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 خالل شهر شباطآخر التطورات 

 رسمية زيارة ثاني في ،غراندي فيليبو ،الالجئين لشؤون المتحدة لألمم السامي المفوض
 لبنان لىله إ

 لبنان إلى رسمية زيارةب ،غراندي فيليبو ،الالجئين لشؤون المتحدة لألمم السامي المفوضقام 
 ولقاء المضيفة والمجتمعات السوريين الالجئين أوضاع تقييم لمن أج 2017شباط  4و 3في 

قام بها  زيارةعقب  لبنان إلى السامي المفوض زيارة وجاءت. اللبنانيين المسؤولين عدد من
 إلى ودعا الدمار مستوىعاين بشكل مباشر  حيث سوريا، في وحلب وحمص دمشقل

 حياتهم بناء إعادة يحاولون لذيناألشخاص ا لماليين اإلنسانية اتالمساعدسراع بتوفير اإل
 .الحرب مزقتها التي

فخامة : الحكوميين المسؤولين من مجموعة مع السامي المفوض التقىفقد  لبنان، فيأما 
 بري، نبيهاألستاذ  النواب، مجلس رئيسسعادة و عون، ميشالالعماد  الجمهورية، رئيس

 نازحين،ال لشؤون الدولة وزيربحضور معالي ) الحريري سعدالستاذ  ،الحكومة رئيسدولة و
ومعالي  ،المشنوق نهاداألستاذ  والبلديات، الداخلية وزيرومعالي ( المرعبي معيناألستاذ 

 عباس اللواءألمن العام، امدير عام و حمادة، مرواناألستاذ  العالي، والتعليم التربية وزير
 .ابراهيم

التي قدمها  حمايةبالو يناللبناني ضيافةبحسن  السامي المفوض أشاد االجتماعات، هذه وخالل
 المزيد إلى والحاجةالداخلي السوري  لوضعل المناقشات وتطرقت. السوريين لالجئين بنانل

 لالجئين اإلقامة تجديد مسألةفضالً عن  لبنان، في والالجئين اللبنانيين من لكل الدعم من
 .ينالسوري

 وذلك البقاع، في ينسوريال ينالجئتفقدية لعدد من ال زيارة السامي المفوض أجرىكما 
 حيث المشتركةة يارهذه الز خاللو. باتل بريتي الدولية، للتنميةالبريطانية  وزيرةبمرافقة ال

 المفوضدعا كل من  ،همومخاوف قلقهم عن تحدثوا الذين الالجئينمن  عائالت مع الوفد التقى
 والالجئين لبنانلطارئ  دولي دعمضرورة توفير  لىالوزيرة البريطانية إو ميالسا

 .السوريين

ع اقخيمات العشوائية في زحلة، في البأثناء زيارته ألحد الم قد صرح المفوض الساميو
ال يزال الوضع اإلنساني لالجئين السوريين في لبنان خطيراً جداً. لقد وصلوا "قائالً األوسط، 
دون قيد أو شرط. من هيار، هم والمجتمعات اللبنانية التي رحبت بهم واستضافتهم لنقطة االن

على المجتمع الدولي أن يضاعف دعمه للبنان في هذا الوقت الحرج، وعليه أن يتشارك 

 ".المسؤولية لصالح الالجئين والمجتمعات المضيفة

 600سمية التي يرتادها خالل زيارته لمدرسة تعلبايا المتوسطة الرحث الوفد أيضاً كما ب 

مع وزير التربية  احتياجات نظام التعليم في لبنانطالب سوري بدوامي الصباح وبعد الظهر 
 .والتعليم العالي

 

 

 

 

 التمويل

 والحكومة الوكاالت طالبت
 دوالر 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 حالياً ما مجموعه 

شخصاً مسجالً  1,011,366

لدى مكتب المفوضية في 

  لبنان
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روزماري  لمفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئينلزيارة رئيسة اللجنة التنفيذية 
 مكارني للبنان

ية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين والسفيرة  قامت رئيسة اللجنة التنفيذية للمفوض
المتحدة روزماري مكارني بأول زيارة لها للبنان في شباط  األمم لكندا لدى الدائمة والممثلة

وضع الالجئين السوريين والمجتمعات اللبنانبة التي تعاني عن كثب على ، لإلطالع 2016

  في لبنان.

