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 لبنان 

 آخر المستجدات المشتركة بين الوكاالت

 شباط آخر التطورات خالل شهر 

 

 توزيع المواد الشتوية: آخر المستجدات

. 2016شهر آذار  نهاية حتى الشتاء فصلالخاصة ب النقديةبرنامج المفوضية للمساعدات  تمديد سيتم

 االعتبار بعين أخذت المفوضيةغير أن  عام،ال هذاالمقبولة خالل  الجوية الظروف من الرغم علىف

 .الشتاء أشهر خاللالنازحين  ونفقات الضعفجوانب  زيادة

 

خاصة بفصل الشتاء  بطاقات( ا  شخص 841,855)سورية نازحة  أسرة 168,371 من أكثرت تلق

موادا  ( شخص 300,000) أسرة 60,000ت نحو تلق ذلك، إلى باإلضافة. لوقودلشراء ا وقسائم

 .والبطانيات والمواقد المالبس مثلة عيني

 

، تّم توزيعها ميدكومن شركة  وقود بطاقات( صاشخأ 38,410) أسرة 7,682وفي عرسال، تلقت 

( كجزء من الجولة الثانية من التوزيعات الجارية في البلدة والتي بدأت DAFمن قبل دار الفتوى )

 كانون الثاني. 4في 

 

 وقود بطاقات توزيعب المفوضيةمؤخرا  إلى  القطري األحمر لهاللاالتي قدمها  مساهمةال سمحتكما 

 .حدوديةعرسال ال بلدة فيتقيم ( شخص 5,000) أخرىسورية نازحية  أسرة 1,000حوالي  لىع

 

من سكان المخيمات العشوائية منحة خاصة  عاما   15الـ دون طفل 90,000 من أكثر تلقى وقد

طفل  30,800نحو  تلقى ذلك، لىباإلضافة إ. اليونيسيف نم طفل لكلد.أ.  40 بقيمةبفصل الشتاء 

 وسترات وأوشحة قبعاتت هذه المجموعات شملقد و. اليونيسيف خالل من مالبس مجموعات

 .وأحذية وجوارب وسراويل وبلوزات

 

 اتبطانيال توزيععمليات  من جوالت عدة ،االجتماعية الشؤون وزارة مع بالتنسيق، المفوضيةنّفذت 

 لبنانية أسر علىة بطاني 100,000 من أكثر توزيع تمف. محتاجةال اللبنانية ألسرمن اعلى عدد 

 .لبنان جبل في 17,530و الجنوب في 19,722و البقاع فيأسرة  61,400و الشمال فيمحتاجة 

 

 التعليم: آخر المستجدات

 

 لهذا المسرع يمالتعل برنامجااللتحاق ب أجل من المستوى تحديدالمتحان  طفل 5,000 من أكثرخضع 

الذين  األطفال مستوىب للحاقبا المدارسغير المسجلين ب طفاللأل للسماح مصمم برنامجوهو  – العام

 األطفالقد تّم إبالغ و. النزوحاالنقطاع عن الدراسة جّراء  سنوات من الرغم على سنهمهم في 

 اليونيسيفالتي تقوم بها  جهود االتصال والتوعية المستمرة خالل من البرنامجعن  أمورهم وأولياء

 ة.كيالشرالجهات و والمفوضية

 التعليم برنامج سيكون. ا  مستمرال يزال  تسجيلكان ال حين فيشباط  22 االثنيننهار  البرنامجبدأ 

 .لبنان أنحاءمختلف  فيرسمية  مدرسة 32 فيمتاحا   المسرع

 التمويل

 

 

 الوكاالت تلباط
 اللبنانية والحكومة

 دوالر مليار 2.48بـ
 لبنان خطة في أميركي
للعام  لألزمة للتصدي
2016 

 

 

 

 

 

 النازحون المسجلون

 جموعهما م

شخصا   1,067,785

مسجال  حاليا  لدى مكتب 

 المفوضية في لبنان
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األكاديمية  ينشتاينأ ألبرت بادرةم المنح الدراسية من أبدى الحائزون على ،أيضا   الشهر هذاخالل 

دعم  مجموعات في التطوع خالل منلتزام االفي  زيادة المفوضية عبر العالي للتعليم األلمانية

