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عدد النازحني املسجلني  التمويل املطلوب
للمفوضية مستوى التمويل  عدد الرشكاء

التنفيذيون

يتم أيضاً متويل خطة االستجابة االقليمية لألزمة السورية عرب هبات خاصة من كل من أملانيا وإيطاليا ودولة الكويت ودولة قطر واململكة العربية السعودية والسويد وسويرسا واإلمارات العربية املتحدة

لدى مسجلني  سوري  نازح  مليون   1.08 من  أقل  هناك  كان  أيلول،   30  بحلول 
بناًء لبنان.  أنحاء  مختلف  يف  موقعاً   1,750 من  أكرث  يف  ويعيشون   املفوضية 
الفصل خالل  معلقة  التسجيل  عملية  بقيت  اللبنانية،  الحكومة  تعليامت   عىل 
املفوضية إىل  يتوجهون  الذين  السوريون  النازحون  أما  السنة.  من   الثالث 
وقف بشأن  باملشورة  تزويدهم  فيتّم  واملساعدة،  الحامية  عىل   للحصول 
الضعف وجوانب  األساسية  البيولوجية  بياناتهم  تقييم  ويتم  التسجيل   عملية 
الرشكاء قبل  من  الحيوية  احتياجاتهم  تلبية  تتم  ليك  منها  يعانون  التي 

 الحامية
 تواصلت عمليات التحقق لتحديث املعلومات حول النازحني السوريني املسجلني
 واستعراض احتياجاتهم وإلغاء ملفات أولئك الذين تبنّي أنهم قد غادروا البالد.
 تتّم عمليات التحقق عرب وسائل مختلفة، مبا يف ذلك األنشطة االعتيادية املنفذة يف
 مكاتب املفوضية والزيارات املنزلية للنازحني من قبل املفوضية ورشكائها، فضالً عن
 عملية التثبّت السنوية التي يقوم بها برنامج األغذية العاملي لتوزيع املواد الغذائية.
 وخالل الفرتة املمتّدة بني كانون الثاين وأيلول 2015، عمدت املفوضية إىل شطب
.نحو 149,000 نازح سوري من قاعدة بياناتها الخاصة بعملية التسجيل يف لبنان

للنازحني الثانوية  التنقالت  يف  زيادة   2015 العام  من  الثاين  النصف  شهد   لقد 
 سواء عرب لبنان أوانطالقاً منه. وتشري التقارير إىل أن غالبية السوريني املغادرين
أما آخر.  بلٍد  إىل  للمغادرة  فقط  سوريا  من  مبارشة  إليه  يأتون  إمنا  لبنان   من 
تدهور إن  تحديده.  فيصعب  لبنان،  يف  املقيمني  السوريني  من  املغادرين   عدد 
 بيئة الحامية )مثل عدم القدرة عىل تجديد اإلقامة( وتضاؤل املساعدة املتاحة
 للسوريني يف لبنان، فضالً عن انعدام الفرص لكسب الرزق، قد أدى إىل تزايد عدد
السوريني املقيمني يف لبنان الذين أعربوا عن عزمهم املغادرة والتوجه إىل بلد ثالث

املساعدات إىل  الوصول  وإمكانية  الحامية  املفوضية مع رشكائها ضامن   تحاول 
 والخدمات اإلنسانية يف لبنان. كام يتّم تقديم املشورة القانونية إىل النازحني يف
 سائر أنحاء البالد للتأكد من اطالعهم عىل سياسات الحكومة اللبنانية، ال سيام يف
 ما يتعلق باإلقامة ووثائق األحوال الشخصية. وقد عمدت املفوضية واملنظامت
 الرشيكة إىل حشد أكرث من 500 متطّوع يف مجال توعية الالجئني من مجتمعات
هذه عىل  تؤثر  التي  الرئيسية  القضايا  عن  واإلبالغ  تحديد  أجل  من   النازحني 
 املجتمعات. ويتم استخدام هذه املعلومات من قبل املفوضية ورشكائها لتحسني
النازحني األكرث ضعفاً وتحسني الربامج. ننننن نننننننن نن ننننننن  استهداف 
نننن ننننننن نننننننن نننننن ننن ننننننننن نننننننن ننننننننن نن ننننن

