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كلمــة رئيــــس 
مجلس اإلدارة

ثمــان ســنوات مضــت وإنجــازات URDA فــي مجــال العمــل اإلنســاني تتطــور 
عامــًا بعــد عــام، هــي مؤسســة إنســانية وليــدة وحديثــة بمقاييــس الزمــن، لكنهــا 

ضخمــة بمقاييــس األداء واإلنجــازات. 
7 برامــج نوعيــة قدمــت URDA  مــن خاللهــا الكثيــر مــن المســاعدات علــى كافــة 
األصعــدة استشــعارًا بواجبهــا فــي رفــع المعانــاة عــن اإلنســان ليعيــش حيــاة كريمة، 
حيــث تعتمــد فــي أعمالهــا علــى ثوابــت تنطلق من أهداف وقيم إنســانية ســامية، 
ترتكز على تقديم المســاعدات للمحتاجين وإغاثة المنكوبين عبر آلية دقيقة، تتم 
مــن خــالل االســتعانة بمنظمــات األمــم المتحــدة والمنظمــات غيــر الربحيــة الدوليــة 

والمحليــة ذات الموثوقية العالية.
ولــدت URDA مــن رحــم المعانــاة عــام 2013 فــي لبنــان وأمــام موجــات النــزوح 
إليــه، وحصلــت علــى أول ترخيــص مــن نوعــه صدرعــام 2013 عــن وزارة الداخليــة فــي 
الجمهوريــة اللبنانيــة، وفــي 2014 حملــت »الريــادة« عنوانــًا إلنجازاتها حيث أسســت 
أول مستشــفى متكامــل فــي عرســال، وأول مركــز إيــواء لالجئيــن الســوريين فــي 

أ. ايمن هبش

لبنــان حمــل وفــق إحصــاء المفوضيــة الســامية لألمــم المتحــدة لشــؤون الالجئيــن 
الرقــم 1. 

وفــي خطــوة نوعيــة ومبــادرة مميــزة منهــا، عملــت URDA خــالل 2015 علــى 
تطبيــق رؤيــة إنســانية متكاملــة شــملت تنفيــذ مشــاريع إغاثيــة وتنمويــة يســتفيد 
منهــا الالجــئ واللبنانــي المحتــاج على حد ســواء. وتحقيقًا للمســؤولية االجتماعية 
تجــاه المجتمــع اللبنانــي المضيــف، قامــت بإنشــاء البنى التحتية واســتخدام الطاقة 

الشمســية فــي بعــض المخيمــات التابعــة لهــا لتخفيــض نســبة التلــوث . 
ــى  ــة إل ــم، حيــث وصلــت الفــرق اإلغاثي ــت العال إنجــازات URDA فــي 2017 جال
الالجئيــن فــي اليونــان والمجــر وصربيــا وشــواطئ المجــر، وهــي الجهــة اإلنســانية 
األولــى التــي وصلــت إلــى الالجئيــن الروهنغيــا فــي بنغــالدش بعــد تنظيــم  أول 

حملــة تبرعــات مــن نوعهــا بتقديــم مــن الشــعب اللبنانــي. 
وهاهــي 2018 تختتــم بشــهادة ثقــة تنالهــا URDA وســامًا علــى صــدر كل 
فــرد فيهــا مــن مؤسســين إلــى موظفيــن ومتطوعيــن فشــركاء.... فالمفوضيــة 
الســامية لألمــم المتحــدة لشــؤون الالجئيــن UNHCR  تعتبــرURDA الجهة األولى 
فــي تقديــم الخدمــات الصحيــة لالجئيــن فــي البقــاع ووقعت معها اتفاقية شــراكة. 
ــالت  ــة طلبــت مــن  URDA المســاعدة علــى إجــالء العائ كمــا أن الحكومــة اللبناني
المتضــررة مــن العواصــف والفيضانــات التــي ضربــت مخيمــات الالجئيــن فــي البقــاع 

مــع نهايــة عــام 2018 بســبب فيضــان نهــر الليطانــي.
اليوم نجحت URDA في نيل ثقة المجتمع المحلي والدولي وســتزيد حرصها 
علــى ميــزان الصــدق و الشــفافية فــي العمــل فــي األيــام القادمــة  لتكــون مرجــع 

ثقــة لــكل مســاهم وأمــان لــكل محتــاج.
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رؤيتنا لرعاية الالجئين في لبنان
أن نكــون المرجعيــة المنســقة والناظمــة لرعايــة الالجئيــن فــي لبنان وتأميــن احتياجاتهم 

ونقــل معاناتهــم وحمايــة حقوقهــم وتنميــة قدراتهــم وقــدرات المجتمع المضيف.
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األهداف العامة لرعاية الالجئين
ــة التــي تهــدف إلــى خدمــة الالجئيــن والمجتمــع  ــة والتنموي  إقامــة المشــاريع اإلغاثي

المضيــف فــي لبنــان.
 إيجاد ظروف حياة كريمة لالجئين في لبنان لحين عودتهم.

