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

 حبلول 30 حزيران 2016، كان هناك أكثر من 1.03 مليون نازح سوري مسجلني
إن لبنان.  أحناء  خمتلف  يف  موقعاً  من 1.750  أكثر  يف  ويعيشون  املفوضية   لدى 
املفوضية للحصول على احلماية واملساعدة يتوجهون إىل  الذين  السوريني   النازحني 
 يتلقون املشورة بشأن تعليمات وقف عملية التسجيل الصادرة عن احلكومة اللبنانية،
  كما يتم تقييم جوانب الضعف اليت يعانون منها لكي تتم تلبية احتياجاهتم احليوية

الحماية
 أجرت املفوضية خالل شهر حزيران مسحاً صغرياً للنازحني السوريني من أجل تقييم
واملقابالت املركزة  اجلماعية  املناقشات  خالل  ومن  القريب.  املستقبل  يف   نواياهم 
 الفردية، وجدنا أن 49 يف املائة خيططون للبقاء يف لبنان يف الوقت الراهن، ريثما
 يتمكنون من العودة إىل سوريا عندما تسمح الظروف بذلك، يف حني أعرب 39 يف
 املائة عن رغبتهم يف السفر إىل بلد ثالث و7 يف املائة يف العودة إىل سوريا عندما يصبح
 ذلك ممكناً يف املستقبل القريب و5 يف املائة غري أكيدين. وإدراكاً منهم للمخاطر
أعرب لطاملا  النظامية،  غري  والطرق  القنوات  عرب  السفر  عن  النامجة   والتحديات 
 النازحون السوريون يف لبنان عن تفضيلهم للسفر عرب القنوات القانونية واآلمنة، ال
 سيما من خالل إعادة التوطني وغريها من برامج القبول. وهم يربطون بشكل خاص
أفضل فرص  على  وحصوهلم  سالمتهم  وضمان  القانونية  القنوات  عرب  السفر   بني 
 لتلقي الدعم املناسب لدى الوصول إىل وجهاهتم. ال تزال األوضاع الصحية اليت ال
 تؤّمن الوكاالت اإلنسانية الدعم لعالجها، مثل السرطان أو تشوهات العظم لدى
.األطفال و انعدام فرص التعليم العايل، تدفع النازحني السوريني إىل مغادرة لبنان

أو جتديد  حماولة  عند  وحتديات  صعوبات  يواجهون  لبنان  يف  النازحون  يزال   ال 
املرتبطة التكاليف  ارتفاع  بسبب  رئيسي  بشكل  وذلك  القانونية،  إقامتهم   تسوية 
حوايل بفضل  حتّسن  قد  الالزمة  اإلجراءات  حول  وعيهم  أن  غري  العملية.   هبذه 
 29.000 جلسة توعية حول كيفية جتديد اإلقامة. باإلضافة إىل ذلك، فقد أدت
 الدعوات املستمرة اليت أطلقتها املفوضية واجلهات الفاعلة األخرى يف جمال احلماية
من بدال  املفوضية  بشهادة  القبول  على  احلكومة  موافقة  إىل  املسألة  هذه   بشأن 

أيضًا احلكومة  وافقت  بارز،  تطور  ويف  النازحني.  إقامات  جتديد  عند  السكن   تعهد 
 على استبدال التعهد بعدم العمل، الذي كان مطلوباً لتجديد وتسوية اإلقامة، بالتعهد
اإلجرائية التغيريات  هذه  لتنفيذ  جارية  املناقشات  تزال  وال  اللبنانية.  بالقوانني   بالتقّيد 

 خالل النصف األول من العام، تلقى 2.211 نازحاً قيد االحتجاز املشورة النفسية والدعم
 القانوين ومواد اإلغاثة األساسية والرعاية الطبية. كما مّت تقدمي طلبات إىل السلطات اللبنانية
 إلطالق سراح نازحني سوريني يعانون من جوانب ضعف حمددة، مبا يف ذلك مسنون
 وأشخاص ذوو إعاقة ومثليات ومثليون ومزدوجو امليل اجلنسي ومغايرو اهلوية اجلنسانية
شخصًا  40 عن  اإلفراج  إىل  التدخالت  هذه  أدت  وقد  اجلنسني.  صفات  .وحاملو 

