
التمويل
(FTS بحسب خدمة التتبع الماىل�)

( ىك� ١،٨٧ مليار مطلوب  (دوالر أمرى�
٦٠،٦٦٠،٦ ٪ ٪ ممولممول

ين اال%ول ٢٠١٥ ) أرقام  ( ١٥ أكتوبر/ترس*
١,٠٧٠,١٨٩    4 عدد الالجئںى�

٪٥٣ ٪       ٤٧٫٥٪                 ٥٣

٣٥,٠٠٠ عدد العائدين   

٤٢,١٨٩ 4 من سوريا  4 الفلسطينيںى� عدد الالجئںى�

٢٧٧,٩٨٥ � لبنان 
4 ىڡ4 4 الفلسطينيںى� عدد الالجئںى�

١,٥٠٠,٠٠٠  4 4 المنتفعںى� عدد السكان المضيفںى�

٤،٤ مليون   4 عدد السكان اللبنانيںى�

إ

 

� نساىى� ة العمل اال� نرس�
لبنانلبنان
/يناير  ٢٠١٦٢٠١٦ �

ين الثاىى4 /يناير   ترس* �
ين الثاىى4 العدد العدد ١٥١٥ |  | ١ كانون اال%ول/ديسمرىN   كانون اال%ول/ديسمرىN  ٢٠١٥٢٠١٥ -  - ١٦١٦ ترس*

� هذا العدد
ىڡ4

   صفحة ١  

   صفحة ٣ 

  صفحة ٤ 

   صفحة ٦ 

   

  
   

نقاط رئيسية
 � تلىى'  ٢٠١٥ لال/زمة  ستجابة  لال� لبنان  خطة   •

إحتياجات اال/كرى� ضعفاً
• دعم المؤسسات العامة ال يزال أولوية

المتعلقة  التحديات  حيال  القلق  إستمرار   •
� بحماية الالجئںى�

� العام ٢٠١٥ ّ • الهجرة اىل اوروبا تمرى�
تقديم  من  الرغم  عىل  الضعف  إزدياد   •

المساعدات 

ستجابة لال%زمة ٢٠١٦ Wصفحة الغالف لخطة لبنان لال

٢٠١٥: عام باال%رقام  

ايد  ستجابة إىل الضعف المر̂ى4 Wاال

ايدة عىل صعيد الحماية تحديات مر̂ى4

ايد تمويل مر̂ى4

 

ستجابة لال%زمة ٢٠١٥ Wخطة لبنان لال 

ذ

٢٠١٥: عام باال%رقام

بلديات  اتحاد  و١١  بلدية   ٢٣٢
بناء  مجال   �

ىڡ4 الدعم  من  استفادت 
والضغط  للطلب  االستجابة  بغية  القدرات 

ايد عىل الخدمات المر̂ى4
 �

ىڡ4 ىك�  أمرى� دوالر  مليون   ٨٫٥ استثمار 
وع بلدي ١٥٦ مرس�

من  فرد  ألف   ٨٠٠ معدله  ما  حصل 
 � والفلسطينيںى�  � والسوريںى�  � اللبنانيںى�

الضعفاء عىل مساعدات نقدية شهرية

ىك� دعم إىل وزارة  ٤ مليون دوالر أمرى�
وإجراءات   �

المواىس* لتلقيح  الزراعة 
السالمة الغذائية وزراعة اال%شجار من 

4  أمور أخرى. بںى�
نامج  Nىك� إىل الرى ٧٫٩ مليون دوالر أمرى�

� لدعم اال%رس اال%كرى* فقراً
الوطىى4

 �
ىڡ4 طبية  استشارة  مليون   ١ من  أكرى* 

مراكز الرعاية الصحية اال%ولية

تأهيل ٥٤ مركز للرعاية الصحية اال%ولية

ىك� دعم إىل وزارة  ١٫٢ مليون دوالر أمرى�
الصحة العامة

إىل  دعم  ىك�  أمرى� دوالر  مليون   ٢٢٫٧
المراكز الصحية

دعم  ىك�  أمرى� دوالر  مليون   ٦١٫٥
ووزارة  البلديات  واتحادات  للبلديات 
المياه  ومؤسسات  والمياه  الطاقة 

لتوفرى� الخدمة والبىى4 التحتية

الشؤون  وزارة  معظمها  تدير  منشأة   ٥٤
 4 االجتماعية قدمت رعاية مماثلة إىل الناجںى�

من العنف القائم عىل النوع االجتماعي

إىل  دعم  ىك�  أمرى� دوالر  مليون   ٣٫٩
وزارة الشؤون االجتماعية

مراكز  إىل  ىك�  أمرى� دوالر  مليون   ٥٫٨
التنمية االجتماعية و٦٥٥ موظف

١٧٩,٠٠٠ طفل ومقدم رعاية  تزويد نحو 
بدعم نفىس� اجتماعي

استفاد أكرى* من ١٫٢ مليون شخص من 
4 الحد اال%دىى4  توفرى� المياه المحسن وتأمںى�

عىل صعيد الكمية والنوعية

4 ٩٦ مدرسة رسمية تأهيل وتجهرى�

١٫٦ مليون دوالر دعم إىل وزارة الر̂ىبية؛ 
لتغطية  ىك�  أمرى� دوالر  مليون   ٥١٫٥

تكاليف تسجيل الطالب.

