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آخر المستجدات بشأن عمليات المفوضية في لبنان 
االستجابة للتصدي ألزمة النازحين السوريين

 حبلول 31 آذار 2016، كان هناك أكثر من 1.04 مليون نازح سوري مسجلني
 لدى املفوضية ويعيشون يف أكثر من 1,750 موقعاً يف خمتلف أحناء لبنان. بناًء على
 تعليمات احلكومة اللبنانية الصادرة يف شهر أيار 2015، ظلت عملية التسجيل معلقة
 خالل الفصل األول من العام 2016. أما النازحون السوريون الذين يتوجهون إىل
 املفوضية للحصول على احلماية واملساعدة، فيتم تزويدهم باملشورة بشأن وقف عملية
.التسجيل ويتم تقييم جوانب الضعف اليت يعانون منها لكي تتم تلبية احتياجاهتم احليوية

الحماية
 يف 8 كانون الثاين، فرضت احلكومة الرتكية شرط احلصول على تأشرية دخول على
 سائر املواطنني السوريني الذين يدخلون تركيا. ومنذ ذلك احلني، توقفت عملياً التنقالت
 الثانوية من لبنان. وقد كثّفت املفوضية واجلهات الشريكة عمليات الرصد، كما وشّكلت
.فريق عمل خمصصاً لتحديد أي زيادة حمتملة يف عمليات هتريب البشر واالجتار بالبشر

السنة، من  األول  الفصل  خالل  للقلق  مثرية  اليت كانت  الرئيسية  الشواغل   من 
 استمرار تدهور الوضع االقتصادي للنازحني. فبحلول هناية شهر آذار، بلغ متوسط
842 معدله  ما  مقابل  د.أ.،   950 حوايل  النازحني  أسر  على  املرتاكمة   الديون 
من تتمكن  مل  النازحة  األسر  من   55% حوايل  أن  كما   .2015 العام  يف   د.أ. 
وما فوق( يبلغ 14 عاماً  الرسوم )200 د.أ. لكل شخص  إقاماهتا بسبب   جتديد 
العدل الكاتب  لدى  مصدق  العمل  بعدم  تعهد  ذلك  يف  )مبا  املطلوبة  .(والوثائق 

بـ63 الشريكة  والوكاالت  املفوضية  تقّدمت   ،2016 وآذار  الثاين  كانون   بني 
جوانب من  يعانون  سوريني  نازحني  سراح  إلطالق  اللبنانية  السلطات  إىل   طلباً 
ومثليون ومثليات  إعاقة  ذوو  وأشخاص  مسنون  ذلك  يف  مبا  حمددة،   ضعف 
اجلنسني، صفات  وحاملو  اجلنسانية  اهلوية  ومغايرو  اجلنسي  امليل   ومزدوجو 
قانونية غري  بصورة  فيها  واإلقامة  البالد  دخول  خلفية  على  احتجازهم  مت   .الذين 

هناية حبلول  شخصاً   23 عن  اإلفراج  إىل  التدخالت  هذه  أدت   وقد 
املتبقية احلاالت  متابعة  على  املفوضية  وتعمل  بالتقرير.  املشمولة  .الفرتة 
 يف لبنان، إذا مل يتم تسجيل والدة الطفل لدى دائرة النفوس قبل بلوغه عامه األول،
عملية إلمتام  األحيان  غالبية  يف  ومكلفة  طويلة  قضائية  إجراءات  إىل  اللجوء   سيتعني 
 التسجيل. نتيجة لذلك، قد يواجه األطفال املولودون ألبوين نازحني جيهالن إجراءات
 تسجيل الوالدات خطر انعدام اجلنسية. يف ضوء ذلك، تعمل وزارة الشؤون االجتماعية
لدى نازحني  ألبوين  املولودين  األطفال  تسجيل  لزيادة  املفوضية  مع  جنب  إىل   جنباً 
بإضافة العملية  هذه  ربط  خالل  من  الشخصية  األحوال  دوائر  يف  النفوس   دوائر 
املفوضية توفر  االستقبال،  مراكز  ويف  املفوضية.  ملفات  يف  الوالدة  حديثي   األطفال 
خالل فردي.  بشكل  والدعم  املشورة  الشريكة  والوكاالت  االجتماعية  الشؤون   ووزارة 
من أكثر  إىل  املشورة  االجتماعية  الشؤون  وزارة  موظفو  قّدم  بالتقرير،  املشمولة   الفرتة 
اللبنانية السلطات  لدى  أطفاهلم  والدة  تسجيل  حول كيفية  نازحة  أسرة   7,000.

