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عضاء االتحاد األوروبي ودوله األ ا��.��- ا�,	 +**(�
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 4,088,078 من بين 

 المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئينالتسجيل لدى 
مساعدة من بلغ عدد من طلب ال، 2015 آب 29في 

يمكن (الجئ  1,113,941أكثر من  المفوضية في لبنان
االطالع على األرقام المحدثة على البوابة اإللكترونية للمفوضية 
الخاصة بالالجئين السوريين: 
https://data.unhcr.org/syrianrefugees/regional.p

hp ،الجئ  000,54 أكثر منهناك ). باإلضافة إلى هؤالء
يقدر عدد ، فيما عائلة) 12,700( فلسطيني من سوريا

 .25,000 بأكثر من من سوريا واعادبنانيين الذين الل
، علقت المفوضية في لبنان مؤقتاً 2015أيار  6واعتبارًا من 

   عملية التسجيل بناء على تعليمات الحكومة اللبنانية. 
 

وتعاقدت على  المفوضية األوروبية وفرت وحتى اليوم،
 :يورو ألغراض االستجابة في لبنان مليون 503.2 تخصيص

 للجوارمليون يورو من موازنتي اآللية األوروبية  277.1 -  

مبادرات تهدف إلى لوالسلم  المساهمة في االستقراروآلية 
  .مساعدة المؤسسات اللبنانية على مواجهة تداعيات األزمة

   

لمديرية العامة من خالل ا مليون يورو 226.1 - 

ة التابعة للمفوضي للمساعدات اإلنسانية والحماية المدنية
   .ة إنسانيةكمساعدبية األورو 
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المفوضية األوروبية  التي تمولهااألنشطة 

  حالياً في لبنان والمنفذة 
  
 

  األوروبية للجوار  اآللية
  

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

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

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

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

ــر  ـــــدة لشــــــؤون الالجئــــــين: كاء الرئيســــــيونالشــــ ـــم المتحـ ــامية لألمـــ  المفوضــــــية الســــ
وة مفتوحــة واليونيســيف والمنظمــات غيــر الحكوميــة (يــتم تحديــدها مــن خــالل دعــ

  إلى تقديم االقتراحات)
المدرســـة والمراهقـــون مــن الالجئـــين والجماعـــات : األطفـــال فـــي ســن المســتفيدون

ــة؛  ـــور؛ والمؤسســـــات والمنظمـــــات اللبنانيـــ المستضـــــيفة؛ والمعلمـــــون وأوليـــــاء األمــ
العنـف بسـبب الجنـدر أو  والنساء والرجال المعرضون لخطر العنـف الجنسـي أو

 .من ضحاياه
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  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

تجابة الحكومة وسوف يكون هذا الدعم استجابة مباشرة لخطة اسالالجئين. 
  اللبنانية ألزمة الالجئين من سوريا.

ــــة ـــــة، وتمكـــــين : النتـــــائج المتوقعـ ـــــى تقويـــــة المؤسســـــات اللبناني ســـــوف يركـــــز الـــــدعم عل

المجتمعات المحلية واألنشـطة الحياتيـة، والتعلـيم، ودعـم اسـتجابة األونـروا لتـدفق الالجئـين 
  الفلسطينيين من سوريا.  

ــــينالمفوضــــية ا: ونالرئيســــي شــــركاءال واليونيســــيف  لســــامية لألمــــم المتحــــدة لشــــؤون الالجئ
  اإلنمائياألونروا ومرسي كوربس وبرنامج األمم المتحدة و 

ــيفة والالجئـــون؛ و : المســـتفيدون طفـــال والمعلمـــون وأوليـــاء األالجماعـــات المستضـ
 .والالجئون الفلسطينيون من سوريا لمنظمات اللبنانية؛والمؤسسات وا ؛األمور

  
 

 
 

 

  لبنان  في النزاع السورياألوروبي لتداعيات تحاد استجابة اال 
  يورو 42,750,000: المبلغ

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

ــات المستضــــيفة فــــي  ـــد لالجئــــين مــــن ســــوريا والجماعــ ــة األمـ المتوســــطة والطويلــ
  يها أعداد كبيرة من الالجئين.مناطق من لبنان ف