ميشيل كاميرون ووزير الدولة اللبناني لشؤون النازحين  رافق كل من سفيرة كندا في لبنان
 معين المرعبي السفيرة مكارني في الزيارات الميدانية التي قامت بها. 

 

 تجديد اإلقامة لالجئين السوريين في لبنان: خطوة إلى األمام

 لىع تغييراتبعض ال إدخالاإللكتروني عن  موقعهابر عت المديرية العامة لألمن العام أعلن
 .لبنانفي  المفوضية لدى المسجلين السوريين لالجئين اإلقامة تجديد عملية

 لدى مسجلين كانواالذين  لبنان في السوريين الالجئينباستطاعة ه أن اإلعالن أوضح
 أو 2015 عام في مؤقتة قامةقد حصلوا على إ أو الذين 2015كانون الثاني  1 قبل المفوضية

لمدة ستة أشهر، قابلة مجاناً ، تجديد إقامتهم المفوضيةة عن بموجب بطاقاتهم الصادر 2016

حاصلين على ال السوريين الالجئين على ينطبق ال أعاله ورد ما أن .مراتعّدة للتجديد 
 زواجهمأل يحقفي حين  لبنانيكفيل  جانب منبموجب تعهد مسبق بالمسؤولية اإلقامة 
 .الرسوم من إعفاء اإلستفادة من القصر وأوالدهم

 والمجتمع اإلنسانية والوكاالت نيالسوري نيلالجئقبل كل من االترحيب من ذا اإلعالن لقي ه
يفوق عمره  الجئ كليتعين على  كان، هذا اإلعالن من قبل األمن العام  قبلف. بأسره الدولي

 من رإذ أن أكث اهظسم بر وهو - اإلقامة تجديد أجل من أميركي دوالر 200 دفععاماً  14

 .المرهقة الديونمثقلون بو الفقر خط تحتيعيشون  الالجئين من مائةال في 70

 لم السوريين الالجئين من المائة في 50 من أكثر المفوضية، أجرتهالعمليات المسح التي  وفقاً 

 إلى ةالالجئ عائالتال من عديدقد دفع ذلك بالو. 2016 عام فيات صالحة إقام لديهم يكن

، كما أن عدم امتالك عمللل الصغار أطفالهم إرسال مثل ،لبيةس مواجهة استراتيجيات اعتماد
 عرضة أكثرمن لجوئهم إلى القضاء، وجعلهم و التنقلاإلقامة قد حّد من حرية الالجئين في 

 .والوالدات الزواج تسجيل على مقدرته وأعاق ،المعاملة وسوء لالستغالل

 تجديد رسوم منالالجئين  عفاءإقد دعت مراراً إلى  الشريكة والوكاالت لمفوضيةوكانت ا
 ال ألنها المسألة هذه بشأن يةلبنانال حكومةال مع وثيق بشكلهي تواصل التعاون وة قاماإل

 .لبنان في نوالسوري نوالالجئيواجهها  التي التحديات أكبرمن  تزال

 

 

 

 

 إعادة التوطين: شريان حياة أساسي لالجئين السوريين في لبنان

 استمرار بسبب ديارهم إلى العودةالذين ال يستطيعون  حول العالم ئينالالج من العديدثمة 
 أو خطيرةظل أوضاع  يالعديد منهم ف يعيشكما . واالضطهاد والعنف والحرب الصراع

  

أعلنت المديرية العامة 

لألمن العام أنه سيتم 

 السوريين الالجئين منح

 إقامات مجانية لبنان في
 

 

 

 

لعمليات المسح التي  وفقاً 

 أكثر المفوضية، أجرتها

 من المائة في 50 من

 لم السوريين الالجئين

إقامات صالحة  لديهم يكن

 2016 عام في
 

 

 

 

 

