
 ة في لبنانعمليات المفوضي ر المستجدات بشأنآخ            
 االستجابة للتصدي ألزمة الالجئين السوريين

 2017حزيران/يونيو  –/أبريل نيسان 
 

 

 الحفاظ على إمكانية الحصول على الحماية
 

ضمان حصول الالجئين على الحماية واإلقامة القانونية ووثائق الوالدة 

 والحالة المدنية، باإلضافة إلى الحماية من اإلعادة القسرية 

 

، اعتمدت الحكومة اللبنانية القرار الذي طال 2017في شهر آذار/مارس 
لالجئين  تجديد تراخيص اإلقامةانتظاره والمتعلق باإلعفاء من رسوم 

السوريين المسجلين لدى مكتب المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون 
الالجئين. وبغية مساعدة الالجئين في تجديد تراخيص إقامتهم، زاد المكتب 

من أجل تسريع  2017من قدرته على االستقبال خالل الفصل الثاني من العام 
ل النص  اوأول من عملية إصدار التراخيص وإفادات السكن لالجئين. وخال

، تّم إصدار إفادات سكن و/أو تّم التحقق منها، وتحديث وتجديد 2017العام 
من العدد اإلجمالي لالجئين السوريين المسجلين  %40تراخيص ما يقارب الـ

، بلغ عدد 2017لدى المفوضية في لبنان. اعتباراً من حزيران/يونيو 
 فرداً. 1,001,051السوريين المسجلين لدى المفوضية 

 
وعلى الرغم من التقدم المحرز في تسهيل إمكانية حصول الالجئين على 
اإلقامة القانونية التي تّم تحقيقها من خالل اإلعفاء، فال تزال التحديات المتعلقة 
 بالتنفيذ والتغطية قائمة. وال يزال اإلعفاء مقتصراً على الالجئين السوريين 

 
 
 
 

والذين لم  2015المسجلين لدى المفوضية ما قبل شهر كانون الثاني/يناير 
يجددوا تصريح إقامتهم على أساس السياحة أو الكفالة أو العقار أو الملكية أو 

. باإلضافة إلى ذلك، كانت ممارسات 2016أو  2015اإليجار في العام 
 التنفيذ في العديد من 

 
 تعميم. فقد تلقت المفوضية تقارير تفيد بأنمكاتب اوأمن العام متعارضة مع ال

عدداً من الالجئين قام بدفع الرسوم، وأنه تّم احتجاز وثائقهم، و ُطلب منهم 
الحصول على كفيل باإلضافة إلى ممارسات عشوائية أخرى. وتواصل 
المفوضية متابعة هذه المسائل عن كثب مع الحكومة وتعمل على المساعدة 

 من العام على تحسين مستوى الخدمات وترابطها.  لزيادة قدرة مكاتب اوأ
 

ّما لالجئين. أ المساعدة القانونيةوتستمر المفوضية وشركاؤها في تقديم 

المواضيع التي يطلب الالجئون بإستمرار المساعدة فيها فتشمل اإلقامة، 

والوضع القانوني، واإليجار، والزواج، وتسجيل الوالدات، ومسائل حماية 

قد تم تأمين الطفل، والعن  الجنسي والجنساني، والطالق، والوصاية. و

 23,957إلى  2017المساعدة القانونية في آخر الفصل الثاني من العام  

  الجئاً من خالل نشاطات مختلفة تتراوح من المشورة إلى التمثيل القانوني. 

سنة، وأبناؤه )من اليسار إلى اليمين(:  38شمال لبنان. يق  محمود،  –تقوم موظفة لدى المفوضية بزيارة عائلة من حمص تعيش في مخيم عشوائي في بلدة محمرة 
دوالر أمريكي يومياً مقابل أعمال زراعية يقوم بها  7صديق لهم. يتلقى محمود أجراً قيمته سنوات، أمام ملجئهم مع  6سنوات، ويوس ،  9سنة، وحسين،  12سليمان، 

مفوضية ©لغذائية واوألبسة. بين الحين واآلخر. وتمكنه المساعدة النقدية الشهرية التي يحصل عليها من المفوضية من دفع اإليجار وشراء اوأدوية الضرورية والمواد ا
 اكالالجئين / مارتين دود

 
 



، قدمت المفوضية لتفادي حاالت انعدام الجنسيةوفي جهودها المستمرة 
فرد حول كيفية  6,070لـ 2017المشورة خالل الفصل الثاني من العام 

تسجيل مواليدهم الجدد لدى السلطات المدنية اللبنانية، ليبلغ العدد اإلجمالي 
الجئا بحلول منتص  العام. ويتم عقد  12,301للمستفيدين من المشورة إلى 

جلسات مشورة دورية في هذا الخصوص مع الالجئين الذين يلتجئون إلى 
لجدد في سجالتهم. وإستكماالً لذلك، تمّ أيضاً المفوضية إلدراج أسماء المواليد ا

وضع آليات المشورة واإلحالة من خالل المتطوعين في مجال التوعية من 
المجتمعات الالجئة واوأشخاص اآلخرين الذين يتعاملون بشكل مباشر مع 

 الالجئين، بما فيهم فرق مراقبة الحماية والعاملين في قطاع الصحة.
 