 زار املفوض السامي لشؤون الالجئني السيد فيليبو غراندي صفاً يتضمن طالب سوريني نازحني يف مدرسة إبتهاج قدورة اإلبتدائية يف منطقة بري حسن يف بريوت/ مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني /ب. دانتون 2016

مؤتمر لندن

والنرويج والكويت  ألمانيا  حكومات  استضافت  شباط،   3-4  في 
 والمملكة المتحدة باإلضافة إلى األمم المتحدة مؤتمر لندن لدعم سوريا
 والمنطقة 2016. وقد ضّم هذا المؤتمر أكثر من 60 بلداً ومنظمة
 دولية وممثاًل عن قطاع األعمال والمجتمع المدني، فضاًل عن أشخاص
 متضررين بشكل مباشر من جراء الحرب في سوريا، لالتفاق على اتباع
 نهج شامل لهذه األزمة التي طال أمدها. وتعمل المفوضية إلى جانب
المعلنة تنفيذ االلتزامات  اللبنانية من أجل   منظمي المؤتمر والحكومة 
.في لندن، خاصة فيما يتعلق بتبسيط شروط اإلقامة للنازحين السوريين



 يف شباط 2016، عمدت املفوضية يف لبنان إىل مراجعة وتنقيح اسرتاتيجيتها للحماية
اجملتمعات مع  العمل  على  االسرتاتيجية  هلذه  األساسية  املكونات  تنطوي   اجملتمعية. 
األشخاص وإحالة  املعلومات  وتبادل  الشواغل  حتديد  أجل  من  خالهلا  ومن   احمللية 
يشّكل كما  احمللية.  اجملتمعات  داخل  املخاطر  ومنع  فورية  رعاية  إىل  حيتاجون   الذين 
 املتطوعون يف جمال التوعية مكوناً أساسياً من اسرتاتيجية احلماية اجملتمعية، ومثة مراجعة
 جارية لضمان اجلودة واالتساق والتأثري واملساءلة يف برنامج املتطوعني يف جمال التوعية،
 فضال عن اهلياكل اجملتمعية األخرى. ويتم ذلك من خالل تطوير منهج تدرييب موحد
جمال يف  متطوعاً   553 حالياً  هناك  الفعل.  ردود  وتسجيل  للمساءلة  آليات   ووضع 
 التوعية. خالل الفصل األول من العام، قام املتطوعون بإحالة 7,356 شخصاً حباحة
يواجهون صعوبة يف تسجيل املفوضية، مبا يف ذلك أشخاص   إىل مساعدة حمددة إىل 
لتوزيعها املالبس  مجع  مثل  جمتمعية،  مبادرات  املتطوعون  هؤالء  نفذ  كما   الوالدات. 
األطفال سالمة  لضمان  العشوائية  املخيمات  وتسييج  حاجة  األكثر  الفئات   على 
الصحية املخاطر  من  والوقاية  باملدارس  االلتحاق  لتشجيع  احمللية  اجملتمعات   وتعبئة 
التوعية اجملتمعية والزيارات املنزلية  وتبادل املعلومات بشأن اخلدمات املتاحة من خالل 
تعزيز مت  التوعية،  جمال  يف  املتطوعني  جهود  وبفضل  االجتماعي.  التواصل   ومواقع 
.اطالع جمتمعات النازحني يف سائر أحناء لبنان على اخلدمات واملساعدات املتاحة هلم

 خالل الفرتة املشمولة بالتقرير، شارك 14,640 شخصاً، ال سيما من النساء والشباب
 واألطفال، يف األنشطة االجتماعية يف املراكز اجملتمعية ومراكز اخلدمات اإلمنائية، مع اخنراط
.%17 منهم يف أنشطة التدريب على املهارات احلياتية، مثل ورش عمل تكنولوجيا املعلومات