إن عدم امتالك إقامات 

 العديدبقد دفع صالحة 

 إلى الالجئة العائالت من

استراتيجيات  اعتماد

 سلبية مواجهة
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 هذه مثل في. حمايةال التمسواحيث  البلد فيتلبيتها  يمكن ال خاصة احتياجاتتكون لديهم 
 .ثالث بلد فيهم ينتوط إعادةعلى  المفوضيةتساعد  الظروف،

من  العالمحول  والمجتمعات لحكوماتأيضاً طرقاً أساسية تمّكن ا التوطين إعادة برامجتشّكل 
 الغالبيةاستضافة  أن خاصة العالمية، النزوح أزمة عنالناجمة  المسؤوليةالمشاركة في تحّمل 

 .لصراعاتلمناطق ا مجاورة دولإنما تتم من قبل  الالجئين من العظمى

 

 الذي ُيقصد بإعادة التوطين؟ما 

األكثر ضعفاً  الجئينل الحكوماتة التي تقوم بها الدقيق الختيارعملية ا التوطين إعادةُيقصد ب
 نطويوهي ت. المجاورة البلدان في عيشعن االستمرار بالو وطنهم إلى العودةوالعاجزين عن 

 ثالث بلد إلى - لبنان مثل -اية لجأوا إليه لنيل الحم لذيا بلدال من الالجئين ونقل اختيار على
 .دائمبشكل  المطاف نهاية فيتوطينهم و استضافتهم على وافقيكون قد 

 – القسرية اإلعادةمن  حمايةلهم ال يضمنلالجئين ف التوطين إعادة بلدأما الوضع الذي يمنحه 
رضة تكون حياتهم وحريتهم ع حيث بلد إلى اللجوء طالبي أو لالجئين القسرية اإلعادةأي 

تمتع الالذين يعيلونهم إمكانية األشخاص  أو وأسرهم توطينهمالمعاد  الالجئينمنح وي –للخطر
 .نوالمواطن بها يتمتع التي لتلك مماثلة قوقبح

 

 كيف تتم إعادة توطين الالجئين؟

 عملية االختيار

في للخطر إلى بلدان ثالثة للنظر  عرضة األكثر الالجئينسوى ملفات  المفوضيةال تحيل 
كما ال يمكنهم  توطينال إعادة بطلبالتقدم  أنفسهم لالجئينال يمكن . همتوطينإمكانية إعادة 

دراسة الملفات ل خاصة إجراءاتتعتمد  التوطين إعادة بلدانف. همتوطين إعادة بلد اريختا
 .المفوضيةقبول أو رفض اإلحاالت التي تقوم بها  بشأن نهائيال قرارال اتخاذو

 السجالت خالل من التوطين إعادةيحتاجون إلى  الذين الالجئينتحديد ب المفوضيةقوم ت
 المنزلية الزيارات خالل لديهم الضعفجوانب  تقييم أو/وفحص والتمحيص والبها  الخاصة

 والمنظمات الشريكة. المفوضيةالتي تجريها 

تهم أو سالم وتهم أحري وتهم أحياوالذين يواجهون خطراً يهدد  بهم المعترف نوالالجئوحدهم 
. توطينال عادةترّشح إلمؤهلون لل المضيف البلد يف األخرى األساسية همحقوق وتهم أصح

. هم في مجال الحمايةواحتياجات همضعفبناًء على جوانب  التوطين إلعادة نوالالجئحال يُ 
 :شملهي تو

  جسديةال أو/و القانونيةالحاجة إلى الحماية 
 العنف أو/و التعذيب من الناجون 
 الطبية حتياجاتاال 
 للخطر المعرضات والفتيات النساء 
  سرةاأللم شمل 
 خطرالمعرضون لل نووالمراهق األطفال 
 في األفق بديلة دائمة لولانعدام أي ح. 