بعض األرقام الرئيسية من العام 2015

االستجابة ألزمة النازحني السوريني

ملحة رسيعة عن إنجازات مفوضية األمم املتحدة العليا لشؤون الالجئني يف لبنان 

 يشّكل إيجاد الحلول خارج لبنان للنازحني األكرث ضعفاً وعرضة للخطر األولوية.
نازح  6,000 من  أكرث  توطني  بإعادة  تعهدات  العام  هذا  املفوضية  تلقت   وقد 
التوطني، إلعادة  املخصصة  األماكن  يف  الزيادة  وبفضل  ثالثة.  دول  يف   سوري 
.تأمل املفوضية التمكن من إعادة توطني أكرث من 11,000 نازح معرّض للخطر

حملة “العودة إىل املدرسة”

ــال -  ــائر األطف ــاٌح لس ــع مت ــف التاس ــى الص ــاين حت ــم املج إن التعلي
اللبنانيــني وغــري اللبنانيــني - يف املــدارس الرســمية. لقــد أطلقــت وزارة 
ــون  ــدره 94 ملي ــغ ق ــايل بل ــم م ــل دع ــايل، بفض ــم الع ــة والتعلي الرتبي
أمــرييك، وتــّم تقدميــه مــن خــالل املفوضيــة واليونيســيف  دوالر 
والجهــات املانحــة الدوليــة، حملــة “العــودة إىل املدرســة” مــن أجــل 
ــة  ــذه الحمل ــت ه ــد تضمن ــول 2015. وق ــاين يف 21 أيل ــم املج التعلي
أكــرث مــن 600 دورة توعيــة ونشــاط مجتمعــي محــي حــول التعليــم، 
آليــة  املفوضيــة  كــام طــّورت  األرس.  اســتهدفت آالف  قــد  وهــي 
ــة  ــة بإمكاني ــائل املتصل ــن املس ــالغ ع ــة لإلب ــة مجتمعي ــد وإحال تحدي
االلتحــاق باملــدارس وحضــور الصفــوف ومعالجــة هــذه املســائل. 
وقــد متــت تعبئــة أكــرث مــن 100 متطــوع يف مجــال توعيــة الالجئــني، 
يتمتّعــون بخلفيــة محــددة يف مجــال التعليــم، للمشــاركة يف الحملــة.

تــأيت هــذه املبــادرة متاشــياً مــع التــزام الــوزارة واملجتمــع الــدويل بتوفري 
ــوق اإلنســان،  ــن حق ــال، وهــو حــق أســايس م ــم لســائر األطف التعلي
يجــب توفــريه لــكل طفــل. تهدف هــذه املبــادرة للوصــول إىل 166,667 
طفــالً لبنانيــاً و200,000 طفــل غــري لبنــاين بحاجــة إىل املســاعدة – أي 
366,667 طفــالً كعــدد إجــاميل. وقــد أشــارت الســيدة مــرياي جــريار، 
ــد  ــي تحدي ــة “ه ــة املفوضي ــان، إىل أن أولوي ــة يف لبن ــة املفوضي ممثل
ــدارس  ــم يف امل ــجيع اندماجه ــدارس وتش ــن امل ــني م ــال املترسب األطف
الرســمية يف لبنــان”. وأضافــت، “يف الوقــت الــذي يواجــه فيــه الالجئون 
والنازحــون تحديــات متزايــدة يف حياتهــم اليوميــة، مثة حاجة ماســة إىل 
توفــري التعليــم النظامــي واملعــرتف بــه ألطفالهــم. فذلــك سيســاعدهم 
بلدهــم.” إىل  بأمــان  العــودة  عــىل  قادريــن  يصبحــون  عندمــا 



