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 الطوارئ الكبرى –لبنان 
 2022حزيران )يونيو(  1
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 إجمالي تمويل الجهود اإلنسانية الُمقدَّم من الحكومة األمريكية

مكتب المساعدات اإلنسانية 

التابع للوكالة األمريكية 
 دوالًرا 109,376,760 1للتنمية الدولية 

 

 2022ألعمال اإلغاثة في لبنان للعام المالي 

مكتب السكان والالجئين 

والهجرة التابع لوزارة 
 دوالر 116,100,000 2 الخارجية األمريكية

 

 دوالًرا 225,476,760 اإلجمالي (5لالطالع على بيان واٍف للتمويل الُمقدَّم من الشركاء، يُرجى مراجعة البيان الُمفصَّل في صفحة )
 

 
 (  USAID/BHAمكتب المساعدات اإلنسانية التابع للوكالة األمريكية للتنمية الدولية ) 1
(State/PRMمكتب السكان والالجئين والهجرة التابع لوزارة الخارجية األمريكية ) 2

 

 نظرة على الموقف

 2صحيفة الحقائق #

 2022للعام المالي 

أيار )مايو(، عن تمويل تزيد قيمته عن  10األمريكية، يوم  أعلنت الحكومة

مليون دوالر من مكتب السكان والالجئين والهجرة التابع لوزارة  111

مليون فرد من  1.5الخارجية األمريكية في سبيل تقديم المساعدات إلى 

  الالجئين السوريين والتجمعات السكنية التي تؤويهم في لبنان.

إلنسانية في مختلف أنحاء لبنان بسبب اآلثار التي أحدثها غزو تفاقم الحاجات ا

االتحاد الروسي ألوكرانيا في األسواق، فضالً عن األزمة االقتصادية 

  الطاحنة التي ما زالت مستمرة في البالد.

 أعلنت الوكالة األمريكية للتنمية الدولية، في شهر آذار )مارس(، عن تمويل

والر في سبيل تقديم المزيد من المساعدات الغذائية مليون د 64يبلغ قدره نحو 

 العاجلة في لبنان.

 مليون فرد من مواطنيه  2.5كان في لبنان، حتى شهر نيسان )أبريل(، نحو

والمهاجرين إليه والالجئين الفلسطينيين فيه في حاجة إلى المساعدات 

ا كان عليهم عددهم حتى 16اإلنسانية؛ وذلك بزيادة قدرها  شهر آب % َعمَّ

مليون فرد، وفق ما  1.9)أغسطس( من العام الماضي؛ إذ كان عددهم آنذاك 

  أوردته األمم المتحدة.

2.2 
 مليون

مواطن لبناني في حاجة إلى 

 المساعدات

 

)أبريل( نيسان  –األمم المتحدة 

2022 

1.5 
 مليون

الجئ سوري في حاجة إلى 

 المساعدات

 

 –خطة اإلغاثة من األزمة في لبنان 

 2022شباط )فبراير( 

86,200 
 

مهاجر في حاجة إلى 

 المساعدات

 

نيسان )أبريل(  –األمم المتحدة 

2022 

207.00 
 

الجئ فلسطيني في حاجة إلى 

 المساعدات

 

)أبريل( نيسان  –األمم المتحدة 

2022 
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 أبرز التطورات

 تقديم المزيد من المساعدات اإلنسانية لإلغاثة من أزمة السوريين في لبنانالواليات المتحدة تعلن عن 

ماليين دوالر؛  808أيار )مايو(، عن تقديمها المزيد من التمويل للمساعدات اإلنسانية بقيمة تبلغ نحو  10أعلنت الحكومة األمريكية، يوم 

مليون دوالر من المساعدات اإلنسانية  111مويالً تزيد قيمته عن وذلك بقصد اإلغاثة من األزمة السورية في المنطقة. ويشمل ذلك ت

تي المقدمة من مكتب السكان والالجئين والهجرة التابع لوزارة الخارجية األمريكية إلى الالجئين السوريين في لبنان والتجمعات السكنية ال

والمنظمات العامة الدولية في لبنان، والتي تقوم على إمداد وتشمل هذه المساعدات الجديدة دعم المنظمات غير الحكومية  تؤويهم هنالك.