 يف العام 2016، ستواصل املفوضية تعزيز آليات الدعم االجتماعي لكل من النازحني
تكاليف املفوضية  متّول  العملية،  هذه  من  األكثر ضعفاًر. وكجزء  اللبنانيني   واملواطنني 
 أكثر من 160 موظفاً يف وزارة الشؤون االجتماعية معّينني لتنسيق االستجابة اإلنسانية
للخدمات مركزاً   57 يف  املساعدة  وتقدمي  املعلومات  وتبادل  التوعية  أنشطة   وتنفيذ 
العديد من بإشراك  لبنان  املفوضية يف  تقوم  إىل ذلك،  باإلضافة  للوزارة.  تابعاً   اإلمنائية 
بالتقرير، املشمولة  الفرتة  وخالل  القدرات.  بناء  أنشطة  يف  واملعنية  الشريكة   اجلهات 
 نظمت املفوضية ورشة عمل حول موضوع املفوضية واألزمة السورية استهدف ضباطًا
عامة بلمحة  وتزويدهم  املفوضية  والية  على  الضباط  إطالع  فتّم  اللبناين.  اجليش   من 
منهج وضع  على  العمل  جيري  كما  السوريني.  بالنازحني  املتصلة  احلماية  قضايا   عن 
 تدرييب متصل بشؤون الالجئني والنازحني، وهو موجه إىل ضباط اجليش اللبناين وقوى
اجلهات إشراك  إىل  املفوضية  تعمد  كما  العام.  لألمن  العامة  واملديرية  الداخلي   األمن 
 الشريكة واملؤسسات األكادميية يف مبادرات مماثلة لبناء القدرات. تساعد هذه األنشطة
احلكومة تدعم  أهنا  كما  الالجئني،  وشؤون  قضايا  حول  الوعي  نشر  على   املفوضية 
والنازحني لالجئني  واملساعدة  احلماية  توفري  يف  األخرى  الفاعلة  واجلهات  .اللبنانية 

 تبقى إعادة التوطني أداة مهمة للحماية وإجياد احللول الدائمة لالجئني يف لبنان. وحبلول
 هناية شهر آذار 2016، قامت املفوضية بتقدمي ملفات ما يزيد عن 7,000 سوري
 للنظر يف إعادة توطينهم. توفر إعادة التوطني السالمة واحلماية والدعم الالزم لالجئني
لبنان حىت هذا من أجل مساعدهتم على إعادة بناء حياهتم. وقد تلقت املفوضية يف 
.التاريخ أكثر من 15,000 تعهد بإعادة التوطني. وتقوم املفوضية مبتابعة هذه االلتزامات 

المساعدات األساسية
 حبلول آذار 2016، بلغ عدد األسر السورية النازحة الشديدة الضعف اليت حصلت على
 الدعم من خالل مساعدة شهرية نقدية متعددة األغراض حوايل 19,500 أسرة.لقد مت
 مجع البيانات يف إطار هذه العملية من قاعدة بيانات املفوضية اخلاصة وقد نشرت املفوضية
 خالل هذا الفصل نتائج عملية رصد ما بعد التوزيع اليت أجريت لقياس تأثري التدخالت
 القائمة على الدعم النقدي يف لبنان خالل الفرتة املمتدة بني تشرين األول وكانون األول
 2015. باملساعدات النقدية والتقارير املصرفية وعملية استقصائية عشوائية عرب اهلاتف
بّينت وقد  امليدانية.  املكاتب  عن  الصادرة  واملالحظات  والتقارير  أسرة   300  حلوايل 
 النتائج الرئيسية لعملية الرصد هذه أن النازحني يواجهون بعض التحديات يف احلصول
 على املساعدة النقدية من خالل أجهزة الصراف اآليل وأن هذه املساعدات النقدية هي
 شريان احلياة الرئيسي للنازحني إذ ُتستخدم بغالبيتها لتسديد مثن الغذاء وبدالت اإلجيار.
 كما بّينت هذه العملية أن النازحني ال يزالون يكافحون من أجل تغطية نفقاهتم: فقد
 أفاد 45 يف املائة من املستفيدين أهنم قد اضطروا إىل استدانة مبالغ إضافية للتمكن من
.الصمود يف حني عمد 24 يف املائة إىل التخفيف من كميات الطعام اليت يستهلكوهنا