 بنــاء القــدرات لــدى الشــباب الالجــئ فــي لبنــان وتحويلــه إلــى مســاهم إيجابــي حيــث 
يوجــد، وإلعــادة بنــاء بلــده حيــن عودتــه.

ــة فــي مجــال دعــم  ــة العامل ــن الجميعــات المحلي ــة مــن التنســيق بي  إيجــاد أوســع حال
الالجئيــن.

ــة إلــى الجهــات الرســمية   العمــل علــى إيصــال صــوت الالجئيــن ومعاناتهــم الحقيقي
ــة واألمــم المتحــدة. اللبناني
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 باألرقام

أعداد الالجئين حول العالم تصل إلى أعلى مستوى في التاريخ 

ثلث اللبنانيين دون خط الفقر! 

نشــرت المفوضيــة الســامية لألمــم المتحــدة لشــؤون الالجئيــن إحصائيــات حــول ارتفــاع أعــداد الالجئيــن حــول العالــم خــالل 2018، مؤكــدة 
د أكثــر مــن 68.5 مليــون شــخص مــن منازلهــم، مــن بينهــم 24.5  أنهــا أرقــام لــم تشــهد لهــا البشــرية مثيــاًل. فوفقــا لتقريــر المفوضيــة، ُشــرِّ

مليــون الجــئ، أكثــر مــن نصفهــم مــن األطفــال.

وأظهــرت اإلحصائيــات أن هنــاك نحــو عشــرة مالييــن شــخص مــن دون جنســية حــول العالــم، وبالتالــي يفتقــرون إلــى حقوقهم األساســية 
مثــل التعليــم، والصحــة، والوظائــف، وحريــة الحركة.

5b2891c44.html/6/https://www.unhcr.org/ar/news/press/2018

كشــفت آخــر دراســات البنــك الدولــي عــن لبنــان للعــام 2017 عــن أن 30 فــي المئــة مــن اللبنانييــن تحــت خــط الفقــر، كمــا ذكــر التقريــر أن 
نســبة البطالــة وصلــت إلــى 30 فــي المئــة مــن عــدد الســكان فــي لبنــان، و36 فــي المئــة لــدى الشــباب فقــط خــالل العــام 2017 .

وبحســب دراســات أخــرى ســابقة تعــود للعــام 2016، فــإن أكثــر مــن مليــون ونصــف لبنانــي يعيشــون بـــ 4 دوالر فــي اليــوم، أي 120 
دوالرًا فــي الشــهر، كمــا تشــير هــذه الدراســات أيضــًا إلــى أن 8 فــي المئــة مــن الشــعب اللبنانــي يعيشــون فــي »فقــر مدقــع«.
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تتــوزع نســبة الفقــراء علــى المناطــق المهمشــة، حيــث حصــل البقــاع علــى الحصــة األعلــى بنســبة 38 فــي المئــة، 
يليــه الشــمال بنســبة 36 فــي المئــة، أمــا الجنــوب فوصلــت نســبته مــن الفقــر إلــى 32 فــي المئــة، وفــي النبطيــة 
25 فــي المئــة، أمــا نســبة الفقــر فــي جبــل لبنــان فكانــت 22  فــي المئــة، وحصلــت بيــروت علــى أدنــى نســبة وصلــت 

إلــى 16 فــي المئــة.

5b2891c44.html/6/https://www.unhcr.org/ar/news/press/2018

مناطق الفقر والحرمان

جوانب الضعف لدى الالجئين السوريين في لبنان 
خالل 2018

خــالل العــام 2018، تراكمــت ديــون الالجئيــن الســوريين فــي لبنــان أكثــر مــن أّي وقــت مضــى، هــذا مــا جــاء فــي 
خالصــة دراســة أمميــة ســنوية صــدرت عــن المفوضيــة الســامية لألمــم المتحــدة لشــؤون الالجئيــن باإلشــتراك مــع 

»برنامــج األغذيــة العالمــي« و »منظمــة األمــم المتحــدة للطفولــة اليونيســيف«.

من عائالت الالجئين السوريين 
يعيشون تحت خط الفقر

دون سلة الحد األدنى لالنفاق البالغة 
2.90 دوالر في اليوم 

ويقّيم التقرير جوانب الضعف لدى الالجئين السوريين في لبنان، في العام 2018، وجاء في التقرير 

%69%51
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الوثائق المدنيةاألمن الغذائيحماية الطفل
من األطفال الالجئين الذين تتراوح 

أعمارهم بين 5 و 17 سنة،
من العائالت ال تزال في 
حالة انعدام أمن غذائي.

من األطفال السوريين 
المولودين مسجلين في 

لبنان 

من والدات الالجئين ال تزال 
غير مسجلة

%5%34%97

%79 كانــوا يعملــون يومــًا واحــدًا علــى األقل شــهريًا 
خــالل األيام الدراســية. 

