
1 

 

 

 

 خالل شهر نيسان آخر التطورات 
 مساءلة أمام األشخاص المشمولين ال

 باالختصاص
  أسماءقصة 

 

 

 
آخر المستجدات خالل شهر 

 نيسان
 



201نيسان  –لبنان  –آخر المستجدات المشتركة بين الوكاالت    
 

 
 -مفوضية األمم المتحدة العليا لشؤون الالجئين )المفوضية( 

www.unhcr.org 

2 

 لبنان 

 آخر المستجدات المشتركة بين الوكاالت

 نيسان آخر التطورات خالل شهر 

 تجار بنساء سورياتاإل

منطقة  في عدة مواقع الداخلي األمن قوى داهمت آذار، 30 واألربعاء 27 األحد بين نهاري
 اء.إتجار بالنس شبكة عن وقد أّدت هذه المداهمات إلى الكشف. جونيه المعاملتين،

 ممارسة على نوأجبر نإرادته ضدكن محتجزات  امرأة 75نحو  أنإلى  الداخلي األمن قوىأشارت 
وقد اعتبرت كل من سلطات . الشرطة مركز إلى امرأة 45غير أنه لم يتم إحضار سوى  الدعارة،

 تجاراإلعاقبة م لقانون وفقا   بالبشر تجارإ ضحايا النساءهؤالء  القضائية والسلطاتوانين الق إنفاذ
م تصدر أي ول لتحقيقات لسن قيد االناجيكما أن  ؛2011 عامال أواخر في صدر الذي اللبناني بالبشر

 قانونيبشكل ) سوريامن  لبنان ندخل قدتهن غالبي أنكما تبين للمحققين  مذكرات احتجاز بحقهن.
 بقصد العمل في مجال آخر.( قانوني وغير

الجئة و سوريا من تانفلسطينيثمة الجئتان  ،تعرف عليهناللواتي تم ال 45الـ ضحايامن بين ال
 عاما . 18 فوق النساء هؤالء جميعو. اتسوريات المتبقي 42ة، في حين الـعراقي

 زمنية لفترات البغاء ممارسة علىإجبارهن و نوصوله لدىعن تعرضهن لالحتجاز  النساء أفادت
وقد . سنوات ستمحتجزات منذ  خراآل والبعض أسبوعين قبلن وصل قدكّن فبعضهن  – مختلفة

 اآلثار منوالمعاناة  الشديد والجنسيمعنوي وال والعقلي الجسدي العتداءأفادت كلهن عن تعرضهن ل
منهن أنهن قد أجبرن  الكثيرات توأفاد.  الشمس ضوءالتعرض ل عدمو األسر جسدية الناجمة عنال

 .صحية ضاعفاتم إلى أدى ما صحية، غير ظروفظّل  في القسري إلجهاضعلى ا

 الدولية الطبيةوالهيئة  كاريتاسوجمعية  انترسوسمنظمة و كفىومنظمة  المفوضيةسرعان ما قامت 
. األمنى قو قبل منات ناجي وجودفور تبلّغ خبر  استجابة خطة تفعيلب االجتماعية الشؤون وزارةو
. الجنسي لعنفلتصدي لل الوكاالت بين المشتركةإجراءات التشغيل الموحدة  خطةقد اتبعت هذه الو

 والدعم الصحية والرعايةلناجيات إلى آليات األمن والحماية ل إحالة مسارات جراءاتهذه اإل وتشمل
 .العيشكسب  وسبل القانونية والمساعدة النفسي

 توفيرب متخصصةفتكّفلت المنظمات ال. آمنة مالجئ في النساء استضافة الفوري الحلاقتضى و
كما تولى . مطلوبال واالجتماعي والنفسي الطبي الدعم علىن حصوله انوضمات للناجي الرعاية

 نفسي دعممدى الحاجة إلى  وتقييم الدعم لتقديم فردية تقييماتإجراء  يينالنفسعدد من األخصائيين 
 .تخصصا   أكثر