 خالل هاكاثون جرى يف بريوت يف أوائل حزيران، عمل 12 فريقاً على مدى 48 ساعة متواصلة لتطوير تطبيقات وحلول تقنية لألمم املتحدة للمساعدة على حتسني إدارة شؤون النازحني والالجئني يف الشرق األوسط /املفوضية
السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني/ ماثيو سولتمارش 2016

لمسة أمل 

 لقد أّدت محلة “ملسة أمل” اليت أطلقت خالل شهر رمضان املبارك إىل مجع أكثر
.من 1.4 مليون دوالر أمريكي ألسر النازحني السوريني يف املنطقة، مبا يف ذلك لبنان
وقت يف  عرضه  مت  تلفزيوين  برنامج  أواًل  مكونني:  من  احلملة  تأّلفت   وقد 
أزمة حول  الوعي  مستوى  رفع  أجل  من  يوماً،   30 مدى  على   الذروة، 
 النازحني يف املنطقة. وقد أخذت احللقات املشاهدين يف رحلة خالل شهر
 رمضان إلطالعهم على تفاصيل حياة النازحني - التحديات والصعوبات
 اليت يواجهوهنا و عن قدرهتم على املواجهة وآماهلم للمستقبل. وقد ظهر عدد
بارزين، املشاهري، من ممثلني وموسيقيني ومصورين صحفيني ومدونني   من 
لبنان يف  النازحني  أوضاع  عن  حلقات  سبع  ذلك  يف  مبا  احللقات،  .يف 
 أما املكون الثاين فكان عبارة عن محلة تسويق رقمي. ومشلت هذه احلملة
 منصة إلكرتونية خمصصة للتربعات و محلة مشرتكة بني املفوضية و”إم يب
 وآرام اإلحسان خاصة مبواقع التواصل االجتماعي والتزامات MBC “سي
.من خالل صفحات وحسابات املشاهري على مواقع التواصل االجتماعي
احلملة هلذه  وتربع  ساهم  من  لكل  بالشكر  التوجه  املفوضية  تود 



لألمن العامة  املديرية  يف  احلدود  عن  املسؤولني  الضباط  قدرات  تعزيز  أجل   ومن 
االحتياجات ذوي  من  للخطر  املعرضني  األشخاص  بتحديد  يتصل  فيما   العام 
ملدة القسرية، مت عقد ورشة عمل  اإلعادة  ملبدأ عدم  الدقيق  الفهم   اخلاصة وضمان 
العام األمن  لضباط  نيسان  شهر  خالل  أيام  ثالثة  مدى  على  وتدريب   يوم كامل 
النازحني ومحاية  احلدود  إدارة  “أساسيات  حول  وذلك  احلدود،  عن   املسؤولني 
للهجرة، الدولية  املنظمة  مع  بالتعاون  التدريب  هذا  تنظيم  ومت   والالجئني”. 
احلدود مبراقبة  املختصني  املفوضية  موظفي  و  إقليميني  خرباء  مشاركة  .وتضّمن 

 شهد الفصل الثاين أيضاً استمرار انطالقة برنامج املساعدات النقدية للحماية الرامي
 إىل التصدي أو التخفيف من حوادث وحاالت احلماية اليت قد يواجهها األشخاص
املعنيني إىل األشخاص  املساعدة  تقدمي هذه  املفوضية. ميكن  باختصاص   املشمولون 
أولئك أو  باحلماية،  متصل  حادث  عن  النامجة  الشديدة  املعاناة  من  فرتة   الجتياز 
يواجهون الذين  أو  األمان  من  نوع  إىل  حرج  وضع  من  انتقالية  بفرتة  ميرون   الذين 
حزيران، شهر  حبلول  وأوضاعهم.  مواصفاهتم  بسبب  باحلماية  متصاًل  معيناً   حتدياً 
املائة يف   30 يف  حالة.   300 لدعم  للحماية  نقدية  مساعدة  تقدمي  مّت  قد   كان 
يف منخرط  أو  خطر  يف  طفل  لدعم  املساعدة  هذه  ُتستخدم  احلاالت،  هذه   من 
النوع هذا  تتلقى  اليت  الشائعة  األخرى  الفئات  ومن  األطفال.  عمالة  أشكال   أسوأ 
اجلنس نوع  على  القائم  والعنف  اجلنسي  العنف  من  الناجون  هناك  املساعدة   من 
 واملعيلون الوحيدون ألسرهم. يتم تقدمي املساعدات النقدية الطارئة ملرة واحدة وعقب
أقصاها ملدة  للحماية  النقدية  املساعدة  تقدمي  ميكن  حني  يف  مشكلة  أي   مواجهة 
احلماية أوضاع  تدهور  ملنع  استباقي  حنو  على  استخدامها  ميكن  أشهر كما  .ستة 