التحتية  البىى4  من  استفادت  بلدة   ٩٥
المحسنة عرىN أنشطة مدره للدخل الرسيع

١٨٠  مركز للرعاية الصحية اال%ولية و 4 تجهرى�
٢٦ مستشفى حكومي 

الرصف  مياه  لمعالجة  منشأة   ٥٢
ها أو إعادة تأهيلها الصحي تم تكبرى�

شاحنة  بـ١٣٩  البلديات  تزويد 
للنفايات الصلبة

زالة  ١٢٫٤٠٠ شاحنة ال� أكرى* من  توفرى� 
الحمأة

التعليم   �
١٥٨,٥٠٠ طفل الجئ ىڡ4 تسجيل 

الرسمي

 �
ىڡ4 تعيش  ضعيفة  معيشية  أرسة   ١٨٠,٠٠٠

المالبس  عىل  حصلت  باردة  مناطق 
نقدية  مساعدات  أو   % والمداىڡ4 والمحروقات 

إضافية لشتاء ٢٠١٤-٢٠١٥

اال%نشطة  من  استفادوا  شخص   ١٠,٠٠٠
دخالً  تساوي  الرسيع  للدخل  المدرة 

ىك� إضافياً بقيمة ١٫٦ مليون دوالر أمرى�

إىل  ىك�  أمرى� دوالر   ٢٠٠,٠٠٠ بقيمة  دعم 
والمتوسطة  ة  الصغرى� المؤسسات 

والمتناهية الصغر 
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نسانية  (أوتشا) - التنسيق ينقذ الحياة Wمكتب اال%مم المتحدة لتنسيق الشؤون اال

شهدت سنة ٢٠١٥ بشكل عام تدهور الوضع 

من  للعديد  بالنسبة  والحماية   �
نساىى4 Wاال

اال%شخاص.

� عرسال � ىڡ� نساىى� الحوادث اال/منية تؤثر عىل العمل اال�
� البالد تشكل مصدر 

� عموماً. وظّلت عدة مواقع ىڡ4 Nلبنان خالل عام ٢٠١٥ عىل تقلبه النسىى �
� ىڡ4

بقي الوضع اال%مىى4
� الشمال وبعض المخيمات الفلسطينية وعىل الخط اال%زرق.

� عرسال والبقاع وطرابلس ىڡ4
� وبخاصة ىڡ4

قلق أمىى4

� نهاية شهر آذار/مارس مع تكثيف 
قية ىڡ4 � بلدة عرسال الواقعة عند الحدود الشمالية الرس*

تدهور الوضع ىڡ4
هلِلَف  وحزب   �

اللبناىى4 الجيش  وواصل  سوريا.   �
ىڡ4 والقلمون   �

الزبداىى4 بمعركى̂ى�  المرتبطة  العسكرية  العمليات 
الثقيلة.  بالمدفعية  عرسال  جرود   �

ىڡ4 المسلحة  سالمية  Wاال المعارضة  مجموعات  ومواقع  تحركات  استهداف 
البلدة  ه اال%منية وأقام نقاط تفتيش داخل  المنطقة ورفع تدابرى�  �

� بشكل كثيف ىڡ4
اللبناىى4 انترس* الجيش  كما 

 Nنوفمرى/ �
ين الثاىى4 � ٥ ترس*

4 غرى� الرسمية. وىڡ4 4 السوريںى� ودوريات متنقلة ومداهمات لبعض مخيمات الالجئںى�
� القلمون. 

4 ىڡ4 � تفجرى� استهدف اجتماعاً لهيئة علماء المسلمںى�
أفيد عن مقتل خمسة أشخاص وجرح العديد ىڡ4

، انفجرت عبوة ناسفة عىل بعد كيلومر̂ى واحد من موقع االنفجار السابق خالل  Nنوفمرى/ �
ين الثاىى4 � ٦ ترس*

وىڡ4
النار جرى بعد ذلك وجرح خمسة  تبادل كثيف الWطالق   �

ىڡ4 كما قتل مدنيان   . �
اللبناىى4 للجيش  مرور دورية 

نسانية بشكل مؤقت. Wجنود. وأدى هذا اال%مر إىل تعليق بعض اال%نشطة اال

٢٠١٥٢٠١٥ آبآذارشباطكانون الثاىى�� أيلولنيسان ين اال/ولتموزحزيرانآيار ترس�

Nov

كانون اال/ول

10 January
Al-Nusra front
twin suicide

bomb in Jebel
Mohsen kills 9
and injures 39

persons

� � كانون الثاىى� ٢٨٢٨ كانون الثاىى�
� قوات اليونيفيل عىل 

� قوات اليونيفيل عىل مقتل جندي ىڡ4
مقتل جندي ىڡ4

4 حزب هلِلَف  طالق النار بںى� W4 حزب هلِلَف إثر تبادل ال طالق النار بںى� Wإثر تبادل ال
رسائيىل� عرىN الحدود Wالحدودوالجيش اال Nرسائيىل� عرى Wوالجيش اال

 ١٩١٩ آذار آذار
بيان رئاىس� لمجلس بيان رئاىس� لمجلس 
اال%من الدوىل� التابع اال%من الدوىل� التابع 

لال%مم المتحدة حول لال%مم المتحدة حول 
لبنانلبنان

٣١٣١ آذار  آذار 
الكويت تستضيف المؤتمر الكويت تستضيف المؤتمر 

الثالث للدول المانحة الثالث للدول المانحة 
لدعم سوريالدعم سوريا

٢٩٢٩ آب آب
ات اال¶الف من  ات اال¶الف من تظاهرة ضخمة لعرس* تظاهرة ضخمة لعرس*

وت عىل خلفية أزمة النفايات � برى�
4 ىڡ4 وت عىل خلفية أزمة النفاياتاللبنانيںى� � برى�
4 ىڡ4 اللبنانيںى�

٣٠٣٠ أيلول أيلول
 اجتماع وزاري لمجموعة الدعم اجتماع وزاري لمجموعة الدعم 
� نيويورك

