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 آخر المستجدات

 2020-2017 لألزمة لبنان لالستجابة خطة إطالق

منسقة األمم المتحدة  مع جنب إلى جنبا  ، سعد الحريري، مجلس الوزراء اللبنانيأطلق رئيس 
حدة ومنسق الشؤون اإلنسانية في المنسق المقيم لألمم المتو، الخاصة للبنان، سيغريد كاج

 .2020-2017لألزمة  الستجابةلبنان ل خطة الثاني كانون 19 في ،الزاريني فيليب ،لبنان

 الوطنيين شركائهامع  اللبنانية الحكومة نادت السابع، عامه سوريا في الصراعومع دخول 
 اإلنسانية داتالمساع توفير لأميركي من أج دوالر مليار 2.8بضرورة تأمين  والدوليين

المشمولين باختصاص المفوضية، فضال  عن  لألشخاص الالزمة والحمايةالحيوية 
 في يللبناناالمحلي  واالقتصاد والخدمات العامة التحتية البنية فيضرورية ال االستثمارات

 .2017 عام

هيئات شريكة من أجل توفير  104 من أكثر( LCRP)ة لألزم الستجابةل لبنان خطةضّم ت

 توفير إلى هدفهي تو. لبنان فيللخطر يقيمون  عرضة شخص مليون 2.8لـ مساعدةال

 نوسوري نوالجئ ذلك في بما - شخص مليون 1.9 إلى الفورية والمساعدة الحماية

 2.2 إلى األساسية الخدمات تقديمو - يونفلسطين ونالجئومواطنون لبنانيون محتاجون و

 المحلية. العامة والمؤسسات واالقتصاد يةالتحت البنية في واالستثمار شخص، مليون

 

 2016للعام  لبنان في السوريين الالجئين جوانب الضعف لدى تقييم

( VASyR) 2016ين لعام السوري الالجئينلدى  الضعف جوانب لتقييم الكاملة النتائج نشرتّم 

 ولاأل نكانو في العالمي األغذية وبرنامج ليونيسفباالشتراك مع ا المفوضية أجرتهذي ال
2016. 

وأنها تحاول  المحدودة مواردها استنفدتقد  سرإلى أن األ السنوية الدراسةقد خلصت هذه و
 أو ضارةآليات مواجهة وذلك من خالل اعتماد  ،األوضاع للصمود بالحد األدنى مع التكيف

 ينالالجئ ثلث من أكثر أن تأظهرهي قد و. الحياة قيد على لبقاءمستنفدة للموارد من أجل ا

 12 قدرها زيادةما يمثل  أي ،من انعدام األمن الغذائييعانون من درجة متوسطة إلى معتدلة 

مقلقة ال تزال ف الفقر خط تحت تعيش التي األسر نسبةأما . 2015 عام مع بالمقارنة المائة في

 .ئةاالم في 71إذ تبلغ 

 المستقبلية اإلنسانية مجاالبرتوجيه  شأنها من التي التوصيات من سلسلة التقريركما ويفّصل 
 على الرابط: متوفر وهو. لبنان في

 http://data.unhcr.org/syrianrefugees/download.php?id=12482 

 

 والنظافة الصحية الصحي والصرف المياه منظمة الرؤية العالمية للتوعية في قطاع حملة

 مستوى رفعمن أجل  لبنان في البقاعمنطقة  في تثقيفية حملة العالمية الرؤية منظمة أطلقت
 وفوائد المياه عدادات واستخدامالصحية  والنظافة المياه على الحفاظأهمية  حول الوعي

 .البقاع مياه مؤسسةالتابع ل المياه شبكة نظام في االشتراك

 

 التمويل

 والحكومة الوكاالت طالبت
 ردوال مليار 2.48بـ اللبنانية
 لبنان خطة في أميركي
لألزمة للعام  للتصدي
. وبحلول كانون 2016
، تم تخصيص 2016األول 

مليار دوالر  1.12أكثر من 
أميركي لدعم هذه الخطة، 

من المبلغ  %50أي 
 المطلوب للخطة.

