
التمويل
(FTS بحسب خدمة التتبع الماىل�)

( ىك� ٢،٤٨ مليار مطلوب  (دوالر أمرى�
٢،٤٢،٤ ٪ ٪ ممولممول

اير ٢٠١٦ ) أرقام  ( ٢٩ شباط/فرى'
١,٠٨٧,٧٩٦    2 عدد الالجئںى�

٪٥٣ ٪       ٤٧٫٥٪                 ٥٣

٣٥,٠٠٠ عدد العائدين   

٤٠,٨٠٧ 2 من سوريا  2 الفلسطينيںى� عدد الالجئںى�

٢٧٧,٩٨٥ � لبنان 
2 ىڡ2 2 الفلسطينيںى� عدد الالجئںى�

١,٥٠٠,٠٠٠  2 2 المنتفعںى� عدد السكان المضيفںى�

٤،٤ مليون   2 عدد السكان اللبنانيںى�

إ

 

� نساىى� ة العمل اال� �نرس
لبنانلبنان
اير  ٢٠١٦٢٠١٦ اير   ُشباط/ِفرى' /يناير  - ٢٩٢٩ ُشباط/ِفرى' �

ين الثاىى2 Oيناير  -  ترس/ �
ين الثاىى2 Oالعدد العدد ١٦١٦ |  | ١٦١٦ ترس

� هذا العدد
ىڡ2

   صفحة ١  

   صفحة ٣ 

  صفحة ٤ 

   صفحة ٥ 

   

  
   

نقاط رئيسية
كاء  �والرس  � نماىى) اال� المتحدة  اال)مم  برنامج   •
 � ىڡ�  � الفلسطينںى�  � لالجئںى� الدعم   يقدمون 

"التجمعات"  
ذوي  لال)شخاص  الموارد  تفوق  الحاجات   •

حتياجات الخاصة اال�
فورية  باستجابة  يسمح  جديد  إنذار  نظام   •

� الشمال لال)حوال الجوية القاسية ىڡ�
الحماية لدى  وع مبتكر يعالج احتياجات  �• مرس

� الرجال الالجئںى�
• مؤتمر لندن يجمع تمويالً مهماً من أجل لبنان

 

. �
Xنماىى Yمم المتحدة االXالمصدر: برنامج اال . 2 � تجمع للفلسطينيںى�

أطفال ىڡ2

المجموعات المحتاجة إىل مساعدة  

نسانية  Yستجابة اال Yاال

التمويل

قصة العدد

 

ستجابة لالXزمة ٢٠١٦ Yخطة لبنان لال 

ذ

المجموعات المحتاجة إىل مساعدة
� لبنان: عندما يصبح الالجئون مجتمعات مضيفة التجمعات الفلسطينية ىڡ�

ايدة ال سّيما  2 fالبالد، تحديات مرى �
ون من المجتمعات االXكرىO ضعفاً ىڡ2 � لبنان الذين يعترى'

يواجه الفلسطينيون ىڡ2
2 الذين هربوا من سوريا. وتعترى' التجمعات  2 الفلسطينيںى� اً من الالجئںى� وأنهم يستضيفون ويدعمون عدداً كبرى�
� يصل 

f2 تقع خارج حدود المخيمات الرسمية الـ١٢) والىى الفلسطينية (وهي مجتمعات محلية غرى� رسمية لالجئںى�
� لبنان 

� لبنان. ويعيش الالجئون الفلسطينيون ىڡ2
عددها إىل ٤٢ تجّمع، من المجتمعات المضيفة االXكرىO حرماناً ىڡ2

� من الفقر وعدم كفاية 
� مناطق مكتظة بالسكان تعاىى2

� ظروف صعبة ىڡ2
والالجئون الفلسطينيون من سوريا ىڡ2

الخدمات ووصول محدود إىل االXنشطة المدرّة للدخل. كما تفاقمت معدالت البطالة المرتفعة بفعل تدّفق 
2 ما أدى إىل تزايد المنافسة عىل الموارد والخدمات وفرص العمل وأفىص2 هذا االXمر أحياناً إىل توترات  الالجئںى�

اجتماعية.