ن أجل مراقبة وضع الالجئين المحتجزين ومن أجل باإلضافة إلى ذلك، وم
ضمان عدم ترحيل الالجئين قسراً إلى بلدان يمكن أن يتعرضوا فيها لألذى، 

ة ، بما فيها تلك الخاصاالحتجازتقوم المفوضية بزيارات منتظمة إلى مراكز 
بمكاتب اوأمن العام. يتمّ تأمين مساعدات مادية وقانونية ودعم نفسي في الموقع 

لمحتجزين الذين ُتعنى بهم المفوضية. ففي خالل اوأشهر الستة اوأولى من ل
شخص محتجز في لبنان ُتعنى  2,630، تّم مساعدة ما مجموعه 2017العام 

بهم المفوضية. وتتضمن المساعدات المادية بطانيات ولوازم النظافة الصحية 
 تجاز بكرامة،والمواد الغذائية واوألبسة. من أجل مواصلة تحسين ظرو  االح

أّمنت المفوضية غسالتين وأحد السجون اللبنانية. كما استمرت المفوضية 
بالمناصرة الستمرار الوصول إلى اوأشخاص الذين ُتعنى بهم وبدعوة كافة 
المؤسسات المعنية للتمسك بالقوانين ذات الصلة من أجل حماية اوأشخاص 

 المشمولين بوالية المفوضية من االحتجاز التعسفي.
 

قب بين لبنان وسوريا. فيرا التحركات عبر الحدودوتواصل المفوضية مراقبة 
الموظفون عملية قبول القادمين الجدد من المعابر الحدودية الرئيسية ويحيلون 
الحاالت التي تستوفي شروط االستثناء اإلنساني إلى وزارة الشؤون 

 الدخول وأسباباإلجتماعية، بينما يقومون بالدعوة إلى توسيع إطار شروط 
إنسانية، وذلك لمنع اإلعادة القسرية ولتعزيز إدارة الحدود على نحو يراعي 

 متطلبات الحماية.

 

 ضمان الكرامة في المنفى
 

الحفاظ على كرامة الالجئين وسالمتهم أثناء وجودهم في المنفى في 

 لبنان، مع إعطاء اوأولوية لالجئين ذوي االحتياجات الخاصة والضعفاء

 

إّن أكثر من نص  عدد الالجئين السوريين في لبنان هم من اإلناث، وأكثر 
من العمر(. ويبقى وصول الالجئين  18من نصفهم هم من اوأطفال )ما دون الـ

ن تقييم أوجه الضعف لدى الالجئيفي سن العمل إلى سوق العمل مقّيدا. فيشير 
ين يعيشون من الالجئين السوري %71أن حوالي  2016للعام  السوريين

يعيشون تحت خط الفقر المدقع. ويتطلب تشتت  %53تحت خط الفقر و
موقٍع في لبنان، أدوات وخدمات واسعة النطاق  1,700الالجئين، في أكثر من 

ومبتكرة لضمان التوعية الفعالة لمن هم بحاجة وللتمكن من تحديد اوأشخاص 
 المعرضين للخطر.

 
دأت المفوضية، بالتعاون مع برنامج ، ب2017خالل الفصل الثاني من العام 

اوأغذية العالمي واليونيس ، بتحضير تقييم أوجه الضع  لدى الالجئين 
. يوفر التقييم بيانات وتحاليل واسعة النطاق حول وضع 2017السوريين للعام 

الالجئين السوريين في البالد. وُيحدد خطوط أساس، بينما يساعد في إحراز 
د الثغرات والحاجات من أجل التخطيط المستقبلي. تّمت تقدم ودعم لعملية تحدي

 2017عملية جمع البيانات التي تقودها المفوضية في نهاية شهر أيار/مايو 
وبدأ تحليل البيانات في بداية شهر حزيران/يونيو ومن المتوقع جهوز النتائج 

 اوأولوية بحلول نص  شهر تموز/يوليو.
 
 
 
 

لتعزيز الحماية الذاتية من خالل مجموعة هذا وتدعم المفوضية الالجئين 
متنوعة من المداخالت المجتمعية التي تهد  إلى تحديد المشاكل المتعلقة 
بالحماية وتجنبها ومعالجتها. وقد أقام المكتب خالل السنوات الماضية شبكة 

من داخل المجتمعات  متطوع في مجال التوعية 600تتأل  من حوالي 
 270بهم. من بين هؤالء المتطوعين، أصبح حالياً الالجئة والمستضيفة ودرّ 

(، وحماية الطفل 128متطوع مختص ومدرب في المجاالت التالية: التعليم )
(، والمسائل الشبه قانونية 37(، والصحة )60والعن  الجنسي والجنساني )

(. يشارك المتوطوعون مع المجتمعات معلومات حول الخدمات المتاحة، 45)
شد جهود المجتمعات من أجل، على سبيل المثال، تسجيل ويساعدون في ح

اوأطفال في المدارس، وجمع التعليقات وتقديمها للمفوضية حول القضايا التي 
هي موضع اهتمام المجتمعات. كما يدعم المتطوعون عملية تحديد اوأشخاص 
اوأكثر ُعرضة للخطر وعملية إحالتهم إلى الجهات التي تقّدم الخدمات 

 ات ذات الصلة.والمساعد
 

، قام المتطوعون العامون والمختصون بإحالة 2017ومنذ بداية العام 
شخص ممن هم أكثر ُعرضة للخطر إلى مقدمي الخدمات والشركاء  12,000

األشخاص ذوي االحتياجات المختصين. ويتم التركيز بشكل خاص على 
ومزدوجو  ، بما فيهم اوأشخاص ذوو اإلعاقة، والمثليات والمثليونالخاصة

الميل الجنسي ومغايرو الهوية الجنسانية والخناثى، واوأشخاص المسنون، 
والنساء المعرضات للخطر، واوأطفال غير المصحوبين بذويهم أو المنفصلون 
عنهم. وتتم عملية التحديد من خالل مراكز استقبال المفوضية ، وزيارات 

وعين( والمراكز منزلية، ومراكز التوعية )بما في ذلك من خالل المتط
المجتمعية. ويتم تصميم المساعدات لتلبي احتياجات كّل من اوأشخاص ويمكن 
أن تشمل المساعدات المادية )النقدية وغير النقدية(، والمشورة النفسية 

 واالجتماعية، والخدمات الصحية، والتدريب، والمساعدة القانونية.

