
 
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
  
   

 
  
     
 

   
 

 

               احتفال اليوم العالمي للغذاء. المصدر: منظمة األغذية والزراعة

  نقاط رئيسية
  

  نتائج تقييم جوانب الضعف لدى الالجئين
 .٢٠١٧ السورّيين لعام

 
  َالصندوق اإلنسانّي للبنان ينّظم اجتماعا

الوعي ومناقشة الخطوات للمانحين لزيادة 
 .المستقبلّية

 
  المجتمع اإلنسانّي والالجئين والسلطات

 .المحلّية يضعون خّطة عمل خاصة
 

  التمويل المستلم لخّطة لبنان لالستجابة
ما زال منخفضاً  ٢٠١٧لألزمة في عام 
 .٢٠١٦ بالمقارنة مع عام

  
 
  

 )٢٠١٧ حزيران/يونيو ٣٠(منذ رقام باأل

 
 لالجئينالعدد التقديري 

  عدد الالجئين المسجلين
1,500,000 
1,001,051 

 

 35,000 عدد العائدين

عدد الالجئين الفلسطينيين من 
 سوريا

40,807 

عدد الالجئين الفلسطينيين في 
 لبنان

277,985 

 1,500,000 عدد السكان المضيفين المنتفعين

 مليون ٤٫٤ عدد السكان اللبنانيين

  
 تابعونا عبر تويتر

@OCHALebanon

@UNLazzarini

الى  لالنتسابيمكنكم مسح الرمز أدناه 
   التوزيع البريدي

  

 

 
  
  

 ينين والمستقبليّ المانحين الحاليّ  الذي يسعى إلى تعزيز العالقات بينط ھذا العدد الضوء على اجتماع المانحين يسلّ 
ات المستجدّ  ھذا العدد مقدّ يتملين. وباإلضافة إلى ذلك ن المحيانية من المانحللبنان وجمع آراء ميدني للنصدوق اإلنسا

 ة بعرسالة العمل الخاصّ لمحة عن خطّ و ٢٠١٧لعام  السوريينالجئين حول نتائج تقرير تقييم جوانب الضعف لدى ال
على وضعھا من قبل المجتمع اإلنسانّي والسلطات المحلّية والالجئين. ونختم العدد بلمحة عن التي يجري العمل حالياً 

 ة الجئة ضعيفة استفادت من المعونة النقدّية.وبقصّ  ٢٠١٧التمويل من أجل لبنان في الربع الثالث من عام 
  
 

  ٢٠١٧في عام  تتراجع ينالظروف المعيشّية لالجئين السوري
 

  ٢٠١٧إصدار تقرير تقييم جوانب الضعف لدى الالجئين السوريين لعام 
تقييم جوانب الضعف لدى الالجئين  التمھيدي لنتائج تقريرالفي تشرين األّول/أكتوبر  استلم مجتمع العمل اإلنساني

ويصدر ھذا  .لبنانن في يئين السوريسر الالجأل المعيشي للوضعوھو عبارة عن مسح سنوّي  ٢٠١٧ن لعام ييالسور
بشكل سنوي لتقديم معلومات قيمة عن الظروف التي يعيش فيھا الالجئون السوريون. كما  ٢٠١٣التقرير منذ العام 

تساعد النتائج التي يقدمھا في عملية انتقاء وتصميم البرامج التي تعمل الوكاالت اإلنسانية على تقديمھا للمجتمع، بما 
  .٢٠١٧لألزمة  في ذلك خطة لبنان لإلستجابة

  
  مستشريةحاالت الفقر ال تزال 

ن إذ أن نسبة األسر التي تعيش تحت خط يأظھر التقرير ارتفاع في نسبة الفقر وفي معّدل الدين بين الالجئين السوري
م في المئة خالل العا ٧١دوالراً أميركياً للفرد في اليوم الواحد، زاد من  ٣٫٨٤الفقر، أي التي ال تصرف ما يزيد عن 

في المئة من أسر الالجئين عن معّدل سلة الحد  ٥٨. ويقل مجموع نفقات ٢٠١٧في المئة في العام  ٧٦إلى  ٢٠١٦
ً لقيمة المواد التي تعتبر أساسية الستمرار األسرة. في حين  األدنى للبقاء على قيد الحياة، وھذه السلّة تشّكل مقياسا

 ٨٧ة، إال أن نسبة االقتراض لألموال شھدت ارتفاعاً ملحوظاً لتشمل حافظت األسر على نسبة مستقرة من الديون العالي
  في المئة من األسر.