 2 � مسجلںى�
2 ال-٢٣٠٠٠٠ الجئ فلسطيىى2 � هذه التجمعات (وهم من بںى�

� يعيشون ىڡ2
ويواجه حواىل� ١٤٠,٠٠٠ فلسطيىى2

� لبنان) عدداً من التحديات القاسية ومن ضمنها: نقص الخدمات بخاصًة أن وكالة االXمم المتحدة 
مع االXونروا ىڡ2

ية االXساسية داخل  (االXونروا) تقّدم فقط الخدمات الحرص2 ق االXدىى2 Oالرس �
2 ىڡ2 � فلسطںى�

Xغاثة وتشغيل الجىى Yال
� لبنان؛ القيود 

2 امتالك عقارات ىڡ2 ؛ مخاطر االYخالء بما أنه من غرى� المسموح للفلسطينيںى� 2 مخيمات الالجئںى�
� عمليات تقييم 

� سوق العمل؛ ونقص المساحات العامة لالXطفال والشباب. كما يوجد نقص ىڡ2
الصارمة ىڡ2

� زيارات رصد الحماية المنتظمة بسبب النقص 
البيانات واالحتياجات حول هذه المجتمعات إضافة إىل نقص ىڡ2

� التجمعات.
2 ىڡ2 كاء العاملںى� Oعدد الرس �

ىڡ2

كائه مع البلديات بغية تغطية بعض هذه الثغرات من خالل توفرى�  Oورس �
Xنماىى Yمم المتحدة االXويعمل برنامج اال

التجّمعات. وسيقوم   �
ىڡ2 الصحية  المساكن والنظافة  2 أوضاع  االXساسية وتحسںى� ية  الحرص2 الخدمات  بعض 

2 المرشدات الصحيات المحليات" وبالتعاون مع جمعية  � إطار مبادرة جديدة تحمل عنوان: "تمكںى�
نامج ىڡ2 الرى'

� المئة منهن من الالجئات 
وع مدّر للدخل بغية تدريب ١١٠ نساء(٨٠ ىڡ2 Oبيت أطفال الصمود"، بإطالق مرس"

� ٢٠ تجّمعاً 
� المئة منهن من اللبنانيات) ىڡ2

� لبنان والالجئات الفلسطينيات من سوريا و٢٠ ىڡ2
الفلسطينيات ىڡ2

� مجال النظافة والحقوق الجنسية والصحة االنجابية. ويشمل التدريب مواضيع مثل االستغالل 
فلسطينياً ىڡ2
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نسانية  لبنان ٢ Yة اال Oالنرس 

www.unocha.org

نسانية  (أوتشا) - التنسيق ينقذ الحياة Yمم المتحدة لتنسيق الشؤون االXمكتب اال

يعانون  الذين  واالXشخاص  المسنون  يعترى' 
الخاصة  االحتياجات  وذوي  صدمات  من 

� المجتمع.
غالباً من االXكرىO ضعفاً ىڡ2

تجّمع   ٢٠  �
ىڡ2 النساء  تدريب  يتم 

إطار   �
ىڡ2 صحيات  كمرشدات   2 للفلسطينيںى�

وع جديد. Oمرس

Al-

Mohsen

بمثابة  النساء  االXطفال. وستكون  النوع االجتماعي وحماية  القائم عىل  ، والعنف  ىل�
2 المرى2 ، والعنف  الجنىس�

جهات االتصال بخصوص خدمات الحماية وسيحصلن عىل مردود ماىل� لقاء نقل مهاراتهن إىل نساء أخريات 
أنشطة أخرى سابقة مرتبطة  التدخل عىل  المجتمعية. وسيعتمد هذا  التوعية والتنمية  من خالل جلسات 
2 المبادرات االXخرى  � التجمعات. ونذكر من بںى�

� ىڡ2
Xنماىى Yمم المتحدة االXبالنظافة الصحية للنساء أجراها برنامج اال

غاثة والتنمية "بارد" بدعم  Yوجمعية المساعدات الشعبية لال " � أطلقت مؤخراً قيام جمعية التعاون "ويلفرى�
fالىى

2 االXرس من زارعة االXشجار المثمرة  � تسعة تجمعات من خالل توفرى� السماد بغية تمكںى�
فرص سبل العيش ىڡ2

� شهرياً 
Xنماىى Yمم المتحدة االXيرأسها برنامج اال �

fوالخضار. كما تنعقد مجموعة العمل الخاصة بالتجمعات الىى
لتنسيق االستجابة وتحديد الثغرات والتحديات.