� نيويوركالدولية من أجل لبنان ىڡ4
الدولية من أجل لبنان ىڡ4

� ين الثاىى� � ترس� ين الثاىى� ١٢١٢ ترس�
 أدى التفجرى� المزدوج الذي تبناه تنظيم الدولة أدى التفجرى� المزدوج الذي تبناه تنظيم الدولة 

اجنة  Nالضاحية/برج الرى �
اجنة االسالمية المعروف بـ داعش ىڡ4 Nالضاحية/برج الرى �
االسالمية المعروف بـ داعش ىڡ4

إىل مقتل إىل مقتل ٤٣٤٣ شخص وجرح  شخص وجرح ٢٣٩٢٣٩ شخص شخص

� � كانون الثاىى� ٥ كانون الثاىى�
جراءات  Wجراءات البدء بتنفيذ اال Wالبدء بتنفيذ اال

4 4الحدودية الجديدة للسوريںى� الحدودية الجديدة للسوريںى�

� � كانون الثاىى� ١٠١٠ كانون الثاىى�
تفجرى� انتحاري مزدوج لجبهة تفجرى� انتحاري مزدوج لجبهة 
� جبل محسن يؤدي 

� جبل محسن يؤدي النرصة ىڡ4
النرصة ىڡ4

اىل مقتل اىل مقتل ٩ أشخاص وجرح  أشخاص وجرح 
٣٩٣٩ شخصاً شخصاً

١ كانون اال/ول كانون اال/ول
إطالق إطالق ١٦١٦عنرص من القوى عنرص من القوى 

 �
� اال%منية اللبنانية تم أرسهم ىڡ4
اال%منية اللبنانية تم أرسهم ىڡ4

آب/أغسطس آب/أغسطس ٢٠١٤٢٠١٤

١٧١٧ كانون اال/ول كانون اال/ول
إطالق خطة لبنان إطالق خطة لبنان 

ستجابة لال%زمة ٢٠١٦٢٠١٦ Wستجابة لال%زمة لال Wلال

� ين الثاىى� ترس�

، وتزايد الدعم إىل المؤسسات العامة � نساىى� تدهور الوضع اال�
واالجتماعي   �

نساىى4 Wاال الصعيد  عل  كبرى�  بشكل  وشعبه  لبنان  عىل  التأثرى�  � سوريا 
ىڡ4 الممتدة  اال%زمة  واصلت 

� والحماية تدهورا بشكل 
نساىى4 W4 إال أن الوضع اال � استضافة الالجئںى�

االقتصادي. وعىل الرغم من كرم لبنان ىڡ4
� العام ٢٠١٥. وتجىل ذلك من خالل االWجراءات الى̂ى� اتخذتها الحكومة 

عام بالنسبة للعديد من اال%شخاص ىڡ4
التمويل وارتفاع حاالت  الغذائية بسبب نقص  المساعدات  البالد وخفض   �

4 ىڡ4 لحّد دخول وإقامة الالجئںى�
اف الموارد. 4 � عامها الخامس اىل إسترى4

االWخالء وعدد المخيمات غرى� الرسمية هذا وأدى طول اال%زمة ىڡ4

4 اىل زيادة  ايدة عىل أنظمتها. فقد أدى تدفق الالجئںى� هذا وواصلت المؤسسات العامة مواجهة ضغوط مر̂ى4
الضغط عىل المياه والكهرباء والبىى4 التحتية فضالً عن زيادة الحاجة اىل المراكز الصحية واضطرار المدارس اىل 
� المئة منذ عام ٢٠١١، تحتاج المؤسسات 

� ظل ارتفاع عدد السكان بنسبة تزيد عن ٣٠ ىڡ4
4 يومياً.  وىڡ4 إقامة دوامںى�

، إىل دعم. ويعترىN هذا الدعم مهماً  العامة باعتبارها الجهة المستجيبة من الصف اال%ول عىل المستوى المحىل�
4 من سوريا  لضمان عدم انهيار أنظمة توفرى� الخدمات ومعالجة احتياجات المجتمعات المضيفة والالجئںى�
ة جداً لىك� تتمكن من  � المئة منها صغرى�

عىل حد سواء. ويضم لبنان حالياً ١,١٠٨ بلدية تفيد دراسات بأن ٧٠ ىڡ4
� عام ٢٠١٥، تم تقديم 

� المئة منها فقط جميع الخدمات اال%ساسية. وىڡ4
تقديم أي خدمات عامة فيما تّوفر ٨ ىڡ4

ىك� من المساعدات عرىN المؤسسات العامة وإليها.  أكرى* من ١٧١٫٥ مليون دوالر أمرى�

� يساعدون ١,٠٧٠,١٨٩ الجئ سوري مسجل، و٤٣,٠٠٠ الجئ 
نساىى4 Wالعمل اال �

يكاً ىڡ4 � نهاية عام ٢٠١٥، كان ٩٥ رس*
وىڡ4

4 تمويل بقيمة ٢٫٤٨ مليار دوالر  نسانية والدولة اللبنانية إىل تأمںى� Wمجال اال%نشطة اال �
4 ىڡ4 كاء العاملںى� يسعى كل من الرس*

4 المساعدات ل ٣٫٣٢ مليون شخص محتاج.  ىك� للعام ٢٠١٦ من أجل تأمںى� أمرى�

١٫٥ مليون
�  ضعيف

لبناىى4

١٫٥ مليون  
الجئ سوري 

٤٢,١٨٩
� من سوريا

الجئ فلسطيىى4
٢٧٧,٩٨٥

� لبنان
� ىڡ4

الجئ فلسطيىى4

� عام ٢٠١٦
٣٫٣٢ مليون شخص محتاج ىڡ4
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والعراقيل  المتقطع  اال%من  انعدام  أثّر 

العمليات  عىل  أحياناً  وقراطية  البرى�

نسانية. Wاال

� ١٫٢ مليون شخص من الفقر الشديد
يعاىى4

 ١٧١٫٥ من  أكرى*  تقديم  تم   ٢٠١٥ عام   �
ىڡ4

 Nعرى المساعدات  من  ىك�  أمرى� دوالر  مليون 

المؤسسات العامة وإليها.