 على مدى واالجتماعي النفسي لدعمجماعية ل جلسات نومتخصص نوموظفباإلضافة إلى ذلك، نّظم 
 فينساء ال شاركتكما . والخوف والصدمة التوتر مواجهة علىات الناجي لمساعدة اليوم يف ساعتين
 المساعدة إلى النساء من عددالحاجة لدى  تحديد تمّ و. المالجئ فيالقائمة  االجتماعية األنشطة
 تجري متابعة هذه المسألة حاليا .و النفسية،
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 الوكاالت تلباط
 اللبنانية والحكومة

 دوالر مليار 2.48بـ
 لبنان خطة في أميركي

للعام  لألزمة لتصديل
 31. وبحلول 2016

آذار، أفادت الوكاالت 
مليون  468عن تلقيها 

 دوالر أميركي.

 
 

 

 

 

 

السوريون  الالجئون 
 المسجلون

 ما مجموعه

شخصا   1,048,275

مسجال  حاليا  لدى مكتب 

 المفوضية في لبنان
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 األمنيةكانت االعتبارات  إذا مما للتأكد مستقبلاتهن للتحديد خيارعلى  اتالناجي مع المفوضية تعمل
للنساء  واألنسب ألسلما الحل وإيجاد التوطين إلعادةتهن إحالستدعي ت االعتبارات من غيرها وأ

الهيئات الشريكة  جتمعت. الراهن الوقت في لبنان في البقاء أو سوريا إلى العودة في يرغبناللواتي 
 التي ال تزال عالقة. واالحتياجات المحرز التقدم لتقييم منتظمبشكل 

 ؟غذائية مساعدةلحصول على ل ونمؤهلال مه من: العالمي األغذية برنامج استهداف آلية

 العالمي األغذية برنامج منالمقّدمة  غذائيةال مساعداتلقد بدأت عملية تحديد الفئات المستفيدة من ال
 ضعفا   ألكثراستهداف ا إلى السوريينين الجئاليع جم دعم من االنتقالفتم  ،2013 عامال أواخر في

 وذلك ،2015 عامخالل ال الجهودهذه  استمرتقد و. ئةاالم في 75فقط والذين يشكلون نسبة 
فجرى . الفردية المنزلية الزيارات نتائج لىأكثر تشددا  ومع االستناد إ استهداف منهجية باستخدام
 .المساعدة إلى  حاجة األكثر لألسر األولوية إعطاء لضمان جمعها تمّ  التي البيانات استخدام

 
من أجل  العالمي األغذية برنامج مع بيروت في األميركية الجامعة تعاونت ،2015 عامال أواخر في

 الضعفجوانب ل 2015العام  تقييمالناجمة عن  البياناتباالستناد إلى  االستهداف منهجية تحسين
المعلومات و المفوضية بيانات قاعدة فيوتلك الواردة  (VASyR) لبنان في لسوريينين االجئاللدى 

ة الجئ أسرة كلدى ل ضعفجوانب ال تصنيف من ذلك الهدف وكان. المنزلية الزياراتالناجمة عن 
 .ةمنزلي زيارةإجراء  دونبشكل سريع ودقيق من 

 
بحسب درجة  مسجلةالة الجئالسورية ال العائالت جميع قد تم تصنيف كان ،2016 عامال أوائلبحلول 
 الذي والفقر الغذائي األمن انعدام ينالوثيق ب رتباطاال االعتبار بعينصنيف الت هذا يأخذو. ضعفها

حاليا   العالمي األغذية برنامجيمكن ل ،صنيفالت هذاوبفضل  .2015تمت مالحظته في تقييم العام 
معارفه  البرنامج استخدملقد . حاجة األكثر ألسرواستهداف اوترتيبها ة المساعدعملية  أولويات تحديد
 .الجديد هنهج دقةالتي تؤكد مدى  والدراسات التحليالت من ناجحة سلسلةجراء إله وقدرات