� لبنان عاطلون عن العمل
2 ىڡ2 2 الفلسطينيںى� � المئة من الالجئںى�

٢٣ ىڡ2
2 من سوريا عاطلون عن العمل 2 الفلسطينيںى� � المئة من الالجئںى�

٥٣ ىڡ2

 2 � بإعادة تأهيل نحو ٣٠٠ مسكن للالجئںى�
Xنماىى Yمم المتحدة االXعام ٢٠١٥، قام برنامج اال �

ىڡ2
2 من سوريا. وهناك نحو ١,٥٠٠  2 الفلسطينيںى� � لبنان و٣٠٠ مسكن لالجئںى�

2 ىڡ2 الفلسطينيںى�
� لبنان بحاجة إىل إعادة تأهيل.

2 ىڡ2 2 الفلسطينيںى� مسكن لالجئںى�

� أنحاء لبنان ومن ضمنهم 
2 ىڡ2 � ٤٢ تجمع للفلسطينيںى�

� يعيشون ىڡ2
١٤٠,٠٠٠ الجئ فلسطيىى2

، أيار/مايو ٢٠١٤) �
Xنماىى Yمم المتحدة االXمن سوريا (برنامج اال �

نحو ٢٦,٠٠٠ الجئ فلسطيىى2

� التجمعات ليس لديهم وصول إىل 
2 الذين يعيشون ىڡ2 � المئة من الالجئںى�

أكرىO من ٧٠ ىڡ2
(٢٠١٤ �

Xنماىى Yمم المتحدة االXمرافق المياه والرصف الصحي المناسبة (برنامج اال

اال)زمة السورية تؤثر بشكل بكبرى� عىل اال)شخاص ذوي االحتياجات الخاصة
� المضيف، عىل نحو خاص 

2 أوالمجتمع اللبناىى2  تأثر االXشخاص ذوو االحتياجات الخاصة، سواء ضمن الالجئںى�
� البالد.

� خّضم ضغط حدا عىل الخدمات االXساسية ىڡ2
� سويا ىڡ2

اع المتواصل ىڡ2 2 تبات الرى2 fبمرى

� نحو ٣٠,٠٠٠ الجئ سوري 
� لبنان للعام ٢٠١٥" يعاىى2

2 ىڡ2 2 السوريںى� وفقاً ل"تقرير جوانب الضعف لدى الالجئںى�
 �

2 عىل االXقل شخصاً واحداً ىڡ2 � المئة من أرس الالجئںى�
� لبنان من إعاقة جسدية أو عقلية وتضم نحو ٧ ىڡ2

ىڡ2
� مجال االحتياجات الخاصة إىل أن الرقم الحقيقي 

� من إعاقة. وتشرى� المنظمات العاملة ىڡ2
سن العمل يعاىى2

2 "هانديكاب  � عام ٢٠١٤ عن المنظمة الدولية لمساعدة المعوقںى�
أعىل بكثرى� عىل االXرجح إذ ذكر تقرير صدر ىڡ2

2 (أي  2 السوريںى� المئة من الالجئںى�  �
ناشونال" بعنوان "الضحايا المخفيون لالXزمة السورية" أن نحو ٢٠ ىڡ2 fانرى

عن  التقارير  كفاية  عدم  فإن  الذكر  اال§نفة  للمنظمات  ووفقاً  عجز.  من  يعانون  شخص)   ٢٠٠,٠٠٠ يقارب  ما 
االحتياجات الخاصة يُعزى إىل عدة عوامل ومن ضمنها قيود عىل عملية تحديد الهوية/ التسجيل و"استثناء" 

االXشخاص الذين يعانون من إعاقة عقلية من عمليات تقييم االحتياجات.

عاقة تتخطى الخدمات المتوافرة  Yيحملون بطاقة إعاقة، فإن احتياجات ذوي اال �
� ظل وجود ٩٣,٠٠٠ لبناىى2

وىڡ2
� لبنان وال سيما عىل صعيد إعادة التأهيل واالXجهزة المساعدة والرعاية الصحية النفسية. ويعترى' المسنون 

ىڡ2
� أي مجتمع. 

