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 آخر المستجدات المشتركة بين الوكاالت 

 تشرين األولآخر التطورات خالل شهر  

 العالمي األغذية يوممناسبة بة الفوتوغرافي لصورل معرض

 األغذية ومنظمة العالمي األغذية برنامجأقام  األول، تشرين 16 في العالمي األغذية يوم بمناسبة
من استمر ، بيروتفي  طويلةال سوق في الطلق الهواء فيافية للصور الفوتوغر ا  معرض والزراعة

 الوكاالتبه  اإلنقاذي الذي تقوم  عملالضوء على ال المعرضقد سلّط و. تشرين األول 24إلى  12
 إلىالمقدمة  اإلنسانية المساعدات على خاص بشكل التركيز مع العالم، أنحاءسائر  في شركاءالو

نقل  سيتم. العيش وسبل المناخ وتغير البتكارلمعروضة كال  من اا صورال مواضيع وشملت. لبنان
األول من  من اعتبارا   إضافية ألسابيعحيث سيستمر  الدولي الحريري رفيق مطارإلى  المعرض

 تشرين الثاني.

توّحد  ،تشرين األول 16ففي . الجوععلى مكافحة  لعمللمخصص  يوم هو العالمي األغذية يومإن 
 .ZeroHunger# بتحدي القضاء على الجوع التزامهم إلعالن العالم أنحاء جميع في الناس

 برنامج األغذية العالمي  ©

مستشفى رفيق من أجل تحسين التشخيص الطبي في ( CT scannerجهاز تصوير مقطعي )
 الحريري

 رفيق مستشفى إلىتشرين األول  19 في( CT scanner)تم تسليم جهاز تصوير مقطعي 
 من لكل الطبي التشخيص تحسينبهدف  وذلك بيروت، ،منطقة الجناح فيي معجاال الحريري
 ين.اللبنانيوالمرضى  ينالسوري الالجئين

 لألمم اميةالس المفوضية قبل منأميركي  دوالر مليون نصف قيمته تبلغ يذالهذا الجهاز قديم تم ت
لبنان  إنعاش صندوقعبر  الجنوبية كوريا حكومة من بتمويل( المفوضية) الالجئين لشؤون المتحدة

عمليات مسح تشخيصية على إجراء  المستشفى الدعم هذايساعد . قيادته اللبنانية الحكومةالذي تتولى 
 .المرضى على المترتبة التكاليف وخفض المرضىسائر ل

 التمويل

 الوكاالت تلباط
 اللبنانية والحكومة

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

آب، أفادت الوكاالت عن 
مليون  979.3تلقيها 

 الر أميركي.دو
 

 

 

الالجئون السوريون 
 المسجلون

 ما مجموعههناك حاليا  

شخصا   1,017,433

مسجال  لدى مكتب 

 المفوضية في لبنان
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 كوريا السفير سعادةو فاعور، أبو وائل ،العامة الصحة وزيروقد حضر حفل التسليم كل من معالي 
 فراس الدكتورمجلس إدارة مستشفى رفيق الحريري الجامعي،  رئيسو مان، يونغ لي ةالجنوبي
 .جينياك يمانويل، إلبنان في المفوضيةمكتب  ةممثل ونائب ،األبيض

 نائبة المفوض السامي، كيلي كليمنتس، في زيارة إلى لبنان

لثالثة  لبنانت. كليمنتس، نائبة المفوض السامي لألمم المتحدة لشؤون الالجئين، السيدة كيلي  تراز
 السوريين الالجئين محنة تقييمتشرين األول. أثناء الزيارة، عمدت كليمنتس إلى  19إلى  17من  أيام

هؤالء  تستهدف التي اإلنسانية البرامج بالدهم، فضال  عن تقييم في الدائر العنف من فّروا الذين
 .المتأثرة جّراء األزمة المضيفة والمجتمعات الالجئين

 شمال الكورة، في الالجئين الذي يأوي عددا  من عائالت أثناء زيارتها ألحد المالجئ الجماعيةو
 لبنان وضرورة وضع خطة عمل مع في لبنان، أشارت كليمنتس إلى "هشاشة أوضاع الالجئين

