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 شيزدييغو إيبارا سان لشؤون الالجئين/

جانكيدار، الطالب السوري الجامعي البالغ 

عمر، يقوم بمساعدة طالب آخرين المن  ٣١

من ضمن برنامج المنح الدراسية المقّدمة 

في إطار مبادرة ألبرت أينشتاين األكاديمية 

 األلمانية لالجئين. 
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 خالل شهر آذارآخر التطورات 

 استقرار مستمرو من ذذائّي مستمرألتمويلٌ مستمر: 

 64 أن العالمي األغذية برنامج هأعد   الذي الغذائي األمن نتائج لرصد األخير تقريرال أظهر

 دوالرا   27 تلقواالذين  الجئا   656,651 عددهم البالغ سوريينال الالجئين من المائة في

ا   يتمت عون  المواد الغذائية لشراء العالمي األغذية برنامج من الثاني كانونشهر  في أمريكي 
بلغت  مساعدة،ال على يحصلوا لم الذين بين ومن. الغذائي ستهالكاال من مقبولة مستوياتب

المستفيدين من  بين الغذائي ستهالكاال تحسٌن كبير في ويبرز. المائة في 46 النسبةهذه 

 غذائيةال مساعدةبتأمين ال لتمويلالتدفق المستمر ل ساهم عندما 2016 عامال خالل المساعدة

ال  .2017 عامال من األول الربع في استمر الحصول على التمويل كما. بشكٍل منتظم وفع 

 قدرتها األسر أظهرت خيرة،األ شهرألا ىمد على الغذائي مناأل مستويات تحسن جانب إلى
 بالغذاء الصلة ذات التكيف استراتيجيات على كبير بشكلٍ  عتمادالا لخال من الصمود على
 من أجل ةالصحيعلى الرعاية  نفاقاإل من والحدبالدين المواد الغذائية  وشراءاالستدانة  مثل

 .الغذاء تكاليف تحمل

 ويمكن. ضخمة تبرعات بفضلوذلك  2016 عامال في إال اإليجابية االتجاهات هذه تتحقق لم

 التي لألسر المستدام واألمل واالستقرار الغذائي األمنفي  والفعال المستدام التمويل استثمار
  .اليقين عدم من حالة في تعيش

الغذائي كامال  على الموقع التالي:  األمن نتائجتجدون تقرير رصد 
http://www1.wfp.org/countries/lebanon. 

 الحرب في سوريا في عامها السابع

شخص  مليون 6.3 حوالي نسانية اإل المساعدة إلى شخص مليون 13.5 يحتاج سوريا، في

 محفوفة بحرية رحالت انطلقوا فيمن األشخاص  اآلالف مئات  داخل البلد نفسه نازح

من العمر  الخامسة دون سوريطفل  ماليين 3 ربايق ما وصول إلى المالذ لل بالمخاطر

هم  – واألطفال النساء من معظمهم -شخص  ماليين 5و ،النزاع سوى يعرفوا كبروا ولم

 في هائل ضغط تحتترضخ  ضيفةستالم المجتمعات جعل ما المجاورة، الدول في الجئون
 .والسياسية واالقتصادية االجتماعية التداعيات فيه تتحمل الذي الوقت

. اجاتاالحتي ال يواكب لألسف، التمويل، فمازال الضعف، نمواط   تزايدمرور الوقت و ومع
 الحاجة إلى ذلك في بما البلد، مستقبل لتقييم بروكسل في مؤتمر يعقد، نيسانشهر  أوائل في

 لتلبية العام هذا أمريكي   دوالر مليارات 8 ب المتحدة األمم لباتط. اإلنساني التمويل

 في بها التعهد تم هامة التزامات بعد ذلك ويأتي. المنفى وفي الداخل في السوريين احتياجات