واالXشخاص الذين تعرضوا لصدمات وذوو االحتياجات الخاصة غالباً من االXكرىO ضعفاً ىڡ2

المساعدة  واالXجهزة  التأهيل  إعادة  خدمات  الخاصة  االحتياجات  ذوي  االXشخاص  مساعدة  برامج  تشمل 
"هانديكاب   2 المعوقںى� لمساعدة  الدولية  والمنظمة   ،(WRF) التأهيل  عادة  Yال الدوىل�  الصندوق  يقدمها   �

fالىى
 ،(MPDL) والحركة من أجل السالم ، Fundacion Promocion Social de la Cultura ناشونال"، ومؤسسة fانرى
ها  2 وغرى� ها. اىل ذلك، تقوم المنظمات غرى� الحكومية المحلية مثل اركانسيال واتحاد المقعدين اللبنانيںى� وغرى�
� لبنان. وعىل الرغم من هذه المبادرات، حاجات 

� المجتمعات المضيفة ىڡ2
بتوفرى� خدمات إعادة التأهيل ىڡ2

إعادة التأهيل تتجاوز إىل حد كبرى� الخدمات المتاحة، وبخاصة من حيث تقديم خدمات التأهيل المتخصصة 
والرعاية الصحية العقلية.

� حزيران/يونيو ٢٠١٣ للدفاع عن حقوق واحتياجات 
� لبنان ىڡ2

2 ىڡ2 عاقة والمسنںى� Yوتم إنشاء مجموعة عمل لذوي اال
نسانية  Yاالستجابة اال �

دراجهم ىڡ2 Yالمجتمعات المضيفة، وال �
2 وأقرانهم ىڡ2 2 الالجئںى� عاقة بںى� Yشخاص ذوي االXاال

، توزيعهم  2 2 المعوقںى� لالXزمة السورية. وقد دعت المجموعة أيضاً  اىل إجراء تقييمات شاملة حول عدد الالجئںى�
� بالحماية اىل إدراج قضايا 

عاقات واالحتياجات. وقد أدى الدعم من الفريق العامل المعىى2 Yوأنواع اال ، �
الجغراىڡ2

ستجابة لالXزمة ٢٠١٦. Yذلك خطة لبنان لال �
� حاالت الطوارئ، بما ىڡ2

� عدة خطط للمساعدة ىڡ2
كبار السن والعجز، ىڡ2



نسانية  لبنان ٣ Yة اال Oالنرس 

www.unocha.org

نسانية  (أوتشا) - التنسيق ينقذ الحياة Yمم المتحدة لتنسيق الشؤون االXمكتب اال

إىل  فورية  بمساعدة  نذار  Yاال نظام  يسمح 
الجوية  بالظروف  المتأثرة  المجتمعات 

� شمال لبنان.
القاسية ىڡ2

الشتاء  لفصل  االستعداد  خطة  منحت 
بدأ   �

fالىى  ٢٠١٦/٢٠١٥ الوكاالت    2 بںى� كة  fالمشرى

، االXولوية  /نوفمرى' �
ين الثاىى2 Oترس �

العمل بها ىڡ2
عىل  للحصول  ضعيف  شخص  لـ٢٥٧,٢٥٠ 

المعونة. 

نسانية االستجابة اال�
� لبنان الشماىل� نظام إنذار جديد يطلق استجابة رسيعة لعاصفة شتوية ىڡ�

نذار  Yاال" إثر  للشتاء عىل  أنحاء عكار والشمال عىل معونة   �
� ٨٠ مخيم غرى� رسمي ىڡ2

حصلت أرس ضعيفة ىڡ2
مفوضية  قدمته  الذي  الجديد  نذار  Yاال برنامج  ويقوم  /يناير.  �

الثاىى2 كانون  منتصف   �
ىڡ2 أطلق  الذي   " تقاىل� الرى'

� مجال العمل 
2 ىڡ2 2 الوكاالت، بتحذير العاملںى� 2 كجزء من التنسيق بںى� االXمم المتحدة العليا لشؤون الالجئںى�

المجتمعات  إىل  فورية  مساعدة  تقديم  من  تمكينهم  بغية  عاصف  بحدوث  توقعات  بخصوص   �
نساىى2 Yاال

� شماىل� لبنان.
المتأثرة ىڡ2

� والرسائل 
وىى2 fلكرى Yيد اال الرى' " عرى'  تقاىل� نذار "الرى' Y2 اال العليا لشؤون الالجئںى� المتحدة  وتُصدر مفوضية االXمم 

). وتقوم المنظمات  �
ة عند توّقع حدوث طقس مثلج أو ممطر وعاصف(يرجى مراجعة الرسم البياىى2 القصرى�

غرى� الحكومية عىل إثر إنذارات حمراء أو برتقالية بزيارة وتقييم وضع جميع المواقع الكائنة ضمن منطقة 
� مجاالت مثل المسكن وتوفرى� المياه وخدمات 