 4 � ضعيف بمن فيهم اللبنانيںى�
� من سوريا و٢٧٠,٠٠٠ الجئ سوري من لبنان و١٫٥ مليون شخص لبناىى4

فلسطيىى4
4 . وعىل الصعيد  4 السوريںى� � المئة من الالجئںى�

� المئة من المستفيدين و ٥٣ ىڡ4
العائدين. ويشكل اال%طفال ٤٠ ىڡ4

� المئة من جميع 
� المنيه ـ الضنّيه حيث يعترىN ٧٥ ىڡ4

� تتواجد النسبة اال%عىل من اال%شخاص الضعفاء ىڡ4
الجغراىڡ4

السكان الذين يعيشون هناك فقراء.

نسانية وقراطية يعرقالن إمكانية إيصال المساعدات اال� انعدام اال/من والبرى�
كاء  � لبنان تعترىN  جيدة عموماً بحيث يتمتع الرس*

نسانية ىڡ4 Wعىل الرغم من أن إمكانية إيصال المساعدات اال 
� أنحاء البالد وبإمكان اال%شخاص المتأثرين الوصول إىل الخدمات، إال أن 

� معظم المناطق ىڡ4
بحرية الحركة ىڡ4

نسانية. وأدى انعدام  Wوقراطية أثرت مع مرور الوقت عىل العمليات اال انعدام اال%من المتقطع والعوائق البرى�
� ٢٤ آب/أغسطس 

� صيدا ىڡ4
4 الحلوة ىڡ4 � بعض المخيمات الفلسطينية مثل مخيم عںى�

اال%من والصدامات ىڡ4
 4 4 الفلسطينيںى� غاثة وتشغيل الالجئںى� Wإىل نزوح نحو ٣,٠٠٠ شخص بشكل مؤقت ومنع وكالة اال%مم المتحدة ال
� محيطه لعدة أيام مما عرقل قدرتها 

(اال%ونروا) من الحصول عىل وصول كامل وحركة حرة داخل المخيم وىڡ4
اال%جانب  لال%فراد  ات  والتأشرى� العمل  رخص  إصدار   �

ىڡ4 التأخرى�   Nوأجرى هذا  اال%ساسية.  الخدمات  توفرى�  عىل 
� المنظمات غرى� الحكومية الدولية عىل تأخرى� تنفيذ بعض برامجها مما أثر بشكل 

� المجال االنساىى4
4 ىڡ4 العاملںى�

. 4 4 والفلسطينيںى� 4 والسوريںى� � عىل الخدمات الى̂ى� تقدمها هذه المنظمات إىل الضعفاء من اللبنانيںى� Nسلىى

� عرسال خالل العام عند اشتداد القتال كما حصل 
نسانية بشكل مؤقت ىڡ4 Wكما تم تعليق بعض اال%نشطة اال

ين الذين شهدتهما المنطقة. /نوفمرىN عىل إثر التفجرى� �
ين الثاىى4 � أوائل ترس*

مثالً ىڡ4

ايد � hستجابة إىل الضعف المرى اال�

ايد عىل المساعدات � hارتفاع اللجوء إىل آليات التأقلم السلبية واعتماد مرى
� االرتفاع. وهناك مخاوف 

� لبنان آخذ ىڡ4
عىل الرغم من الجهود المتواصلة، فإن ضعف المؤسسات واال%فراد ىڡ4

� خمس 
ايد عىل المساعدات الخارجية. وبعد مىص4 متنامية حول اسر̂ىاتيجيات التأقلم السلبية واالعتماد المر̂ى4

وح المطّول. واليوم يعيش نحو  4 سنوات عىل اال%زمة، تراجعت الموارد المتاحة لال%فراد للتأقلم مع مر̂ىتبات الرى4
� اليوم وهو ما يعترىN ارتفعاً بنسبة ٧٥ 

ىك� ىڡ4 � فقر شديد بأقل من ٢٫٤ دوالر أمرى�
� لبنان ىڡ4

١٫٢ مليون شخص ىڡ4
� المئة مقارنة مع عام ٢٠١٤.

ىڡ4

تلبية احتياجاتهم  4 من سوريا وتراجع قدرتهم عىل  الالجئںى� العوامل إىل تفاقم ضعف  أدت مجموعة من 
والقيود  عية،  الرس* قامة  Wاال إىل  االفتقار  العوامل،  قائمة هذه  وتتضمن  والغذاء.  السكن  اال%ساسية وال سيما 
وشكّل  والممتلكات.  المدخرات  ضمنها  ومن  الموارد  ونضوب  المساعدات  وخفض  التوظيف،  فرص  عىل 
. وقد استنفدت المدخرات والممتلكات العائلية  4 قامة القانونية عامال مفاقماً لوضع الالجئںى� Wعدم وجود اال
وكذلك  لبنان  إىل  قبل وصولهم  حى̂ى  بدأت  الى̂ى�  االقتصادية  المحنة  من  بفعل سنوات   4 الالجئںى� لمعظم 
القادرين  4 غرى�  السوريںى�  4 الالجئںى� الخدمات. وارتفعت نسبة  إىل  المحدودين  المساعدات والوصول  بسبب 
� المئة 