  
ً كبيراً، تشكل القانونية اإلقامة تزال ال  ايجاد على القدرة وعدم اإلقامة تصاريح تجديد تكاليف ارتفاع أن حيث تحديا

في المئة فقط  ٣١أن  ت النتائج األولية للتقريركشفو .الالجئين ضعف من تزيدان رئيسيتان عقبتان يشكالن لبناني كفيل

 ٢٠١٧وفي محاولة لمعالجة األمر، ألغى مكتب األمن العام في شباط/ فبراير من أسر الالجئين يملك أحد أفرادھا إقامة. 
مم األ مفوضيةدوالر للشخص الواحد في السنة) لالجئين السوريين المسجلين لدى  ٢٠٠رسوم تجديد اإلقامة القانونية (

والذين لم يجددوا مستندات اإلقامة سابقاً إن كانت  ٢٠١٥كانون الثاني/يناير  األول منقبل  المتحدة لشؤون الالجئين
. العقبات التي تحول ٢٠١٦و ٢٠١٥عامي تلك ضمن خانة إقامة السياحة أو الرعاية أو الملكية أو اإليجارات خالل 

 نشرة العمل اإلنسانيّ 
 لبنان

  ٢٠١٧تشرين األّول/أكتوبر  ٣١ –آب/أغسطس  ١ | ٢٩العدد      

 
  في ھذا العدد

  
 ٢٠١٧ الظروف المعيشية لالجئين السوريين تتراجع في ١صفحة 
  للبنان ينّظم اجتماعاَ للمانحينالصندوق اإلنساني   ٢ صفحة
 مجتمع العمل اإلنساني يضع خّطة عمل لعرسال ٣صفحة 
 مستجّدات التمويل ٤ة صفح
  زينبقّصة  ٤ة صفح
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ن تؤثر على حركة الالجئين وتنقلھم وبالتالي تلعب دوراً أساسياً في الحد دون الحصول على اإلقامة القانونية يمكن أ
  من حصولھم على فرص العمل والخدمات األساسية.

  
ً على سكن مناسب  أما الضغوطات التي يشھدھا سوق سكن الالجئين السوريين يحول دون حصول األكثر ضعفا

في المئة في مباٍن  ٩في المئة من الالجئين في لبنان في مباٍن سكنّية في حين يعيش نحو  ٧٣يعيش وبأسعار معقول. 
مصنفة إجمالي مساكن الالجئين  نمفي المئة  ٤ الى ذلك،. رسميةفي المئة في مخّيمات غير  ١٧غير سكنّية ويعيش 

 ٢٠١٧في المئة في عام  ٣٣ني لتصل إلى نسبة اوازدادت حاالت اإلكتظاظ السك. على أنھا تشّكل خطراً على سكانھا
في المئة من الالجئين السوريين على استئجار مساكنھم، وقد لوحظ  ٨٠. ويعمل ٢٠١٦في عام  مئةفي ال ٢٧مقارنة بـ

ً في الشھر، مقابل  ١٨٣، حيث بلغ ٢٠١٧فيف في متوسط تكلفة اإليجار في عام انخفاض ط  ١٨٩دوالراً أمريكيا
  .٢٠١٦دوالراً أميركياً خالل العام 

  
تعاني المستشفيات والمراكز الصحية في لبنان من أعباء ثقيلة بسبب الزيادة المفاجئة في االستخدام مما أثر بشكل كبير 
على بنيتھا التحتية. وظلت حاجة الالجئين في الحصول على الرعاية الصحية األولية في األشھر الستة األخيرة مشابھة 