فثمة ورشكائها.  املفوضية  من  لكّل  أولوية  هّي  النازحني  األطفال  حامية  أّن   كام 
األطفال مساعدة  إىل  تهدف  التي  واألنشطة  والخدمات  الربامج  من   مجموعة 
األنشطة: هذه  بني  ومن  العنف.  من  الناجني  أو  العنف  لخطر  املعرضني   النازحني 
النازحني قدرات  تعزيز  املناسبة؛  الخدمات  إىل  اآلمنة  واإلحالة  الرسيع   التحديد 
بشكل االحتياجات  وتلبية  املعاملة  إساءة  ملنع  األمامية  الخطوط  يف   والعاملني 
ذات األنشطة  سائر  يف  وإدماجها  الطفل  لحامية  الوطنية  النظم  تعزيز   أفضل؛ 
األطفال من  العديد  مثة  املضيفة.  واملجتمعات  الالجئني  مجتمعات  ضمن   الصلة 
 السوريني املولودين يف لبنان املعرضني لخطر انعدام الجنسية يف حال عدم تسجيل
إمكانية عدم  تشمل  وقد  قاسية  الجنسية  انعدام  عىل  املرتتبة  والنتائج   والدتهم. 
خطر عن  فضالً  الصحية،  والرعاية  التعليم  مثل  العامة،  الخدمات  إىل   الوصول 
إىل باإلضافة  سوريا.  إىل  اآلمنة  بالعودة  الظروف  تسمح  عندما  األرسي   االنفصال 
 حمالت التوعية العامة الواسعة النطاق، يتلقى األهل املشورة بشأن الخطوات التي
 يجب اتخاذها من أجل تسجيل والدة أطفالهم. كام تعمل املفوضية مع الحكومة
اإلدارية املامرسات  ومواءمة  اإلجراءات  تبسيط  عىل  املدين  واملجتمع  .اللبنانية 

 يتأثر النساء واألطفال بشكل غري تناسبي جرّاء العنف الجنيس والعنف القائم عىل
الناجون يحتاج  املنزيل.  العنف  شكل  عىل  مُيارس  الذي  ذلك  خاصة  الجنس،   نوع 
فضالً طبية،  خدمات  ذلك  يف  مبا  للحياة،  ومنقذة  طارئة  خدمات  العنف   من 
القدرات دعم  إىل  املفوضية  وتسعى  والقانوين.  واالجتامعي  النفيس  الدعم   عن 
القائم والعنف  الجنيس  بالعنف  املتصلة  القضايا  ملواجهة  واملؤسساتية   املحلية 
عرب والفتيات  للنساء  آمنة  بيئة  توفري  خالل  من  ذلك  يف  مبا  الجنس،  نوع   عىل 
وتقديم لالستامع  ومراكز  نسائية  موارد  مراكز  وإنشاء  املحلية  املجتمعات   تعبئة 
من شخص   6,000 من  أكرث  متّكن  الحايّل،  العام  من  التاريخ  هذا  وحتى   املشورة. 
أكرث من 500 تدريب  تّم  املفوضية، كام  املدعومة من  اآلمنة  األماكن  إىل   الوصول 
العنف من  للناجني  واألخالقية  اآلمنة  اإلحالة  عىل  األمامية  الخطوط  يف   عامل 
املناسبة الرعاية  عىل  يحصلوا  ليك  الجنس  نوع  عىل  القائم  والعنف  الجنيس 

املساعدات األساسية
 ومع تفاقم األزمة، ازداد ضعف النازحني وباتوا أكرث عرضة للخطر، يكافحون حتى لتلبية
هي النقدية  املساعدات  أن  الرأي  استطالعات  أكّدت  وقد  األساسية.   احتياجاتهم 
بتلبية  وسيلة الدعم املفضلة لديهم إذ متّكنهم من تحديد األولويات يف ما يتعلق 
 احتياجاتهم الخاصة بطريقة كرمية ومرنة. كام أنها طريقة رسيعة وقليلة التكلفة.
الثاين 2015 من أجل تحديد الزيارات املنزلية، التي بدأت يف كانون   لقد استمرّت 
من الثالث  الفصل  خالل  والغذائية،  النقدية  املساعدات  عىل  للحصول   األهلية 
 العام. وبحلول شهر أيلول 2015، تّم تقييم أكرث من 90,000 أرسة وتزويد أكرث من
ميثل وذلك  املفوضية.  قبل  من  شهري  مايل  بدعم  ضعفاً  األكرث  من  أرسة   15,000 
العام 2015 استهدافه خالل  إىل  املفوضية  الذي تطمح  العدد  .أكرث من %80 من 

