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فرد في حاجة إلى المساعدات الصحية
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المساعدات الغذائية والزراعية

الجئ في لبنان
حسب التقديرات

األمم المتحدة – آذار (مارس) 2021

األمم المتحدة – آذار (مارس) 2021

األمم المتحدة – آذار (مارس) 2021

الحكومة اللبنانية  -تشرين الثاني
(نوفمبر) 2020

الجئًا سوريًا ُمس َّجالً
في لبنان
المفوضية السامية لألمم المتحدة
لشؤون الالجئين ) – (UNHCRآذار
(مارس) 2021

 وزير الخارجية األمريكي ،السيد "أنتوني جيه بلينكن" )،(Antony J. Blinken
يعلن عن تمويل إضافي من الحكومة األمريكية بقيمة قدرها  100.2مليون دوالر
لتقديم المساعدات إلى السوريين الالجئين في لبنان.
 سفيرة الواليات المتحدة إلى لبنان ،السيدة "دوروثي سي .شيا" )،(Dorothy C. Shea
تزور منظمة األونروا ( )UNRWAعقب إعالن الواليات المتحدة استئناف
تقديم المساعدات إلى الفلسطينيين ،ومنهم الفلسطينيون الالجئون في لبنان.
 األزمة االقتصادية المتواصلة في لبنان تُلقِي بظاللها على األمن الغذائي
للمستضعفين من مواطني لبنان والالجئين فيه ،وتفاقم من شدة العقبات التي
تعترض سبل كسب العيش وتحصيل خدمات الرعاية الصحية لدى الالجئين.

إجمالي تمويل الجهود اإلنسانية ال ُمقدَّم من الحكومة األمريكية
ألعمال اإلغاثة في لبنان للعام المالي 2021
ف للتمويل ال ُمقدَّم من الشركاء ،يُرجى مراجعة البيان ال ُمفصَّل في صفحة ()6
لالطالع على بيان وا ٍ

مكتب المساعدات اإلنسانية التابع
للوكالة األمريكية للتنمية الدولية

1

 110,351,000دوالر

مكتب السكان والالجئين والهجرة التابع
2
لوزارة الخارجية األمريكية

 192,864,543دوالرًا

اإلجمالي

 303,215,543دوال ًرا

 1مكتب المساعدات اإلنسانية التابع للوكالة األمريكية للتنمية الدولية ()USAID/BHA
 2مكتب السكان والالجئين والهجرة التابع لوزارة الخارجية األمريكية ()State/PRM

1

أبرز التطورات
زيادة أسعار الغذاء وتعطل األسواق بسبب تردي األحوال االقتصادية
يُفِيد برنامج األغذية العالمي ( )WFPالتابع لألمم المتحدة بأن سعر سلة الحد األدنى من اإلنفاق الالزم للبقاء على قيد الحياة ) – (SMEBوهو أدنى
مستوى من كميات الغذاء وإمدادات المياه والصرف الصحي والصحة العامة وغيرها من السلع الالزمة لمدة شهر واحد لتلبية الحاجات األساسية
لكل عائلة بما يُم ِّكنها من البقاء على قيد الحياة – ما زال يزداد في خضم األحوال االقتصادية المتردية في لبنان .فقد أورد البرنامج المذكور أن
سعر سلة الحد األدنى هذه قد بلغ ،في شهر نيسان (أبريل) ،نحو  150دوالرًا أمريكيًا؛ أي ما يزيد عن  220,500ليرة لبنانية ،وفق سعر الصرف
الرسمي؛ وهو ما يُمثِّل زيادة قدرها  %16ع َّما كانت عليه الحال في شهر آذار (مارس) ،إذ كان السعر آنذاك قد بلغ نحو  190,700ليرة لبنانية.
وتأتي زيادة هذا السعر في أعقاب ارتفاعه بنسبة قدرها  %22في المدة ما بين شهري شباط (فبراير) وآذار (مارس) ،وزيادته قبلها بنسبة قدرها
 %12في المدة ما بين شهري كانون الثاني (يناير) وشباط (فبراير) ،في انعكاس مباشر الستمرار تدهور قيمة العملة اللبنانية .ويواصل برنامج
األغذية العالمي دعوته الحكومة اللبنانية إلى السماح بزيادة قيم التحويالت النقدية الالزمة للمساعدات الغذائية بما يُم ِّكن البرنامج التابع لألمم
المتحدة من تلبية جميع الحاجات الغذائية للمستفيدين من تلك المساعدات ،الفتًا االنتباه في الوقت نفسه إلى حدوث انخفاض في المدة األخيرة في
مقدار االستهالك الغذائي المستساغ لدى عوائل الالجئين السوريين رغم تقديم المساعدات إليهم .ويتولى برنامج األغذية العالمي ،كذلك ،تقديم
المساعدات إلى المستضعفين من العوائل اللبنانية ِم َّمن ضربتهم األزمة االقتصادية في لبنان والزيادات الحاصلة في سعر سلة الحد األدنى من
اإلنفاق الالزم للبقاء على قيد الحياة.
وأفاد برنامج األغذية العالمي ،كذلك ،بأن األسواق في مختلف أنحاء لبنان قد شهدت – في شهر آذار (مارس) – اضطرابات واسعة النطاق؛ إذ
عطَّل أصحاب المتاجر وال ُمورِّدون أعمالهم ،أو قلَّلوا منها على نحو مؤقت ،جراء التدهور المتسارع في قيمة صرف العملة اللبنانية؛ وهو ما حال
دون إتاحة الغذاء وحصول الناس عليه .وفي شهر أيار (مايو) ،ق َّدم برنامج األغذية العالمي ،بتمويل من مكتب المساعدات اإلنسانية التابع للوكالة
األمريكية للتنمية الدولية وجهات مانحة أخرى ،المساعدات الغذائية العاجلة إلى أكثر من  1.2مليون فرد في لبنان؛ وذلك عن طريق توزيع
التحويالت النقدية والمواد الغذائية العينية .ويشمل ذلك العدد نحو  242,000فرد من المستضعفين من مواطني لبنان وأكثر من  955,000فرد
من الالجئين السوريين ونحو  21,000الجئ من جنسيات أخرى هنالك.