 يضطلع املتطوعون يف جمال التوعية بدور أساسي يف العمل يف اجملتمعات احمللية والوصول
 إىل الفئات األكثر ضعفاً. هناك حالياً 554 متطوعاً يف خمتلف أحناء البالد. وبفضل
اخلاصة حىت هذا االحتياجات  من ذوي  إحالة 16.695 شخصاً   جهودهم، مّتت 
 التاريخ إىل كل من املفوضية واملنظمات الشريكة لتلقي املساعدة. إن غالبية األشخاص
 الذين مت حتديدهم على أهنم حباجة إىل املساعدة ومّتت إحالتهم كانوا يعانون من حاالت
بتسجيل املتصلة  تلك  مثل  قانونية  يواجهون شواغل  أو كانوا  الرعاية  تستدعي   طبية 
املساعدة إىل  حباجة  أو كانوا  الزواج  تسجيل  أو  اإلقامة  على  احلصول  أو   الوالدات 
 بسبب وجود أقارب أو أصدقاء هلم قيد االحتجاز. لقد مت تزويد األشخاص احملالني
اخلاصة احتياجاهتم  لتلبية  وذلك  وشركائها،  املفوضية  قبل  من  متخصصة  .خبدمات 

 كجزء من جهود املفوضية الرامية إىل الوصول إىل النازحني ومتكينهم من احلصول على
الفيسبوك إنشاء صفحات جمموعات على  قنوات متعددة، مت   املعلومات من خالل 
 لكل من جبل لبنان والشمال واجلنوب، وتوىّل املتطوعون يف جمال التوعية إدارة هذه
يتبادلون نازح   40.000 من  أكثر  هناك  حزيران، كان  شهر  حبلول   الصفحات. 
 املعلومات من خالل هذه الصفحات، مبا يف ذلك املعلومات عن اخلدمات واملساعدات
 املتاحة والتطورات السياسية وإجراءات اإلقامة يف لبنان وإعادة التوطني. كما مت تعزيز
 استجابات مبتكرة أخرى من خالل دعم املفوضية هلاكاثون نّظم يف بريوت يف 5-3
 حزيران 2016. ويف إطار هذه املسابقة، مت حتدي جمموعة من املبدعني لتطوير حلول
واجملتمعات النازحني  احتياجات  تلبية  على  للمساعدة  نوعها  من  فريدة   تكنولوجية 
 املضيفة. وقد طور الفريق الفائز، “كويك ريسبونس”، جهاز استشعار ميكن استخدامه
 يف املخيمات العشوائية لتحذير السكان والسلطات من احلرائق والفيضانات والتقلبات
 يف درجات احلرارة وغريها من املخاطر. فاز هذا الفريق بـ3000 دوالر أمريكي، فضاًل
ديسرتكت دجييتال  “بريوت  يف  جماناً  مكتيب  حبّيز  بتزويده  تعهد   Beirut) “عن 
Digital District) ابتكاره تطوير  يف  قدماً  املضي  أجل  من  .الستخدامه 

والنازحني لالجئني  الدائمة  احللول  وإجياد  للحماية  مهمة  أداة  التوطني  إعادة   تبقى 
إىل عمدت  قد  املفوضية  السنة، كانت  من  الثاين  الفصل  هناية  وحبلول  لبنان.   يف 
إىل توطينهم  إعادة  يف  للنظر  سوري   11.500 عن  يزيد  ما  ملفات   تقدمي 
والقانونية اإلنسانية  املسارات  من  وغريها  التوطني  إعادة  توفر  دولة.   عشرين 
بناء إعادة  على  مساعدهتم  أجل  من  لالجئني  الالزم  والدعم  واحلماية   السالمة 
ن حنو  تلقت  قد  لبنان  يف  املفوضية  السنة، كانت  هذه  منتصف  وحبلول  حياهتم. 

