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  :لبنان 

 االستجابة لألزمة السورية  

 السياق واستجابة البرنامج 

مليون سوري في  1.1قامت المفوضية بتسجيل أكثر من  •

لبنان، وهو ما يمثل أعلى نسبة تركيز لالجئين في العالم 

مقارنة بعدد سكانها. حيث يضع هذا التدفق ضغطاً كبيراً على 
 الموارد المتاحة والمجتمعات المضيفة. 

مع استمرار األزمة السورية، يزداد االعتماد على برنامج  • 

أكبر منظمة انسانية تكافح الجوع حول العالم -األغذية العالمي

من أجل تقديم المساعدات المنقذة للحياة لعدد كبير جداً -
من الالجئين. ومع ذلك، عنت الفجوات التمويلية اإلقليمية 

الضخمة، اتخاذ البرنامج لقرارات من أجل تحديد األولويات من 
أجل ايصال المساعدات المحدودة ألسر الالجئين األشد حاجة 

إليها. مع القيود المتواصلة، لن يتمكن برنامج األغذية العالمي 

 من تلبية االحتياجات الغذائية األساسية لهؤالء الالجئين. 

في لبنان، يقدم البرنامج المساعدات لالجئين السوريين  •

األكثر تضرراً والالجئين الفلسطينيين من سورية من خالل 

البطاقات اإللكترونية والتحويالت النقدية. إن البطاقات 
اإللكترونية هي الطريقة الرئيسية لتقديم المساعدات حيث 

أن األسواق المحلية قادرة على توفير ما يكفي من الغذاء. 

باإلضافة إلى ذلك، تسمح البطاقات للمستفيدين اختيار 
، ضخ برنامج األغذية 3112األطعمة المفضلة لديهم. منذ عام 

 مليون دوالر مباشرة في االقتصاد المحلي.  735العالمي 

يقدم البرنامج المساعدة التقنية إلى وزارة الشؤون  •

االجتماعية من خالل البرنامج الوطني الستهداف األسر األكثر 
(. من خالل هذا البرنامج، يتلقى NPTPفقراً في لبنان )

دوالر للشخص الواحد شهرياً. في  21اللبنانيون األكثر تضررأً 

شهري تشرين األول وتشرين الثاني، دعم برنامج األغذية 

العالمي البرنامج الوطني الستهداف األسر اللبنانية األكثر 
فقراً بتمويل من الصندوق المركزي لإلغاثة في حاالت الطوارئ 

 ومساهمة سخية من ألمانيا. 

يظهر تقييم التضرر متعدد القطاعات الخاص بالالجئين  •

( في لبنان استمرار تدهور حالة VASyR) 3117السوريين لعام 

. على وجه 3112األمن الغذائي في لبنان مقارنة بعام 
 التحديد: 

   2.82بالمائة من األسر تحت خط الفقر ) 51تقع 

 بالمائة.  71دوالر / فرد / يوم(، بزيادة من 

   بالمائة من األسر تحت خط سلة اإلنفاق  71تقع

 بالمائة.  32للبقاء على قيد الحياة، بزيادة من 

  بالمائة من األسر على تطبيق  75تعمل

استراتيجيات التأقلم السلبية الشديدة، 

 38واستراتيجيات مواجهة األزمات، بزيادة من 

 بالمائة. 

  بالمائة من األسر فقط باألمن الغذائي، وهو  5تتمتع

 بالمائة.  37انخفاض من 

  بالمائة من األسر من انعدام  32في حين تعاني

 بالمائة.  13األمن الغذائي المعتدل، وهي زيادة من 

قم باالطالع على الخريطة التفاعلية الخاصة ببرنامج األغذية العالمي من  

 http://bit.ly/1WFu6W0هنا:  

 

 األرقام

 12.7شخص تم الوصول إليهم من خالل   763,705:  آب
 دوالر

شخص تم الوصول إليهم من خالل   635,482أيلول: 

 دوالر 12.7

شخص مستهدف من خالل  616,950تشرين األول: 

 دوالر 12.7

 725، قام برنامج األغذية العالمي بضخ 3112منذ عام 

ي  مليون دوالر صاد اللبنان في االقت بشكل مباشر 

 من خالل برنامج البطاقة اإللكترونية. 

 مليون دوالر  63.4العجز الذي يعاني منه البرنامج: 

 برنامج األغذية العالمي/  إيلي مطر

 أبرز التطورات 

في شهر أيلول، استلزم النقص الشديد في التمويل  •

في التوزيعات والذي من شأنه زيادة عدد األسر  اً تغيير

التي تتلقى المساعدات. بدأ برنامج األغذية العالمي 
بتحديد "الحد األعلى" لألشخاص المستفيدين من كل 

أسرة وهو خمس أشخاص كحد أقصى. بالتالي، 
تتلقى األسر المؤهلة المكونة من أكثر من خمسة 

أشخاص المساعدات الغذائية لخمسة أشخاص كحد 

 للشخص الواحد بشكل شهري.  12.7أقصى بقيمة 

في شهر أيلول، قدم البرنامج المساعدات لـ  •

الجئ سوري متضرر من خالل القسائم  635,482

دوالر للشخص الواحد. في شهر  12.7الغذائية بقيمة 

 616,950تشرين األول، يخطط البرنامج لمساعدة 
 شخص. 