الفئات المستضعفة للغاية بالخدمات التعليمية والصحية وإتاحة سبل العيش وخدمات الصحة الذهنية وخدمات الدعم النفسي واالجتماعي 

  دمات المياه والصرف الصحي والصحة العامة.والمساعدة النقدية المتعددة المجاالت ووسائل الحماية ومستلزمات اإليواء والتوطين وخ

 

مليون دوالر من المساعدات الغذائية العاجلة لإلغاثة من آثار زيادة  64الوكالة األمريكية للتنمية الدولية تعلن عن تمويل بقيمة قدرها 

 األسعار بسبب الصراع الدائر في أوكرانيا وتدهور قيمة العملة اللبنانية

ألقت الحرب التي تخوضها حكومة االتحاد الروسي في أوكرانيا واستمرار تدهور سعر صرف الليرة اللبنانية والتضخم بآثارها على لبنان؛ 

 فاشتد تقلب أسعار المواد الغذائية والمحروقات فيه؛ وهو ما كان له بالغ األثر في الفئات المستضعفة من سكانه، وفق ما أفادت به منظمة

؛ وهي أحد شركاء مكتب المساعدات اإلنسانية التابع للوكالة األمريكية للتنمية الدولية من المنظمات (Mercy Corps)وربس ميرسي ك

ليرة مقابل الدوالر األمريكي  34,000أيار )مايو(، دون مستوى قدره  26فقد تدنى سعر صرف الليرة اللبنانية، يوم  غير الحكومية.

وذلك أشد انخفاض في قيمة الليرة اللبنانية في  ليرة مقابل الدوالر؛ 1,500ت سعر صرفها الرسمي عند الواحد، على الرغم من تثبي

كذلك،  األسواق منذ مطلع شهر كانون الثاني )يناير( من العام الجاري؛ وقد ألقى بظالله القاتمة على قدرة العوائل على شراء مستلزماتهم.

ألوكرانيا، وما تبعه من اضطراب في سالسل التوريد وزيادة أسعار األغذية على الصعيد  كان من آثار غزو حكومة االتحاد الروسي

وكانت نتيجة ذلك أن زادت أسعار  العالمي، أن اشتد التضخم في لبنان؛ وهو بلد يعتمد على وارداته من المحروقات والمواد الغذائية.

% في المدة ما بين مطلع شهر آذار )مارس( وأواخر شهر نيسان 30 % ووقود األوكتان بنسبة بلغت نحو60الديزل بنسبة بلغت نحو 

% في المدة ما بين نيسان )أبريل( من العام الماضي حتى نيسان )أبريل( من العام 900)أبريل(، بل إنها قد زادت بنسبة تزيد عن 

( من MFBزاد سعر سلة الطعام األساسية )وقد زادت، فضالً على ذلك، أسعار المواد الغذائية في مختلف أنحاء لبنان؛ إذ  الجاري.

ويتجاوز هذا السعر الالحق الحد األدنى الموضوع  ليرة في شهر نيسان )أبريل(؛ 700,000ليرة في شهر آذار )مارس( إلى  619,000

ل وتلبية حاجاتهم ليرة؛ وهو ما تشتد معه الصعاب التي تحول بين العوائل المتدنية الدخ 675,000رسميًا لألجور الشهرية، ومقداره 

بل إنه من المتوقع أن يشتد ازدياد أسعار المواد الغذائية بسبب استمرار الصراع الدائرة رحاه في أوكرانيا واستمرار تدهور  األساسية.

  سعر صرف الليرة اللبنانية، وفق ما تُِفيد به منظمة ميرسي كوربس.

 

إلى استفحال الحاجات اإلنسانية القائمة في الوقت الراهن وستقطع سبل وتحذر جهات اإلغاثة من أن زيادة أسعار السلع ستدفع 

المستضعفين من سكان لبنان إلى تحصيل الغذاء والخدمات الصحية األساسية ومواد التغذية وخدمات المياه والصرف الصحي والصحة 

كية للتنمية الدولية الدعم إلى برنامج األغذية العالمي ولإلغاثة من ذلك، يقدم مكتب المساعدات اإلنسانية التابع للوكالة األمري العامة.