السوريي للنازحني  املائة  يف   97 بينها  من  التوطني،  بإعادة  تعهد   18.300

الصحة
خالل من  اللبناين  العامة  الصحة  نظام  إىل  املباشر  الدعم  تقدمي  املفوضية   تواصل 
الرعاية مراكز  قدرة  تعزيز  أجل  من  وقابلة،  ممرضاً  ذلك 20  مبا يف  موظفاً،   متويل 55 
 الصحية األولية على االستيعاب. خالل شهر حزيران 2016، تربعت املفوضية جبهاز
مقطعي املغناطيسي (CT scanner) تصوير  بالرنني  للتصوير   (MRI) وجهاز 
إىل الوصول  إمكانية  تعزيز  الدعم  هذا  من شأن  اجلامعي.  احلريري  رفيق   إىل مستشفى 
.اخلدمات التشخيصية املتقدمة وجودة هذه اخلدمات لكل من املرضى النازحني واللبنانيني

يف مستشفى   53 يف  املدعومة  الثانوية  الصحية  الرعاية  إىل  الوصول  للنازحني   ميكن 
عملية  33.239 لنحو  الدعم  املفوضية  وّفرت  العام،  بداية  منذ  لبنان.  أحناء   خمتلف 
 استشفاء طارئة، فضاًل عن أكثر من 147.000 معاينة على مستوى الرعاية الصحية
 األولية. ونظراً إىل النقص يف التمويل، اضطّر بعض شركاء املفوضية يف القطاع الصحي
املراكز أن  إىل  اإلشارة  مع  األولية،  الصحية  الرعاية  مراكز  لبعض  دعمهم  سحب   إىل 
مراكز بإمكان  يعد  مل  التدبري.  هذا  جرّاء  بشكل خاص  تأثرت  قد  اجلنوب  منطقة   يف 
الرسوم دفع  النازحني  على  يتعني  وبات  املعاينات،  دعم  هذه  األولية  الصحية   الرعاية 
هذه يف   - أضعاف  مخسة  إىل  يصل  مبا  املدعومة  الرسوم  تفوق  قد  اليت   -  العادية 
إىل اللجوء  وزيادة خطر  الوصول  إمكانية  من  احلّد  إىل  يؤدي  قد  الذي  األمر   املراكز، 
.اسرتاتيجيات املواجهة السلبية ووضع ضغوط إضافية على مقدمي الرعاية الصحية الثانوية

 خالل الفصل الثاين من السنة، مت نشر تقرير املفوضية حول اإلحاالت إىل الرعاية الصحية
 املنقذة للحياة للعام 2015. يشّكل هذا التقرير أداة رئيسية للرصد والتقييم ويقدم حتلياًل
 لسائر عمليات االستشفاء املدعومة من قبل املفوضية خالل العام 2015. وهو يرصد
 التقّدم احملرز حنو حتقيق األهداف ويساعد على حتديد االجتاهات يف األوضاع والتكاليف
 الطبية. وتشري النتائج الرئيسية هلذا التقرير إىل زيادة بنسبة 6 يف املائة، باملقارنة مع العام
أظهر املفوضية. كما  قبل  من  املمولة  الرعاية  لتلقي  اإلحالة  طلبات  عدد  يف   ،2014 
 التقرير أن متوسط تكلفة الرعاية القائمة على أساس عمليات اإلحالة قد ارتفع من 489
.دوالر أمريكي لإلحالة الواحدة يف العام 2014 إىل 544 دوالر أمريكي يف العام 2015

التعليم
 حبلول حزيران 2016، بلغ عدد األطفال السوريني النازحني الذين ترتاوح أعمارهم بني 3
 و18 عاماً يف لبنان 487.615 طفاًل؛ وقد ظّل حوايل 147.000 طفل ملتحقني بالتعليم
الرمسي حىت هناية العام الدراسي، مما ميثل زيادة طفيفة باملقارنة مع العام الدراسي 2014-
 15، وذلك نظراً إىل قدرة االستيعاب اليت مت تعزيزها من قبل وزارة الرتبية والتعليم العايل.
 لقد مّت دعم هذه اجلهود من خالل تعزيز التنسيق بني الوكاالت واجلهود املبذولة للوصول
 إىل اجملتمعات احمللية وزيادة معدالت االستبقاء املدرسي. كما مشل ذلك تكثيف أنشطة
 التوعية، مبا يف ذلك يف املناطق اليت يصعب الوصول إليها. ميكن للنازحني االلتحاق وحضور
 الصفوف الدراسية يف سائر املدارس الرمسية النظامية خالل الدوام الصباحي، باإلضافة إىل
.238 مدرسة تتيح االلتحاق بدوام دراسي خالل فرتة بعد الظهر و134 مدرسة مهنية