الحصول على الرعاية الطبية  منفي المئة  ١١المئة. فيما لم يتمكن  في ٤٦بنسبة  ٢٠١٦لما كانت عليه خالل سنة 
 .وذلك بسبب عدم قدرتھم على تسديد تكاليف أتعاب األطباء األولية

  
 ً   انعدام األمن الغذائّي ما زال مرتفعا

ما  إلى حدٍ في المئة من السكان السوريين يعانون  ٩١ّن ين أين السوريكشف تقرير تقييم جوانب الضعف لدى الالجئ
مقارنة مع بالفي المئة  ٢من إنعدام األمن الغذائي بتراجع بنسبة 

ويرتبط انعدام األمن الغذائي بشكل أساسي بضعف . ٢٠١٦
ما زالت و .لومحدودية فرص تأمين الدخ االقتصاديةالقدرات 

ة إلنعدام األمن نموارد الدخل المحدودة إحدى األسباب الكام
معونة  في المئة من أسر الالجئين أنّ  ٤٠ تحيث أفاد الغذائيّ 

الدخل الثالثة  مصادرتعتبر إحدى  برنامج األغذية العالمي
في المئة من  ٢٨ وعلى نحٍو مقلق، أفادت. اة بالنسبة لھالرئيسيّ 

بأن معونة البرنامج تعتبر مصدر الدخل الرئيسّي  األسر المعيشية
اء أكثر ضعفاً من تلك النس تعيلھاال تزال األسر التي  .ابالنسبة لھ

بقيت مستويات الدين  ،وباإلضافة إلى ذلك الرجال. يعيلھاالتي 
بحيث  ٢٠١٧عام ة في صفوف أسر الالجئين خالل مرتفعة للغاي

أن ما يقارب ثالث أرباع العائالت تقترض المال بھدف شراء 
 .الغذاء

  

  التعليم
في  ٤٩( سنة خارج المدرسة ١٨و ٣تتراوح أعمارھم بين ين الذين ثر من نصف أطفال الالجئين السورييعتبر أك

حيث في المئة في االلتحاق بالمدارس االبتدائّية  ١١، مع ارتفاع بنسبة نالمئة). إاّل أّنه تّم تسجيل بعض بوادر التحسّ 
 اللواتي الفتيات. وبلغت نسبة ٢٠١٧في المئة في عام  ٦٣إلى  ٢٠١٦في المئة في عام  ٥٢ ارتفعت ھذه النسبة من
ً نحو  ١٩و ١٥تتراوح أعمارھن بين  ً المتزوجات أو المرتبطات حاليا ما  في المئة. وأشار التقرير إلى أنّ  ٢٢عاما

  في المئة من الشباب يعملون بشكل منتظم. ٨يقارب الـ
  

 يد من المنحيتطلّع للمزللبنان  الصندوق اإلنساني
 

  المستقبلّية اآلفاقللبنان و حول إنجازات الصندوق اإلنساني تتمحور اتالنقاش
ً للمانحين في  نّظم الصندوق اإلنساني تشرين األّول/أكتوبر الستعراض انجازاته ومناقشة اآلفاق  ٢٤للبنان اجتماعا

مليون  ٢٠إلى زيادة المبلغ ليصل إلى  سعىمليون دوالر أميركي وي ١٫٧نحو على الصندوق حالياً  يحتويالمستقبلّية. 
 .٢٠١٨دوالر أميركي في عام 

 
حول وضع الصندوق وتعزيز العالقات مع  زيادة الوعيإلى  ةاإلنساني الشؤون منّسقھدف االجتماع الذي ترأسه 

المانحين الحالّيين والسابقين والوقوف على آراء المانحين المحتملين. كما استعرض االجتماع إنجازات الصندوق في 
 ثالثماع قّدمت دعم المجتمعات األكثر ضعفاً في لبنان من خالل مخّصصات سريعة ومرنة واستراتيجّية. وخالل االجت