كمــا ســجل إرتفــاع فــي زواج األطفــال، حيــث 
تتــراوح  اللواتــي  الفتيــات  نســبة  وصلــت 
أعمارهــن بيــن 15 و 19 ســنة ومتزوجــات حاليــا 
%7 عــن  2018، زيــادة  %29 فــي عــام  إلــى 

الماضــي. العــام 

تحســن األمــن الغذائــي لالجئيــن الســوريين 
خالل عام 2017 بفضل االســتجابة اإلنســانية 
تــزال  ال  العائــالت  ثلــث  أن  اال  المكثفــة، 
فــي حالــة انعــدام أمــن غذائــي تتــراوح بيــن 

إلــى شــديد.  مــن متوســط   97% أّن  التقريــر  ســجل 
المولوديــن  الســوريين  األطفــال 
مــن  شــكل  لديهــم  لبنــان  فــي 
أشــكال التوثيــق إلثبــات والدتهــم، 
مــن  والدة  شــهادة  ســيما  وال 
المستشــفى، القابلــة أو المختــار. 
مــن  الرغــم  وعلــى  ذلــك،  ومــع 
المواليــد  تســجيل  فــي  التحســن 
الســوريين  لألطفــال  بالنســبة 
المولوديــن فــي لبنــان، فــإن 79% 
مــن والدات الالجئيــن ال تــزال غيــر 
 ،2018 عــام  فــي  تقنيــا  مســجلة 
حيــث لــم يكملــوا عمليــة التســجيل 

للــوالدات. الرســمي 
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التعليم
من األطفال السوريين المولودين 

مسجلين في لبنان  %56
أمــا علــى صعيــد التعليــم، يســتمر االلتحــاق بالمــدارس للفتيــات والفتيان 
فــي ســن المدرســة اإللزاميــة مــن ســن 6 إلــى 14 ســنة - باإلزديــاد مــن 

%56 فــي عــام 2016 إلــى %70 فــي عــام 2017 .
إلــى    6 المدرســة  يــزال األطفــال فــي ســن  إلــى ذلــك، ال  باإلضافــة 
14مــن ذوي اإلعاقــة يواجهــون تحديــات فــي الوصــول إلــى التعليــم، مــع 

التحــاق %44 منهــم فقــط.

ميراي جيرار
ممثلة »المفوضية السامية لألمم 

المتحدة لشؤون الالجئين« في لبنان، 

الوضع ال يزال محفوفًا بالمخاطر بالنسبة 
لمعظــم عائــالت الالجئيــن الســوريين فــي 
لبنــان، علــى الرغــم مــن الجهــود المبذولــة 
لمنــح أولويــة الدعــم للعائــالت األكثــر ضعفــا 
فــي عــام 2018. إن هــذه الدراســة بمثابــة 
تذكيــر مؤســف بالعقبــات اليوميــة التــي يمــر 

بهــا الالجئــون مــن أجــل النجــاة

https://www.unhcr.org/lb/12042--دراسة-أممية-سنوية-في-عام
html.-2018تراكمت-ديون-ا
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والمجتمع اللبناني
URDA

عمــاًل باألهــداف والقيــم التــي تعمــل URDA  علــى تحقيقهــا خــالل تنفيــذ أعمالهــا اإلنســانية وعلــى رأســها خدمــة المجتمــع اللبنانــي عبــر إقامــة المشــاريع اإلغاثيــة 
والتنمويــة وإيجــاد بيئــة حياتيــة مســتقرة للطبقــة المحتاجــة مــن اللبنانييــن. 

نضع بين أيديكم عدد من المحطات اإلنسانية المميزة التي ساهمت بدعم اللبنانيين في عدد من المناطق اللبنانية
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فــي إطــار برنامــج التعــاون العســكري المدنــي CIMIC  وبتمويــل مــن اتحــاد 
الجمعيــات اإلغاثيــة والتنمويــة فــي لبنــان، قامــت وحــدات مــن الجيــش اللبنانــي 
بتوزيــع الحصــص الغذائيــة علــى العائــالت اللبنانيــة المحتاجــة فــي بلــدات عرســال 

والهرمــل واللبــوة.
وبعــد التعــاون الــذي تكلــل بالنجــاح بيــن الطرفيــن، تمــت عمليــة أخــرى لتوزيــع 

الحصــص الغذائيــة علــى 400 عائلــة لبنانيــة فــي محلــة التبانة-طرابلــس. 
عالقــة الجيــش مــع URDA لــم تقتصــر علــى توزيــع الحصــص  والمعونــات علــى 
المحتاجيــن، بــل كانــت URDA والتــزال علــى اســتعداد دائــم للتعــاون مــع الجيــش 

اللبنانــي والمحافظــة علــى أرواح عناصــره. 
العســكرية  العمليــات  خــالل  اللبنانــي  بالجيــش  ألحقــت  التــي  األزمــة  فعقــب 
التــي شــنها علــى اإلرهابييــن  فــي منطقــة عرســال الحدوديــة، اســتقبل مجمــع 
عرســال الطبــي التابــع لـــURDA جرحــى الجيــش اللبنانــي حيــث تمــت معالجتهــم 