 للتخفيف من معاناتهم". الشتاء فصل اقتراب

 العالمي األغذية برنامج مع مشتركة بطاقات وزيعتعملية  شهدتلالميناء  في ا  موقعكليمنتس  زارت كما

 .(LCC)واالتحاد النقدي اللبناني المفوضية و( اليونيسف) للطفولة المتحدة األمممنظمة و

 المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين / ليزا ابو خالد ©

السوريات أثناء مشاركتهن في  الالجئات من مجموعةب أيضا  كليمنتس  التقت الميدانية، زياراتها خالل
 هناككما التقت . النبطية في االجتماعية الشؤون وزارةمركز الخدمات اإلنمائية التابع ل أنشطة

السكان اللبنانيين  من كل احتياجات تلبية في جهودها على توأثن جالل،زهاد  السيدةبمديرة المركز، 
 .المساعدة ىعل للحصول المركزالسوريين الذين يقصدون  الالجئينو

 المتحدة األمم مسؤولي كباربعدد من  أيضا   كليمنتس السيدة التقتفي لبنان،  قامتهافترة إ خالل
 وزيرو والبلديات الداخلية وزيرو الخارجية وزيرو الوزراء رئيسا في ذلك بم ،ةاللبنانيالحكومة و

 .االجتماعية الشؤون

 السوريين في لبنانوكاالت اإلغاثة توزع بطاقة مشتركة على الالجئين 

المفوضية السامية لألمم و( اليونيسف) للطفولة المتحدة األمممنظمة و العالمي األغذية برنامجباشر كل من 
 منمؤلفة  مجموعةوهو عبارة عن  –( LCC)واالتحاد النقدي اللبناني ( المفوضية) المتحدة لشؤون الالجئين

 األول تشرينشهر  في - لبنان في السوريين الجئينإلى ال األغراض متعددة نقدية مساعدات تقدم وكاالت ست
 الجئينلل إلكترونية وبطاقة ائتمان بطاقة بمثابة نفسه الوقت فيُتستخدم  حمراء جديدة إلكترونية طاقةبتوزيع ب
 إلى الوصولمن ن ولالجئسيتمكن ا ،مشتركةال بطاقةفبفضل هذه ال. لبنان فيحاجة للمساعدة  األكثر السوريين
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 األكثر اللبنانية العائالت من عدد يستفيد .أعاله المذكورة الوكاالت من اإلنسانية المساعدات من وعةمجم
 الشؤون لوزارة التابع البرنامج الوطني لدعم األسر األكثر فقرا تحت مماثلة مساعدة من أيضا ضعفا

 .الخضراء "حاّل " بطاقة خالل من االجتماعية

 

 إدوارد جونسونبرنامج األغذية العالمي /  ©

 وغيرها غذائية مواد على لحصولمؤهلون لال نوالالجئكان  ،"المشتركة البطاقةعرف حاليا  بـ"يُ  مااعتماد  قبل
أما اليوم، فقد بات بإمكان . واحدة إلكترونية بطاقة من أكثر استخدام إلىُيضطرون أحيانا   المساعدات من
 والمساعدات والحماية التعليمالمتعلق ب دعمالو الشتاء فصلات الخاصة بوالمساعد الغذاء إلى الوصول ألسرا

 .مشتركة إلكترونية بطاقة خالل من األغراض متعددةال النقدية

األمر الذي  البالد، في للمستفيدين النقدية لمساعداتل الفوري للتسليم عملية وسيلة اإللكترونية البطاقات توفر
عليهم  روتوفّ  مع حفظ كرامتهم المساعدة تلقييلة تمكنهم من وسم بزويدهت خالل من ضعفا   األكثر الفئات نكّ يم

 . التوزيع مواقع إلىإذ تعفيهم من التوجه  والمال الوقت

تعزيز كفاءة ب تسمحفهي . اإلنسانية الوكاالتتتكبدها  يالت النفقاتإلى خفض  أيضا   اإللكترونية البطاقاتتؤدي 
 والتخزين ءالشراعملية ب المتعلقة التكاليفتخلص من ال خالل من حةالمتا المحدودةواألموال  لمواردا استخدام
 السوق في مباشرةفي ضخ األموال  البرامج هذهتساهم  ذلك، إلى باإلضافة. العينية المساعدات وتوزيع
 .يةاالقتصادالعجلة  وتعزيز المحلية