 
 في الغذائية لمساعداتتهم لأهليعن  المستفيدين العالمي األغذية برنامج أبلغ ،شهر نيسان أوائل في

ستتوقف المساعدات  ،أيار منوابتداء  . نقحةالم فاستهداال آلية نتائج على بناء  أيار، وذلك  شهر
والتي  لمساعدةى حاليا  اتلقت الالتي  األسرفي حين أن الدرجات  أدنى فيالمصنفة  األسرالمقدمة إلى 

 وابتداء  من أيار، ذلك، إلى باإلضافة. الغذائية المساعدات تلقيب ستبدأ ا  ضعفتندرج ضمن فئات األشد 
في الشهر  دوالرا   27قديم ت وبالتالي ألسرة،ل أفراد خمسةب ساعدةالمعن حصر  البرنامجتوقف سي

 .المؤهلة األسرلكل فرد من أفراد 
 
ضمن  ضعفهادرجة  إلىباالستناد  األسر وإضافةشطب األغذية العالمي إلى  برنامجعمد سي

 أقل الجئ 24,000أيار شطب ونيسان  شهري فياألولى الواقعة  مرحلةستشمل ال. مرحلتين
 بسبب سابقفي المقابل كانوا قد استبعدوا في ال الجئ 90,000 حواليللخطر وإضافة  عرضة
 55,000سيتم شطب  ،تموزوحزيران  شهري في الثانية، المرحلة خاللو. تحديد السقف سياسة

( عمليات اإلحالة استمرار معم تحديده يتموالذين )للخطر  عرضة قلقصى من بين األأشخص كحد 
عند االنتهاء من هذه العملية، سيكون و. للخطر عرضة أكثر الجئ 119,000 إضافة تمت حين في
 .شخص 750,000 حوالي الغذائية المساعدات من المستفيدينين الجئلل النهائي لعددا
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 قصة أسماء

 

 القصبي دينا/  ©برنامج األغذية العالمي

 بطاقته اإللكترونية كامل قيمة العالمي األغذية استعاد برنامج األلمانية، الحكومة إثر تلقيه هبة سخية من

د.أ.  13.5 كامل من التخفيض الذي وصل إلى عام لك بعدآذار، وذ رد.أ. في شه 27األصلية والبالغة 

 الواحد. للشخص

 الالجئون فقد تمكن : الفور الفرق على ،(الصورة في) هللا عبد مثل وقد الحظ مديرو المتاجر اللبنانيون،

 واحدة مرة متجره زيارة من آذار ونيسان بدالا  المواد الغذائية خالل شهري من المزيد ن من شراءوالسوري

 الشهر. فقط في مرتين أو

إذ  – والجبنة ألطفالها باتت أخيراا قادرة على شراء الحليب أنها نازحة سورية، وهي وأوضحت أسماء،

 لشراء المحدودة موالاأل استخدام اضطرارها إلى بسببألشهر عدة  ا مأسرتها قد استغنت عنهكانت 

 العيش فقط. أساسيات

 

 "بوجبة شارك"

 األغذية برنامجللهواتف الذكية الذي طوّره  ShareTheMealيشّكل تطبيق "شارك بوجبة" 
 في السوريينين الجئال طفالاأل دعم لمن أج التبرعات جمعل البرنامج جهودفي نقلة نوعية  العالمي
 تتراوح، الجئ طفل 1,400 دعم هو لبنان فيعبر هذا التطبيق  التبرعات جمعمن  الهدفو. لبنان

 األموال األطفاليتلقى أهل هؤالء . كامل عام لمدة ، وذلكبيروت فيسنوات  4-3 بين أعمارهم
 شراء لهم يتيح ما ،هم الغذائية اإللكترونية المعتادة التي يوفرها لهم البرنامجاتبطاق إلى المحولة

 المضيفة المجتمعاتالمحلية. وهذا من شأنه أيضا  دعم  المتاجرمن  اإليه يحتاجون يتالاألطعمة 
 .اللبناني واالقتصاد