 

 

 

 

الالجئون السوريون 
 المسجلون

هناك حاليا  ما مجموعه 

شخصا  مسجال   1,011,366

في لدى مكتب المفوضية 

 لبنان
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والنظافة الصحية  الصحي والصرف لمياهالمتصل با العالمية ةلرؤيامشروع منظمة  ويهدف
 األوسط، البقاع في وتعلبايا أبلح في االقتصادي واالنتعاش األساسية التحتية البنية تعزيزإلى 

 المأمونة المياهإمكانية الوصول إلى هو يوفر و. المياهب اإلمداد شبكة تحسين خالل منوذلك 
 خطر نعلى التقليل م بدوره يساعدمما  الصحية النظافة اتوخدم الصحي الصرف ومرافق

 .والنظافة الصحية الصحي والصرف المياهب ةصلالمت والوفيات األمراض

 عدادات تركيب وفوائد متكرر بشكل اليدين غسل أهمية على الضوء الحملةوقد سلّطت هذه 
 عن فضال   ،تلغساالا اماستخدالترشيد في و المياه عوامات من التحقق إلى والحاجة لمياهل

 .السيارات غسيل في للمياه المفرط االستهالك من لحدا سبل

 حملة المفوضية اإلقليمية لفصل الشتاء –" تبّرع بالدفء"

 ، فضال  عن النازحين داخليا ،والعراقيين السوريين الالجئين من الماليينوجود  مع
 أطلقت ،في المنطقة الشتاء هذا مساعدةال إلى حاجةب ونزالي الوالذين  للخطر المعرضين

 -" تبّرع بالدفء"تحت عنوان  – ا  عام ا  نداء 2016شهر كانون األول  في المفوضية

 والمجتمعات الالجئين حماية إلى تهدف التي الشتويةالمساعدات  برامج في للمساهمة
 .الباردة الشتاء أشهر من المجاورة البلدان في الضعيفة المضيفة

 ar/winter-https://donate.unhcr.org/gu - للحملةاإللكترونية  منصةال خالل منو

 الالجئين تزويدعلى  المفوضية ساعدةالمتبرعين إلى المساهمة من أجل م المفوضية دعت -
 .البرد موسمصمود في لل أساسيةبمواد  الضعيفة المضيفة والمجتمعات

 النقدية المساعداتتقديم  يشملهو و. منذ مدة الشتاء فصلالمفوضية الخاص ب رنامجلقد بدأ ب
 شراءالمحتاجة من  األسر تمكينآذار من أجل  إلىتشرين الثاني  منخالل الفترة الممتدة 

 البطانيات توزيع عن فضال   الشتاء، فصلالمواد األساسية الالزمة ل من وغيرها الوقود
ستلزمات العزل من أجل تجهيز المالجئة المتدنية المستوى لمقاومة العوامل مو والمواقد
 .الجوية

 من الدعم إلىبحاجة  ولبناني الجئ 850,000 من أكثرثمة  ،المفوضية اتريتقدب سبحو

 هذا. الشتاءصمود خالل فصل ال أجل

 العقبات النفسية التي يواجهها الالجئون السوريون في لبنان

. جدا   عميقة السوريين لالجئيننفسية ال الصحة على والنزوحصراع المة عن الناج ثارإن اآل
يعاني  ،سوريا في الوضع بشأن المخاوفو بالنزاعتصلة الم العنف تجاربفباإلضافة إلى 
إمكانية  وعدم الفقر شملذلك يو. همنزوحجّراء أوضاع  يومية ضغوطاتالالجئون من 
 الخصوصية وانعدامالمساكن اكتظاظ و سيةاألسا والخدمات االحتياجاتالوصول إلى 

ي، المجتمعو ياألسرالدعم  وفقدان المستمرة والتمييز والعزل واالستغالل العنف مخاطرو
 .المستقبل بشأن اليقين عدمفضال  عن الشعور ب

 االتجاهات التي تتم مالحظتها

 العالم أطباء نظمةمو الدولية الطبية الهيئةو " لتأهيل ضحايا التعذيبريستارت" لمركز وفقا  

 فيوهي المنظمات الشريكة الرئيسية  –( FPSC) مؤسسة النهوض االجتماعي بالثقافةو

 الالجئين بينها شيوعا  أكثرنفسية وال الصحة مشاكلأبرز من نفسية، ال الصحة مجال
 .والذهان الصدمة بعد ما اتواضطراب القلقاالضطرابات المتصلة بو االكتئاب السوريين

 

 
 

 

 ثلث من يعاني أكثر

من  السوريين الالجئين

جرحة متوسطة النعدام 

 األمن الغذائي
 

 

 