 
الجئاً  2,455ساعدة لـ، تم تأمين الم2017خالل النص  اوأول من العام 

يعانون من حوادث خطيرة متعلقة بالحماية، وذلك من أجل اجتياز فترة شديدة 
 الخاص بالمفوضية في برنامج المساعدة النقدية للحمايةالصعوبة من خالل 
متعلقة بأشخاص ذوي  %56إحالة جديدة، من بينها  760لبنان. شمل ذلك 

لمعيشية بمفردهم، وأشخاص احتياجات خاصة، وأشخاص يعيلون أسرهم ا
ذوي حاالت طبية أو إعاقة، والمثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي 
ومغايري الهوية الجنسانية والخناثى، والناجين من العن  الجنساني، واوأطفال 

 غير المصحوبين بذويهم أو المنفصلين عنهم. 
 
 
 
 
 
 



 
دة اوأفراد والعائالت الذين يهد  برنامج المساعدة النقدية للحماية إلى مساع

أجبروا أو قد يجبرون على اللجوء إلى إستراتيجيات تكيي  سلبية كأسوأ أشكال 
عمالة اوأطفال، أو التسول، أو ممارسة الجنس من أجل البقاء، أو التشرد، 

تشمل الحوادث   وذلك نتيجة الحوادث التي يواجهونها والمتعلقة بالحماية.
ة بالحماية، العن  الجنسي والجنساني، والتحرش اوأكثر شيوعاً والمتعلق

 واإلعتداء، واإلستغالل، وإصابة العائالت أو احتجازها.
 
من المستفيدين من برنامج المساعدة النقدية للحماية هم أفراد  %20إّن قرابة  

ناجون من العن  الجنسي والجنساني، معظمهم من النساء أو الفتيات. وقد 
تعرض معظمهم إلى العن  اوأسري. فيساعد برنامج المساعدة النقدية للحماية 

 ى مواجهة اوأزماتهؤالء اوأشخاص على كسر حلقة العن ، ودعم قدرتهم عل
وعلى تلبية حاجاتهم للحماية بأنفسهم واالستفادة من شبكات أمان أنشأت من 
أجل العثور على حلول دائمة. وباإلضافة إلى برنامج المساعدة النقدية للحماية، 
تقوم المفوضية مع شركائها بمساعدة الالجئين الذين يواجهون حوادث عاجلة 

اعدة النقدية الطارئة غير المتكررة ليتمكنوا من متعلقة بالحماية من خالل المس
فرداً  2,592التصدي لألضرار الخطيرة والحد منها. حتى اآلن ، تّم مساعدة 

 .2017وعائلة من خالل المساعدة النقدية الطارئة في العام 
 

أماكن آمنة حيث يمكن لالجئين واللبنانيين الحصول  المراكز المجتمعيةوتؤمن 
على خدمات ونشاطات كتعلم لغة، ومحو اوأمية، وصفو  خاصة بتكنولوجيا 
المعلومات، ودورات تدريبية عن إعادة التدوير، والمنسوجات واوأعمال 
الحرفية اليدوية. كما تؤمن المراكز نشاطات دعم نفسي ودورات إعالمية عن 

ات والزواج، والخدمات المتوفرة، ومنع االحتيال واالستغالل، تسجيل الوالد
 ومنع العن  الجنسي والجنساني، وحقوق الطفل، وغيرها. عند حلول الفصل 

 

 
مركزاً مجتمعياً تدعمه المفوضية  36، استمر حوالي 2017الثاني من العام 

 شخص. 50,000بتقديم مجموعة واسعة من النشاطات والخدمات وأكثر من 
 

، بما فيها أسوأ أشكال عمالة اوأطفال حقوق الطفلوتزيد مخاطر انتهاك 
العنف الجنسي والزواج المبكر، في حاالت التشرد. كما يزيد معدل 

، باوأخص اإلساءة العاطفية واالعتداء الجسدي، في هذه الحاالت. والجنساني
 العنف الجنسي والجنسانيفتعمل المفوضية مع شركائها على تجنب حاالت 

صدي لها من خالل مجموعة من المداخالت التي وانتهاكات حماية الطفل، والت
تشمل تعزيز قدرات الجهات الفاعلة الوطنية والمحلية للحد من أوجه الضع  
في إدارة الحاالت وفي خدمات أساسية أخرى. خالل الفترة المشمولة في 

استفاد المشرفون اإلجتماعيون من تدريبات تقنية وغير تقنية للتمكن  التقرير،
قضايا المتعلقة بحماية الطفل وبالعن  الجنسي والجنساني، ال سيما من إدارة ال

فيما يخص إدارة القضايا المتعلقة بمحاوالت االنتحار والتعامل مع الناجين من 
االغتصاب. وبلغ عدد الجهات الفاعلة المدربة في مجال العن  الجنسي 

يز تعز في نهاية الفصل الثاني. كما عملت المفوضية على 219والجنساني 
قدرات اوأجهزة المعنية بإنفاذ القانون لضمان حماية الناجين من العن  الجنسي 

ضابطا من قوى اوأمن الداخلي  26والجنساني. بناًء على ذلك، تّم تدريب 
لتحديد الناجين من جرائم اإلتجار بالبشر ومساعدتهم، ال سيما أوالئك 

في ريبات إضافية لموظالمعرضين لالستغالل الجنسي. كما سيتّم تنظيم تد
اوأمن العام على غرار السنوات السابقة. وشملت أيضاً دورات بناء القدرات 
للمشرفين اإلجتماعيين المختصين في حماية الطفل، ال سيما في قضايا اوأطفال 
ذوي االحتياجات الخاصة، كاوأطفال غير المصحوبين بذويهم أو المنفصلين 

المبكر، وقضايا عمالة اوأطفال واوأطفال عنهم واوأطفال المعرضين للزواج 
 ذوي اإلعاقة. 

