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 لبنان 

 آخر المستجدات المشتركة بين الوكاالت

 الثاني نكانوآخر التطورات خالل شهر  

 

 توزيع المواد الشتوية: آخر المستجدات

 بطاقات( شخص 805,000)سورية نازحة  أسرة 161,000 من أكثرت تلقحتى هذا التاريخ، 
 أسرة 40,000ت نحو تلق ك،ذل إلى باإلضافة. لوقودلشراء ا وقسائمخاصة بفصل الشتاء 

 .والبطانيات والمواقد المالبس مثلمواداً معينة ( شخص 200,000)
 

 14,789 مجموعه مامساعدة  مع ،شهر كانون الثاني طوال اإليواء مواد توزيعاستمرت عملية 
في تجهيز مساكنهم لمقاومة العوامل  المستوىمتدنية  مبان في يعيشون( اً شخص 73,945) أسرة

( شخص 178,885)أخرى  عائلة 35,777إجراء التصليحات الالزمة. كما تّم تزويد وية المناخ
 ةلفأغ ذلك في بماتجهيز المساكن لمقاومة العوامل المناخية،  موادمخيمات عشوائية ب فيتعيش 

 ألواح خشبية.و بالستيكية
 

 حفر األعمال ههذوتشمل . للفيضانات عرضةكثر األالمخيمات العشوائية تحسين الموقع في تّم 
 من أكثر تاستفادوقد . الحركةفرش الموقع بالحصى لتسهيل و الراكدة المياهتصريف ل الخنادق
 .التحسينات هذه من اآلن حتى( شخص 31,000) أسرة 6,200

 
 وقود بطاقات عرسال في( شخص 40,000)نازحة معرضة للخطر  أسرة 8,060 من أكثرتلقت 
 حالياً  نفسهاوتتلقى هذه األسر . كانون األولوتشرين الثاني  شهريل ميدكود.أ. كم شركة  200بقيمة 

 شباط.وكانون الثاني  لشهري د.أ. 200ة قيمبطاقات إضافية ب
 

 قدمت ،(NPTP)البرنامج الوطني لدعم األسر األكثر فقراً و االجتماعية الشؤون وزارة مع بالتنسيق
 من، وذلك عرسال في محتاجة لبنانية ةأسر 215 إلىشتوية  بطانية 1,500 من أكثر المفوضية

 (.DAF) الفتوى دار خالل
 

 فيمحتاجة ال ألسرا على يومياً  ساخنة وجبات وزيعبدأت دار الفتوى بت ،2016 الثاني كانون 19 في
 ة في اليوم.وجب 2,500توزيع  مع عرسال،

 
ة مواد مجموع 3,060 من كثرتّم حتى هذا التاريخ توزيع أ ،الدعم الخاص باإليواءب يتعلق ما في

 .عرسال في ياً بالستيكغالفاً  2,072 إلى باإلضافة - خشبيةألواح  ذلك في بما -لإليواء 
 

 االستجابة لمواجهة العاصفة

 

 ضئيالً. والبقاع لبنان شمال في فالديمير العاصفة تأثير كان

 

 استراتيجية مواقع يف ،بالستيكية ةلفوأغ بطانيات ذلك في بما ،لطوارئكان قد تّم تجهيز مخزونات ل

ها بشكل سريع توزيعللتمكن من  والبلديات المحلية الحكومية غير والمنظمات المجتمعية المراكز مثل

، العواصف أثناءللتأهب لحاالت الطوارئ  الوكاالت بين مشتركة فرقت تعبئة تمّ كما . الضرورة عند

تدنية الم الحرارة ودرجات الغزيرة األمطارالمتضررة جّراء  األسر ومساعدة فوراً  ستجابةلال وذلك

 .االحتياجاتإحالة  فيمهم  دوروقد كان للمتطوعين في مجال توعية الالجئين . والثلوج والرياح

 

 التمويل

 

 

 الوكاالت تلباط
 اللبنانية والحكومة

 دوالر مليار 2.48بـ
 لبنان خطة في أميركي
للعام  لألزمة للتصدي
2016 

 

 

 

 

 

 النازحون المسجلون

 ما مجموعه

شخصاً  1,069,111

مسجالً حالياً لدى مكتب 

 المفوضية في لبنان
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 األحوال سوءقد تنجم عن  فيضانات أيمواجهة لمخيمات عشوائية  في المقيميننازحين ال تزويدول

جمعية "سوا" و الكوارث إلدارةاللبناني  حمراأل الصليب وحدةعمدت المفوضية بالتعاون مع  الجوية،

 في( منكاش مجرفة،رفش،  مكنسة، ،ربة يدع)ة لوازم لتصريف المياه مجموع 787إلى توزيع 

 .البقاع فيمخيماً عشوائياً  1,085

 

لفة أغب الشمال في( شخصاً  2,290) أسرة 458 من أكثر االجتماعية الشؤون وزارةلقد زّودت 

المخيمات  سكان ةساعدتّمت م وقد. المتضررة المساكنكتامة  وتعزيز المياه تسرب لوقف بالستيكية

 عبروذلك  المفوضية، قبل من وأكروم والبترون والكورة عكاركل من  فيالمتضررة  العشوائية

ومنظمة اإلغاثة األولية العالمية  Concernإلدارة الكوارث ومنظمة  اللبناني األحمرالصليب  وحدة

اللجنة الدولية لتنمية الشعوب و لالجئين ركياالدنم مجلسالو( PU-AMIدولية )مساعدة طبية  -

(CISP)، ه الشربايوم ئيةالغذاوالمواد  والبطانيات والفرش البالستيكيةلفة األغمن خالل تزويدهم ب 

 .قعاالمو لتحسين والحصى

 

توية على عدد من بتوزيع المساعدات الش البقاع في المحلية الحكومية غير المنظماتكما قامت 

وقد شملت التوزيعات التي . العاصفة قبل سوريينالسكان اللبنانيين المحتاجين وعائالت النازحين ال

اللبناني  األحمر الصليب" ووحدة غراسو" "األمل سواعد" ذلك في بما المنظمات،قامت بها هذه 

وية، بما في شت(، مواداً LOST)الجمعية اللبنانية للدراسات والتدريب وودار الفتوى  الكوارث دارةإل

 فصلبطاقات خاصة بو لوقودل وقسائم غذائيةحصص و لتدفئةل ومواقد وبطانيات شتوية مالبسذلك 

 د.أ. 100بقيمة  الشتاء

 

كما  .البقاع أنحاءمختلف  في طبية اً فرقجمعية "بيوند"  نشرت ،الطارئة طبيةال حاالتلل الستجابةول

للتثقيف  أنشطة الحكومية، غير "سراجمنظمة " من بدعم سال،عر في الميداني المستشفى وّفر

 .المنطقة في العشوائيةمخيمات ال من العديد في الطبيالصحي و

 

 التعليم: آخر المستجدات
 

 الذين لألطفال البرنامج هذا يسمح. كانون الثاني 5 في 2016للعام  عسرّ مال ميالتعلبرنامج تّم إطالق 

 بركب للحاقبا عامين، من أكثرمنذ  المدرسة خارجهم  الذينو عاماً  17و 7 بين أعمارهم تتراوح

االمتحانات  أجريتوقد . ةرسميال المدارس فيبالتالي  واالنخراط اللبناني الرسمي التعليمي النظام

 .المقبل األسبوع في منها االنتهاء وسيتم المناطق معظم فيالتقييمية 

 

 افتتاح مرافق عامة
 

 البقاع، عنجر، مجدل في والطفل األمومةلرعاية  اً مركزسويسرا  – حدود بال أطباء منظمة حتتفتا

 افتتحكما . رسوم أي دفع إلى الحاجة دونات من التوليد مجاناً من لسوريستتمكن النازحات ا حيث

 فيمجاناً  الثدي سرطانفي مجدل عنجر مركزاً للكشف المبكر عن  القطري األحمر الهالل

 مستوصف غراس الخير.

 

 مياه معالجة محطة في جديدة منشأة وتركيب بناءمن ( CDR) واإلعمار اإلنماء مجلسوقد انتهى 

 غير العادمة لمياهضد التخلص من ا الجديد المرفق هذاسيحول . طرابلسفي  الصحي الصرف

 .(شكا) الشمالي الساحل طول على المعالجة
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 تدوير في الصرفنددة الإعا

 

 إدارة النفاياتمسألة في الصرفند مشتركة بين السكان اللبنانيين والنازحين السوريين حددت لجنة 

 .كأولويةة معالجتستوجب القضية رئيسية ك

تنفيذ نظام أكثر استدامة إلدارة النفايات، وضعت اللجنة بالبلدية ضرورة التزام عد االتفاق على ب

ن والسورينازحون ن والون اللبنانيوالمواطنيعمل المواد القابلة للتدوير من األسر. لجمع  مشروعاً 

 .إلى جنب في جمع النفايات في الصرفند جنباً 

لما  اً رائع اً هذا المشروع تذكيرشّكل ينفايات غير المسبوقة التي يشهدها لبنان، أزمة الوفي ضوء 

 د الجهود.التعاون وتوحييمكن أن تحققه المجتمعات من خالل 

للمزيد من المعلومات، يمكن مشاهدة الفيديو على الرابط التالي: 

https://www.youtube.com/watch?v=Ir6n63WZt4A 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Ir6n63WZt4A
https://www.youtube.com/watch?v=Ir6n63WZt4A
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 2015سسات المحلية خالل العام الدعم المقّدم إلى المؤ

 منمليون د.أ.  171.5تّم تخصيص أكثر من  ،(LCRP)ة ألزملبنان للتصدي ل خطةفي إطار 

ين المحتاجين والنازحين اللبنانيإلى السكان  المساعدة تقديم أجل من وإليها العامة المؤسسات خالل

 قدرات بناء ضمان عن فضالً  خدمات،دعم عملية تزويد الو ينيفلسطينالالجئين الو ينالسوري

 والتشغيلية التقنية المساعدةوقد اتصلت . السياسات وضععملية و العموميينالحكوميين و الموظفين

 إطار في األولويات من واسعة مجموعةب العامة لمؤسساتإلى ا 2015 عامال في المقدمة والمالية

 .العامة لمؤسساتفي ا إضافياً  موظفاً  919 نشرسمحت بو لألزمة االستجابة

 قيادةالخدمات اإلنمائية التابعة لها لكي تتمكن من  مراكزو االجتماعية الشؤون وزارة دعمتّم 

 بنحو يقدر مافتّم ضّخ . ضعفاً  األكثر للفئات االجتماعية الخدمات وتوفير الحالية لألزمة ستجابةاال

مركز خدمات  57لـ يالتوظيف الدعممن خالل توفير  لبنان في االجتماعي النظامماليين د.أ. في  10

 للمرأة االجتماعية الشؤون وزارةل الوطنية الخطةإطار  في ، وذلكالبالد أنحاءمختلف  فيإنمائية 

 27,208ـل الشهرية الغذائية المساعدات توفيرماليين د.أ. ب 7.9سمح مبلغ  حين في والطفل،

لدعم األسر األكثر فقراً  الوطني يةاالجتماع الشؤون وزارةضمن إطار برنامج  فقراء لبنانيين

(NPTP). 

د.أ. كقيمة  مليون 60) 2015 عامخالل ال العامةات مؤسسال دعم من األكبرتّم تخصيص الجزء 

 لدعموذلك  المحلية، والمدارس العالي والتعليم التربية وزارة خالل من العام التعليم لنظام( إجمالية

 التحاقوقد سمح هذا الدعم ب. (RACE)في لبنان  األطفاليع خطة الوزارة لتوفير التعليم لجم تنفيذ

 96 وتجهيز تأهيل وإعادة البالد أنحاءسائر  في النظامي التعليمب ولبناني سوري طفل 234,000

 .ةرسمي مدرسة

 والمستشفيات العامة الصحة وزارةد.أ. إلى  مليون 23تّم تقديم أكثر من  الصحي، القطاع في

 للرعاية مركزاً  54 تجديد تمّ  لذلك، ونتيجة. البالد أنحاءمختلف  في يةالصح الرعاية ومراكز

ة تقنيمعدات و أدواتب الصحية للرعاية مركزاً  180و مستشفيات ثمانية جهيزوت األولية الصحية

 حتياجاتمن أجل تلبية ا الصحية الرعايةعامالً في مجال تقديم  2,530 تدريب تمّ  حين في جديدة

 ذات الجودة العالية الصحية الرعايةخدمات  وتوفير بشكل أفضل ضعفاً  األكثر المحلية المجتمعات

 .البالد أنحاءسائر  في

 في التحتية البنية تعزيز سيما وال األساسية، الخدمات تقديمعملية  تعزيزل كبيرة جهود بذلكما تّم 

ذلك توفير  ويشمل. لالمجا هذا ي.أ. فد مليون 60 مجموعه ما استثمار تمّ . والطاقة المياه قطاعي

بشكل عام، . المياه ومؤسسات والبلديات والمياه الطاقة وزارةلخدمات األساسية التي تقدمها ل الدعم

 عشر أحدكما يتلقى . لبنان في المياه مؤسسات دعمل المنجزة المشاريع فيد.أ.  مليون 48 راستثمتّم ا

 على والضغط الطلب لزيادة الستجابةل القدرات بناء في مجال دعمة البلدي 244و بلديات اتحاد

ة تلقت الدعم بشكل بلدي 157باإلضافة إلى  ،(2014بلدية إضافية مقارن بالعام  104) الخدمات

 بناء مثلاً، ملموساً بلدي اً عومشر 156 ييين د.أ. فمال 8.5 استثمار تمّ ف: الخدمات لتقديم مباشر

مستوعبات  وتوزيع المحلية المرافقوتجهيز  هيةالترفيو لرياضيةالبنية التحتية او العامة األماكن

 العاممقارنة بالفترة نفسها من  ئةاالم في 50بنسبة  أكثر) المياه مصادر تأهيل إعادة أوالنفايات 

إلى حوالي  دعمتقديم ال تمّ كما (. ماليين د.أ. 8.2 بقيمةروعاً إضافياً قيد اإلنجاز مش 54 - الماضي

 البنية تأهيل إعادة صغيرة النطاق في مجال تقديم خدماتل العمالة فةكثياريع مش خالل منة بلدي 90

 .تنظيفالو التحتية

 في ، وذلكالزراعة وزارةإلى  دعمال الغذائي األمنقّدمت المنظمات الشريكة المتخصصة في 

والمعلومات  اإلحصاءاتنظام و الغذائية السالمة إجراءاتو المواشي تلقيح مثل استراتيجية مجاالت
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 لوزارةد.أ.  ماليين 4خصيص ت تمّ بشكل عام، . الصنوبر إنتاج وإدارة النباتي إلنتاجوا راعيةالز

 اإلنتاج وزيادة األمراض انتشار لمنع 2015 عامخالل ال حيوان 700,000اقيح ت وتمّ  الزراعة

 .الحيواني

 ذلك في بما ،(LCRP)ة ألزملبنان للتصدي ل خطةفي إطار  أخرى رئيسية مؤسسات دعمأيضاً  تمّ 

 التي األمنى وقو المحافظين مكاتبو ةالمحلي يةالمجتمع تنميةال ومراكز الوزراء رئيس مكتب

 .والتنسيق المعلومات وإدارة الكوارث مخاطر إدارة التحديد وجه على تستهدف

 الجهات المانحة

 سويسرا، السويد،، كالدانمر، إيطاليا، بلجيكا، آيرلنداأستراليا، ألمانيا، إسبانيا، االتحاد األوروبي، 

 المملكة المتحدة، موناكو، المملكة العربية السعودية، لوكسمبورغ،كندا، الكويت، قطر، فرنسا، 

   . ، اليابانالنرويج، هولندا، الواليات المتحدة األميركية

كما تم تلقي المساهمات من صندوق مواجهة الطوارئ وصندوق األمم المتحدة المركزي لمواجهة 

 .فضالً عن تلك المقدمة من جهات مانحة خاصة ومنظمات وطنية ودوليةالطوارئ، 

 