تفاقم حدة االحتياجات اإلنسانية لدى الالجئين بسبب األزمة االقتصادية
ما زالت األزمة االقتصادية في لبنان تُلقِي بظاللها على الالجئين؛ فقد أظهر الرصد الذي أجرته المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين،
في المدة ما بين شهري كانون الثاني (يناير) وآذار (مارس) ،أن أكثر من  %80من العوائل التي شملها هذا الرصد تواجه المصاعب في شراء
الغذاء ،وأن نحو  %80منهم يجدون صعوبة في سداد اإليجارات المستحقة عليهم بسبب نقص األموال .بل إن أكثر من  %60من األفراد ،الذين
شملهم ذلك الرصد ،قد أفادوا بأنهم فقدوا وظائفهم أو سبل كسب العيش لديهم ،أو فقدوا هذا وذاك معًا ،في حين أفاد عدد بلغت نسبته نحو  %33من
هؤالء المشمولين في الرصد بأنهم كانوا يواجهون المصاعب في تحصيل خدمات الرعاية الصحية في المدة المذكورة نفسها .وكشفت المفوضية،
كذلك ،عن تردي أوضاع الصحة الذهنية لدى الالجئين ،فضالً عن زيادة التجائهم إلى اعتماد اإلستراتيجيات غير المحببة للتعايش مع األوضاع
القائمة هنالك على عالتها ،ومنها :عمالة األطفال ،وصرف النظر عن اإلنفاق على الرعاية الصحية لتلبية أولويات أخرى ،واالستدانة،
واالستغالل الجنسي ،وتقليل معدالت االستهالك الغذائي .في الوقت نفسه ،ما زالت الحكومة اللبنانية ،منذ عام  ،2015تمنع المفوضية السامية
لألمم المتحدة لشؤون الالجئين من تسجيل الالجئين الجُدد في السجالت الرسمية؛ وهو ما يحول بين هؤالء وتحصيل المساعدات اإلنسانية
والخدمات العامة .ورغم أن عدد الالجئين في لبنان ما زال مقداره نحو  1.5مليون فرد ،إال أن عدد الالجئين السوريين ال ُمسجَّلين رسميًا قد
انخفض إلى نحو  855,200فرد في أواخر شهر آذار (مارس)؛ أي بانخفاض قدره  %1ع َّما كان عليه عددهم في أواخر عام  .2020وما زالت
المفوضية ،بدعم من مكتب السكان والالجئين والهجرة التابع لوزارة الخارجية األمريكية ،تُقدِّم المساعدات الصحية وتُتِيح سبل كسب العيش
والحماية للمستضعفين من السوريين الالجئين في لبنان.

مسؤول من مكتب المساعدات اإلنسانية التابع للوكالة األمريكية للتنمية الدولية يزور شركاء المكتب ويقف على التقدم ال ُمح َرز في أعمال
برامج اإلغاثة اإلنسانية
أجرى أحد مسؤولي مكتب المساعدات اإلنسانية التابع للوكالة األمريكية للتنمية الدولية ثالث زيارات ميدانية التقى فيها ممثلي شركاء المكتب من
جهات اإلغاثة ،ووقف فيها على التقدم ال ُمح َرز في أعمال برامج اإلغاثة اإلنسانية في المدة ما بين شهري أيار (مايو) وحزيران (يونيو) .ففي
منتصف شهر أيار (مايو) ،زار هذا المسؤول الذي يُمثِّل الحكومة األمريكية المواقع التابعة لمنظمة وورلد فيجن )(World Vision؛ وهي
منظمة دولية غير حكومية وأحد شركاء المكتب ،في ضاحية سن الفيل في محافظة جبل لبنان ،ومر على مرافق غسل اليدين التي أُن ِشئت بتمويل
من مكتب المساعدات اإلنسانية التابع للوكالة األمريكية للتنمية الدولية بقصد التخفيف من حدة تفشي وباء فيروس كورونا المستجد .وكانت منظمة
وولد فيجن قد أنشأت ،بوجه عام 28 ،مرفقًا لغسل اليدين ،ومن بينها  16مرفقًا في محافظة البقاع و 12مرفقًا آخر في العاصمة اللبنانية بيروت
وجبل لبنان .وقد التقى ممثل الحكومة األمريكية ومسؤولو منظمة وولد فيجن ممثلي بلدية سن الفيل بقصد التداول بشأن اآلثار الصحية
والمصاحبة لتفشي وباء فيروس كورونا المستجد على المستضعفين من سكان لبنان ،فضالً عن جهود اإلغاثة المتواصلة هنالك .وفي زيارة
2

