق اإلنسان   آلية التمويل 
2015 – 2014 فترة المشروع 

الجمعية اللبنانية لتعزيز الشفافية  الشريك المنفذ 
المجتمع المدني، وأصحاب العالقة، والمواطنون.  المستفيدون 



حقوق اإلنسان والديمقراطية  <

استقاللية القضاء في لبنان: أولوية اجتماعية 

يسعى هذا المشروع إلى إنشاء محيط إيجابي وذلك للسماح للتغيرات في التصورات والتطبيقات المتعلقة باستقاللية 
القضاء في لبنان وشفافيته. ومن بين األنشطة، سيتم التعامل مع تشخيصات متعددة االختصاص للمشاكل التي 

تواجه القضاء اللبناني باإلضافة الى حمالت توعية عامة إلبراز أهمية القضاء المستقل والعادل. إضافة إلى ذلك، 
سيركز عمل المناصرة على تنفيذ القوانين المتعلقة بالقضاء. كما سيتم تحليل القرارات والملفات القضائية المرتبطة 

بالفئات الضعيفة. 

250,000 يورو   الميزانية  

اآللية األوروبية للديمقراطية وحقوق اإلنسان   آلية التمويل 
2015 – 2014 فترة المشروع 

المفكرة القضائية  الشريك المنفذ 
المجتمع المدني، وأصحاب العالقة، والمواطنون.  المستفيدون 

هل العدالة العسكرية للجميع؟ إعادة تقييم صالحية المحكمة العسكرية 
وممارساتها في لبنان 

يكمن هدف البرنامج في إيجاد منبر حيث يعالج مختلف ناشطي المجتمع المدني والخبراء القانونيين موضوع 
الحق بالحصول على محاكمة عادلة، وحكم القانون والديمقراطية ضمن المحاكم العسكرية في لبنان. لتحقيق هذا 

الهدف، يجري المشروع تقييمًا بينيًا ومستقاًل للممارسات الداخلية إضافة إلى التحديات التي تواجهها المحاكم 
العسكرية واختصاصات االستثناء اللبنانية. وتشمل األنشطة األخرى تعزيز الحوار الشامل والتشاركي بين الخبراء 
القانونيين وخبراء المجتمع المدني، إضافة إلى الحمالت الميدانية لزيادة الفهم والوعي لمسائل حقوق اإلنسان 

لجهة المحاكم العسكرية اللبنانية. 

120,000 يورو الميزانية السنوية 

اآللية األوروبية للديمقراطية وحقوق اإلنسان   آلية التمويل 
2016 – 2014 فترة المشروع 

أمم  الشريك المنفذ 
المجتمع المدني، وأصحاب العالقة، والمواطنون.  المستفيدون 



القصة الخفية للمنسيين خلف القضبان 

يهدف هذا المشروع إلى تعزيز احترام حقوق اإلنسان، ويساهم بشكل خاص في إعادة تأهيل السجناء الذين يعانون من 
أمراض عقلية والمحكومين لمدى الحياة في سجن رومية. كما يجري العمل على األبحاث والمناصرة القتراح تعديالت 

وتغييرات في مواد قانون العقوبات اللبناني لجهة األمراض العقلية والجريمة أواًل وفترات السجن مدى الحياة المطبقة 
حاليًا في لبنان ثانيًا. 

250,000 يورو الميزانية  

اآللية األوروبية للديمقراطية وحقوق اإلنسان   آلية التمويل 
2015 – 2014 فترة المشروع 

كاتارسيس - المركز اللبناني للعالج بالدراما   الشريك المنفذ 
السجناء  المستفيدون 

توضيح مصير المغيبين والمفقودين في لبنان 

يهدف هذا المشروع إلى تمكين عائالت المفقودين والمغيبين قسرًا ومساعدتها لتكون جزءًا ال يتجزأ من عملية البحث 
عن الحل. في هذا االطار، يهدف المشروع إلى زيادة مشاركة العائالت في عملية البحث عن الحلول وزيادة معرفة 

المجتمع اللبناني بالحلول ودعم حق العائلة بمعرفة مصير أحبائها. كما أن العمل جاٍر لتقوية جهود المجتمع المدني في 
المناصرة لتنفيذ الحلول المستدامة. وأخيرًا، يسعى المشروع إلى زيادة كمية المعلومات المتوفرة التي من شأنها أن 

تساهم في توضيح حاالت المفقودين.

228,000 يورو   الميزانية  

اآللية األوروبية للديمقراطية وحقوق اإلنسان   آلية التمويل 
2015 – 2014 فترة المشروع 

لنعمل من أجل المفقودين الشريك المنفذ 
المجتمع المدني، عائالت المفقودين  المستفيدون 



حقوق اإلنسان والديمقراطية  <

مراجعة المواقف حيال األشخاص ذوي الميول الجنسية البديلة في لبنان 

يهدف البرنامج إلى جمع البيانات الكمية والنوعية الكافية لتوجيه األنشطة والمبادرات المستقبلية؛ وتحليل نتائج 
المسح، وتوفير التوصيات األساسية للمناصرين واإلعالن عنهما؛ والتعاون مع المؤسسات والمنظمات التي تعمل 
للتوصل إلى المساواة لألقليات الجنسية في لبنان والمنطقة من خالل ورشة عمل / مؤتمر تسمح / يسمح باعتماد 

هذا النوع من منهجيات المسح واألبحاث لتصبح أكثر انتشارًا كخطوة أولى للمناصرة الفاعلة. 