ــة. واالهتمــام بحاجاتهــم الصحي

التعاون بين الجيش 
URDAاللبناني و
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فــي ظــل الحصــار الــذي عانتــه بلــدة الطفيــل اللبنانيــة، ناشــد اتحــاد الجمعيــات 
اإلغاثيــة والتنمويــة فــي لبنــان URDA إلــى كســر حصــار البلــدة والتخفيــف مــن 
معانــاة أهلهــا مــن اللبنانييــن وتســليط الضــوء علــى هــذه البلــدة اللبنانيــة التــي 
تعانــي منــذ مــدة طويلــة، حيــث حوصــرت فيهــا 400 عائلــة لبنانيــة كونهــا تقــع 
علــى مقربــة مــن مناطــق النــزاع فــي ســوريا وتشــكل لســانًا يدخــل ســوريا 

ــة.  وتحيــط بــه مــن جوانبــه الثالث

URDA الجهة األولى التي 
أدخلت قوافلها اإلنسانية 
إلى بلدة الطفيل اللبنانية 

المحاصرة 

وقــد قامــت URDA بتســيير قافلتيــن تحمــل المســاعدات اإلغاثيــة مــن حصــص 
غذائيــة وكميــة مــن األدويــة والوقــود والخبــز إضافة إلى مســتلزمات مســتوصف 
طبــي متكامــل يمــارس دوره فــي معالجــة األهالــي وهــو الوحيــد فــي البلــدة، 
كمــا حملــت القافلــة الثانيــة معــدات فــرن وأطنــان مــن الطحيــن، كذلــك حملــت 

أدويــة لتعقيــم ميــاه الشــرب وحاجيــات لألطفــال مــن حفاضــات وحليــب.
URDA حملــت قضيــة بلــدة الطفيــل علــى عاتقهــا ونظمــت مؤتمــرًا صحفيــًا 
ــر الداخليــة  ــارات إلــى المســؤولين اللبنانييــن منهــم وزي وقامــت بعــدد مــن الزي
الســابق األســتاذ نهــاد المشــنوق الــذي تعهــد بفتــح طريــق الطفيــل مــن الجهــة 
اللبنانيــة وتــم التعــاون مــع الجيــش اللبنانــي لتأميــن الممــرات اآلمنــة مــن وإلــى 

الطفيــل لضمــان وصــول المســاعدات.
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وألن URDA تســعى إلــى تمكيــن أفــراد المجتمــع اللبنانــي وبنــاء قدراتهــم 
وتحويلهــم مــن مســتهلكين إلــى منتجيــن، كان مشــروع ســند لتمويل المشــاريع 
الصغيــرة . وتكمــن أهميــة هــذا المشــروع فــي تحقيــق التنميــة االقتصاديــة 
واالجتماعيــة وذلــك عبــر تمويــل ميســر الســداج للمشــاريع اإلنتاجيــة الصغيــرة. 
القــى مشــروع ســند نجاحــًا كبيــرًا فــي بيــروت والشــمال، وســاهم فــي تخفيــف 
ــر تمكيــن المســتفيدين مــن ذوي الخبــرات مــن  أعــداد العاطليــن عــن العمــل عب

تأســيس عمــل خــاص يعــود عليهــم بالفائــدة والربــح. 
وفــي عــام 2018 ، تــم تمويــل 119 مشــروعًا إنتاجيــًا صغيــرًا أســهموا فــي إعالــة 

858 فــردًا معظمهــم مــن اللبنانييــن. 
وقــد بلــغ مجمــوع العائــالت اللبنانيــة الفقيــرة المحتاجــة التــي اســتفادت مــن 

المشــروع 500 عائلــة حتــى اآلن. 

سند لتمويل المشاريع 
الصغيرة
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  URDA وألن المســؤولية والحياديــة مــن أهــم القيــم اإلنســانية التــي تســعى
خــالل  تضــررت  التــي  اللبنانيــة  األســر  بنجــدة  قامــت  تحقيقهــا،  علــى  للعمــل 
وبعــض  اللبنانــي  الجيــش  بيــن  التبانــة  بــاب  فــي  حصلــت  التــي  االشــتباكات 
المســلحين.كذلك األمــر بالنســبة إلــى االشــتباكات التــي ســبق وحصلــت فــي 
 URDA مخيــم عيــن الحلــوة لالجئيــن الفلســطينيين فــي صيداحيــث تحملــت
مســؤولية مســاعدة األســر اللبنانيــة والفلســطينية علــى حــد ســواء  ألنهــا 
تســعى لالحتفــاظ بثقــة الجميــع وتمتنــع عــن اتخــاذ موقــف مــع طــرف ضــد آخــر 

أثنــاء النزاعــات. 