 

يا قبل أن رتين داخل سورها مإضطرت النا إلى ترك المدرسة في سوريا في الص  الثاني بسبب تدهور الحالة اوأمنية في بلدتها في الغوطة الشرقية. وقد تشردت هي وعائلت
ها لدعم الفروض المنزلية وأنيصبح من المستحيل لهم البقاء هناك. وكان ملجأهم اوأخير في سوريا في بلدة معرابة في دمشق. صرحت النا أنها تحب المشاركة في مجموعات 

 الجئين/دييغو إيبارا سانشيزمفوضية ال© كونت صداقات ووأنها تحتاج أحياناً إلى مساعدة في إنجاز فروضها المنزلية. 
 



وتبقى اإلجراءات لتحديد المصالح الفضلى مداخلة أساسية لضمان سالمة 
اوأطفال المعرضين للمخاطر المتوسطة والمرتفعة وحمايتهم. وفي نهاية 
الفصل الثاني، بلغ عدد اوأطفال الذين تّمت مساعدتهم من خالل الخدمات 

 طفالً. 1,907، كجزء من عملية إدارة الحاالت، المتخصصة

لعامة في المدارس اللبنانية ا التعليمأّما فيما يخص اوأطفال الالجئين، فيشّكل 
مصدراً حيوياً في سعيهم إلى مستقبٍل أكثر إشراقاً. إستناداً إلى أرقام مقّدمة 

طفل  195,000من قبل وزارة التربية والتعليم العالي، تّم تسجيل حوالي 
، بما في ذلك في الحضانات 2017-2016الجئ في العام الدراسي 

والمدارس اإلبتدائية والثانوية. ويمكن للطالب الالجئين االلتحاق بصفو  قبل 
الظهر وبعد الظهر. ومن خالل شراكتها مع وزارة التربية والتعليم العالي، 

مسجل طفل الجئ  39,400غطت المفوضية الرسوم المدرسية وأكثر من 
 .2017-2016في صفو  قبل الظهر للعام الدراسي 

من اوأطفال  %40ورغم اإلتجاه التصاعدي في التسجيل، بقي أكثر من 
غير ملتحقين في المدارس خالل العام الدراسي  14والـ 6الالجئين بين سن الـ

. باإلضافة إلى ذلك، ال تزال مسألة إبقاء الطالب في المدارس 2016-2017
تحدياً بسبب الصعوبات التي يواجهونها في التكّي  مع منهج دراسي تشكل 

جديد ولغات تعليمية جديدة. غالباً ما يكافح اوأطفال للتعويض عن السنين 
الضائعة، فيما يواجه بعضهم التخوي  والمضايقة. لذلك، استمّرت المفوضية 

تي ال يةفي تنظيم مجموعات لدعم الفروض المنزلية ومجموعات اللجان اوأهل

تشجع مشاركة اوأطفال واوأهل في المدارس ودعم إبقاء الطالب فيها. وبناًء 
على طلب وزارة التربية والتعليم العالي، تّم تعيين متطوعين الجئين مدربين 

 إضافيين لتغطية صفو  ما بعد الظهر. 

التعليمي، في  يتواجد هؤالء المتطوعون، المعنيون بالتواصل المجتمعي
المدارس ويعملون على تحديد اوأطفال المعرضين لخطر التسرب من المدرسة 
وإحالتهم إلى مجموعات دعم الفروض المنزلية، وإقامة مجموعات متنقلة 
وأولئك المفتقرين إلى وسائل نقل أخرى، والتوسط في حاالت التخوي ، 

اوأهلية، والمساهمة وتمرير الرسائل بين إدارة المدارس ومجموعات اللجان 
 في تهيئة بيئة حامية في المدارس.

وتواصل مجموعات دعم الفروض المنزلية عملها خالل فصل الصي  
كمجموعات لألنشطة الترفيهية ترّكز على الفن والدراما واللغات اوأجنبية. 
كما تجتمع مجموعات اللجان اوأهلية، على الرغم من إغالق المدارس، 

دريبية حول  مواضيع  كـ "التواصل اإليجابي مع وتشارك في دورات ت
اوأطفال". وفي بعض الحاالت، تقّدم هذه المجموعات دورات تدريبية لألهالي 
عن المبادئ اوأساسية للقراءة والكتابة والحساب )لألهل اوأميين(. وبينما كانت 

تصال المجتمعي التعليمي hالمدارس مغلقة، تّم حشد المتطوعين من أجل ال
 يام بنشاطات توعية إلى جانب المتطوعين في مجال التوعية.للق

اوأدوية  ساعدات النقدية لشراءتظهر الالجئة السورية فاطمة بطاقة الصرا  اآللي التي تحّول المفوضية المساعدات النقدية عليها شهرياً. تستعمل فاطمة وزوجها علي الم

 مفوضية الالجئين/مارتين دوديك© لوالد علي المسن، ولدفع اإليجار والكهرباء والمياه، ولشراء المواد الغذائية واوألبسة. 



مجموعة لجان  425وفي نهاية الفصل الثاني، أقامت المفوضية مع الشركاء 
مجموعة لدعم الفروض المنزلية. كما قامت بتدريب أكثر  300أهلية وحوالي 

متطوعا من أجل  148متطوع من أجل التوعية في مجال التعليم و 180من 
االتصال المجتمعي التعليمي. تدعم هذه الهياكل بقاء اوأطفال في المدارس من 
خالل مساعدتهم على التعامل مع التحديات اليومية التي يواجهونها في متابعة 

 تعليمهم.