112,000 يورو   الميزانية  

اآللية األوروبية للديمقراطية وحقوق اإلنسان   آلية التمويل 
2015 – 2014 فترة المشروع 

المؤسسة العربية الشريك المنفذ 
المجتمع المدني، والمواطنون، والمثليات ومثليو الجنس  المستفيدون 

وثنائيو الجنس والمتحولون جنسيًا  

العمل المشترك للمقاضاة الفاعلة لقضايا التعذيب وتعزيز االلتزام للوقاية من 
الجرائم المتأصلة في لبنان واألردن 

الوقاية من ممارسات التعذيب في لبنان واألردن من خالل تعزيز التغير اإليجابي في المجتمع ورفع نسبة المحاسبة 
العامة إضافة إلى النفاذ إلى العدالة. 

1,111,000 يورو   الميزانية  

اآللية األوروبية للديمقراطية وحقوق اإلنسان   آلية التمويل 
2016 – 2014 فترة المشروع 

ريستارت  الشريك المنفذ 
المجتمع المدني، وأصحاب العالقة، والمواطنون.  المستفيدون 



إصالح نظام السجون 

يكمن هدف البرنامج في تحسين نظام السجون من خالل تقوية المساعدة القانونية وتعزيز حقوق اإلنسان في لبنان. 
ويتمثل اإلنجاز األكبر بتحسين شروط التوقيف في السجون اللبنانية والتدريب الذي تم توفيره للمحامين المتخصصين.

الميزانية   100,000 يورو

سفارة اسبانيا في لبنان  آلية التمويل 
2014 / 2013 فترة المشروع 

جمعية عدل ورحمة  الشريك المنفذ 
النظام القضائي  المستفيدون 

تحالف التضامن 

يكمن الهدف العام للمشروع في تحسين مستوى الوعي ضمن المجموعات المستضعفة وخصوصًا لجهة الحقوق 
الجنسية. 

624,000 يورو  الميزانية  

سفارة اسبانيا في لبنان آلية التمويل 
حتى 2014/12/31  فترة المشروع 

حركة التضامن الدولية الشريك المنفذ 
-- المستفيدون 

أسبانيا 



حقوق اإلنسان والديمقراطية  <

 ]الوكالة الفرنسية للتنمية[ التثقيف حول حقوق اإلنسان وإلغاء 
عقوبة اإلعدام 

 اإلعالم والتكنولوجيا لصالح التغيير االجتماعي: تسهيل االبتكار عند 
نقطة تالقي اإلعالم والتكنولوجيا والتغيير االجتماعي 

يكمن الهدف العام لهذا البرنامج الذي يضم عدة دول )فرنسا، والمغرب، ولبنان( في تعزيز الوعي الوطني في 
شأن حقوق اإلنسان وإلغاء عقوبة اإلعدام في المجتمع اللبناني. ويهدف المشروع إلى تعزيز التعاون بين المجتمع 

المدني والمؤسسات العامة والفاعلين في قطاع التعليم النظامي واإلعالم بغية تدعيم التحركات للتثقيف حول 
إلغاء عقوبة اإلعدام. 

يكمن هدف هذا المشروع في بناء الوعي وتعزيزه في شأن دور اإلعالم والتكنولوجيا بغية تحقيق التغيير 
االجتماعي. ويدعم المشروع الشركات الناشئة من خالل توفير التدريب / مراكز التدريب. كما يتم تنظيم الفاعليات 

واألنشطة األخرى )مثل األلعاب( ضمن القطاع. 

222,859 يورو الميزانية  

الدعم   آلية التمويل 
2016 – 2014 فترة المشروع 

معًا ضد عقوبة اإلعدام والتحالف اللبناني ضد عقوبة اإلعدام  الشريك المنفذ 
المجتمع المدني والمؤسسات العامة اللبنانية.  المستفيدون 

115,656 يورو الميزانية  

سفارة مملكة هولندا  آلية التمويل 
تشرين الثاني 2013 – حزيران 2015 فترة المشروع 

ألت سيتي  الشريك المنفذ 
المجتمع في لبنان والشرق األوسط عامة. المستفيدون 

فرنسا

هولندا 



خطة عمل المركز اللبناني لحقوق اإلنسان 

يكمن هدف هذا المشروع في مراقبة ومنع االعتقال التعسفي والتعذيب واالختفاء القسري والعبودية الحديثة بغية 
زيادة الوعي في شأن مسائل حقوق اإلنسان ذات الصلة في اإلطار اللبناني. كما يهدف إلى توفير إعادة التأهيل والدعم 
القانوني للضحايا )في السجن وبعد إطالق سراحهم( والمناصرة لتجريم بنيوي )قائم على السياسات( لهذه الممارسات. 

