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استجابة االتحاد األوروبي 
 السورية لتداعيات األزمة

 لبنان

 
  
 
 
 

  بعثة االتحاد األوروبي في لبنان
  هاربر درايف 490بناية 

  بيروت -  جادة شارل حلو، الصيفي
  رياض الصلح 4008- 11ص.ب. 
   2150 1107بيروت 
 لبنان

  569400) 01هاتف: (
  569415) 01فاكس: (

  delegation-lebanon@eeas.europa.euبريد إلكتروني:
 http://eeas.europa.eu/delegations/lebanonعنوان إلكتروني: 
  UDelegationLebanonwww.facebook.com/Eموقع فايسبوك: 

  twitter.com/EUinLebanonتويتر: 
  http://www.youtube.com/user/EUinLebanon يوتيوب: 

  
  
  
  
  

كانون األول  4اعتماد حزمة الدعم األخيرة في بعد 
االتحاد األوروبي ودوله  ، بلغت المبالغ التي خصصھا2014

يورو  اتمليار  3.2أكثر من الثماني وعشرون األعضاء 
ألزمة اإلنسانية في سوريا وامتداداتها إلى لتداعيات استجابة لال

 يورو من خالل مختلف ارملي 1.65 حوالى بلدان الجوار، منها
 من مليار يورو 1.55 أكثر منآليات المفوضية األوروبية و 

. وفي في االتحاد األوروبي الدول األعضاء الثماني والعشرين
ص للمبادرات اإلنسانية حين أن الجزء األكبر من األموال مخص

داخل سوريا، فإن مبلغًا متزايدًا سيساهم في التخفيف من 
الضغوطات في بلدان الجوار، السيما لبنان واألردن وتركيا 

 والعراق. 
  

 األرقام الخاصة بلبنان
في المنطقة مسجلين أو ينتظرون  الجئ 3,814,468  من بين

 لشؤون الالجئين المفوضية السامية لألمم المتحدةالتسجيل لدى 
مساعدة من بلغ عدد من طلب ال، 2015 شباط 12في 

يمكن (الجئ  1,169,639أكثر من المفوضية في لبنان 
االطالع على األرقام المحدثة على البوابة اإللكترونية للمفوضية 
الخاصة بالالجئين السوريين: 
https://data.unhcr.org/syrianrefugees/regional.p

hp ،الجئ  000,44 أكثر منهناك ). باإلضافة إلى هؤالء
 واعاديقدر عدد اللبنانيين الذين فلسطيني من سوريا، فيما 

  . 17,500بنحو  من سوريا
 

 مليون 449.4المفوضية األوروبية وحتى اليوم، خصصت 
   :يورو ألغراض االستجابة في لبنان

مليون يورو من موازنتي اآللية األوروبية  277.1تم توفير  -
وآلية  ،)"اآللية األوروبية للجوار والشراكةسابقًا " سماة(المللجوار 

 )"آلية االستقرارسابقًا " المسماة(المساهمة في االستقرار والسلم 
  .المؤسسات اللبنانية على مواجهة تداعيات األزمة لمساعدة

   
المديرية العامة للمساعدات اإلنسانية والحماية وفرت  -  

 172.3حتى اآلن  التابعة للمفوضية األوروبية (إيكو) المدنية
كمساعدة إنسانية أو تم التعاقد بشأنها خصصت  مليون يورو

 بنان.ل
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ية المفوضية األوروب التي تمولهااألنشطة 
  حالياً في لبنان والمنفذة 

  
 

اآلليـــة األوروبيـــة ســـابقًا " المســـماة(األوروبيـــة للجـــوار  اآلليـــة
  )"للجوار والشراكة

  

  دعم المناطق المتأثرة بتدفق الالجئين السوريين إلى لبنان
  يورو 5,000,000: المبلغ

  2015شباط  -2012آب : فترة التنفيذ
  للبنانية في التعامل مع األزمة.: تعزيز قدرات السلطات والمنظمات االهدف

: تحســين القــدرة الحاليــة للمؤسســات اللبنانيــة علــى التعامــل مــع النتــائج المتوقعــة
األزمــة؛ تعزيــز قــدرة المــدارس االبتدائيـــة والثانويــة الرســمية فــي المنــاطق والتـــي 
ـــيم فيهـــا؛ وتعزيـــز النســـيج االجتمـــاعي  تســـتقبل الجئـــين مـــن ســـوريا وجـــودة التعل