: تعزيـــز حصـــول األطفـــال مـــن الالجئـــين والجماعـــات اللبنانيـــة النتـــائج المتوقعـــة
ـــة والخــــدمات ذات الصـــــلة، وتعزيــــز قـــــدرة  ـــى الخـــــدمات التعليميـ المستضــــيفة علـ
ــات والهيئــــات اللبنانيــــة المعنيــــة باالســــتجابة لألزمــــة وفــــي  التنســــيق بــــين المؤسســ

  فلسطينيين من سوريا في مجال التعليم.داخلها، ودعم الالجئين ال
: المفوضية العليا لألمم المتحدة لشؤون لالجئـين واليونيسـيف ونالرئيسي ركاءالش

  واألونروا
طفـــال، والمعلمـــون وأوليـــاء واأل ؛والالجئــون الجماعـــات المستضـــيفة :المســتفيدون

ن والالجئــــو  ؛المجتمـــعوقـــادة  ؛لمؤسســـات العامـــة بمـــا فيهــــا المـــدارسوا ؛األمـــور
 .الفلسطينيون من سوريا

 

 (الشق اللبناني)  لنزاعدعم السوريين المتأثرين با

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

  : مساعدة الالجئين السوريين على التأقلم مع تبعات األزمة السورية.الهدف
ئين والجماعات المستضيفة والشباب في وصول أطفال الالج تعزيزالنتائج المتوقعة: 

وتحسين الوسائل المعيشية  ،لبنان إلى الخدمات التعليمية والخدمات ذات الصلة
  لدى الشباب. المؤهالتوتحسين الكفاءات المهنية و  ،لجماعات المستضيفة والالجئينل
  ومرسي كوربس والمعهد البريطاني : عاملالشركاء الرئيسيون  

أولياء األمور؛ والشباب والمعلمون و  ؛والجماعات المستضيفة ون: الالجئالمستفيدون

  .مؤسسات العامة ومن بينها المدارسوال
  

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

التنمية االقتصادية  الداخلية والبلديات وصندوق وزارة: الشركاء الرئيسيون
  واالجتماعية
  .انالمجتمعات المحلية عبر لبن :المستفيدون
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  البقاع وعكار  منطقتيتحسين قدرات إدارة النفايات الصلبة في 
  يورو 14,000,000: المبلغ
يما تحسين تقديم الخدمات األساسية الخاصة بإدارة النفايات الصلبة، الس: الهدف

  للمساهمة في التخفيف من وقع األزمة السورية على المجتمعات المحلية اللبنانية.
  ر الدولة لشؤون التنمية اإلداريةمكتب وزي: يالرئيس يكالشر 

  .سكان منطقتي البقاع وعكار :المستفيدون
  

النزاع المتأثرة بتداعيات في لبنان تحسين منشآت المياه للمجتمعات المحلية 
  في سوريا

   يورو 14,800,000: لمبلغا
مـــن تـــداعيات األزمـــة علـــى كميـــات تـــأمين حصـــول الســـكان المتـــأثرين : الهـــدف

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

  مع مصالح المياه المحلية
  .البقاع والشمالقتي سكان منطالمستفيدون: 

  
  دعم تعزيز البنى التحتية األساسية والتعافي االقتصادي في لبنان 

   يورو 18,000,000: المبلغ
تحســين البنــى التحتيــة للميــاه والصــرف الصــحي علــى المســتوى المحلــي : الهـدف

تـأثرًا بتـدفق الالجئـين السـوريين، ودعـم التعـافي االقتصـادي  في المنـاطق األكثـر
   .توليد الدخل واستحداث فرص العمل واألنشطة االجتماعية ومبادرات

ومؤسسـة رينيـه  SPNLو BIATو Arc en Cielمـدى و :ونالرئيسـي كاءر الشـ
ــة و ـــ ــــة العالمي  Concern Worldwideو GVCو CISPمعـــــوض والرؤيـ

