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آخر المستجدات
إطالق خطة لبنان لالستجابة لألزمة 2020-2017
أطك رئيي مجطي الووراا الطبنانيي سسد الحريرري جنبا ًا إلى جنب مع منسمة األمم المتحدة
الخاصة لطبناني سيغريد كاجي و المنسك المميم لألمم المتحدة ومنسك الشؤون اإلنسانية في
لبناني فيطيب الوارينيي في  19كانون الثاني خأة لبنان لالستجابة لألومة .2020-2017
ومع دخول الصراع في سوريا عامه السابعي نادت الحكومة الطبنانية مع شركائها الوأنيين
والدوليين بضرورة تأمين  2.8مطيار دوالر ميركي من جل توفير المساعدات اإلنسانية
لألشخاص المشمولين باختصاص المفوضيةي فضالًا عن
الحيوية والحماية الالومة
االستثمارات الضرورية في البنية التحتية السامة والخدمات وااللتصاد المحطي الطبناني في
عام .2017
تض ّم خأة لبنان لالستجابة لألومة ( )LCRPكثر من  104هيئات شريكة من جل توفير
المساعدة لـ 2.8مطيون شخص عرضة لطخأر يميمون في لبنان .وهي تهدف إلى توفير
الحماية والمساعدة الفورية إلى  1.9مطيون شخص  -بما في ذلن الجئون سوريون
ومواأنون لبنانيون محتاجون والجئون فطسأينيون  -وتمديم الخدمات األساسية إلى 2.2
مطيون شخصي واالستثمار في البنية التحتية وااللتصاد والمؤسسات السامة المحطية.

التمويل
أالبت الوكاالت والحكومة
الطبنانية بـ 2.48مطيار دوالر
ميركي في خأة لبنان
لطتصدر لألومة لطسام
 .2016وبحطول كانون
األول 2016ي تم تخصيص
كثر من  1.12مطيار دوالر
ميركي لدعم هذه الخأةي
ر  %50من المبطغ
المأطوب لطخأة.

تمٌٌم جوانب الضعف لدى الالجئٌن السورٌٌن فً لبنان للعام 2016
ت ّم نشر النتائج الكامطة لتمييم جوانب الضسف لدى الالجئين السوريين لسام )VASyR ( 2016
الذر جرته المفوضية باالشتران مع اليونيسف وبرنامج األغذية السالمي في كانون األول
.2016
ولد خطصت هذه الدراسة السنوية إلى ن األسر لد استنفدت مواردها المحدودة و نها تحاول
التكيف مع األوضاع لطصمود بالحد األدنىي وذلن من خالل اعتماد آليات مواجهة ضارة و
مستنفدة لطموارد من جل البماا عطى ليد الحياة .وهي لد ظهرت ن كثر من ثطث الالجئين
يسانون من درجة متوسأة إلى مستدلة من انسدام األمن الغذائيي ر ما يمثل ويادة لدرها 12
في المائة بالممارنة مع عام  .2015ما نسبة األسر التي تسيش تحت خأ الفمر فال توال ممطمة
إذ تبطغ  71في المائة.
صل التمرير سطسطة من التوصيات التي من شأنها توجيه البرامج اإلنسانية المستمبطية
كما ويف ّ
في لبنان .وهو متوفر عطى الرابأ:
http://data.unhcr.org/syrianrefugees/download.php?id=12482