منظمة  مشروع يهدف

تصل الرؤية العالمية الم

 والصرف بقطاع المياه

والنظافة الصحية  الصحي

 األمراض من إلى الحد

بهذا  المتصلة والوفيات

 القطاع
 

 

 

 المفوضية، بحسب تقديرات

 850,000 من ثمة أكثر

 بحاجة إلى ولبناني الجئ

الصمود  أجل من الدعم

 خالل فصل الشتاء هذا
 

 

 

https://donate.unhcr.org/gu-ar/winter
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  المؤثرة العوامل

 مستقبل وفقدان منازلهم فقدان: الخسائر من يحصى ال مواجهة عدد يتعّين على الالجئين
 مدخراتهم مع استنفاد الخسائر هذه وتتفاقم. عيشهم سبل وفقدان أحبائهم وفقدان أطفالهم
 والمهني. االجتماعي الصعيدين التي يواجهونها على التحديات من والعديد

عن عدم  الالجئين ويفيد معظم. صعب جدا   معقولة ساكن الئقة وبأسعارم على كما أن العثور
 أجل من اإلنسانية المساعدات علىواعتمادهم بالتالي الشديد قدرتهم على إيجاد الوظائف، 

 .البقاء

 خاصة الالجئة،السورية  األسر منالعديد لدى التي تتم مالحظتها  خرىاأل نماطومن األ
 النساءف: األسرة داخل األدوارتغّير  لتعذيب،ذكورا  تعرضوا لالتي تضم أفرادا   سراأل

 ديناميات في للخإلى  األدوارويؤدي هذا التغير في . ألسرةا يمعيليصبحون هم  واألطفال
 .الضغوط مع التعامل على تهاوقدر األسرة

 في نوريالسو نوالالجئيواجهها  التي التحديات أكبر من قانونيةال قامةاإلكما ال تزال مسألة 
 .العتقالا من دائم خوف في ونعيشي الصالحية منتهية إقامةفأولئك الذين يمتلكون  .لبنان

إذ ال  ن،ولالجئتحديا  آخر يواجهه ا أيضا   الصحية الرعاية تكلفةمن جهة أخرى، تشّكل 
ما  في تحديات السوريين الالجئينويواجه بعض . العالج تكاليف لتحمّ يستطيع العديد منهم 

موافقة المستشفيات الحصول على  في التأخيرف .النفسية األمراض مستشفياتبدخول  يتصل
تجبر العديد من  سرقدرة األ األحيان من كثير فيالتي تفوق الباهظة  الرعاية وتكاليف

 إلى ذلك. الماسة تهمحاج من الرغم علىعدم دخول المستشفى  ختيارالالجئين على ا

 الخدمات المقدمة

. ةنفسيال الصحةالمسائل المتصلة ب لبعض االستجابة فيمهم  دور ةالمجتمعلية المح تدخالتلل
 نيوالعامل المجتمعية التنمية مراكزبما في ذلك من خالل  المنفذة، المختلفة المبادراتف

 ية،الشباب مجموعاتال مثل ،الذاتية المساعدة ومجموعات التوعية مجال فين يوالمتطوع
الذين يحتاجون إلى  لالجئين المباشرين غير والرعاية الدعم توفير في رئيسي دورتضطلع ب

 التوعيةفي مجال  ا  متطوع 550 من أكثر عمل لمفوضيةدعم ات. نفسية صحية رعاية

 الذين واألشخاص الخدمات مقدمي بين الفجوة؛ وهؤالء يقومون بسّد لبنان في المجتمعية

الخدمات  ومراكزلتنمية المجتمعية مركزا  من مراكز ا 79 من أكثر. الرعاية إلى يحتاجون

 تدريبية دوراتتّم تنفيذ عدة  وقد. البالد أنحاءسائر  في الخدماتهذا النوع من  توفراإلنمائية 
 والشباب والرجال النساءزويد ت بهدف وذلك ،التنمية المجتمعية مراكز في يةمهارات

 ،بالنفس كتساب الثقةوا الذات على االعتماد يصبحوا قادرين علىل الالزمة بالمهارات
 من أكثر شاركوقد . إليها الحاجة تشتد التي واالجتماعي النفسي الدعم أنشطةباإلضافة إلى 

 .التدريبية الدورات هذه في شخص 20,000

 ةالمتخصص ةكيالشرقائمة على المجتمعات المحلية، تقدم الجهات ال الحلول إلى باإلضافة

عمد  ،2013 عام فيف. النفسية الرعاية إلى ماسة اجةحالذين هم ب ألفرادإلى ا أيضا  الدعم 