 ويمكن ،المختلفة  اإلنسانية البرامج ةلدائر وفقا أو شهر كل بداية في الجديدة اإللكترونية بطاقاتعبئة الت تمت
 في آلي صراف جهاز وأياألغذية العالمي  برنامج ها من قبلمعا  تم التعاقد تجاري محال   480 في استخدامها
 .لبنان أنحاء مختلف
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 االستعداد لفصل الشتاء 

 الدعم الشتوي لمساعدة توفير على العام والمنظمات الشريكة في هذا المفوضية و اليونيسف منظمة تركز
فهم غالبا  ما يعجزون . على الصمود واجتياز هذا الموسم اللبنانية السوريين والفلسطينيين والعائالت الالجئين

 فوفقا  . المغذية الشتوية والوجبات والمالبس الوقود ذلك في بما الشتاء، عن تأمين احتياجاتهم الخاصة بفصل
 من أكثر المتحدة، رئيسية تابعة لألمم وكاالت قبل من 2016 خالل العام لعملية مسح أجريت األولية للنتائج

 .اليوم أميركي في دوالر 3.84الفقر البالغ  خط تحت يعيشون يزالون ال المسجلين الالجئين من المائة في 71

يعانون ومن السكان اللبنانيين الذين  والفلسطينيين السوريين الالجئينطفل من  388,500 اليونيسفتستهدف 
 واحدة لمرةحويل مبلغ نقدي ت وسيتم. الباردة المناطق فية ويعيشون واقتصادية اجتماعيمن جوانب ضعف 

، الجماعية المالجئ أوالمخيمات العشوائية  فيدون الخامسة عشرة  سوري طفل لكلأميركي  دوالر 40بقيمة 
 األكثر فقرا . الفلسطينييناللبنانيين و األطفالفضال  عن 

مساعدتهم و الشتاء، نفقات من جزء تغطيةبوسيلة تسمح لهم ب الالجئين هؤالءزويد ت هو المنح هذه من والهدف
 صراف أجهزةوالتي ال تتوفر فيها  إليها الوصول يصعب التي المناطق فيأما . البرد مواجهة علىبالتالي 

ة رسمية مدرس 570 من أكثرتلقى تس كما. ويةشت مالبس الفقراءون السوريو وناللبناني األطفال، فسيتلقى آلي
دفء الصفوف للتالمذة  على للحفاظ تزويدها بالوقودإذ سيتم  اليونيسفتقع على المرتفعات دعما  من 

 .واللبنانيين السوريين

 اللبنانيين إلى النقديةمن أجل تحويل المبالغ  االجتماعية الشؤون وزارةو اليونيسفوقد جرى تعاون بين 
فضال  عن تعاونها مع  ،(NPTP)البرنامج الوطني لدعم األسر األكثر فقرا   إطار في األكثر ضعفا ، وذلك

الفتيات والفتيان  الستهداف ،واألونروا والمفوضية العالمي األغذية برنامج ذلك في بما ،الشركاءعدد من 
 .الفلسطينية والمخيماتخيمات العشوائية الم في ضعفا   األكثرالالجئين 



2016 تشرين األول –بنان ل –آخر المستجدات المشتركة بين الوكاالت    
 

 
 -مفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين )المفوضية( ال

www.unhcr.org 

6 

 قصة خديجة

 

 المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين / ماريا حاتم ©

هذا  الشتاء، فصل في شيءأهم  هوفالتنعم بالدفء . حماية األطفال الصغار من البردل ووقود بطانيات"

 وية.الشت ةمساعدال يهاتلقور ف هشراء خديجةنوي ت ما هذا ."الذي ال يقّل أيضا  اهمية الغذاءفضال  عن 

 تحمل. لبنانبلدة الناعمة في  فية كالجئ الخامسقضاء شتائها  وشك علىوهي  ،اسوري ،إدلب من خديجة