املنزلية الواجبات  لدعم  جمموعة   230 إنشاء  مت  احمللية،  اجملتمعات  مستوى   على 
اجملموعات هذه  تشّكل  تلميذ.   2.800 من  أكثر  تستهدف  وهي  التاريخ  هذا   حىت 
من املزيد  تستلزم  اليت  املواد  يف  النازحني  التالميذ  وجناح  استبقاء  لضمان  رئيسية   أداة 
النازحني، والشباب  واألمهات  اآلباء  تشجيع  يتم  والعلوم.  اللغات  مثل   الدعم، 
ألربت مبادرة  برنامج  خالل  من  الدعم  من  يستفيدون  الذين  الشباب  ذلك  يف   مبا 
148 عن  فضاًل  اجلامعية،  الدراسية  للمنح  لالجئني  األملانية  األكادميية   أينشتاين 
اجملموعات هذه  يف  املسامهة  على  بالتعليم،  معنيني  التوعية  جمال  يف  .متطوعاً 

 انتهت املرحلة األوىل من برنامج اتعليم املكّثف. وقد بلغ جمموع عدد األطفال املسجلني
 يف هذه املرحلة 4.901 طفل. إن االستعدادات للمرحلة الثانية جارية حالياً وهي تنطوي
 على تعزيز التنسيق بني سائر الشركاء يف جمال التعليم على مستوى القطاع يف كل منطقة
 جغرافية وتنسيق الرسائل لضمان االتساق وجتنب أي ارتباك. تستخدم املفوضية أيضاً ا



.تلقت املفوضية يف لبنان التمويل أيضاً عرب هبات خاصة من كل من كندا وإيطاليا وهولندا وقطر واململكة العربية السعودية وسويرسا واإلمارات العربية املتحدة واململكة املتحدة والواليات املتحدة األمريكية

بعض األرقام الرئيسية 2016
48 47% 453m 1,033,513

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

 ملعلومات املقدمة من شركائها امليدانيني يف جمال اخلدمات اجملتمعية من أجل توجيه عملية
اليونيسف الضرورة. يف موازاة ذلك، تعمل  الربامج عند  التوعية وتكييف  تصميم جهود 

املستوى على  واالستبقاء  التوعية  مدى جناح جهود  لتحليل  الرصد  أدوات  مواءمة   على 
نسبة يف  زيادة  الشريكة  واجلهات  املفوضية  تتوقع  اجلهود،  هلذه  ونتيجة   الفردي. 
.االلتحاق خالل املرحلة الثانية اليت ستستهدف حنو 9.000 طفل غري ملتحق مبدارس
املكّثف، التعليم  لربنامج  متويل  أي  توّفر  ال  املفوضية  أن  من  الرغم   وعلى 
بدور التعليم،  قطاع  يف  شركائها  سائر  مع  جنب  إىل  جنباً  تضطلع،   فهي 
مبدارس امللتحقني  غري  األطفال  تستهدف  اليت  التوعية  أنشطة  يف  .رائد 

المأوى
يعيشون يف شقق السوريني  النازحني  من  املائة  يف  الثاين، كان 57  الفصل  هناية   حبلول 
وحبلول عشوائية.  خميمات  يف  املائة  يف  و16  املستوى  متدنية  مبان  يف  املائة  يف   و27 
معيشية من خالل أسرة  املساعدة إىل حوايل 9.124  تقدمي  مّت  قد   شهر حزيران، كان 
تلقى حنو 40.783 بني هؤالء،  من  اإليواء.  الدعم يف جمال   تزويدها مبختلف وسائل 
يعيشون يف خميمات عشوائية جمموعات أدوات لإليواء، مبا يف ذلك مستلزمات  شخصاً 
 مقاومة الظروف اجلوية ورفع مستوى األرض (للوقاية من الفيضانات). كما استفاد أكثر
.من 3.500 شخص من إعادة تأهيل مساكنهم مقابل ختفيض اإلجيار أو اإلعفاء منه