صنعوها بأنفسهم  فيديو أشرطةباستخدام  مع األهل التعليممناصرة مسألة أهمية و المنزليةالواجبات 

 االتصال. سائلو من وغيرها االجتماعيشبكات التواصل  علىونشروها 

 أنشطة بناء القدرات 
 

ه التجريبي لمشروع دراسيةال مناهجال تطوير( على DRC) لالجئين ركياالدنم المجلسيعمل 

 فيات المتزوج اتوالمراهق الفتياتالذي يستهدف و الجنس نوع على القائم العنفبمنع  المتعلق

الدورة  في للمشاركةولي أمر وة مستفيد 180 من أكثر تحديد وسيتم. الشمالي البقاعفي  بعلبك،

 الزواج من قفاالمو يريوتغ الماليالتثقيف  ستتناول والتي أسبوعا   24على ية التي تمتد التدريب

 .الجنسية لصحةفضال  عن ا المبكر،

 

مسألة  على تزركّ " تي، رفاهيتيسالم" بعنوان عمل ورشة انترسوسعقدت منظمة  لبنان، جبل فيو

 نشاركاللواتي  الشابات من نامجموعتوقد حضرت ورشة العمل . الجنس نوع القائم على العنفمنع 

 من أكثر مع الجنسالقائم على نوع  العنفعلى  توعية دورات انترسوسنظمت  كما. المناقشات في

 .الشويفات الخدمات االجتماعية التابع لها في مركز في ومراهقاتة من نساء سورينازحة  70

 

وهي من األطراف اإلدارية الثالثة التي تعاقدت معها  – MediVisaشركة ون من موظف شارك

 فيمتطوعون في مجال توعية النازحين و –لتوفير خدمات الرعاية الصحية للنازحين المفوضية 

 .البقاع في اإلحالة عملية وتعزيز الطرفين بين التواصل تعزيزتهدف إلى  تدريبية دورات

 

استهدفت ( IMC) الدولية الطبية الهيئة قبل من ةالنفسي وليةاأل افاتسعإلعلى ا تدريبية دورة تنظيم تمّ 

 تقديم في مقدراته لبناء ، وذلكوالوطنية الدولية المنظمات مختلف من متخصصين غير موظفين

 .السوريينإلى النازحين  والعمليمعنوي ال الدعم

 

، من يوميندام  ريبتدفي  الشمال في مختلفةرسمية  رسامد 10 منعلما  م 25وقد شارك نحو 

 وإحالة تحديدم في مجال تهاقدر لتعزيز، وذلك مركز "ريستارت" لتأهيل ضحايا التعذيبتنظيم 

 .التعلم في صعوبات من يعانون الذين األطفال

 

 الشوارعطفال  من أطفال  62استهدفت  األمية محولو واالجتماعي النفسي لدعمتّم تنفيذ أنشطة ل

 رنامجإلى ب األطفالقد تّمت إحالة سائر هؤالء و. بيروت من مختلفة طقمنا في العاملين واألطفال

 واألطفال الشوارعمشاركين من أطفال  108أخرى، استهدفت  أنشطةكما رّكزت . التعليم المسرع

 فنيةأنشطة  خالل منالمشاعر القاسية والتعامل معها فهم بعض على  األطفال مساعدة على ،العاملين

 تواصلية.و

 

 مكافحة وإجراءات والزواجالوالدات  تسجيلمسألة  حولتثقيفية  جلسات الدولية اإلغاثة جنةلنفذت 

من  مشارك 100حوالي  مع وجزين، صيداكل من قضاءي  في والصحية يةالتعليمالخدمات و الغش

 .السوريينالنازحين 

 

نفذتها منظمة  التي االحتيالعلى أساليب  توعيةال دورات ا  فيسورينازحا   120 من كثرشارك أ

 .لجنوبمن ا مختلفة مناطق )شيلد( في االجتماعي واإلنساني واالقتصادي للتنمية المحلية لتدخلا
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 الدعم المؤسسي والتماسك االجتماعي

دعم المفوضية والمجلس ب ، وتحظىتضم شبابا  لبنانيين ونازحين سوريينمحلية إفتتحت مجموعة 

الرامية  خطةال من كجزء ، وذلكالقدم كرةفي  بطولة، ية طرابلسالدنماركي لالجئين بالتنسيق مع بلد