ومن أجل التعويض عن محدودية الحصول على فرص االعتماد على الذات، 
ة للعائالت الالجئ األغراضمساعدات نقدية متعددة تقوم المفوضية بتقديم 

اوأكثر ضعفاً كشبكة أمان للحماية اإلجتماعية لتخفيض أوجه ضعفهم 
اإلجتماعية واإلقتصادية والتعرض المستمر لإلستغالل ولمخاطر أخرى 

ومن أجل الوصول إلى اوأشخاص اوأكثر حاجة إلى هذا  متعلقة بالحماية.
يغة مستهِدفا. إستناداً إلى ص الدعم، تطّبق المفوضية نموذجا إقتصاديا قياسيا

مكتبية، يحدد هذا النموذج توقعات اإلنفاق لتصني  اوأسر المعيشية وفقاً وأوجه 
 ضعفهم اإلجتماعي واإلقتصادي. 

ويشكل هذا التصني  أساسا لبرنامج اوأغذية العالمي الستهدا  المستفيدين 
الذين  لالجئين من مساعدته كما يؤثر على مستوى الدعم الذي تقدمه المفوضية

يحتاجون إلى رعاية استشفائية. خالل الفصل الثاني، وبالتعاون مع الجامعة 
اوأمريكية في بيروت وبرنامج اوأغذية العالمي، عملت المفوضية في لبنان 

. وبما أن الصيغة المكتبية تستند 2016على إعادة تقويم الصيغة المكتبية للعام 
ى أوجه الضع  اإلجتماعي واإلقتصادي على توقعات اإلنفاق، وبالتالي عل

المستمد من تقرير تقييم أوجه الضع  لدى الالجئين السوريين في لبنان، 
 يتوجب تحديث الصيغة بانتظام لضمان الدقة. 

هذا واستمرت المفوضية خالل الفصل الثاني على العمل من أجل مساعدة 
يدة الضع  ليبلغ أسرة معيشية شد 30,000المجموعة المستهدفة المؤلفة من 

شهرياً في المتوسط بين نيسان/أبريل وحزيران/يونيو.  29,595عددها 
، بلغ متوسط 2017بصورة إجمالية، بين كانون الثاني/يناير وحزيران/يونيو 

عدد اوأسر المعيشية التي تّمت مساعدتها من خالل المساعدات النقدية المتعددة 
نيو. ينتج انخفاض العدد هذا في نهاية شهر حزيران/يو 31,115اوأغراض 

مقارنًة بالفصل اوأول عن التوق  عن تقديم المساعدات النقدية المتعددة 
اوأغراض وأسر معيشية لم تعد مصنفة كشديدة الضع  اإلجتماعي 
واإلقتصادي، في حين تّم إدراج أسر معيشية جديدة بقدر ما يسمح به التمويل. 

 ي اللبناني وما نجم عنه من اإلفتقار إلىوبسبب اإلغالق المفاجئ لالتحاد النقد
أسرة معيشية، تكفّلت المفوضية بتغطية كلفة  13,842تقديم المساعدة لـ

المساعدات لهذه اوأسر المعيشية إلعطائهم مهلة مدتها شهرين قبل توقي  
التمويل. فكعضو في النظام الموحد بين المنظمات في لبنان للبطاقات 

المفوضية واليونيس  وبرنامج اوأغذية  ( معLOUISEاإللكترونية )
العالمي، كان قد قّدم االتحاد النقدي اللبناني سابقاً المساعدة من خالل البطاقة 
المشتركة التي يستعملها كافة شركاء النظام الموحد. بناًء على ذلك، يمكن 
للمفوضية أن تقّدم بشكل سريع المساعدة المؤقتة من خالل الشراكات القائمة 

 طاقة المشتركة، وذلك خالل شهري حزيران/يونيو وتموز/يوليو.والب

، قد يحتاج الالجئون إلى دعم الصحيةوإضافة إلى حاجات السكان للرعاية 
إضافي نظراً إلى أن سالمتهم الجسدية والعاطفية تتأثر سلباً بسبب التهجير 

عالية في لالطويل اوأمد وسوء اوأحوال المعيشية. وتبقى كلفة الرعاية الصحية ا
شبكة الرعاية الصحية المخصخصة بمعظمها في لبنان السبب اوأساسي 
لمديونية الالجئين. إستجابة لذلك، تدعم المفوضية الالجئين مالياً للحصول 
على خدمات شاملة في مراكز الرعاية الصحية اوأولية في جميع أنحاء لبنان، 

للحياة في حاالت من كلفة المساعدات المنقذة  %90إلى  75وتغطي بين 
، كانت 2017الطوارئ في المستشفيات. وفي نهاية الفصل الثاني من العام 

حالة استشفاء متعلقة بالرعاية المنقذة للحياة  39,794قد دعمت المفوضية 
إستشارة حول الرعاية الصحية اوأولية في  100,477والتوليدية، ودعمت 
 سائر أنحاء البالد.

موظ  لدى وزارة الصحة العامة، بما فيهم  50بدعم واستمرت المفوضية 
ممرض وممرضة وقابلة في مراكز الرعاية الصحية اوأولية، لمساعدة  20

 مقدمي الخدمات المحليين على التعامل مع عبء العمل المتزايد.

بعد انقضاء حوالي سبع سنوات على بدء اوأزمة في سوريا، تبقى ظرو  
ع . فال يزال معظم الالجئين يعيشون في لدى الالجئين مصدر ض المأوى

مآو دون المستوى المقبول ولديهم إمكانية محدودة أو معدومة للحصول على 
الخدمات اوأساسية. استجابًة لذلك، تؤمن المفوضية مساعدات لتوفير المأوى 
من خالل توزيع المواد ومجموعات أدوات ومداخالت لتحسين المأوى لمن 

ذلك، وتعمل على تحسين المواقع سعياً إلى ضمان بيئة  هم في أشد الحاجة إلى
معيشية مستقرة وآمنة. أما فيما يتعلق بعمليات اإلخالء، فتقوم المفوضية 
بمداخالت متعلقة بالمناصرة ومراقبة الحماية، وتؤمن مساعدات لتوفير 
المأوى ومساعدات في مجال المياه والصر  الصحي والنظافة الصحية 

نقلوا من محل إقامتهم بعد تقييم حالتهم على أنهم بحاجة إلى هذا لالجئين الذين 
 الدعم.