 كزامرأحد  في مشتركةالجديدة ال بطاقتها على لحصولنتظر لت بينمانسيبتها  ابن الصورةهذه  فيخديجة 

 .بيروتالعاصمة  من بالقرب توزيعال

 

تقديم مبلغ  يتضمنهو و. وساق قدم لىجار حاليا  ع الشتاء فصلضية التكميلي الخاص بالمفو برنامجإن 
رصيد  مع ،ةاقتصادييعانون من مشاكل  الجئ 900,000إلى حوالي  ا  أميركي ا  دوالر 147شهري بقيمة 
 والذين ضعفا   األكثر الالجئونالخامسة عشرة.  دون أطفال لديها التي لألسردوالر أميركي  40إضافي بقيمة 

 ا  دوالر 75 وقيمتهأشهر  5لفترة  إضافي رصيد على سيحصلون شهرية نقدية مساعدات على يحصلون
 دوالر 100 بقيمة وقود قسائموسيتم توزيع  .الشتاء فصل في اإلضافية حتياجاتلتغطية اإل شهريا   ا  ركييأم
 حدوديةعرسال ال بلدةمثل  آلي، صراف ةجهزتتوفر فيها أال في المناطق التي  النقديةمن المبالغ  بدال   ركييأم

 .آذارشهر حتىستمر ستهي و الشهر، هذافي  التوزيععمليات  بدأتوقد . البالد شرق شمالالواقعة 

ة عائل 9,720 إلىإلى الوصول ( األونروا)الفلسطينيين  الالجئين وتشغيل إلغاثة المتحدة األمم وكالةسعى ت
 لألسر ا  أميركي ا  دوالر 147بـ موتزويده سوريامن  ينالوافدين لفلسطينيا أسرسائر و الفلسطينيين الالجئينمن 
تلك التي تعيش تحت هذا المستوى. كما لأميركي  دوالر 100ومتر  500على ارتفاع يتجاوز الـ تعيش التي

 متر 800على ارتفاع يتجاوز الـ يعيشون الذين اللبنانيين العائدين للهجرة الدولية المنظمةستستهدف 
 مماثل. مبلغتاجون إلى المساعدة بويح

والمنظمات  تهدف التدخالت الخاصة بفصل الشتاء التي تنفذها المفوضية ية،النقدالمساعدات  إلى باإلضافة
 في الصحي الصرف فرش األرض بالحصى وتعزيز تعزيز عمليات تحسين المالجئ، من الشريكة إلى

 ة لمقاومة العوامل المناخية، بما في ذلك الملجأ الجماعياآلمن غير المساكن تجهيز المخيمات العشوائية إلى
 .الكورة في كليمنتس زارته الذي

السيارات  ومرائب الخيام مثل متدنية المستوى، مالجئ الجئة تعيش في أسرة 55,000 من تتلقى أكثروس
 وامل المناخية.لتجهيز مساكنها من أجل مقاومة الع المساعدة المنتهية وحظائر الحيوانات، غير والمباني

 .ومالبس ومواقد بطانيات ضعفا األكثر اللبنانية العائالتو تلقى األسر الالجئةتسكما 
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 الوكاالت التي ساهمت في هذه المستجدات:

منظمة األغذية والزراعة، المنظمة الدولية للهجرة، االتحاد النقدي اللبناني، المفوضية، اليونيسف، األونروا 
 المي.  وبرنامج األغذية الع

 

 الجهات المانحة

، الجمهورية التشيكية، إيطاليا، البحرين، البرتغال، بلجيكا، آيرلندااالتحاد األوروبي، إسبانيا، إستونيا، ألمانيا، 
، المملكة العربية ليختنشتاينالسويد، سويسرا، فرنسا، فنلندا، قطر، كندا، الكويت، رومانيا، ، الدانمرك

 ، النرويج، النمسا، هولندا، الواليات المتحدة األميركية، اليابان.   السعودية، المملكة المتحدة

كما تم تلقي المساهمات من صندوق مواجهة الطوارئ وصندوق األمم المتحدة المركزي لمواجهة الطوارئ، 
 .فضال  عن تلك المقدمة من جهات مانحة خاصة

 

 