تخدمي أندرويد، )المتوفر في متجري التطبيقات "آبل" و"جوجل بالي" لمس التطبيقهذا من خالل 
آالف األشخاص اآلخرين  إلى ، يمكن لمستخدمي الهواتف الذكية االنضمامفضال  عن موقع أمازون(

يتمكن  ،تتم المشاركة بها وجبة لكلو .الحملة ورصد تقدمين السوريين في لبنان الجئاألطفال اللدعم 
. العالمي األغذية برنامج من دعمال ونيتلقالمحتاجين الذين  لاطفمن االستماع لقصة أحد األ لمستخدما

 – واحد ليومواحد  طفل لتغذية ةالعالميالتكلفة  متوسط -سنتا   0.50بين  تتراوحأن  تبرعاتلل يمكن
 .شهريةوهبة 

 مة من األونروادالمساعدة النقدية المق

قدمها تي تال النقدية لمساعداتا برامج استئنافتمّكنت األونروا من  ،2016شهر آذار  من اعتبارا  
 النقدية المساعداتيستمر تقديم هذه وس. سوريا منالقادمين ؤهلين الم الفلسطينيين الجئينإلى ال

 النقدية المساعداتكما تم استئناف تقديم . العام نهاية حتى الواحد للشخص.أ. د 27 البالغة الشهرية
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في  السكن، ذلك في بما ساسية،األ هااحتياجات تلبية الواحدة من أجل عائلةلل. أ.د 100البالغة  الشهرية
 .2016هي ستستمر حتى شهر حزيران و 2016شهر آذار 

 منالقادمين  الفلسطينيين لالجئين المعيشية الظروف بتحسينفي التزامها القاضي  األونروا تستمر
 .النقديةاتها مساعد تقديممن أجل تمديد فترة  التبرعات لجمع الجهود بذل ستواصلهي و سوريا

 لبنان في للجميع الوطني الصحي النظام لتحسين األوروبي حاداالت دعم

 وزارةمع  األوروبي االتحاد تفلاح لبنان، في ينالسوري ينالجئال ألزمةللتصدي  ستجابةاال في
 الصحة قطاع فيا مالقائم بينه تعاونال من األولى لمرحلةباختتام ا نيسان 20 في العامة الصحة

 العالمية الصحة منظمةكل من  مع العامة، الصحة وزارةتولت  وقد. تاليةال المرحلةوإطالق 
 مهمة تنسيق هذا التعاون. ،الدولية اإلشعار ومنظمة واليونيسيف المفوضيةو

 البرنامج من الثانية المرحلة خالل تنفيذها سيتم التي واألنشطة األولى المرحلة إنجازاتتم عرض 
 ةرئيس السن، كريستينا ةوالسفير فاعور أبو لائو وزيركل من الشارك فيه  صحفي مؤتمرخالل 
 في واليونيسيف والمفوضية العالمية الصحة نظمةممثلي م حضورب لبنان، في األوروبي االتحاد بعثة
 .لبنان

 ،العامة الصحة وزارة، بقيادة الماضية السنوات مدى على معا  قد عملت  الشريكة المنظماتوكانت 
 على الصحية الرعاية لىتعزيز إمكانية الوصول إو الخدمات تقديمعملية  تحسينعلى  للمساعدة
 التحديات مواجهةمن  الوزارة تمكين الشراكة من الرئيسي الهدف وكان. ةالمحلي اتالمجتمع مستوى
 لنظام االستراتيجي المؤسسي الدعم خالل من لبنان في يعيشون الذين السكان لخدمة المتزايدة
 .نياللبنا األولية الصحية الرعاية