� المئة إىل ٥٢ ىڡ4
� الشهر) من ٢٩ ىڡ4

/اال%رسة الواحدة/ ىڡ4 ىك� 4 نفقات البقاء الدنيا(٤٣٥ دوالر أمرى� عىل تأمںى�
ستدانة بشكل مزايد  W4 إىل اال 4 السوريںى� المئة من الالجئںى�  �

باالWضافة إىل ذلك، يلجأ ٨٩ ىڡ4 من ٢٠١٤ إىل ٢٠١٥. 
ىك� لكل أرسة. ستدانة اىل ٨٤٢ دوالر أمرى� Wنفاق اال%ساسية ويصل معدل اال Wلتلبية احتياجات اال

ايد عىل الخدمات العامة وتراجع فرص العمل. ويشّكل  وتأثرت المجتمعات المضيفة بالمثل بالطلب المر̂ى4
اال%رس  لدعم   �

الوطىى4 نامج  Nالرى لمعايرى�  وفقاً  البالد  من سكان  تقريباً  المئة   �
ىڡ4  ١٠ نحو  فقراً  اال%كرى*  اللبنانيون 

� المئة من أعضاء المجتمعات المضيفة الذين يعيشون 
اال%كرى* فقراً. وكشفت دراسات أجريت مؤخراً أن ٩٠ ىڡ4

عىل  واعتمادهم   4 الالجئںى� فقر  يزداد 
المساعدات الخارجية. 

إجماىل� عدد الذين يعانون من فقر شديد
� لبنان)

(سوريون، لبنانيون، الجئون فلسطينيون من سوريا، الجئون فلسطينيون ىڡ4

٢٠١٤

٢٠١٥

٦٨٤,٥٩٠ 

١,١٩٥,٦٤١

� مخيمات غرى� رسمية  الالجئون الذين يعيشون ىڡ�
٢٠١٤٢٠١٥ ٪ ١٨ ٪١٤



أعضاء  أبلغ معظم  كما  الماضية  الست  اال%شهر  البطالة خالل  ارتفاع  أبلغوا عن  اال%كرى* ضعفاً  المناطق   �
ىڡ4

المجتمعات المضيفة عن تراجع الدخل خالل اال%شهر الـ٢٤ الماضية.

 �
� ذلك ١٨ ىڡ4

� مسكن غرى� الئق بما ىڡ4
4 ىڡ4 4 السوريںى� � المئة من الالجئںى�

وعىل صعيد ظروف السكن، يعيش ٤١ ىڡ4
� المائة عن عام ٢٠١٤ - وهم معرضون لمخاطر يمكن 

� المخيمات غرى� الرسمية - بارتفاع نسبته ١٤ ىڡ4
المئة ىڡ4

4 من سوريا معرضون  4 الفلسطينيںى� � المئة من الالجئںى�
تفاديها عىل صعيد الصحة والسالمة. كما أن ٩٨ ىڡ4

� تموز/ يوليو 
� ظّل تعليق المساعدات النقدية لقاء السكن ىڡ4

النعدام اال%من عىل صعيد المسكن وبخاصة ىڡ4
� عام ٢٠١٥ استفاد 

� لبنان. وىڡ4
4 ىڡ4 4 الفلسطينيںى� ٢٠١٥ مما يشكل ضغطاً إضافياً عىل الوضع المر̂ىدي لالجئںى�

4 توفرى� المياه وخدمات الرصف الصحي والنظافة الصحية  XXX من المواد العازلة لال%وضاع المناخية وتحسںى�
� كل من المساكن غرى� الالئقة والمخيمات غرى� الرسمية. 

للجميع ىڡ4

� منذ عام ٢٠١٤ بحيث يعيش ٢٣٫٥ 
أما بالنسبة إىل قطاع الغذاء، تضاعفت معدالت انعدام اال%من الغذاىى%

. ويعتمد أكرى* من نصف  �
� حالة معتدلة إىل حادة من انعدام اال%من الغذاىى%

4 ىڡ4 4 السوريںى� � المئة من الالجئںى�
ىڡ4

ارتفع  كما   . اال%ساىس� باعتبارها مصدر عيشهم  لكر̂ىونية  Wاال البطاقة   Nالغذائية عرى المساعدات  4 عىل  الالجئںى�
� المئة منهم 

� ٩٤٫٥ ىڡ4
4 من سوريا الذين يعاىى4 4 الفلسطينيںى� � منذ عام ٢٠١٤ لدى الالجئںى�

انعدام اال%من الغذاىى%
إىل خفض  العالمي  الغذاء  نامج  Nلرى التمويل  تراجع  � وقت دفع 

ىڡ4 . وحدث ذلك  �
الغذاىى% اال%من  انعدام  من 

� بداية العام وتم خفض التمويل 
ىك� ىڡ4 ىك� إىل ١٩ دوالر أمرى� المساعدات الغذائية الشهرية من ٢٧ دوالر أمرى�

. وسمح تمويل نهاية العام برفع هذا  Nىك� من تموز/يوليو إىل أيلول/سبتمرى � إىل ١٣٫٥ دوالر أمرى�
بشكل إضاىڡ4

� عام ٢٠١٥، 
. وىڡ4 Nاال%ول/ديسمرى كانون  اال%ول/أكتوبر إىل  ين  الواحد من ترس* المبلغ إىل ٢١٫٦ دوالر للشخص 

غذائية  مساعدات  عىل  الضعفاء   4 والفلسطينيںى�  4 والسوريںى�  4 اللبنانيںى� من  شخص   ٨٠٠,٠٠٠ بمعدل  حصل 
شهرية.