  Première Urgence-AMIوأوكسفام و
  .اهالمتأثرة والبلديات ومؤسسات الميسكان المجتمعات المستفيدون: 

  
التعافي  –حصول الفئات السكانية الفقيرة في لبنان على الخدمات األساسية 

  االقتصادي والبنى التحتية األساسية 

   يورو 15,000,000: المبلغ
تــأثرًا  علـى المســتوى المحلـي فـي المنـاطق األكثـرتحسـين البنـى التحتيـة : الهـدف

ألنشــطة المــدرة للــدخل بتــدفق الالجئــين الســوريين، ودعــم التعــافي االقتصــادي وا
  اث الوظائف واألنشطة االجتماعية.واستحد

  قيد االختيار الشريك الرئيسي:
الفئـــات الســـكانية الفقيـــرة فـــي لبنـــان ومـــوردي ومؤسســـات الخـــدمات المســـتفيدون: 

  .العامة
  
التعليم  –حصول الفئات السكانية الفقيرة في لبنان على الخدمات األساسية  

  والصحة 

   يورو 56,800,000: المبلغ
ـــدمات : الهــــــدف ــديم الخـــ ــــة اللبنانيــــــة علــــــى تقــــ ـــات العامــ تعزيــــــز قــــــدرات المؤسســـ

الســكانية األكثــر فقــرًا  فــي  االجتماعيـة (التعلــيم والصــحة وحمايــة الطفــل) للفئـات
  . البالد

ــركاء ـــــدة لشــــــؤون الالجئــــــين  :ونالرئيســــــي الشــــ ـــم المتحـ ــامية لألمـــ المفوضــــــية الســــ
  واليونسيف ومنظمة الصحة العالمية

ن ومـــوردي ومؤسســـات الخـــدمات الفئـــات الســـكانية الفقيـــرة فـــي لبنـــالمســـتفيدون: ا
  .العامة

  

  مة في االستقرار والسلم آلية المساه
 

  1بناء قدرة التعافي لالجئين الفلسطينيين المتأثرين بالنزاع
  يورو 2,570,750: المبلغ
مـن  بنـانإلـى ل من سـوريالالجئين الفلسطينيين أمين المساكن المالئمة : تالهدف
  إعانات نقدية لتسديد اإليجارات.وفير خالل ت

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

  

لخدمات الصحية للسكان األكثر التخفيف من حدة الصراع من خالل تحسين ا
 في لبنان  اً فقر 

 يورو 20,000,000: المبلغ

في لبنان المرتبطة بوزارة الصحة أو تلك  حية المتوفرة: تعزيز البنى الصالهدف
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 و  ية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئينالمفوض: ونالرئيسي كاءالشر 
  اليونسيفو  الصحة العالمية

ية الصحية تؤمن العناالتي 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 

  روااألون الشريك الرئيسي:
 .لبنان فيالالجئون السوريون من سوريا  المستفيدون:

 

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

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

  

االستجابة اإلنسانية لدعم السكان المتأثرين باالضطرابات في سوريا 

)01.09.12-30.11.15 (  
  يورو  3,810,000المبلغ: 

   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: 

  .ب، الجنو (عرسال) البقاعمنطقة التدخل: 

المساعدة الطارئة للمهجرين من سوريا والمجتمعات المضيفة ودعم 
   )31.03.16-01.07.13( التنسيق اإلنساني

  يورو  2,000,000المبلغ: 
احتياجــات فصــل  ، تلبيــةالمياه/الصــرف الصــحيالمــأوى،  نــوع التــدخل:

  الشتاء
ســوريين والمجتعمــات ضــمان تحســين وصــول أســر الالجئــين الالهــدف: 

للمــــأوى ومنشـــآت الميــــاه فــــي المنـــاطق المســـتهدفة  محتاجـــةالمضـــيفة ال
  .دنى المعاييرا التي تلبي أوخدماتهوالنظافة 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:

ـــتـــالهـــدف:  ـــأثرة عـــمدعم المناســـب وتخفيـــف معانـــاة المجتأمين ال ات المت
األدوات اد غيــــر الغذائيــــة، و مــــن خـــالل تــــوفير المـــو  فــــي ســـوريابـــالنزاع 