  لمجتمعات المحلية (تمكين المجتمعات المحلية).واالقتصادي ل
  المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين: الشريك الرئيسي

: األطفــال فــي ســن المدرســة والمراهقــون مــن الالجئــين والجماعــات المســتفيدون
المستضـــــــيفة؛ المؤسســـــــات والمنظمـــــــات العامـــــــة والخاصـــــــة اللبنانيـــــــة المعنيـــــــة 

 جئين؛ والجماعات المستضيفة.باالستجابة لتدفق الال
 

   2دعم المناطق المتأثرة بتدفق الالجئين السوريين إلى لبنان 
  يورو 10,000,000: المبلغ

   2015حزيران  -2012األول  كانون: فترة التنفيذ
: تعزيز حصول األطفال من الالجئين والجماعات المستضيفة فـي لبنـان الهدف

  ات الصلة.على الخدمات التعليمية والخدمات ذ
تعزيز الوصول إلى الخدمات التعليمية والخدمات ذات الصلة ألطفـال : النتائج المتوقعة

آليـة لـدعم الالجئـين والجماعـات المستضـيفة ، و الالجئين والجماعات المستضيفة في لبنـان
  الضعيفة في مناطق في لبنان، خصوصًا تلك المتأثرة بتدفق الالجئين من سوريا.

 المفوضـــــــية الســـــــامية لألمـــــــم المتحـــــــدة لشـــــــؤون الالجئـــــــين: الشـــــــريك الرئيســـــــي
واليونيســيف والمنظمــات غيــر الحكوميــة (يــتم تحديــدها مــن خــالل دعــوة مفتوحــة 

  إلى تقديم االقتراحات).
: األطفــال فــي ســن المدرســة والمراهقــون مــن الالجئــين والجماعــات المســتفيدون

مــــات اللبنانيــــة؛ المستضــــيفة؛ والمعلمــــون وأوليــــاء األمــــور؛ والمؤسســــات والمنظ
والنساء والرجال المعرضون لخطر العنف الجنسـي أو العنـف بسـبب الجنـدر أو 

 من ضحاياه.
 

ة  ة لألزم ة اللبناني تجابة الحكوم ة اس ي "خط ي ف اد األوروب اھمة االتح مس
  السورية" 

  يورو 36,000,000: المبلغ
   2016شباط  -2013 آب: فترة التنفيذ
وسطة والطويلة األجل لالجئين من سوريا : تلبية االحتياجات المتالهدف

فيها أعداد كبيرة من  والجماعات المستضيفة في المناطق اللبنانية التي تتواجد
وسوف يكون هذا الدعم استجابة مباشرة لخطة استجابة الحكومة الالجئين. 

  اللبنانية ألزمة الالجئين من سوريا.

ـــــائج المتوقعـــــة ـــــة ال: النت ـــــى تقوي ـــــدعم عل ـــــة، وتمكـــــين ســـــوف يركـــــز ال مؤسســـــات اللبناني
المجتمعات المحلية واألنشـطة الحياتيـة، والتعلـيم، ودعـم اسـتجابة األونـروا لتـدفق الالجئـين 

  الفلسطينيين من سوريا.  
واليونيســــيف  المفوضــــية الســــامية لألمــــم المتحــــدة لشــــؤون الالجئــــين: ونالرئيســــي شــــركاءال

  ة مفتوحة إلى تقديم االقتراحات).والمنظمات غير الحكومية (يتم تحديدها من خالل دعو 
 

 
 

  استجابة االتحاد األوروبي لتداعيات األزمة السورية في لبنان 
  يورو 42,750,000: المبلغ

  2016 آذار -2013 أيلول: فترة التنفيذ
لبنــان عبــر تلبيــة االحتياجــات  علــى: التخفيــف مــن وقــع األزمــة الســورية الهــدف

ن ســــوريا والجماعــــات المستضــــيفة فــــي المتوســــطة والطويلــــة األمــــد لالجئــــين مــــ
  مناطق من لبنان فيها أعداد كبيرة من الالجئين.

: تعزيـــز حصـــول األطفـــال مـــن الالجئـــين والجماعـــات اللبنانيـــة النتـــائج المتوقعـــة
ــــدرة  ــــز ق ــــة والخــــدمات ذات الصــــلة، وتعزي ــــى الخــــدمات التعليمي المستضــــيفة عل

ـــات اللبنانيـــة المعنيـــة باالســـتجابة لألزمـــة وفـــي  التنســـيق بـــين المؤسســـات والهيئ
  داخلها، ودعم الالجئين الفلسطينيين من سوريا في مجال التعليم.