(WFP.التابع لألمم المتحدة لتلبية الحاجات الغذائية لدى الفئات المستضعفة من سكان لبنان )  ،فقد أعلنت الوكالة األمريكية للتنمية الدولية

مليون دوالر بقصد إمداد أكثر من  64ي بقيمة قدرها في شهر آذار )مارس(، عن تقديمها مزيدًا من التمويل لبرنامج األغذية العالم

  فرد بالمساعدات الغذائية العاجلة، ومنها المساعدات الغذائية العينية وقسائم الغذاء. 740,000

 

انحة أخرى، وقد استطاع برنامج األغذية العالمي، وبدعم من مكتب المساعدات اإلنسانية التابع للوكالة األمريكية للتنمية الدولية وجهات م

مليون فرد في شهر نيسان )أبريل(؛ إذ قدم البرنامج المساعدات النقدية غير المشروطة إلى أكثر من مليون  1.7تقديم المساعدات إلى نحو 

فرد، فضالً عن تقديمه خدمات الحماية االجتماعية إلى ما يقرب من  300,000الجئ، والمساعدات الغذائية العينية إلى أكثر من 

وزاد برنامج األغذية العالمي، في شهر نيسان )أبريل(، كذلك، قيمة المساعدات النقدية الشهرية التي يقدمها  فرد آخرين. 250,000

ليرة لبنانية؛ وذك بقصد مساعدة متلقي هذه  500,000ليرة لبنانية للفرد الواحد، لتحصيل المساعدات، الغذائية، إلى  300,000لالجئين من 

 بية حاجاتهم األساسية في خضم هذا التضخم المتزايد.المساعدات على تل

 

  زيادة عدد المحتاجين إلى المساعدات اإلنسانية في لبنان

مليون فرد، فضالً عن  2.5أفادت األمم المتحدة، في تقرير صادر منها في شهر نيسان )أبريل( من العام الجاري، أنه يوجد في لبنان نحو 

زيادة تبلغ نسبتها نحو وفي هذه اإلحصائيات الصادرة في شهر نيسان )أبريل(  جة إلى المساعدات اإلنسانية.الالجئين السوريين فيه، في حا

% في عدد هؤالء المحتاجين مقارنة بما كان عليه عددهم في الخطة التي أعدتها األمم المتحدة بشأن اإلغاثة من األوضاع في لبنان 16

وتشمل هذه  مليون فرد فحسب. 1.9ي شهر آب )أغسطس( من العام الماضي؛ إذ كان عددهم آنذاك ، والتي صدرت ف2021/2022للعامين 
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الجئ فلسطيني  208,000مليون فرد من المواطنين غير القادرين في لبنان، فضالً عن  2.2اإلحصائيات التقديرية، في صيغتها المعدلة، 

ن ما زالوا ضمن الفئات األشد مليون سور 1.5مهاجر، وال يشمل ذلك عددًا قدره  86,200و رين المستضعفين في البالد ِممَّ ي من الُمهجَّ

وتأتي هذه الزيادة في الحاجات اإلنسانية مدفوعة،  .2022ضعفًا في لبنان وفق ما أوردته خطة اإلغاثة من األزمة اإلنسانية في لبنان لعام 

بين الناس وتحصيل الغذاء وغيره من الخدمات األساسية األخرى، ومنها في المقام األول، باألزمة االقتصادية في لبنان، والتي تحول 

خدمات الرعاية الصحية؛ وهو ما دفع بالعوائل إلى اللجوء إلى الطرق غير المستحبة للتكيف مع تلك األوضاع، ومنها االستدانة بمبالغ 

من المرجح أن يدفع استفحال تردي األوضاع االقتصادية في البالد  بل إن األمم المتحدة تحذر من أنه هائلة، وفق ما تُِفيد به األمم المتحدة.

وجدير  بالمزيد من الناس في غيابات الفقر وانعدام األمن الغذائي الحاد إن ظلت جذور األزمة االقتصادية الراهنة قائمة دون اجتثاثها.

أيار )مايو(؛ وهي االنتخابات األولى التي تُجَرى في البالد منذ أن  15بالذكر، في هذا المقام، أن االنتخابات العامة قد أُجِريت في لبنان يوم 

 .2019بدأت تعاني من عدد من الهزات االجتماعية واالقتصادية الكبرى بسبب األزمات المتشابكة فيها منذ عام 

 

  انقالب قارب يحمل مهاجرين من لبنان وفلسطين وسوريا ووفاة بعضهم جراء ذلك

نيسان )أبريل(؛ ما أسفر عن  24مهاجًرا من لبنان وفلسطين وسوريا قبالة سواحل مدينة طرابلس في لبنان يوم  84 انقلب قارب على متنه

وقد  منهم مفقودين حتى أواخر الشهر نفسه، وفق ما أفادت به األمم المتحدة. 23مصرع عدد ال يقل عن ستة أفراد، ومنهم رضيع، وظل 

فرد؛ إذ يحاول كثير من المهاجرين على متن هذه  1,500قاربًا، وحملت في مجملها أكثر من  40، نحو 2020أبحر من لبنان، منذ عام 

وتعزو جهات اإلغاثة كثيًرا من محاوالت  القوارب تحصيل حق اللجوء في أوروبا، ومن بينهم عدد متزايد من غير القادرين من اللبنانيين.

( والمفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون IOMزالت المنظمة الدولية للهجرة ) وما الخروج هذه إلى أزمة االقتصاد الكلي في لبنان.

 ( تحذران الالجئين والمهاجرين من أخطار هذا الخروج العشوائي من البالد.UNHCRالالجئين )

 

 جهود اإلغاثة التي تبذلها الحكومة األمريكية

 األمن الغذائي

، 2012يتولى مكتب المساعدات اإلنسانية التابع للوكالة األمريكية للتنمية الدولية، منذ العام المالي 

وقد بدأ مكتب  تقديم المساعدات الغذائية العاجلة والالزمة لتلبية حاجات الالجئين السوريين في لبنان.

، تقديم التمويل 2021المساعدات اإلنسانية التابع للوكالة األمريكية للتنمية الدولية، في العام المالي 

الالزم لدعم أعمال إمداد مواطني لبنان المتضررين من األزمة االقتصادية المستمرة هنالك 

ة األمريكية للتنمية فقد قدم مكتب المساعدات اإلنسانية التابع للوكال بالمساعدات الغذائية العاجلة.

وهو أحد شركاء المكتب، حتى تاريخه من العام الجاري، الدولية الدعم لبرنامج األغذية العالمي؛ 

ماليين دوالر إلتاحة المساعدات الغذائية العاجلة لالجئين السوريين في  104بتمويل يبلغ قدره نحو 

 ن.لبنان وغيرهم من الفئات من المستضعفين، ومنهم مواطنو لبنا

 

 الصحة والتغذية

م مكتب السكان والالجئين والهجرة التابع لوزارة الخارجية األمريكية الدعم إلى المفوضية السامية  يُقد ِ

ومنها خدمات  –لألمم المتحدة لشؤون الالجئين بقصد إتاحة خدمات الرعاية الصحية األولية والثانوية 

الرعاية الجنسية واإلنجابية، فضالً عن األدوية رعاية األطفال واألمهات والصحة الذهنية وخدمات 

لالجئين من السوريين وغيرهم من الجنسيات األخرى والمواطنين غير القادرين من  –والتحصينات 

وقد أصلحت المفوضية، كذلك، مركزين للرعاية الصحية األولية في محافظتي البقاع  اللبنانيين.

واستطاع  تحصين من وباء فيروس كورونا المستجد.والشمال بقصد تمكينهما من تقديم خدمات ال

ة دمركز الرعاية الصحية األولية، الذي أُصِلح في محافظة البقاع، بفضل ذلك، تقديم اللقاحات المضا

كانون الثاني  31فرد من المستضعفين هنالك حتى يوم  8,700لفيروس كورونا المستجد إلى نحو 

تكاليف إجراء فحوص الكشف عن اإلصابة بفيروس  وتتحمل المفوضية، كذلك، جميع )يناير(.

فقد تحملت المفوضية، منذ آذار  كورونا المستجد والعالج منه ألصحاب الحاالت من الالجئين.

 1,900فحص، فضالً عن تحملها تكاليف استشفاء أكثر من  3,860، تكلفة أكثر من 2020)مارس( 

كذلك، أمدَّت منظمة األمم المتحدة للطفولة  الجئًا، وذلك ضمن برنامج رعاية اإلحاالت لديها.

(UNICEF) ،؛ وهي أحد شركاء مكتب السكان والالجئين والهجرة التابع لوزارة الخارجية األمريكية

متطوع في مجال الصحة  50,000في المدة ما بين شهري كانون الثاني )يناير( وآذار )مارس(، نحو 

معلومات األساسية الالزمة لتوعية الناس بشأن اللقاحات، المجتمعية في محافظتي الجنوب والنبطية بال

 

205,000 

عدد مقدمي خدمات الرعاية الذين 

وصلتهم البيانات اإلعالمية بشأن 

بدعم من الحكومة التغذية 

األمريكية في المدة ما بين شهري 

كانون الثاني )يناير( وآذار 

 )مارس(

 أرقام أساسية

 

ماليين  103.8

 دوالر
قيمة الدعم الذي خصصه مكتب  

المساعدات اإلنسانية التابع 

للوكالة األمريكية للتنمية الدولية 

لتقديم المساعدات الغذائية العاجلة 

 2022 في العام المالي
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جهة من الجهات القائمة على تقديم خدمات الرعاية في مختلف  205,000فضالً عن إمدادها نحو 

واستطاعت هذه المنظمة، في غضون المدة نفسها،  أنحاء لبنان بالمعلومات المهمة بشأن التغذية.