ث من العوائل التي تلقت مساعدات اإليواء التي موَّلها
أخرى للموقع ذاته في أواخر شهر أيار (مايو) ،زار المسؤول األمريكي المذكور بيوت ثال ٍ
مكتب المساعدات اإلنسانية التابع للوكالة األمريكية للتنمية الدولية بقصد إصالح المنازل عن طريق منظمة اإلغاثة اللوثرية العالمية )،(LWR
وهي أحد شركاء المكتب ،في أعقاب االنفجارات التي وقعت في مرفأ بيروت في شهر آب (أغسطس) من العام الماضي .وكانت منظمة اإلغاثة
اللوثرية العالمية قد انتهت ،إجماالً ،من ترميم نحو  1,900منزل في مدينة بيروت .وقد تم َّكنت العوائل ،بفضل أعمال اإلصالح العاجلة هذه ،من
العودة إلى منازلهم ومعاودة ممارسة الحياة بعد تلك االنفجارات التي وقعت في ذلك المرفأ .وفي مطلع شهر حزيران (يونيو) ،زار ممثل الحكومة
األمريكية المذكور موقع توزيع مواد اإلغاثة التابع لمنظمة كاريتاس ) – (Caritasوهي أحد شركاء مكتب المساعدات اإلنسانية التابع للوكالة
األمريكية للتنمية الدولية – في ضاحية األشرفية في بيروت؛ وذلك بقصد الوقوف على أعمال توزيع مواد اإلغاثة هنالك .وتتولى منظمة كاريتاس
تقديم مواد اإلغاثة غير الغذائية إلى العوائل المتضررة من االنفجارات التي وقعت في ذلك المرفأ .وقد و َّزعت المنظمة المفارش وفُرُش األ ِسرَّة
على أكثر من  90عائلة ،فضالً عن تقديمها مستلزمات الصحة العامة إلى نحو  1,300عائلة؛ وذلك في شهر أيار (مايو).

الحكومة األمريكية تعلن عن تمويل بقيمة  100.2مليون دوالر إلغاثة الالجئين في لبنان
أعلن وزير الخارجية األمريكي ،السيد "بلينكن" ،يوم  28حزيران (يونيو) ،عن تمويل إضافي قيمته  100.2مليون دوالر ُمق َّدم من مكتب السكان
والالجئين والهجرة التابع لوزارة الخارجية األمريكية لصالح الالجئين السوريين وأبناء التجمعات السكنية التي تُؤويهم في لبنان .ومن شأن هذا
التمويل المستجد أن يدعم المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين ،ومنظمة األمم المتحدة للطفولة ) ،(UNICEFوغيرهما من الشركاء
التنفيذيين ،ويشمل مبل ًغا قدره  83.3مليون دوالر لصالح جهود اإلغاثة المتعددة المجاالت ،ومنها وضع البرامج بنا ًء على الحواالت النقدية،
وخدمات الرعاية الصحية ،ودعم الحماية ،فضالً عن مبلغ قدره  16.9مليون دوالر لصالح جهود اإلغاثة من تفشي فيروس كورونا المستجد.
وبهذا التمويل اإلضافي ،تزداد قيمة الدعم ال ُمق َّدم من الحكومة األمريكية بقصد التصدي ألزمة الالجئين في لبنان ،ومن بينهم الالجئون من
السوريين وغيرهم من الجنسيات األخرى ،والتعامل مع آثار االنفجارات التي وقعت في شهر آب (أغسطس) من العام الماضي في مرفأ بيروت،
والتصدي آلثار جائحة فيروس كورونا المستجد ،لتصل إلى أكثر من  303.2ماليين دوالر قُدِّمت في العام المالي .2021