 في األولية الصحية الرعاية مراكز في اللقاحات توفير لبرنامجهذا ال الرئيسية اإلنجازات وتشمل
 في األولية الصحية لرعايةل مركز 430ـل والمزمنة الحادة لألمراض األساسية األدوية توفير؛ ولبنان
 الصحية لرعايةل مركز 200و ا  حكومي مستشفى 11ـل الطبية المعدات توفيرو ؛البالد أنحاءسائر 
من  المستشفيات تمكينمن أجل  لبنان أنحاءمختلف  في لمياهلفحص ا مختبرات ثمانية إنشاءو األولية؛
 ؛المياه طريق عن منقولة ألمراضتفشيات محتملة  ألي تأهب حالة في والبقاء المياه نوعية مراقبة

 في التواصل. هممهارات وتعزيز التوترعلى مواجهة  الصحة مجال في العاملين وتدريب
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 ويةالشتات المساعد برنامج ستعراضا

 مساعدةمحدد الهدف ل موسمي دعم برنامجبتنفيذ  اإلنسانيةمنظمات الاشرت ب ،2014 عامال في
 وتوزيع اإليواءفي مجال  أنشطة خالل من الشتاءب ةتعلقالم ضافيةاإل عباءاأل مواجهة علىين الجئال

 .الشتاءبفصل  خاصة نقدية ومساعدات أساسية إغاثة مواد

نظرا  إلى  السابق العاموية مقارنة بالشت النقدية المساعدة شركاءال ضاعف ،2015 عامشتاء ال في
 .السوريينين الجئى اللد الضعفتزايد جوانب 

شهر آذار  نهاية في 2016-2015وي للعام الشت دعمالمشتركة بين الوكاالت لل خطةال مااختتتّم و
 .مستهدفة ةأسر 257,250أصل  من 252,364فقد تم بلوغ : تفعمر تنفيذ معدل مع 2016

 أهمية يحمل نهفي مجال اإليواء يستمر على مدار السنة، غير أ المساعدة تقديمأن  من الرغم وعلى
 مالجئالفي ؤثر بشكل كبير ي أن األمطار وهطول البارد لطقسإذ يمكن ل الشتاء أشهر خالل خاصة

تجهيز المساكن  مستلزمات توفيرلقد تم منح األولوية ل. العشوائيةوالمخيمات  المستوىالمتدنية 
 هذهعبر  ةأسر 32,000 من أكثربلوغ  وتمفي المخيمات العشوائية  الجوية الظروف قاومةلم

 ستوىن متدنية الممبا فية مقيم أخرى أسرة 10,775 استفادتكما . الشتاء أشهرخالل  المساعدة
 في قعاالمو حسينن عمليات تم أسرة 4,900ستفادت أكثر من اوأعمال التصليح والتجهيز.  من
المواقع  تحسينأعمال  وتشمل .والثلوج االمطار بسبب للفيضانات عرضةخيمات العشوائية المالم

 لتحسين الخنادق حفر تنّقل السكان، فضال  عنو المياه تصريف لتسهيلفرش األراضي بالحصى 
 .المياه تصريف

أسرة  182,364 إلىقّدمت  نقدية اتكمساعد.أ. دمليون  85.5 من أكثرضّخ  تمبشكل إجمالي، 
 .الشتاء هذامحتاجة خالل  لبنانيةة والجئ

وية لشتالمساعدات ا برنامجالمستفادة من  دروسلعرض ال الوكاالت بين مشتركة عمل ورشة عقدتّم 
كما . التي توصلت إليها النتائج أهمعرض ل لوكاالتأمام ا فرصةفي شهر نيسان، األمر الذي أتاح ال

اآلثار الناجمة عن وسير العملية  تقييممن أجل  التوزيع بعدلما  رصد عملية المفوضية نظمت
 .ويةالشت اتالمساعد

عملية المسح عن فعالية توزيع المساعدات النقدية؛ فأشاروا جميعا  تقريبا   في المشاركين غالبيةأفاد 
 70 من أكثرأوضحت و. اآللي الصراف أجهزة منمبالغ ال سحبأثناء  مشاكلمواجهة أي  عدم إلى
 موادتسديد تكلفة لوية بشكل رئيسي الشت النقدية المساعداتأنها قد استخدمت  العائالت من ئةاالم في