 3117* سيتم تمديد المشروع إلى شهر كانون األول 

 ** األرقام تحت المطابقة 

 من البرنامج الوطني الستهداف األسر اللبنانية األكثر فقراً  35،318*** بما في ذلك المستفيدين الـ 

 سيكون التقرير المقبل متاحاً في أوائل شهر تشرين الثاني 

http://cdn.wfp.org/syriainfo/lebanon.html  

 عمليات برنامج األغذية العالمي في لبنان

اسم 

 المشروع 
  *مدة المشروع

عدد األشخاص 

 المخطط له

متطلبات التمويل لعام 

5102  

  (بالدوالر)

الالجئون الذين تمت مساعدتهم من خالل 

 البطاقات اإللكترونية

 ما تم الوصول إليه

 **(أيلول)

 المخطط له

 ***(تشرين األول )  

EMOP 

200433 

  - 2012تموز    
كانون األول 

2015 
 664,658 655,980  63.4مليون  2,130,228
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 مساعدات برنامج األغذية العالمي 

في شهر أيلول، استلزم النقص الشديد في  •

التمويل تغييراً في التوزيعات والذي من شأنه زيادة عدد 

األسر التي تتلقى المساعدات. بدأ برنامج األغذية العالمي 
بتحديد "الحد األعلى" لألشخاص المستفيدين من كل 

أسرة وهو خمس أشخاص كحد أقصى. بالتالي، تتلقى 

األسر المؤهلة المكونة من أكثر من خمسة أشخاص 
المساعدات الغذائية لخمسة أشخاص كحد أقصى بقيمة 

 للشخص الواحد بشكل شهري.  12.7

باإلضافة إلى ذلك، اضطر برنامج األغذية العالمي إلى  •

تعليق كل المساعدات المقدمة لحاالت "شبكة األمان"، 
عاماً، األطفال دون سن الثانية،  71وهم: األشخاص فوق 

النساء الحوامل والمرضعات، واألشخاص المعوقين بشكل 
دائم. من خالل التقييمات المنزلية الشاملة، تمكن برنامج 

األغذية العالمي من التأكد أن هؤالء األفراد ينتمون إلى 
األسر الغير متضررة لذلك من المتوقع أن تتمكن األسر من 

تلبية احتياجاتهم من دون الحاجة إلى مساعدات برنامج 

 األغذية العالمي. 

خالل شهر أيلول، عمل البرنامج على تقديم المساعدات  •

الجئ سوري متضرر من خالل البطاقات  635,482لـ 

 20,498دوالر. كما ساعد البرنامج  12.7اإللكترونية بقيمة 

 الجئ فلسطيني من خالل بطاقات الصراف اآللي لألونروا. 

في شهر تشرين الثاني، يخطط البرنامج لمساعدة  •

 شخص.  717،271

 
 قطاع األمن الغذائي 

يشارك الفريق العامل المعني بقطاع األمن الغذائي  •

بشكل مكثف في التخطيط لخطة االستجابة لألزمة 
. يعمل القطاع بشكل وثيق مع وزارة 3117اللبنانية لعام 

الزراعة، وزارة الشؤون االجتماعية، منظمة األغذية 

والزراعة، ومنظمة العمل ضد الجوع غير الحكومية 
المشاركة في قيادة المجموعة. سيتم مشاركة المزيد من 

 التفاصيل في الشهر المقبل. 

 الشراكات 

يعمل البرنامج بشكل وثيق مع الحكومة اللبنانية وتربطه  •

عالقات أساسية مع وزارة الشؤون االجتماعية. يخطط 
برنامج األغذية العالمي لتطوير الشراكات مع وزارة الزراعة 

ووزارة التربية والتعليم. إن المحافظة على وبناء هذه 
الشراكات هو المفتاح لتخطيط برنامج األغذية العالمي 

 على المدى الطويل كما يبدو في التدخالت المتنوعة. 

 

من أجل األنشطة المتعلقة بالبطاقة اإللكترونية، يعمل 

 البرنامج في لبنان مع سبعة من الشركاء غير الحكوميين: 

منظمة العمل ضد الجوع، المجلس الدنماركي لالجئين،  •

انترسوس، ميرسي كوربس، منظمة األولوية الملحة، 

المساعدات الطبية العالمية، إنقاذ الطفل، ومنظمة الرؤية 
 العالمية. 

شكل برنامج األغذية العالمي شراكة جديدة مع الجامعة  •

 ( لتعزيز منهجية استهدافه. AUBاألميركية في بيروت )

 تحديث الموارد 

مليون دوالر  72.2يحتاج البرنامج إلى مبلغ إضافي قدره  •

 . 3117لمواصلة عملياته حتى نهاية عام 

أكبر الجهات المانحة لبرنامج األغذية العالمي في لبنان  •

هي: كندا، الدنمارك، المفوضية األوروبية،  3113منذ عام 

فرنسا، ألمانيا، اليابان، الكويت، هولندا، النرويج، المملكة 

العربية السعودية، المملكة المتحدة، صندوق األمم 
المتحدة المركزي لإلغاثة في حاالت الطوارئ، والواليات 

 المتحدة األمريكية. 

 أثر التمويل المحدود 

دوالر لعدد أقصاه خمسة  12.7مع حصول األفراد على   •

أفراد من كل أسرة، اضطر المستفيدون إلى اعتماد آليات 
التأقلم ذات آثار ضارة على المدى الطويل. حيث عملت 

األسر على تقليص أحجام وعدد وجبات الطعام، سحب 
األطفال من المدارس من أجل ارسالهم إلى العمل، 

التسول، االعتماد على الدين واالقتراض، البحث عن فرص 

عمل إضافية غير قانونية في مجاالت عالية المخاطر في 
 كثير من اآلحيان، أو التفكير في العودة إلى سورية. 

 

 جهات االتصال

إدوارد جونسون إدارة المعلومات:   

edward.johnson@wfp.org        +961 76320761 

سونج هي تشوي إدارة المعلومات: 

seonghee.choi@wfp.org       +961 76320586 

  