 42,196أسرة معيشية )أي حوالي  8,440عند نهاية الفصل الثاني، تلقت 
فرداً( مساعدات لتوفير المأوى من خالل المفوضية وشركائها. من بينها، تّمت 

ل الفصل فرداً( وذلك فقط خال 22,878أسرة معيشية ) 4،576مساعدة 
الثاني. وشملت المساعدات تأمين مواد للمأوى )مجموعات لوازم لتجهيز 

ومواد للعزل، وعدة للحريق، وعدة  المساكن من أجل مقاومة العوامل المناخية
 2,000فرداً(، من بينهم  14,505أسرة معيشية ) 2,901لرفع اوأرضية( لـ

فصل الشتاء، أدت أعمال  أسرة قد تمّ إخالؤها من مواقعها السابقة. وفي أعقاب
تحسين المواقع في المخيمات العشوائية، بما في ذلك من خالل التمهيد 

فرداً(،  4,796أسرة معيشية ) 960بالحصى والصر ، إلى تحسين إمكانية 
مخيم غير رسمي في البقاع وعكار، من الوصول إلى مآويهم.  29تعيش في 

فرداً(، تعيش  3,577الجئة ) أسرة معيشية 718باإلضافة إلى ذلك، استفادت 
في مباٍن غير مستوفية للمعايير، من أعمال تحسين المآوي لتستوفي المعايير 

شهراً. 12المالئمة مقابل إتفاقيات سكن خطية مع أصحاب اوأمالك وذلك لمدة 

يفرض وجود أعداد كبيرة من الالجئين المزيد من الضغوطات على البنى 
صر  الصحي في البالد. تستهد  إستراتيجية التحتية  للمياه ولمياه ال

 إحتياجات المياه والصرف الصحي والنظافة الصحيةالمفوضية لتوفير 
الالجئين في المخيمات العشوائية، وباوأخص في المدن والضواحي، من خالل 
تنفيذ مشاريع المياه ومياه الصر  الصحي التي تعزز و/أو تعيد تأهيل البنى 

م تحديد هذه المداخالت بالتنسيق مع السلطات اللبنانية على التحتية القائمة. يت
المستوى المركزي وعلى مستوى المحافظات والبلديات. وتتراوح بين إعادة 
 تأهيل قنوات تأهيل مياه اوأمطار إلى بناء خزانات وحفر اآلبار وتجهيزها.

لصر  وافي نهاية الفصل الثاني، أدت مداخالت المفوضية إلى توفير المياه 
الصحي والنظافة الصحية لتحسين البنى التحتية لمياه الصر  والمحفاظة 
عليها، إلى تحسين الظرو  الصحية )بما في ذلك النفايات الصلبة( لما يناهز 

الجئاً،  10,084. وقد تمّ تأمين مياه مأمونة لـ2017فرد في العام  110,000
ظافة والتي تهد  إلى الجئاً من نشاطات تشجيع الن 10,952كما استفاد 

مساعدتهم على تعديل ممارساتهم المتعلقة بالنظافة الصحية والصر  الصحي 
بما يتالئم مع ظرو  اللجوء. وتّم إستكمال إعادة تأهيل تسع شبكات إمداد 

. وحتى هذا 2017للمياه في البقاع وشمال لبنان خالل الفصل الثاني من العام 
كم من خطوط اوأنابيب، بما في ذلك حوالي  137التاريخ، تّم تركيب أكثر من 

توصيلة مياه لألسر المعيشية. ويزال جارياً بناء ثالث خزانات وحفر  4,767
لبناني  192,000أربع آبار. عند انتهاء هذه المشاريع، سيتمكن أكثر من 

 والجئ من الحصول على مياه شرب بشكل أفضل وبطريقة آمنة أكثر.



الستضافةضمان استمرارية ا

الحفاظ على ضيافة المجتمعات المضيفة اللبنانية وعلى االستقرار 

 اإلجتماعي العام

كجزء من جهودها الرامية إلى ضمان استفادة المجتمعات الُمضيفة أيضاً، 

التي تؤمن حيز الحماية لالجئين، من االستجابة اإلنسانية، استمرت 

هذه المشاريع إلى دعم المفوضية بدعم مشاريع مبادرة التضامن. تهد  

الالجئين والمجتمعات المضيفة على حد سواء لمعالجة ما يشغلهم من 

اوأمور المتعلقة بتوفير الحماية الخاصة بهم. بعد أن يتم تحديد المخاطر 

المتعلقة بالحماية التي يمكنها أن تؤثر على الالجئين والمضيفين على حد 

م مقترحات للمفوضية سواء، يتم تشجيع المجتمعات ودعمها لتقدي

للحصول على مساعدات صغيرة. تساهم مشاريع مبادرة التضامن في 

تحقيق التماسك اإلجتماعي من خالل تمكين أفراد المجتمع المضي  

والالجئ من التواصل والتشاور في ما بينهم حول  العمل المشترك 

 لمعالجة مسائل مشتركة تثير قلقهم.