حلول للحاالت الطارئة منّظمات غير حكومّية محلّية شھادات حّية حول السبل التي سمح لھا الصندوق من خاللھا تقديم 
لبنان، قام وباإلضافة ل إلشارة إلى أّن الصندوق اإلنسانيللمجتمعات األكثر ضعفاً. تجدر ا الملّحة ومعالجة االحتياجات

المنظّمات غير  مساعدةبدتھا القطاعات المختلفة لخطة لبنان لالستجابة لألزمة، ّية حدّ إلى دعم مجاالت استراتيج

يقوم الصندوق اإلنساني للبنان 
بمساعدة المنظمات غير 

الحكومية المحلية في عام 
بشكل استباقّي أكثر من  ٢٠١٧

أي وقت مضى حيث يتم 
تخصيص أكثر من نصف 

 التمويل المتاح لھذه المنظمات.

ارتفاع تكاليف تجديد تصاريح 
اإلقامة وعدم القدرة على 
العثور على كفيل لبناني 

يشكالن عقبتان رئيسيتان 
 .تزيدان من ضعف الالجئين
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يتم تخصيص أكثر من نصف التمويل حيث  استباقّي أكثر من أي وقٍت مضىبشكل  ٢٠١٧في عام  الحكومّية المحلّية
 .المتاح إلى ھذه المنّظمات

 

  
  

  األخرى االحتياجات الخاّصة والمجموعات المھمّشةة لذوي ق اإلنسانّي للبنان يعطي األولويالصندو
ً  ٢١للبنان بتمويل  ھذا العام قام الصندوق اإلنساني ً من خالل عملية تخصيص ٢٣لتنفيذ  شريكا  احتياطّية مشروعا

التركيز االستراتيجّي االمتثال لمحور . ساھمت ھذه المخّصصات في مليون دوالر أميركيّ  ٥٫٤وصلت قيمتھا إلى 
واألشخاص الذين يعانون من  سنّ وكبار ال ذوي االحتياجات الخاصةي االحتياجات الخاصة مثل بدعم ذو للصندوق

دعمت أنشطة كما ضة للخطر المعرّ شة والمجموعات المھمّ  المنّفذةاستھدفت المشاريع ومشاكل في الصحة النفسية. 
  القائمة. امجي كانت تھّدد استمرارّية البرالحيوّية الت التمويل اإلنسانيوعالجت ثغرات  رامية لالستجابة لعملّيات اإلخالء

 

 اإلنسانّي يضع خّطة عمل لبلدة عرسال العمل مجتمع
 

  ة عام بغية تنسيق االستجابة اإلنسانّية واإلنمائّيةخّطة لمدّ 
 

بلدة عرسال ل لمدة سنة واحدة ع السلطات المحلّية والالجئين من أجل وضع خطة عملحالياً م يعمل المجتمع اإلنساني
ين وتعاني من احتياجات اً كبيرة من الالجئالكائنة عند الحدود الشمالّية الشرقّية للبنان والتي تواصل استضافة أعداد

مع األھداف االستراتيجية الموضوعة في إطار خطة االستجابة ھذه تتماشى خطة العمل في جميع القطاعات.  ضخمة
 لمعالجة الوضع اإلنساني واالجتماعي واالقتصادي في عرسال. لجھود المبذولةتعزيز الألزمات في لبنان، وتھدف إلى 

بالعمل  متعلقةعناصر مختلفة ، فمبرفي منتصف تشرين الثاني/نو اإلنتھاء من إنجازھاالتي من المفترض  ،الخطة تشمل
تضمن في  ، كمازدواجيةالفجوات وتفادي اإل معالجةستقرار. وتھدف إلى الحرص على والتنمية وإرساء اال اإلنسانيّ 

ّية. الوقت نفسه تحسين التنسيق والمساءلة بخصوص الالجئين السوريين والمجتمعات اللبنانّية المضيفة والسلطات المحل
ً تشمل الخطة  رات المجتمعّية بين الالجئين والمجتمعات المضيفة خاصة دف إلى تخفيف التوتّ عنصر حماية يھأيضا

التحضير والتنسيق إلنجاز ھذه  العالقات بين ھذه المجتمعات قد شھدت توتراً كبيراً في األشھر القليلة الماضية. وأنّ 
وزارة الشؤون اإلجتماعية وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي،  ،مم المتحدة لشؤون الالجئينمفوضية األالخطة يتم ما بين 

 والبلدية.
 