املبادرات الرامية إىل تعزيز التضامن

تــّم خــالل شــهر متــوز عــرض نتائــج دراســة اســتقصائية عــن تصــّورات النازحني 
والالجئــني الســوريني يف لبنــان، كانــت قــد أجريــت مــن قبــل جامعــة القديــس 
ــران 2015. لقــد بيّنــت هــذه  ــة يف شــهر حزي يوســف بتكليــف مــن املفوضي
الدراســة أن تصــّورات الالجئــني يف لبنــان بشــكل عــام ليســت ســلبية بقــدر مــا 
يتــم تصويــره، خاصــة يف وســائل اإلعــالم. غــري أنهــا قــد أظهــرت مــدى الحاجــة 
إىل بــذل املزيــد مــن الجهــود مــن أجــل تعزيــز العالقات بــني املجتمَعــني. تعمل 
ــة التــي تتصــدى للمخــاوف  املفوضيــة عــىل زيــادة دعمهــا للحلــول املجتمعيّ
املشــرتكة مــن خــالل مبــادرات مختــارة ترمــي إىل تعزيــز التضامــن. فيتــم متكني 
لجــان املجتمعــات املحليــة، التــي تضــّم رجــاالً ونســاء لبنانيــني وغــري لبنانيــني، 
مــن أجــل تحديــد املشــاريع الشــديدة التأثــري عــىل التعايــش الســلمي 
وتعزيــز البيئــة الوقائيــة لألشــخاص املعرّضــني للخطــر يف كال املجتمعــني.

االستعدادات لفصل الشتاء

ــني ــني والنازح ــدى الالجئ ــف ل ــب الضع ــام 2015 لجوان ــم الع  وفقــا لتقيي
 يف املائــة مــن األرس النازحــة تعيــش حاليــاً تحــت VASyR(، 70( الســوريني
 خــط الفقــر، أي بأقــل مــن 3.84 دوالر أمــرييك للفــرد يف اليــوم. ومــن املتوقـّـع
ــربد ــة لل ــة معرّض ــورية نازح ــن 190,000 أرسة س ــرث م ــاك أك ــون هن  أن يك
 والصقيــع وبحاجــة إىل املســاعدة األساســية والدعــم مــن أجــل تحســني
 ظــروف إيوائها/تجهيــز مســاكنها يف هــذا الشــتاء. ســتتمّكن املفوضيــة
ــة إىل ــا. باإلضاف ــة منه ــم املســاعدات الشــتوية إىل 180,000 عائل ــن تقدي  م
ــة إىل ــامت الرشيك ــة واملنظ ــتعمد املفوضي ــة، س ــاعدات النقدي ــري املس  توف
 توزيــع مــواد اإليــواء واإلغاثــة األساســية لضــامن تجهيــز النازحــني والســكان
 اللبنانيــني املعرضــني للخطــر ملواجهــة درجــات الحــرارة املنخفضــة. ويف
 املناطــق التــي ال تحتــوي عــىل أجهــزة رّصاف آيل )كــام يف منطقــة عرســال(،
 ســيتّم توفــري دعــم عينــّي وقســائم للوقــود. وســيتّم بــذل الجهــود لضــامن
تجهيــز مســتلزمات  مجموعــات  توزيــع  خــالل  مــن  املالجــئ   حاميــة 
.املســاكن ملقاومــة العوامــل الجويّــة، مبــا يف ذلــك معــّدات العــزل والصيانــة