طفل  11,300دقيقة الالزمة للوقاية من سوء التغذية إلى أكثر من كذلك، تقديم المكمالت الغذائية ال

  ممن هم في سن الخامسة أو أصغر من ذلك.

 

أكثيون "ويقدم مكتب المساعدات اإلنسانية التابع للوكالة األمريكية للتنمية الدولية، كذلك، دعمه إلى منظمة 

( ومنظمة IMCالهيئة الطبية الدولية )( ومنظمة Acción contra el Hambre) "كونترا إل آمبره

( بقصد إتاحة وسائل الدعم الصحي العاجلة في مختلف Relief Internationalريليف إنترناشونال )

وما زالت منظمة الهيئة الطبية الدولية، وبتمويل من مكتب المساعدات اإلنسانية التابع للوكالة  أنحاء البالد.

الدعم إلى مراكز الرعاية الصحية األولية في لبنان لتمكينها من إتاحة  األمريكية للتنمية الدولية، تقدم

استشارة في  3,000المساعدات الصحية المنزلية في المجتمعات المحلية، فضالً عن تقديمها أكثر من 

أداة  116,000مجال التوعية في المدة ما بين شهري شباط )فبراير( ونيسان )أبريل(، وتوزيعها أكثر من 

 30وات الوقاية الشخصية الضرورية ومستلزمات التصدي لتفشي العدوى والوقاية منها حتى يوم من أد

 نيسان )أبريل(.

 

 خدمات المياه والصرف الصحي والصحة العامة

م الحكوم ة األمريكية الدعم لبرامج إتاحة خدمات المياه والصرف الصحي والصحة العامة في تُقد ِ

جميع أنحاء لبنان بقصد تعزيز أحوال اإلمداد بالمياه والصرف الصحي والوقاية من تفشي فيروس 

ويقدم مكتب المساعدات اإلنسانية التابع للوكالة األمريكية للتنمية الدولية  كورونا المستجد هنالك.

مه إلى منظمة أكثيون كونترا إل آمبره ومنظمة الهيئة الطبية الدولية ومنظمة ريليف إنترناشونال، دع

، وجميعهم من شركائه من المنظمات غير (World Vision)فضالً عن منظمة وورلد فيجن 

نهم من تنفيذ برامج خدمات المياه والصرف الصحي والصحة العامة التي ال سب يل الحكومية، بما يُمك ِ

إلى االستغناء عنها، لضمان حصول العوائل المستضعفة على اإلمدادات الالزمة من هذه الخدمات، 

كذلك، تواصل منظمة األمم المتحدة للطفولة،  ومنها المنظفات والكمامات ومعقمات اليدين والصابون.

المياه الصالحة مكتب السكان والالجئين والهجرة التابع لوزارة الخارجية األمريكية، إتاحة  من بدعمو

ن يُِقيمون في مخيمات  250,000للشرب وخدمات الصرف الصحي ألكثر من  الجئ سوري ِممَّ

عشوائية في مختلف أنحاء لبنان؛ وهو ما من شأنه أن يساعد على الحد من األخطار التي تطول 

لإلغاثة من و الصحة العامة وتخفيف حدة التوترات المجتمعية التي تنشأ جراء شح الموارد المائية.

أزمة النقص الحاد في المحروقات والمياه في مختلف أنحاء لبنان، تولت منظمة األمم المتحدة 

مليون فرد من تحصيل المياه الصالحة للشرب، وذلك عن طريق  2.3للطفولة، كذلك، تمكين أكثر من 

ألمم المتحدة شرائها المحروقات الالزمة ونشرها فرق اإلغاثة العاجلة؛ وذلك بدعم من صندوق ا

 (.  CERFالمركزي لإلغاثة من الحاالت العاجلة )

 

 المساعدات النقدية المتعددة األغراض والحماية

بقصد إتاحة خدمات حماية األطفال، تقدم الحكومة األمريكية الدعم إلى سبع منظمات غير حكومية 

والوقاية من العنف الموجه حسب النوع االجتماعي، وخدمات الصحة الذهنية ووسائل الدعم النفسي 

ويقدم مكتب السكان  واالجتماعي، إلى الفئات المستضعفة من السكان في مختلف أنحاء لبنان.