� غضون ٤٨ ساعة وتحّدد المعونة المطلوبة ىڡ2
مسؤوليتهم ىڡ2

� تجري التقييم عادًة 
fالرصف الصحي والنظافة الصحية للجميع والسلع غرى� الغذائية. وتقوم المنظمة الىى

البطانيات وإزالة الحمأة)  2 منع الترسّب وتوزيع  التدخالت بںى� اوح  fباالستجابة إىل معظم االحتياجات (وترى
2 للمتابعة والتدخل. يك ومجموعة العمل المعنيںى� Oوتحيل الثغرات إىل الرس

/يناير، أجرت منظمة "سوليداريتيه"، ومنظمة إنقاذ الطفولة  �
� كانون الثاىى2

تقاىل� ىڡ2 نذار الرى' Yوعىل إثر إطالق اال
كاء آخرين، عمليات تقييم رسيعة  Oن" ورس 2 الدانمارىك� (DRC) ، و"كونسرى� "سايف ذ تشيلدرن"، و مجلس الالجئںى�
ن" بتوزيع ٤١٨ قطعة من القماش المشّمع و � مناطق عملها. وتضمنت قائمة أهم التدخالت قيام "كونسرى�

ىڡ2
غاثة االولية-المعونات الدولية  ٤ مواقع حيث  Y2 شملت استجابة منظمة اال � حںى�

� ٣٠ موقع متأثر ىڡ2
٦١٩ بطانية ىڡ2

قامت المنظمة بتوزيع أداوت عازلة بإحكام وأدوات منع ترّسب المياه. كما عمدت وزارة الشؤون االجتماعية 
� البداية للحصول 

� عكار والمنية-الضنية. وعىل الرغم من بعض التحديات ىڡ2
إىل توزيع  ٦٠٠ غطاء بالستيىك� ىڡ2

2 أنه وسيلة 
ّ نذار أثبت فعاليته وتبںى� Yكاء أفادوا بأن نظام اال Oإال أن الرس ، 2 عىل المعلومات من االXشخاص المناسبںى�

� عكار والشمال.
مبتكرة لرصد االXحوال الجوية القصوى واالستجابة لها ىڡ2

� لبنان وبالتاىل� تم منحها االXولوية 
د ىڡ2 وباالYجمال تم تحديد ٢٥٧,٢٥٠ أرسة بأنها ضعيفة اقتصادياً ومعرّضة للرى'

� بدأ العمل 
f2 الوكاالت  ٢٠١٦/٢٠١٥ والىى كة بںى� fخطة االستعداد لفصل الشتاء المشرى �

للحصول عىل المساعدة ىڡ2
� إطار االستعداد للشتاء، 

� تندرج ىڡ2
fوتضمنت التدخالت الىى . �

/نوفمرى' من العام الماىص2 �
ين الثاىى2 Oترس �

بها ىڡ2
� المرتفعات إضافة إىل وسائل لمنع ترسب المياه 

توزيع قسائم نقدية وقسائم محروقات لالXرس المقيمة ىڡ2
� المخيمات غرى� الرسمية.

� غرى� الالئقة والمواقع ىڡ2
2 المباىى2 بغية تحسںى�

وع ريادي يعمل مع الرجال لمنع العنف �مرس
2 بغية معالجة  2 وسوريںى� ن" غرى� الحكومية الدولية مع رجال لبنانيںى� وع مبتكر أطلقته منظمة "كونسرى� Oيعمل مرس
وع "تخفيف مخاطر حماية السكان الضعفاء  Oوبدأ مرس . � لبنان الشماىل�

اع والعنف وتفاديه واالستجابة له ىڡ2 2 الرى2
� عام ٢٠١٥ بدعم من هيئة المعونة االيرلندية ويحظى اال§ن بتمويل بقيمة 

� منطقة شمال لبنان"  ىڡ2
للغاية ىڡ2

ك. fالمشرى �
ىك� من الصندوق االنساىى2 ١٢٠,٠٠٠ دوالر أمرى�

ة ثالثة أشهر ومن المتوقع أن تشارك  fامتدت لفرى �
fوقد انجزت ١٤ مجموعة (تضم نحو ٢٨٠ فرداً) الدورة الىى

� التدريب خالل االXشهر الستة القادمة. وتضم المجموعات أجياالً مختلطة ومختلفة 
ست مجموعات أخرى ىڡ2