ل URDA لنجدة العائالت 
ّ
تدخ

اللبنانية التي تضررت خالل 
اشتباكات عين الحلوة وباب 

التبانة
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وفــي رحلــة إغاثيــة لنجــدة أهالــي عرســال مــن صقيــع الشــتاء قــام وفــد مــن URDA بزيــارة مبنــى بلديــة عرســال ولقــاء رئيــس البلديــة علــي الحجيــري وتوزيــع الحصــص 
الغذائيــة علــى أكثــر مــن 300 أســرة لبنانيــة . 

هذا واستفادت عدد من العائالت اللبنانية المحتاجة من مشروع تنموي لتوزيع األبقار في الشمال اللبناني. 
هذا وتقدم URDA الخدمات الطبية في مركز ها الطبي في عرسال لـ700 حالة شهريًا للعائالت المحتاجة في عرسال والجوار. 

URDA تمد يد العون للبنانيين في عرسال والشمال 
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وضمــن مشــروع مميــز قامــت بــه URDA عبــر شــبكة الصــرف الصحــي فــي 
ــة ممــا أدى لتأميــن خدمــات الصــرف الصحــي  الريحانيــة فــي بلــدة ببنيــن العكاري

ــة فــي المنطقــة. ــة لبناني لـــ100 عائل

تكفــل URDA عــددًا مــن األيتــام اللبنانييــن فــي مناطــق عكار وطرابلــس والبقاع 
وبيــروت وهــي تقــدم لهــم الخدمــات الطبيــة والتعليميــة والدعــم النفســي 

والرعايــة االجتماعيــة واألســرية.

URDA والبنـــــــى التحتيــــــــــة 
في عكــــــار

URDA وكفالة األيتام



19



20

تتركــز مهمــة قطــاع اإلغاثــة فــي تأميــن المســاعدات األساســية 
لالجئيــن واألســر المحتاجــة مــن اللبنانييــن، مــن مــواد غذائيــة 
الكريــم.  العيــش  شــروط  لهــم  يؤمــن  بمــا  غذائيــة،  وغيــر 
ويشــمل هــذا أيضــًا االســتجابة الســريعة فــي الحــاالت الطارئــة، 
أرواح  علــى  للمحافظــة  والنزاعــات،  والكــوارث  كالعواصــف 
النــاس والتخفيــف مــن الضــرر الالحــق بهــم قــدر المســتطاع.

تّم ضمن هذا البرنامج تقديم

خدمة لالجئين والمحتاجين 
خالل 2018

قطــاع اإلغاثة

83,084,436 
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مجــــــاالت
المساعدات الغذائيةالعمـــــــل

تهــدف هــذه المســاعدات بصــورة أساســية لتأميــن 
الغذائيــة الضروريــة لالجئيــن والمحتاجيــن وفــق  المــواد 
التــي يوصــي بهــا برنامــج األغذيــة العالمــي،  الشــروط 
مــن خــالل توزيــع الخبــز والحصــص الغذائيــة، نظــرًا للحاجــة 
الكبيــرة والماّســة لهــذا النــوع مــن المســاعدات، وخصوصًا 
فــي ظــل األزمــات المتزايــدة والمتفاقمــة فــي المنطقــة 
األغذيــة  برنامــج  قــدرة  مــن  يزيــد  ممــا  العالــم،  وحــول 
ــة علــى تأميــن  ــره مــن المؤسســات الدولي العالمــي وغي
االحتياجــات الغذائيــة لألعــداد الضخمــة مــن المتضرريــن، 
ويوجــب علــى المؤسســات اإلغاثيــة المحليــة المســاهمة 

فــي ســّد العجــز.
وتنــدرج أيضــًا ضمــن هــذا اإلطــار المســاعدات الغذائيــة 
الموســمية، كالوجبــات الســاخنة واإلفطــارات خــالل شــهر 
رمضــان المبــارك، وحصــص األضاحــي فــي موســم الحــج 

وعيــد األضحــى.

خالل 2018، وصل عدد المستفيدين التراكمي 
من المساعدات الغذائية إلى  

مستفيدًا
679,079
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المساعدات غير الغذائية
االحتياجــات  توفيــر  فــي  المســاعدات  هــذه  ُتســهم 
والمحتاجيــن،  الالجئيــن  لألفــراد  األساســية  المعيشــية 
النظافــة  ومــواد  والمالبــس  النــوم  لــوازم  ســّيما  ال 
الشــخصية والمنزليــة وأدوات المطبــخ، وأدوات التدفئــة 
شــتاًء )كالمدافــئ والوقــود والســجاد( والتبريــد صيفــًا 
)كالمــراوح والبــرادات(، كمــا تشــمل أيضــًا المســاعدات 
كالحقائــب  العينيــة  المســاعدات  مــن  وغيرهــا  النقديــة، 

وغيرهــا. األطفــال  وألعــاب  والقرطاســية 

خالل 2018، وصل عدد المستفيدين من 
المساعدات غير الغذائية إلى

مستفيدًا
19,362
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اإلغاثة الطارئة
ُيعنــى هــذا المحــور مــن البرنامــج بتحقيــق االســتجابة الســريعة فــي أوقــات الطــوارئ واألزمــات الناتجــة عــن األحــوال الجويــة أو الكــوارث الطبيعيــة أو النزاعــات، 