ه إلى منظمة األمم المتحدة للطفولة بما والالجئين والهجرة التابع لوزارة الخارجية األمريكية دعم

نها من تقديم وسائل الدعم بالمساعدات االجتماعية المتكاملة للمستضعفين، ومنهم األطفال  يُمك ِ

والناجيات من حوادث العنف الموجه حسب النوع االجتماعي. وقد استطاعت هذه المنظمة، حتى 

ويَُضاف إلى ذلك أن  الحماية هذه. فرد بخدمات 130,000أواخر شهر آذار )مارس(، إمداد 

المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين؛ وهي أحد شركاء مكتب السكان والالجئين والهجرة 

المساعدات النقدية  –في شهر كانون الثاني )يناير(  –التابع لوزارة الخارجية األمريكية، قد وزعت 

عائلة من  2,000من عوائل الالجئين السوريين وعائلة  144,000المتعددة المجاالت على نحو 

الالجئين من جنسيات أخرى، وذلك بهدف تعزيز قدرة تلك العوائل على تلبية حاجاتهم األساسية 

والحد من التجائهم إلى اعتماد اإلستراتيجيات غير المحببة التي يُضطَّرون إليها للتعايش مع األوضاع 

  ي هذا الصدد.هنالك والتخفيف من خطر استغاللهم ف

 

 

250,000 

فرد تصلهم مساعدات المياه 

والصرف الصحي والصحة 

العامة المدعومة من الحكومة 

 األمريكية كل شهر

 

146,000 

عائلة وصلتهم المساعدات النقدية 

بدعم من الحكومة األمريكية في 

 شهر كانون الثاني )يناير(
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 التعليم

السكان والالجئين والهجرة التابع لوزارة تقدم منظمة األمم المتحدة للطفولة؛ وهي أحد شركاء مكتب 

الخارجية األمريكية، دعمها لألنشطة التعليمية التي تُجَرى للطلبة من الفئات المستضعفة من مختلف 

ماليين كتاب  3.1وقد استطاعت المنظمة، حتى أواخر شهر آذار )مارس(، توزيع نحو  أنحاء لبنان.

واستطاعت، كذلك،  س الحكومية في مختلف أنحاء البالد.مدرسي دعًما لألطفال المسجلين في المدار

مصباح  19,000وفي المدة ما بين شهري كانون الثاني )يناير( وآذار )مارس(، توزيع ما يقرب من 

مكتبي، من المصابيح التي تعمل بالطاقة الشمسية، على األطفال في مؤسسات التعليم الرسمية وغير 

كذلك، أحالت المنظمة التابعة لألمم  انقطاع التيار الكهربائي. الرسمية لتمكينهم من التعلم عند

طفل لتلقي التعليم، وقدمت الدروس األساسية  37,000المتحدة، في غضون المدة ذاتها، أكثر من 

ن تتراوح أعمارهم بين  7,000المكثفة لمحو األمية وتعليم مهارات الحساب ألكثر من  طفل ِممَّ

طفل  1,600ضالً عن تقديمها الخدمات العالجية الالزمة لشمول أكثر من العاشرة والرابعة عشرة، ف

وبدعم من مكتب السكان والالجئين والهجرة  من ذوي االحتياجات الخاصة في منظومة التعليم هنالك.

التابع لوزارة الخارجية األمريكية، كذلك، تواصل المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين 

ن تتراوح أعمارهم بين إجراء أحد  االختبارات األساسية لمحو األمية وتعليم الحساب لألطفال ِممَّ

ن ال يرتادون المدارس؛ بقصد المساعدة على إلحاقهم بمنظومة التعليم  العاشرة والرابعة عشرة، ِممَّ

ن فرد من الشباب، من الفئات المستضعفة م 200وقد ألحقت المفوضية، كذلك، نحو  العام الرسمي.

 الالجئين والتجمعات السكنية التي تؤويهم، بالتدريب المهني.