2 وتشدد عىل أهمية المشاركة المجتمعية والمشاريع القائمة عىل المجتمع  2 واللبنانيںى� من الرجال السوريںى�
وع بخاصة أنها  O2 عنرصاً أساسياً من المرس 2 كمدربںى� 2 سوريںى� والحوار داخل المجتمع. وتعترى' مشاركة متطوعںى�

نامج. ستضمن تكرار فلسفة ومنهج التدريب بعد خضوع الرجال والفتيان الـ٤٠٠ جميعهم للرى'
إىل  يميلون  سوريا   �

ىڡ2 الدائر  اع  2 بالرى2 المتأثرين   2 واللبنانيںى�  2 السوريںى� الرجال  بأن  يقّر  الذي  نامج  الرى' ويعمل 
المجتمعات  مع  تنتابهم،   �

fالىى العجز  مشاعر  عن  التعويض  بغية  سلبية  تأقلم  كآلية  العنف  استخدام 
اعات من خالل مقاربات تشاركية.  2 � منع نشوب الرى2

اك الرجال والفتيان ىڡ2 Oرس Yمحافظة الشمال ال �
المحلية ىڡ2

2 خاص  2 مع تركرى� 2 الجنسںى� اعات سلمياً والمساواة بںى� 2 نامج ال§ليات التأقلم غرى� العنيفة وفض الرى2 ويرّوج الرى'
عىل العنف القائم عىل النوع االYجتماعي واستغالل االXطفال.

إنذار أحمرإنذار أحمر

إنذار برتقاىل�إنذار برتقاىل�
إنذار أصفرإنذار أصفر

� الساعة)، 
� الساعة)،  كلم ىڡ2
أمطار شديدة وسيول، رياح عاصفة (تزيد رسعتها عن أمطار شديدة وسيول، رياح عاصفة (تزيد رسعتها عن ٤٠٤٠ كلم ىڡ2

تساقط كثيف للثلوج (أكرىO من تساقط كثيف للثلوج (أكرىO من ١٠١٠ سم/  سم/ ٢٤٢٤ ساعة) أو عواصف رعدية. ساعة) أو عواصف رعدية.

الساعة)،   �
ىڡ2 كلم  الساعة)،    �
ىڡ2 كلم   ٣٠٣٠ (تزيد رسعتها عن  عاتية  رياح  (تزيد رسعتها عن مطر شديد،  عاتية  رياح  مطر شديد، 

ق ق ساعة) أو مستوى متوسط من الرى' تساقط الثلوج (تساقط الثلوج (٥-١٠١٠ سم/ سم/٢٤٢٤ ساعة) أو مستوى متوسط من الرى'

الثلوج  تساقط  الساعة)،   �
ىڡ2 كلم  الثلوج   تساقط  الساعة)،   �
ىڡ2 كلم   ٢٠٢٠-٣٠٣٠) متوسطة  رياح  غزير،  (مطر  متوسطة  رياح  غزير،  مطر 

ق ق ساعة)، مستوى منخفض من الرى' (أقل من (أقل من ٥ سم/ سم/٢٤٢٤ ساعة)، مستوى منخفض من الرى'

 Oتفعيل خطة االستجابة لظواهر الطقس القصوى(نرس Oتفعيل خطة االستجابة لظواهر الطقس القصوى(نرس
� المناطق المتأثرة)

� المناطق المتأثرة)الفرق لتقييم جميع المواقع ىڡ2
الفرق لتقييم جميع المواقع ىڡ2

 Oالقصوى(نرس الطقس  لظواهر  االستجابة  خطة  القصوى(نرسO تفعيل  الطقس  لظواهر  االستجابة  خطة  تفعيل 
� المناطق المتأثرة

� المناطق المتأثرةالفرق لتقييم جميع المواقع ىڡ2
الفرق لتقييم جميع المواقع ىڡ2

كاء أحوال الطقس Oكاء أحوال الطقسيراقب الرس Oيراقب الرس



منع   �
ىڡ2  fوفىى رجل   ٤٠٠ وع  Oالمرس ك  Oيرس

اعات من خالل مقاربات تشاركية. 2 الرى2
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من  قياىس�  مستوى  لندن  مؤتمر  جمع 
. ىك� التعهدات تخّطى ١١ مليار دوالر أمرى�

الرجال  ضعف  "تقييم  تقرير  وقام 
عن  الــصــادر  لــنــان"   �

ىڡ2  2 الــســوريــںى�
كانون   �

ىڡ2  (IRC) الدولية  نقاذ  Yاال لجنة 
مواطن  بإظهار   ،٢٠١٦ /يناير  �

الثاىى2
� لبنان 

2 ىڡ2 الضعف لدى الرجال الالجئںى�
احتياجات  عىل  أكرى'   2 كرى� fبرى وطالب 
كجزء  الرجال   2 الالجئںى� لدى  الحماية 
� لبنان. ويشرى� التقرير 

من االستجابة ىڡ2
2 يشعرون غالباً  إىل أن الرجال الالجئںى�
مع  تفاعلهم   �

ىڡ2 واالحباط  بالعجز 
2 أمور أخرى،  اال§خرين ويوىص� من بںى�
ويعترى'  للرجال.  دعم  أنشطة  بتنفيذ 
� لبنان 

ن" وهو االXول ىڡ2 وع "كونسرى� Oمرس
� محاربة العنف 

ك الرجال ىڡ2 Oالذي يرس
مجتمعية  مشاركة  من خالل  للرجال  الحماية  احتياجات  يعالج  مبتكر  نشاط  عن  رئيسياً  مثاالً  النساء،  ضد 

ة. Oمبارس

التمويل
مؤتمر لندن يجمع تمويل مهم من أجل لبنان

اير، واستضافته المملكة  � ٤ شباط/فرى'
� لندن ىڡ2

ساهم مؤتمر "دعم سوريا والمنطقة" الذي دارت فعالياته ىڡ2
وج، واالXمم المتحدة، تمويالً جديداً مهماً لتلبية االحتياجات الفورية وعىل  المتحدة، وألمانيا، والكويت، والرى2

االXمد الطويل لالXشخاص المتأثرين باالXزمة السورية.

ىك� لعام ٢٠١٦  : ٥٫٨ مليار دوالر أمرى� ىك� وجمع المؤتمر مستوى قياىس� من التعهدات  تخطى ١١ مليار دوالر أمرى�
ة  fكاء من التخطيط للفرى O2 الرس 2 عامي ٢٠١٧ و٢٠٢٠ بغية تمكںى� ة الممتدة بںى� fللفرى �

ىك� إضاىڡ2 و٥٫٤ مليار دوالر أمرى�
المقبلة.

هذا وقد بدأ العمل عىل تتبع التعهدات وتوزيعها بغية تحديد حصة لبنان وتحديد وجهة التمويل. وخالل 
امات خاصة من أجل لبنان ومن ضمنها المملكة المتحدة  2 fالمؤتمر، تقّدم العديد من الجهات المانحة بالرى

والواليات المتحدة وفرنسا دعماً للتعليم.

� مع ٢٫٤ مليار دوالر  ، واالتحاد االXوروىى' ىك� 2 ألمانيا مع ٢٫٥ مليار دوالر أمرى� وتضّمنت قائمة أهم خمسة مانحںى�
ىك� والواليات المتحدة مع  وج مع ١٫٢ مليار دوالر أمرى� ، والرى2 ىك� ، والمملكة المتحدة مع ١٫٩ مليار دوالر أمرى� ىك� أمرى�
2 مع  ٢٢٦ وج أهم المناحںى� . إال أنه وعىل صعيد نصيب الفرد من المعونة، كانت الرى2 ىك� ٨٩١ مليار دوالر أمرى�

 ، ىك� وقطر مع ٤٧ دوالر أمريىك� ، و لوكسمبورغ مع ٧٤ دوالر أمرى� ىك� ىك� تلتها الكويت مع ٨٠ دوالر أمرى� دوالر أمرى�
ىك� لكل فرد. وألمانيا مع ٣١ دوالر أمرى�

� نهاية عام ٢٠١٥ جرت المساهمة بنحو 
تشرى� االXرقام المحدثة الصادرة عن وحدة التتبع الماىل� إىل أنه وىڡ2

ىك� منها بموجب خطة لبنان  � إىل لبنان تم استالم ١٫١٧ مليار دوالر أمرى�
ىك� كتمويل إنساىى2 ١٫٣ مليار دوالر أمرى�

ىك� إىل ٦٢٫٩  لالستجابة لالXزمة مع يرفع نسبة تمويل النداء المراجع الذي بلغت قيمته ١٫٨٧ مليار دوالر أمرى�
� المئة.