مشروعاً لمبادرة التضامن  12تّم إنجاز  في نهاية الفصل الثاني، كان قد

لإلستجابة إلى المخاطر المتعلقة بالحماية. وتشمل هذه المشاريع تلك التي 

تركز على حماية الطفل؛ وعلى مكافحة تهميش مجموعات معينة، بما 

فيها اوأشخاص المسنون الذين يعيشون بفردهم والمثليات والمثليون 

الهوية الجنسانية والخناثى؛ وعلى ومزدوجو الميل الجنسي ومغايرو 

خفض التوتر بين اللبنانيين والسوريين؛ وعلى إدماج اوأطفال غير 

الملتحقين بالمدارس، بما فيهم ذوو اإلعاقة السمعية؛ ومكافحة التمييز 

القائم على الجنسية، والعن  الجنساني، وتعاطي المخدرات. وقد شارك 

ع المحلي في مشاريع مبادرة عدد كبير من الشباب ومن أفراد المجتم

التضامن التي تعزز تمكين اوأشخاص المعنيين نظراً إلى أّنه يتّم تنفيذ 

هذه المشاريع من قبل مراهقين وشباب، ومجموعات نسائية، ومتطوعين 

 في مجال التوعية.

كما استمرت المفوضية بالعمل عن كثب مع السلطات المحلية ومن خالل 

الستقرار اإلجتماعي الذي تتشارك في قيادته الفريق العامل المعني با

وزارة الشؤون اإلجتماعية والمفوضية وبرنامج اوأمم المتحدة اإلنمائي 

لتحديد تحديات المجتمعات واحتياجاتها في جميع أنحاء البالد. كما ُيشكل 

دعم مكاتب اوأمن العام إستثماراً في قدرة أجهزة إنفاذ القانون في البالد.

ولتحقيق الحل

تسهيل حصول الالجئين على حلول دائمة على شكل إعادة توطين 

ومسالك تكميلية إلى بلدان ثالثة، بينما يتم التحضير للعودة الطوعية 

 إلى الوطن بسالم وكرامة عند اإلمكان

ا أو إلى سوري عودة الالجئينال تقوم المفوضية في الوقت الحالي بتسهيل 

تشجيعها بسبب الظروف غير المواتية للعودة الطوعية بسالم وكرامة. إّن حجم 

دمار المنازل والبنى التحتية وعدم توفر الخدمات األساسية وشبكات السالمة 

اإلجتماعية هائٌل مع عدم ضمان توفر فرص كسب العيش داخل سوريا . كما 

ر مستقر، مع استمرار التشرد. فيعبّر أّن الوضع األمني واإلنساني ال يزال غي

الالجئون عن قلقهم بشأن معوقات العودة كالتجنيد من قبل الجماعات المسلحة، 

والتجنيد اإلجباري، واالعتقال واالحتجاز التعسفيين، وأشكال أخرى من العنف 

 الجسدي. 

ب جلذلك يتوجب إقامة تحسينات هامة في بيئة األمن والسالمة الشاملة، كما يتو

ضمان الحصول على الخدمات وعلى الحقوق في مجاالت السكن وملكية 

األرض وعلى االحتياجات المعيشية، وذلك قبل التمكن من إتمام عمليات العودة 

على نطاق واسع. على الرغم من ذلك، يقوم الالجئون بتحركات منظمة للعودة 

لعودة ا بشكل فردي على نطاق صغير. وتتوقع المفوضية إستمرار عمليات

المنظمة فردياً. تدعو المفوضية إلى أهمية أن تستند عودة الالجئين على قرار 

حّر ومستنير. ويبقى أساسياً ضمان الحصول على األرض والسالمة وعلى 

إمكانية البقاء في البلدان المضيفة لالجئين الذين ال يرغبون بالعودة. خالل 

ية بالسعي إلى معرفة وجهة ، استمرت المفوض2017الفصل الثاني من العام 

نظر الالجئين ومخاوفهم فيما يتعلق بالعودة. كما تراقب المفوضية قدر اإلمكان 

التحركات عبر الحدود بهدف تقييم طبيعة قرارات العودة الطوعية والمستنيرة 

 في هذه المرحلة.