: المفوضــية العليــا لألمــم المتحــدة لشــؤون لالجئــين واليونيســيف الشــريك الرئيســي
  واألونروا

، واألطفــال، والمعلمــون وأوليــاء والالجئــون الجماعــات المستضــيفة :المســتفيدون
ـــادة المجتمـــع، والالجئـــون األمـــور، والمؤسســـات العا مـــة بمـــا فيهـــا المـــدارس، وق

 الفلسطينيون من سوريا.
 

 دعم السوريين المتأثرين باألزمة (الشق اللبناني) 

 يورو 2,448,908: المبلغ
  2016كانون الثاني  -2013: تشرين األول فترة التنفيذ

  ية.: مساعدة الالجئين السوريين على التأقلم مع تبعات األزمة السور الهدف
وصول أطفال الالجئين والجماعات المستضيفة والشباب في  تعزيزالنتائج المتوقعة: 

 الوسائل المعيشيةوتحسين  ،لبنان إلى الخدمات التعليمية والخدمات ذات الصلة
  لدى الشباب. مؤهالتالوتحسين الكفاءات المهنية و  ،لجماعات المستضيفة والالجئينل
  .ي كوربس والمعهد البريطانيومرس عامل :الشركاء الرئيسيون 

والجماعات المستضيفة المحلية والشباب والمعلمون واألهل  : الالجئونالمستفيدون
  والمؤسسات العامة ومن بينها المدارس.

  
  االقتصادات المحلية في لبنانتعافي 

  يورو 7,000,000: المبلغ
  صة بتدفق الالجئين.تعافي االقتصادات المحلية اللبنانية المتأثرة بصورة خا: الهدف

وزارة الداخلية والبلديات وصندوق التنمية االقتصادية : الشركاء الرئيسيون
  واالجتماعية.
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  المجتمعات المحلية عبر لبنان. :المستفيدون
  

  البقاع وعكار  منطقتيتحسين قدرات إدارة النفايات الصلبة في 
  يورو 14,000,000: المبلغ
ألساسية الخاصة بإدارة النفايات الصلبة، السيما تحسين تقديم الخدمات ا: الهدف

  للمساهمة في التخفيف من وقع األزمة السورية على المجتمعات المحلية اللبنانية.
  مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية اإلدارية.: يالرئيس يكالشر 

  .سكان منطقتي البقاع وعكار :المستفيدون
  

األزمة المتأثرة بتداعيات ي لبنان فتحسين منشآت المياه للمجتمعات المحلية 
  السورية
   يورو 14,800,000: المبلغ
مـــن تـــداعيات األزمـــة علـــى كميـــات تـــأمين حصـــول الســـكان المتـــأثرين : الهـــدف

  وسائل تخزين المياه بشكل آمن.كافية من المياه النظيفة و 
بالتنســيق  المفوضــية الســامية لألمــم المتحــدة لشــؤون الالجئــين الشــريك الرئيســي:

  مصالح المياه المحلية. مع
  سكان المجتمعات المحلية في البقاع والشمال.المستفيدون: 

  
  دعم تعزيز البنى التحتية األساسية والتعافي االقتصادي في لبنان 

   يورو 18,000,000: المبلغ
تحسـين البنـى التحتيـة للميـاه والصـرف الصـحي علـى المسـتوى المحلـي : الهدف

بتـدفق الالجئـين السـوريين، ودعـم التعـافي االقتصـادي  تـأثراً  في المناطق األكثر
   .ومبادرات توليد الدخل واستحداث فرص العمل واألنشطة االجتماعية

ومؤسســة رينيــه  SPNLو BIATو Arc en Cielمــدى و الشــريك الرئيســي:
ـــــة و ـــــة العالمي  Concern Worldwideو GVCو CISPمعـــــوض والرؤي

  .Première Urgence-AMIوأوكسفام و
  .المتأثرة والبلديات ومؤسسات المياهسكان المجتمعات ستفيدون: الم
 

  
  
  
  
  
  
  
  

اھ ة المس لم (آلي تقرار والس ي االس ماةمة ف ابقاً " المس ة آس لي
  )"االستقرار

 
  1بناء قدرة التعافي لالجئين الفلسطينيين المتأثرين بالنزاع

  يورو 2,570,750: المبلغ
مـن  إلى لبنـان من سورياالفلسطينيين لالجئين أمين المساكن المالئمة : تالهدف
  إعانات نقدية لتسديد اإليجارات.وفير خالل ت