 الضروري ومن العيش، وسبل بالتعليم يتعلق فيما وخاصة ،2016 عامفي ال لندن مؤتمر

 .الجهود االستمرار بدعم هذه

 الصراع يعيشون رياسو من الفلسطينيون الالجئونسبع سنوات مّرت و: سورية أصوات

 أكثر وجود مع دون،مشر   سوريا داخل فلسطيني الجئ 450،000 من المائة في 60 من أكثر

قة المناطق في محاصرين 28،900 من  اليرموك مثل إليها الوصول يصعب والتي المطو 

 األول الجيل كان الفلسطينيين  الالجئين من أجيال ثالثة على السورية األزمة أثرت. ودرعا

م فلسطينيون  ،1948 عامال في فلسطين شمال من أصال   هرب قد  مرتفعات من آخرونوقد 

 .1982 عامال في لبنان في األهلية الحرب منفر  عدٌد منهم  وأخيرا   ،1967 عامال في الجوالن

 

 

 التمويل

 والحكومة الوكاالت طالبت
 دوالر مليار 2.75بـ اللبنانية
 لبنان خطة في أميركي

لألزمة للعام  لإلستجابة
2017 . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

الالجئون السوريون 
 المسجلون

هناك حاليا  ما مجموعه 

شخصا  مسجال   1,011,366

تب المفوضية في الدى مك

  لبنان
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 مساعدات على يحصلون سوريا من فلسطيني الجئ 32،000 نحو حاليا   لبنان يستضيف

كما يمكنهم  األساسية، احتياجاتهم لتلبية نقدية مساعدات شكلعلى  األونروا، من حيوية
نها لهم  والصحية التعليمية األونروا خدمات االستفادة من  المانحين من سخي بدعمالتي تؤم 

 .2017 للعام لألزمة لإلستجابةلبنان  لخطة الدوليين

 لصراع،ا من سنوات ست خالل سوريا في الفلسطينيين الالجئين صمود ذكرى وإلحياء
 ".سورية أصوات" بعنوان مناصرة حملة األمم المتحدة وكالة أطلقت

ألفتها  التي -" المستقبلب حلمن" بعنوان وأغنية فلسطينيين الجئين ستة قصص تبادل خالل من
تها سين في  وأد   واجهها التي الصعوبات الحملة تعكس - األونروامجموعة من الطالب والمدر 

 .الصمود على والقدرة حول البقاء مؤثر سردٍ  مع 1948 عامال نذم الفلسطينيون الالجئون

لالستماع إلى األغنية وإلى  http://www.unrwa.org/voicesfromSyria موقع يمكنك زيارة

 أصوات الالجئين الست ة التي تمتد  عبر ثالثة أجيال.

 

التقرير األخير  يكشف كما النفسية، ي صحتهممتزايدة ف يواجهون أزمة يونالسور األطفال
 العالمية الطفل إنقاذ الصادر عن منظمة

 في المحاصرين األطفال بين نفسية صحية أزمة عنالعالمية  الطفل إنقاذ لمنظمة تقرير كشف
 .السابع عامها الحرب دخلت حيث سوريا،

من   سوريا في محافظات سبع في وبالغا   ومراهقا   ال  طف 450 من أكثر مع مقابالت إجراء تم

. النزاعفترة  أثناء أجريت نوعها من دراسة أكبر وهو ،"الخفي ة الجروح"أجل إعداد تقرير 
 من مرتعبين ،الدائم الخوف من حالة فيتقريبا   شونيعي األطفال من العديد أن ووجد التقرير

 .مدمرة نفسية آثار ما يؤدي إلى المستمر، والعنف الجوية والغارات القصف

 األطفال إن   التقرير هذامن أجل إعداد  استشارتهم تمت النفسي ة الصحةفي  خبراء وقال
 محنة األطفال يواجه اعندم تحدث أن يمكن والتي ،"السام اإلجهاد" تسمى حالة من يعانون
 أن ويمكن. السوري عالنزا في يحدث الذي الشديد العنف مثل األمد طويلة أو متكررة أو قوية
 على مدى الحياة. والبدنية النفسية األطفال صحة أثرا  على المستمر السام اإلجهاد يحمل

 القصفاستمرار  أن َروني تقريبا   األطفال وغالبية البالغين من المائة في 84 أن   النتائج نوتبي  

كما . اليوميةفي حياتهم  األطفالالذي يواجه  النفسي للضغط الرئيسي السبب هو والغارات

 في باألمان يشعر ما نادرا   أو باألمان يشعر ال نهمإ األطفال من المائة في 50 من أكثر يقول

أمام مدخل  حتى أو المنزل، خارج للعب باألمان يشعر ال منهم المائة في 40 بينما المدرسة،

  المنزل.