 

 

عملية إعادة  تنطوي

 اختيار التوطين على

 بلد من الالجئين ونقل

 ثالث بلد اللجوء إلى

 على يكون قد وافق

 استقبالهم
 

 

 

 

سوى  ال تحيل المفوضية

 األكثر ملفات الالجئين

عرضة للخطر إلى بلدان 

لنظر في إمكانية ثالثة ل

 إعادة توطينهم
 

 

 

 

عملية الفحص إلى جانب 

والتمحيص التي تقوم بها 

المفوضية، تمتلك بلدان 

إعادة التوطين إجراءات 

بها للتحقق من خاصة 

 الحاالت
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 .ذا الرابطهيمكن االطالع على المعايير المشار إليها أعاله في دليل إعادة التوطين، عبر 
 .تعليمه مستوى أولفرد ا دينإعادة التوطين غير مبنية على 

 

 فحص والتمحيصعملية ال

 فحص عمليةيخضع ل التوطين، إلعادة محتمل مرشحعلى أنه  ينمع الجئعند تحديد 
استيفائه  ومن ضعفهمن جوانب  لتأكدواالنتقال في ااستعداده ورغبته  من للتأكدوتمحيص 

 المفوضية تقدم الخطوات، هذه من االنتهاء بعدو. نيوطالتإعادة  بلدالخاصة ب القبول معايير
 .فيه للنظر التوطين إعادة بلد إلىالملف 

 التوطين إعادة بلدانتمتلك  ،المفوضيةوالتمحيص التي تقوم بها  فحصإلى جانب عملية ال
ت كان ذاإ مابلدان تقرر هذه ال شاملة، مراجعة بعدف. بها للتحقق من الحاالتخاصة  إجراءات

 .سنتين إلىمدة تصل  العملية هذهو ترفضهم. وقد تستغرق أ الالجئينستقبل هؤالء 

 إعادة واإلحصاءات عن الحقائقبعض  صحيفة الوقائع هذهستعرض ت وضيح،للمزيد من الت
 .المتحدة لوالياتتدقيق التي تقوم بها اال وعملية الالجئين توطين

 

 بعض اإلحصاءات عن عملية إعادة التوطين

 في الحكومات قبل من الالجئين توطين عادةفرصة إل 140,000 يحوال 2016العام  شهد

مجموع الالجئين المشمولين  من المائة في واحد من قلوقد مّثل ذلك أ. العالم أنحاء جميع
ما ال  أنالمفوضية  تقدر حين في الجئ، مليون 16ضية في العالم والبالغ باختصاص المفو

 .التوطين إعادةيحتاجون إلى  العالم في الالجئين مجموع من المائة في ثمانيةيقل عن 

في مختلف أنحاء  بلداً  30يفوق عدد البلدان التي تسمح باستقبال الالجئين إلعادة توطينهم 

عبر  بلدكل  فيباألمكنة المخصصة إلعادة التوطين  قائمةحدث . يمكن االطالع على أالعالم
 .هذا الرابط

 من همتوطين إعادةمن أجل  الجئ 24,300 من أكثرإحالة ملفات  2016تّمت خالل العام 

 نفسه. العام في مغادرة 16,000 من أكثرسّجلت  حين في لبنان،

من أجل  الجئ 40,000تّمت إحالة ملفات حوالي  ،2015و 2011 ينخالل الفترة الممتدة بو

 .الفترة تلك خالل مغادرة 20,550سّجلت نحو  حين في ،لبنان من همتوطين إعادة

 

  
 

 

 المائة في واحد من أقل

مجموع الالجئين  من

 في العالم ُيعاد توطينهم

 
 

 

 

 2016تّمت خالل العام 

 من أكثر إحالة ملفات

من أجل  الجئ 24,300

 لبنان من توطينهم إعادة

 
 

 

 

 خالل الفترة الممتدة بين

تّمت  ،2015و 2011

إحالة ملفات حوالي 

من أجل  الجئ 40,000

 لبنان من توطينهم إعادة
 

 

http://www.unhcr.org/46f7c0ee2.pdf
http://www.unhcr.org/us-refugee-resettlement-facts.html
http://www.unhcr.org/us-refugee-resettlement-facts.html
http://www.unhcr.org/573dc82d4.html
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 قصة عبد المعين

 

عبد المعين العبد وزوجته فاطمة وابناهما التوأمان، محمد وجمعة، وابنتهما، شهد، يستعدون لمغادرة الكحلونية، لبنان، 

 المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين/حسام حريري © من أجل إعادة بناء حياتهم في تامبا، فلوريدا.