  األونروا الشريك الرئيسي:
 .الالجئون الفلسطينيون من سوريا في لبنانالمستفيدون: 

  
التخفيف من حدة الصراع من خالل تحسين الخدمات الصحية للسكان األكثر 

 فقرا في لبنان 

 رويو  20,000,000: المبلغ

في لبنان المرتبطة بوزارة الصحة أو تلك  : تعزيز البنى الصحية المتوفرةالهدف
الخاضعة إلدارتها وذلك بغية تأمين الخدمات الصحية الجيدة للسكان في 
اإلجمال مع التركيز على مراقبة األمراض وعالجها فضال عن الخدمات 

    الصحية األساسية لألم والطفل وعالج األمراض المزمنة.

(منظمة  المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين: الشريك الرئيسي
  الصحة العالمية)

تؤمن العناية الصحية التي عيادات مرضى الور العريض و الجمهالمستفيدون: 
  األساسية ووزارة الصحة.

المساعدة الطارئة إليواء الالجئين الفلسطينيين القادمين من سوريا الى 
 لبنان

  يورو 5,000,000 : المبلغ 
 خاللمن للفلسطينيين النازحين من سوريا    المساكن المالئمةتأمين  الهدف:
  إعانات نقدية لتسديد اإليجارات.توفير 

  روا.األون الشريك الرئيسي:
 .لبنان فيالالجئون السوريون من سوريا  المستفيدون:

 
 

 
  
  

                                                 
يورو وتشمل سوريا ولبنان بعنوان  7,500,000جزء من مبادرة قيمتها اإلجمالية  - 1

"بناء مرونة الالجئين الفلسطينيين المتأثرين بالنزاع في سوريا ولبنان" (مع أنشطة يستفيد 
  منها أيضًا عدد من سكان سوريا).
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للمفوضية دائرة المساعدات اإلنسانية والحماية المدنية التابعة 
  األوروبية  (إيكو)

  
االستجابة اإلنسانية لدعم السكان المتأثرين باالضطرابات في سوريا 

)01.09.12-31.10.14 (  
  يورو  3,210,000المبلغ: 

   المياه/الصرف الصحي  نوع التدخل:
النظافة الصرف الصحي و تحسين الوصول إلى المياه اآلمنة و  الهدف:

ي لبنان من خالل توفير فالقاطنين السوري لمتأثرين بالنزاع لالمناسبة 
للشرب، وبناء/إعادة تأهيل منشآت الصرف الصحي  صالحةمياه 

  وتوزيع مواد النظافة. 
  Accion Contra el Hambraالشريك: 

  بالبقاع، الجنو منطقة التدخل: 
المساعدة الطارئة للمهجرين من سوريا والمجتمعات المضيفة ودعم 

   )31.08.14-01.07.13( التنسيق اإلنساني
  يورو  1,000,000المبلغ: 

احتياجــات فصــل  ، تلبيــةالمياه/الصــرف الصــحيالمــأوى،  نــوع التــدخل:
  الشتاء

ســوريين والمجتعمــات ضــمان تحســين وصــول أســر الالجئــين الالهــدف: 
للمــــأوى ومنشــــآت الميــــاه فــــي المنــــاطق المســــتهدفة  محتاجــــةالمضــــيفة ال

  .ي تلبي أدنى المعاييرا التوخدماتهوالنظافة الصرف الصحي و 
  وكالة التعاون الفني والتنميةالشريك: 

  جبل لبنانمنطقة التدخل: 
المتأثرين بالنزاع في المحتاجين االستجابة الطارئة لدعم السكان 

  )  15.12.14- 01.12.12سوريا (
   يورو 1,620,000المبلغ: 

  احتياجات فصل الشتاء، المواد غير الغذائية  تلبية نوع التدخل:
ات المتـــأثرة عـــمدعم المناســـب وتخفيـــف معانـــاة المجتتـــأمين الـــالهـــدف: 
األدوات اد غيــــر الغذائيــــة، و مــــن خــــالل تــــوفير المــــو  فــــي ســــوريابــــالنزاع 

  .عمللقاء الشتاء، والمبالغ النقدية الخاصة باحتياجات فصل 
  AVSIالشريك: 

  البقاعمنطقة التدخل: 
تأمين الدعم الحياتي للسوريين المهجرين والمجتمعات المضيفة 

  )31.03.15-01.03.13( األكثر حاجة
  يورو  4,160,000المبلغ: 