ايدة عىل صعيد الحماية � hتحديات مرى
� إىل لبنان سياسة جديدة توقف تدفق الالجئںى�

/يناير عىل إثر  �
� ٥ كانون الثاىى4

4 ىڡ4  بدأت الحكومة اللبنانية إجراءات حدودية جديدة بغية إدارة وضع الالجئںى�
ين اال%ول/أكتوبر ٢٠١٤. ووفقاً لهذه القواعد الجديدة، ينبغي أن يقوم السوريون  � ترس*

عالن عنها ىڡ4 Wسياسة تم اال
4 ضمن  بالغ عن سبب قدومهم وتوفرى� الوثائق ذات الصلة. وسيتم قبول القادمںى� Wالذين يدخلون إىل لبنان باال
4 إىل البالد الى̂ى� كانت  تستضيف آنذاك  فئات محددة. وأدت هذه السياسة الجديدة إىل توقف تدفق الالجئںى�
/يناير  �

� لبنان قبل كانون الثاىى4
� الوقت نفسه، واصل الالجئون المتواجدون بالفعل ىڡ4

نحو ١٫٢ مليون الجئ. وىڡ4
� تجديد إقاماتهم مما يعرقل إقامتها القانونية ووصولهم إىل الخدمات خوفاً من 

٢٠١٥ مواجهة مصاعب ىڡ4
� المئة من 

4 (اال%ونروا)، كان ٩٠ ىڡ4 4 الفلسطينيںى� غاثة وتشغيل الالجئںى� Wالتوقيف. ووفقاً لوكالة اال%مم المتحدة ال
4 من سوريا يفتقرون إىل وثائق إقامة صالحة منذ أيلول/ٍسبتمرىN ٢٠١٥. ويهدد هذا اال%مر  4 الفلسطينيںى� الالجئںى�
� ذلك العنف القائم 

ساءة واالعتداء بما ىڡ4 Wستغالل واال Wايد عىل صعيد اال 4 ويعرّضهم لخطر مر̂ى4 حماية الالجئںى�
4 من التوقيف أدى  عىل النوع االWجتماعي. وأفاد تقرير صدر مؤخراً عن منظمة "أوكسفام" أن خوف الالجئںى�
إىل خفض تنقالتهم مما أدى بدوره إىل تقييد وصولهم إىل الرعاية الصحية والتعليم والتوظيف والمساعدات 

النقدية أو العينية.

� عمليات اال�خالء تزيد من ضعف الالجئںى�
� عام ٢٠١٥ باالWخالء او خطر 

4 ىڡ4 تواصل تأثر الالجئںى�
االWخالء مما زاد من ضعفهم. وباالWجمال تم إخالء 
� من ١٦٤ مخيم 

٢٤٠٧٧ الجئ بشكل كامل أو جزىى%
الشمال  أنحاء   �

ىڡ4 جماعي  ومسكن  رسمي  غرى� 
والبقاع.

� تغيرى� المسكن 
ويواجه الالجئون عادة مصاعب ىڡ4

وبدالت  المحدودة  المادية  لمواردهم  نظراً 
المخاوف   Nوتعترى لبنان.   �

ىڡ4 المرتفعة  يجار  Wاال
الخاصة  التفتيش  نقاطع  من  القرب  أو  اال%منية 

بالجيش والمناطق الحدودية من اال%سباب اال%ساسية 
أن  عىل  نّص  الذي  الحكومة  قرار  وأكدها  للر̂ىحيل 

4 يجب أن تبعد ٧٠٠ مر̂ى عىل اال%قل عن  مخيمات الالجئںى�

4 من  الفلسطينيںى�  4 الالجئںى� المئة من   �
ىڡ4  ٩٨

سوريا معرضون النعدام اال%من عىل صعيد 

من  منهم  المئة   �
ىڡ4  ٩٤٫٥  �

ويعاىى4 المسكن؛ 

. �
انعدام اال%من الغذاىى%
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من  شخص   ٨٠٠,٠٠٠ حصل   ٢٠١٥ عام   �
ىڡ4

 4 والفلسطينيںى�  4 والسوريںى�  4 اللبنانيںى�

شهرية  غذائية  مساعدات  عىل  الضعفاء 

مخفّضة.

4 عند  الالجئںى� تواجه  الى̂ى�  الصعوبات  تؤدي 
عىل  قدرتهم  تهديد  إىل  إقامتهم  تجديد 

عية. � البالد بصفة رس*
البقاء ىڡ4

بعلبك 

الهرمل

جبل لبنان
وت برى�

الجنوب
النبطيه

منذ بداية عام ٢٠١٥ تم

نقل  
نحو 

٢٤,٠٧٧ شخص
 

البقاع

الشمال

عكار
نقل ٧,٦٥٩  شخص

 نقل ١,٧٧٠  شخص

نقل ١٤,٦٤٨  شخص

 من ٧٣ مخيم غرى� رسمي
و٣ مساكن جماعية

من ١٣ مخيم غرى� رسمي

 من ٣٩ مخيم غرى� رسمي
و٣٦ موقع جزئياً
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ان  يجار أو بسبب شكاوى من الجرى� Wخالء اال%خرى العجز عن دفع االWالطرق الرئيسية. وتتضمن قائمة أسباب اال
4 انتقلت بعض اال%رس إىل مخيمات  � حںى�

� إعادة استخدام ممتلكاتهم ال%غراض أخرى. وىڡ4
4 ىڡ4 أو رغبة المالكںى�

قائمة، اختارت أرس أخرى االنتقال إىل مواقع جديدة.