  .عمللقاء الشتاء، والمبالغ النقدية الخاصة باحتياجات فصل 
  AVSI مؤسسة الشريك:

  البقاعمنطقة التدخل: 

ت المضيفة تأمين الدعم الحياتي للسوريين المهجرين والمجتمعا

  )31.12.15- 01.03.13( األكثر حاجة
  يورو  4,560,000المبلغ: 

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

األدوات الخاصة باحتياجات ظروف المناخية عبر توزيع من 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: 

  نان جبل لبمنطقة 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:
الــذي يعــانون مــن الحاجــة والحرمــان الالجئــين حصــول تــأمين الهــدف: 

 ية األساســـية (المـــواد الغذائيـــة، والمـــواد غيـــرعلـــى المســـاعدات اإلنســـان
توفير الخدمات المساندة لالجئات السـوريات  .الغذائية، والدعم النفسي)

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

  ت الفلسطينية في البقاع وبيروتالمخيمامنطقة التدخل: 

مساعدات الطارئة لالجئين المتأثرين بالنزاع السوري البرنامج 

)01.04.14 – 31.03.16 (  

  يورو    1,000,00المبلغ: 
    المأوى، المياه/الصرف الصحي،  نوع التدخل:

الحصول على مسـاكن أفضـل وخـدمات الميـاه والصـرف تأمين الهدف: 
  .الصحي والنظافة لالجئين السوريين في عكار

   Concern Worldwide الشريك: 
  عكار منطقة 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

  الصليب األحمر الفرنسي الشريك:
س بعلبــــك وشــــبعا وراشــــيا عكــــار وبعلبــــك والهرمــــل ورأمنطقــــة التــــدخل: 

  وطرابلس

مساعدة األشخاص المتأثرين باألزمة في سوريا برنامج 

)01.05.15 – 30.04.16 (  

  يورو    600,000المبلغ: 
    الصحة  نوع التدخل:

وليــــة ونقــــل اإلســــعافات األو  تــــأمين الخــــدمات الطبيــــة الطارئــــةالهــــدف: 
  .ئين السوريين والسكان اللبنانيينالجرحى من الالج
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  األلماني.الصليب األحمر الشريك: 
  طرابلس وبعلبك والهرمل وراس بعلبك وزحلةمنطقة التدخل: 

المساعدة الطارئة للسكان المتأثرين بالنزاع والتهجير في لبنان 

)01.08.12-31.12.15  (  

  يورو 28,800,000المبلغ: 
المـــواد غيـــر الغذائســـة، تلبيـــة احتياجـــات فصـــل الشـــتاء،  دخل:نـــوع التـــ

  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
  النرويجيمجلس الالجئين الشريك: 

  البقاع والشمال والجنوبمنطقة التدخل: 

في للبنانية المتأثرة بالنزاع االستجابة الطارئة للعائالت السورية وا

  ) 31.10.15- 03.10.12( سوريا
  يورو  3,400,000المبلغ: 

ة، المياه/الصــرف الصــحي والنظافـــة، يــالمــواد غيــر الغذائ نــوع التــدخل:
   تلبية احتياجات فصل الشتاء

ضـــــمان تلبيـــــة ســـــريعة لالحتياجـــــات األساســـــية (المـــــواد غيـــــر ف: الهـــــد
والنظافـــــة) للعـــــائالت والصـــــرف الصـــــحي الغذائيـــــة، والمـــــأوى، والميـــــاه 

   .السورية واللبنانية في المنطقة المستهدفة
  Gruppo di Volontariato Civileالشريك: 

  البقاع منطقة التدخل: 

باألزمة أثرين المتحاجة لطارئ لصالح السكان األكثر التدخل ا

  )30.09.15 -15.11.12(السورية 

  يورو  11,475,000المبلغ: 
  الحماية، الصحة، التأهيل، تلبية احتياجات فصل الشتاء نوع التدخل:

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

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

  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:

) على خـدمات والفلسطينيين السوريينأمين حصول المدنيين (تالهدف: 
طبية وجراحيـة مناسـبة فـي حـاالت الطـوارئ الناشـئة عـن النـزاع المسـلح 