خدمات كان ھناك استمرارية في تقديم العرسال، بلدة الوصول إلى ب التي تتعلّق الكبيرة وعلى الرغم من الصعوبات
للتمركز داخل  تاالالوك عدةالوضع في البلدة، تخطط  وبعد تحّسناإلنسانية األساسية على مدى السنوات الماضية. 

 .وطويل األمد البلدة بھدف تعزيز العمل الفّعال
  

جرود البلدة في في  التي قام الجيش اللبناني ة العسكريةقد شھد تحسناّ على إثر العملي لوكان الوضع األمنّي في عرسا
 .جرودالمن خاللھا مقاتلي داعش من  طرد والتي عرفت بعملية "فجر الجرود" والتي ب/أغسطسھر آش
 

ر بين المجتمعات المحلّية في تجدر اإلشارة إلى أن إدارة مياه الصرف الصّحي كانت من بين المحركات األساسّية للتوتّ 
وسكان البلدة. وفي السياق نفسه، يعمل برنامج األمم المّتحدة اإلنمائّي  ةبالنسبة للسلطات المحليّ  ةعرسال وتعتبر أولويّ 

ص شبكات مياه الصرف الصّحي وخطط معالجتھا بغية تعزيز قلة البنية التحتّية المتمّثلة بنواليونيسف على معالجة مشك
لمعالجة مياه  متكاملة بكةاالستقرار االجتماعّي بشكل مستدام. وتعمل الوكالتان على تطوير مشروع يتألف من بناء ش

من شأن ة. الصلذات  الصرف الصّحيمرافق معالجة وشبكة  الصرف الصحي ووضعھا قيد العمل في عرسال وتضمّ 
يمكن استخدامھا ألغراض  ثانوّية معالًجة ھذا المشروع حماية الصّحة العامة والمحافظة على البيئة وتقديم منتجات

  بناء شبكة الصرف الصحّي من شأنه استحداث فرص عمل تعتبر المنطقة في حاجة ملّحة إليھا. ّية. كما أنّ عزرا
 

من جانبھا قامت الحكومة اللبنانّية مؤخراً، وفي مسعى منھا للتعويض عن سنوات التھميش الطويلة التي عانت منھا 
ل ومن ضمنھا استثمارات في التعليم مليون دوالر أميركي إلجراء مشاريع إنمائّية في عرسا ١٥المنطقة، بتخصيص 

 والبنية التحتّية إضافة إلى تعويضات لمزارعي البلدة.

ة عنصر تشمل ھذه الخطّ 
حماية يھدف إلى تخفيف 

رات بين الالجئين التوتّ 
في والمجتمعات المضيفة 

المنطقة خاّصة وأّن العالقات 
بين ھذه المجتمعات قد شھدت 

اً خالل األشھر رتوتراً كبي
 القليلة الماضية.
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  المجتمعات الضعيفة في عرسال يلتقيمنسق الشؤون اإلنسانية 

في التاسع  فيليب الزاريني منسق الشؤون اإلنسانية قام
ممثلة  معل بزيارة إلى عرسا من تشرين األول/أكتوبر

مفّوضّية األمم المتحدة العليا لشؤون الالجئين ميراي 
دة من ضمنھا مكتب جيرارد وممثلين عن منظمات متعدّ 

األمم المّتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانّية، وبرنامج األمم 
. العالميّ المتحدة اإلنمائّي واليونيسف وبرنامج األغذية 