هذا وتعمل المفوضية على مسائل مثل وثائق الحالة المدنية وتسجيل الوالدات 

ضمان إمكانية إعادة إندماج الالجئين بطريقة سلسلة عندما تسمح الظروف في ل

سوريا وذلك بعد عودتهم الطوعية. وبما أّن السكن واألرض والملكية يشكلون 

عامالً رئيسياً، باإلضافة إلى وثائق الوالدة والحالة المدنية، تحتفظ المفوضية 

تم لالجئين الذين يودون أن ي بصور في قاعدة بياناتها عن الوثائق ذات الصلة

تخزين هذه المعلومات بصورة مأمونة. يمكن لهذا األمر أن يخفف من أثر 

الخسارة أو السرقة المحتملة. كما يعطي هذا األمر صورة أوضح للمفوضية 

عن وضع الالجئين السوريين فيما يتعلق بحقوق األرض والملكية في سوريا 

 ة في المستقبل.ولتخطيط برامج المساعدة القانوني

وبينما الظروف ما زالت غير مواتية للعودة إلى سوريا بسالم وكرامة وبينما 

 طينإعادة التواالندماج المحلي في لبنان ليس خياراً تطرحه الحكومة، فتبقى 

أداة حماية مهمة ألولئك األكثر ضعفاً وحالً أساسياً دائماً. وتشكل المسارات 

اً اً لبرنامج إعادة التوطين. تعتبر إعادة التوطين تعبيرالبديلة عنصراً مكمالً مفيد

ملموساً عن التضامن الدولي مع لبنان الذي يستضيف أكبر عدد من الالجئين 

على تقديم  2017في العالم مقارنة بعدد سكانه. وتعمل المفوضية خالل العام 

ة لزيادالجئ على األقل، بينما تناصر مع الدول  12,000طلبات إعادة توطين لـ

)قدمت  2016حصص إعادة التوطين لتعادل على األقل حصص العام 

(. في نهاية 2016طلب خالل العام  23,400المفوضية في لبنان أكثر من 

بلد  20الجئاً سورياً إلعادة التوطين في  7،734الفصل الثاني، تّم تقديم طلبات 

ء الالجئون ولبرامج أخرى متعلقة بالدخول ألسباب إنسانية. يُمنح هؤال

السوريون الفرصة إلعادة بناء حياتهم في بلدان ثالثة، بعد مرور سنوات من 

اللجوء وعدم األمان للعديد منهم. يشكل االنخفاض في حصص إعادة التوطين، 

المستهدفة، مصدر قلق كبير إذ أنه من المهم  %10والتي هي أدنى من نسبة الـ

لسبل البديلة األخرى، الحّل الدائم أن يبقى إعادة التوطين، باإلضافة إلى اا
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الواليات المتحدة األمريكية.إيطاليا والكويت وسنغفورا وتم أيضاً تمويل مكتب المفوضية في لبنان عبر هبات خاصة من كل من 

`

23,95737,000ةالمشورة القانوني

7,9084,200ة وإلعادة التوطينللقبول لدواعي إنسانيت إحالتهم األشخاص الذين تم

أثناء وجودهم األشخاص المشمولون باالختصاص الذين تلقوا المساعدة 
 قيد االحتجاز

2,6301,800

1,9075,000الحاالت وا المساعدة من خالل إدارةاألطفال الذين تلق

الجهات الفاعلة المعنية بالتصدي للعنف القائم على نوع الجنس التي تلقت 
التدريب

219500

12,69651،100عينالخاصة التي تمت إحالتها من خالل المتطوحاالت االحتياجات 

5951،000الذين تمت تعبئتهمتوعية العون في مجال المتطو

3450المراكز المجتمعية التي تلقت الدعم

51,149240،000ةاركون في أنشطة المراكز المجتمعياألشخاص المش

5,9396،200ةة بالحمايالطارئة والخاص ةالمستفيدون من المساعدات النقدي األشخاص

12,30120،500وا معلومات حول تسجيل الوالدات من خالل المشورةتلق األشخاص الذين

م إلى وزارة التربية والتعليم العاليمن خالل الدعم المالي المقد 2017-2016 األطفال الذين تلقوا الدعم للتعليم االبتدائي في العام الدراسي

50،000    39،488األول والثاني ينالدوام

20171,56310،000 -2016 الدراسي  للتعليم المهني في العام األطفال الذين تلقوا الدعم

2017بعض األرقام البارزة في العام 

الشركاء مستوى التمويل  المبلغ المطلوب تمويله  لون الالجئون المسج

 ة )مليون د.أ(للمفوضي 

34  %31   مليون  453   1,011,051

العدد المستهدف في حال توّفر التمويل المطلوب ويونيى من يناير حت بلوغه العدد الذي تمالحماية

نجازات المفوضية في لبنانإلمحة سريعة عن 
االستجابة للتصدي ألزمة الالجئين السوريين

2017حزيران/يونيو  –نيسان/أبريل 

 العدد المستهدف في حال توّفر التمويل المطلوب يونيوى من يناير حتبلوغه  العدد الذي تمالتعليم



 

بة ه من خالل األسر التي تلقت المساعدة لمرة واحدة على األقل
 دة األغراضنقدية متعد

31,115 82،000 

 168،000 164،673 (2017-2016)في شتاء  الذين تلقوا دعما موسميا األسر

 

   

 في ة )بما في ذلكالصحية األولي  وا الرعايةاألشخاص الذين تلق
 ة(والنفسي ةمجال الصحة اإلنجابي

100,477 300،000 

منقذة ال األشخاص المستفيدون من اإلحاالت إلى الرعاية الصحية
 للحياة والتوليد

93,794 100,000 

 

   

مستلزمات األشخاص الذين يستفيدون من عمليات توزيع مجموعات 
 عزل المساكن لتعزيز مقاومتها للعوامل المناخية ومستلزمات المالجئ

33,677 233،390 

 73،050 3,723 األشخاص الذين يستفيدون من اتفاقية شغل مسكن في مبان معاد تأهيلها

 

   

 145,500 110,700 ، صيانة وتفريغ الرواسب للصرف الصحي ةبنية تحتي

 93،237 10,952 ةالصحية، مواد للنظافة الصحيحمالت توعية على النظافة 

 350،000 10,084 إمكانّية الحصول على المياه المأمونة

  

  

 ة، تأمين الموظفينالبنى التحتيسي )إعادة تأهيل المؤسالدعم 
 ات والتجهيزات، اللوازم، األدوية واللقاحات(وتدريبهم، المعد

 مليون 22

ة )في مجاالت الصحة، التعليم، سبل المشاريع المجتمعي
المعيشة، المياه والصرف الصحّي والنظافة الصحّية، الطرقات 

 والمرافق المحلّية(

 مليون 14.5

 مليون 36.5 مجموع االستثمارات

  

 

 

 

 

 العدد المستهدف في حال توّفر التمويل المطلوب  يونيوى من يناير حتبلوغه  العدد الذي تم         ةالمساعدات األساسي
 المطلوب

 

 العدد المستهدف في حال توّفر التمويل المطلوب  ويونيى من يناير حت بلوغه العدد الذي تم الصحة

 

 العدد المستهدف في حال توّفر التمويل المطلوب  ويونيى يناير حتمن  بلوغه العدد الذي تم يواءاإل

 

 المستهدف في حال توّفر التمويل المطلوبالعدد   ويونيى من يناير حت بلوغه العدد الذي تم  ةالمياه والصرف الصحي والنظافة الصحي

 

  2017صة للعام الميزانية المخص  الدعم المؤسسي والمجتمعي
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