 .الطبية والنفقات ةيالصحالرعاية و والغذاء التدفئة

 ةفياكوية لم تكن الشت ديةالنق المساعداتهذه  أن أفادتقد  األسر من ئةاالم في 81 من أكثرغير أن 
 النفقات ةتغطية في صعوبقد واجهوا  نهمفأشار العديد إلى أ. الشتاء فصلخالل  احتياجاتهم لتلبية

 خالل احتياجاتهم تلبيةمن أجل مبالغ إضافية استدانة  إلىأنهم قد اضطروا و األساسية واالحتياجات
 .الشتاء فصل

ون زالي ال التي الحاجاتعلى أنها أبرز  ةيالصحنفقات الو واإليجار الغذاء نوالمستفيد حددوقد 
 بماخاصة بهذا الفصل،  محددة احتياجات إلى باإلضافةوذلك  الشتاء، أشهر خاللبحاجة إلى تلبيتها 

 .الشتوية والمالبس التدفئة مواد ذلك في

 التدفئة، دموا لشراء ويةالشت اتالمساعد تستخدم األسر من ئةاالم في 70 من أكثر أن إلى ا  ونظر
حجم  إلى ا  نظرلكن، و. محددة موسمية احتياجات تلبيةقد ساهمت في  المساعدة هذهيمكن القول إن 

 وسداد اإليجاربدالت و الطبية والنفقات الغذائية الموادالمبالغ التي أنفقت من هذه المساعدات على 
 لتلبيةاألغراض  متعدد نقديغ وية في الممارسة العملية كمبلالشت المساعدة استخدام تمفقد  الديون،

 االقتصادية الفرصمحدودية  أيضا  عكس ذلك ي قدو. الشتاء فصل في تتفاقمالتي  األساسية االحتياجات
ة، موسميبأعمال يقوم السوريون إذ  بديلةدخل  مصادريحول دون توافر ما  الشتاء، أشهر خالل

 .البناء أو الزراعة قطاعات فيخاصة 
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شخاص المشمولين باختصاص األأمام المساءلة 
 المفوضية

 األشخاص المشمولين باختصاص المفوضية؟أمام ما الذي ُيقصد بالمساءلة 

 اإلغاثة وكاالتحرص ت. إنسانية عملية أي من ا  أساسي ا  جزء المحلية المجتمعات مع التواصليشّكل 

 القراراتاتخاذ  في ةالمشارك في الحقب نوالمتضرر السكان بقدر اإلمكان على أال يتمتع لبنان في

للتنعم  هاإلي يحتاجون التي المعلومات على الحصول أيضا  إنما و ،فحسب حياتهم على تؤثر التي

 المحلية المجتمعات مع التواصل تعريف يتم. والدعم الخدمات لىإ صولوالالتمكن من وبالحماية 

 منه والهدف. اإلنسانية لةالفاع والجهات المعنيين األشخاص بين اتجاهينعلى أنه تواصل متبادل ب

تلبية هذه ل السبل أفضلعن  بحثالو أولوياتها فهم أجل منالمحلية  المجتمعات إلى االستماع هو

 .اهتحسينمن أجل  قتراحاتتسجيل االو البرامج تقييميتم  المناقشات، هذه وخالل. األولويات

 ؛(LCRP)ة لألزم الستجابةلبنان ل ةخط في رئيسيا  التزاما   المتضررين السكانأمام  المساءلةُتعتبر 

 والمجتمعاتين الجئال من المتضررين السكان إشراك ضمان الشريكة الوكاالتلى سائر تعين عيإذ 

والتواصل التي يمكن خاللها  االتصال عملياتف. وتنفيذها برامجها تخطيط فيمحتاجة ال اللبنانية

 االستراتيجيات حول المناقشات في ساهمةوالمتسجيل مالحظاتهم و األسئلة طرحالمعنيين  لسكانل

