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المؤتمر الدولي الثالث للمانحين لدعم الوضع اإلنساني بعد 

، بلغت 2015في سوريا الذي انعقد في الكويت في آذار 

عضاء االتحاد األوروبي ودوله األ المبالغ التي خصصها
لالستجابة يورو  اتمليار  3.57أكثر من الثماني وعشرون 

ألزمة اإلنسانية في سوريا وامتداداتها إلى بلدان لتداعيات ا
آليات  يورو من خالل مختلف ارملي 1.8 حوالى الجوار، منها

الدول  من مليار يورو 1.77 أكثر منالمفوضية األوروبية و 
. وفي حين األوروبيفي االتحاد  األعضاء الثماني والعشرين

أن الجزء األكبر من األموال مخصص للمبادرات اإلنسانية 
داخل سوريا، فإن مبلغًا متزايدًا سيساهم في التخفيف من 
الضغوطات في بلدان الجوار، السيما لبنان واألردن وتركيا 

 والعراق. 
 

 األرقام الخاصة بلبنان
تظرون في المنطقة مسجلين أو ين الجئ 3,988,857  من بين

 المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئينالتسجيل لدى 
مساعدة من بلغ عدد من طلب ال، 2015 نيسان 14في 

يمكن )الجئ  1,196,560أكثر 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
 واعادن يقدر عدد اللبنانيين الذيفلسطيني من سوريا، فيما 

 . 17,500بنحو  من سوريا
 

 مليون 486.2المفوضية 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)والسلم  المساهمة في االستقرار
 .لمساعدة المؤسسات اللبنانية على مواجهة تداعيات األزمة

  
المديرية العامة للمساعدات اإلنسانية والحماية وفرت  - 

 209.1حتى اآلن  التابعة للمفوضية األوروبية )إيكو( المدنية
انية كمساعدة إنسأو تم التعاقد بشأنها خصصت  مليون يورو

 بنان.ل

http://eeas.europa.eu/delegations/lebanon
http://www.facebook.com/EUDelegationLebanon
https://data.unhcr.org/syrianrefugees/regional.php
https://data.unhcr.org/syrianrefugees/regional.php
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المفوضية األوروبية  التي تمولهااألنشطة 
 حاليا  في لبنان والمنفذة 

 
 

اآلليةةةة األوروبيةةةة سةةةابقا    المسةةةماة)األوروبيةةةة للجةةةوار  اآلليةةةة
 ( للجوار والشراكة

 

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

 2015شباط  -2012آب : فترة التنفيذ

 : تعزيز قدرات السلطات والمنظمات اللبنانية في التعامل مع األزمة.الهدف
: تحسااين القاادرة الحاليااة للمؤسسااات اللبنانيااة علااى التعاماال مااع النتااائا المتوقعااة

األزمااةت تعزياااز قااادرة الماادارس االبتدائياااة والثانوياااة الرساامية فاااي المنااااطق والتاااي 
لتعلااايم فيهااااات وتعزياااز النسااايا االجتماااااعي تساااتقبل الجئاااين مااان سااااوريا وجاااودة ا

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

: األطفااال فااي ساان المدرسااة والمراهقااون ماان الالجئااين والجماعااات المسااتفيدون
ماااااااة والخاصاااااااة اللبنانياااااااة المعنياااااااة المستضااااااايفةت المؤسساااااااات والمنظماااااااات العا

 باالستجابة لتدفق الالجئينت والجماعات المستضيفة.
 

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

  2015حزيران  -2012األول  كانون: فترة التنفيذ

مستضيفة فاي لبناان : تعزيز حصول األطفال من الالجئين والجماعات الالهدف
 على الخدمات التعليمية والخدمات ذات الصلة.

تعزيز الوصول إلى الخدمات التعليمية والخدمات ذات الصلة ألطفال : النتائا المتوقعة
آلية لادعم الالجئاين والجماعاات المستضايفة ، و الالجئين والجماعات المستضيفة في لبنان

 لمتأثرة بتدفق الالجئين من سوريا.الضعيفة في مناطق في لبنان، خصوصًا تلك ا
 المفوضاااااااية الساااااااامية لألمااااااام المتحااااااادة لشاااااااؤون الالجئاااااااين: الشاااااااريك الرئيساااااااي

واليونيساايف والمنظمااات غياار الحكوميااة )يااتم تحدياادها ماان خااالل دعااوة مفتوحااة 
 إلى تقديم االقتراحات(.