الالجئون يجازفون بحياتهم بحثاً عن فرص أفضل
4 الذين يمرون عرىN لبنان إىل تركيا عىل أمل الوصول إىل أوروبا. وبلغ  ايدة لالجئںى�  شهد عام ٢٠١٥ حركة مر̂ى4
4 وسائل  تقريباً عىل نحو أسبوعي مستخدمںى� ٦,٠٠٠ سوري  نحو  أيلول/سبتمرىN ٢٠٥ مسجالً   �

التوّجه ذروته ىڡ4
مختلفة (بحراً وجواً). وانخفض عدد اال%شخاص الذين يستخدمون مرفأ طرابلس فقط كنقطة انطالق بحلول 
4 إىل المغادرة إىل تركيا جواً وليس بحراً. عىل  نهاية العام بسبب الظروف الجوية مما دفع غالبية السوريںى�
ين  � ترس*

ون إىل تركيا من لبنان من ٢,٠٠٠ شخص ىڡ4 N4 الذين يعرى 4 السوريںى� سبيل المثال، تراجع عدد القادمںى�
. ومن جهة أخرى ما زال من الصعب تحديد نطاق  Nنوفمرى/ �

الثاىى4 ين  � ترس*
١,٤٠٠ شخص ىڡ4 اال%ول/أكتوبر إىل 

� لبنان.
4 بالفعل ىڡ4 4 المقيمںى� حركة الالجئںى�

أعلنت اال%ونروا أن اليٍأس هو القوة الدافعة الى̂ى� تحض 
4 عىل سلوك هذه الرحلة المحفوفة بالمخاطر  الالجئںى�
عرىN مياه المتوسط عىل الرغم من معرفتهم المسبقة 
� لبنان إىل وسائل 

بهذه المخاطر. ويلجأ الفلسطينيون ىڡ4
ة  عية للسفر ال%نهم نادراً ما يحصلون عىل تأشرى� غرى� رس*
إىل تركيا. كما يلجأ شباب لبنانيون ضعفاء من ضواحي 
أوروبا  إىل  عي  الرس* غرى�  السفر  إىل  ة  الفقرى� طرابلس 

. ال%سباب أمنية واقتصادية بشكل أساىس�
أن  البقاع   �

ىڡ4 أجريت  الى̂ى�  التقييم  عمليات  أظهرت 
� القيام بمثل هذه الرحلة. 

4 ال يفكرون ىڡ4 غالبية الالجئںى�
4 المجتمعات،  ، والزواج المختلط بںى� � Nيجاىى W4 التماسك االجتماعي اال وتضمنت قائمة اال%سباب الى̂ى� ذكروها بںى�
وعدم القدرة عىل تحمل التكاليف، والمخاطر المرتبطة بالسفر ونقص الوثائق المطلوبة، والمخاوف حيال 
4 جغرافياً من سوريا  � البقاء قريبںى�

� الدول اال%وروبية والرغبة ىڡ4
التأقلم مع اللغة والتقاليد والثقافة المختلفة ىڡ4

لتسهيل العودة المحتملة.

اال/زمة المطّولة تزيد من خطر العنف القائم عىل النوع االجتماعي
4 العام حول العنف الجنىس� المتصل  كاء إىل التقرير السنوي لال%مںى� أظهرت المعلومات اال%ولية الى̂ى� قدمها الرس*
� لبنان. وتعترىN الفتيات 

وح المطّول أدى إىل زيادة خطر العنف القائم عىل النوع االجتماعي ىڡ4 4 باال%زمة أن الرى4
ة قضايا عنف قائم عىل النوع  والنساء عرضة بشكل خاص إىل خطر مرتفع ويشّكلن نحو ٩ من أصل كل عرس*
� عدد الضحايا من اال%طفال الذين شكلوا 

� عام ٢٠١٥؛ إضافة إىل االرتفاع المتواصل ىڡ4
بالغ عنها ىڡ4 Wاالجتماعي تم اال
ربع الحاالت المبلغ عنها.

ىل� والعنف 
4 � عام ٢٠١٥ العنف المرى4

بالغ عنها ىڡ4 Wوتضمنت قائمة اال%نواع اال%كرى* شيوعاً من هذا العنف الى̂ى� تم اال
� المئة من 

يك ٦٨ ىڡ4 ، ارتكب أعضاء اال%رسة و/أو الرس* ىل�
4 الجنىس� والزواج القرسي. وعىل صعيد العنف المرى4

� المئة من هذه الحوادث داخل أرسة الضحية أو المرتكب. 
بالغ عنها فيما حدثت ٧٣ ىڡ4 Wالحوادث الى̂ى� تم اال

عية،  قامة الرس* Wجتماعية المتدهورة واالفتقار إىل االWستغالل ويعزى ذلك إىل اال%وضاع االقتصادية واال Wكما تزايد اال
بالغ عن حوادث العنف القائم عىل النوع االجتماعي  Wوالمساعدات المنخفضة والقيود عىل الحركة. ولم يتم اال

بشكل كاف بسبب الوصم االWجتماعي والخوف فضالً عن التوافر والوصول المحدود إىل الخدمات.

ويعر̂ى الضغط عىل القدرات المؤسسية المحدودة لمعالجة العنف القائم عىل النوع االجتماعي، والصعوبات 
� وسياسية 

4 عىل أكرى* من ١,٧٥٠ موقع والحاجة إىل تحديث إطار العمل القانوىى4 � التواصل بسبب توزع الالجئںى�
ىڡ4

4 التحديات  الحماية (مثل معالجة الزواج المبكر والعويض لضحايا العنف القائم عىل النوع االWجتماعي) من بںى�
كاء بتنظيم أنشطة بغية المساعدة عىل التخفيف  من هذه  � تنفيذ برامجهم. وقام الرس*

كاء ىڡ4 الى̂ى� واجهت الرس*
� ومزودين للخدمات المتخصصة 

التحديات. وعىل سبيل المثال تم توظيف ما مجموعه ١,٠٧٨ عامل ميداىى4
� أنشطة بناء القدرات. وتم الوصول اىل أكرى* من ١٠٢,٣٠٠ فرد عرىN الخدمات الجوالة وتمّكن أكرى* من ٣٠,٦٠٠ 

ىڡ4
شخص من الوصول إىل مساحات آمنة ثابتة. وجرت توعية أكرى* من ١٠٢,٤٠٠ شخص من المجتمعات المحلية 
� مبادرات الوقاية من 

حول العنف القائم عىل النوع االWجتماعي ومسارات االWحالة وشارك نحو ١,٥٠٠ رجل وفى̂ى ىڡ4
العنف القائم عىل النوع االجتماعي.