45,600 يورو   الميزانية  

سفارة مملكة هولندا آلية التمويل 
كانون الثاني 2014 – شباط 2015 فترة المشروع 
المركز اللبناني لحقوق اإلنسان   الشريك المنفذ 

ضحايا االعتقال التعسفي والتعذيب في لبنان. المستفيدون 

سفراء حقوق اإلنسان 

يكمن هدف هذا المشروع في زيادة نسبة تنفيذ إعالنات حقوق اإلنسان على مستوى القاعدة، مما يؤدي إلى »ثقافة 
حقوق اإلنسان« وتشجيع مشاركة المواطنين في عملية اتخاذ القرارات. 

49,483 يورو   الميزانية  

سفارة مملكة هولندا آلية التمويل 
آب 2014 – كانون الثاني 2015 فترة المشروع 

جمعية التنمية لإلنسان والبيئة  الشريك المنفذ 
المجتمعات على مستوى القاعدة / في مناطق   المستفيدون 

الشمال والبقاع.   



حقوق اإلنسان والديمقراطية  <

فيلم حول زواج األطفال 

يسلط المشروع الضوء على زواج األطفال في لبنان وتأثيره على المجتمع وعلى حياة المرأة بشكل خاص. ويرفع الفيلم 
مستوى الوعي ويمكن المرأة ضمن عائلتها والمجتمع بشكل عام بهدف الوقاية من زواج األطفال في المستقبل. 

76,000 يورو   الميزانية  

سفارة مملكة هولندا آلية التمويل 
آب 2014 – شباط 2015 فترة المشروع 

صانع األفالم خليل زعرور  الشريك المنفذ 
النساء خصوصًا اللواتي يتزوجن في عمر مبكر.   المستفيدون 

الجبل والتبانة - نقاط التالقي

يكمن هدف هذا المشروع في الحد من التوتر بين مجتمعي جبل محسن وباب التبانة في مدينة طرابلس من خالل 
التشبيك المتواصل بين منظمات المجتمع المدني. كما سيشكل المشروع منصة عمل وينظم مختلف األنشطة 

لمنظمات المجتمع المدني والمجتمعات المحلية بغية تبادل األفكار وتحسين التعاون. 

55,732 يورو   الميزانية  

سفارة مملكة هولندا آلية التمويل 
آب 2014 – شباط 2015 فترة المشروع 

جمعية التنمية لإلنسان والبيئة الشريك المنفذ 
المجتمعات في جبل محسن وباب التبانة / طرابلس   المستفيدون 



خطوة باتجاه االنتخابات البلدية: تعزيز دور المرأة لجهة المشاركة السياسية 

يكمن هدف هذا المشروع في رعاية التغير االجتماعي اإليجابي والديمقراطي إضافة إلى الحفاظ على التماسك 
االجتماعي من خالل تمكين 300 سيدة في منطقة بعلبك - الهرمل في من المشاركة في عملية صنع القرار على 

المستوى المحلي ومأسسة إشراكهن في السياسة. 

137,162 يورو الميزانية  

سفارة مملكة هولندا آلية التمويل 
نيسان 2014 – شباط 2015 فترة المشروع 

الجمعية اللبنانية للدراسات والتدريب  الشريك المنفذ 
نساء في منطقة بعلبك / الهرمل   المستفيدون 

تطوير قدرة مدرس التاريخ على رعاية التفكير التاريخي 

تطوير قدرة مدرسي التاريخ على رعاية التفكير التاريخي.

91,200 يورو   الميزانية  

سفارة مملكة هولندا آلية التمويل 
أيار 2014 – أيلول 2015 فترة المشروع 

الجمعية اللبنانية للتاريخ الشريك المنفذ 
مدرسو / طالب التاريخ  المستفيدون 



حقوق اإلنسان والديمقراطية  <

تقوية التماسك االجتماعي من خالل االستجابة إلى احتياجات المجتمعات في البقاع 

يكمن هدف المشروع في تقوية التماسك االجتماعي ومهارات حل النزاعات بين المجتمعات المضيفة اللبنانية 
والالجئين السوريين في سهل البقاع بغية الحد من العنف وتعزيز ثقافة حقوق اإلنسان. 

84,550 يورو الميزانية  

سفارة مملكة هولندا آلية التمويل 
أيلول 2014 – آب 2015 فترة المشروع 

الجمعية اللبنانية للدراسات والتدريب  الشريك المنفذ 
المجتمعات المضيفة والالجئون السوريون في   المستفيدون 

منطقة البقاع  

المراكز االجتماعية والتعليمية لمكافحة المخدرات 

يكمن هدف هذا المشروع في نشر الوعي في شأن مخاطر استعمال المخدرات واإلدمان عليها وصواًل إلى حماية 
األطفال والمراهقين منها من خالل تعريفهم على المهارات التي تعزز خيارات الحياة اإليجابية والصحية في مخيمات 

الالجئين الفلسطينيين. 

