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 لبنان 

 آخر المستجدات المشتركة بين الوكاالت

 آذار آخر التطورات خالل شهر 

 توزيع المواد الشتوية: آخر المستجدات

وفلسطينية وأسرة لبنانية محتاجة مساعدات نقدية الجئة سورية  أسرة 182,364 من أكثرت تلق
ت أكثر من تلق ذلك، إلى باإلضافة. شتاءمنذ بداية فصل ال لوقودلشراء ا قسائم وخاصة بفصل الشتاء أ

 .والبطانيات والمواقد المالبس مثلمواد إغاثة أساسية عينية ( شخص 350,000) أسرة 70,000
 

 المساعدات النقدية: اآلثار

 األغراض متعددةال النقدية المساعدات تأثير بشأن دراستين نتائجعن  االتحاد النقدي اللبنانيكشف 
هذه  تتلقى التي األسرإلى أن  الرئيسية النتائج وتشير. األطفالا في ذلك بم يين،السور الجئينال على

غالباً ما ينخفض فيها معدل تسرب و اإليجارتسديد ل الديون على العتمادل عرضة أقل  المساعدات 
المحتاجة التي ال تتلقى مساعدة  األسرأما . سوق العمل في همانخراط أو/و رساالمد من األطفال
 مرة. 1.8بـ اإليجار لدفع الديون على اعتماداً متعددة األغراض، فهي أكثر نقدية 

ر كلتا الدراستان ت عام، بشكل  األسر علىمساعدات النقدية المتعددة األغراض لل اإليجابي األثرصو 
 .الصعبة واالجتماعية والنفسية االقتصادية الظروفمواجهة  على اقدرته تعزيزجهة  منالمحتاجة 

 

 لوجبات الغذائية المدرسية الجديد الذي ينفذه برنامج األغذية العالميبرنامج ا

 هذا خالل ومن. لبنان في الجديد الغذائية المدرسية الوجبات برنامجه العالمي األغذية برنامج أطلق
مدرسة  13 في وسوري لبناني تلميذ 10,000وجبة خفيفة لـ الصغير النطاق، يوف ر البرنامج النشاط

 البرنامج نية عن وقد نتج هذا المشروع. األسبوع في مرات د دواماً تعليمياً مزدوجاً أربعرسمية تعتم
 السورية ألزمةقدرة المواجهة ضمن استجابته للتصدي ل على تركز التي من األنشطة المزيدفي تنفيذ 

ُتستخدم هذه . األطفال تعليم فيزاد أثر ذلك  لبنان، في فكلما طالت فترة وجود الالجئين. لبنان داخل
أما . البرنامج من األول الهدفوهو : المدرسة فيإبقائهم و األطفال لتسجيل افزوكحالوجبات الخفيفة 

 اليونيسيفحسب دراسات  لبنان فيحاجة  األكثرالمحلية  المجتمعاتضمن  ، فتقعالمختارة لمدارسا
 .العالي والتعليم التربية وزارة مع الوثيق بالتنسيق، وقد تم  تنفيذ المشروع والمفوضية

علبة حليب معقم هي تضم ومحليين  تغذية خبراء مع التشاور بعد خفيفةال اتوجبال حزمتم  تصميم 
 الثاني الهدفوبما أن . عصير أو فاكهةحبة و( ة صغيرةكعك، منقوشة أو مثالً ) جافة خفيفة وجبةو

على  خفيفةال وجباتال وي هذهتحت ،ةالتالمذلدى  الدقيقة المغذيات استهالك تحسين هو البرنامج من
كما أنها تحتوي على . الدهون من ئةاالم في 30 عن يزيد ال ما مع حرارية سعرة 400 حوالي

 شبعة.الم الدهون من خاليةهي و والملح المكرر السكركميات قليلة من 

 

 

 التمويل

 

 

 الوكاالت تلباط
 اللبنانية والحكومة

 دوالر مليار 2.48بـ
 لبنان خطة في أميركي
للعام  لألزمة للتصدي
2016 
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 التعليم: آخر المستجدات

 الوكاالت خالل من لبنان في ئينالسوريين الالج لألطفال المنزلية الواجبات دعم أنشطة تتواصل
األكاديمية األلمانية  أينشتاين مبادرة ألبرتمن دراسية الحائزين منحة  ين السوريينالشريكة والالجئ