 تشكل احلرائق خطراً كبرياً يف املخيمات العشوائية، خاصة خالل أشهر الصيف احلارة،
من الثاين  الفصل  خالل  مدمرة.  نتائج  وإحداثها  السريع  انتشارها  خطر  يزداد   حيث 
توزيع 1.200 جمموعة مت  احلرائق، كما  على  توعية  تنفيذ حنو 200 جلسة  مت   السنة، 
.إلمخاد احلرائق يف املخيمات العشوائية، مما يتيح للسكان التصدي بسرعة أكرب للحرائق
.ر

المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية
والصرف املياه  جمال  يف  املفوضية  تدخالت  أدت  حزيران،  شهر  هناية   حبلول 
لـ33.557 الصحي  الصرف  ظروف  حتسني  إىل  الصحية  والنظافة   الصحي 
نازحًا لـ19.653  للشرب  الصاحلة  املياه  إىل  الوصول  إمكانية  وحتسني  . ،نازحاً 

من أكثر  استفاد  ذلك،  إىل  باإلضافة  األمراض.  تفشي  لتجنب  ضروري  أمر   وهو 
السبل أفضل  خالهلا  يتعلمون  اليت  العامة  الصحة  تعزيز  أنشطة  من  نازح   15.000 
بالنظافة املتصلة  املخاطر  وجتّنب  النزوح  أثناء  احلياتية  ظروفهم  مع  سلوكهم   لتكييف 
ممكنة طريقة  بأفضل  املبتذلة  واملياه  النفايات  وإدارة  الصحية  واملخاطر  .الصحية 

 باإلضافة إىل ذلك، جيري حالياً بناء تسعة أنظمة إمداد باملياه يف البقاع ومشال لبنان. فقد جرى
 ،تركيب 72 كلم من خطوط األنابيب ومّت الشروع يف بناء خزاين مياه. عند انتهاء هذا املشروع

يتوقع أن تتحسن إمكانية وصول أكثر من 192.000 شخص إىل املياه الصاحلة للشرب

المساعدات األساسية
 حبلول هناية الفصل الثاين من السنة، بلغ عدد األسر السورية النازحة الشديدة الضعف
 اليت حصلت على الدعم من خالل مساعدة شهرية نقدية متعددة األغراض حوايل
 22.841 أسرة. وبالتنسيق مع برنامج األغذية العاملي واجلامعة األمريكية يف بريوت،
 مت وضع صيغة مكتبية جديدة لتقييم درجة الضعف لدى األسر السورية النازحة. ال
 تستلزم هذه الصيغة اجلديدة مجع بيانات إضافية وإمنا تستخدم املتغريات املتاحة يف
 اخلاص باملفوضية. تسمح هذه الصيغة بتقييم جممل ProGres قاعدة بيانات نظام
التقارب تعزيز  و  أسرع  بشكل  الضعف  الشديدة  األسر  وحتديد  النازحني   السكان 
الغذائية واملواد  األساسية  املساعدات  من  لكل  االستهداف  عملية  بني  .الربناجمي 

 وسيتم تزويد األسر احملددة على أهنا شديدة الضعف مبساعدات نقدية متعددة األغراض.
 ويتم تقييم الالجئني والنازحني غري السوريني للحصول على مساعدات نقدية متعددة
 األغراض بناًء على املعايري نفسها. خالل الفرتة املشمولة بالتقرير، مت إطالق مناقصة
 مشرتكة بني االحتاد النقدي اللبناين واليونيسف واملفوضية وبرنامج األغذية العاملي الختيار
 جهة واحدة مزودة للخدمات املالية لكي تتوىل تنفيذ خدمات حتويل املبالغ النقدية
 والقسائم الغذائية اإللكرتونية للنازحني. إن االستعانة جبهة واحدة مزودة للخدمات
.املالية تؤدي إىل وفورات لدى الوكاالت املشاركة من خالل تقاسم التكاليف واملهام