خطة لبنان لالستجابة لألزمة  مظلة تحتالعاملة  الوكاالتتلتزم . ضرورية المدى،الطويلة و الحالية

 .والمساءلة الشفافيةالمتعلقة ب األساسية المبادئ من مجموعةب

 لمتضررينا السكان تزويدمن أجل  واألنشطة األدوات من واسعة مجموعة االتتستخدم الوك

في مجال  والمتطوعين الحديثة التكنولوجياتاالستعانة ب ذلك في بما البرامج،حول  دقيقة بمعلومات

يضطلع . جماعية مركزة مناقشات خالل من ات المحليةالمجتمعمع  والمشاورات لتوعيةا

من  ئمةمال بطريقةالمحدثة و الدقيقة المعلومات نشر فيفي مجال التوعية بدور رئيسي  نوالمتطوع

 للجهات ونتيحوهم ي. المناسبة الخدمات إلى مجتمعاتهمأفراد  توجيه عن فضال   ة،ثقافيالناحية ال

 مع اتصال علىالبقاء و مباشرة جمعها تم التي المعلوماتالتحقق من إمكانية  اإلنسانية الفاعلة

هم دورضال عن التي يصعب الوصول إليها، ف النائية المناطق في المضيفة والمجتمعاتين الجئال

 منالمالحظات ويعالجونها و الشكاوىيسجل الشركاء . تسجيل المالحظاتو الشكاوى تلقي فيالبارز 

 .المعنيين الشركاء إلى الشكوىنقل  طريق عن أو تهمامنظمضمن  سواء ،ةاإلحالعمليات  خالل

 وتشمل. مختلفة نلجا خالل منفي غالبية األحيان  المتضررين لسكانل شطةاالن المشاركةتتم إدارة 

األهل وة الجماعي قعاموخاصة بإدارة ال ا  لجان الحماية قطاعالتي يتم تنسيق عملها من قبل  اللجان

 ات.والبلدي واألحياء المرأةوأخرى ب الشبابخاصة ب ولجانا   ومجموعات

 اصشخحيث يمكن لأل وعامة آمنة أماكنخدمات اإلنمائية ال ومراكزية المجتمع تنميةال مراكزتوفر 

 تمكينوهو  رئيسي هدف معيتم نشاء هذه المراكز . التالقي والتواصل متنوعة خلفياتالقادمين من 

 .حياتهم على تؤثر التي القرارات في لمشاركةين من االلبنانيكان سين والالجئال من كل

 تاحتياجاقادرة على تلبية  برامجالمحلية الجهات الفاعلة على تصميم  لمجتمعاتا مشاركةساعد ت

 كيف وضحت يتالات خطة لبنان لالستجابة لألزمة أولويوُيعتبر برنامج الدعم النقدي من بين . السكان

 تقدمالتي  وكاالتال من عددفثمة . مساعدة إلى عمليا   المتضررين السكانأمام  لمساءلةتتم ترجمة ا

 بعد ما رصدعمليات  وتشير. الفقيرة اللبنانيةمجتمعات ال عن فضال   ،ينالجئإلى ال نقدية مساعدات

. أسرهم احتياجاتلتقرير كيفية تلبية  خيارال لهمبثقة أكبر إذ ُيترك  يشعرونين الجئال أن إلى التوزيع

 .للمستفيد االختيار حريةطريقة الئقة وكريمة مع ضمان ب المساعدة تقديم يمكن كيف يوضحوذلك 
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ضمن  ةتشاركي تخطيط عمليات اسأس على البلدية التدخالت أولوياتعلى غرار ذلك، يتم تحديد 

فذلك من شأنه زيادة . على المستوى البلدي والموارد المخاطررسم خرائط  خالل من البلديات

 .البرنامج تصميمطريقة  فيالتأثير وا احتياجاته تحديدفي  المحلية والمجتمعات السلطات مشاركة

 مائدة مستديرة

 فيالمشمولين باالختصاص  األشخاص أمام ءلةالمسا لمناقشة مستديرة مائدة عامل مؤسسة نظمت