: األطفااال فااي ساان المدرسااة والمراهقااون ماان الالجئااين والجماعااات المسااتفيدون
تضاااايفةت والمعلمااااون وأوليااااااء األمااااورت والمؤسساااااات والمنظمااااات اللبنانياااااةت المس

والنساء والرجال المعرضون لخطر العنف الجنسي أو العناف بسابب الجنادر أو 
 من ضحاياه.

 

مساامةماالتحادااموالتبي ييااخالةااخالجاباااالتسااا مياالتادييماااالتا ي م  اااالا  ماااال
التاسي  اجال

 يورو 36,000,000: المبلغ
  2016شباط  -2013 آب :فترة التنفيذ

: تلبية االحتياجات المتوسطة والطويلة األجل لالجئين من سوريا الهدف
فيها أعداد كبيرة من  والجماعات المستضيفة في المناطق اللبنانية التي تتواجد

وسوف يكون هذا الدعم استجابة مباشرة لخطة استجابة الحكومة الالجئين. 
 يا.اللبنانية ألزمة الالجئين من سور 

ساااااوف يركاااااز الااااادعم علاااااى تقوياااااة المؤسساااااات اللبنانياااااة، وتمكاااااين : النتاااااائا المتوقعاااااة
المجتمعات المحلية واألنشطة الحياتية، والتعلايم، ودعام اساتجابة األوناروا لتادفق الالجئاين 

 الفلسطينيين من سوريا.  
ف واليونيسااااي المفوضااااية السااااامية لألماااام المتحاااادة لشااااؤون الالجئااااين: ونالرئيسااااي شااااركاءال

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

 
 

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

 2016 آذار -2013 أيلول: فترة التنفيذ

لبيااة االحتياجااات لبنااان عباار ت علااى: التخفيااف ماان وقااع األزمااة السااورية الهاادف
المتوسااااطة والطويلااااة األمااااد لالجئااااين ماااان سااااوريا والجماعااااات المستضاااايفة فااااي 

 مناطق من لبنان فيها أعداد كبيرة من الالجئين.
: تعزياااز حصاااول األطفاااال مااان الالجئاااين والجماعاااات اللبنانياااة النتاااائا المتوقعاااة

ة المستضاااايفة علااااى الخاااادمات التعليميااااة والخاااادمات ذات الصاااالة، وتعزيااااز قاااادر 
التنسااايق بااااين المؤسسااااات والهيئاااات اللبنانيااااة المعنيااااة باالساااتجابة لألزمااااة وفااااي 

 داخلها، ودعم الالجئين الفلسطينيين من سوريا في مجال التعليم.
: المفوضااية العليااا لألماام المتحاادة لشااؤون لالجئااين واليونيساايف الشااريك الرئيسااي

 واألونروا
األطفااال، والمعلمااون وأولياااء ، و والالجئااون الجماعااات المستضاايفة :المسااتفيدون

األماااور، والمؤسساااات العاماااة بماااا فيهاااا المااادارس، وقاااادة المجتماااع، والالجئاااون 
 الفلسطينيون من سوريا.

 

 وعمالتاسي   نالتاماأث  ناليمب ماال)تاشقالتا ي م خ(ال

 يورو 2,448,908: المبلغ

 2016كانون الثاني  -2013: تشرين األول فترة التنفيذ

 الجئين السوريين على التأقلم مع تبعات األزمة السورية.: مساعدة الالهدف

وصول أطفال الالجئين والجماعات المستضيفة والشباب في  تعزيزالنتائا المتوقعة: 
 الوسائل المعيشيةوتحسين  ،لبنان إلى الخدمات التعليمية والخدمات ذات الصلة

 لدى الشباب. مؤهالتلاوتحسين الكفاءات المهنية و  ،لجماعات المستضيفة والالجئينل

 .ومرسي كوربس والمعهد البريطاني عامل :الشركاء الرئيسيون 

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

ال
التحقاصموتتالتامد  االةخالاي مناعمةخال

  يورو 7,000,000: المبلغ

 في االقتصادات المحلية اللبنانية المتأثرة بصورة خاصة بتدفق الالجئين.تعا: 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: لغالمب

تحسين تقديم الخدمات األساسية الخاصة بإدارة النفايات الصلبة، السيما : الهدف
 للمساهمة في التخفيف من وقع األزمة السورية على المجتمعات المحلية اللبنانية.

 مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية اإلدارية.: يالرئيس يكالشر 
 .ع وعكارسكان منطقتي البقا :المستفيدون

 
األزمة المتأثرة بتداعيات في لبنان تحسين منشآت المياه للمجتمعات المحلية 

 السورية
  يورو 14,800,000: المبلغ
مااان تاااداعيات األزماااة علاااى كمياااات تاااأمين حصاااول الساااكان المتاااأثرين : الهااادف

 وسائل تخزين المياه بشكل آمن.كافية من المياه النظيفة و 
بالتنساايق  السااامية لألماام المتحاادة لشااؤون الالجئااين المفوضااية الشااريك الرئيسااي:

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

 
 دعم تعزيز البنى التحتية األساسية والتعافي االقتصادي في لبنان 

  يورو 18,000,000: المبلغ
الصاحي علاى المساتوى المحلاي تحساين البناى التحتياة للميااه والصارف : الهدف

تاأثرًا بتادفق الالجئاين الساوريين، ودعام التعاافي االقتصاادي  في المناطق األكثار
  .ومبادرات توليد الدخل واستحداث فرص العمل واألنشطة االجتماعية

ومؤسسااة رينياا   SPNLو BIATو Arc en Cielماادى و الشااريك الرئيسااي:
 Concern Worldwideو GVCو CISPمعاااااوض والرؤياااااة العالمياااااة و

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

 

 
ال
ال
ال
ال
ال
ال
ال

ا اااالآساامي م"الجالتامساامم ماالةااخالتحسااا  ت اليتاساا مال)آا اااالتامساامة
ال(جتحسا  ت 

 

 1بناء قدرة التعافي لالجئين الفلسطينيين المتأثرين بالنزاع
 يورو 2,570,750: المبلغ
مان  إلى لبناان من سوريالالجئين الفلسطينيين أمين المساكن المالئمة : تالهدف
 إعانات نقدية لتسديد اإليجارات.وفير خالل ت

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

 
لسكان األكثر التخفيف من حدة الصراع من خالل تحسين الخدمات الصحية ل

 فقرا في لبنان 

 يورو 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 

   ية األساسية لألم والطفل وعالج األمراض المزمنة.الصح

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

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

ن الفلسطينيين القادمين من سوريا الى المساعدة الطارئة إليواء الالجئي
 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:

 
 

 
ال
ال

                                                 
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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ئ  التامسمعوتتالتإل سم  االيتادمم االتامو  االتااميعاالا مفيض االوت
التبي يي االال)إ يي(

 
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 و تحسين الوصول إلى المياه اآلمنة  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: 
ريا والمجتمعات المضيفة ودعم المساعدة الطارئة للمهجرين من سو 

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

احتياجااات فصااال  ، تلبيااةالمياه/الصااارف الصااحيالمااأوى،  نااوع التاادخل:
 الشتاء

سااوريين والمجتعمااات ضاامان تحسااين وصااول أساار الالجئااين الالهاادف: 
ومنشااااآت المياااااه  للمااااأوىفااااي المناااااطق المسااااتهدفة  محتاجااااةالمضاااايفة ال

 .ا التي تلبي أدنى المعاييروخدماتهوالنظافة 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 المتااااأثرة عاااامدعم المناسااااب وتخفيااااف معاناااااة المجتتااااأمين الااااالهاااادف: 
األدوات اد غياااار الغذائيااااة، و ماااان خااااالل تااااوفير المااااو  فااااي سااااوريابااااالنزاع 

 .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:
فاي لبناان  محتاجاةالجئين والعائالت المضايفة التأمين الحماية لالهدف: 

األدوات الخاصاة باحتياجاات روف المناخية عبار توزياع ظمن مخاطر ال
)بمااااا فااااي ذلااااك المااااواد األساسااااية، وقسااااائم المحروقااااات، فصاااال الشااااتاء 

 .ن الظاااروف المناخياااةألدوات لالحتمااااء ماااالاااي( و بطاقاااات الصاااراف اآلو 