103,906 يورو الميزانية  

سفارة مملكة هولندا آلية التمويل 
أيلول 2014 – أيلول 2015 فترة المشروع 

جمعية عمل تنموي بال حدود )نبع( الشريك المنفذ 
المجتمعات المحلية اللبنانية ومخيمات الالجئين   المستفيدون 

الفلسطينيين / صيدا وصور.    



 تمكين المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية 
الجنسانية في لبنان 

دعم مثليي الجنس وثنائيي الجنس والمتحولين جنسيًا، بمن فيهم مثليي الجنس وثنائيي الجنس والمتحولين جنسيًا 
من الالجئين السوريين من خالل الدعم النفسي االجتماعي والمتابعة واالستشارة القانونية والمساعدة االجتماعية 

واالقتصادية وزيادة الوعي وبناء القدرات 

53,596 يورو الميزانية  

سفارة مملكة هولندا آلية التمويل 
تموز 2014 – حزيران 2015 فترة المشروع 

براود  الشريك المنفذ 
مثليو الجنس وثنائيو الجنس والمتحولون جنسيًا، بمن   المستفيدون 

فيهم مثليي الجنس وثنائيي الجنس والمتحولين جنسيًا من  
الالجئين السوريين.   

األلعاب للسالم: سيداريا: بالك أوت 

يكمن هدف هذا المشروع في إنتاج لعبة فيديو للسالم تعزز التعاون بين مجتمعات الشباب اللبناني. 

250,000 يورو   الميزانية  

سفارة مملكة هولندا آلية التمويل 
كانون األول 2012 – تشرين الثاني 2014 فترة المشروع 

البحث عن أرضية مشتركة الشريك المنفذ 
الشباب اللبناني  المستفيدون 



حقوق اإلنسان والديمقراطية  <

تعزيز وضع حقوق اإلنسان والظروف االقتصادية واالجتماعية للمرأة اللبنانية 
والسورية الضعيفة بهدف التوصل إلى مجتمع أفضل

يكمن هدف هذا المشروع في تمكين وتعزيز معرفة حقوق اإلنسان بشكل عام والوعي حول حقوق المرأة بشكل 
خاص ومعرفتها للنساء األكثر ضعفًا للتوصل إلى مجتمع أفضل عامة والسماح للمرأة أيضًا بتعزيز موقعها االجتماعي 

واستقالليتها االقتصادية. 

132,316 يورو الميزانية  

سفارة مملكة هولندا آلية التمويل 
أيلول 2014 – أيلول 2016 فترة المشروع 

التدخل االجتماعي واإلنساني واالقتصادي للتنمية المحلية  الشريك المنفذ 
)شيلد(  

المرأة اللبنانية والسورية الضعيفة / جنوب لبنان  المستفيدون 

تدعيم قدرة منظمات المعوقين اللبنانيين وتمكين الالجئين السوريين 
المعوقين 

يكمن هدف المشروع في تمكين اللبنانيين والسوريين من ذوي اإلعاقة وزيادة االلتزام الحكومي بحقوق ذوي اإلعاقة 
في لبنان. تنفذ المشروع الجمعية الوطنية لحقوق المعوق في لبنان. وتشمل اإلجراءات الملموسة مراقبة التشريعات 
المرتبطة بالمعوقين والقرارات الحكومية في لبنان، فضاًل عن تشكيل مجموعات ضغط على الحكومة لضمان حقوق 

المعوقين لجهة نفاذهم إلى التعليم وحق التصويت على سبيل المثال. كما سيضم المشروع أنشطة لزيادة الوعي لدى 
المعوقين من خالل دورات التدريب والتجمعات الوطنية، ويوفر لالجئين السوريين في لبنان من ذوي اإلعاقة التدريب 

المهني حول مهارات ستساعدهم على الحصول على وظيفة أو مهنة حرة. 

100,000 يورو الميزانية  

صندوق التعاون المحلي، وسفارة فنلندا  آلية التمويل 
2015 - 2014 فترة المشروع 

-- الشريك المنفذ 
الجمعية الوطنية لحقوق المعوقين    المستفيدون 

ا  فنلند



تحسين قدرة الشبكة العربية لالنتخابات الديمقراطية

يهدف هذا المشروع إلى دعم الشبكة العربية لالنتخابات الديمقراطية لجهة بناء قدراتها في المدى البعيد وزيادة 
استقالليتها ومهنيتها كشبكة إقليمية منفصلة والشروع بحشد وأنشطة الشبكة العربية لالنتخابات الديمقراطية في 

المنطقة العربية. 

64,000 يورو الميزانية  

-- آلية التمويل 
2015 - 2012 فترة المشروع 

الشبكة العربية لالنتخابات الديمقراطية من خالل دياكونيا الشريك المنفذ 
 -- المستفيدون 

حملة حول تشريع حماية المرأة من العنف األسري

يهدف هذا المشروع إلى زيادة الوعي لدى صانعي القرار في شأن العنف القائم على النوع الجنسي لمكافحة العنف 
ضد المرأة ومختلف أشكاله وممارساته.