اإليواء
 تُعترَب ظروف اإليواء من املؤرشات املعتمدة لتحديد درجة هشاشة األرس، ويبدو أن ظروف
خمسة نحو  أن  إىل  العام  لهذا  التقديرات  تشري  بالتدهور.  آخذة  النازحني   إيواء 
 وخمسني يف املائة من النازحني يعيشون يف مخيامت عشوائية أو مباٍن غري مكتملة
 أو شقق مكتظة أو مساكن أخرى غري الئقة – أي ما ميثل زيادة بنسبة خمسة عرش
 يف املائة مقارنة بالعام املايض. لقد استفاد أكرث من 38,000 نازح خالل الفرتة املمتدة
الشتاء، لفصل  واستعداداً  اإليواء.  مجال  يف  املساعدات  من  وأيلول  متوز  شهري   بني 
الفصل. فتّم املناخية خالل هذا  العوامل   تّم تكثيف أعامل تجهيز املساكن ملقاومة 
 تزويد 6,000 أرسة تعيش يف مخيامت عشوائية ومبان متدنية املستوى مبواد لإليواء
 ومجموعات أدوات للصيانة عن طريق املفوضية ورشكائها. كام جرى توزيع قسائم
 ملواد البناء من أجل تعزيز وتحسني ظروف املساكن. باإلضافة إىل ذلك، تلقت 550
التأهيل إعادة  أعامل  خالل  من  املساعدة  املستوى  متدنية  مبان  يف  تعيش   عائلة 
أكرث من 1,000 أرسة استفادت  منه. كام  اإلعفاء  أو  اإليجار   املنفذة مقابل تخفيض 
 تعيش يف مخيامت عشوائية من عمليات تحسني املواقع وتدعيم املساكن من أجل
ومبان مؤقتة  خيام  يف  يعيشون  الذين  النازحني  مساعدة  وبهدف  الفيضانات.   منع 
 متدنية املستوى عىل التنعم بالدفء والجفاف خالل فصل الشتاء، جّهزت املفوضية
بالعزل. وقد متّت تجربة هذه املجموعات يف خمسة مبان  مجموعات لوازم خاصة 
 متدنية املستوى يف بلديّتَي عكار والشوف، فضالً عن ملجأين يف مخيم عشوايئ يف البقاع
 الغريب. وقد جاءت ردود فعل املستفيدين إيجابية جداً حتى هذا التاريخ. فقد كان
تركيب مواد العزل سهالً والحظ املستفيدون تغرياً كبرياً يف درجة الحرارة فور انتهائها

 

 .أرسة سورية نازحة تتحدث إىل أحد موظفي املفوضية امليدانيني أثناء زيارة منزلية يف مخيم عشوايئ يف طرابلس

مفوضية األمم املتحدة العليا لشؤون الالجئني/2015



156،000 48,944 زيارات الرصد

27،500 7،990 املشورة القانونية

9،000 6،996  األشخاص الذين متت إحالتهم للدخول لدواعي إنسانية وإعادة التوطني 

3،500 3،156 الزيارات التي إجريت ملراكز األحتجاز

الهدف يف حال توافر التمويل الكامل
عدد األشخاص الذين تم الوصول إليهم

كانون الثاين - أيلول

الحامية والتوعية

مؤرشات رئيسية لعام 2015

حامية الطفل

10،960 6،273
 األشخاص الذين متكنوا من الوصول إىل خدمات منع العنف الجنيس والعنف

القائم عىل نوع الجنس والتصدي له

510 514
 عاملو الصف األمامي الذين خضعوا للتدريب عىل عمليات اإلحالة اآلمنة

واألخالقية

 العنف الجنيس والعنف القائم عىل نوع الجنس

3،100 2،648 األطفال الذين تلقوا املساعدة من خالل إدارة الحاالت

450 559 األشخاص الذين تلقوا التدريب عىل معايري حامية اأطفال

الصحة
خالل من  الصحية  الخدمات  إىل  الوصول  عىل  قادرين  لبنان  يف  النازحون  يزال   ال 
خالل املتنقلة.  الصحية  والخدمات  األولية  الصحية  الرعاية  ومراكز   املستشفيات 
الدعم لحوايل 40,000 معاينة يف املفوضية  العام 2015، قّدمت  الثالث من   الفصل 
بصحة متعلقة  لحاالت  املعاينات  تتم هذه  ما  غالباً  األولية.  الصحية  الرعاية   مجال 
لـ14,000 الدعم  املفوضية  أّمنت  كام  املزمنة.  األمراض  ورعاية  والحمل   الطفل 
باإلضافة وتوليد.  طارئة  حاالت  أجل  من  وذلك  الفصل،  هذا  خالل  استشفاء   حالة 
الصحية الرعاية  مراكز  يف  عامالً  لـ63  مالياً  دعامً  أيضاً  املفوضية  قّدمت  ذلك،   إىل 
األولية التابعة لوزارة الصحة العامة خالل هذا الفصل، مبا يف ذلك 20 ممرّضة وقابلة