السفيرة األمريكية في لبنان تزور منظمة األونروا وتلتقي منسقة األمم المتحدة للشؤون اإلنسانية المقيمة في لبنان
عقب إعالن الحكومة األمريكية ،يوم  7نيسان (أبريل) ،استئنافها المساعدات االقتصادية والتنموية واإلنسانية إلى الشعب الفلسطيني ،زارت
السفيرة األمريكية في لبنان ،السيدة "شيا" ،مكتب وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الجئي فلسطين في الشرق األدنى (األونروا) في لبنان؛ وذلك
يوم  20نيسان (أبريل) .والتقت السفيرة ،في أثناء هذه الزيارة ،كالً من السيدة "نجاة رشدي" ،منسقة األمم المتحدة للشؤون اإلنسانية المقيمة في
لبنان ،والسيد "حسن منيمنة" ،رئيس لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني ،والسيد "أشرف دبور" ،السفير الفلسطيني في لبنان ،باإلضافة إلى ممثلي
منظمة األونروا هنالك .وقد لفت ممثلو منظمة األونروا االنتباه إلى أن اإلسهامات ،التي أعلنت الحكومة األمريكية – في شهر نيسان (أبريل) –
عن تقديمها إلى المنظمة ،والبالغ قدرها  150مليون دوالر ،ومنها المبلغ ال ُمخصَّص لالجئين الفلسطينيين في لبنان ،وقدره  9.6ماليين دوالر ،من
شأنها أن تدعم األعمال التي تضطلع بها المنظمة في سبيل حماية صحة أكثر من  180,000الجئ فلسطيني من لبنان وأكثر من  27,000الجئ
فلسطيني آخر وفدوا من سوريا ،وضمان سالمتهم ،ال سيما في خضم تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد واألزمة االقتصادية في لبنان.

أرقام أساسية

جهود اإلغاثة التي تبذلها الحكومة األمريكية
األمن الغذائي

300,000
فرد وصلتهم المساعدات الغذائية
المدعومة من الحكومة األمريكية
في العام المالي 2020

ما زال مكتب المساعدات اإلنسانية التابع للوكالة األمريكية للتنمية الدولية ،منذ العام المالي ،2012
ي ُقدِّم المساعدات الغذائية بقصد اإلغاثة من أزمة الالجئين في لبنان .ففي العام المالي  ،2020ق َّد م
المكتب الدعم إلى برنامج األغذية العالمي بهدف مساعدة  295,000الجئ سوري و 9,600الجئ من
جنسيات أخرى عن طريق القسائم والتحويالت النقدية من أجل الغذاء بما ي ُم ِّك نهم من شراء األطعمة
المغذية المتاحة في األسواق المحلية ،وهو ما ي ُش ِّك ل دع ًم ا للباعة المحليين في الوقت ذاته .كذلك،
وسَّع مكتب المساعدات اإلنسانية التابع للوكالة ا ألمريكية للتنمية الدولية برامج المساعدات الغذائية
في لبنان بقصد مساعدة المتضررين من االنفجارات التي وقعت يوم  2020آب (أغسطس) وكذلك
المتضررين من تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد على وجه التحديد .وي ُقدِّم برنامج األغذية
العالمي المساعدات الغذائية العاجلة إلى  543,000فرد في لبنان عن طريق برنامجه المعني بمساعدة
المتضررين من جائحة فيروس كورونا المستجد ،ويتولى توزيع المساعدات الغذائية العينية وقسائم
الغذاء على نحو  78,000فرد ِم َّم ن تضرروا من االنفجارات التي وقعت يوم  2020آب (أغسطس).
ومن ثَ َّم  ،فقد ق َّد م مكتب الم ساعدات اإلنسانية التابع للوكالة األمريكية للتنمية الدولية ،في األعوام
المالية من  2012إلى  ،2021أكثر من  748مليون دوالر إلتاحة المساعدات الغذائية العاجلة
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لالجئين في لبنان ،باإلضافة إلى تقديمه  23.5مليون دوالر في العام المالي  2020وحده لتلبية
الحاجات الغذائية لدى الالجئين وغيرهم من اللبنانيين ِم َّم ا أتى بها تفشي جائحة فيروس كورونا
المستجد واالنفجارات التي وقعت يوم  2020آب (أغسطس).

الصحة

72,000
فرد تصلهم رسائل التوعية
المدعومة من الحكومة األمريكية
بشأن جائحة فيروس كورونا
المستجد كل شهر