تدفع  الى̂ى�  المحركة  القوة  هو  اليأس 

4 إىل القيام بهذه الرحلة المحفوفة  الالجئںى�

� البحر المتوسط.
بالمخاطر ىڡ4

الجنىس�  والعنف  ىل� 
4 المرى4 العنف  تصدر 

عىل  القائم  العنف  قائمة  القرسي  والزواج 
النوع االWجتماعي للعام ٢٠١٥

UNHCR/IVOR Prickett :ون  المتوسط                                                     المصدر Nمهجرون يعرى



لمزيد من المعلومات، يرجى االتصال ب:

     ochalebanon@un.org  �
يد اال%لكر̂ىوىى4 Nأو الرى ،sarrouf@un.org ،أو منال رّصوف  martiny@un.org ،يانيك مارتن
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ايد � hتمويل مرى
ايد إىل لبنان � hدعم مرى

� واستلم 
ىك� عىل شكل تمويل إنساىى4  صل لبنان حى̂ى نهاية عام ٢٠١٥، عىل مساهمات فاقت ١٫٢ مليار دوالر أمرى�

� المئة. 
ستجابة لال%زمة مما رفع نسبة تمويل النداء المراجع إىل ٦٠٫٦ ىڡ4 Wإطار خطة لبنان لال �

١٫١ مليار دوالر منها ىڡ4
� عام ٢٠١٤.

� بالقيمة المطلقة مقارنة مع التمويل الذي تلقاه ىڡ4
ىك� إضاىڡ4 كما تلقى لبنان ١٦٤ مليون دوالر أمرى�

ىك� من نافذة الطوارئ الخاصة بالصندوق المركزي  وتضمن تمويل عام ٢٠١٥ حصة بقيمة ١٨ مليون دوالر أمرى�
� مجال الصحة وتوفرى� المياه وخدمات الرصف الصحي والنظافة 

المتجدد للطوارئ والى̂ى� تغطي ستة مشاريع ىڡ4
� لبنان 

� الى̂ى� استهدفت نحو ٣٠٠,٠٠٠ شخص من المجتمعات اال%كرى* ضعفاً ىڡ4
الصحية للجميع واال%من الغذاىى%

� المشر̂ىك 
نساىى4 Wإطار الصندوق اال �

ىك� موزعة ىڡ4 � البقاع والشمال. كما تضمن ٥٫٦٦ مليون دوالر أمرى�
ومعظمها ىڡ4

وع يتم تنفيذها كأولوية من قبل منظمات غرى� حكومية محلية ودولية وتعود بالفائدة عىل  للبنان إىل ٣١ مرس*
انية المتاحة  4 . ووصلت المرى� 4 4 الفلسطينيںى� 4 والالجئںى� 4 السوريںى� 4 الضعفاء والالجئںى� ١٧١,٤٥٠ شخص من اللبنانيںى�
 �

ىك� بفضل مساهمة سخّية ىڡ4 � نهاية عام ٢٠١٥ إىل ١٣٫٤ مليون دوالر أمرى�
� المشر̂ىك للبنان ىڡ4

نساىى4 Wللصندوق اال
� أوائل 

ىك� من هولندا. كما سيتم تقديم عملية تخصيص جديدة ىڡ4 نهاية العام وصلت إىل ١٠٫٣ مليون دوالر أمرى�
. �

كانون الثاىى4

� والذي يعود بمنفعة 
ىك� عىل شكل تمويل إنساىى4 و استلم لبنان منذ عام ٢٠١٢ أكرى* من ٣٫٥ مليار دوالر أمرى�

� لال%زمة السورية. Nايدة عىل االقتصاد المحىل� ويخفف التأثرى� االقتصادي السلىى ة مر̂ى4 ة وغرى� مبارس* مبارس*
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Mercy Corps 
٢٢٫٦

Danish Refugee Council
١٣٫٣

International 
Rescue 
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( ىك� (مليون دوالر أمرى�

 � نقص ىڡ�
التمويل
٪٣٩٫٤

آخرون
٤١٦٫٩

الواليات 
المتحدة
٣٤٤٫٥

 � Nاالتحاد اال%وروىى/ECHO
المملكة ١٦٨٫٥

المتحدة
١٤٠٫٧

المانيا
١٢١٫٥

الكويت
٤٩٫٥

ممّول
٪٦٠٫٦

الجهات المانحة الخمسة اال/وىل

 ٢٠١٦ �
المصدر: unocha  خدمة التتبع الماىل� ١٢ كانون الثاىى4

 ٢٠١٦ �
المصدر: unocha  خدمة التتبع الماىل� ١٢ كانون الثاىى4

 ٢٠١٦ �
المصدر: unocha  خدمة التتبع الماىل� ١٢ كانون الثاىى4

المنظمات
 غرى� الحكومية

 الخمسة اال%وىل 
المستفيدة

( ىك� (مليون دوالر أمرى�

( ىك� (مليون دوالر أمرى�


