
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
  

 المشتركون في هاكاثون بيروت المصدر: سعيد أبو خروب/أوتشا

 

 نقاط رئيسية

  هاكاثون بيروت يجمع أكثر من

جهة فاعلة متنوعة  011

لتحسين العمل اإلنساني من 

 .خالل االبتكار

 

  عدد األطفال اللبنانيين

العاملين يزيد ثالثة أضعاف؛ 

أربع أطفال  4من كل  3و

عاملين في لبنان هم من 

 .السوريين

 

  الجديدة سياسة األونروا

في المئة من  01تغطّي 

تكاليف الرعاية الصحية من 

في  011المستوى الثاني و

المئة في مستشفيات الهالل 

في  01األحمر الفلسطيني و

المئة من تكاليف خدمات 

الرعاية الصحية من المستوى 

 الثالث.

 

 مليون  718 حوالي تخصيص

لألمم المتحدة  دوالر أميركي

 في الحكومية غير والمنظمات

 .لبنان

 

 (آذار 30)منذ  أرقام
 051555074  عدد الالجئين

 

 355111 عدد العائدين

عدد الالجئين الفلسطينيين 

 من سوريا

415718 

عدد الالجئين الفلسطينيين 

 في لبنان

5885075 

عدد السكان المضيفين 

 المنتفعين

055115111 

 مليون 4.4 عدد السكان اللبنانيين

 

 تويترتابعونا عبر 
@OCHALebanon 
@UNLazzarini 

يمكنكم مسح الرمز أدناه 

 لإلنتساب الى التوزيع البريدي

 

 

 : اإلبتكار في اإلستجابةون بيروتهاكاث
 

 نالتحديات اإلنسانية في لبناهواة التكنولوجيا يجتمعون لمعالجة 
 

بين الثالث والخامس من 

حزيران/يونيو، شارك 

مكتب األمم المتحدة 

ؤون االنسانية لتنسيق الش

ة في لبنان في استضا

 مسابقة"هاكاثون")ماراتون

 ساعة 47األفكار( لمدة  

في مسعى للتوصّل إلى  

حلول مبتكرة لمشاكل 

العمل اإلنساني في لبنان. 

 شبكة العمل"وقد تولّـت 

( وهي شبكة من الجهات الفعالة Open Source Action Network")أوسان - مفتوحة المصدر

اإلبتكار في ية التي حملت عنوان "في مجال التكنولوجيا من القطاع الخاص، تنظيم الفعال

( وحظيت بدعم من مكتب األمم المتّحدة لتنسيق الشؤون Innovating Response")اإلستجابة

إضافة إلى عدة  اليونيسفشؤون الالجئين ومنظّمة العليا لإلنسانية ومفوضية األمم المتّحدة ا

مؤسسات من القطاع الخاص تعمل في مجال التكنولوجيا ومن ضمنها "تورش" و"ومضة" و"آلت 

 .سيتي"

 

اقترحت األمم المتحدة على المشاركين تسعة تحدّيات إنسانية تتراوح بين سبل تحسين حمالت 

السكان المتأثرين. واستجابة المتبادل مع لتلقيح بين المجموعات الضعيفة وسبل تقوية التواصل ا

)تطبيقات، مواقع إلكترونية وأجهزة( كحلول من قبل فرق /تقنية تكنولوجي 05لذلك، تم اقتراح 

 Kwikونذكر من بين التكنولوجيات الفائزة في الفعالية " ساعة المحددة. 47عديدة ضمن مهلة الـ

Response "  وهي عبارة عن جهاز انذار مبكر يحذّر من المخاطر ومن ضمنها الحرائق والتغيرات

ما بين ؛ و"صلة" وهي عبارة عن منصة على اإلنترنت تربط المساكنفي درجة الحرارة في 

 العلياالالجئين لتبادل السلع والخدمات فيما بينهم. وحتى اليوم تعمل مفوضّية األمم المتحدة 

ؤون الالجئين واليونيسف ومكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية على تطوير خمس لش

 من التكنولوجيات التي عرضت في الهاكاثون.