حملة منظمة الرؤٌة العالمٌة للتوعٌة فً لطاع المٌاه والصرف الصحً والنظافة الصحٌة
أطمت منظمة الرؤية السالمية حمطة تثميفية في منأمة البماع في لبنان من جل رفع مستوى
الوعي حول همية الحفاظ عطى المياه والنظافة الصحية واستخدام عدادات المياه وفوائد
االشتران في نظام شبكة المياه التابع لمؤسسة مياه البماع.
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الالجئون السورٌون
المسجلون
هنان حاليا ًا ما مجموعه
 1,011,366شخصا ًا مسجالًا
لدى مكتب المفوضية في
لبنان
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ويهدف مشروع منظمة الرؤية السالمية المتصل بالمياه والصرف الصحي والنظافة الصحية
إلى تسويو البنية التحتية األساسية واالنتساش االلتصادر في بطح وتسطبايا في البماع األوسأي
وذلن من خالل تحسين شبكة اإلمداد بالمياه .وهو يوفر إمكانية الوصول إلى المياه المأمونة
ومرافك الصرف الصحي وخدمات النظافة الصحية مما يساعد بدوره عطى التمطيل من خأر
األمراض والوفيات المتصطة بالمياه والصرف الصحي والنظافة الصحية .
ولد سطّأت هذه الحمطة الضوا عطى همية غسل اليدين بشكل متكرر وفوائد تركيب عدادات
لطمياه والحاجة إلى التحمك من عوامات المياه والترشيد في استخدام الغساالتي فضالًا عن
سبل الحد من االستهالن المفرأ لطمياه في غسيل السيارات.

يساني كثر من ثطث
الالجئين السوريين من
جرحة متوسأة النسدام
األمن الغذائي

تبرع بالدفء" – حملة المفوضٌة اإلللٌمٌة لفصل الشتاء
" ّ
مع وجود الماليين من الالجئين السوريين والسرالييني فضالًا عن الناوحين داخطياًاي
المسرضين لطخأر والذين ال يوالون بحاجة إلى المساعدة هذا الشتاا في المنأمةي أطمت
تبرع بالدفا " -
المفوضية في شهر كانون األول  2016ندااا ًا عاما ًا – تحت عنوان " ّ
لطمساهمة في برامج المساعدات الشتوية التي تهدف إلى حماية الالجئين والمجتمسات
المضيفة الضسيفة في البطدان المجاورة من شهر الشتاا الباردة.
ومن خالل المنصة اإللكترونية لطحمطة https://donate.unhcr.org/gu-ar/winter -
 دعت المفوضية المتبرعين إلى المساهمة من جل مساعدة المفوضية عطى توويد الالجئينوالمجتمسات المضيفة الضسيفة بمواد ساسية لطصمود في موسم البرد.
لمد بد برنامج المفوضية الخاص بفصل الشتاا منذ مدة  .وهو يشمل تمديم المساعدات النمدية
خالل الفترة الممتدة من تشرين الثاني إلى آذار من جل تمكين األسر المحتاجة من شراا
الولود وغيرها من المواد األساسية الالومة لفصل الشتااي فضالًا عن توويع البأانيات
والموالد ومستطومات السول من جل تجهيو المالجئة المتدنية المستوى لمماومة السوامل
الجوية.
وبحسب تمديرات المفوضيةي ثمة كثر من  850,000الجئ ولبناني بحاجة إلى الدعم من
جل الصمود خالل فصل الشتاا هذا.

العمبات النفسٌة التً ٌواجهها الالجئون السورٌون فً لبنان
إن اآل ثار الناجمة عن الصراع والنووح عطى الصحة النفسية لالجئين السوريين عميمة جدا ًا .
فباإلضافة إلى تجارب السنف المتصطة بالنواع والمخاوف بشأن الوضع في سورياي يساني
جراا وضاع نووحهم  .وذلن يشمل الفمر وعدم إمكانية
الالجئون من ضغوأات يومية ّ
الوصول إلى االحتياجات والخدمات األساسية واكتظاظ المساكن وانسدام الخصوصية
ومخاأر السنف واالستغالل والسول والتمييو المستمرة وفمدان الدعم األسرر والمجتمسيي
فضالًا عن الشسور بسدم اليمين بشأن المستمبل.
االتجاهات التً تتم مالحظتها
وفما ًا لمركو "ريستارت" لتأهيل ضحايا التسذيب والهيئة الأبية الدولية ومنظمة أباا السالم
ومؤسسة النهوض االجتماعي بالثمافة ( – )FPSCوهي المنظمات الشريكة الرئيسية في
مجال الصحة النفسيةي من برو مشاكل الصحة النفسية و كثرها شيوعا ًا بين الالجئين
السوريين االكتئاب واالضأرابات المتصطة بالمطك واضأرابات ما بسد الصدمة والذهان.
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يهدف مشروع منظمة
الرؤية السالمية المتصل
بمأاع المياه والصرف
الصحي والنظافة الصحية
إلى الحد من األمراض
والوفيات المتصطة بهذا
المأاع