68,000 يورو   الميزانية  

-- آلية التمويل 
2015 - 2014 فترة المشروع 

أبعاد، مركز الموارد للمساواة بين الجنسين من خالل  الشريك المنفذ 
دياكونيا  

-- المستفيدون 

السويد 



حقوق اإلنسان والديمقراطية  <

 توسيع نطاق إعادة التأهيل المجتمعية في مخيمي نهر البارد والبداوي 
شمال لبنان

مكافحة االتجار باألطفال

يهدف هذا البرنامج إلى تعزيز واحترام حقوق ومشاركة ذوي اإلعاقات وتحسين وتوسيع البرمجة القائمة على الحقوق 
ضمن مخيمات الالجئين الفلسطينيين في لبنان. 

يهدف البرنامج إلى الوقاية من االتجار باألطفال وحماية األطفال المعرضين للدعارة واالستغالل الجنسي واالعتداء.

88,000 يورو الميزانية  

-- آلية التمويل 
2015 - 2014 فترة المشروع 

أبعاد، مركز الموارد للمساواة بين الجنسين من خالل  الشريك المنفذ 
دياكونيا

 -- المستفيدون 

84,000 يورو الميزانية  

-- آلية التمويل 
2015 - 2012 فترة المشروع 

جمعية دار األمل من خالل دياكونيا الشريك المنفذ 
-- المستفيدون 



مراقبة اإلعاقة

شبكة المعلومات والمعرفة التعاونية بين الجنسين 

حملة حق العمل لالجئين الفلسطينيين في لبنان

يهدف هذا المشروع إلى تحسين وتعزيز المحاسبة والتطبيق لجهة القانون 2000/ 220 على ذوي اإلعاقة المالئمين. 

شبكة المعلومات والمعرفة التعاونية بين الجنسين منصة إلكترونية تعاونية تجمع ما بين منظمات المجتمع المدني 
والباحثين والممارسين والخبراء ليعملوا معًا على تحسين القدرات المحلية والوطنية للنفاذ إلى األبحاث القائمة على 

األدلة والمعلومات عن مسائل النوع االجتماعي وتطوير المعرفة حولها. 

يهدف البرنامج إلى ضمان حق الالجئين الفلسطينيين في لبنان بالعمل في كل الوظائف والمهن بما في ذلك تلك 
المرتبطة بالنقابات.

85,000 يورو  الميزانية  

-- آلية التمويل 
2015 - 2012 فترة المشروع 

إتحاد المقعدين اللبنانيين من خالل دياكونيا الشريك المنفذ 
ذوي اإلعاقة  المستفيدون 

84,000 يورو الميزانية  

-- آلية التمويل 
2015 - 2014 فترة المشروع 

دعم لبنان من خالل دياكونيا الشريك المنفذ 
-- المستفيدون 

85,000 يورو  الميزانية  

 -- آلية التمويل 
2015 - 2012 فترة المشروع 

النجدة من خالل دياكونيا الشريك المنفذ 
الالجئون الفلسطينيون المستفيدون 



حقوق اإلنسان والديمقراطية  <

زيادة المعرفة حول القانون اإلنساني الدولي لدى القانونيين ومناصري حقوق 
اإلنسان

التمكين الجنساني للنساء المهمشات في المناطق الريفية 

يهدف هذا المشروع إلى زيادة المعرفة بالقانون اإلنساني الدولي في لبنان والدول المجاورة؛ تعمل حركة السالم الدائم 
على تعميم القانون اإلنساني الدولي. 

يهدف هذا المشروع إلى تمكين النساء والفتيات المهمشات في المناطق الريفية والضواحي من خالل تعزيز الوعي 
في شأن حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين وغيرها من المهارات الحياتية ذات الصلة.

71,000 يورو  الميزانية  

-- آلية التمويل 
2015 - 2014 فترة المشروع 

حركة السالم الدائم من خالل دياكونيا الشريك المنفذ 
القانونيون ومناصرو حقوق اإلنسان المستفيدون 

66,000 يورو  الميزانية  

-- آلية التمويل 
2015 - 2012 فترة المشروع 

التجمع النسائي الديمقراطي اللبناني من خالل دياكونيا الشريك المنفذ 
النساء والفتيات المهمشات المستفيدون 



تعزيز سياسة حقوق اإلنسان وممارستها في سجون النساء اللبنانية 

المساواة بين الجنسين والمواطنة الشمولية: تحدي البطريركية والطائفية 

سيستهدف المشروع 1000 موقوفة وسجينة في السجون اللبنانية إضافة إلى 50 من العاملين في السجون وحراس 
قوى األمن الداخلي و150 من أصحاب العالقة بمن فيهم الموظفين الحكوميين، وأطقم المنظمات غير الحكومية 

المحلية/الدولية، ومسؤولي األمم المتحدة. كما يهدف المشروع إلى إحداث تغيير نظامي في السياسات والممارسة 
يؤدي إلى إفادة السجناء وطاقم السجون في المستقبل مع التركيز على المناصرة اإليجابية لتغيير القانون الحالي وبناء 
قدرات أطقم السجون وقوى األمن الداخلي، والتوصل إلى تحّول في معايير تشكيل مجموعات الضغط في المجتمع 

المدني اللبناني. 

