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االستجابة ألزمة النازحني
السوريني النازحين
للنيبتالاستجابة لأزمة
ملحة رسيعة عن إنجازات مفوضية األمم املتحدة العليا لشؤون الالجئني يف لبنان

بعض األرقام الرئيسية من العام 2015
41

64%

عدد الرشكاء
التنفيذيون

مستوى التمويل

مليون 471

التمويل املطلوب
للمفوضية

1,069,000

عدد النازحني املسجلني

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

بحلول  31كانون األول  ،2015كان هناك نحو  1.069مليون نازح سوري مسجلني
لدى املفوضية ويعيشون يف أكرث من  1,750موقعاً يف مختلف أنحاء لبنان .بنا ًء عىل
تعليامت الحكومة اللبنانية الصادرة يف شهر أيار ،ظلت عملية التسجيل معلقة خالل
الفصل الرابع من العام  .2015أما النازحون السوريون الذين يتوجهون إىل املفوضية
للحصول عىل الحامية واملساعدة ،فيتم تزويدهم باملشورة بشأن وقف عملية التسجيل
.ويتم تقييم جوانب الضعف التي يعانون منها ليك تتم تلبية احتياجاتهم الحيوية

الحامية
خالل الفصل الرابع من السنة ،أجرت وزارة الشؤون االجتامعية واملفوضية
واملنظامت الرشيكة تقييامت تشاركية مع أكرث من  1,300الجئ ونازح ،سوريني
وآخرين ،وذلك من خالل  97مناقشة جامعية مركزة .وكان الغرض من هذه
التقييامت تحديد أولويات الحامية وتسجيل املالحظات والتعقيبات بشأن الحلول
املشرتكة املمكنة .وقد أشارت النتائج الرئيسية إىل أن الزواج املبكر لدى الفتيات
وعاملة األطفال لدى الفتيان وضعف النساء والفتيات ال تزال ت ُعترب من الشواغل
الرئيسية لدى املجتمع .كام أن االفتقار إىل الوثائق القانونية وفرص العمل ال يزال
يُعترب من العوامل البارزة لتفاقم جوانب الضعف ،فضألً عن تدين مستوى املساكن
.وعدم كفاية املساعدات والرعاية الصحية التي تسهم يف تدهور الظروف املعيشية

تفاقم ديون النازحني السوريني
حــوايل  90يف املائــة مــن أكــر مــن مليــون نــازح ســوري يف لبنــان غارقــون يف
بحــر مــن الديــون املرتاكمــة؛ هــذا مــا خلصــت إليــه الدراســة التقييميــة التــي
أجريــت مؤخـرا ً مــن قبــل كل مــن املفوضيــة واليونيســيف وبرنامــج األغذيــة
العاملــي .وقــد اســتندت هذه الدراســة إىل تقييــم أكرث مــن  4,000أرسة نازحة.
لقــد قفــزت قيمــة املبالــغ التــي يديــن بهــا النازحــون الســوريون ملالــي
العقــارات وأصحــاب املتاجــر واألصدقــاء واألقــارب إىل حــد كبــر خــال العــام
 .2015أمــا املدخـرات ،فقــد اســتنفدت والقــدرة عــى إيجــاد فــرص العمل قد
تقلصــت ،كــا تراجعــت املســاعدات اإلنســانية بســبب النقــص يف التمويــل
يف بعــض القطاعــات أو مل تعــد كافيــة يف وجــه جوانــب الضعــف يف قطاعــات
أخــرى .يبلــغ مع ـدّل الديــن الشــهري املرتاكــم حالي ـاً عــى كل أرسة ســورية
نازحــة  842دوالر أمــريك ،أي مــا ميثــل زيــادة قدرهــا  180دوالر أمرييك مقارنة
بالعــام املــايض .ويعيــش حاليـاً نحــو  70يف املائــة مــن النازحــن تحــت خــط
الفقــر ( 3.84د.أ .يف اليــوم) .وهــم يُضط ـ ّرون إىل اق ـراض األمــوال لتغطيــة
تكاليــف احتياجاتهــم األساســية – مــن إيجــار ومــواد غذائيــة ورعايــة صحيــة
– واملبالــغ الصغــرة املتتاليــة باتــت أعبــاء ثقيلــة يصعــب التخلــص منهــا