، وتلبيــة احتياجــاتهم األساســية الغذائيــة وغيــر أعمــال العنــف األخــرى وأ
  .الغذائية والخاصة بالنظافة عند وصولهم إلى لبنان

  األحمر اللجنة الدولية للصليبالشريك: 
  نكل لبنامنطقة التدخل: 

 باألزمة السوريةبرنامج مساعدة األشخاص المتأثرين 

)01.06.14-30.07.15 (  

  يورو   100,000المبلغ: 
  الصحة  نوع التدخل:

لالحتياجــات الصــحية  علــى مســتوى الــبالدإجــراء مســح شــامل الهــدف: 
ــــة المحتاجــــة حصــــول و  ــــين الســــوريين والمجموعــــات اللبناني  علــــىالالجئ

  .ية الصحيةالرعا
  IMCالشريك: 

  نكل لبنامنطقة التدخل: 

 

 
مقاربة إقليمية  –االستجابة لمواجهة تداعيات األزمة السورية 

)15.08.12-31.12.15 (  

  يورو  2,400,000غ: المبل
  الصحة العقلية الحماية،  نوع التدخل:

زيـــــادة الحصـــــول علـــــى الخـــــدمات الحياتيـــــة والحمايـــــة للنســـــاء الهـــــدف: 
  ر.اهقات للحد من العنف بسبب الجندر والم

  Rescueلجنة اإلنقاذ الدولية الشريك: 

  الشمال والبقاعمنطقة التدخل: 

 ةالسوري باألزمةالمساعدة اإلنسانية للسكان المتأثرين 

)01.02.13-31.03.16 (  
  يورو  6,900,000 المبلغ:

  المأوى، المواد غير الغذائية  نوع التدخل:
لالجئــين الــذين يعيشــون فــي ظــروف مــا ئ الطــار المــأوى  تــوفيرالهــدف: 

الالجئين السوريين فـي سـهل لتجمعات  مسح، فضًال عن دون المستوى
  .ساعداتالبقاع لتحسين التنسيق والتغطية الكاملة للم

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

  ) 31.03.14-01.05.13السوريين في لبنان (جئين 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 النفاياتة ومواد النظافة وٕازالمياه الشرب المعالج
  ميرسي كوربسالشريك: 

  البقاع والجنوبمنطقة التدخل: 

الدعم المستمر لألشخاص المتأثرين بالنزاع المسلح في سوريا 

)01.11.12-31.01.16 (  
  يورو  13,100,000 المبلغ:

  المأوى، الحماية  نوع التدخل:
عمليــات االســتعداد  إلــىمــن ســوريا المهجــرين  وصــولضــمان الهــدف: 
 تلبيـــة احتياجـــات فصـــل الشـــتاء)، والمـــأوى، والحصـــول علـــىالطـــارئ (

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

   البقاع والشمالمنطقة التدخل: 

 باألزمةتأثرين الم االستجابة والمساعدة اإلنسانية لألشخاص

  ) 14.07.14-15.07.13( ةالسوري

  يورو  1,500,000 المبلغ:
   الصرف الصحي والنظافةو  المياه نوع التدخل:

النظافة الصرف الصحي و تحسين الوصول إلى منشآت المياه و الهدف: 

صـرف ول علـى ميـاه نظيفـة وخـدمات وخـدمات الحمايـة، السـيما الحصـ
 ذات جـــودة وصـــول آمـــن لخـــدمات .ســـنةمناســـبة ومحنظافـــة صـــحي و 

  ة.ن خالل مبادرات الحماية المتكاملالفتيات مللنساء و وخصوصًا 
  Oxfamالشريك: 

  الشمالمنطقة التدخل: 

لالجئين  والصرف الصحيوشبكات المياه  أماكن اإليواءتأهيل 
  ) 31.03.16- 15.08.12في لبنان ( فقراءالفلسطينيين ال

  يورو  9,300,000 المبلغ:
  المأوى، الصحة   نوع التدخل:

مــن خـــالل إجـــراء أعمـــال تأهيـــل مناســـبة  اءإيـــو تـــأمين ظـــروف الهــدف: 
غيـــر  دون المســـتوى وتأهيـــل مخيمـــاتبســـيطة للمســـاكن التـــي هـــي مـــا 

  .صحية أولية لالجئين السوريين رعايةتوفير  .نظامية
  Première Urgence – AMIالشريك: 

  الشمال وجبل لبنان والجنوب منطقة التدخل: 

  

المتأثرين بالنزاع تأمين إغاثة فورية وحماية لألطفال وعائالتهم 

)01.04.13-31.03.16 (  

  يورو  15,831,600 المبلغ:
  المواد غير الغذائية، المأوى، المبالغ النقدية  نوع التدخل:

علـى  همعـائالتلو الالجئين السوريين توفير المساعدات لألطفال الهدف: 
ـــالغ نقديـــة وخـــدمات صـــحية ومـــواد غذائيـــة تـــأمين  .والحمايـــة ،شـــكل مب

  .لتلبية احتياجاتها األساسية حاجةة لألسر األكثر ساعدات نقديم
  منظمة غوث األطفالالشريك: 

  البقاع والشمال منطقة التدخل: 

 باألزمة السوريةالمتأثرين  المحتاجينالمساعدات الطارئة للسكان 

)01.03.13- 31.03.16 (  
  يورو  9,400,000 المبلغ:

  د غير الغذائية ، المأوى، المواالمياه/الصرف الصحي نوع التدخل:
فـــي لبنــــان  حاجـــةاجـــات الفوريـــة للســــكان األكثـــر تلبيـــة االحتيالهـــدف: 

 المتــأثرين باألزمــة الســورية مــن خــالل تــأمين الوصــول إلــى ميــاه الشــرب
ــــة مارســــات النظافــــة المحســــنة، ، ومالصــــرف الصــــحي، ومنشــــآت اآلمن

 .ألساســـية للعـــائالت الوافـــدة حـــديثاً ، وتـــوفير المـــواد االمناســـب أوىوالمـــ
  .لتلبية احتياجاتها الرئيسية حاجةلألسر الكثر  نقدية مساعدات توفير

  Solidarités Internationalالشريك: 
  الشمال منطقة التدخل:  

 باألزمة السوريةالمساعدات الطارئة للسكان المتأثرين 

)01.12.12-30.06.13(  
  يورو  500,000 المبلغ:

   لمواد غير الغذائية، اتلبية احتياجات فصل الشتاء نوع التدخل:
تــــوفير المســــاعدات النقديــــة لالجئــــين الســــوريين والمــــواد غيــــر الهــــدف: 

وليـــة لتلبيـــة احتياجاتهـــا األ المتـــوفرة الغذائيـــة والحصـــول علـــى الخـــدمات
  .خالل فصل الشتاءواألساسية 
   سويسرا – Terre des Hommesالشريك: 

  )جنوب لبنان( صورمنطقة التدخل: 

لالجئين واألساسية لألكثر حاجة من اولية تلبية االحتياجات األ 

السوريين والالجئين الفلسطينيين من سوريا في المخيمات 

- 25.11.12الفلسطينية والمناطق اللبنانية المحيطة بها (

31.01.16 (  
  يورو  2,949,000 المبلغ:

المواد الغذائية، تلبية احتياجات فصل الشتاء، المـواد غيـر  نوع التدخل:
  الغذائية 

الجئـــــــين نقديـــــــة لالجئـــــــين الســـــــوريين والتـــــــوفير مســـــــاعدات الهـــــــدف: 
فــي المخيمــات الفلســطينية فــي لبنــان القــاطنين الفلســطينيين مــن ســوريا 
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والمناطق المحيطة بها، فضـًال عـن المـواد غيـر الغذائيـة والوصـول إلـى 
  .ي احتياجاتهم األولية واألساسيةالخدمات المتوفرة التي تلب

  إيطاليا – Terre des Hommesالشريك: 
  المخيمات الفلسطينية في الجنوبمنطقة التدخل: 