هذه األخيرة عدداً  وتضم   .مجموعات اللجان األهليةوالمتطوعين في مجال توعية الالجئين لالجئين 
 فيحاولون معاً . يواجهونها التي وتخطي التحديات مأطفاله تعليم لدعم يجتمعون لذينمن األهالي ا

 المدرسة. إلى تأمين النقل مثل المشتركة، للمشاكل الحلول إيجاد

طالب، كما تعمل  1400 من المنزلية، وهي تساعد أكثر الواجبات مجموعة لدعم 95نحو  إنشاء تم  
 المالحظات. إليراد آلية ووضع المعلومات تبادل دعم على مجموعات اللجان األهلية

 اً رميس   13 قدرات لتعزيز تجريبي مشروعفي تنفيذ  البريطاني الثقافي تتعاون المفوضية مع المجلس
 ألبرت مبادرةحائزون منح دراسية من  طالب ذلك في بما ،لبنان جبل في المنزلية الواجبات دعمل
 .نوومتطوع ينشتاينأ

 

 الدعم المؤسسي والتماسك االجتماعي

 في شمال عكار، -القبيات  مركزاً للتنمية المجتمعية في لبنان - وجمعية كاريتاس واليونسك افتتحت
 المضيفة لمجتمعاتول يتيح لالجئين هوو ،المعلوماتي ة مختبرو تم تجهيز المركز بمكتبةوقد . لبنان

، لدراسةاو لعملأماكن ل ذلك في بما التعليمية، والموارد األدوات من واسعة مجموعةالوصول إلى 
 الروابطنشوء  وتشجيع التوتر حدةمن  تخفيفال إلى المركز يهدف. الكتبفضالً عن مجموعة من 

 .اللبنانية والمجتمعات الجئينال بين االجتماعية

 

 زيادة تغطية الرعاية الصحية

عناية لحاالت ال المائة في 90 المفوضية لتكاليف الرعاية االستشفائية إلى تم ت زيادة تغطية لقد
. 2016آذار  18 منذ شديدة حروق من يعانون الذين والمرضى واألطفال الوالدة لحديثي المركزة

ين األشد ضعفاً بحسب سائر الالجئ حالياً التي تشمل  المائة في 90 بنسبة تغطيةال إلى باإلضافة هذا
 التغيير هذاسيوفر و. المائة في 75، فستبقى األخرىسائر الحاالت ل تغطيةأما نسبة ال. التقييم

تحتم عليهم تسديد ي الذينلألشخاص و ضعفاً  األكثر للفئاتأكبر  أمان شبكة سياسةال في اإليجابي
 .جداً  عالية طبية فقاتن

 

 المواد الخطرةللتعامل مع تشكيل فريق وطني 

 على لبنانفي  الصحية الرعايةمجال  في عدد من العاملين بتدريب العالمية الصحة قامت منظمة
 ةيالصح تدابيرال إلى باإلضافة والنووية، واإلشعاعية والبيولوجية الكيميائيةخاطر ملل الطبية اإلدارة
 .الدولية الصحية اللوائح من جزءك مطلوبفهذا التدريب . المخاطر هذه إلدارة الالزمة العامة

 وطنيفريق طبي  إنشاء، قراراً بالعالمية الصحة منظمة من بدعم، العامة الصحة وزارة تاتخذكما 
لفريق الوطني إلدارة أعضاء ا كأحد ومسؤولياته دوره علاف شكلب ؤدي، يالخطرة الموادعامل مع للت

 تمام ،الوزراء رئيس أطلقه يذال الكيميائية والبيولوجية واإلشعاعية والنووية المواد مخاطرومواجهة 
بيولوجية للحد من مخاطر المواد الكيميائية وال األوروبي مركز التميزبالتعاون مع  السالم،

 .واإلشعاعية والنووية

 الصحة وزارةدى ل واالستجابة التأهبعلى  قدرات تحسينبشكل عام إلى  لمشروعقد هدف هذا او
 الكيميائية المواد ذلك في بما ة،خطر حوادث نقد تنتج ع محتملة تهديدات أي مع للتعامل العامة

 .واإلشعاعية والنووية والبيولوجية



   2016آذار  –لبنان  –آخر المستجدات المشتركة بين الوكاالت  
 

 
 -مفوضية األمم المتحدة العليا لشؤون الالجئين )المفوضية( 

www.unhcr.org 

4 

الطبي المعني بالتعامل  والفريق المدني الدفاع من مشاركاً  242لـ تدريبيةدورة  عشرة ثالث أجريت
متعدد  فريق إنشاء: هذه الدورات من الهدف وكان. اللبناني األحمر والصليب الخطرة مع المواد

 الوطني المستوى مختلفة وينشط على الخطرة، يتضمن تخصصات القطاعات للتعامل مع المواد
 ويكون على في لبنان، مواد كيميائية وبيولوجية وإشعاعية ونوويةعلى حدث ينطوي  أي لمواجهة
 التدريب إلى باإلضافة. لمواجهة أي مخاطر ناجمة عن هذه المواد على مدار الساعة استعداد

مت إلى الفريق المعني  الشخصية متطورة للحماية معدات العالمية الصحة منظمة المتخصص، قد 
 .الخطرة المواد بالتعامل مع

  

 د.(/عساف©  العالمية الصحة منظمة: تصوير. )جلسات المحاكاة التدريبية يقومون بالتمارين التطبيقية خالل عدد من المشاركين

 

 البيئة واالبتكار

كبيرة  ال تستلزم مساحة وهي حدائق –" العمودية الحدائق" من عدد إنشاء في صدد إن المفوضية
 الوجبات التي من شأنها تكملة الغذائية المواد من نسبياً  ةصغير كميات لزراعة استخدامها ويمكن
 اللبنانية. والقرى المدن في دون المستوى المساكن في - لألشخاص الغذائية

 يختارونها التي المغذية والخضار واللبنانية على زرع الفواكه السورية األسر ستساعد هذه الحدائق
 الشباب يستفيد من طاقة غير أن المشروع طوعية، المجتمعات المحلية إن مشاركة. منازلهم في
                                                                                                                                                                                                                                                                              والتزامهم.( سنة 24-15 بين أعمارهم تتراوح الذين)

قبل  من توسيعهاو بنقلها بسهولةبشكل يسمح  ومصممة الوزن خفيفة العمودية الحدائق إن هياكل
 .والجرار البالستيكية جاجاتالز مثل لديهم المتاحة الموارد باستخدام المحلية والمجتمعات الالجئين
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 الزيارات المنزلية والمساعدات األساسية

االستجابة اإلنسانية.  في صلبفي لبنان األكثر ضعفاً المجتمعات وظروف دراسة احتياجات تدخل 

 المترتبة علىتحديد وقياس اآلثار من أجل التأثر جوانب الضعف وقابلية  تجرى عمليات تقييم

 .قتصاديةالموارد االتضاؤل 

 1(VASyR) 2015في لبنان للعام  السوريين السنوي لجوانب الضعف لدى الالجئين أظهر التقييم

الذي  المدقع الفقر خط يعيشون حالياً تحت لبنان المقيمين في الجئينال من المائة في 70حوالي أن 

. 2014 العام في المائة في 49مقارنة بـزيادة يشكل  ما، أميركية في اليومدوالرات  3.84يوازي 

يعانون من السوريين المسجلين في لبنان  الجئينفي المائة من ال 52إلى أن الدراسة كما تشير 

هذه تعيش في المائة في العام السابق.  26مقارنة بـزيادة حادة وذلك في  –ضعف اقتصادي شديد 

األدنى للبقاء على قيد  الحدأي على حافة للعائلة الواحدة في الشهر،  د.أ. 435أقل من بالعائالت 

بشكل عام وإلى حد السوريين  الجئينالوضع االجتماعي واالقتصادي لفقد تدهور الحياة في لبنان. 

 .2014عام المقارنة ب 2015عام خالل الكبير 

عملية مشتركة بين الوكاالت في المستخدمة في هذه الدراسة، تم إطالق  منهجية التقييمواستناداً إلى 

انعدام األمن الغذائي من مدى خطر الضعف االقتصادية واالجتماعية وتحديد جوانب ل 2014عام ال

خدم من قبل ستُ اوعلى مستوى البلد ككل إعداد استبيان متعدد القطاعات  تم  فخالل الزيارات المنزلية. 

ول هإلى  اً تقديم المساعدة المباشرة )المواد الغذائية وغير الغذائية(. ونظربالوكاالت المعنية 

تحديد الفئات المستهدفة للحرص على اعتماد نهج ، كان ال بد من مواردمحدودية الحتياجات واال

 لألسر األكثر حاجة إليها.توفير المساعدة 

عام ها بشكل مستويات ضعفمن جهة ، يتم تقييم العائالت اتمن خالل الزيارات المنزلية واالستبيان

وظروف المأوى واستراتيجيات  ها لهاواستخدام لخدماتإلى ا هاوصولإمكانية قياس نفقات األسرة وعبر )

على غاثة اإلوكاالت  هذه الزيارات الرئيسية. باإلضافة إلى ذلك، تساعد ها، وما إلى ذلك( واحتياجاتتأقلمال

 الخدماتبالمعلومات الالزمة عن ألسر زويد افرصة لت، كما تشكل الجئينمنتظم مع الالتواصل بشكل 

 االتجاهاتبتحديد سمح ، كما أنها تلجمع المعلوماتفعالة المنزلية أداة الزيارات  تشكلالمتاحة. 

 .السوريين جئينالحياة اليومية لالالسائدة في 

األساسية ضعيفة  الى تلبية احتياجاتهة عقادرالغير والموارد المالية المحدودة  الالجئة األسرُتعتبر 

لبنان خطة القطاعات التسعة التي تعمل تحت مظلة  أحدهو األساسية، وساعدات قطاع المإن . اقتصادياً 

محدود البين دخلهم القائمة  الفجوةعلى سد   الجئين(، هو الذي يساعد الLCRPزمة )لالستجابة لأل

اليومية  همتساعدهم على تغطية معظم نفقاتالالزمة للبقاء على قيد الحياة. وهي  نفقاتأدنى حد من الو

المساعدات النقدية والعينية. وتهدف وفير من خالل ت -الحتياجات الغذائية باستثناء ا -األساسية 

من االنزالق إلى هاوية الفقر المدقع. يطبق  منع األسر الضعيفة اقتصادياً إلى المساعدات األساسية 

لموارد المحدودة لولويات األكوسيلة لتحديد اً قائماً على تحديد الفئات المستهدفة هذا القطاع نهج

 .كثر عرضة للخطراألشخاص األوصول إلى وال

إن المساعدة.  المؤهلة لتلقي األسر لتحديد هذه الزيارات على المساعدات األساسية قطاع يعتمد

 اقتصادياً الضعيفة  األسر ستهدفي ،التكلفة حيث من فعال برنامج هو النقدية المساعداتبرنامج 

. المحلية األسواقعلى تنشيط  البرامج هذه تساعدكما  .إلحاحاً  األكثر ااحتياجاته تلبية على المساعدته

 خالل من هرد.أ. في الش 175 ضعفاً  األكثرة من العائالت ة الجئعائل 37,000 من أكثرتتلقى 

بإجراء  بدءال قبل أسرة 6,000 من ارتفعقد  العدد هذا أن بالذكر الجدير ومن. آلي صراف بطاقة

                                                           
 .2015معلومات، ُيرجى مراجعة آخر المستجدات المشتركة بين الوكاالت لشهر كانون األول للمزيد من ال 1 
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 قصة محمد

 

 / س. هويباك©ن الالجئينمفوضية األمم المتحدة العليا لشؤو

في كان محمد مربي ماشية لخمسة. أطفالهم امع  2014عام اللبنان في  ، إلىشمس ،وصل محمد وزوجته

اء من بالفرار  الذواعندما إال أنه قد اضطر إلى ترك حيواناته سوريا،  يعيش في فهو اليوم، أما الحرب. جر 

 .مزرعة دجاج مهجورة في شمال لبنان

لم يتمكنا ، ابسبب إعاقتهمو. يعانيان من صمم بالغ ،سنوات 6 -سنة وعلي  16 -، خالد ائهمأبنامن اثنان 

عمليات لونتيجة صعوبات في التواصل مع األطفال اآلخرين. ؛ كما أنهما يواجهان المدرسةمن االلتحاق ب

المنتظمة المنزلية  من خالل الزياراتو سماعات األذن للطفلين.دوية وتوفير األ تم  اإلحالة بين الوكاالت، 

تقييم  عن الخدمات المتاحة، تم   الالزمة معلوماتبالاألسر زويد وكاالت لتحديد االحتياجات وتالتي تجريها ال

الالزم في الشهر للبقاء على قيد أقل من الحد األدنى بكانوا يعيشون إذ  ضعفعلى أنها شديدة العائلة محمد 