ومتاشياً مع أدوات االتصال الجديدة املستخدمة ،ت ّم وضع نظام ثنايئ
االتجاه لخدمات الرسائل القصرية خالل الفصل األخري من العام ،2015
وذلك للوصول إىل األشخاص واألرس التي ستستفيد من املساعدات الشتوية.
كام تم استخدام النظام لالتصال باألشخاص املستفيدين من الربنامج
الكندي اإلنساين لنقل الالجئني وغريها من برامج إعادة التوطني أو الربامج
اإلنسانية .وقد ت ّم تعميم أرقام الهاتف املخصصة للمشورة واملواد اإلعالمية
.من أجل مكافحة الغش الذي تزايد يف األشهر األخرية من العام 2015

وهــم يُضطــرون إىل االختيــار بــن عــدة احتياجــات وإن كانــت كلهــا حيويــة.
فض ـاً عــن الحــد مــن الســعرات الحراريــة والعنــارص الغذائيــة يف وجبــات
الطعــام وتجاهــل األمـراض ،يتزايــد عــدد النازحــن الذيــن يخرجــون أطفالهــم
مــن املــدارس ويرســلونهم يف غالبيــة األحيــان للعمــل بشــكل غــر رســمي
حيــث يصبحــون عرضــة لالســتغالل .إنهــم يواجهــون خطــر الطــرد مــن
منازلهــم؛ فمــع تراجــع قدرتهــم عــى ســداد الديــون ،ســيفقدون عــى األرجح
ثقــة املقرضــن – مـ ّـا يــؤدي إىل تدهــور العالقــات مــع املجتمــع املضيــف.

واصلت املفوضية واملنظامت الرشيكة تقديم املشورة القانونية إىل النازحني ،خاصة
يف ما يتعلق باإلقامة ووثائق األحوال الشخصية .ارتفعت نسبة النازحني الذين ال
ميتلكون إقامة صالحة من  11يف املائة يف كانون الثاين إىل أكرث من  51يف املائة يف
نهاية ترشين الثاين ،يف حني أن  85يف املائة من األرس النازحة ض ّمت ما ال يقل عن
فرد واحد من دون إقامة قانونية صالحة .وتواصل املفوضية التباحث مع الحكومة
اللبنانية بشأن التدابري التي قد تسهم يف التخفيف من إجراءات تجديد اإلقامة.
استهداف النازحني األكرث ضعفاً وتحسني الربامج .تحاول المفوضية مع شركائها

لقــد تفاقمــت جوانــب الضعــف لــدى النازحــن الســوريني يف لبنــان
جــ ّراء االحتياجــات اإلضافيــة التــي باتــت مطلوبــة منــذ شــهر كانــون
الثــاين يف مــا يتعلــق بإقامتهــم يف لبنــان .يجــب تجديــد اإلقامــة كل
ســتة أشــهر ،وللقيــام بذلــك ،يجــب عــى النازحــن الذيــن هــم يف ســن
العمــل واملســجلني توقيــع تعهــد بعــدم العمــل لــدى كاتــب العــدل.