 وقد شهد الفصل األول من العام 2016 انتهاء املفوضية من برنامج املساعدات الشتوية.
الشتاء النقدية يف هذا  الذين استفادوا من املساعدات   لقد تضاعف عدد األشخاص 
 مقارنة بالعام املاضي، وذلك بفضل التربعات السخية اليت قدمتها اجلهات املاحنة، مما مسح
 للمفوضية وشركائها باملساعدة على ختفيف املخاطر املتصلة بفصل الشتاء نظراً لدرجة
 ضعف النازحني. وحبلول هناية شهر آذار، كانت أكثر من 148,000 أسرة سورية نازحة
 قد تلقت مساعدات نقدية شتوية. مت تقدمي هذه املساعدة خالل مخسة أشهر إىل األسر
 النازحة الضعيفة وهي قد استكملت مبساعدات عينية على شكل بطانيات ومواقد وقسائم
.لشراء الوقود. وقد استفادت األسر اللبنانية الضعيفة أيضاً من الدعم والتوزيعات الشتوية

المأوى
متكنت السابق،  والفصل  الفصل  هذا  طوال  تنفيذها  مت  اليت  املواقع  حتسينات   بفضل 
خالل الشتوية  اجلوية  الظروف  حتمل  من  اجلماعية  واملالجئ  العشوائية   املخيمات 
للمأوى منتظمة  تقييمات  الشريكة  واجلهات  املفوضية  أجرت  وقد  األول.   الفصل 
أيضًا التقييمات  هذه  ساعدت  وقد  املطلوب.  النحو  على  النازحة  األسر   وساعدت 
سكاهنا ومساعدة  للفيضانات  املعرضة  املواقع  حتديد  على  وشركاءها   املفوضية 
إليهم الوصول  وسهولة  املالئم  الصرف  لضمان  التحسني  أعمال  تنفيذ  .على 

من املستوى  متدنية  مبان  يف  تعيش  أسرة   19,000 من  أكثر  مساعدة   مّتت 
طفيفة وإصالحات  اجلوية  الظروف  مقاومة  مستلزمات  جمموعات  توزيع   خالل 
املستوى املتدنية  الوحدات  تأهيل  وإعادة  والسقوف  واألبواب  النوافذ  متتني   مثل 
احليازة أمن  تعزيز  أجل  من  حمددة  لفرتة  منه  اإلعفاء  أو  اإلجيار  ختفيض  .مقابل 

المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية
 خالل الفصل األول من العام 2016، أدت تدخالت املفوضية يف جمال املياه والصرف
الصرف الصحي، مبا يف ذلك خدمات الصحية إىل حتسني ظروف   الصحي والنظافة 
 مجع النفايات، لـ17,796 نازحاً، وحتسني إمكانية الوصول إىل املياه الصاحلة للشرب
.ألكثر من 10,000 نازح واستفادة 6,026 نازحاً من أنشطة تعزيز الصحة العامة



املساعدات األساسيةاملساعدات األساسيةاملساعدات األساسية

تلقت املفوضية يف لبنان التمويل أيضا عرب هبات خاصة من كل من اململكة العربية السعودية وسويرسا وقطر واإلمارات العربية املتحدة

بعض األرقام الرئيسية 2016
48 16% 453m 1,048,275

الشركاء مستوى التمويل  المبلغ المطلوب تمويله
للمفوضية -مليون د.أ النازحون المسجلون

 وتشمل أنشطة املياه والصرف الصحي والنظافة الصحية أيضاً مواصلة األعمال التحضريية
 لتحديث تسعة أنظمة إمداد باملياه يف البقاع ومشال لبنان. وسيتضمن املشروع استبدال
 أكثر من 156 كلم من شبكات الصرف الصحي وبناء ثالثة خزانات كبرية وحفر
 وجتهيز أربعة آبار وتركيب توصيالت مياه ألكثر من 10,000 أسرة. من شأن هذه
.األعمال حتسني إمدادات املياه والظروف الصحية بشكل ملحوظ يف املناطق املستهدفة