ي ُقدِّم مكتب السكان والالجئين والهجرة التابع لوزارة الخارجية األمريكية دعمه إلى المفوضية السامية
لألمم المتحدة لشؤون الالجئين بقصد إتاحة خدمات الرعاية الصحية األولية والثانوية – ومنها خدمات
رعاية األطفال واألمهات والصحة الذهنية وخدمات الرعاية الجنسية واإلنجابية ،فضالً عن األدوية
والتحصينات – إلى الالجئين من السوريين وغيرهم من الجنسيات األخرى والمواطنين غير القادرين
من اللبنانيين .وت ُقدِّم المفوضية ،كذلك ،الدعم لتمكين الال جئين من تحصيل خدمات الرعاية األولية
والخدمات العاجلة ،ومنها إجراء فحوص الكشف عن اإلصابة بفيروس كورونا المستجد وعالجه،
ليبلغ عدد الحاالت التي أ ُ ِح يلت – بدعم من المفوضية – لتلقي خدمات الرعاية في المشافي ما ال يقل
عن  14,000حالة منذ شهر كانون الثاني (يناير) .وتساعد هذه الوكالة التابعة لألمم المتحدة ،كذلك،
الالجئين على التسجيل في البرنامج الوطني للتحصين من فيروس كورونا المستجد في لبنان،
مستعينةً على ذلك بما يقرب من  400فرد من العاملين في المجال الصحي والمتطوعين في مجال
التوعية ،فضالً عن تقديمها الدعم إلى  500الجئ كانوا قد س َّج لوا لتلقي اللقاح؛ وذلك في المدة ما بين
شهري كانون الثاني (يناير) وآذار (مارس) .وتتولى المفوضية ،في الوقت نفسه ،نشر رسائل
التوعية بشأن جائحة فيروس كورونا المستجد والوقاية منه ،مستعينةً على ذلك بالمتطوعين في مجال
الصحة المجتمعية ،ليصل عدد المستفيدين من تلك الرسائل نحو  72,000فرد شهري ًا ،إلى جانب
إجرائها جلسات التوعية اإللكترونية وكذلك نشرها رسائل التوعية على مواقع التواصل االجتماعي.
وتقدم المفوضية ،كذلك ،الدعم إلى  10وحدات من منشآت العزل ،والتي تستوعب في مجملها نحو
ض ا .كذلك ،تتول ى منظمة ريستارت ) (Restart؛ وهي أحد شركاء مكتب السكان
 570مري ً
والالجئين والهجرة التابع لوزارة الخارجية األمريكية ،إلى جانب عدد من الشركاء اآلخرين من
المنظمات غير الحكومية ،تقديم خدمات الدعم النفسي واالجتماعي لالجئين والتجمعات السكنية التي
ت ُؤويهم .باإلضافة إلى ذلك ،تتولى منظمة األمم المتحدة للطفولة؛ وهي أحد شركاء مكتب السكان
والالجئين والهجرة التابع لوزارة الخارجية األمريكية ،توزيع ال ُم ك ِّم الت الغذائية الدقيقة على األطفال
ِم َّم ن ه ُ ْم دون الخامسة ،إلى جانب الحصص الغذائية العاجلة وأكياس ال ُم ك ِّم الت الغذائية الدقيقة واللبن
العالجي وفيتامين (أ) على عيادات الصحة األولية وغيرهم من الشركاء في لبنان.
وللتخفيف من حدة تفشي فيروس كورونا المستجد ووطأة تأثيره في المستضعفين من مواطني
لبنان ،ي ُقدِّم مكتب المساعدات اإلنسانية التابع للوكالة األمريكية للتنمية الدولية الدعم إلى ال جامعة
األمريكية في بيروت (  )AUBبما ي ُم ِّك ن مراكز الرعاية الصحية من إجراء إستراتيجيات الكشف
المبكر عن اإلصابة بهذا الفيروس وتخفيف حدة تفشيه ،ومن ذلك تدريب موظفي الرعاية الصحية
وتوزيع معدات الوقاية الشخصية .وقد أمدت الجامعة األمريكية في بيروت ،في المدة ما بين
شهري شباط (فبراير) ونيسان (أبريل) 10 ،مستشفيات من شركائها في محافظتي البقاع والشمال
بنحو  16,000معدة من معدات الوقاية الشخصية بقصد دعم الطواقم الطبية هنالك .وقد
استطاعت المستشفيات المشاركة للجامعة األمريكية في بيروت ،في المدة بين شهري حزيران
(يونيو) من العام الماضي وآذار (مارس) من العام الجاري ،معالجة أكثر من  5,400فرد ِم َّم ن
أ ُصيبوا بفيروس كورونا المستجد.

خدمات المياه والصرف الصحي والصحة العامة

150,000
فرد تصلهم مساعدات المياه
والصرف الصحي والصحة
العامة المدعومة من الحكومة
األمريكية كل شهر

تُقدِّم الحكومة األمريكية الدعم لبرامج إتاحة خدمات المياه والصرف الصحي والصحة العامة في جميع
أنحاء لبنان بقصد تعزيز أحوال اإلمداد بالمياه والصرف الصحي والوقاية من تفشي فيروس كورونا
المستجد هنالك .ومن ذلك أن منظمة وورلد فيجن؛ وهي واحدة من شركاء مكتب المساعدات اإلنسانية
التابع للوكالة األمريكية للتنمية الدولية ،تضطلع بإصالح مرافق غسل اليدين ومرافق الصحة العامة في
األماكن العامة ،فضالً عن تقديمها مجموعات من مستلزمات المياه والصرف الصحي والصحة العامة،
ومنها ال ُمنظِّفات والكمامات و ُمعقِّمات اليدين والصابون ،إلى العوائل ِم َّمن هُ ْم أشد عرضة لخطر اإلصابة
بفيروس كورونا المستجد في بيروت وجبل لبنان والبقاع .كذلك ،تواصل منظمة األمم المتحدة للطفولة،
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بدعم مكتب السكان والالجئين والهجرة التابع لوزارة الخارجية األمريكية ،إتاحة المياه الصالحة للشرب
وخدمات الصرف الصحي ألكثر من  150,000الجئ سوري ِم َّمن يُقِيمون في مخيمات عشوائية في
مختلف أنحاء لبنان؛ وهو ما من شأنه أن يساعد على الحد من األخطار التي تطول الصحة العامة وتخفيف
حدة التوترات المجتمعية التي تنشأ جراء شح الموارد المائية.