ىڡ2

ن الدولية". ون جلسة جماعية.    المصدر: "كونسرى� رجال يحرص2

تمويل
٢٠١٦ متعدد السنوات الدنمارك

مملكة هولندا

مارات العربية المتحدة Yاال

المملكة العربية السعودية

وج الرى2

اليابان

المملكة المتحدة

الواليات المتحدة
� االتحاد االXوروىى'

ألمانيا

 � مؤتمر لندن:  أهم ١٠ مانحںى�
  ( ىك� المساهمات المرصودة (مليون $ أمرى�

١,٣١١١,٣١١٢,٥١٣

١,٠٠٠١,٠٠٠1,393٢,٣٩٣

٨٩١٨٩١

٧٣٠٧٣٠1,203١,٩٣٤

٣٥٠٣٥٠

٢٧٨٢٧٨

٢٠٠٢٠٠

١٣٧

١٣٦

١٠١

١,١٥٩
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قصة العدد
� � التجّمعات الفلسطينية من خالل التدريب المهىى� دعم سبل العيش ىڡ�

 �
fالىى �

fرسىىXأصبحت المعيل الرئيىس� ال" : 2 � تجمع "معشوق" للفلسطينيںى�
يقول جاال، ١٩ عاماً الذي يقطن ىڡ2

� كانون االXول ديسمرى' ٢٠١٤".
� سناً وأنا، بعد وفاة والدي ىڡ2

� وشقيق يصغرىى2
fتتألف من والدىى

 "PARD" تدوم خمسة أشهر أجرته جمعية �
� دورة تدريب مهىى2

ولىك� يتمّكن من إعالة أرسته، تسّجل جاال ىڡ2
بية. fف بها وزارة الرى f2 بشهادة تعرى ومؤسسة االXصفري بغية تزويد الشباب الفلسطينيںى�

من   "PARD" جمعية  نظمتها   �
fالىى للحالقة   �

المهىى2 التدريب  دورة   �
ىڡ2 "شاركت  جاال:  قال  السياق  هذا   �

وىڡ2
 �

� لفتح صالون حالقة ىڡ2
fتموز/يوليو استخدمت مدخراىى �

اير إىل حزيران/يونيو ٢٠١٥". وأضاف: "وىڡ2 شباط/فرى'
، أصبح لدي العديد من الزبائن وأصبحت  2 متجر االXدوات الكهربائية الذي كان يملكه والدي. ومنذ ذلك الحںى�

� المستقبل".
� ىڡ2

� تطوير صالوىى2
� قدماً ىڡ2

. آمل أن أمىص2 �
fعالة أرسىى Yدخالً كافياً ال �

أجىى2

 

لبنان   �
ىڡ2  2 الفلسطينيںى�  2 الالجئںى� العمر، نصفهم من  والـ٢١ من  الـ١٤   2 بںى� ١٤٠ شاب   2 بںى� جاال هو واحٌد من 

2 من سوريا، حصلوا عىل شهادات معتمدة بفضل التدريب الذي نظمته  2 الفلسطينيںى� ونصفهم من الالجئںى�
2 صيانة  � اختصاصات تراوحت بںى�

� ىڡ2
� التدريب المهىى2

2 ىڡ2 � المئة من المشاركںى�
جمعية "PARD". وتمّكن ٧٥ ىڡ2

العثور عىل وظيفة بعد  الشعر والحالقة، من  الهواء ومهارات تصفيف  الجوالة وصيانة مكّيفات  الهواتف 
2 كانون  وع قد جرى إطالقها مؤخراً وستمتد بںى� Oشارة إىل أن المرحلة التالية من المرس Yإنهاء الدورة. وتجدر اال
/يناير وحزيران/يونيو ٢٠١٦ مع إضافة اختصاصات مثل السكرتارية والمحاسبة والتصوير. ويستفيد من  �

الثاىى2
� ٩ تجمعات 

� لبنان ىڡ2
2 ىڡ2 2 الفلسطينيںى� 2 من سوريا والالجئںى� 2 الفلسطينيںى� هذا التدريب ١٠٠ طالب من الالجئںى�

فلسطينية.

 

لمزيد من المعلومات، يرجى االتصال ب:

     ochalebanon@un.org  �
وىى2 fلكرىXيد اال يانيك مارتن، martiny@un.org  أو منال رّصوف، sarrouf@un.org، أو الرى'
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� التدريب 
2 ىڡ2 � المئة من المشاركںى�

تمّكن ٧٥ ىڡ2

من إيجاد فرصة عمل بعد انتهائه.