بهــدف حمايــة األرواح والحــد قــدر اإلمــكان مــن األضــرار التــي قــد تلحــق باألشــخاص نتيجــة لهــذه األحــداث.
وضمــن هــذا المجــال، كانــت URDA مــن أولــى الجهــات التــي تحركــت إلغاثــة المتضرريــن جــراء  العواصــف الثلجيــة مــع حلــول فصــل الشــتاء وموســم األمطــار 
والثلــوج فــي لبنــان، وفــي ظــل األوضــاع المعيشــية الصعبــة التــي يواجههــا ســاكنو المناطــق الجبليــة فــي لبنــان والالجئــون الســوريون الذيــن يقطنــون فــي 
خيــام بــاردة بالــكاد تقيهــم المطــر والثلــوج، نفــذ اتحــاد الجمعيــات اإلغاثيــة والتنمويــة URDA مجموعــة مــن توزيعــات اإلغاثــة الشــتوية فــي مناطــق عرســال، 

والبقــاع، وشــبعا وهــي المناطــق األشــد بــرودة. 
ولــم تتوقــف كــوادر اإلغاثــة واإليــواء التابعــة فــي URDA عــن العمــل طيلــة أيــام العواصــف، حيــث تــّم تقديــم مســاعدات عاجلــة للعائــالت المتضــررة ، شــملت 

وقــود التدفئــة والمدافــىء والفــرش والبطانيــات والســجاد، إضافــة إلــى الحصص الغذائيــة وغيرها.
وفــي اإلطــار نفســه، تعــّرض عــدد مــن المخيمــات للحرائــق خــالل صيــف 2018، األمــر الــذي اســتدعى التحــرك الســريع لفريــق اإلغاثــة الطارئة لنجــدة المنكوبين 

وإعــادة تأهيــل خيامهــم وتزويدهم باحتياجاتهم األساســية.
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أبرز المشاريع 
في 2018

 مشروع »تحت الصفر« بدعم
من قطر الخيرية

اســتنفرت كــوادر قطــر الخيريــة بالتعــاون مــع URDA وأطلقــت 
مشــروع »تحــت الصفــر« الــذي يهــدف إلــى تخفيــف األضــرار التــي 
العواصــف والثلــوج واألمطــار فــي  تحــدث فــي الشــتاء بفعــل 
المناطــق المرتفعــة خصوصــًا فــي الوحــدات الســكنية غيــر المهيئــة 

فــي منطقــة عرســال. 
األســر  علــى   غذائيــة  100 حصــة  توزيــع  المشــروع   تضمــن 
المحتاجــة فــي أكثــر مــن مخيــم فــي منطقــة عرســال، إضافــة إلــى 
توزيــع 400 بطانيــة ووقــود التدفئــة علــى 2,000 عائلــة الجئــة 
بمعــّدل 20 ليتــر للعائلــة الواحــدة . كمــا شــمل المشــروع توزيــع 
113 خيمــة غيــر  800 طفــل، وإعــادة تأهيــل  لـــ  كســوة شــتوية 

صالحــة للســكن.
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مشاريع إغاثية متنوعة بدعم 
UMMAH CHARITY من

  UMMAH CHARITY لجمعيــة  اإلغاثيــة  المشــاريع  تنوعــت 
فــي 2018، حيــث قامــت وبالتعــاون مــع “URDA” بتنفيــذ عــدد 
البقــاع  فــي  الســوريين  لالجئيــن  التــي قدمــت  المشــاريع  مــن 
4,463 عائلــة مــن  وعرســال.  وخــالل شــهر رمضــان اســتفادت 
الحصــص الرمضانيــة فــي البقــاع وعرســال. وضمن مشــروع اإلغاثة 
الشــتوية الطارئــة تــم توزيــع الحصــص الغذائيــة ووقــود التدفئــة 
علــى 1,400 عائلــة. هــذا وقدمــت األضاحــي لـــ3,516 عائلــة فــي 

مخيمــات الالجئيــن فــي البقــاع وعرســال . 
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مشروع اإلغاثة الشتوية 
بدعم من جمعية 

PARCIC  اليابانية
مشــروع  بدعــم  اليابانيــة   PARCIC جمعيــة  قامــت 
الســوريين  الالجئيــن  لتزويــد  الشــتوية  اإلغاثــة 
ــة خــالل فصــل الشــتاء فــي مخيمــات   باالحتياجــات الملّح
الحصــص  تقديــم  تــم  حيــث   ، البقــاع  “URDA”فــي 
الغذائيــة ووقــود التدفئــة علــى 331 عائلــة الجئــة، إضافــة 
لتوزيــع 546 ربطــة خبــز مــن إنتــاج الفــرن اآللــي فــي قريــة 

النموذجيــة. العــودة 
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مشروع »معونة الشتاء«  
إلغاثة الالجئين السوريين 