الحماية

48,750
عائلة حصلت على خدمات
الحماية المدعومة من الحكومة
األمريكية في عام 2021

يُقدِّم مكتب السكان والالجئين والهجرة التابع لوزارة الخارجية األمريكية الدعم إلى خمس منظمات غير
حكومية بقصد إتاحة خدمات حماية األطفال ،والوقاية من العنف القائم على النوع االجتماعي ،وخدمات
الصحة الذهنية ،وخدمات الدعم النفسي واالجتماعي ،إلى الفئات المستضعفة في مختلف أنحاء لبنان.
ويُقدِّم المكتب ،كذلك ،الدعم إلى منظمة األمم المتحدة للطفولة بما يُم ِّكنها من تقديم خدمات الحماية لألطفال؛
وهو ما استطاعت المنظمة بفضله أن تتعامل مع  2,300حالة من الحاالت البالغة الخطورة في المدة ما بين
شهري كانون الثاني (يناير) وآذار (مارس) .كذلك ،تتولى منظمة األمم المتحدة للطفولة تقديم المساعدات
النقدية لحماية العوائل المستضعفة ،والتي استفاد منها نحو  8,000طفل في غضون المدة المذكورة نفسها.
ضاف إلى ذلك أن المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين؛ وهي أحد شركاء مكتب السكان
وي ُ َ
والالجئين والهجرة التابع لوزارة الخارجية األمريكية ،قد و َّزعت – حتى تاريخه من العام الجاري –
المساعدات النقدية على أكثر من  52,000عائلة من عوائل الالجئين السوريين المستضعفين.

اإليواء

1,250
منزالً – من المنازل المتضررة
من االنفجارات – قد أُصلِح
بفضل أعمال اإليواء والتوطين
التي تدعمها الحكومة األمريكية

لإلغاثة من االنفجارات التي وقعت في شهر آب (أغسطس) من العام الماضي ،ق َّد م مكتب المساعدات
اإلنسانية التابع للوكالة األمريكية للتنمية الدولية الدعم إلى منظمة كاريتاس بقصد إتاحة المواد
المنزلية األساسية ،ومنها الف ُ ُر ش والمواقد ،ألولئك الذين ُد ِّم رت منازلهم جرا ء تلك االنفجارات.
وبتمويل من مكتب المساعدات اإلنسانية التابع للوكالة األمريكية للتنمية الدولية ،كذلك ،استطاعت
منظمة اإلغاثة اللوثرية العالمية ترميم نحو  1,900منزل من تلك المنازل التي تضررت جراء تلك
االنفجارات في مدينة بيروت .كذلك ،ت ُقدِّم المفوضية السامي ة لألمم المتحدة لشؤون الالجئين
المساعدات ،بدعم من مكتب السكان والالجئين والهجرة التابع لوزارة الخارجية األمريكية ،إلى
ال ُم ه َّج رين المقيمين في التجمعات السكنية العشوائية والبنايات السكنية؛ وذلك بإصالح مساكنهم
وصيانتها وتزويدها بمستلزمات الوقاية من أحوال الطقس.

التعليم

150,000
طفل من ال ُمز َمع إمدادهم بالمواد
التعليمية التي تدعمها من
الحكومة األمريكية في لبنان