 نشرة العمل اإلنساني
 لبنان

0212 يونيو/حزيران 02-1|  02العدد   

 في هذا العدد

 هاكاثون بيروت: اإلبتكار في اإلستجابة 0صفحة 

 تزايد عمل األطفال 5صفحة 

 المستجدات اإلنسانية 4 صفحة 

  التمويل 5ة صفح

  قصة فايزة 5ة صفح

 

 

 هاكاثون بيروت ملصق 

https://twitter.com/OCHALebanon
https://twitter.com/OCHALebanon
https://twitter.com/UNLazzarini
https://twitter.com/UNLazzarini
http://eepurl.com/9Xlub
http://osan.io/register/
http://www.wsj.com/video/beirut-hackathon-aims-to-bring-tech-innovations-to-refugees/83174CBE-8370-410D-BED3-BC13F0863D07.html
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شخص في الفعالية ومن ضمنهم هواة تكنولوجيا من لبنان، وهواة تكنولوجيا  011شارك أكثر من 

الذين  امجال العمل اإلنساني والتكنولوجيمن المجتمع الدولي الذين شاركوا عن بعد وخبراء من 

( ArabWIC النساء العرب في مجال الحوسبة")"قدمّوا التحديات. وحظيت المسابقة بدعم من  

في المئة من المشاركين في المسابقة. وساهمت  31نسبة والتي حرصت على أن تشكّل اإلناث 

مواجهة مجموعة التحديات المتنوعة المسابقة في إبراز مواهب الشباب اللبنانيين وقدرتهم على 

مجموعة واسعة من وسائل اإلعالم  كما كانت التي تواجه بالدهم بطريق مبتكرة وعصرية.

 موجودة خالل الحدث ومن بينها "وول ستريت جورنال" التي أعدّت فيلمًا قصيرًا عن الفعالية.

 

 

 

 

 

 ععمل األطفال اللبنانيين والسوريين آخذ في االرتفا
 

 يةتفاقم مشاكل عمل األطفال بسبب المحنة االقتصادية واإلنسان
 

أدى الوضع االقتصادي 

واإلنساني المتردّي في لبنان 

إلى تفاقم مشكلة عمل 

األطفال في صفوف الالجئين 

والمجتمعات المضيفة. وتبيّن 

تقارير صدرت مؤخرًا أن 

 بشكل متزايد األطفال يصبحون

معيلين في األسر الضعيفة 

يعملون لساعات طويلة بحيث 

مقابل أجر منخفض للغاية 

في ظروف  ما يكون ذلك غالبًا

 خطرة واستغاللية.

 
عدد  ارتفعاليونيسف،  وبحسب

. تشير وزارة التربية والتعليم 5100و 5110العامين بين  األطفال اللبنانيين العاملين ثالثة أضعاف

ثالثة من كل أربعة أطفال . 5105طفل لبناني من المدرسة عام  01111العالي الى تسرب حوالى 

مل الدولية . وتؤكّد منظمة العبمعظمهم في الزراعة ويعملون من السوريينهم عاملين في لبنان 

حيث بمنذ بداية األزمة السورية  كبيرهذه النتائج وتشير إلى أن عدد األطفال العاملين ارتفع بشكل 

. كما تعتبر قيود التنقّل لألسرةدخل تأمين التعتمد األسر بشكل متزايد على أطفالهم للمساهمة في 

غير الشرعية عامالً يدفع التي تُعزى إلى الخوف من التوقيف على نقاط التفتيش بسبب اإلقامة 

بعض األسر إلى إرسال أطفالهم للعمل. كما يعتبر تراجع مداخيل األسر المعيشية من العوامل 

 األخرى. 

 

الرعاية آليات تأقلم سلبية  مع دخول أزمة الالجئين السوريين المطوّلة عامها السادس، يعتمد مقدمو

في  العاملونراسات أجراها مؤخرًا الشركاء دمثل عمل األطفال والزواج المُبكر كما يتبين في 

مقرونًا  اإلقتصادية وصول  مقدمي الرعاية إلى الفرص صعوبةؤدي تو مجال حماية األطفال.

بارتفاع عدد األطفال خارج مقاعد الدراسة إلى تقبّل عمل األطفال كمصدرٍ مجدٍ للدخل لألسرة. 

إستغالل الرعاية ال يُبلغون عن  ومقدميشكل تجحديد أرقام دقيقة حول عمل األطفال تحديًا: 

  أطفال الجئون سوريون يعملون في الزراعة: المصدر: ثابيتا روس/منظمة العمل الدولية

 

مقدمّو الرعاية ال يبلغون 

عن عمل األطفال في 

الزراعة خوفًا من األعمال 

االنتقامية ومن ضمنها 

 الترحيل.

 

 شارك في الحوار

على حسابنا الجديد على "تويتر" لالطالع على معلومات وأخبار  OCHALebanon@تابع 

 .الوضع اإلنساني في لبنانحول وآراء

https://twitter.com/OCHALebanon
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ال يزالون يوثقون ؛ إال أن الشركاء خوفًا من األعمال االنتقامية ومن ضمنها الطرد والترحيلأطفالهم 

 بشكل مستقل حوادث إساءة.

 

وزارة التربية والتعليم العالي معدالت  وتعزوعمل األطفال إلى تأثير عكسي على التعليم. يؤدي 

التسرب المرتفعة من الدوام الثاني في صفوف الالجئين السوريين إلى إجبار األطفال على العمل 

ميسور التكلفة في المناطق النائية. وبعد أربعة أشهر الإضافة إلى االفتقار إلى النقل المدرسي 

طفل وتالحظ  455111المتسربين من المدارس إلى على بداية الدوام الثاني، وصل عدد السوريين 

وزارة التربية والتعليم العالي وجود ترابط بين موسم الحصاد الزراعي والحضور المدرسي حيث 

الحصاد. وتشير منظمة العمل الدولية موسم طفل عن المدرسة خالل  35111إلى  55111يغيب نحو 

حصرًا بما أن مواسم الحصاد تعتمد على  إلى أن عمل األطفال في الزراعة لم يعد موسميًا

 المحصول الذي يتم جنيه.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 األطفال في الزراعة لمعالجة عم
 

اليوم العالمي لمكافحة عمل )الفاو( بمناسبة  شدّدت حلقة نقاش نظمّتها منظمة األغذية والزراعة

على الحاجة إلى حراك جماعي طارئ لوضع حدّ لألنواع الخطرة من  حزيران/يونيو( 05األطفال)

 على وشدّدت اليونيسفبين الالجئين السوريين.  بشكل كبير عمل األطفال التي لوحظ انتشارها

 من أجل وضع حدّ لعمل األطفال.إحداث تغيير في السلوكيات والممارسات المتجذرة  ضرورة

على األطفال كمعيلين للعائلة وتقبل عمل األطفال إجتماعيًا السلوكيات السائدة االعتماد وتشمل 

 بدالً من التشجيع على التعليم.

 

مكافحة عمل األطفال في وبالنسبة لمنظّمة الفاو، تحتاج 

الزراعة حمايةً اجتماعية وسياسات عمل الئق للشباب 

والراشدين في األرياف. وبالتالي تكثّف المنظّمة جهودها 

لتوفير الحماية االجتماعية من خالل برامج مصمّمة 

لتخفيف وتقوية أسواق العمل. كما تعمل منظمة العمل 

ول أهمية قضايا الدولية والفاو على رفع مستوى التوعية ح

عمل األطفال من خالل التواصل مع االختصاصيين 

 .الزراعيين

 

تجدر اإلشارة إلى أن الحكومة اللبنانية وال سيّما وزارات 

العمل والشؤون االجتماعية والزراعة تسعى إلى اعتماد 

ومن ضمنها أسوء  اإلساءةتدابير لحماية األطفال من 

أشكال عمل األطفال. كما تعمل الحكومة على رفع مستوى التوعية في المناطق الريفية حيال 

وتقوم وزارة العمل واللجنة الوطنية العمل الخطر الذي قد يلحق الضرر بمستقبل األطفال. 

 ما هو "عمل األطفال"؟

يعرّف مصطلح "عمل األطفال" غالبًا بأنه العمل الذي يحرم األطفال من طفولتهم وقدراتهم 

وكرامتهم، والذي يلحق الضرر بنموهم البدني والعقلي. ويعتمد إطالق صفة "عمل األطفال" 

على أشكال محددة من "العمل" على عمر الطفل، ونوع العمل الذي يجريه وعدد ساعات 

ي يعمل فيها واألهداف التي تسعى كل دولة إلى تحقيقها. وتختلف العمل، والظروف الت

 اإلجابة من دولة إلى أخرى كما وضمن القطاعات داخل الدولة الواحدة. 

 

ويشمل عمل األطفال في أسوأ أشكاله استعباد األطفال وإبعادهم عن أسرهم وتعرّضهم 

 لمدن الكبيرة. لمخاطر جدية وأمراض و/أو تركهم لمواجهة مصيرهم في شوارع ا

 0212 األطفال عمل لمكافحة العالميملصق اليوم 

تحتاج مكافحة عمل 

األطفال في الزراعة إلى 

حماية اجتماعية وسياسات 

عمل الئق للشباب 

 والراشدين في األرياف.