المهجرين السوريين والمجتمعات المضيفة في لبنان  دعم
)01.07.12-31.07.15 (  

  70,800,000 المبلغ:
  الحماية، التنسيق، المأوى، المواد غير الغذائية  نوع التدخل:

جئـــين الســـوريين بة لمواجهـــة تـــداعيات أزمـــة الالقيـــادة االســـتجا: الهـــدف
الالجئين دخول تسجيل  مساعدات في قطاعات مختلفة من بينهابتقديم 
 وتوفير ،تلبية احتياجات فصل الشتاءو  ،، وٕادارة حاالت الحمايةوتوثيقه

تقــــديم و  ،الثانويـــةلرعايــــة الصـــحية الطارئــــة الرعايـــة الصــــحية األوليـــة وا
الميـاه خـدمات و  ىالمـأو تـأمين المساعدات النقدية لألسر األكثـر حاجـة ل

ونظــرًا إلــى الــنقص فــي التمويــل فــي ســنة  . النظافــةالصــرف الصــحي و و 
ــــة الصــــحية 2015 ــــى المســــاعدات النقديــــة والرعاي ــــدعم عل ، يقتصــــر ال

   الثانوية.
  

  المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين الشريك: 

  كل لبنانمنطقة التدخل: 

 تأثريناء للسكان المالمساعدات الطارئة واالستعداد لفصل الشت

  )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 المخيمـــــات بـــــالنزاع فـــــي ســـــوريا الوافـــــدين إلـــــى لبنـــــان وال
  .اكن التي هي دون المستوى المطلوبتحسين شروط المس. فلسطينيةال

   Welfare Associationالشريك: 
  المخيمات الفلسطينية في بيروت منطقة التدخل: 

المساعدة الطارئة لالجئين الفلسطينيين المهجرين من سوريا في 

  )05.12.13- 06.12.12(لبنان 
  يورو  1,715,000: المبلغ

   ية، التنسيق، الصحة الحما نوع التدخل:
في جميع القطاعات لالجئين الفلسطينيين من توفير مساعدات الهدف: 
  سوريا.

   األونرواالشريك: 
 المخيمات الفلسطينية كلمنطقة التدخل: 

  
  

المساعدة الغذائية الطارئة للمهجرين السوريين في لبنان 

)01.07.12-31.03.14 (  

  يورو  17,040,000 المبلغ:
  المواد الغذائية نوع التدخل:

التـي تـأثر أمنهـا الغـذائي بسـبب  محتاجـةالوصول إلى األسـر الالهدف: 
  .االضطرابات األهلية وتوفير كمية ونوعية كافيتين

  برنامج الغذاء العالمي الشريك: 
  كل لبنان منطقة التدخل: 

 باألزمة السوريةللسكان المتأثرين  المتكامل ئالطار  دعمال

)26.07.13-31.12.14 (  
  يورو   1,000,000المبلغ: 

  المياه/الصرف الصحي  نوع التدخل:

وصــرف دعــم الرفــاه المحســن مــن خــالل تــوفير خــدمات ميــاه الهــدف: 
ونظافة شاملة لالجئين المقيمين في الخيم وتحسين حمايتهم من صحي 

  .األمراض
  الرؤية العالميةالشريك: 

  البقاع منطقة التدخل: 
  

لة للسكان المتأثرين بالنزاع السوري في لمساعدات الحياتية المتكاما

  )31.12.15 – 01.04.15لبنان (

  يورو   11,500,000المبلغ: 
   مساعدات نقدية غير مشروطة نوع التدخل:

ألســر الالجئــين القاطنــة  ديم مســاعدات نقديــة متعــددة الغايــةتقــالهــدف: 

تمكينهـا مـن ل في لبنان والتي تعاني من صعوبات اجتماعية واقتصادية
    وباحترام لكرامتها اإلنسانية. لبية احتياجاتها األساسية بطريقة مرنةت

 ,STC, SIحكومية الدولية (لمجموعة من المنظمات غير االشريك: 
Care, ACTED, WVI, IRC) (  

  كل لبنانمنطقة التدخل: 

 