التعليم
 هناك حالياً أكرث من 400,000 طفل نازح سوري يف لبنان ترتاوح أعامرهم بني 5-17
الدرايس 16-2015، وكجزء من خطة للعام  املدرسة.   عاماً، وأكرث من نصفهم خارج 
 التزم ،)RACE( وزارة الرتبية والتعليم العايل لتوفري التعليم لجميع األطفال يف لبنان
املدارس نازح يف  العايل بتسجيل ما يصل إىل 200,000 طفل  الرتبية والتعليم   وزير 
الدروس تؤّمن  رسمية  مدرسة   1,000 من  بأكرث  االلتحاق  للنازحني  ميكن   الرسمية. 
دوام ضمن  صفوفاً  أيضاً  ستفتح  مدرسة  و259  االعتيادّي  الصباحّي  الدوام   ضمن 
 ثاٍن خالل فرتة بعد الظهر ابتداًء من ترشين األول 2015. وكجزء من دعمها لخطة
RACE ووزارة الرتبية والتعليم العايل، تلتزم املفوضية بدعم التحاق 20,000 طفل 
 نازح بصفوف الدوام الثاين للعام الدرايس 16-2015. ولزيادة نسبة االلتحاق باملدارس
 ومنع الترّسب املدريس، استهدفت املفوضية أيضاً آالف األرس من خالل حملة “العودة
اإلشارة من  بّد  ال  الختام  ويف  البالد.  أنحاء  مختلف  يف  نفذتها  التي  املدرسة”   إىل 
العايل والتعليم  الرتبية  وزارة  من  موظفاً  لـ11  املايل  الدعم  تقدم  املفوضية  أّن  .إىل 

املياه والرصف الصحي
خاص بشكل  معرّضون  الئقة  غري  إيواء  ظروف  يف  يعيشون  الذين  النازحني   إن 
باملخاطر التحجج  مؤخراً  تّم  وقد  املياه.  طريق  عن  املنقولة  باألمراض   لإلصابة 
قبل من  الصلبة  النفايات  وإدارة  الصحي  الرصف  سوء  عن  الناجمة   الصحية 
الفرق تعمل  العشوائية.  املخيامت  إخالء  لطلب  كمرّبر  السلطات   بعض 
تعزيز عن  فضالً  القضايا،  هذه  معالجة  عىل  الصحي  والرصف  باملياه   املعنية 
واملنظامت املفوضية  متكنت  لقد  املأمونة.  الرشب  مياه  إىل  الوصول   إمكانية 
ألكرث الصحي  الرصف  تحسني  من  العام  من  الثالث  الفصل  خالل   الرشيكة 
شخص  11,000 لحوايل  الرشب  مياه  إىل  الوصول  وأّمنت  شخص   9,000 .من 

 تختلف املنهجية املتبعة يف تنفيذ برامج املياه والرصف الصحي والنظافة الصحية
الرشيكة ورشكات املفوضية واملنظامت  تقوم  املناطق،  للمناطق. ففي بعض   تبعاً 
 القطاع الخاص برتكيب أنظمة متوسطة إىل واسعة النطاق، مثل خزانات وآبار املياه
 أو آبار لجمع وتوفري املياه لكّل من السكان اللبنانيني والنازحني السوريني. أما يف
املتدنية املستوى، فقد العشوائية واملالجئ الجامعية واملساكن األخرى   املخيامت 
 تّم تسليم 110 ماليني لرت من املياه حتى هذا التاريخ من العام، وذلك بشكل رئييّس
السنة(. من  األّول  النصف  منذ  إضايف  مليون   24( املياه  نقل  صهاريج   من خالل 
 وتشمل أنشطة الرصف الصحي أيضاً جمع والتخلص/إزالة أكرث من 83 مليون لرت
العشوائية املخيامت  يف  رئييس  بشكل  وذلك  املنزلية،  املراحيض  من  الحأمة   من 
.وإىل حّد ما يف بعض املالجئ الجامعية الواقعة يف محافظتَي البقاع وجنوب لبنان