ئة مع ة الطارواإلنمائيّ ة االحتياجات اإلنسانيّ  الوفد  ناقش
استحداث فرص  أنّ  على السلطات المحلّية التي شّددت

والنظافة  المياه والصرف الصحيّ  مشاريععمل و
اتھا الرئيسّية. كما الصحّية للجميع والتعليم تعتبر اولويّ 

لّية والعاملين التقى الوفد ممّثلين عن اللجان السورّية المح
اإلنسانّييين الذين عّبروا عن مخاوفھم واحتياجاتھم 

ة والمساعدات الشتوّية للتعليم والصحة والمعونة الغذائيّ  ةة منح األولويّ وأبلغوه عن أھميّ  لمنسق الشؤون االنسانية
في البلدة  رسميخّيم غير الالجئين. واختتم الوفد جولته بزيارة مومن المجتمعات المضيفة  لكلّ بالنسبة  ةوالمعيشيّ 

 لى مشروع قناة المياه الذي ينفذه برنامج األمم المتحدة اإلنمائّي بالتعاون مع برنامج األغذية العالميّ ة إوزيارة ميدانيّ 
  العليا لشؤون الالجئين. ومفّوّضية األمم المتحدة

 

 مستجّدات التمويل
 

  تسّجل تمويالً أقل من العام المنصرم ٢٠١٧خطة لبنان لإلستجابة لألزمة 
  

 إجمالي الموارد التي استلمھا شركاء التنفيذ لدعم خّطة لبنان لالستجابة لألزمة ل، وص٢٠١٧بحلول نھاية أيلول/سبتمبر 
. وفي الفترة نفسھا من العام ٢٠١٧في المئة من نداء عام  ٢٧ما يشّكل  مليون دوالر أميركيّ  ٧٢٩،٣٢نحو  إلى

 في المئة من نداء العام السابق. ٤٠ما يشّكل  مليون دوالر أميركيّ  ٩٨٠الماضي، أفاد شركاء الخّطة عن استالم 
 

  
ً منخفض ة لبنان لالستجابة لألزمةلخطّ  يبقى التمويل المسَتلم  ا

 القائمة لتلبيةمما يؤثر على البرامج مقارنة مع العام السابق بال
. ويتجلّى االحتياجات الملحة للمجتمعات المضيفة والالجئين

سكن والصحة والمساعدة خاص في مجاالت ال ذلك بشكل
النقدّية لألشخاص الضعفاء الذين يعتمدون على الشركاء 

 . وعلى نحوِ الخدمات األساسيةاإلنسانّيين للحصول على 
 المصدر قلق ما زال  المزيد من الحلولتطبيق  مشابه، فإنّ 

 د.ما بالنسبة لخدمات المياه والوصول إلى التعليم الجيّ سيّ 
 

عتبر ت، ٢٠١٧وفي ظل وجود شھرين فقط في عام 
ھذا األمر أن يسمح بتخطيط . من شأن وبعده أساسّية ٢٠١٨الدعم لخطة لبنان لألزمة ووضوح الموارد لعام  زيادة
تطغى عليه التوترات االجتماعية وبوادر  متكاملة وناجحة في سياقِ أطول أمداً لضمان استجابة ة ومقاربات إنمائي إنساني

 إعياء متزايد لدى المجتمع المضيف.
  

 قّصة زينب
 

  بائس ّية ودعم طبّي ألسرة تعيش في وضعزيارات منزل
  

في كائنة و ف من غرفة واحدة من دون نوافذة تتألّ في شقّ تعيش من العمر  ٧٤سورية في الـ امرأةوھي  ،زينب انيتع
  .في قضاء المتن، من وضع صحّي حرج في أحد شوارع منطقة البوشرية مبنى متداعِ 

  
، تقّدر زينب بشدة الزيارات المنزلية. وھي تعاني من شخاص الذين يعيشون في وضع بائسديد من األعلى غرار العو

 مشروعارتفاع في ضغط الدم بشكل متواصل إضافة إلى تعقيدات أخرى بسبب كبرھا في السن. وبفضل المساعدة من 