 أطباءلتأهيل ضحايا التعذيب ومنظمة  "ريستارت" مركز ذلك في بما ،الشركاء من عدد
نفسي ال التأهيل خدمات وفيرحاالت الطارئة من أجل تلل الستجابةل خططإلى وضع  ،العالم

عالج ال إلىالذين يحتاجون  الالجئينهذه المبادرة، كان يتعّذر على  قبلف. السوريين لالجئين
بسبب  زئيا  ذلك جو ،العالج هذا على الحصول النفسي والدعم النفسية لصدماتللشفاء من ا

 الالجئين من كبيرةال عداداأل الستقبالنطاق خدماتها  توسيععن  اللبنانية المؤسساتعجز 
 .لشفاءل المطلوبة البيئة وتوفير

 

 
 

 

 الصحة من أبرز مشاكل

النفسية وأكثرها شيوعاً 

 السوريين الالجئين نبي

واالضطرابات  االكتئاب

 المتصلة بالقلق

 بعد ما واضطرابات

 والذهان الصدمة
 

 

 

 ال اً عدد نوالالجئيواجه 

 فقدان: الخسائر من يحصى

التي أمضوا سنوات  منازلهم

 مستقبل وفقدانفي بنائها 

 أحبائهم وفقدان أطفالهم

انعدام فرص كسب العيش و

 ونفاد مدخراتهم

 
 

 

 

الالجئون الذين  يعيش

 منتهية يمتلكون إقامة

 من دائم خوف في الصالحية

 االعتقال
 

 



2017-2016-كانون الثاني-كانون األول –لبنان  –المستجدات المشتركة بين الوكاالت  خرآ  

 
 مفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين ال

 www.unhcr.org -)المفوضية( 

5 

 

 الصحةها الخاص ببرنامج، منذ بداية األزمة، إلى إدراج لقد عمدت منظمة أطباء العالم
 وثيقةال شراكةكما أن ال. دعمهاحظى بت التي األولية الصحية الرعايةفي مراكز  النفسية
 مجموعةتوافر  تضمن العالم أطباءمنظمة و مؤسسة النهوض االجتماعي بالثقافة بينالقائمة 
/العالج اإلرشادالحاالت النفسية و إدارة ذلك في بما النفسية، الصحة خدمات من كاملة
 .للمرضىوذلك بصورة مجانية  العقلية،األمراض النفسية و أدوية األمر، لزم وإذا ،النفسي

 زحلة في مؤسسة النهوض االجتماعي بالثقافةالنفسية المجتمعية التابعة ل الصحة تقّدم عيادة
 يعانون إلى الالجئين الذين تتمحور حول تعزيز الشفاء النفسية الصحة خدمات متخصصة في

 ناشئة عن تعاطي مواد اإلدمان.اضطرابات  نفسية أو عصبية أو اضطرابات من

 "ريستارت" تقّدم المفوضية بالتعاون مع مركز اإلحالة إلى الرعاية، برنامج من وكجزء
 الرعاية إلى كانية الوصوللتأهيل ضحايا التعذيب والهيئة الطبية الدولية الدعم لتعزيز إم

 نفسية خطيرة تتطلب مشاكل من يعانون الذين داخل المستشفيات للمرضى النفسية الصحية
 النفسي والتثقيف الدعم ةالخدمات التي تقدمها الهيئة الطبية الدولي وتشمل. االستشفائية الرعاية

ذلك كلّه و النفسية، اتواالستشار النفسي العالج إلى باإلضافة ،اجتماعيينمن خالل مرشدين 
 ني.مجابشكل 

وتوفير  واالجتماعي النفسي التقييمبين  تتراوحف "ريستارت" مركز يقدمها التي الخدماتأما 
شخاص واأل الجنس نوع على القائم العنف من والناجين التعذيب لضحاياالعالج الفيزيائي 

خدمات و والعصبية فسيةالن الخدمات، فضال  عن الذين يعانون من اضطرابات نفسية جسدية
 .النطق عالجالحركي و النفسيالعالج 

 يتعلق ما في خاصة لعالج،ل الخضوع بعدلدى المرضى ا  تحسنالحظ مختلف الشركاء  وقد
التي يعاني منها العديد  واالكتئاب القلق أعراضأما . الصدمة بعد ما اتاضطراب أعراضب