  فصل الشتاء، المساعدات األساسية احتياجات  تلبية نوع التدخل:
في لبنـان  محتاجةالجئين والعائالت المضيفة التأمين الحماية لالهدف: 

األدوات الخاصة باحتياجـات ناخية عبر توزيع ظروف الممن مخاطر ال
(بمــــا فــــي ذلــــك المــــواد األساســــية، وقســــائم المحروقــــات، فصــــل الشــــتاء 

 .ن الظــروف المناخيــةألدوات لالحتمــاء مــالــي) و بطاقــات الصــراف اآلو 

لتلبيـــــة احتياجاتهـــــا  حاجـــــةاعدات النقديـــــة لألســـــر األكثـــــر تـــــوفير المســـــ
  . األساسية
   النمسا- CAREالشريك: 

  جبل لبنان  ة التدخل: منطق
والالجئين اإلنسانية األساسية لالجئين السوريين  المساعدة

  )30.08.14- 01.03.13في لبنان (الفلسطينيين من سوريا 
  يورو   1,100,000المبلغ: 

  الحماية، المواد غير الغذائية  نوع التدخل:
الــذي يعــانون مــن الحاجــة والحرمــان الالجئــين حصــول تــأمين الهــدف: 

ـــى   المســـاعدات اإلنســـانية األساســـية (المـــواد الغذائيـــة، والمـــواد غيـــرعل
توفير الخدمات المساندة لالجئـات السـوريات  .الغذائية، والدعم النفسي)

ضحايا االستغالل الجنسي وغيره من أشكال العنف القائم علـى الجنـدر 
  .وأوالدهن
  كاريتاسالشريك: 

  وبيروت ت الفلسطينية في البقاعالمخيمامنطقة التدخل: 
-01.05.13( باألزمة السوريةبرنامج مساعدة السكان المتأثرين 

30.04.15 (  
  يورو    500,000المبلغ: 

  الصحة   نوع التدخل:
اإلســــعافات األوليــــة ونقــــل و  تــــأمين الخــــدمات الطبيــــة الطارئــــةالهــــدف: 

  .ئين السوريين والسكان اللبنانيينالجرحى من الالج
  يالصليب األحمر الفرنسالشريك: 

س بعلبــــك وشــــبعا وراشــــيا عكــــار وبعلبــــك والهرمــــل ورأمنطقــــة التــــدخل: 
  وطرابلس 

المساعدة الطارئة للسكان المتأثرين بالنزاع والتهجير في لبنان 
)01.08.12-31.03.15 (  

  يورو 28,700,000المبلغ: 
المـــواد غيـــر الغذائســـة، تلبيـــة احتياجـــات فصـــل الشـــتاء،  نـــوع التـــدخل:

  المأوى   
السكان المتأثرين بالنزاع الحديثي الوصول إلى حصول  تحسينالهدف: 
تحســــين ظــــروف المــــأوى لالجئــــين  .غيــــر الغذائيــــة علــــى المــــوادلبنــــان 

  .ون في مساكن دون المستوى المطلوبالسوريين الذين يعيش
  مجلس الالجئين النرويجيالشريك: 

  البقاع والشمال والجنوب منطقة التدخل: 
في للبنانية المتأثرة بالنزاع لسورية وااالستجابة الطارئة للعائالت ا

  ) 31.03.15- 03.10.12( سوريا
  يورو  2,900,000المبلغ: 

ة، المياه/الصـــرف الصــحي والنظافـــة، يــالمــواد غيـــر الغذائ نــوع التـــدخل:
   تلبية احتياجات فصل الشتاء
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ضـــــمان تلبيـــــة ســـــريعة لالحتياجـــــات األساســـــية (المـــــواد غيـــــر الهـــــدف: 
ـــــة، والمـــــأوى، وال ـــــاه الغذائي والنظافـــــة) للعـــــائالت والصـــــرف الصـــــحي مي

   .السورية واللبنانية في المنطقة المستهدفة
  Gruppo di Volontariato Civileالشريك: 

  البقاع منطقة التدخل: 
باألزمة المتأثرين حاجة لطارئ لصالح السكان األكثر التدخل ا
  ) 31.03.15-15.11.12(السورية 
  يورو  10,675,000المبلغ: 
  الحماية، الصحة، التأهيل، تلبية احتياجات فصل الشتاء تدخل:نوع ال

السكان من بين  حاجة ألكثرالصحة والحماية ل ظروفتحسين الهدف: 
والحــد مــن التــداعيات علــيهم مــن  ،فــي لبنــان المتــأثرين باألزمــة الســورية