الصحة
 تواصل املفوضية دعم نظام الصحة العامة اللبناين. فهي متّول بشكل مباشر 55 موظفاً،
 مبا يف ذلك 20 ممرضاً وقابلة. ميكن للنازحني احلصول على رعاية صحية ثانوية مدعومة
 يف 55 مستشفى يف سائر أحناء لبنان. وقد مشل الدعم املقدم من املفوضية حىت هذا
 التاريخ من العام 61,000 معاينة يف جمال الرعاية الصحية األولية وأكثر من 17,000
األخري بالفصل  مقارنة  طفيفة  زيادة  يعكس  ممّا  وتوليدية،  طارئة  استشفاء  .حالة 

التعليم
أعمارهم ترتاوح  الذين  النازحني  السوريني  األطفال  عدد  بلغ   ،2016 آذار   حبلول 
حوايل بينهم  من  طفل،   460,000 من  أكثر  لبنان  يف  عاماً  و17   3  بني 
 200,000 طفل ملتحقني حالياً بالتعليم الرمسي. ميكن للنازحني االلتحاق بالصفوف
238 إىل  باإلضافة  الصباحي،  الدوام  خالل  الرمسية  املدارس  سائر  يف   الدراسية 
مهنية مدرسة  و134  الظهر  بعد  فرتة  دراسي خالل  بدوام  االلتحاق  تتيح  .مدرسة 

العايل والتعليم  الرتبية  وزارة  باشرت   ،2016 العام  من  األول  الفصل   خالل 
لبنان يف  األطفال  جلميع  التعليم  توفري  خطة  من  الثانية  النسخة  وتطوير   باستعراض 
)RACE II(. االستناد إىل   )2021  -  2017( اخلمسية  اخلطة  هذه   تسعى 
إمكانية ضمان  على  والرتكيز  اخلطة  من  األوىل  النسخة  من  املستفادة  الدروس   إىل 
.الوصول إىل التعليم اجليد للجميع، مبا يف ذلك األطفال والشباب األكثر ضعفاً وعزلة

لبنان األطفال يف  التعليم جلميع  توفري   ووزارة )RACE( وكجزء من دعمها خلطة 
 الرتبية والتعليم العايل، توفر املفوضية الدعم املايل لتغطية نفقات 11 موظفاً لدى الوزارة
برنامج على  ذلك  يف  مبا  احمللية،  واجملتمعات  األطفال  توعية  يف  مهم  بدور   وتضطلع 
املفوضية تواصل  التغيب،  ومنع  باملدارس  االلتحاق  معدالت  ولزيادة  املسرّع.   التعليم 
 تعبئة األهل واجملتمعات احمللية من خالل 126 جمموعة أهل و117 جمموعة لدعم
.الواجبات املنزلية. ومن املقرر زيادة هذا العدد إىل ثالثة أضعاف يف غضون هذا العام

املهين بالتعليم  نازح  شاب   1,000 من  أكثر  التحاق  مبتابعة  املفوضية   تقوم 
األنشطة يف  وإشراكهم  اللغوية  باملهارات  البعض  تزويد  مع  الرمسي   واجلامعي 
ويتم سناً.  األصغر  للطالب  املنزلية  الواجبات  ألداء  الدعم  وتوفري   اجملتمعية 
فيها يعيش  اليت  املناطق  ويف  احمللية  اجملتمعات  مستوى  على  األنشطة  هذه   تنظيم 
بالتنقل املرتبطة  واملخاطر  التكاليف  من  واحلد  الوصول  إمكانية  لضمان  .النازحون 

مؤتمر لندن

 لقد شّكل فصل الشتاء تحدياً كبيراً هذا العام وذلك بسبب انتشار واشتداد
الذين األشخاص  تضاعف عدد  النازحين. وقد  أسر  أوساط  في   الضعف 
 استفادوا من المساعدات النقدية عبر برنامج الدعم الشتوي لهذا العام مقارنة
 بالسنوات األخيرة، وذلك بفضل التبرعات السخية المقدمة من الجهات
 المانحة إلى المفوضية وشركائها. فبحلول نهاية شهر ّآذار، كانت أكثر من
 148,000 أسرة سورية نازحة قد تلقت مساعدات نقدية شتوية. تم تقديم
 هذه المساعدة على مدى خمسة أشهر إلى األسر النازحة المحتاجة كما
 جرى استكمالها بالمساعدات العينية على شكل بطانيات ومواقد وقسائم
 لشراء الوقود. تلقت حوالي 27,000 أسرة نازحة مجموعات مستلزمات
 لتحسين ظروف اإليواء كما استفادت نحو 2,400 أسرة في مخيمات
 عشوائية من عمليات تحسين المواقع للحد من الفيضانات الناجمة عن
 األمطار والثلوج خالل فصل الشتاء. يتم توفير الدعم في مجال اإليواء على
.مدار السنة لضمان قدرة النازحين على العيش في أفضل ظروف ممكنة