 

http://www.ilo.org/ipec/Campaignandadvocacy/wdacl/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/ipec/Campaignandadvocacy/wdacl/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/ipec/Campaignandadvocacy/wdacl/lang--en/index.htm
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عمل وتنفيذ اللحماية األطفال من أسوء أشكال  وإجراءاتلمكافحة عمل األطفال بوضع سياسيات 

وكانت منظمة الفاو ومنظمة العمل الدولية ومنظمة مشاريع لتقليص نسب التسرّب من المدرسة. 

القيام بتدخالت حيال عمل  5105اليونيسف، وفي إطار شراكة مع الحكومة، قد باشرت منذ عام 

 األطفال في الزراعة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 في لبنان األحداثقطاع الحماية ينتقل إلى حماية قطاع 

 

في إطار شراكة مع وزارة الشؤون االجتماعية واليونيسف، اعتمد قطاع حماية األطفال مؤخرًا 

حماية الطفل على المستوى الوطني".  "االجراءات التشغيلية المعيارية الموحّدة إلدارة حاالت

وتشمل  وتهدف هذه األداة إلى تطوير حماية األطفال من العنف واالستغالل واالعتداء واإلهمال.

والدورات  الحاالتتقييم موحدة، بروتوكوالت تقييم ومنهجيات إدارة سبل إجراءات التشغيل 

 حولالمعنية  للوزاراتتوجيه الد من مزيالإجراءات التشغيل تقدم التدريبية. وعالوة على ذلك، 

تحسين تحليل المسائل الى تدابير حماية الطفل تهدف مراقبة وتنفيذ قوانين حماية األحداث. 

خدمات. وأدّى غياب هذه األداة الو إدراة الحاالتالمتعلقة بحماية األطفال في لبنان وتعزيز جودة 

لسنوات عديدة إلى عرقلة تأمين الحقوق األساسية لألطفال استنادًا إلى إطار عمل قانوني موحّد. 

هذه األداة نتيجة دراسة خاصة بعنوان "تعزيز نظام حماية األطفال في لبنان: تحديات  وأتت

تماعية واليونيسف في إطار وفرص" أجراها المجلس األعلى للطفولة في وزارة الشؤون االج

تنسيق مع المدرسة اللبنانية للتدريب االجتماعي في جامعة القديس يوسف و"تشايلد فرونتييرز" 

 وهي شركة استشارات دولية متخصصة في حماية الطفل.
 

 

 اإلنسانية المستجدات
 

 جريح 57قتلى و 5تفجيرات انتحارية في القاع تخلّف 
 

ا ثمانية انتحاريين في بلدة القاع الكائنة عند الحدود الشمالية متفجيران انتحاريان ارتكبهأدى 

 فرض حظر تجوّل  وتمآخرين.  57أشخاص وجرح  خمسةيونيو/حزيران إلى مقتل  58الشرقية في 

الجئ سوري مسجّل  015111تجدر اإلشارة إلى أن نحو  تموز/يوليو. 4منذ يوم اإلعتداء حتى 

مخيّم غير رسمي في أنحاء المنطقة. ولم ترد أي  000يقيمون في القاع ويعيش معظمهم في 

في بلدة القاع  الوحيد كز الرعاية الصحية األوليةمرتقارير عن نزوح بعد التفجيرات. وقد تضرّر 

وبسبب األوضاع األمنية تعطل عمل في الهرمل. الصحية فأحيلت الحاالت الصحية الى مركز للرعاية 

 8؛ ولغاية ثماني منظمات دولية على األقل فب القاع وهي تعمل أساسًا في في األقضية األربعة

المنظّمات غير الحكومية المحلية  هذا وواصلت تموز/يوليو لم يكن الشركاء قد استئنفوا عملهم.

 ملها.عومن ضمنها الصليب األحمر اللبناني 

 
  

 اليوم العالمي لمكافحة عمل األطفال

لتركيز  5115ولية اليوم العالمي لمكافحة عمل األطفال في أطلقت منظمة العمل الد

 05االهتمام على االمتداد العالمي لعمل األطفال والخطوات الالزمة للقضاء عليه. وفي 

حزيران/يونيو من كل عام، يجمع اليوم العالمي الحكومات وأرباب العمل والعمال 

ص في أنحاء العالم لتسليط الضوء والمنظمات والمجتمع المدني إضافة إلى ماليين األشخا

 على  محنة األطفال العاملين وما الذي يمكن القيام به لمساعدتهم.