تتعاون وزارة الشؤون االجتامعية مع املفوضية ووزارة الداخلية والبلديات من أجل
تعزيز تسجيل النازحني لوالدات أطفالهم لدى أقالم النفوس يف دائرة األحوال الشخصية،
وذلك من خالل ربط هذه العملية بتحديث وإضافة األطفال حديثي الوالدة إىل ملفات
املفوضية .يف حال عدم تسجيل الوالدة لدى قلم النفوس قبل بلوغ الطفل عامه األول،
سيتحتم اللجوء إىل املحكمة إلمتام عملية التسجيل .ويتواجد موظفو وزارة الشؤون
االجتامعية يف مراكز استقبال النازحني التابعة للمفوضية منذ منتصف العام ،2015
وذلك للحد من مخاطر انعدام الجنسية .وخالل الفرتة املشمولة بالتقرير ،قدّم موظفو
.الوزارة املشورة إىل  8,800أرسة بشأن إجراءات تسجيل الوالدات لدى السلطات اللبنانية
تسعى املفوضية إىل منع اإلساءة لألطفال وتقديم الدعم يف حال وقوعها .وقد بارشت املفوضية
واملنظامت الرشيكة بتنفيذ برنامج لدعم أطفال الشوارع يف بريوت ،وقد متكّن هذا الربنامج من
الوصول إىل  488طفالً من أطفال الشوارع بحلول نهاية العام  .2015يتضمن الربنامج أنشطة
نفسية واجتامعية ،مثل تدريب املراهقني واألطفال عىل املهارات الحياتية وتقديم املساعدة
.إىل األطفال املعرضني لإلساءة والعنف وتدريب املوظفني املسؤولني عن إنفاذ القوانني
كام ت ّم تنفيذ دورات تدريبية أخرى عىل الحامية ،استهدفت مجموعة متنوعة من املشاركني ،وكان
أبرزها دورة تدريبية حول القانون الدويل لالجئني بالتعاون مع املعهد الدويل للقانون اإلنساين
يف سان رميو يف إيطاليا .وكان من بني املشاركني مسؤولون حكوميون من املديرية العامة لألمن
العام ووزارة الداخلية والبلديات ووزارة الشؤون االجتامعية .وقد هدف التدريب إىل تعزيز
الفهم املشرتك لقضايا الحامية الدولية والالجئني .وبالتعاون مع املنتدى اللبناين للمنظامت غري
الحكومية الدولية اإلنسانية ،تم تنظيم ثالث ورش عمل حول حامية الالجئني وإيجاد الحلول
الدامئة ،شارك فيها نحو  71عامالً من موظفي الخط األمامي يف عدد من املنظامت غري الحكومية
تبقى إعادة التوطني أداة مهمة للحامية وحالً دامئاً لالجئني يف لبنان .وبحلول نهاية العام
 ،2015كانت املفوضية قد أحالت ما يزيد عن  14,300شخص للنظر يف إمكانية إعادة
توطينهم (من بينهم أكرث من  13,000سوري) إىل  18بلد إعادة توطني .باإلضافة إىل ذلك،
.متّت إحالة ما مجموعه  5,000نازح سوري إىل كندا يف إطار الربنامج اإلنساين لنقل الالجئني
بعد الزيادة الكبرية التي س ّجلت يف الفصل الثالث من العام  ،2015تراجعت التنقالت الثانوية
للنازحني مع حلول فصل الشتاء .لكن ،وبعد إعالن تركيا عن تغيريات يف نظام تأشريات الدخول
يف كانون الثاين  ،2016لوحظت زيادة يف أعداد الركاب العابرين (ترانزيت) املسافرين عرب
مطار بريوت ومرفأ طرابلس يف األيام األخرية من العام  .2015وبحسب النتائج التي خلصت
إليها املفوضية ،فغالبية السوريني املغادرين من لبنان إمنا ميرون مبارشة من سوريا .أما
أعداد التنقالت الثانوية للسوريني املقيمني يف لبنان ،فقياسها أصعب نظرا ً إىل أن معظمها
يتم بطريقة غري مرشوعة .غري أن تدهور األوضاع وتضاؤل املساعدة ،فضالً عن انعدام فرص
.كسب العيش ،قد دفع املزيد من السوريني يف لبنان إىل التعبري عن عزمهم عىل االنتقال منه
املساعدات األساسية
مع تردي األزمة وتراكم الديون ،تزايدت جوانب الضعف التي يعاين منها النازحون الذين باتوا
يكافحون من أجل تلبية احتياجاتهم األساسية .وقد أكدت عمليات املسح أن الدعم النقدي هو
الدعم املفضل لدى النازحني إذ ميكّنهم من تحديد أولوياتهم الخاصة وتلبية احتياجاتهم بطريقة
مرنة تحفظ كرامتهم .خالل العام  ،2015أجرت املفوضية واملنظامت الرشيكة حوايل 120,000
زيارة منزلية من أجل تحديد األهلية للحصول عىل املساعدة النقدية والغذائية .وقد أدت هذه
الزيارات إىل تحديد أكرث من  20,000أرسة تعاين من ضعف شديد وتم تزويدها بدعم مايل شهري

ولعكس هذه التغريات يف السياق وظروف أرس النازحني ،عىل النحو املبني يف
 (VASyR)،تقييم العام  2015لجوانب الضعف لدى النازحني السوريني يف لبنان
متّت إعادة النظر يف صيغة الضعف االقتصادي خالل هذا الفصل ،األمر الذي أدى
إىل النتائج التالية 28 :يف املائة يعانون من ضعف شديد و 32يف املائة يعانون من
ضعف بالغ و 26يف املائة من ضعف قليل و 14يف املائة هم األقل ضعفاً .وهناك عدد
من األشخاص الذين كانوا مصنفني سابقاً عىل أنهم يعانون من ضعف بالغ ،فباتوا
يندرجون يف خانة الضعف الشديد ،مام يعكس التدهور الواضح يف أوضاع النازحني
املأوى
نظرا ً إىل اآلثار املرتتبة عىل األحوال الجوية الشتوية ،بات من الرضوري العمل
عىل تحسني ظروف مساكن عائالت النازحني باعتبارها أولوية ملحة .حوايل 55
يف املائة من النازحني يعيشون يف العام  2015يف مخيامت عشوائية ومبان غري
مكتملة وشقق مكتظة وغريها من املساكن غري الالئقة – أي ما يشكل زيادة
بنسبة  15يف املائة مقارنة بالعام  .2014خالل الفرتة املمتدة من أيلول إىل
.أواخر العام ،استفاد أكرث من  56,000نازح من املساعدات يف مجال اإليواء