بدعم من لجنة األعمال 
الخيرية في جمعية اإلصالح 

بتمويــل مــن لجنــة األعمــال الخيريــة فــي جمعيــة اإلصــالح  فــي 
البحريــن، قامــت “URDA”  بتنفيــذ مشــروع »معونــة الشــتاء« 
تقديــم  المشــروع  تضمــن  حيــث  الســوريين،  الالجئيــن  إلغاثــة 
الحصــص الغذائيــة ووقــود التدفئــة فــي مخيمــات البقــاع وعرســال 

األكثــر حاجــة ليســتفيد مــن التوزيعــات 500 الجــىء.
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مشروع المساعدات 
اإلغاثية للعائالت 

التركمانية عبر السفارة 
التركية في لبنان

بتبــرع كريــم مــن الشــعب التركــي والجمعيــات التركمانيــة فــي لبنــان، 
نفــذت “URDA” مشــروع المســاعدات اإلغاثيــة لتوزيــع الحصص الغذائية 

ووقــود التدفئــة علــى 400 أســرة تركمانيــة الجئــة.
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روهينغيا
وقفة إنسانية

عبر الحدود

فريق URDA في
»كوكس بازار«
إلغاثة الالجئين

الروهينغيا

قــام وفــد مــن اتحــاد الجمعيــات اإلغاثيــة والتنمويــة “URDA” بزيــارة بنغــالدش وتحديــدًا منطقــة كوكــس 
بــازار فــي تشــرين األول2017 لتفقــد أوضــاع الروهينغيــا الفاريــن مــن جرائــم اإلبــادة فــي إقليــم أراكان غربــي 

ميانمــار وتقديــم المســاعدات اإلغاثيــة لهــم. 
متخصــص  وميانمارفريــق  بنغــالدش  بيــن  مــا  الحدوديــة  المنطقــة  إلــى  توجــه  الــذي   ”URDA“ فريــق 
باإلســتجابة الســريعة للكــوارث حّضــر خطــة الطــوارئ وقــام بتنفيــذ عــدة مشــاريع، حيــث نصبــت الخيــام وأّمــن 
المــأوى المؤقــت لالجئيــن وزودهــم بالمســتلزمات الحياتيــة األوليــة مــن حصــص غذائيــة وميــاه للشــرب، إضافــة 
إلــى توزيــع حصــص النظافــة. كمــا نفــذ عــدد مــن المشــاريع الطبيــة وغيرهــا مــن المشــاريع التــي المســت 

االحتياجــات الملّحــة للمتضرريــن.
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رحلــة URDA إلــى بنغــالدش لــم تكــن كغيرهــا مــن الرحالت...رحلــة حملــت  فــي 
طياتهــا أســمى معانــي اإلنســانية.

أكثــر مــن مليــون الجــئ مــن الروهينغيــا ... رقــم أضافتــه وكالــة األمــم المتحــدة 
إلــى ســجل إحصاءاتهــا للمنكوبيــن حــول العالــم  مليــون الجــئ أكثــر مــن %80 منهــم 

مــن األطفــال والنســاء..
أطفــال ولــدوا كبــارًا بهمومهــم ومعاناتهــم، شــاهدوا قراهــم تحتــرق، أجبــروا 
ــواع االســتغالل.. ورغــم مأســاتهم عاشــوا  ــة المــوت.. تعّرضــوا ألشــد أن علــى رؤي
لحظــات مــن الفــرح برفقــة فريــق URDA  وأدركــوا ان للطفولــة ألوانــًا غيــر الغيــوم 

القاتمــة..

حملة  وقفة إنسانية 
عبر الحدود كانت 
األولى لكنها لن 

تكون األخيرة
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ــة والســورية  ــن مــن كافــة الجنســيات اللبناني ــة لكافــة المحتاجي ــة والثانوي ــة األولي ــة الصحي ــم الرعاي يهتــم هــذا البرنامــج بتقدي
والفلســطينية، بهــدف محاولــة تقليــل حجــم الفجــوة فــي الخدمــات الصحيــة المتوفــرة لهــم، وخصوصــًا فــي ظــل محدوديــة مــا 
تقدمــه الجهــات الدوليــة المعنيــة رســميًا فــي هــذا المجــال مقارنــة بحجــم االحتياجــات، الســيما وأن كلفــة الطبابــة واالستشــفاء 

باهظــة فــي لبنــان، بشــكل يفــوق بكثيــر قــدرة المواطــن اللبنانــي والالجــئ علــى تحملهــا.
لــذا، فــإن برنامــج الرعايــة الصحيــة ُيعــّد مــن أهــم البرامــج فــي عمــل اتحــاد الجمعيــات اإلغاثيــة والتنمويــة “URDA”، ولــه حصــة 
كبيــرة مــن مشــاريعه. وهــو مــن البرامــج التــي بــدأت منــذ تأســيس URDA، مــع مبادرتــه لتنظيــم الجهــود الفرديــة لمتابعــة 
المرضــى مــن الالجئيــن، وكذلــك اللبنانييــن المحتاجيــن ضمــن لجــان طبيــة فرعيــة موزعــة علــى كافــة األراضــي اللبنانيــة، تتبــع 

للجنــة طبيــة مركزيــة مقرهــا بيــروت.  
 ”URDA“ وفــي عــام 2018 تــم تقديــم 518,058 خدمــة لحوالــي 135,681 مســتفيد عبــر مركزيــن طبييــن يخضعــان إلدارة

بشــكل مباشــر، إلــى جانــب عــدد مــن المستشــفيات والمراكــز الطبيــة المتعاقــد معهــا فــي كافــة المناطــق اللبنانيــة.