كل  ولىاأل المباراة وحضر. والسوري اللبنانيالشباب  بين الترفيهيةاألنشطة و التفاعلإلى تعزيز 

بتحضير  حاليا  تقوم المجموعة و. البلدي المجلسمن  وأعضاء ةالمحل ومختار البلدية رئيسمن 

 لة.المماث األنشطةالمزيد من 

 

 آليتيإلى تسليم  (موئلبالشراكة مع برنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشرية )ال المفوضيةعمدت 

 .إبل وعين حاصبيا يلبلديتبوبكات 
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 الرعاية إلى يحتاجون الذينسائر النازحين  مساعدة
 لدعمإلى تقديم ا دعوةال: ئيةاالستشفا

 الرعاية إلى النازحين وصولإمكانية  المفوضية تدعم األولية، الصحية الرعاية إلى ضافةباإل

 خالل من ، وذلكللحياة منقذةالحاالت التي تستدعي تدخالت و التوليداالستشفائية في حاالت  الصحية

 صارمة إحالة رشاداتإل البرنامج هذاخضع وي. لبنان أنحاءمختلف  في مستشفى 57تضم  شبكة

بالتالي، فثمة . المتاح للتمويلتبعا   الرعاية أولويات تحديدضرورة ل نظرا  ( موحدة تشغيل جراءاتإ)

 .األمثلة بعض يلي فيما. ة تكاليفهاتغطيللمفوضية  يمكن الالتي  الحاالت من العديد

، ياتالمستشفعالجهم في  فواتيرنازح لتسديد  57,000 من أكثر مساعدةتّمت  ،2015 عامال في

ه هذ أن، علما  المستشفى فاتورة من ئةاالم في 75 المفوضية تغطي. التكاليف تقاسم أساس على وذلك

 المفوضيةالتي تكبدتها  التكلفة بلغتهذا وقد . كثر تأثرا  األنازحين لل ئةاالم في 90 إلىالنسبة ترتفع 

 .ركييأم دوالر مليون 30حوالي  2015 عامال في

ذين أحيلوا إلى الرعاية ال لألشخاص اإلجمالي العدد من ئةالما في خمسة حوالي ،2015 عامال في

 المشمولة غيروتشمل الحاالت . الدعم على للحصولالمحددة  اإلحالة معاييرالصحية لم يستوفوا 

، الجراحة) السرطان وعالج ةطارئ غيرستدعي حاالت استشفاء متكررة ت التي المزمنة األمراض

 الخلقية والتشوهات المزمن الكلوي الفشللحاالت  الكلى غسيلو( ئيالكيميا العالج ،باألشعة عالجال

 .واألعضاء العظام نخاعزرع و يالجلدالتطعيم و الترميمية والجراحة

 منتضّم فريقا  و العامة الصحة مسؤولي كبار برئاسةتعمل  ستثنائية،اال رعايةلل لجنة المفوضية لدى

تها موافقفتمنح  ستثنائية،اال حاالتال ستعرضتو الشهر يف مرتين؛ تجتمع اللجنة مستقلين أطباء ثالثة

 .والتكلفةالتشخيص  لىإ األول المقام فياستنادا   ةاهرقال الحاالت تغطيةل

 حلال إليجاد ممكن جهد لك المفوضيةفي  الصحية الرعاية فريقتتعّذر مساعدة نازح ما، يبذل  عندما

 .خيرية ومنظمات خاصة مانحة وجهات كةشري حكومية غير منظمات لىإحالته إ مثل ،بديلال

 خيارات، كما أن الضئيل جدا   الصحية الرعايةباإلحاالت إلى  المعنيين الشركاءعدد ف الحظ، لسوء

 .ممكنا   خيارا   التوطين إعادة تكون قد ،جدا   قليلة حاالت في .محدودةومصادر التمويل 

ن يذالنازحين ال من محدود لعددالستشفائية ا الصحية الرعاية تغطيةمن  المنظمات من عددتمّكن لقد 

 الهاللالمنظمات  هذه وتشمل. لمفوضيةالمعتمدة من قبل ا الموحدة التشغيل إجراءاتلم يستوفوا 

 واللجنة( URDA) يةووالتنم ةيغاثاإل جمعياتال واتحاد السعودية الوطنية والحملة األحمر القطري

 Heartbeatوجمعية  Braveheart لب الشجاع"جمعية "القو( ICRC) األحمر للصليب الدولية

ة للمساعد الدولية والشبكة حدود بال أطباءومنظمة  لبنان - كاريتاساألجانب في جمعية  مركزو

 Smileمؤسسة و (سوريا لمن أج حساء) Soup for Syriaو( INARA)معونة وال واإلغاثة

Foundation. 