 التي العديدة والمالية االجتماعية اتللصعوب نظرا  ، فشفاؤها أصعب بكثير الالجئين من
 .لبنان في يواجهونها

 بناء القدرات

الرعاية الطبية للحاالت المتصلة بالصحة النفسية، كما  تقدم العاملة في لبنان قلة من المرافق
الموافقة وإدخال منح في  التأخير إلى تؤدي ما يعاب المستشفيات المحدودة غالبا  تأن قدرة اس
ضمن  األحيان بعض في على معالجة المرضى بدوره يجبر الشركاءوذلك . المريض

إلى جانب  العامة الصحة وزارة وتعمل. المتخصصة المؤسسات من المراكز المجتمعية بدال  
 الصحية الرعاية لىإ صولوال نطاق توسيع أجل من اآلخرين والشركاء مفوضيةال
 .ينالنفسي مرضىللئية ستشفااال

أطلقت الهيئة الطبية الدولية  المجال، هذا يلحوظة فالم لحاجةإلى ا را  ونظ ذلك، إلى باإلضافة
 ستهدفي اإلحالةيا  وطنيا  على الكشف وتدريب ا  برنامج المفوضية، من بدعمفي العام الماضي، 

 الحكومية غير المنظمات من عددلدى  والتوعية ات المحليةالمجتمع خدمة في العاملين
يتوافق هذا . األولية الصحية الرعاية مراكزفي  االجتماعيينمرشدين وال الطبية والطواقم

، وهو أداة طورتها "عمل بشأن سد الثغرات في مجال الصحة النفسيةالبرنامج " مع تدريبال
كما تجري . ةنفسيال الصحةغير المتخصصة في مجال  للتدخالت العالمية الصحة منظمة
 الرعاية كزامر لموظفي تدريبية وراتد "ريستارت" مركزمع  العالمية الصحة منظمة
على  الجهود هذه ساعدت وقد ة لديهم.حالاإلو الكشف قدرات بناءمن أجل  األولية الصحية
 والمحلية العامةالمستوصفات  في المتخصصين غير الصحية الرعاية مقدمي قدرات تحسين
 لزم إذا المتخصصين الشركاء إلى وإحالتهمالنفسيين  للمرضىالمالئم  التشخيص لتوفير
 .األمر

 

 550 من أكثر يعمل

 في مجال التوعية متطوعاً 

لبنان من  في المجتمعية

 بين أجل سّد الفجوة

 الخدمات مقدمي

 الذين واألشخاص

 الرعاية إلى يحتاجون
 

 

 

عمد  ،2013 عام في

 إلى وضع خطط الشركاء

للحاالت الطارئة  لالستجابة

 خدمات من أجل توفير

 النفسي لالجئين التأهيل

 السوريين

 

 

 

 

 تدعم المفوضية ومركز

لتأهيل ضحايا  "ريستارت"

التعذيب والهيئة الطبية 

 إلى الدولية إمكانية الوصول

 النفسية الصحية الرعاية

 داخل المستشفيات
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 ومنظمة مؤسسة النهوض االجتماعي بالثقافةو العالم طباءتجري منظمة أ ،من جهة أخرى
لعاملين الصحيين ل النفسية األولية اإلسعافاتدورات تدريبية منتظمة على  العالمية الصحة

ز مراكو العامة الصحة وزارةالتابعة ل األولية الصحية الرعاية مراكزموظفي والميدانيين 
 اإلسعافات على التدريبهذا  ويعتبر. االجتماعية الشؤون وزارةالخدمات اإلنمائية التابعة ل

هو و 2020-2015 في لبنان نفسيةال للصحة الوطنية االستراتيجية في أولويةالنفسية  األولية

 من يعانون الذينشخاص لأل والعملية داعمةالو اإلنسانية المساعدةتوفير  على ينطوي
 .وقدراتهم وثقافتهم كرامتهممع احترام  اإلجهاد،

 من خالل تدريب العاملين في غرف العامة الصحة وزارة العالمية الصحة منظمة تدعم كما 

 النفسية الحاالت دارةعلى إ والخاصةحكومية ال المستشفياتسائر  فيالطوارئ  عمليات
 الصحة زارةو أيضا   ظمةالمن وتدعم. الذهان وحاالت االنتحار تمحاوال ذلك في بما الطارئة

 .اللبنانية السجون في المساعدة لتقديم استراتيجي إطار وضع في
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 قصة آالء

اط جماعي للعالج النفسي الحركي، مصمم خصيصا  لمساعدة األطفال آالء،* أثناء المشاركة في نشحد أبناء أديب، 

المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين/  ©المتأثرين جّراء الحرب في مركز ريستارت في بيروت، لبنان. 