الحــد مــن التوتــر مــن خــال تحســن عمليــة توفــر الرعايــة الصحيــة
بحســب دراســة أجريــت مؤخــرا ً بتكليــف مــن املفوضيــة ،مل تعــد مســألة
إمكانيــة الوصــول إىل الرعايــة الصحيــة عامــاً مســبباً للتوتــرات املجتمعيــة
داخــل املجتمعــات املضيفــة للنازحــن .كــا ب ّينــت الدراســة أيضــاً أن كالً
مــن مجتمعــات النازحــن وتلــك املضيفــة قــد باتــت راضيــة إىل حــد كبــر
عــى مســتوى الرعايــة التــي تقدمهــا مراكــز الرعايــة الصحيــة األوليــة وأن
النقــص يف معظــم أدويــة األمــراض املزمنــة قــد تراجــع بشــكل ملحــوظ
باملقارنــة مــع العــام  .2014وتــأيت هــذه النتائــج كحصيلــة لربنامــج
متعــدد األوجــه لدعــم النظــام الصحــي ،ينفــذ مــن قبــل املفوضيــة
واليونيســيف ومنظمــة الصحــة العامليــة ومنظمــة اإلشــعار  Alertالدوليــة،
بقيــادة وزارة الصحــة العامــة .لقــد أ ّمــن هــذا الربنامــج معــدات حيويــة
وأدويــة ولقاحــات ألكــر مــن  200مركــز للرعايــة الصحيــة األوليــة و11
مستشــفى حكوميــاً ،فضــاً عــن تدريــب عــدد مــن العاملــن يف قطــاع
الرعايــة الصحيــة عــى توفــر الرعايــة الصحيــة املراعيــة لحــاالت النــزاع.

وقد أسفرت الجهود املبذولة لالستعداد لفصل الشتاء عن تزويد  9,000أرسة أخرى
تعيش يف مخيامت عشوائية ومباين متدنية املستوى مبواد لإليواء ومجموعات
أدوات للصيانة  -لتمكني األرس من عزل منازلها ومساعدتها عىل تفادي األرضار
أثناء العواصف الشتوية .كام استفادت  1,085أرسة أخرى تعيش يف مبان
.متدنية املستوى من أعامل إعادة تأهيل مقابل اإلعفاء من اإليجار أو تخفيضه

االستعدادات لفصل الشتاء
تشري تقديرات املفوضية واملنظامت الرشيكة إىل وجود  195,000أرسة بحاجة
إىل املساعدة للتنعم بالدفء والجفاف خالل فصل الشتاء .لقد ضاعفت
املفوضية عدد األشخاص الذين يتلقون منحاً نقدية خاصة بفصل الشتاء يف
لبنان هذا العام ،وذلك بسبب هذا الضعف املتزايد .هنالك نحو 141,000
أرسة تتلقى مساعدات مالية ملدة أربعة أشهر ،ابتدا ًء من ترشين الثاين،
باإلضافة إىل  8,000أرسة يف عرسال تتلقى قسائم لرشاء الوقود .وذلك سيسمح
للنازحني برشاء املواد التي يحتاجون إليها عىل دفعات ،مثل الوقود للتدفئة.
باإلضافة إىل ذلك ،ستعمد املفوضية إىل توزيع املساعدات عىل  100,000عائلة
.لبنانية وسورية ،مبا يف ذلك مواد لإليواء وبطانيات ومالبس ووقود للمدارس