 اتالنظريبين : لبنان في المساءلة"التي حملت عنوان  مستديرةال مائدةوقد عقدت ال. نيسان 18

 السكانأمام  المساءلة تفعيل سبلتتناول  مناقشاتسلسلة  في يةأولكخطوة  "واآلفاق والممارسات

 تفعيلب يتعلق فيما انفتاحا   أكثر محادثات اصلةموضرورة  على المشاركونقد توافق و. المتضررين

 مثل في التنسيق من مزيداالهتمام بال المستديرة المائدة أثارت؛ كما المتضررين السكانأمام  المساءلة

 .القضايا هذه

 الجنسيين واالعتداء االستغالل من الحماية

 المنسق مكتب قيادةوهي تعمل ب لبنان فيثمة شبكة للحماية من االستغالل واالعتداء الجنسيين قائمة 

 األممسائر وكاالت  معلقد تعاونت هذه الشبكة . والمفوضية اليونيفيل من بدعمالمتحدة و لألمم المقيم

والتنسيق المعنية بالحماية من االستغالل واالعتداء الجنسيين  االتصال هاتج تحديد لمن أج المتحدة

 تم العملية، هذه ولتسهيل. فيها والتحقيقت الصلة ذا الشكاوى عن لإلبالغ داخلية إجراءات وضعو

 موحدة.ال التشغيل إجراءات من مجموعة وضع

 لتحديد وفتيان ورجال وفتيات نساء معجماعية مركزة  مناقشات خالل من التقييم عمليات تجرى

 من كما تعمد الوكاالت الشريكة. منةاآل اإلبالغ وآليات للخطر عرضة األكثر فئاتالو الخطر عوامل

 المحلية. المجتمعات بين الوعي مستوى تقييمإلى  المناقشات هذه خالل

 الغش ومنع السلوك قواعد مدونة

 سلوك قواعد مدونةملتزمون باتباع  المتحدة األمم منظومةو الحكومية غير لمنظماتإن موظفي ا

دورات لتجديد و ةيتدريبحلقات  خالل منُيعاد التأكيد عليها بانتظام ويوقعون عليها عند توظيفهم 

 الحكومية غير والمنظمات المتحدة األمم وكاالت بين شراكةال اتياتفاق تتضمنكما . المعارف

 عتوقّ  الحكومية غير والمنظمات الوكاالتف مدونات قواعد السلوك الخاصة بالوكاالت. إلى إشارات

 .قلتحقيخاصة ل وحدة ذلك في بما الغش،لمنع  ضماناتتمتلك وا به خاصةات مدون

التي يتواصل تنفيذها  تدابيرال بين من هي الغش مكافحةإن المواد اإلعالمية والمشورة المتعلقة ب

 والمستشفيات والمالجئوالمخيمات  التوزيععمليات  ومواقعين الجئال استقبال مراكز في العام طوال

 غيرها.و والبلديات االجتماعية والمراكزمستوصفات وال

 يرهذا التقروضع الوكاالت التي ساهمت في 

ومؤسسة ( ACF) الجوعلمكافحة  العملومنظمة  (ACTEDوكالة التعاون التقني واإلنمائي )

 ومفوضية األمم المتحدة العليا لشؤون الالجئين Solidarités Internationalعامل ومنظمة 

 لبنان. – العالمية الرؤية منظمةو
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 الجهات المانحة

، الدانمرك، إيطاليا، بلجيكا، جمهورية كوريا، آيرلنداليا، ألمانيا، أستراإسبانيا، االتحاد األوروبي، 

المملكة  المملكة العربية السعودية، لوكسمبورغ،كندا، الكويت، قطر، فرنسا،  سويسرا، السويد،

   . ، اليابانهولندا، الواليات المتحدة األميركية النمسا النرويج، المتحدة، موناكو،

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

 .الطوارئ، فضال  عن تلك المقدمة من جهات مانحة خاصة

 