بين مئات الالجئين السوريين الذين تجمدت حياتهم بعد أمر تنفيذي علق  كان عبد المعين وعائلته
 .إعادة التوطين في الواليات المتحدة األميركية منذ توقيعه

قال عبد المعين متذكراً يوم تلقى اتصاالً من المفوضية العام الماضي تخبره فيه بأنه يتم النظر في 
كنا جميعنا سعداء جداً وأفرحني ذلك "تحدة األميركية: طلب عائلته إلعادة التوطين في الواليات الم

 ".بشكل خاص ألنني أريد أن يحصل أوالدي على تعليم جيد وعلى مستقبل جيد

وكانت العائلة التي تستعد حالياً لبدء حياتها من جديد في تامبا، فلوريدا، من بين مئات الالجئين 
لماضي بعد أن علق قرار تنفيذي فعلياً دخولهم السوريين الذين ُرميت حياتهم في المجهول الشهر ا

إلى الواليات المتحدة. فبعد أن انتظروا ألعوام للحصول على فرصة إعادة بناء حياتهم، كان هذا 
 .الخبر مدمراً بالنسبة إليهم

فبراير وأخبروني بأنني  5اتصلوا بي مجدداً في "ولكن بعد مرور أسبوع، أُعيد األمل للعائلة: 

 ".تم نقض قرار الحظر وأننا نستطيع السفر“فر. قالوا لي بأنه أستطيع الس

ويتوقع عبد المعين وفاطمة أن يواجها بعض الصعوبات في االستقرار ولكنهما يقوالن بأنهما 
سيكون كل “مصممان على االندماج بأسرع وقت والتأقلم مع حياتهما الجديدة. وقال عبد المعين: 

صعباً في البداية ونحن جميعنا نحتاج إلى تعلم اللغة ولكننا سنعمل  شيء مختلفاً هناك. سيكون األمر
 ".بجد وسنتأقلم

أريد أن أقدم شيئاً إيجابياً وأن ينظر إلي الناس على أنني مسلم لديه أمور إيجابية يقدمها، وسيساعد "
 ".ذلك في تغيير نظرتهم إلينا

 أصبحت العائلة اليوم في الواليات المتحدة األميركية.

 .هذا الرابطكن االطالع على القصة كاملة ومشاهدة الفيديو عبر يم

 

  
 

كنا جميعنا سعداء جدًا "

وأفرحني ذلك بشكل 

خاص ألنني أريد أن 

يحصل أوالدي على 

تعليم جيد وعلى 

 ".ل جيدمستقب
 

 

 

سيكون كل شيء “

مختلفًا هناك. سيكون 

األمر صعبًا في البداية 

ونحن جميعنا نحتاج إلى 

تعلم اللغة ولكننا سنعمل 

 ".بجد وسنتأقلم

 
 

 

 

أريد أن أقدم شيئًا إيجابيًا "

وأن ينظر إلي الناس على 

أنني مسلم لديه أمور 

إيجابية يقدمها، وسيساعد 

ذلك في تغيير نظرتهم 

 ."إلينا
 

http://www.unhcr.org/ar/news/latest/2017/2/58a988c24.html
http://www.unhcr.org/ar/news/latest/2017/2/58a988c24.html
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 الجهات المانحة

 

 جمهورية كوريا،، إيطاليا، بلجيكا، آيرلندااالتحاد األوروبي، إسبانيا، إستونيا، ألمانيا، 
المملكة مالطة، ، رومانيا، السويد، سويسرا، فرنسا، فنلندا، قطر، كندا، الكويت، الدانمرك

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

فحة العنف لمكا األمم المتحدةمبادرة كما تم تلقي المساهمات من صندوق مواجهة الطوارئ و
 .فضالً عن تلك المقدمة من جهات مانحة خاصة في حاالت النزاع،

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

هذا التقرير من قبل المفوضية تجميع مواد تم 

السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين 

الوكاالت  مات المقدمة منباالستناد إلى المعلو

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 