بحسب تمديرات المفوضيةي
ثمة كثر من 850,000
الجئ ولبناني بحاجة إلى
الدعم من جل الصمود
خالل فصل الشتاا هذا
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العوامل المؤثرة
يتسيّن عطى الالجئين مواجهة عدد ال يحصى من الخسائر :فمدان مناولهم وفمدان مستمبل
أفالهم وفمدان حبائهم وفمدان سبل عيشهم .وتتفالم هذه الخسائر مع استنفاد مدخراتهم
والسديد من التحديات التي يواجهونها عطى الصسيدين االجتماعي والمهني.
كما ن السثور عطى مساكن الئمة وبأسسار مسمولة صسب جدا ًا .ويفيد مسظم الالجئين عن عدم
لدرتهم عطى إيجاد الوظائفي واعتمادهم بالتالي الشديد عطى المساعدات اإلنسانية من جل
البماا.
ومن األنماأ األخرى التي تتم مالحظتها لدى السديد من األسر السورية الالجئةي خاصة
تغيّر األدوار داخل األسرة :فالنساا
األسر التي تضم فرادا ًا ذكورا ًا تسرضوا لطتسذيبي
واألأفال يصبحون هم مسيطي األسرة .ويؤدر هذا التغير في األدوار إلى خطل في ديناميات
األسرة ولدرتها عطى التسامل مع الضغوأ.
كما ال توال مسألة اإللامة المانونية من كبر التحديات التي يواجهها الالجئون السوريون في
لبنان .فأولئن الذين يمتطكون إلامة منتهية الصالحية يسيشون في خوف دائم من االعتمال.
من جهة خرىي تش ّكل تكطفة الرعاية الصحية يضا ًا تحديا ًا آخر يواجهه الالجئوني إذ ال
يستأيع السديد منهم تح ّمل تكاليف السالج .ويواجه بسض الالجئين السوريين تحديات في ما
يتصل بدخول مستشفيات األمراض النفسية .فالتأخير في الحصول عطى موافمة المستشفيات
وتكاليف الرعاية الباهظة التي تفوق في كثير من األحيان لدرة األسر تجبر السديد من
الالجئين عطى اختيار عدم دخول المستشفى عطى الرغم من حاجتهم الماسة إلى ذلن.
الخدمات الممدمة
لطتدخالت المحطية المجتمسة دور مهم في االستجابة لبسض المسائل المتصطة بالصحة النفسية.
المجتمسية والسامطين
فالمبادرات المختطفة المنفذةي بما في ذلن من خالل مراكو التنمية
والمتأوعين في مجال التوعية ومجموعات المساعدة الذاتيةي مثل المجموعات الشبابيةي
تضأطع بدور رئيسي في توفير الدعم والرعاية غير المباشرين لالجئين الذين يحتاجون إلى
رعاية نفسية صحية  .تدعم المفوضية عمل كثر من  550متأوعا ًا في مجال التوعية
المجتمسية في لبنان؛ وهؤالا يمومون بسدّ الفجوة بين ممدمي الخدمات واألشخاص الذين
يحتاجون إلى الرعاية .كثر من  79مركوا ًا من مراكو التنمية المجتمسية ومراكو الخدمات
اإلنمائية توفر هذا النوع من الخدمات في سائر نحاا البالد .ولد ت ّم تنفيذ عدة دورات تدريبية
مهاراتية في مراكو التنمية المجتمسيةي وذلن بهدف توويد النساا والرجال والشباب
بالمهارات الالومة ليصبحوا لادرين عطى االعتماد عطى الذات واكتساب الثمة بالنفيي
باإلضافة إلى نشأة الدعم النفسي واالجتماعي التي تشتد الحاجة إليها .ولد شارن كثر من
 20,000شخص في هذه الدورات التدريبية.
باإلضافة إلى الحطول المائمة عطى المجتمسات المحطيةي تمدم الجهات الشريكة المتخصصة
الدعم يضا ًا إلى األفراد الذين هم بحاجة ماسة إلى الرعاية النفسية .ففي عام 2013ي عمد
عدد من الشركااي بما في ذلن مركو "ريستارت" لتأهيل ضحايا التسذيب ومنظمة أباا
السالمي إلى وضع خأأ لالستجابة لطحاالت الأارئة من جل توفير خدمات التأهيل النفسي
لالجئين السوريين .فمبل هذه المبادرةي كان يتسذّر عطى الالجئين الذين يحتاجون إلى السالج
لطشفاا من الصدمات النفسية والدعم النفسي الحصول عطى هذا السالجي وذلن جوئيا ًا بسبب
عجو المؤسسات الطبنانية عن توسيع نأاق خدماتها الستمبال األعداد الكبيرة من الالجئين
وتوفير البيئة المأطوبة لطشفاا.
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من أبرز مشاكل الصحة
النفسٌة وأكثرها شٌوعا ً
بٌن الالجئٌن السورٌٌن
االكتئاب واالضطرابات
المتصلة بالملك
واضطرابات ما بعد
الصدمة والذهان