تدعيم قدرة المجموعات النسوية على تعزيز المساواة بين الجنسين والمواطنة الشمولية من خالل تعزيز المعرفة 
والممارسة في المجتمع المدني. وتشمل المنهجيات المعتمدة األساسية البحث، والمناصرة، وبناء القدرات 

للمنظمات األخرى، والحمالت اإلقليمية والوطنية، والقيام بالدراسات حول: مسألة »الوضع العام غير الطائفي في 
لبنان«، »المحاوالت الرسمية والمدنية لتعديل قوانين األحوال الشخصية في لبنان لتحديد أسباب الفشل« و«الزيجات 

المختلطة في لبنان«. 

 Kvinna till السويدية  الحكومية  المنظمة غير  الدولي تدعم  اإلنمائي  للتعاون  السويدية  الوكالة  بتمويل من 
)راجع ما يلي(. اللبنانية  الحكومية  المنظمات غير  بإدارة  Kvinna عددًا من المشاريع 

2015: 2,984,608 يورو. الميزانية اإلجمالية 2011 - 

310,000 يورو  الميزانية  

-- آلية التمويل 
2014 - 2012 فترة المشروع 

التجمع النسائي الديمقراطي اللبناني، مركز كاريتاس   الشريك المنفذ 
لألجانب، دار األمل من خالل دياكونيا  

السجينات ونظام السجون المستفيدون 

الميزانية   2,984,608 يورو 

-- آلية التمويل 
2014 - 2011 فترة المشروع 

مجموعة لألبحاث والتدريب للعمل التنموي بمساندة  الشريك المنفذ 
Kvinna till Kvinna  

 -- المستفيدون 



حقوق اإلنسان والديمقراطية  <

الحملة حول القانون - توفير حماية المرأة من العنف األسري 

إشراك الشرطة والمشرعين في حماية المرأة م العنف القائم على النوع الجنسي

مساعدة مباشرة للنساء ضحايا العنف وتقوية المجتمع المدني 

حملة مناصرة للعمل على اعتماد قانون العنف األسري وتطبيقه الفاعل، إذ يحمي القانون بكل وضوح جميع النساء 
من العنف األسري. 

خالل االنتظار إلقرار مشروع قانون ضد العنف األسري، عملت كفى مع الوكاالت الحكومية على تدريب قوى األمن 
الداخلي لتوفير المساعدة والحماية للنساء ضحايا العنف، بما في ذلك التبادل والزيارات مع الشرطة السويدية في 

السويد. كما عملت كفى مع قوى األمن الداخلي إلرساء قواعد برنامج تدريب مشترك في األمد البعيد حول اإلتجار. 

 -- الميزانية  

-- آلية التمويل 
2014 - 2011 فترة المشروع 

Kvinna till Kvinna جمعية كفى بمساندة الشريك المنفذ 
-- المستفيدون 

-- الميزانية  

-- آلية التمويل 
2014 - 2013 فترة المشروع 

Kvinna till Kvinna جمعية كفى بمساندة الشريك المنفذ 
قوى األمن الداخلي المستفيدون 

 -- الميزانية  
-- آلية التمويل 

2014 - 2011 فترة المشروع 
الهيئة اللبنانية لمناهضة العنف ضد المرأة بمساندة  الشريك المنفذ 

Kvinna till Kvinna  
النساء ضحايا العنف المستفيدون 



مساعدة وتمكين المرأة السورية الالجئة 

مركز دعم المرأة واألسرة 

زيادة الوعي لدى النساء والفتيات من الالجئين السوريين في شمال لبنان )طرابلس وعكار( لجهة العنف الجنسي القائم 
على النوع الجنسي، والتحرش الجنسي والزواج المبكر. كما يتم العمل على الربط بين الفتيات والنساء من مجتمع 

الالجئين السوريين ومراكز االستماع واالستشارة التابعة لهيئة اللبنانية لمناهضة العنف ضد المرأة، توفير الخدمات 
االجتماعية والقانونية والنصح والمراجع للخدمات الطبية للنساء ضحايا العنف والتحرش. وسيشمل العمل أيضًا أنشطة 

لرفع مستوى الوعي للفتيات والنساء في شأن مفهوم المرأة وبناء السالم واتخاذ القرار )قرار مجلس األمن 1325(.

العمل لزيادة تأثير النساء في برج البراجنة )مخيم الالجئين( من خالل أنشطة ستحّسن رفاهية المرأة العقلية والجسدية 
وبتحّسن تاليًا سالمة النساء وأمنهن في المخيم وتحسن نوعيى حياة العائلة والوضع العام في المخيم. 

إدارة مركز اتصاالت واستشارة للنساء ضحايا العنف. ويتم توفير االستجابة لكل القضايا الحالية لجهة العنف ضد المرأة 
من خالل توفير الخدمات االجتماعية والقانونية وتوفير النصح ومراجع االتصال للخدمات الطبية للنساء الضحايا. كما 
يجري العمل على أنشطة لزيادة الوعي، بما في ذلك التحرش الجنسي لزيادة القدرة على فهم العنف ضد المرأة في 

المجتمع. 