 مع األطفال سلوكفي  الخوف والعصبية قد ازادت ن  أ البالغين من المائة في 89 نحو وذكر

 بصورة يعانون األطفال إن   منهم المائة في 70 من أكثر يقول حين في الحرب، استمرار

 .الالإرادي والتبول المتكرر التبولمشاكل  من متزايدة

 يحصل ولم قريب وقت في الحربتنته   لم إذا  في طريقنا إلى أزمة هائلة نناأ الخبراءويؤكد 
 متى ضررال إصالح الصعب من سيكون ،يحتاجون إليه الذي النفسي الدعم على األطفال

 .البلوغ مرحلة وصولوا إلى

 

 قصصهم ونيرو في السادسة من العمر لبنانيونو سوريون أطفال

 مقابالتالعالمية  الطفل إنقاذ منظمة أجرت السورية، لألزمة السادسة السنوية الذكرى عشية
 ستة أعوام نتيجة تحديات يواجهون ولبنان سوريا منمن العمر  السادسة في أطفال ثالثة مع
 .لبنان شمال في األمنية الحوادثو سوريا في الصراع من

  
 

 

 من المائة في 64

 السوريين الالجئين

 عددهم البالغ

الذين  الجئا   656,651

دوالرا   27 تلقوا

 شهر كانون في أمريكي ا  

 برنامج من الثاني

 لشراء العالمي األغذية

عون  المواد الغذائية يتمت 

 من مقبولة بمستويات

 الغذائي االستهالك
 

 

 13.5 يحتاج سوريا، في

 إلى شخص مليون

اإلنسانية   المساعدة

 مليون 6.3 حوالي

داخل البلد  شخص نازح

 نفسه

 

 

 

مليون طفل  3حوالي 

سوري دون الخامسة من 

عمر كبروا ولم يعرفوا ال

 سوى النزاع 
 

 

http://www.unrwa.org/voicesfromSyria
https://i.stci.uk/sites/default/files/Invisible%20Wounds%20March%202017.pdf
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 زمن في جميعا   ولدوا. األزمات ضد  انعكاسات هذه يكافحون أطفال ثالثة وفراس ، رؤىفؤاد
. الرفاه لهمو تأمين التعليم أجل من جاهدة أسرهم بينما تسعى مؤكد غير هممستقبل الحرب،

 أصيبوا أو الوالدين أحد فقدان من إذ عانوا ،الصراعات في باهظا   ثمنا   األطفال دفع وقد
 .الحرب أثناء بجروح

 .https://youtu.be/dbE_3Co6UEw :قصصهم لمشاهدة التالية الصفحة يمكنك زيارة

 

 االجتماعي االستقرار أجل من التعليم

 من خالل االستناد إلى: االجتماعي االستقرار أجل من التعليم" نوانبع تعليميال مؤتمرال وجد

 Alertأليرت  منظمة نظمتهالذي  ،"المختلفة القطاعات استجابة لتوجيه والممارسة البحوث

من أجل  أساسي النظامي غير التعليم أن   لألزمة، السادسة السنوية الذكرى بمناسبة الدولية
 النظامي التعليم مقدمي بين التنسيق تعزيز على شجعا ويكم االجتماعي االستقرار تعزيز
 .النظامي وغير

 حاالت في التعليم توفير من التعليم قطاع ينتقل بينما ،حينه في النتائج بهذه الترحيب تم وقد
 .لبنان في السوريين لالجئين األجل ومتوسطة قصيرة حلولتقديم  نحو الطوارئ

 نع ممثال   40 من أكثربحضور و الدنمارك في روسكيلد جامعة مع بالشراكة المؤتمر دق  ع  و