ٌواجه الالجئون عدداً ال
ٌحصى من الخسائر :فمدان
منازلهم التً أمضوا سنوات
فً بنائها وفمدان مستمبل
أطفالهم وفمدان أحبائهم
وانعدام فرص كسب العٌش
ونفاد مدخراتهم

ٌعٌش الالجئون الذٌن
ٌمتلكون إلامة منتهٌة
الصالحٌة فً خوف دائم من
االعتمال
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لمد عمدت منظمة أباا السالمي منذ بداية األومةي إلى إدراج برنامجها الخاص بالصحة
النفسية في مراكو الرعاية الصحية األولية التي تحظى بدعمها  .كما ن الشراكة الوثيمة
المائمة بين مؤسسة النهوض االجتماعي بالثمافة ومنظمة أباا السالم تضمن توافر مجموعة
كامطة من خدمات الصحة النفسيةي بما في ذلن إدارة الحاالت النفسية واإلرشاد/السالج
النفسيي وإذا لوم األمري دوية األمراض النفسية والسمطيةي وذلن بصورة مجانية لطمرضى .
تمدّم عيادة الصحة النفسية المجتمسية التابسة لمؤسسة النهوض االجتماعي بالثمافة في وحطة
خدمات متخصصة في الصحة النفسية تتمحور حول تسويو الشفاا إلى الالجئين الذين يسانون
من اضأرابات نفسية و عصبية و اضأرابات ناشئة عن تساأي مواد اإلدمان.
وكجوا من برنامج اإلحالة إلى الرعايةي تمدّم المفوضية بالتساون مع مركو "ريستارت"
إلى الرعاية
لتأهيل ضحايا التسذيب والهيئة الأبية الدولية الدعم لتسويو إمكانية الوصول
الصحية النفسية داخل المستشفيات لطمرضى الذين يسانون من مشاكل نفسية خأيرة تتأطب
الرعاية االستشفائية .وتشمل الخدمات التي تمدمها الهيئة الأبية الدولية الدعم والتثميف النفسي
من خالل مرشدين اجتماعييني باإلضافة إلى السالج النفسي واالستشارات النفسيةي وذلن كطّه
بشكل مجاني.
ما الخدمات التي يمدمها مركو "ريستارت" فتتراوح بين التمييم النفسي واالجتماعي وتوفير
السالج الفيويائي لضحايا التسذيب والناجين من السنف المائم عطى نوع الجني واألشخاص
الذين يسانون من اضأرابات نفسية جسديةي فضالًا عن الخدمات النفسية والسصبية وخدمات
السالج النفسي الحركي وعالج النأك.
ولد الحظ مختطف الشركاا تحسنا ًا لدى المرضى بسد الخضوع لطسالجي خاصة في ما يتسطك
بأعراض اضأرابات ما بسد الصدمة .ما عراض المطك واالكتئاب التي يساني منها السديد
من الالجئيني فشفاؤها صسب بكثير نظرا ًا لطصسوبات االجتماعية والمالية السديدة التي
يواجهونها في لبنان.

ٌعمل أكثر من 550

متطوعا ً فً مجال التوعٌة
المجتمعٌة فً لبنان من
أجل سدّ الفجوة بٌن
ممدمً الخدمات
واألشخاص الذٌن
ٌحتاجون إلى الرعاٌة

فً عام  ،2013عمد
الشركاء إلى وضع خطط
لالستجابة للحاالت الطارئة
من أجل توفٌر خدمات
التأهٌل النفسً لالجئٌن
السورٌٌن

بناء المدرات
لطة من المرافك السامطة في لبنان تمدم الرعاية الأبية لطحاالت المتصطة بالصحة النفسيةي كما
ن لدرة استيساب المستشفيات المحدودة غالبا ًا ما تؤدر إلى التأخير في منح الموافمة وإدخال
المريض .وذلن بدوره يجبر الشركاا عطى مسالجة المرضى في بسض األحيان ضمن
المراكو المجتمسية بدالًا من المؤسسات المتخصصة .وتسمل ووارة الصحة السامة إلى جانب
المفوضية والشركاا اآلخرين من جل توسيع نأاق الوصول إلى الرعاية الصحية
االستشفائية لطمرضى النفسيين.
باإلضافة إلى ذلني ونظرا ًا إلى الحاجة المطحوظة في هذا المجالي أطمت الهيئة الأبية الدولية
في السام الماضيي بدعم من المفوضيةي برنامجا ًا تدريبيا ًا وأنيا ًا عطى الكشف واإلحالة يستهدف
السامطين في خدمة المجتمسات المحطية والتوعية لدى عدد من المنظمات غير الحكومية
والأوالم الأبية والمرشدين االجتماعيين في مراكو الرعاية الصحية األولية .يتوافك هذا
التدريب مع " برنامج العمل بشأن سد الثغرات في مجال الصحة النفسية "ي وهو داة أورتها
منظمة الصحة السالمية لطتدخالت غير المتخصصة في مجال الصحة النفسية .كما تجرر
منظمة الصحة السالمية مع مركو "ريستارت" دورات تدريبية لموظفي مراكو الرعاية
الصحية األولية من جل بناا لدرات الكشف واإلحالة لديهم .ولد ساعدت هذه الجهود عطى
تحسين لدرات ممدمي الرعاية الصحية غير المتخصصين في المستوصفات السامة والمحطية
لتوفير التشخيص المالئم لطمرضى النفسيين وإحالتهم إلى الشركاا المتخصصين إذا لوم
األمر.
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تدعم المفوضٌة ومركز
"رٌستارت" لتأهٌل ضحاٌا
التعذٌب والهٌئة الطبٌة
الدولٌة إمكانٌة الوصول إلى
الرعاٌة الصحٌة النفسٌة
داخل المستشفٌات
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من جهة خرىي تجرر منظمة أباا السالم و مؤسسة النهوض االجتماعي بالثمافة ومنظمة
الصحة السالمية دورات تدريبية منتظمة عطى اإلسسافات األولية النفسية لطسامطين الصحيين
الميدانيين وموظفي مراكو الرعاية الصحية األولية التابسة لووارة الصحة السامة ومراكو
الخدمات اإلنمائية التابسة لووارة الشؤون االجتماعية .ويستبر هذا التدريب عطى اإلسسافات
األولية النفسية ولوية في االستراتيجية الوأنية لطصحة النفسية في لبنان  2020-2015وهو
ينأور عطى توفير المساعدة اإلنسانية والداعمة والسمطية لألشخاص الذين يسانون من
اإلجهادي مع احترام كرامتهم وثمافتهم ولدراتهم.
كما تدعم منظمة الصحة السالمية ووارة الصحة السامة من خالل تدريب السامطين في غرف
عمطيات الأوارئ في سائر المستشفيات الحكومية والخاصة عطى إدارة الحاالت النفسية
الأارئة بما في ذلن محاوالت االنتحار وحاالت الذهان .وتدعم المنظمة يضا ًا ووارة الصحة
في وضع إأار استراتيجي لتمديم المساعدة في السجون الطبنانية.
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لصة آالء

تعمل وزارة الصحة
العامة والمفوضٌة
والهٌئات الشرٌكة األخرى
على تعزٌز إمكانٌة
الوصول إلى الرعاٌة
االستشفائٌة للمرضى
النفسٌٌن