40،300 8،428 حاالت االحتياجات الخاصة التي متت إحالتها من خالل متطوعني

1،500 487 املتطوعون يف مجال توعية الالجئني الذين متت تعبئتهم

35 30 املراكز املجتمعية التي تّم إنشاؤها

82،800 111،635 األشخاص املسجلني واملستفيدين من أنشطة املراكز املجتمعية

3،150 315 األشخاص الذين خضعوا للتدريب عىل الحامية املجتمعية

6،690 1،074 األشخاص الذين تلقوا مساعدات نقدية للحامية الطارئة

التنمية املحلية



22،000 3،801 األشخاص الذين تلقوا معلومات حول تسجيل الوالدات من خالل املشورة الفردية

450 191
 األشخاص الذين تلقوا معلومات حول تسجيل الوالدات من خالل جلسات

التوعية

انعدام الجنسية

الهدف يف حال توافر التمويل الكامل
عدد األشخاص الذين تم الوصول إليهم

كانون الثاين - أيلول

12،600 62،000

 األطفال الذين تلقوا الدعم للتعليم األسايس يف العام الدرايس 2014/2015 من

:خالل دعم مايل مقدم إىل وزارة الرتبية والتعليم العايل

الدوام الصباحي

47،000 75،000 الدوام املسايئ

2،748 680
األطفال الذين تلقوا الدعم للتعليم املهني يف العام الدرايس 2014/2015

التعليم

55،000 15،298
 ااألرس التي تلقت املساعدة ملرة واحدة عىل األقل من خالل هبة نقدية متعددة

األغراض

املساعدات األساسية

210،295 119،197
 ااألشخاص الذين تلقوا رعاية صحية أولية، مبا يف ذلك رعاية صحية إنجابية

ونفسية

65،000 41،378
 األشخاص املستفيدون من إحالة إىل رعاية صحية منقذة لحياة، مبا يف ذلك

حاالت توليد

31،000 23،769 حاالت التوليد

الصحة

310،666 88،445 األشخاص الذين تلقوا دعامً يف مجال اإليواء

71/070 71،005 تحسني املأوى واملوقع يف مخيامت عشوائية

172،329 8،179 إعادة تأهيل طفيفة ملبان متدنية املستوى

67،267 9،261 إعفاء من اإليجار يف مبان معاد تأهيلها

املأوى

1،479،318 35،050 بنية تحتية للرصف الصحي، صيانة ومعالجة مياة الرصف الصحي

342،020 258،708 حمالت توعية عىل النظافة الصحية، مواد للنظافة الصحية

4،291،155 58،983 إمكانية الوصول إىل املياه اآلمنة لالستعامل

 املياه والرصف الصحي والنظافة

).امليزانية املقدرة للعام 2015 )د.أ ).امليزانية املخصصة للعام 2014 )د.أ

مليون 32.5 مليون 50.5
 الدعم املؤسيس )إعادة تأهيل البنى التحتية، توفري املوظفني وتدريبهم،

)املعدات والتجهيزات، اللوازم، األدوية واللقاحات

مليون 10.5 مليون 9.7
 املشاريع املجتمعية )يف مجاالت الصحة، التعليم، سبل الرزق، املياه

 )والرصف الصحي والنظافة الصحية، الطرق واملرافق املحلية

مليون 43 مليون 60.2 مجموع االستثامرات

الدعم املؤسيس واملجتمعي

* مبا يف ذلك األرس التي من املمكن أن تكون قد تلقت مساعدة نقدية أو أي مساعدة أخرى خالل أشهر الشتاء الخمسة