 إليها.هم بأشد الحاجة ساعدة نقدية متعددة األغراض لتلقي مالحياة. لذلك، فقد تم اختيارهم 

حتياجاتنا غير أن ا" ،فيضت"، و.النقدية لشراء المواد الغذائيةة من المساعد نستخدم جزءاً إننا " ،شمستقول 

 ".نتلقاهالمبلغ الذي ، وال يمكننا تلبية سوى القليل منها بواسطة كثيرة

فاتورة اإليجار وتسديد بما في ذلك ل ،ألغراض مختلفةمساعدة العائلة الاألشهر الماضية، استخدمت خالل 

نقدية.  ةمساعدنتلقى فيه الشهر الثالث الذي إنه "تقول شمس، شراء الغذاء والدواء. ، فضالً عن الكهرباء

 ."حتياجاتناتبعاً النستخدمها في كل مرة ونحن 

 من المائة في 16 سوىال يتلقى  الجهود، هذه من غمالر وعلى. الستهدافل كنموذجالزيارات 

في  مويل،نظراً إلى تدني مستوى الت نقدية، مساعدة لبنان في المسجلينالسوريين  الجئينال مجموع

 شديدي الضعف. ونعتبريُ  المائة في 52حين أن 

 ينالسوري الجئينال عدد نصف من أكثرة بتوصيف وكال 25 نحوقامت  ،2014 ولاأل كانون منذ

قد تم  تقييم الضعف  كان ،2015آذار  وبحلول. الشهر فيزيارة  10,000أي حوالي  – المسجلين

 فيإضافية ضعيفة كل شهر  ةأسر 1,300ل حوالي ييتم تسج. أسرة 140,000 من كثراالقتصادي أل

 االتحاد النقدي اللبناني ومنظمة أعضاء مثل ،الشركاء مختلف قبل من النقدية المساعدات برامج

 .والمفوضية كاريتاسرابطة و الدولية اإلغاثة
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 الوكاالت التي تقوم بزيارات منزلية

ورابطة  (ACTEDووكالة التعاون التقني واإلنمائي )( ACF) الجوعلمكافحة  العملمنظمة 

 (ركيمنظمة تعاونية المساعدة واإلغاثة في كل مكان ) (AVSI) الدولية الخدمة في المتطوعين

ومنظمة  (CSIP( واللجنة الدولية لتنمية الشعوب )CLMC) لبنان - كاريتاسومركز األجانب في 

 واللجنة( HI) للمعوقين الدولية المنظمةو( DRC) لالجئين ركياالدنم المجلسدوركاس الهولندية و

 مؤسسةو( IRC) الدولية اإلنقاذ لجنة" وانترسوسومنطمة " (ICRC) األحمر للصليب الدولية

( PCPMالمركز البولندي للمساعدات الدولية )وفيلق الرحمة الدولي و "ميديرومنظمة " مخزومي

ومركز "ريستارت" لتأهيل ضحايا  (PU-AMI) دولية طبية مساعدة - األولية منظمة اإلغاثةو

ي االجتماعي واإلنسان لتدخلاومنظمة  ةلوالطف إنقاذنظمة مو( RI) إلغاثةالتعذيب والمنظمة الدولية ل

 – سوليدارومنظمة ( SIF) فرنسا -ة سالميمنظمة اإلغاثة اإلو )شيلد( واالقتصادي للتنمية المحلية

 الالجئين لشؤونالعليا  المتحدة ألمما ةمفوضيو Solidarités Internationalرا ومنظمة سويس

 برنامجو( ااألونرو) في الشرق األدنى الفلسطينيين لالجئينإلغاثة وتشغيل ا المتحدة األممووكالة 

 (.WVIالدولية ) العالمية الرؤية منظمةو( WFP) العالمي األغذية

 الجهات المانحة

، الدانمرك، إيطاليا، بلجيكا، جمهورية كوريا، آيرلنداأستراليا، ألمانيا، إسبانيا، االتحاد األوروبي، 

 بية السعودية،المملكة العر لوكسمبورغ،كندا، الكويت، قطر، فرنسا،  سويسرا، السويد، ،النمسا

   . ، اليابانهولندا، الواليات المتحدة األميركية النمسا النرويج، المملكة المتحدة، موناكو،

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

 .الطوارئ، فضالً عن تلك المقدمة من جهات مانحة خاصة

 

 

 

 

 