التمّيز في الخدمات المجتمعية

 لقد تّم منح جائزة المفوضية لإلنجازات في الخدمات المجتمعية إلى الفريق
الجائزة لبنان. هذه  المفوضية في  المجتمعية في مكتب  بالحماية   المعني 
 بمثابة مكافأة على عملهم المتميز في تمكين النازحين من االضطالع بدور
 محوري في حماية أنفسهم من خالل برنامج المتطوعين في مجال التوعية.
 فقد حشد الفريق مئات المتطوعين ووضعوا مبادئ توجيهية وأدوات لكي
 يسترشدوا بها في عملهم. وقد ألهمت هذه الجهود أيضاً برامج أخرى متصلة
 بالحماية المجتمعية حول العالم. تشهد هذه الجائزة على العمل الجدي
 الذي قام به ليس فقط الفريق المعني بالحماية المجمعية وإنما أيضا الجهد
 الدؤوب والتفاني الذي أبدته الشبكة التي تضم أكثر من 500 متطوع في
.مجال التوعية في عملهم في المجتمعات المحلية في سائر أنحاء لبنان

في والمتخصصون  العامون  المتطوعون  عمد  وحده،   2015 العام   في 
ذوي من  شخص   40,000 من  أكثر  وإحالة  بتحديد  التوعية   مجال 
مواضيع على  للتوعية  إعالمية  جلسات  نفذوا  الخاصة، كما   االحتياجات 
 معينة، مثل تسجيل الوالدات واإلقامة القانونية والصحة. كما تصدى هؤالء
قائمة على الناشئة من خالل حلول  للمشاكل  مبتكرة  بطريقة   المتطوعون 
 المجتمعات المحلية، مثل تطوير شبكات على مواقع التواصل االجتماعي
للمشاركة في األنشطة والفعاليات المحلية  المجتمعات  أفراد من  .وتعبئة 



15,725 11,160 األشخاص الذين تلقوا معلومات حول تسجيل الوالدات من خالل المشورة الفردية
43,000 28,755 زيارات الرصد
14,700 10,104 المشورة القانونية
9,500 6,486 األشخاص المشاركون في أنشطة المهارات الحياتية

18,824 3,738 عدد األشخاص الذين استفادوا من المشورة الفردية وإدارة الحاالت
18,824 4,804 األشخاص الذين خضعوا للتدريب وشاركوا في الحماية المجتمعية
19,100 11,940 األشخاص الذين تّمت إحالتهم للدخول لدواعي إنسانية وإعادة التوطين
3,500 2,211 الزيارات التي أجريت لمراكز االحتجاز
3,450 1,417 األطفال الذين تلقوا المساعدة من خالل إدارة الحاالت

65,346 16,659 حاالت االحتياجات الخاصة التي تمت إحالتها من خالل متطوعين
600 554 المتطوعون في مجال توعية الالجئين الذين تمت تعبئتهم

28 27 المراكز المجتمعية التي تّم إنشاؤها
55,930 30,874 األشخاص المسجلون والمستفيدون من أنشطة المراكز المجتمعية
18,824 1,720 األشخاص الذين تلقوا مساعدات نقدية للحماية الطارئة

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

Institutional  and Community Support الدعم املؤسسي واجملتمعي

نيسان - حزيران

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 22,722 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

310,000 147,014  )األشخاص الذين تلقوا رعاية صحية أولية )بما في ذلك في مجال الصحة اإلنجابية والنفسية
98,861 33,239  األشخاص الذين استفادوا من اإلحاالت إلى الرعاية الصحية المنقذة للحياة والتوليدية

272,020 45,619 األشخاص الذين تلقوا دعماً في مجال اإليواء
184,300 40,783 تحسين المأوى والموقع في مخيمات عشوائية
54,430 1,306 إعادة تأهيل طفيفة لمبان متدنية المستوى
30,040 3,530 إعفاء من اإليجار في مبان معاد تأهيلها

670,206 33,557 بنية تحتية للصرف الصحي، صيانة وإزالة الحمأة
120,160 15,078 حمالت توعية على النظافة الصحية، مواد للنظافة الصحية

473,692 19,653 إمكانية الوصول إلى المياه المأمونة

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

 الميزانية المقررة للعام 2016 الميزانية المخصصة للعام 2015