 في التعليم دور لمناقشة أكاديميينو المتحدة األمم ووكاالت المدني والمجتمع اللبنانية الحكومة
 .لبنان في االجتماعي االستقرار تحسين

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المائة في 60 من أكثر

 الجئ 450،000 من

 سوريا داخل فلسطيني

دون  وجود مع ،مشر 

 28،900 من أكثر

 المناطق في محاصرين

قة  يصعب والتي المطو 

  إليها الوصول

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 من المائة في 89 نحو
ذكروا أن   البالغين

الخوف والعصبية قد 
 في سلوك ازادت
 استمرار مع األطفال
 بالحر
 
 
 

 النظامي غير التعليم
من أجل  أساسي
 االستقرار تعزيز

 االجتماعي

 

https://youtu.be/dbE_3Co6UEw
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 ليالالجئون السوريون يواجهون صعوبات في الحصول على التعليم العا

 

م  تعليم العالي منح الرنامج بن األكاديمية األلمانية لالجئين في إطار مبادرة ألبرت أينشتايتقد 

 متابعة دراستهمل الالجئين للطالب دراسية ا  منح ،"دافي" باسم والمعروف للمفوضية، التابع

 .الجامعة مستوى على

ا  بارزا   دافي برنامج شهد ،1992 عامال في نشأته ومنذ   2,240 عن يزيد ما نمك  ما  ،نمو 

. اللجوء بلدان من بلدا   41 في والكليات الجامعات في متابعة دراستهم من سنويا   الجئا   طالبا  

 عامال في اللبنانية الجامعات في بالدراسة الجئا   طالبا   315 ـل البرنامجهذا  سمح لبنان، وفي

ا  مقارنة بال 58 ما يعني ،2017  .2014 عامطالبا  إضافي 

 العالي التعليم الحصول على أمام العقبات تزال ال الشباب، الالجئين معظمإلى  بالنسبة ولكن

 .العالي التعليمب االلتحاق الجئين شبان ثمانية كل   من واحدل سوى نيمك وال. هائلة

 بسبب للدراسة الكافي الوقت لديهم ليس أنه دافي مبادرة من المستفيدين ثلث من أكثر ذكرو

 .2016 عامفي ال لتقييم وفقا   أسرهم، ودعم لعملية التي تجبرهم على االمنزل الضغوطات

 السابقة،الدراسة  شهادات ذلك في بما اإلدارية، الوثائق إلى االفتقار فإن ذلك، إلى باإلضافة

ل  .بالجامعات االلتحاق في الراغب السوري الشباب تواجه التيالعديدة  العقبات إحدى يشك 

 حين في. بالجامعات االلتحاق متطلبات قائمة ضمن الصالحة المؤقتة قامةاإل صاريحبرز تت

 على الحصول في الطالب لمساعدة فيها التسجيل عند وثيقة اليوم تمنح تلك األخيرة أن  

 تجديدال رسوم تسديد غير قادرين على لبنان في الالجئين غالبية نإال أ المؤقتة، اإلقامة

 .أمريكي دوالر 200 قدرهالإلقامة و سنويةال

 يمكنهم المفوضية لدى المسجلين السوريين الالجئين أن   الماضي الشهر لبنان حكومة أعلنت

 وكذلك بحرارة الالجئون به بيرح   وهذا تعديل – بشكٍل مجاني إقامتهم تصاريح تجديد اآلن

 .التجديد رسوم عن التنازلبطالب  طالمال الذي اإلنساني المجتمع

 دراستهم إتمام من يتمكنوا حتى الالجئين الطالب على اإلجراء هذا قأن ينطبت المهم ومن

 .إليه بالعودة لهم الظروف تسمح عندمابلدهم  بناء إعادة في خبرتهممن خالل  والمساهمة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 برنامج "دافي"، يقدم
 للطالب دراسية منحا  

لمتابعة  نالالجئي
 مستوى على دراستهم
 الجامعة

 
 
 
هذا  سمح لبنان، في

 طالبا   315 لـ البرنامج
 في بالدراسة الجئا  

 في اللبنانية الجامعات
 ما يعني ،2017 العام
ا   58 طالبا  إضافي 

 2014مقارنة بالعام 
 
 
 
 لواحد سوى يمكن ال
 شبان ثمانية كل   من

 االلتحاق الجئين
 بالتعليم العالي

 
 
 
 اإلقامة رز تصاريحتب

 الصالحة المؤقتة
 متطلبات قائمة ضمن

 بالجامعات االلتحاق



2017 - آذار ،لبنان –آخر المستجدات المشتركة بين الوكاالت    
 

 
 مفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين ال

 www.unhcr.org -)المفوضية( 

6 

 قّصة جانكيدار

 
من العمر يتحدث مع أصدقائه داخل حرم الجامعة اللبناني ة في لبنان.  31جانكيدار، الطالب السوري البالغ 

 المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين/ دييغو إيبارا سانشيز©

ه يرغب في متابعة دراسته من ذ أن كان طالبا  في المدرسة الثانوية في سوريا وجانكيدار يدرك أن 

في العلوم السياسية. ولكن بعد فترة وجيزة على تسجيلهم في جامعة حلب، اضطر إلى التخلي عن 

 الدراسة إلعالة أسرته.

درة بلدته قوباني والتوجه ، وجب عليه مغا2011من ثم  عندما اندلعت الحرب في سوريا في العام 

ة  ة أخرى إلى الحصول على شهادة جامعي  ة محاوال   –إلى لبنان، حيث سعى مر  ولكن هذه المر 

ة وتغطية نفقاته. ويقول جانكيدار "لقد  التوفيق بين أربع وظائف مؤقتة من أجل دفع الرسوم الدراسي 

ال ودهان وألجٍر إضافي في برا  مج تلفزيونية سورية ولبنانية".عملت في صيانة المصاعد، كحم 

عاما  للحصول على شهادة دراسية أمٌر شائٌع بين الالجئين السوريين في  31إن  كفاح طالب ال 

 لبنان، فواحد من بين ثمانية أشخاص ينجح في متابعة التعليم العالي.

برنامج وعن  ، سمع جانكيدار عن المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين2015في العام 

ة. قام منح التعليم العالي  بطلب بتقديم التابع لها تحديدا ، والمعروف ب"دافي" تمول ه الدولة االلماني 

يله على المصاعب تغلب وجيزة فترة وبعد المنحة للحصول على هذه  الإلكم  منحة دراسية كاملة بَن

 .اللبنانية الجامعة في واإلدارية السياسية العلوم في الماجستير

 (رابط)هنا  الكاملة القصة اقرأ

 حماية*تم تغيير األسماء ألغراض تتعلق بال
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http://www.unhcr.org/news/stories/2017/3/58d236b04/syrian-refugees-face-tough-odds-quest-higher-education.html
http://www.unhcr.org/news/stories/2017/3/58d236b04/syrian-refugees-face-tough-odds-quest-higher-education.html
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 الجهات المانحة
 

 ا،جمهورية كوري، 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. 

كافحة العنف لم األمم المتحدةمبادرة مواجهة الطوارئ وكما تم  تلقي المساهمات من صندوق 
 .فضال  عن تلك المقدمة من جهات مانحة خاصة في حاالت النزاع،

  معلومات هذا التقريرالوكاالت التي ساهمت في 

 

، المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون العالمي ة رناشيونال أليرت، منظمة إنقاذ الطفلإنت
 ، برنامج األغذية العالمي.فلسطينيينالالجئين ال إلغاثة وتشغيل األمم المتحدةالالجئين، وكالة 

   

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هذا التقرير من قبل المفوضية تجميع مواد تم 

السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين 

الوكاالت  باالستناد إلى المعلومات المقدمة من

اإلنسانية المساهمة في االستجابة للتصدي 

 ألزمة الالجئين السوريين في لبنان.

ى االتصال بدانا للمزيد من المعلومات، يرج

سليمان على عنوان البريد اإللكتروني 

sleiman@unhcr.org  أو ليزا أبو خالد

 .aboukhal@unhcr.orgعلى العنوان 