       نّي إلى عرسال. المصدر: أوتشاسازيارة المنّسق اإلن

لخّطة يبقى التمويل المستلم 
لألزمة  لبنان لالستجابة

بالمقارنة مع العام  منخفض
مما يؤثر على بعض السابق 

.البرامج القائمة  

 المصدر: مفّوضّية األمم المّتحدة العليا لشؤون الالجئين .خمسة مانحينأھم 
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ية وكالة األدفنتست للتنمذه يتنف الصندوق اإلنسانّي للبنان وتتولّى الذي يمّوله (Helping Hands) "األيادي المساعدة“
 داً في حياة األسرة.في لبنان، أصبح بإمكان زينب حالياً شراء األدوية التي تحتاج إليھا والمشاركة مجدّ ‘) اأدر(’واإلغاثة 

   
 حفيدة ابنتھافي شقة متردّية مع ابنتھا وأحفادھا األربعة و تعيشھي من تحديات كبيرة.  ة زينبوفي الواقع تعاني أسر

معيل  ،حفيد األسرة المراھق ، أصبحماليّ ال دعمفي الشھر. وفي ظل غياب ال أميركيّ  دوالر ٤٠٠ يجاراإل حيث يبلغ
ً الحي الذي تعيش فيه األسرة انعدامشھد وباإلضافة إلى ھذه التحّديات ي األسرة وحاميھا. رابات طي األمن واضف اً كبير ا

  .ومذھبية دينية
 

 وفي ھذا السياق أعربت إبنة زينب عن رغبتھا في
عن  وطلب اللجوء بعيداً ا أسرتھ مغادرة البالد مع

البلدة التي كانت تسكن فيھا  أنّ  مضيفةً الشرق األوسط 
رت بالكامل. وفي خضم الضغوط األسرة في حلب قد دمّ 

ن ة ومخاوف السالمة، تثمّ ة والمشاكل الصحيّ الماليّ 
مشروع ھذا المن خالل  اھادة التي تتلقّ األسرة المساع

 األسرة.واستمرار بالنسبة لبقاء  أساسيةوالتي تعتبر 
  
  
 

 
 "األيادي المساعدة"ع رولمحة عن مش

ً اع ٦٠الذين تزيد أعمارھم عن  ،عدداّ كبيراً من المسّنين أنّ  كثيرة دراسات أشارت واالعتداء  قصاءمعّرضون لإل ،ما
حمي ن يعيشون بمفردھم في مجتمعاتھم وي" كبار السّن الذياأليادي المساعدة. يدعم مشروع "المتزايدة مال والمحنواإلھ

ً لالحتياجات  م متطّوعون من المجتمع الرعاية المنزلّيةوقدرتھم على التكّيف والصمود. يقدّ  عافيتھمكرامتھم و وفقا
مقّدمي المتطوعين إلى دعم ويھدف البرنامج كذلك الفردّية وذلك من خالل زيارات منزلّية أسبوعّية وفق جدول محّدد. 

أسرة  ٢٠٠من المحافظة على قدرتھم على رعاية المسنين في مجتمعھم. تستھدف األنشطة نحو  يمّكنھمالرعاية بحيث 
ع المضيف تعيش في مناطق الدكوانة والفنار والبوشرية في قضاء المتن والتي تم من الالجئين السورّيين والمجتم

  تصنيفھا كمناطق ضعيفة.

في خّضم الضغوط المالّية 
والمشاكل الصّحية ومخاوف 
السالمة، ثّمنت ھذه األسرة 
المساعات التي تلقّتھا عبر 

" األيادي المساعدةمشروع "
 والتي تعتبر أساسّية لبقائھا.

  المصدر: "أدرا"  –زينب وابنتھا ومتطوعة في وكالة "أدرا" 

  :ب االتصال الرجاء المعلومات، من لمزيدل

 ochalebanon@un.org،  أو البريد اإللكترونّي التالي: white5@un.org فرانس وايت-آن  أو elmurr2@un.org المر ميالنا

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