 سام تارلينغ

. 2012م قريبا  في الوطن منذ وصولها إلى لبنان مع زوجها وأطفالها األربعة في عا 14فقدت آالء 

ثالثة عشر منهم، من بينهم شقيقتاها وأوالدهما، لقوا حتفهم في الصراع المحتدم، في حين توفيت 
 .لها حاليا  في المدينة إال شقيقتها سمر ، ولم يبق"من شدة الحزن"والدتها كما قالت 

ي الوطن أمضت آالء أعواما  في لبنان معذبة ومعزولة في عالمها الخاص، تحزن على أحبة فقدتهم ف
لفترة طويلة، كل ما أردت القيام به هو النوم كي أحلم بعائلتي. "وتقلق على من بقي منهم. وقالت: 

 ".كنت أستاء جدا  عندما يوقظني زوجي

تقصد المركز نيسان . بدأت منذ شهر "الوقوف على قدميها"وعلى الرغم من األلم، تحاول آالء 
حيث تتلقى وعائلتها الدعم النفسي واالجتماعي.  المجتمعي في بيروت الذي تدعمه المفوضية،

 ."صرت أنتظر يوم الجمعة بفارغ الصبر ألنني سأخرج من المنزل وأقابل الناس"وقالت: 

ها تريد أن تشعر بتحسن كي تتمكن من االعتناء بأطفالها األربعة على أفضل وجه. تقول آالء إن
تعليم ويكونون قادرين على األمل بمستقبل يحتاجون إلّي، وأريدهم سعداء، وأن يحصلوا على ال"

 ."أفضل مجددا  

 .هذا الرابطيمكن االطالع على القصة الكاملة على 

 *تم تغيير األسماء ألغراض تتعلق بالحماية

 

 

   وضع هذا التقرير في تالوكاالت التي ساهم

والهيئة الطبية الدولية ومنظمة أطباء العالم ومركز  مؤسسة النهوض االجتماعي بالثقافة
ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة  "ريستارت" لتأهيل ضحايا التعذيب والمفوضية واليونيسف

 الرؤية العالمية.

 

تعمل وزارة الصحة 

والمفوضية  ةالعام

هيئات الشريكة األخرى وال

على تعزيز إمكانية 

الوصول إلى الرعاية 

االستشفائية للمرضى 

 ين  يالنفس
 

 

 

 

العالم  تجري منظمة أطباء

مؤسسة النهوض و

 ومنظمةاالجتماعي بالثقافة 

دورات  العالمية الصحة

تدريبية منتظمة على 

 األولية النفسية اإلسعافات

للعاملين الصحيين 

 ي مراكزالميدانيين وموظف

 األولية الصحية الرعاية

 الصحة التابعة لوزارة

ومراكز الخدمات  العامة

 اإلنمائية التابعة لوزارة

 االجتماعية الشؤون

http://www.unhcr.org/ar/news/latest/2016/11/583c79354.html
http://www.unhcr.org/ar/news/latest/2016/11/583c79354.html
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  الجهات المانحة

، إيطاليا، البحرين، البرتغال، بلجيكا، آيرلندااالتحاد األوروبي، إسبانيا، إستونيا، ألمانيا، 
، رومانيا، السويد، سويسرا، فرنسا، فنلندا، قطر، كندا، الدانمرك، الجمهورية التشيكية

لمملكة العربية السعودية، المملكة المتحدة، النرويج، النمسا، هولندا، ، اليختنشتاينالكويت، 
 الواليات المتحدة األميركية، اليابان.   

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

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

هذا التقرير من قبل المفوضية تجميع مواد تم 

السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين 

وكاالت ال باالستناد إلى المعلومات المقدمة من

اإلنسانية المساهمة في االستجابة للتصدي 

 ألزمة الالجئين السوريين في لبنان.

للمزيد من المعلومات، يرجى االتصال بدانا 

سليمان على عنوان البريد اإللكتروني 

sleiman@unhcr.org  أو ليزا أبو خالد

 .aboukhal@unhcr.orgعلى العنوان 