تتولى منظمة األمم المتحدة للطفولة؛ وهي أحد شركاء مكتب السكان والالجئين والهجرة التابع
لوزارة الخارجية األمريكية ،إتاحة الموارد التكنولوجية والتعليمية لدعم التعلم عبر اإلنترنت جراء
تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد ،وتهدف إلى إتاحة هذه المواد لعدد ال يقل عن 150,000
طالب .وبدعم من مكتب السكان والالجئين والهجرة التابع لوزارة الخارجية األمريكية ،كذلك،
تواصل المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين إجراء أحد االختبارات األساسية لمحو
األمية وتعليم الحساب لألطفال ِم َّم ن تتراوح أعمارهم بين العاشرة والرابعة عشرةِ ،م َّم ن ال
ض اف
يرتادون المدارس؛ وذلك بقصد المساعدة على إلحاقهم بمنظومة التعليم العام الرسمي .وي ُ َ
إلى ذلك أن لجنة اإلنقاذ الدولية ) (International Rescue Committee؛ وهي أحد شركاء
مكتب السكان والالجئين والهجرة التابع لوزارة الخارجية األمريكية ،قد ساعدت مؤخ ًر ا وزارة
التربية والتعليم العالي التابعة للحكومة اللبنانية على إنشاء نسخة رقمية من المناهج الدراسية
اللبنانية باللغات العربية واإلنجليزية والفرنسية ،وتقوم كذلك على تقديم الدعم التعليمي لالجئين في
البقاع والشمال .كذلك ،تتولى منظمة ريليف إنترناشونال ) ،(Relief Internationalبدعم من
مكتب السكان والالجئين والهجرة التابع لوزارة الخارجية األمريكية ،إجراء برنامج النقد من أجل
التعليم ) (Cash for Educationلصالح أكثر من  760عائلة كل شهر في محافظة البقاع ،لت ُقدِّم
بذلك الرواتب الشهرية لعوائل الالجئين السوريين بما ي ُش ِّج عهم على إبقاء أطفالهم في المدارس.
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موجز السياق
 يُؤوي لبنان أكبر عدد من الالجئين مقارنة بأي بلد آخر .وقد أدى توافد نحو  1.5مليون الجئ إلى إجهاد موارد البالد ونشوء الحاجات
اإلنسانية الكبرى فيها .وقد شهد لبنان ،كذلك ،عددًا من الصدمات االجتماعية واالقتصادية الكبرى جرَّاء تراكم األزمات منذ عام ،2019
ومنها استمرار التزعزع السياسي ،واشتداد التدهور االقتصادي ،وظهور فيروس كورونا المستجد .وما زالت البالد تشهد اضطرابات مدنية
متواصلة منذ عام  2019بسبب تردي األحوال االقتصادية والمالية هنالك .وقد زاد اقتصاد البالد تعثرًا فوق تعثره ،في الوقت ذاته ،تفشي
فيروس جائحة كورونا المستجد وفرض القيود على الحركة جراء ذلك.
 وكان لبنان قد شهد ،يوم  4آب (أغسطس) من العام الماضي ،وقوع انفجارات متزامنة في أحد المستودعات بالقرب من مرفأ بيروت؛ وهي
ب ما أفادت به الحكومة اللبنانية.
االنفجارات التي أسفرت عن مصرع ما ال يقل عن  180فردًا وإصابة ما يُقدِّر بنحو  6,500آخرينَ ،ح َس َ
وتُفِيد جهات اإلغاثة بأن االنفجارات قد ألحقت األضرار بنحو  48,000بناية ،وطالت آثارها  171,600فرد ،وتسبَّبت في نزوح كثير من
العوائل من ال ُمستض َعفين من اللبنانيين والفلسطينيين والسوريين؛ وهي العوائل التي كانت آليات تكيفها مع األوضاع قد أُجه ِدت بالفعل بسبب
استمرار األزمة االجتماعية واالقتصادية في لبنان .ولإلغاثة من ذلك ،نشرت الوكالة األمريكية للتنمية الدولية – يوم  7آب (أغسطس) من
العام الماضي – فريق اإلغاثة للمساعدة في حاالت الكوارث ( )DARTفي بيروت وحرَّكت فريق إدارة اإلغاثة ( )RMTالمتمركز في
واشنطن العاصمة ،وذلك بقصد تنسيق جهود اإلغاثة .على أن هذين الفريقين قد ُسرِّحا يوم  21آب (أغسطس)؛ إذ تحوَّل التركيز في جهود
اإلغاثة إلى إعادة اإلعمار.
 وبتاريخ  17شباط (فبراير) من العام الجاري ،ج َّددت السيدة "دوروثي سي .شيا" ،سفيرة الواليات المتحدة إلى لبنان ،إعالن حالة الكوارث
في لبنان للعام المالي  2021جراء تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد هنالك وما خلفته من اآلثار اإلنسانية التي ما زالت تُلقِي بظاللها
على المستضعفين من مواطني لبنان.

التمويل اإلنساني ال ُمقدَّم من الحكومة األمريكية لإلغاثة من الوضع في لبنان للعام المالي
الشريك التنفيذي

العمل

12021

المكان

المبلغ

مكتب المساعدات اإلنسانية التابع للوكالة األمريكية للتنمية الدولية
الجامعة األميركية في بيروت

الصحة

في جميع أنحاء البالد

 1,250,000دوالر

الهيئة الطبية الدولية ()IMC

الصحة

بعلبك الهرمل ،والبقاع،
وجبل لبنان ،والنبطية،
والشمال ،والجنوب

 2,100,000دوالر

منظمة ميرسي كوربس
()Mercy Corps

تنسيق الشؤون اإلنسانية وإدارة المعلومات وإجراء أعمال التقييم

في جميع أنحاء البالد

 451,000دوالر

برنامج األغذية العالمي

المساعدات الغذائية

في جميع أنحاء البالد

 105,500,000دوالر

مؤسسة وورلد فيجن

خدمات المياه والصرف الصحي والصحة العامة

البقاع وجبل لبنان

 1,000,000دوالر
 50,000دوالر

دعم البرامج

 110,351,000دوالر

إجمالي التمويل ال ُمقدَّم من مكتب المساعدات اإلنسانية التابع للوكالة األمريكية للتنمية الدولية