ديبي حد بناا آالاي* ثناا المشاركة في نشاأ جماعي لطسالج النفسي الحركيي مصمم خصيصاًا لمساعدة األأفال
جراا الحرب في مركو ريستارت في بيروتي لبنان © .المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين/
المتأثرين ّ
سام تارلينغ

فمدت آالا  14لريبا ًا في الوأن منذ وصولها إلى لبنان مع ووجها و أفالها األربسة في عام .2012
ثالثة عشر منهمي من بينهم شميمتاها و والدهماي لموا حتفهم في الصراع المحتدمي في حين توفيت
والدتها كما لالت "من شدة الحون"ي ولم يبك لها حاليا ًا في المدينة إال شميمتها سمر.
مضت آالا عواما ًا في لبنان مسذبة ومسوولة في عالمها الخاصي تحون عطى حبة فمدتهم في الوأن
وتمطك عطى من بمي منهم .ولالت" :لفترة أويطةي كل ما ردت الميام به هو النوم كي حطم بسائطتي.
كنت ستاا جدا ًا عندما يولظني ووجي".
وعطى الرغم من األلمي تحاول آالا "الولوف عطى لدميها " .بد ت منذ شهر نيسان تمصد المركو
المجتمسي في بيروت الذر تدعمه المفوضيةي حيث تتطمى وعائطتها الدعم النفسي واالجتماعي.
ولالت" :صرت نتظر يوم الجمسة بفارغ الصبر ألنني سأخرج من المنول و لابل الناي".
تمول آالا إنها تريد ن تشسر بتحسن كي تتمكن من االعتناا بأأفالها األربسة عطى فضل وجه.
يي و ريدهم سسدااي و ن يحصطوا عطى التسطيم ويكونون لادرين عطى األمل بمستمبل
"يحتاجون إل ّ
فضل مجددا ًا".
يمكن االأالع عطى المصة الكامطة عطى هذا الرابأ.
*تم تغيير األسماا ألغراض تتسطك بالحماية

الوكاالت التً ساهمت فً وضع هذا التمرٌر
مؤسسة النهوض االجتماعي بالثمافة والهيئة الأبية الدولية ومنظمة أباا السالم ومركو
"ريستارت" لتأهيل ضحايا التسذيب والمفوضية واليونيسف ومنظمة الصحة السالمية ومنظمة
الرؤية السالمية.
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تجري منظمة أطباء العالم
ومؤسسة النهوض
االجتماعً بالثمافة ومنظمة
الصحة العالمٌة دورات
تدرٌبٌة منتظمة على
اإلسعافات األولٌة النفسٌة
للعاملٌن الصحٌٌن
المٌدانٌٌن وموظفً مراكز
الرعاٌة الصحٌة األولٌة
التابعة لوزارة الصحة
العامة ومراكز الخدمات
اإلنمائٌة التابعة لوزارة
الشؤون االجتماعٌة
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الجهات المانحة
االتحاد األوروبيي إسبانياي إستونياي لمانياي آيرلنداي إيأالياي البحريني البرتغالي بطجيكاي
الجمهورية التشيكية ي الدانمرن ي رومانياي السويدي سويسراي فرنساي فنطنداي لأري كنداي
الكويتي ليختنشتاين ي الممطكة السربية السسوديةي الممطكة المتحدةي النرويجي النمساي هولنداي
الواليات المتحدة األميركيةي اليابان.
كما تم تطمي المساهمات من صندوق مواجهة الأوارئ وصندوق األمم المتحدة المركور
لمواجهة الأوارئي فضالًا عن تطن الممدمة من جهات مانحة خاصة .

تم تجميع مواد هذا التمرير من لبل المفوضية
السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين
باالستناد إلى المسطومات الممدمة من الوكاالت
اإلنسانية المساهمة في االستجابة لطتصدر
ألومة الالجئين السوريين في لبنان.
لطمويد من المسطوماتي يرجى االتصال بدانا
سطيمان عطى عنوان البريد اإللكتروني
 sleiman@unhcr.orgو ليوا بو خالد
عطى السنوان .aboukhal@unhcr.org
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