 

وكان محور اليوم العالمي لمكافحة عمل األطفال لهذا العام: وضع حدّ لعمل األطفال في 

مليون طفل عامل، وتزيد جميع سالسل التوريد من الزراعة  007سالسل التوريد. حيث يوجد 

 ى التصنيع والخدمات والبناء من خطر اللجوء إلى عمل األطفال.إل

 

اإلنتحارية في التفجيرات 

المساعدات  تعطّلالقاع 

 اإلنسانية.
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 معدّلة استشفائيةاألونروا تكشف عن سياسة 
 

بعد أشهر من المفاوضات مع القيادات الفلسطينية، أعلنت األونروا في األول من حزيران/يونيو عن 

في  01تصل فيها نسبة تغطيتها للرعاية من المستوى الثاني إلى  التي المعدّلة اإلستشفائيةسياستها 

في  في المئة 011في المستشفيات الخاصة و في المئة 01في المستشفيات الحكومية،  المئة

 في المئة 01للهالل األحمر الفلسطيني. وستحافظ الوكالة على تغطية بنسبة  ةالمستشفيات التابع

 5111مثل عالج السرطان وجراحة القلب( مع السقف المرفوع إلى ) للرعاية من المستوى الثالث

وسيساهم هذا الصندوق في تغطية الكلفة الكاملة  .ركي لمساعدة الالجئين الفلسطينيينيدوالر أم

جدر اإلشارة ت. للرعاية من المستوى الثاني في المئة 011لحاالت الفقر المدقع مانحًا تغطية بنسبة 

في المئة( كافة خدمات الرعاية  011) اإلصالح، تغطي بالكامل هذا إلى أن األونروا كانت قبل

 51لصحية من المستوى الثاني  لالجئين الفلسطينيين وذلك في جميع المرافق الطبية المتوافرة وا

دوالر أميركي  45511في المئة من تكاليف الرعاية الصحية من المستوى الثالث مع سقف يصل إلى 

الر في أنحاء مليون دو 71عجزًا في الميزانية يصل إلى  ًاإال أن الوكالة التي تواجه حالي ؛لكلّ تدخّل

 خفض في المساعداتالمنطقة إضافةً إلى طلب متزايد على الخدمات، قد اضطرت إلى إجراء 

 بغية تحقيق استدامة أكبر لعملياتها.
 

 مسح لألونروا والجامعة األميركية في بيروت حول الوضع االجتماعي واالقتصادي لالجئين اللبنانيين
 

والجامعة األميركية في بيروت يضم تحديثًا عن تقرير صادر صدر تقرير جديد مشترك عن األونروا 

عن أوضاع الفلسطينيين في لبنان. يقدم التحديث لمحة عن مواطن الضعف  5101في عام 

والتحديات االجتماعية واالقتصادية التي تواجه الفلسطينيين في أنحاء لبنان ومن ضمنهم أولئك 

 الذين هربوا من سوريا.

 

في المئة من الالجئين الفلسطينيين في لبنان ما زالوا يعيشون  05للتقرير تظهر أن  النتائج الرئيسية

من سوريا  الفلسطينيونون ؤالالجيواجه فيما . 5101في عام   هافسن النسبةي هوتحت خط الفقر، 

في  همفي المئة من 01 يعيشبحيث  الالجئين الفلسطينيين في لبنانمن مستويات فقر أسوأ بكثير 

من المجموعات األكثر ضعفا في المنطقة. وباإلضافة إلى ذلك، ارتفع معدل البطالة بين  موهفقر 

 .5105في المئة في عام  53إلى  5101في المئة في عام  7الالجئين الفلسطينيين في لبنان من 

 

 التمويل
 

 في المئة 50تمويل خطة لبنان لإلستجابة لألزمة يصل الى 
 

 قبل من مليون دوالر أميركي 718 حوالي تخصيص تم ،5100 حزيران/يونيو منتصف من اعتبارًا

 في الحكومية غير والمنظمات المتحدة األمم وكاالت تنفذها التي األنشطة إلى المانحة الجهات