 

 
 

 

 

 

 

 

 1 2022التمويل اإلنساني الُمقدَّم من الوكالة األمريكية للتنمية الدولية لإلغاثة من األزمة في لبنان للعام المالي 

 المبلغ المكان العمل الشريك المنفذ

 مكتب المساعدات اإلنسانية التابع للوكالة األمريكية للتنمية الدولية

 الهيئة الطبية الدولية
وخدمات المياه والصرف الصحي الصحة، والحماية، 

 والصحة العامة
  دوالر 2,100,000 بيروت، وجبل لبنان، والشمال، والجنوب

 منظمة ريليف إنترناشونال
الصحة، والتغذية، والحماية، وخدمات المياه والصرف 

 الصحي والصحة العامة
  دوالر 3,375,000 بيروت، وجبل لبنان، والشمال، والجنوب

 موجز السياق

  مليون الجئ إلى إجهاد موارد البالد ونشوء الحاجات  1.5يُؤوي لبنان أكبر عدد من الالجئين مقارنة بأي بلد آخر. وقد أدى توافد نحو

اء تراكم األزمات منذ عام  اإلنسانية الكبرى فيها. ، 2019وقد شهد لبنان، كذلك، عددًا من الصدمات االجتماعية واالقتصادية الكبرى جرَّ

ومنها استمرار التزعزع السياسي، واشتداد التدهور االقتصادي، وظهور فيروس كورونا المستجد؛ وهي األزمات التي تفاقمت معها 

 نشوء حالة التزعزع التي ما زالت رحاها تدور في مختلف أنحاء البالد.  األوضاع االقتصادية والمالية، وأدت إلى 

  وقوع انفجارات متزامنة في المستودعات بالقرب من مرفأ بيروت؛ وهي 2020آب )أغسطس( عام  4وكان لبنان قد شهد، يوم ،

ر بنحو  180االنفجارات التي أسفرت عن مصرع ما ال يقل عن   آخرين، َحَسَب ما أفادت به الحكومة اللبنانية. 6,500فردًا وإصابة ما يُقد ِ

فرد، وتسبَّبت في نزوح كثير من  171,600بناية، وطالت آثارها  48,000وتُِفيد جهات اإلغاثة بأن االنفجارات قد ألحقت األضرار بنحو 

ات تكيفها مع األوضاع قد أُجهِدت بالفعل بسبب العوائل من الُمستضعَفين من اللبنانيين والفلسطينيين والسوريين؛ وهي العوائل التي كانت آلي

آب )أغسطس( من  7يوم  –ولإلغاثة من ذلك، نشرت الوكالة األمريكية للتنمية الدولية  استمرار األزمة االجتماعية واالقتصادية في لبنان.

كت فريق إدارةDARTفريق اإلغاثة للمساعدة في حاالت الكوارث ) – 2020العام  ( المتمركز في RMTاإلغاثة ) ( في بيروت وحرَّ

حا يوم  واشنطن العاصمة، وذلك بقصد تنسيق جهود اإلغاثة. ل  21على أن هذين الفريقين قد ُسر ِ آب )أغسطس( من العام نفسه؛ إذ تحوَّ

 التركيز في جهود اإلغاثة إلى إعادة اإلعمار.

  وثي سي. شيادور"، جدَّدت السيدة 2021وفي األول من تشرين األول )أكتوبر( من عام" (Dorothy C. Shea) سفيرة الواليات ،

 ، جراء حالة الطوارئ الكبرى وما يصحبها من اآلثار اإلنسانية هنالك.2022المتحدة إلى لبنان، إعالن حالة الكوارث في لبنان للعام المالي 

 

 ماليين 3.1

كتاب مدرسي وزعتها منظمة 

األمم المتحدة للطفولة؛ وهي أحد 

شركاء مكتب السكان والالجئين 

والهجرة التابع لوزارة الخارجية 

األمريكية، على المدارس 

 الحكومية
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 العالميبرنامج األغذية 
المساعدات الغذائية: المشتريات المحلية واإلقليمية والدولية، 

 والقسائم
  دوالر 103,800,000 في جميع أنحاء البالد

  دوالًرا 101,760 في جميع أنحاء البالد دعم البرامج  

  دوالًرا 109,376,760 الدوليةإجمالي التمويل الُمقدَّم من مكتب المساعدات اإلنسانية التابع للوكالة األمريكية للتنمية 