إثر نجاح االختبار تم رشاء مجموعات مواد العزل املصممة من قبل املفوضية
ملساعدة أرس النازحني عىل التنعم بالدفء والجفاف خالل فصل الشتاء –
 7,000مجموعة للمباين املتدنية املستوى و 4,000للمالجئ يف املخيامت
العشوائية .وسيتم توزيع معظم هذه املجموعات خالل الفصل األول من العام
 2016.لتوفري الدعم لهذه األرس التي ال تزال تواجه ظروف الشتاء القاسية
املياه والرصف الصحي والنظافة الصحية
أدت التدخالت يف مجال املياه والرصف الصحي والنظافة الصحية التي نفذتها املفوضية
خالل الفصل الرابع من العام  2015إىل تحسني ظروف الرصف الصحي ألكرث من
 80,000نازح ،كام تم تعزيز إمكانية الوصول إىل املياه الصالحة للرشب ألكرث من
 55,600.نازح ،يف حني استفاد أكرث من  13,400نازح من أنشطة تعزيز الصحة العامة
وتشمل أنشطة املياه والرصف الصحي والنظافة الصحية أيضاً أعامالً تحضريية
لتحديث تسعة شبكات إمداد للمياه يف البقاع وشامل لبنان .وسيشمل املرشوع
استبدال أكرث من  156كم من شبكات الرصف الصحي وبناء ثالثة خزانات
.كبرية وحفر وتجهيز أربعة آبار وإنشاء توصيالت مياه ألكرث من  10,000أرسة

الصحة

التعليم

تواصــل املفوضيــة دعــم نظــام الصحــة العامــة اللبنــاين .فهــي قــد م ّولــت بشــكل
مبــارش توظيــف  63عام ـاً يف وزارة الصحــة العامــة ،مبــا يف ذلــك  20قابلــة وممــرض.
كــا تــم تســليم معــدات طبيــة ،مبــا يف ذلــك أجهــزة ملراقبــة القلــب ووحــدات
إنعــاش لألطفــال حديثــي الــوالدة وأجهــزة تصويــر باملوجــات فــوق الصوتيــة،
لثامنيــة مستشــفيات حكوميــة .وقــد اســتفادت هــذه املستشــفيات أيضــاً مــن
إعــادة تأهيــل مختــرات امليــاه وغــرف العــزل .كــا شــمل الدعــم تطويــر قاعــدة
بيانــات مركزيــة للمراقبــة واالســتجابة الوبائيــة الوطنيــة .خــال الفصــل الرابــع مــن
العــام  ،2015تكفلــت املفوضيــة بدعــم نحــو  63,000معاينــة صحيــة أوليــة وأكــر
مــن  18,800حالــة استشــفاء ،مبــا يف ذلــك حــاالت منقــذة للحيــاة ورعايــة توليديــة.

بحلــول  1كانــون األول  ،2015كان هنــاك أكــر مــن  460,000طفــل نــازح ســوري
يف لبنــان ت ـراوح أعامرهــم بــن  3-17عام ـاً ،وأكــر مــن نصفهــم خــارج املدرســة.
للعــام الــدرايس  ،2015-16وكجــزء مــن خطــة وزارة الرتبيــة والتعليــم العــايل لتوفــر
التعليــم لجميــع األطفــال يف لبنــان ( ،)RACEالتــزم وزيــر الرتبيــة والتعليــم العــايل
بتســجيل مــا يصــل إىل  200,000طفــل نــازح يف املــدارس الرســمية .ميكــن للنازحــن
االلتحــاق بســائر املــدارس الرســمية التــي تؤ ّمــن الــدروس ضمــن الــدوام الصباحــي
االعتيــادي و 239مدرســة افتتحــت صفوفـاً ضمــن دوام ثــان خــال فــرة بعــد الظهر.
وكجــزء مــن دعمهــا لخطــة  RACEووزارى الرتبيــة والتعليــم العايل ،تدعــم املفوضية
تعبئــة والتحــاق األطفــال النازحــن بصفــوف الدوامــن األول والثــاين للعــام الــدرايس
 .2015-16كــا تقــدّم املفوضيــة دعــاً ماليــاً لتوظيــف  11شــخصاً يف الــوزارة.
ولزيــادة االلتحــاق باملــدارس ومنــع التغيــب ،تواصــل املفوضيــة تعبئــة
األهــل واملجتمعــات املحليــة مــن خــال مجموعــات األهــل ومجموعــات
دعــم الواجبــات املنزليــة لضــان التحــاق الطــاب باملــدارس واســتبقائهم.
وبفضــل هــذه الجهــود ،شــهد الفصــل األخــر زيــادة يف أعــداد االلتحــاق
باملــدارس مقارنــة بالعــام  .2014كــا تدعــم املفوضيــة التحــاق أكــر
مــن  1,200شــاب نــازح بالتعليــم املهنــي والتعليــم العــايل الرســمي.

نازحون سوريون يحاولون تدفئة أنفسهم يف موقع مصنع مهجور حيث يسكنون يف بلدة الفيضة البقاعية ،يف بنان.