لبنان  خطة لدعم مليون دوالر أميركي 855 حوالي من ضمن هذا المبلغ تخصيص تم. لبنان

 أفادت هذا، إلى باإلضافة. الخطة كامل متطلبات من المئة في 50مما يغطي  ،لإلستجابة لألزمة

عن حمل ما يقارب  الدولي والبنك الحكومية غير المنظمات من والشركاء المتحدة األمم وكاالت

 .5105مليون دوالر أميركي من العام  344

 

 فايزة قصة
 

 "حديقة جدارية" تساعد فايزة على دعم أسرتها
 

نحن نساء البقاع نعشق أن نكون مُنتِجات وال يمكننا البقاء من دون عمل"، تقول فايزة وهي "

 ؛"حديقة جدارية" في منزلها الكائن في بلدة بر الياسأرملة لبنانية وأم لخمسة أوالد أطلقت مؤخرًا 

)الفاو( التابعة لألمم المتحدة بتمويل  غذية والزراعةوهو مشروع زراعة مصغّرة تنفّذه منظمة األ

صندوق يمكن استخدام كل 

لزراعة محصولين متتاليين 

من الخضروات كل عام 

ولزراعة طيف متنوع من 

الخضروات  الصيفية 
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 :ب االتصال يرجى المعلومات، من لمزيد

  ochalebanon@un.org، أو البريد اإللكتروني:  white5@un.org، فرانس وايت-نآ، أو   sarrouf@un.org، منال صروف

 | www.unocha.org | www.reliefweb.int |النشرات اإلنسانية متوفرة على: 

 الذي يديره مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية.لبنان اإلنساني ل الصندوقمن 

 

وتعتبر الحدائق الجدارية أسلوبًا مثبتًا 

لزراعة الخضروات واألعشاب عاموديًا من 

دون استخدام أي أرض زراعية. ويتم 

متدنيّة صناعة هذه الجدران من مواد 

وجاهزة مثل الصناديق البالستيكية التكلفة 

المستخدمة أو المهملة أو الجدران 

المصنوعة من البالستيك المعاد تدويره. 

ويمكن استخدام كل صندوق لزراعة 

محصولين متتاليين من الخضروات كل 

عام ولزراعة طيف متنوع من الخضروات  

 ام.الصيفية والشتوية التي يمكن حصادها طيلة الع

أوالد فايزة متزوّجون وأحدهم عاطل عن العمل. ويفرض وضعها االقتصادي الصعب عليها أن  

تعمل لتعيل أسريتها وكسب المعيشة. وهي معتادة على العمل في أرض زراعية مع أوالد حميها. 

 نشبت خالل العام أدّت إلى توقّفها عن العمل.التي عائلية المشاكل أن بعض الإال 

 

تزرع البذور التي قدمتها الفاو قبل شهرين بدأت فايزة 

وتمكنت من البدء من االستفادة من المحاصيل طيلة شهر 

رمضان. وتقول في هذا السياق: "يعتبر الفتوش والتبولة 

من األطباق التقليدية على مائدة اإلفطار وهذا العام 

نستخدم الخضار التي زرعناها في منزلنا". وأضافت أن 

 رتها.الكمية كافية ألس

 

قرّرت فايزة االستفادة من خبرتها السابقة في مجال 

الزراعة وأضافت أنواع جديدة من الخضروات مثل الخيار 

والخس إلى حديقتها الصغيرة التي تضم عدد من األعشاب 

المتنوعة مثل الكزبرة، والبقدونس والحبق والهندباء. 

وقالت بشكل فخر: "أعلّم زوجات أبنائي أيضًا أساليب 

الزراعة وأشرف على عملهن طيلة العملية. في وسعهن 

 اآلن الزراعة في منازلهن".

 

يستهدف المشروع بشكل أساسي األسر المعيشية التي 

تعيلها امرأة واألسر ذات عدد األطفال المرتفع. وتضمّ 

 أسرة سورية. 051أسرة من اللبنانيين الضعفاء و 31 قائمة المستفيدين

  ، البقاع. المصدر: الفاوالياس"حدائق جدارية" في بر “

امرأة تتفقّد حديقتها المصغّرة في بر إلياس، البقاع. 

  المصدر: الفاو

"أعلّم زوجات أبنائي 

أيضًا أساليب الزراعة 

وأشرف على عملهن 

طيلة العملية. في 

وسعهن اآلن الزراعة في 

 ".منازلهن

 فايزة. -
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