. كاف غير يزال الفي هذا المجال، إال أنه  نظماتالم هذه تقدمه الذي الدعم أهميةعلى الرغم من و

وتكرارا  إلى التنّبه  مرارا  في أنشطة المناصرة التي تستهدف الجهات المانحة  المفوضيةقد دعت ف

النسبة  تغطية عن فضال  موحدة، ال التشغيل إجراءاتنازحين الذين ال يستوفون ال دعملضرورة 

 .الباهظة الصحية نفقاتالأعباء  من للحد المريضالمترتبة على 

نازحين الذين ال ال لرعايةتمويل جماعي  صندوق إنشاءتّم النظر فيها،  التي الحلول بين ومن

تنسيق  المفوضيةتولى مع إمكانية  لمفوضية،التي تعتمدها ا الموحدة التشغيل إجراءاتيستوفون 

 بذل ينبغي ذلك، إلى إلضافةبا. الحكومية غير والمنظمات العامة الصحة وزارة مع بالتعاونشؤونه 
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 ألسبابإلى النازحين  مجانية خدمات لتقديميين مستعدين لبنان أطباء إلى للوصول الجهود من المزيد

من  الخيريةة المانحالجهات  من شبكة إنشاءكما أن . كبيرة خصومات تقديم األقل على أو إنسانية

 هو ،االجتماعيشبكات التواصل و عالمإلا وسائلعبر  إنذار نظام خالل منوذلك  المدني، المجتمع

 .استكشافها يجريات األخرى التي خيارمن ال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 قصة زين

 

 ،عاما   11 يزن،: الثالثة وأطفالهاتها حما مع بعلبك في شقة في عيشأّم وحيدة ت ،عاما   27ن، غصو

. 2013 عامال أواخر في لبنان إلى تصلوقد ت العائلة كانو. أشهر، خمسة وزين ،سنوات 3 هالة،و

 منذ عنه يسمع أوه أحد ري لمف سوريا، فيغصون، الذي كان يعمل سابقا  في صنع الحلويات  زوجأما 

 .2014كانون الثاني 

 جراحيةال عمليةال تكلفةكانت . مفتوح قلب لجراحةول، تعّين إخضاعه زين في شهره األ كان عندما

 غصون تكافح في األصل للتمكن من إعالة أسرتها.و باهظة

تمكنت من تدبير أموري حتى هذا الوقت  لقد. حياةمعتادة على هذا النوع من ال لست"تقول غصون، 

 ."زواجي خاتم ذلك في بما مجوهراتي، تبع ألنني

قد  والمفوضية اللبنانية العائالتو المحلية الحكومية غير المنظماتعددا  من و زين طبيبغير أن 

 .زين عملية تكاليف تغطيةمن أجل  مواردقاموا بجمع ال

 الجهاتالذي قدمته سائر  دعمال دون من. جيدة بصحةاليوم ، وهو يتمتع تماما  زين  تعافى لقد

 .الحياة قيد على اءالبقيتمّكن من الصمود ول زينلم يكن  المانحة،

 2014إ. دورفمان / نيسان،  ©مفوضية األمم المتحدة العليا لشؤون الالجئين 
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 الجهات المانحة

، الدانمركجمهورية كوريا، ، إيطاليا، بلجيكا، آيرلنداأستراليا، ألمانيا، إسبانيا، االتحاد األوروبي، 

المملكة  المملكة العربية السعودية، لوكسمبورغ،كويت، كندا، القطر، فرنسا،  سويسرا، السويد،

   . ، اليابانالنرويج، هولندا، الواليات المتحدة األميركية المتحدة، موناكو،

كما تم تلقي المساهمات من صندوق مواجهة الطوارئ وصندوق األمم المتحدة المركزي لمواجهة 

 .ومنظمات وطنية ودولية الطوارئ، فضال  عن تلك المقدمة من جهات مانحة خاصة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