 مكتب السكان والالجئين والهجرة التابع لوزارة الخارجية األمريكية

 الشريك المنفذ
وضع البرامج بناًء على الحواالت النقدية، والصحة، وإتاحة 

سبل العيش، والحماية، وسلع اإلغاثة، واإليواء والتوطين، 

 العامةوخدمات المياه والصرف الصحي والصحة 
  دوالر 7,400,000 في جميع أنحاء البالد

 منظمة األمم المتحدة للطفولة

وضع البرامج بناًء على الحواالت النقدية، والتعليم، 

والصحة، وإتاحة سبل العيش، والصحة الذهنية، والحماية، 

وسلع اإلغاثة، واإليواء والتوطين، وخدمات المياه والصرف 

 وبرامج الشبابالصحي والصحة العامة، 

  دوالر 36,200,000 في جميع أنحاء البالد

 المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين

وضع البرامج بناًء على الحواالت النقدية، والصحة، 

والتغذية، وحماية األطفال، والتعليم، ومكافحة العنف القائم 

على النوع االجتماعي، وخدمات المياه والصرف الصحي 

 والصحة العامة، وبرامج الشباب

  دوالر 67,500,000 في جميع أنحاء البالد

وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الجئي فلسطين 

 في الشرق األدنى

وضع البرامج بناًء على الحواالت النقدية، وحماية األطفال، 

والتعليم، ومكافحة العنف القائم على النوع االجتماعي، 

والتغذية، وخدمات المياه والصرف الصحي والصحة، 

 والصحة العامة، وبرامج الشباب

  دوالر 5,000,000 في جميع أنحاء البالد

  دوالر 116,100,000 إجمالي التمويل الُمقدَّم من مكتب السكان والالجئين والهجرة التابع لوزارة الخارجية األمريكية

  دوالًرا 225,476,760 2022لإلغاثة من الوضع في لبنان للعام المالي  الحكومة األمريكيةإجمالي التمويل اإلنساني المقدم من 

 .2022حزيران )يونيو(  1وتعكس هذه المبالغ، من ثم، التمويل المعلن عنه بدًءا من  يشير عام التمويل إلى تاريخ التعهد بسداد تلك األموال أو االلتزام بضخها، وليس إلى تاريخ تخصيصها. 1
جرة التابع لوزارة الخارجية األمريكية، أيًضا، في صحيفة الحقائق بشأن الطوارئ الكبرى في سوريا التي وقد أُوِرد التمويل الُمقدَّم من مكتب المساعدات اإلنسانية التابع للوكالة األمريكية للتنمية الدولية ومكتب السكان والالجئين واله 2

 (.USG Syria Complex Emergency Fact Sheetتعدها الحكومة األمريكية )
 

 
 

 المعلومات بشأن تبرعات الجمهور

  ِويمكنكم  ي أعمال اإلغاثة.إن أكثر طريقة من الطرق الفعالة التي يستطيع بها الجمهور المساعدة في جهود اإلغاثة هي التبرع نقدًا للمنظمات اإلنسانية التي تُجر

 .interaction.org نسانية التي تقبل التبرعات النقدية لإلغاثة من الكوارث في جميع أنحاء العالم على هذا الموقع اإللكتروني:االطالع على قائمة بالمنظمات اإل

  اإلغاثة بشراء المستلزمات المطلوبة )ويكون ذلك في المناطق تحث الوكالة األمريكية للتنمية الدولية على التبرع نقدًا ألنه يسمح للعاملين المتخصصين في

نحو سريع للغاية  المتضررة غالبًا(، ويخفف العبء عنهم فيما يتعلق بندرة الموارد )ومنها طرق النقل، ووقت العاملين، ومساحات التخزين(، ويمكن نقله على

 نكوبة وضمان تقديم المساعدات المناسبة من الناحية الثقافية والغذائية والبيئية.دون تحمل نفقات في ذلك، ولما فيه من دعم القتصاد المناطق الم

 :ولالطالع على المزيد من المعلومات، يُرجى زيارة 

o ( مركز المعلومات بشأن الكوارث الدوليةCIDI:التابع للوكالة األمريكية للتنمية الدولية على هذا الرابط ) cidi.org 

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

 

 

 

 للوكالة األمريكية  غاثة التي يضطلع بها مكتب المساعدات اإلنسانية التابع للوكالة األمريكية للتنمية الدولية، فيمكنكم مطالعتها على الموقع اإللكترونيأما نشرات أعمال اإل

 usaid.gov/humanitarian-assistance/where-we-work: للتنمية الدولية على هذا الرابط

https://www.interaction.org/
https://www.cidi.org/how-to-help/why-cash-is-best/
http://www.reliefweb.int/
https://www.usaid.gov/humanitarian-assistance/where-we-work