-- الميزانية  
-- آلية التمويل 

2015 - 2013 فترة المشروع 
الهيئة اللبنانية لمناهضة العنف ضد المرأة بمساندة  الشريك المنفذ 

Kvinna till Kvinna  
النساء والفتيات من الالجئين السوريين المستفيدون 

-- الميزانية  

-- آلية التمويل 
2014 - 2011 فترة المشروع 

 Kvinna منظمة المرأة الفلسطينية اإلنسانية بمساندة  الشريك المنفذ 
till Kvinna  

النساء في مخيم برج البراجنة لالجئين المستفيدون 



حقوق اإلنسان والديمقراطية  <

مشروع تمكين للنساء النازحات من سوريا 

حقوق المرأة 

توسع منظمة المرأة الفلسطينية اإلنسانية أنشطتها في مركز الدعم للفلسطينيات من سوريا والسوريات واألطفال 
والمجتمعات المحلية المضيفة المتعبة وذلك من خالل أنشطة ستحّسن رفاهية المرأة العقلية والجسدية وتحّسن 

تاليًا سالمة النساء وأمنهن في المخيم. كما تقيم المنظمة ورش عمل وجلسات لزيادة الوعي في شأن حقوق المرأة 
إلعالم النساء والرجال وصانعي القرار األساسيين في المجتمع. ويشمل العمل عيادات صحية مجانية للنساء ودورات 

توعية صحية.

زيادة وعي المرأة لحقوقها اإلنسانية لجهة عرض القوانين التي تميز ضد المرأة وتأثيرها. ويدير التجمع النسائي 
الديمقراطي اللبناني حمالت إعالم ومناصرة ولقاءات/ورش عمل للتوعية. كما يقدم دورات تدريبية متخصصة عن 

حقوق المرأة لطالب الجامعات وطالب المدارس الثانوية والمنظمات غير الحكومية. 

 -- الميزانية  

-- آلية التمويل 
2015 - 2013 فترة المشروع 

منظمة المرأة الفلسطينية اإلنسانية بمساندة   الشريك المنفذ 
Kvinna till Kvinna  

النازحون من الفلسطينيات من سوريا والسوريات واألطفال  المستفيدون 
والمجتمعات المحلية المضيفة المتعبة حيث يعيشون   

-- الميزانية  

-- آلية التمويل 
2014 - 2011 فترة المشروع 

Kvinna التجمع النسائي الديمقراطي اللبناني بمساندة  الشريك المنفذ 
till Kvinna  

-- المستفيدون 



تمكين العاملين االجتماعيين والنساء من الالجئين الفلسطينيين من مخيمات 
الشمال والجنوب للتعامل مع الصدمات والنزاعات والتهميش. 

تقوية الوعي الصحي والرفاهية النفسية االجتماعية للنساء والعائالت النازحات 
الفلسطينيات والسوريات

تمكين العاملين االجتماعيين والنساء من الالجئين الفلسطينيين من مخيمات الشمال والجنوب للتعامل مع الصدمة 
والنزاعات والتهميش من خالل أنشطة اجتماعية نفسية وترفيهية مثل العالج بالمسرح. 

تنفيذ الدعم النفسي االجتماعي وأنشطة زيادة الوعي للنساء من النازحين الفلسطينيين من سوريا والسوريات 
وعائالتهن في مخيمات الفلسطينيين والتجمعات في لبنان، إضافة إلى توزيع عدة نظافة بالتماس مع ورش عمل 

للتثقيف الصحي حيث يتم تدريب نساء من النازحين للعمل مع تنفيذ األنشطة. 

-- الميزانية  

-- آلية التمويل 
2014 - 2011 فترة المشروع 

Kvinna till Kvinna النجدة بمساندة الشريك المنفذ 
النساء والعاملون االجتماعيون الفلسطينيون المستفيدون 

 -- الميزانية  

-- آلية التمويل 
2015 - 2013 فترة المشروع 

Kvinna till Kvinna النجدة بمساندة الشريك المنفذ 
النساء الفلسطينيات من سوريا والسوريات وعائالتهن المستفيدون 



حقوق اإلنسان والديمقراطية  <

برنامج منظمة الشفافية الدولية لمنطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا 

تماسي: الفنون األدائية في منطقة الشرق األوسط وشمال لبنان 

 يهدف برنامج الشفافية الدولية إلى تمكين وتقوية قدرات وشبكات المجتمع المدني المؤسسي والتنظيمي 
 في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا لمعالجة الفساد بفاعلية أكبر. والشريك في لبنان هو منظمة 

الشفافية اللبنانية. 