مكتب السكان والالجئين والهجرة التابع لوزارة الخارجية األمريكية
شركاء تنفيذيون

وضع البرامج بنا ًء على الحواالت النقدية ،والتعليم ،والحماية من العنف القائم على النوع
االجتماعي ،والصحة ،وإتاحة سبل العيش ،والحماية ،وسلع اإلغاثة ،واإليواء والتوطين،
وخدمات المياه والصرف الصحي والصحة العامة

في جميع أنحاء البالد

 18,998,143دوالرًا

المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون
الالجئين

وضع البرامج بنا ًء على الحواالت النقدية ،والتعليم ،والصحة ،والصحة الذهنية ،وإتاحة سبل
العيش ،والحماية ،وسلع اإلغاثة ،واإليواء والتوطين ،وخدمات المياه والصرف إتاحة سبل
العيش والصحة العامة

في جميع أنحاء البالد

 121,866,400دوالر

منظمة األمم المتحدة للطفولة

وضع البرامج بنا ًء على الحواالت النقدية ،وحماية األطفال ،والتعليم ،ومكافحة العنف القائم
على النوع االجتماعي ،والصحة ،والتغذية ،وخدمات المياه والصرف الصحي والصحة
العامة ،وبرامج الشباب

في جميع أنحاء البالد

 52,000,000دوالر

إجمالي التمويل ال ُمقدَّم من مكتب السكان والالجئين والهجرة التابع لوزارة الخارجية األمريكية

 192,864,543دوال ًرا

إجمالي التمويل اإلنساني المقدم من الحكومة األمريكية لإلغاثة من الوضع في لبنان للعام المالي 2021

 303,215,543دوال ًرا
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 1يشير عام التمويل إلى تاريخ التعهد بسداد تلك األموال أو االلتزام بضخها ،وليس إلى تاريخ تخصيصها .وتعكس هذه المبالغ ،من ثم ،التمويل المعلن عنه بدءًا من األول من تموز (يوليو) .2021
2
ُ
ورد التمويل ال ُمقدَّم من مكتب المساعدات اإلنسانية التابع للوكالة
يشمل هذا التمويل المساعدات ال ُمقدَّمة من الحكومة األمريكية لإلغاثة من االنفجارات التي وقعت يوم  2020آب (أغسطس) ولحل أزمة الالجئين في لبنان .وقد أ ِ
األمريكية للتنمية الدولية ومكتب السكان والالجئين والهجرة التابع لوزارة الخارجية األمريكية ،والذي يستفيد منه الالجئون في لبنان ،أيضًا ،في صحيفة الحقائق بشأن الطوارئ الكبرى في سوريا وكذلك صحيفة الحقائق بشأن الطوارئ
الكبرى في العراق التي تعدها الحكومة األمريكية.

المعلومات بشأن تبرعات الجمهور
جري أعمال اإلغاثة .ويمكنكم
 إن أكثر طريقة من الطرق الفعالة التي يستطيع بها الجمهور المساعدة في جهود اإلغاثة هي التبرع نقدًا للمنظمات اإلنسانية التي تُ ِ
االطالع على قائمة بالمنظمات اإلنسانية التي تقبل التبرعات النقدية لإلغاثة من الكوارث في جميع أنحاء العالم على هذا الموقع اإللكتروني:
.interaction.org
 تحث الوكالة األمريكية للتنمية الدولية على التبرع نقدًا ألنه يسمح للعاملين المتخصصين في اإلغاثة بشراء المستلزمات المطلوبة (ويكون ذلك في المناطق
المتضررة غالبًا) ،ويخفف العبء عنهم فيما يتعلق بندرة الموارد (ومنها طرق النقل ،ووقت العاملين ،ومساحات التخزين) ،ويمكن نقله على نحو سريع للغاية
دون تحمل نفقات في ذلك ،ولما فيه من دعم القتصاد المناطق المنكوبة وضمان تقديم المساعدات المناسبة من الناحية الثقافية والغذائية والبيئية.
 ولالطالع على المزيد من المعلومات ،يُرجى زيارة:
o

مركز المعلومات بشأن الكوارث الدولية ( )CIDIالتابع للوكالة األمريكية للتنمية الدولية على هذا الرابطcidi.org :

o

ويمكنكم االطالع على المعلومات بشأن أعمال اإلغاثة التي يُجريها مجتمع المنظمات اإلنسانية على هذا الرابط.reliefweb.int :

أما نشرات أعمال اإلغاثة التي يضطلع بها مكتب المساعدات اإلنسانية التابع للوكالة األمريكية للتنمية الدولية ،فيمكنكم مطالعتها على الموقع اإللكتروني للوكالة األمريكية للتنمية
الدولية على هذا الرابطusaid.gov/humanitarian-assistance/where-we-work :
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