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JسIنب6/ - *ألناض6/ – كشف: *لشبكة *لس6%"ة لحقG6 *إلنسا7 في تق%"%Bا *لسن6@ .7َّ .ع,*, *لالجئ"7 *لس6%""7 تجا6;: 5 مال""7 8356 .لًفا2 "شك/
*ألIفا/ .كث% م7 50%2 ب"نما تبلغ نسبة *لنساء 35%2 156% م7 *ل%جا/.

6"لف: *لتق%"%2 *لP@ ت6*فG نش%O مع ,خ6/ *لثT%6 *لس6%"ة عامWا *لخامJ 2Vلى .7َّ مف6ض"ة *ألمR *لمتح,T لالجئ"7 تفتق, لل%قR *لحق"قي 6التPك%O في
Jحصاء*تWاP6 2لY بسب\ .7 *لكث"% منRW 6صلJ *6لى ,6/ *للج6ء عب% G%I 6مم%*: ح,6,"ة بG%I غ"% ش%ع"ة2 خ6ًفا م7 ع,R *ستقبالB6 2RWناY .ع,*,

.RWا عب% .ق%باء لWستقبال* Rخ%[ ت.

66ضع: *لشبكة خ%"Iة تفص"ل"ة لت6;^ *لالجئ"7 *لس6%""7 على *لنح6 *لتالي:

RW2 ق%*بة 62% منT.%ف/ 6ما ال "ق/ ع7 270 .ل` *مI `ق%*بة 450 .ل RWت%ك"ا: في *لم%تبة *أل6لى بما ال "ق/ ع7 مل"76 9006 .ل` الجئ2 ب"ن
.(bمل"76 1006 .ل` شخ @.) ثب6ت"ة G*%6. 76,ب

لبنا7: في *لم%تبة *لثان"ة ب"7 ,6/ *لج6*% في *ستقبا/ *لالجئ"P6 27لY بع, c \6%Bال` *لس6%""7 م7 عمل"ا: *لتWI"% *لIائفي في بان"ا2V 6*لب"ضا2 6بع,
*لمعا%Y *لقاس"ة في %"` حمb *لغ%بي2 في م,"نة *لقص"% 6ما جاB%6ا2 6.خ"ً%* في %"` ,مشG في منIقd *لقلم76.

ففي لبنا7 ما ال "ق/ ع7 مل"76 7006 .ل` الجئ2 ب"نRW نح6 570 .ل` Iف/ 6ما ال "ق/ ع7 190 .ل` *م%.2T ق%*بة 27% منRW (.@ ق%*بة *لـ
459 .ل` شخb) ب,G*%6. 76 ثب6ت"ة.

*أل%,7: ما ال "ق/ ع7 مل"76 4006 .ل` الجئ2 ب"نRW نح6 350 .ل` Iف/ 6ما ال "ق/ ع7 175 .ل` *م%.2T ق%*بة 36% منRW ب,G*%6. 76 ثب6ت"ة
(.@ 490 .لًفا).

.O.%ف/ 6ما ال "ق/ ع7 50 .ل` *مI `ق%*بة 160 .ل RWما ال "ق/ ع7 525 .ل` الجئ ب"ن :G*%لع*

.T.%ف/ 756 .ل` *مI `ق%*بة 120 .ل RWمص%: ما ال "ق/ ع7 270 .ل` الجئ ب"ن

6"لف: *لتق%"% Jلى س6ء معاملة *لالجئ"7 بع, “*النقال\ *لعسك%@” متسبًبا بI%, ما ال "ق/ عc 3 7ال` الجئ س6%@ على نح6 تعسفي2 76,6 م%*عاT أل@
حقG6 لالجئ"7 *لس6%""27 6جلRW م7 *لنساء 6*ألIفا/.

,6/ *لمغ%\ *لع%بي (ل"ب"ا2 6*لج;*ئ%2 6*لمغ%\): ما ال "ق/ ع7 40 .ل` الجئ س%6@.

6"سلI *لتق%"% *لض6ء على .ب%; *لصع6با: على *لصع", *الجتماعي2 فعلى *لمست6[ *لتعل"مي "gك, *لتق%"% .7َّ %بع *ألIفا/ *لالجئ"7 ال "تلق76 .@ ن6^
م7 *لتعل"R منP .كث% م7 سنة2 كمع,/ 6سIي في مختل` *لبل,*27 6"بلغ ع,,RB ما "قا%\ مل"76 3006 .ل` الجئ2 6تتفا6: نسبتRW ب"7 بل, c6خ%2 6"عتب%

*لالجئ76 في لبنا7 *ألس6. حاًال في PB* *لمجا/2 ح"+ تتجا6; نسبة ع,R *لملتحق"7 بالتعل"R ب"7 *لالجئ"7  *لس6%""7 40% لألIفا/I6 2ال\ *لجامعا:.

6"حP% *لتق%"% مOPB َّ7. 7 *أل%قاR تع, في غا"ة *لخc َّ7.6 2T%6Iثا%Bا س6` تمت, ألج"ا/ قا,مة2 كما "حP% م7 مخاI% تW,, *لالجئ"7 *لس6%""7 على
*لمس6[ *لغP*ئي2 6*لIبي2 6*لسك27 6*لح%ما7 م7 حقG6 *للج6ء2 6على مست6[ *لتW,",*: *لعنص%"ة (*لمعاملة بعنص%"ة ض, *لالجئ"7).

6بحس\ تق%"% لمنjمة *ألمR *لمتح,T للIف6لة ("6نس"`)2 ص,% قب/ ثالثة ."ا2R “"ع"i مل"6نا Iف/ س6%@ تق%"ًبا كالجئ"7 في لبنا27 6ت%ك"ا2 6*أل%,27
6بل,*7 .خ%[”.
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6%غR ,خ6/ *لثT%6 *لس6%"ة عامWا *لخام2V 6فًقا لتق%"% *ل"6ن"س"`2 “ال ";*/ .كث% م7 5.6 مل"I 76ف/ ,*خ/ س6%"ا "6*جj 76W%6فا بائسة2 ح"+
"ع"i مل"6نا Iف/ في مناGI مع;6لة Jلى حٍ, كب"% ع7 *لمساع,*: *إلنسان"ة2 ج%*ء *لقتا/ *ل,*ئJ 2%ضافة Jلى تغ"\ نح6 2.6 مل"I 76ف/ س6%@ ع7

*لم,%سة في ,*خ/ *لبال, 6خا%جWا”.

6*نIلق: في س6%"ا عاR 2011 *حتجاجا: شعب"ة تIال\ بإنWاء .كث% م7 44 عاًما م7 حكR عائلة بشا% *ألس,J6 2قامة ,6لة ,"مق%*I"ة "تR ف"Wا ت,*6/
*لسلIة2 ما قابلd *لنjاR بقمع .مني .IلG ص%*ًعا ب"7 ق6*: *لنjاR 6*لمعا%ضة2 .6قع: ح6*لي 220 .ل` قت"/2 6تسبب: في ن;m6 نح6 10 مال""7

س6%@ ع7 مساكنRW ,*خ/ *لبال, 6خا%جWا2 بحس\ Jحصاء*: .مم"ة 6حق6ق"ة.
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