مؤرشات رئيسية لعام 2015
الحامية والتوعية

عدد األشخاص الذين تم الوصول إليهم
كانون الثاين  -أيلول

زيارات الرصد
املشورة القانونية
األشخاص الذين متت إحالتهم للدخول لدواعي إنسانية وإعادة التوطني
الزيارات التي إجريت ملراكز األحتجاز

51,037
11،608
14،346
4،402

الهدف يف حال توافر التمويل الكامل

50،000
27،500
13،000
3،500

حامية الطفل
األطفال الذين تلقوا املساعدة من خالل إدارة الحاالت
األشخاص الذين تلقوا التدريب عىل معايري حامية اأطفال

3،330
622

3،100
450

العنف الجنيس والعنف القائم عىل نوع الجنس
األشخاص الذين متكنوا من الوصول إىل خدمات منع العنف الجنيس والعنف
القائم عىل نوع الجنس والتصدي له
عاملو الصف األمامي الذين خضعوا للتدريب عىل عمليات اإلحالة اآلمنة
واألخالقية

6،273

10،960

514

510

التنمية املحلية
حاالت االحتياجات الخاصة التي متت إحالتها من خالل متطوعني
املتطوعون يف مجال توعية الالجئني الذين متت تعبئتهم
املراكز املجتمعية التي ت ّم إنشاؤها
األشخاص املسجلني واملستفيدين من أنشطة املراكز املجتمعية

األشخاص الذين خضعوا للتدريب عىل الحامية املجتمعية
األشخاص الذين تلقوا مساعدات نقدية للحامية الطارئة

48،029
507
28
135،705
411
1،611

40،300
500
35
82،800
500
1،611

عدد األشخاص الذين تم الوصول إليهم
كانون الثاين  -أيلول

الهدف يف حال توافر التمويل الكامل

انعدام الجنسية
األشخاص الذين تلقوا معلومات حول تسجيل الوالدات من خالل املشورة الفردية 15،349
األشخاص الذين تلقوا معلومات حول تسجيل الوالدات من خالل جلسات
538
التوعية

22،000
450

التعليم
األطفال الذين تلقوا الدعم للتعليم األسايس يف العام الدرايس  2014/2015من
:خالل دعم مايل مقدم إىل وزارة الرتبية والتعليم العايل

الدوام املسايئ

األطفال الذين تلقوا الدعم للتعليم املهني يف العام الدرايس 2014/2015

59،024

35،500

1,070

1،000

املساعدات األساسية
ااألرس التي تلقت املساعدة ملرة واحدة عىل األقل من خالل هبة نقدية متعددة
األغراض

20،374

55،000

الصحة
ااألشخاص الذين تلقوا رعاية صحية أولية ،مبا يف ذلك رعاية صحية إنجابية
ونفسية

182،100

210،295

األشخاص املستفيدون من إحالة إىل رعاية صحية منقذة لحياة ،مبا يف ذلك
حاالت توليد

60،222

65،000

31،318

31،000

حاالت التوليد

املأوى
األشخاص الذين تلقوا دعامً يف مجال اإليواء
تحسني املأوى واملوقع يف مخيامت عشوائية
إعادة تأهيل طفيفة ملبان متدنية املستوى
إعفاء من اإليجار يف مبان معاد تأهيلها

160،834
133،009
13،137
14،688

117،100
88,100
16،400
12،842

املياه والرصف الصحي والنظافة
بنية تحتية للرصف الصحي ،صيانة ومعالجة مياة الرصف الصحي
حمالت توعية عىل النظافة الصحية ،مواد للنظافة الصحية
إمكانية الوصول إىل املياه اآلمنة لالستعامل

119،569
274،866
105،216

183،648
349،543
216،415

الدعم املؤسيس واملجتمعي
الدعم املؤسيس (إعادة تأهيل البنى التحتية ،توفري املوظفني وتدريبهم،
)املعدات والتجهيزات ،اللوازم ،األدوية واللقاحات
املشاريع املجتمعية (يف مجاالت الصحة ،التعليم ،سبل الرزق ،املياه
)والرصف الصحي والنظافة الصحية ،الطرق واملرافق املحلية
مجموع االستثامرات

).امليزانية املخصصة للعام ( 2014د.أ

).امليزانية املقدرة للعام ( 2015د.أ

مليون 50.5

مليون 28.5

مليون 9.7

مليون 10.5

مليون 60.2

مليون 39

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