لتلبياااااة احتياجاتهاااااا  حاجاااااةاعدات النقدياااااة لألسااااار األكثااااار تاااااوفير المسااااا
 .  األساسية
   االنمس- CAREالشريك: 

 جبل لبنان  منطقة التدخل: 
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:
ان الاااذي يعاااانون مااان الحاجاااة والحرماااالالجئاااين حصاااول تاااأمين الهااادف: 

 علااااى المساااااعدات اإلنسااااانية األساسااااية )المااااواد الغذائيااااة، والمااااواد غياااار
تاوفير الخادمات المسااندة لالجئاات الساوريات  .الغذائية، والدعم النفساي(

ضحايا االستغالل الجنسي وغيره من أشاكال العناف القاائم علاى الجنادر 
 .وأوالدهن
 كاريتاسالشريك: 

 البقاع وبيروت ت الفلسطينية فيالمخيمامنطقة التدخل: 
-01.05.13) باألزمة السوريةبرنامج مساعدة السكان المتأثرين 

30.04.15 ) 
 يورو    500,000المبلغ: 

 الصحة   نوع التدخل:
اإلسااااعافات األوليااااة ونقاااال و  تااااأمين الخاااادمات الطبيااااة الطارئااااةالهاااادف: 

 .ئين السوريين والسكان اللبنانيينالجرحى من الالج
 الفرنسي الصليب األحمرالشريك: 

س بعلبااااك وشاااابعا وراشاااايا عكااااار وبعلبااااك والهرماااال ورأمنطقااااة التاااادخل: 
 وطرابلس 

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

 يورو 28,700,000المبلغ: 
المااااواد غياااار الغذائسااااة، تلبيااااة احتياجااااات فصاااال الشااااتاء،  نااااوع التاااادخل:

 المأوى   
السكان المتأثرين بالنزاع الحديثي الوصاول إلاى حصول  تحسين: الهدف
تحسااااين ظااااروف المااااأوى لالجئااااين  .غياااار الغذائيااااة علااااى المااااوادلبنااااان 

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

 البقاع والشمال والجنوب منطقة التدخل: 
في للبنانية المتأثرة بالنزاع ائالت السورية وااالستجابة الطارئة للع

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

ة، المياه/الصااارف الصاااحي والنظافاااة، ياااالماااواد غيااار الغذائ ناااوع التااادخل:
   تلبية احتياجات فصل الشتاء
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ضااااامان تلبياااااة ساااااريعة لالحتياجاااااات األساساااااية )الماااااواد غيااااار الهااااادف: 
والنظافااااااة( للعااااااائالت والصاااااارف الصااااااحي وى، والمياااااااه الغذائياااااة، والمااااااأ

   .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 نوع التدخل:
الساكان من باين  حاجة ألكثرالصحة والحماية ل ظروفتحسين الهدف: 

والحااد ماان التااداعيات علاايهم ماان  ،فااي لبنااان المتااأثرين باألزمااة السااورية
أو مااان  ةخااالل تغطياااة أفضااال الحتياجااااتهم األساساااية والخاصاااة )مباشااار 

 .لة(خالل اإلحا
 Handicap Internationalالشريك: 

 البقاعالشمال و منطقة التدخل: 
 ( 31.12.13-01.05.13)األزمة السورية المساعدة لضحايا 

 يورو  2,500,000المبلغ: 
 الصحة، المواد غير الغذائية  نوع التدخل:

( علاى خادمات والفلساطينيين الساوريينأمين حصول المادنيين )تالهدف: 
ناساابة فااي حاااالت الطااوارة الناشاائة عاان الناازاع المساالح طبيااة وجراحيااة م

، وتلبيااة احتياجاااتهم األساسااية الغذائيااة وغياار أعمااال العنااف األخاارى وأ
 .الغذائية والخاصة بالنظافة عند وصولهم إلى لبنان

 اللجنة الدولية للصليب األحمرالشريك: 
 نكل لبنامنطقة التدخل: 

 زمة السوريةباأل برنامج مساعدة األشخاص المتأثرين 
(01.06.14-30.05.15 ) 

 يورو   100,000المبلغ: 
 الصحة  نوع التدخل:

لالحتياجااات الصاااحية  علاااى مسااتوى الاابالدإجااراء مسااح شااامل الهاادف: 
علاااااى الالجئاااااين الساااااوريين والمجموعااااات اللبنانياااااة المحتاجاااااة حصااااول و 

 .ية الصحيةالرعا
 IMCالشريك: 

 نكل لبنامنطقة التدخل: 
مقاربة إقليمية  –هة تداعيات األزمة السورية االستجابة لمواج

(15.08.12-31.12.14 ) 
 يورو  1,800,000غ: المبل

 الصحة العقلية الحماية،  نوع التدخل:
زياااااادة الحصاااااول علاااااى الخااااادمات الحياتياااااة والحماياااااة للنسااااااء الهااااادف: 

 ر.راهقات للحد من العنف بسبب الجندوالم

 Rescueلجنة اإلنقاذ الدولية الشريك: 
 الشمال والبقاعنطقة التدخل: م

 ةالسوري باألزمةالمساعدة اإلنسانية للسكان المتأثرين 
(01.02.13-31.03.15 ) 

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

والماااأوى  ة، بماااا فيهااا الماااواد غيااار الغذائياااةتاااوفير مسااااعدة فورياااالهاادف: 
الالجئااين السااوريين لتجمعااات  مسااح عاان ة للوافاادين الجاادد، فضااالً الطاار 

 .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:
ضاامان حصااول الالجئااين السااوريين علااى المساااعدة األساسااية الهاادف: 

علااااى و  ،)أدوات النظافاااة، والبطانيااااات، والوقاااود، والمااااواد غيااار الغذائيااااة(
زالة النفاياتمياه الشرب المعالج  .ة ومواد النظافة وا 

 ميرسي كوربسالشريك: 
 لجنوبالبقاع وامنطقة التدخل: 

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

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

عمليااات االساااتعداد  إلااىماان ساااوريا المهجاارين  وصاااولضاامان الهاادف: 
 الطااااارة )تلبيااااة احتياجااااات فصاااال الشااااتاء(، والمااااأوى، والحصااااول علااااى

 .لحماية/اإلحالة لنيل المساعدة االستشارية والقانونيةاات وآلية المعلوم
 مجلس الالجئين النرويجيالشريك: 

   البقاع والشمالمنطقة التدخل: 
 باألزمةتأثرين الم االستجابة والمساعدة اإلنسانية لألشخاص

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

   ف الصحي والنظافةالصر و  المياه نوع التدخل:
النظافاة الصارف الصاحي و تحسين الوصول إلى منشآت الميااه و الهدف: 

صاارف ول علااى مياااه نظيفااة وخاادمات وخاادمات الحمايااة، الساايما الحصاا
 ذات جااااودة وصااااول آماااان لخاااادمات .ساااانةمناساااابة ومحنظافااااة صااااحي و 

 ة.ن خالل مبادرات الحماية المتكاملللنساء والفتيات موخصوصًا 
 Oxfamالشريك: 

 الشمالمنطقة التدخل: 
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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:

مناسااابة مااان خاااالل إجاااراء أعماااال تأهيااال  إياااواءتاااأمين ظاااروف الهااادف: 
ونظافاااة مناسااابة مااان خاااالل بنااااء شااابكات ميااااه  محااادودة وخااادمات ميااااه

ايااة صااحية نتاوفير ع .تأهياال شاابكات الصارف الصااحي لالجئااينجديادة 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:

علاى  همعاائالتلو الالجئاين الساوريين توفير المساعدات لألطفاال الهدف: 
تااااأمين  .والحمايااااة ،شاااكل مبااااالغ نقدياااة وخاااادمات صاااحية ومااااواد غذائياااة

 .تلبية احتياجاتها األساسيةل 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:
فااااي لبنااااان  حاجااااةاجااااات الفوريااااة للسااااكان األكثاااار تلبيااااة االحتي الهاااادف:

 المتااأثرين باألزمااة السااورية ماان خااالل تااأمين الوصااول إلااى مياااه الشاارب
مارساااااات النظافاااااة المحسااااانة، ، ومالصااااارف الصاااااحي، ومنشاااااآت اآلمناااااة
 .ألساسااااية للعااااائالت الوافاااادة حااااديثاً ، وتااااوفير المااااواد االمناسااااب أوىوالماااا
 .لتلبية احتياجاتها الرئيسية حاجةألسر الكثر ل 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:

تااااوفير المساااااعدات النقديااااة لالجئااااين السااااوريين والمااااواد غياااار هاااادف: ال
ولياااة لتلبياااة احتياجاتهاااا األ المتاااوفرة الغذائياااة والحصاااول علاااى الخااادمات

 .خالل فصل الشتاءواألساسية 
   سويسرا – Terre des Hommesالشريك: 

 صور، جنوب لبنانمنطقة التدخل: 

لالجئين حاجة من اواألساسية لألكثر تلبية 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 الغذائياة، تلبياة احتياجاات فصال الشاتاء، الماواد غيار  نوع التدخل:

 الغذائية 
الجئااااااااين ديااااااااة لالجئااااااااين السااااااااوريين والنقتااااااااوفير مساااااااااعدات الهاااااااادف: 

فاااي المخيماااات الفلساااطينية فاااي لبناااان القااااطنين الفلساااطينيين مااان ساااوريا 
والمنااطق المحيطااة بهاا، فضاااًل عان المااواد غيار الغذائيااة والوصاول إلااى 

 .ي احتياجاتهم األولية واألساسيةالخدمات المتوفرة التي تلب
 إيطاليا – Terre des Hommesالشريك: 
 المخيمات الفلسطينية في الجنوبتدخل: منطقة ال

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:
قياااادة االساااتجابة لمواجهاااة تاااداعيات أزماااة الالجئاااين الساااوريين الهااادف: 

دارة حااااالت الحماياااةالوافااادين الجاااد عبااار تساااجيل توزياااع و  ،د وتوثيقااا ، وا 
تحسااين  .فيهااا تلبيااة احتياجااات فصاال الشااتاء المااواد غياار الغذائيااة، بمااا

إلااااى الالجئااااين وصااااول لااااة الصااااحي الشااااامل عباااار ضاااامان نظااااام اإلحا
التاااادخل  .الثانويااااةلرعايااااة الصااااحية الطارئااااة الرعاياااة الصااااحية األوليااااة وا

النظافااة الصاارف الصااحي و المياااه و و  المااأوىالشااروط الخاصااة بلتحسااين 
في الخيم المؤقتة وتحسين/تصليح المباني غير المكتملاة لتاأمين مسااكن 

لتلبياااة  حاجاااةقدياااة لألسااار األكثااار تاااوفير مسااااعدات ن. لالجئاااينجديااادة 
 .احتياجاتها األساسية

 المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين الشريك: 
 نانكل لبمنطقة التدخل: 

 تأثرينالمساعدات الطارئة واالستعداد لفصل الشتاء للسكان الم
 (14.10.14-15.08.13)بالنزاع السوري في لبنان 

 يورو  300,000 المبلغ:
 الوافدون الجدد، الفلسطينيون من سوريا  نوع التدخل:
المتاااأثرين  محتااااجيناعدات نقدياااة طارئاااة للساااكان التاااوفير مساااالهااادف: 

مقيمااااااين فااااااي المخيمااااااات لوافاااااادين إلااااااى لبنااااااان والبااااااالنزاع فااااااي سااااااوريا ا
 .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: المبلغ

   الحماية، التنسيق، الصحة  نوع التدخل:
في جميع القطاعات لالجئين الفلساطينيين مان 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 المبلغ:
 المواد الغذائية نوع التدخل:

التااي تااأثر أمنهااا الغااذائي بساابب  محتاجااةالوصااول إلااى األساار الالهاادف: 
 .االضطرابات األهلية وتوفير كمية ونوعية كافيتين

 برناما الغذاء العالمي الشريك: 
 كل لبنان منطقة التدخل: 

 باألزمة السوريةأثرين للسكان المت المتكامل ئالطار  دعمال
(26.07.13-31.12.14 ) 

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

وصااارف دعااام الرفااااه المحسااان مااان خاااالل تاااوفير خااادمات ميااااه الهااادف: 
ونظافة شاملة لالجئين المقيمين في الخيم وتحسين حماايتهم مان صحي 
 .األمراض
 الرؤية العالميةالشريك: 
 البقاع لتدخل: منطقة ا

 

 