انطلق مشروع تماسي في عام 2008 بتنسيق المعهد المسرحي السويدي. ويتم تنسيق الشبكة حاليًا انطالقًا من مصر 
وتضم أحدى عشر منظمة )مجموعات مسرحية، مجموعات فنون أدائية، المراكز الثقافية، إلخ( في أربع دول ضمن 

شبكة تهدف إلى تحفيز الفنون األدائية في الشرق األوسط وشمال إفريقيا وتعزيزها. في لبنان المنظمات الشريكة 
المحلية هي شمس والمركز العربي للتدريب المسرحي. 

إفريقيا عددًا من  الشرق األوسط وشمال  للتنمية لمنطقة  اإلقليمي  التعاون  السويد من خالل استراتيجية  تدعم 
الديمقراطية. وتشاك في بعض األنشطة منظمات  والحوكمة  اإلنسان  اإلقليمية في مجال حقوق  المبادرات 

لبنانية شريكة. المشاريع اإلقليمية مع منظمات  لبنان. في ما يلي بعض  أو/وأنشطة في  لبنان  شريكة في 

5,000,000 يورو )للمنطقة( الميزانية  

-- آلية التمويل 
2014 - 2011 فترة المشروع 

منظمة الشفافية اللبنانية مع منظمة الشفافية الدولية  الشريك المنفذ 
-- المستفيدون 

3,600,000 يورو )للمنطقة( الميزانية  

-- آلية التمويل 
2015 - 2013 فترة المشروع 

شمس والمركز العربي للتدريب المسرحي الشريك المنفذ 
-- المستفيدون 



قيادة السيدات الشابات في التنمية السياسية واالجتماعية في منطقة الشرق 
األوسط وشمال إفريقيا 

برنامج الدفاع عن حقوق الطفل في الشرق األوسط  

يهدف هذا البرنامج إلى إعطاء النساء الشابات )18-25 سنة( في مصر، وتونس، واألردن، ولبنان المعرفة الضرورية 
وأفضل الممارسات اإلقليمية في قيادة النساء وتنمية النساء لتأدية دور ريادي فاعل في التنمية السياسية 

واالجتماعية في مجتمعاتهن. ويكمن الهدف في تعزيز المساواة بين الجنسين والحد من التمييز ضد المرأة. الشريك 
 .WAY اللبناني هو

مشروع مشترك لمنطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا، يتم تنفيذه بالتعاون مع دياكونيا، ويهدف إلى تقوية أصوات 
األطفال والشباب عن طريق إعطائهم أدوات سهلة وقوية للدفاع عن حقوقهم على المستوى الوطني واإلقليمي 

والدولي.

1,400,00 يورو )للمنطقة( الميزانية  

 -- آلية التمويل 
 2013 - 2011 فترة المشروع 

WAY الشريك المنفذ 
 -- المستفيدون 

568,000 يورو الميزانية 

يانصيب البريد السويدي األداة الممولة 
2015 – 2013 تاريخ المشروع 

مؤسسة إنقاذ الطفل ومؤسسة نبع الشريك المنفذ 
المستفيدون 



حقوق اإلنسان والديمقراطية  <

برنامج تحكيم حقوق الطفل 

برنامج تحكيم حقوق الطفل 

برنامج تحكيم حقوق الطفل وحماية الطفل 

زيادة عدد األطفال الذين يشاركون بشكل فاعل في مراقبة تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل.

163,000 يورو الميزانية 

 -- األداة الممولة 
2015 – 2013 تاريخ المشروع 

مؤسسة إنقاذ الطفل، مؤسسة نبع،  ألف لحقوق األنسان الشريك المنفذ 
 -- المستفيدون 

14,000 يورو الميزانية 

 -- األداة الممولة 
2014 تاريخ المشروع 

مؤسسة إنقاذ الطفل الشريك المنفذ 
المستفيدون 

157,000 يورو الميزانية 

 -- األداة الممولة 
2014 - 2013 تاريخ المشروع 

مؤسسة إنقاذ الطفل الشريك المنفذ 
 -- المستفيدون 



برنامج تحكيم حقوق الطفل وحماية الطفل 

برنامج تحكيم حقوق الطفل وحماية الطفل

تحكيم حقوق الطفل: تقوية إمكانيات المنظمات الشريكة والشبكات وقادة المجتمع في لبنان على الدفاع عن حقوق 
الطفل ومراقبة تنفيذها.

حماية الطفل: تطوير األدوات القانونية في لبنان بهدف حماية جميع األطفال من العقوبات الجسدية والمهينة. وضع 
األنظمة التي تحد من مشاركة األطفال في النزاعات المسلحة.

جعل عملية تحليل حالة حقوق الطفل في لبنان األساس للتخطيط من منظور حقوق الطفل

1,332,000 يورو الميزانية 

 -- األداة الممولة 
2015 – 2013 تاريخ المشروع 

مؤسسة إنقاذ الطفل، مؤسسة أبعاد، مؤسسة كفى،  الشريك المنفذ 
مؤسسة نبع، الحركة االجتماعية اللبنانية  

 -- المستفيدون 

52,000 يورو الميزانية 

 -- األداة الممولة 
2015 تاريخ المشروع 

مؤسسة إنقاذ الطفل الشريك المنفذ 
 -- المستفيدون 