43,000 16,278 زيارات الرصد
14,700 2,069 المشورة القانونية
19,100 7,270 األشخاص الذين تّمت إحالتهم للدخول لدواعي إنسانية وإعادة التوطين

3,500 984 الزيارات التي أجريت لمراكز االحتجاز
3,450 722 األطفال الذين تلقوا المساعدة من خالل إدارة الحاالت 

65,346 7,356 حاالت االحتياجات الخاصة التي تمت إحالتها من خالل متطوعين
600 553 المتطوعون في مجال توعية الالجئين الذين تمت تعبئتهم

28 27 المراكز المجتمعية التي تّم إنشاؤها
55,930 14,640 األشخاص المسجلون والمستفيدون من أنشطة المراكز المجتمعية
18,824 642 األشخاص الذين تلقوا مساعدات نقدية للحماية الطارئة
11,160 9,003 األشخاص الذين تلقوا معلومات حول تسجيل الوالدات من خالل المشورة الفردية

احلماية

Education
األطفال الذين تلقوا الدعم للتعليم االبتدائي في العام الدراسي 2015/2016 من خالل الدعم المالي المقدم إلى وزارة التربية والتعليم العالي

118,983 27,337 الدوام األول والثاني
3,000 1,070   األطفال الذين تلقوا الدعم للتعليم المهني في العام الدراسي 2015/2016

التعليم

املساعدات األساسية

الصحة

املأوى

املياة والصرف الصحي والنظافة الصحية

الدعم املؤسسي واجملتمعي

كانون الثاين - آذار 

2016

 ملحة رسيعة عن إنجازات املفوضية يف لبنان 
االستجابة للتصدي ألزمة النازحني السوريني

الهدف في حال توافر التمويل الكاملالعدد الذي تم بلوغه كانون الثاني -آذار

70,000 19,486 األسر التي تلقت المساعدة لمرة واحدة على األقل من خالل هبة نقدية متعددة األغراض

متويل كامل 142,827  )األشخاص الذين تلقوا دعماً موسمياً )شتاء 2015/2016

متويل كامل 8,757  )األسر التي تلقت قسائم لشراء الوقود و/أو مواداً عينية )شتاء 2014/2015

310,000 61,152  )األشخاص الذين تلقوا رعاية صحية أولية )بما في ذلك في مجال الصحة اإلنجابية والنفسية
98,861 17,004  األشخاص الذين استفادوا من اإلحاالت إلى الرعاية الصحية المنقذة للحياة والتوليدية

272,020 17,328 األشخاص الذين تلقوا دعماً في مجال اإليواء
184,300 15,181 تحسين المأوى والموقع في مخيمات عشوائية

54,430 1,876 إعادة تأهيل طفيفة لمبان متدنية المستوى
30,040 271 إعفاء من اإليجار في مبان معاد تأهيلها

670,206 بنية تحتية للصرف الصحي، صيانة وإزالة الحمأة 17,796
120,160 حمالت توعية على النظافة الصحية، مواد للنظافة الصحية 6,026
473,692 إمكانية الوصول إلى المياه المأمونة 10,146

مليون 15 مليون 28.5  الدعم المؤسسي )إعادة تأهيل البنى التحتية، توفير الموظفين وتدريبهم، المعدات والتجهيزات، اللوازم،
)األدوية واللقاحات

مليون 18.5 مليون 10.5  المشاريع المجتمعية )في مجاالت الصحة، التعليم، سبل الرزق، المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية،
)الطرق والمرافق المحلية

مليون 33.5 مليون 39 مجموع االستثمارات
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