أو مــن  ةخــالل تغطيــة أفضــل الحتياجــاتهم األساســية والخاصــة (مباشــر 
  .خالل اإلحالة)

  Handicap Internationalشريك: ال
  البقاعالشمال و منطقة التدخل: 

  ) 31.12.13-01.05.13(األزمة السورية المساعدة لضحايا 
  يورو  2,500,000المبلغ: 

  الصحة، المواد غير الغذائية  نوع التدخل:
) علـى خـدمات والفلسطينيين السوريينأمين حصول المدنيين (تالهدف: 

ي حـاالت الطـوارئ الناشـئة عـن النـزاع المسـلح طبية وجراحيـة مناسـبة فـ
، وتلبيــة احتياجــاتهم األساســية الغذائيــة وغيــر أعمــال العنــف األخــرى وأ

  .الغذائية والخاصة بالنظافة عند وصولهم إلى لبنان
  اللجنة الدولية للصليب األحمرالشريك: 

  نكل لبنامنطقة التدخل: 
 وريةباألزمة السبرنامج مساعدة األشخاص المتأثرين 

)01.06.14-30.05.15 (  
  يورو   100,000المبلغ: 

  الصحة  نوع التدخل:
لالحتياجــات الصــحية  علــى مســتوى الــبالدإجــراء مســح شــامل الهــدف: 

ــــين الســــوريين والمجموعــــات اللبنانيــــة المحتاجــــة حصــــول و  ــــى الالجئ عل
  .ية الصحيةالرعا

  IMCالشريك: 
  نكل لبنامنطقة التدخل: 

مقاربة إقليمية  –يات األزمة السورية االستجابة لمواجهة تداع
)15.08.12-31.12.14 (  

  يورو  1,800,000غ: المبل
  الصحة العقلية الحماية،  نوع التدخل:

زيـــــادة الحصـــــول علـــــى الخـــــدمات الحياتيـــــة والحمايـــــة للنســـــاء الهـــــدف: 
  ر.راهقات للحد من العنف بسبب الجندوالم

  Rescueلجنة اإلنقاذ الدولية الشريك: 
  الشمال والبقاعتدخل: منطقة ال

 ةالسوري باألزمةالمساعدة اإلنسانية للسكان المتأثرين 
)01.02.13-31.03.15 (  

  يورو  5,400,000 المبلغ:
  المأوى، المواد غير الغذائية  نوع التدخل:

ــالهــدف:  والمــأوى  ة، بمــا فيهــا المــواد غيــر الغذائيــةتــوفير مســاعدة فوري
الالجئـين السـوريين لتجمعـات  سـحمئ للوافدين الجـدد، فضـًال عـن الطار 

  .ساعداتفي سهل البقاع لتحسين التنسيق والتغطية الكاملة للم
  MEDAIRالشريك: 

   البقاعمنطقة التدخل: 
لمواد غير الغذائية وا ،النظافةصرف الصحي و المياه و ال توفير خدمات

  ) 31.03.14-01.05.13جئين السوريين في لبنان (الل
  يورو   430,000 المبلغ:

  المواد غير الغذائية  نوع التدخل:
ضــمان حصــول الالجئــين الســوريين علــى المســاعدة األساســية الهــدف: 

علـــى و  ،(أدوات النظافـــة، والبطانيـــات، والوقـــود، والمـــواد غيـــر الغذائيـــة)
  .ة ومواد النظافة وٕازالة النفاياتمياه الشرب المعالج

  ميرسي كوربسالشريك: 
  البقاع والجنوبمنطقة التدخل: 

لدعم المستمر لألشخاص المتأثرين بالنزاع المسلح في سوريا ا
)01.11.12-31.10.14 (  

  يورو  9,100,000 المبلغ:
  المأوى، الحماية  نوع التدخل:

عمليــات االســتعداد  إلــىمــن ســوريا المهجــرين  وصــولضــمان الهــدف: 
 الطـــارئ (تلبيـــة احتياجـــات فصــــل الشـــتاء)، والمـــأوى، والحصـــول علــــى

  .لحماية/اإلحالة لنيل المساعدة االستشارية والقانونيةاة المعلومات وآلي
  مجلس الالجئين النرويجيالشريك: 

   البقاع والشمالمنطقة التدخل: 
 باألزمةتأثرين الم االستجابة والمساعدة اإلنسانية لألشخاص

  ) 14.07.14-15.07.13( ةالسوري
  يورو  1,500,000 المبلغ:

   والنظافة الصرف الصحيو  المياه نوع التدخل:
النظافة الصرف الصحي و تحسين الوصول إلى منشآت المياه و الهدف: 

صــرف ول علــى ميــاه نظيفــة وخــدمات وخــدمات الحمايــة، الســيما الحصــ
 ذات جــــودة وصــــول آمــــن لخــــدمات .ســــنةمناســــبة ومحنظافــــة صــــحي و 

  ة.ن خالل مبادرات الحماية المتكاملللنساء والفتيات موخصوصًا 
  Oxfamالشريك: 
  الشمالالتدخل: منطقة 
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لالجئين  والصرف الصحيوشبكات المياه  أماكن اإليواءتأهيل 
  ) 28.02.15-15.08.12في لبنان ( محتاجينالفلسطينيين ال

  يورو  6,500,000 المبلغ:
  المأوى، الصحة   نوع التدخل:

مناســـبة مـــن خـــالل إجـــراء أعمـــال تأهيـــل  إيـــواءتـــأمين ظـــروف الهـــدف: 
مناســـبة مـــن خـــالل بنـــاء شـــبكات ميـــاه  محـــدودة وخـــدمات ميـــاه ونظافـــة

ايـة صـحية نتـوفير ع .تأهيل شبكات الصـرف الصـحي لالجئـينجديدة و 
  .أولية لالجئين السوريين

  Première Urgence – AMIالشريك: 
  الشمال وجبل لبنان والجنوب منطقة التدخل: 

تأمين إغاثة فورية وحماية لألطفال وعائالتهم المتأثرين بالنزاع 
)01.04.13-31.03.15 (  

  يورو  12,900,000 المبلغ:
  المواد غير الغذائية، المأوى، المبالغ النقدية  نوع التدخل:

علـى  همعـائالتلو الالجئين السوريين توفير المساعدات لألطفال الهدف: 
ـــة ـــة وخـــدمات صـــحية ومـــواد غذائي ـــالغ نقدي ـــأمين  .والحمايـــة ،شـــكل مب ت

  .حتياجاتها األساسيةلتلبية ا حاجةساعدات نقدية لألسر األكثر م
  منظمة غوث األطفالالشريك: 

  البقاع والشمال منطقة التدخل: 
 باألزمة السوريةالمتأثرين  المحتاجينالمساعدات الطارئة للسكان 

)01.03.13-31.03.15 (  
  يورو  5,400,000 المبلغ:

  ، المأوى، المواد غير الغذائية المياه/الصرف الصحي نوع التدخل:
فــــي لبنــــان  حاجــــةاجــــات الفوريــــة للســــكان األكثــــر االحتيتلبيــــة الهــــدف: 

 المتــأثرين باألزمــة الســورية مــن خــالل تــأمين الوصــول إلــى ميــاه الشــرب
ــــة ــــة المحســــنة، ، ومالصــــرف الصــــحي، ومنشــــآت اآلمن مارســــات النظاف
 .ألساســـية للعـــائالت الوافـــدة حـــديثاً ، وتـــوفير المـــواد االمناســـب أوىوالمـــ
  .لتلبية احتياجاتها الرئيسية حاجةكثر لألسر ال نقدية مساعدات توفير

  Solidarités Internationalالشريك: 
  الشمال منطقة التدخل:  

 باألزمة السوريةالمساعدات الطارئة للسكان المتأثرين 
)01.12.12-30.06.13(  

  يورو  500,000 المبلغ:
   ، المواد غير الغذائيةتلبية احتياجات فصل الشتاء نوع التدخل:

فير المســــاعدات النقديــــة لالجئــــين الســــوريين والمــــواد غيــــر تــــو الهــــدف: 
وليـــة لتلبيـــة احتياجاتهـــا األ المتـــوفرة الغذائيـــة والحصـــول علـــى الخـــدمات

  .خالل فصل الشتاءواألساسية 
   سويسرا – Terre des Hommesالشريك: 

  صور، جنوب لبنانمنطقة التدخل: 

لالجئين ا واألساسية لألكثر حاجة منتلبية االحتياجات األولية 
السوريين والالجئين الفلسطينيين من سوريا في المخيمات 

-25.11.12الفلسطينية والمناطق اللبنانية المحيطة بها (
31.12.14 (  

  يورو  2,549,000 المبلغ:
المواد الغذائية، تلبية احتياجات فصل الشـتاء، المـواد غيـر  نوع التدخل:

  الغذائية 
الجئــــــــين جئــــــــين الســـــــوريين والنقديـــــــة لالتـــــــوفير مســــــــاعدات الهـــــــدف: 

فــي المخيمــات الفلســطينية فــي لبنــان القــاطنين الفلســطينيين مــن ســوريا 
والمناطق المحيطة بها، فضـًال عـن المـواد غيـر الغذائيـة والوصـول إلـى 

  .ي احتياجاتهم األولية واألساسيةالخدمات المتوفرة التي تلب
  إيطاليا – Terre des Hommesالشريك: 

  لمخيمات الفلسطينية في الجنوبامنطقة التدخل: 
المهجرين السوريين والمجتمعات المضيفة في لبنان  دعم

)01.07.12-31.07.15 (  
  59,100,000 المبلغ:

  الحماية، التنسيق، المأوى، المواد غير الغذائية  نوع التدخل:
قيـــادة االســـتجابة لمواجهـــة تـــداعيات أزمـــة الالجئـــين الســـوريين الهـــدف: 

توزيـــع و  ،د وتوثيقـــه، وٕادارة حـــاالت الحمايـــةين الجـــدعبـــر تســـجيل الوافـــد
تحســين  .فيهــا تلبيــة احتياجــات فصــل الشــتاء المــواد غيــر الغذائيــة، بمــا

إلــــى الالجئــــين وصــــول لــــة الصــــحي الشــــامل عبــــر ضــــمان نظــــام اإلحا
التـــدخل  .الثانويـــةلرعايـــة الصـــحية الطارئـــة الرعايـــة الصـــحية األوليـــة وا

النظافــة الصــرف الصــحي و الميــاه و و  المــأوىالشــروط الخاصــة بلتحســين 
في الخيم المؤقتة وتحسين/تصليح المباني غير المكتملة لتأمين مساكن 

لتلبيـــة  حاجـــةقديـــة لألســـر األكثـــر تـــوفير مســـاعدات ن. لالجئـــينجديـــدة 
  .احتياجاتها األساسية

  المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين الشريك: 
  كل لبنانمنطقة التدخل: 

 تأثرينساعدات الطارئة واالستعداد لفصل الشتاء للسكان المالم
  )14.10.14- 15.08.13(بالنزاع السوري في لبنان 

  يورو  300,000 المبلغ:
  الوافدون الجدد، الفلسطينيون من سوريا  نوع التدخل:

المتـــأثرين  محتـــاجيناعدات نقديـــة طارئـــة للســـكان التـــوفير مســـالهـــدف: 
مقيمـــــين فـــــي المخيمــــــات إلـــــى لبنــــــان وال بـــــالنزاع فـــــي ســــــوريا الوافـــــدين

  .اكن التي هي دون المستوى المطلوبتحسين شروط المس. الفلسطينية
   Welfare Associationالشريك: 

  المخيمات الفلسطينية في بيروت منطقة التدخل: 
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المساعدة الطارئة لالجئين الفلسطينيين المهجرين من سوريا في 
  )05.12.2013- 06.12.2012لبنان (

  يورو  1,500,000: لمبلغا
   الحماية، التنسيق، الصحة  نوع التدخل:

في جميع القطاعات لالجئين الفلسطينيين من توفير مساعدات الهدف: 
  سوريا.

   األونرواالشريك: 
 المخيمات الفلسطينيةمنطقة التدخل: 

المساعدة الغذائية الطارئة للمهجرين السوريين في لبنان 
)01.07.12-31.03.14 (  
  يورو  17,040,000 لمبلغ:ا

  المواد الغذائية نوع التدخل:
التـي تـأثر أمنهـا الغـذائي بسـبب  محتاجـةالوصول إلـى األسـر الالهدف: 

  .االضطرابات األهلية وتوفير كمية ونوعية كافيتين
  برنامج الغذاء العالمي الشريك: 

  كل لبنان منطقة التدخل: 
 األزمة السوريةبللسكان المتأثرين  المتكامل ئالطار  دعمال
)26.07.13-31.12.14 (  

  يورو   1,000,000المبلغ: 
  المياه/الصرف الصحي  نوع التدخل:

وصـــرف دعـــم الرفـــاه المحســـن مـــن خـــالل تـــوفير خـــدمات ميـــاه الهــدف: 
ونظافة شاملة لالجئين المقيمين في الخيم وتحسين حمايتهم من صحي 
  .األمراض
  الرؤية العالميةالشريك: 

 البقاع منطقة التدخل: 
 

 