قطــــــــــــــــــــــــاع
الرعاية الصحية
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مركز طبي مرخص يتألف من عيادات تغطي االختصاصات التالية:
الصحــة العامــة - األطفــال - النســائية والتوليــد - األمــراض الداخليــة والقلبيــة - األمــراض 
الهضميــة  - األســنان - الجراحــة العامــة - جراحــة العظــام  - األذن واألنــف والحنجــرة - جراحــة 

المســالك البوليــة.
 كما يضم المركز صيدلية وقسمًا للعالج الفيزيائي وإعادة التأهيل. 

وهــو يقــع فــي مجمــع العــودة النموذجــي المنتــج فــي منطقــة بــر اليــاس، حيــث يوفــر 
والغربــي،  األوســط  البقــاع  منطقــة  فــي  المقيميــن  الالجئيــن  مــن  كبيــر  لعــدد  العــالج 

المنطقــة. المحتاجيــن مــن أهالــي  واللبنانييــن 
وبلغ عدد الخدمات المقدمة خالل عام 2018  98,761 خدمة لـ 23,406 مستفيد.

مركز القرية الطبية - بر الياس

الخدمــــــــــــــــــــات المقـــــــــــــــــدمة 
فـــــــــــــــــــي عــــــــــــــــــــــــــام 2018

خـــــــدمــــــة

مستفيد

98,761
23,406

 URDA مراكز
للرعاية الصحية 
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تعمــل هــذه المراكــز علــى تأميــن الرعايــة الصحيــة األوليــة  والثانويــة، حيــث تنشــط فــي المناطــق التــي تضــم أعــدادًا كبيــرة مــن 
الفقــراء اللبنانييــن والالجئيــن، وذلــك عبــر تقديــم العــالج واألدويــة، إلــى جانــب إجــراء الدراســات حــول االحتياجــات الصحيــة والدوائيــة 

فــي المنطقــة التــي تعمــل فيهــا المراكــز، بهــدف تحســين المســتوى الصحــي العــام

الســوريين  لالجئيــن  خدماتــه  يقــدم  الــذي  الطبــي«،  عرســال  مجمــع 
ــر كادر متخصــص مكــون مــن  ــدة عرســال عب ــي بل ــن وأهال ــن اللبنانيي والنازحي
48 موظفــًا، ويضــم المستشــفى أقســامًا للطــوارئ والعمليــات واألشــعة 
والمختبــر وإقامــة المرضــى، إضافــة للعيــادات الخارجيــة، وهــو مجهــز بســيارة 

إســعاف.
عرســال،  فــي  األكبــر  الصحــي  المرفــق  بكونــه  المستشــفى  ويتميــز 
ممــا يجعلــه مرجعيــة أساســية للمعلومــات واإلحصــاءات المتعلقــة باألوضــاع 
الصحيــة فــي عرســال، وخصوصــًا فــي ظــل محدوديــة عــدد المنظمــات الصحيــة 
غيــر الحكوميــة العاملــة فــي المنطقــة، إضافــة إلــى ريادتــه فــي مجــال التوعيــة 

الصحيــة بكافــة أصنافهــا ومســتوياتها.

مجمع عرسال الطبي

الخدمــــــــــــــــــــات المقـــــــــــــــــدمة 
فـــــــــــــــــــي عــــــــــــــــــــــــــام 2018

مستفيد

352,977 
73,303 

خـــــــدمــــــة
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مشاريع برنامج
الرعاية الصحية 

في المستشفيات والمراكز 
الطبية المتعاقد معها

أطلقــت “URDA”  هــذا المشــروع لصالــح المرضــى المصابيــن بالقصــور أو الفشــل الكلــوي ومرضــى التالســيميا والهيموفيليــا وفقــر الــدم المنجلــي وأمــراض 
الــدم األخــرى التــي يحتــاج فيهــا المريــض لنقــل الــدم  بيــن الالجئيــن الســوريين، بدعــم مــن لجنــة المســاعدات النروجيــة )نــورواك( وذلــك ضمــن جهــود برنامــج الرعايــة 

الصحيــة لتخفيــف العــبء عــن المحتاجيــن بشــكل عــام، وعــن أصحــاب األمــراض المزمنــة بشــكل خــاص.
خــالل عــام 2018  قــدم المشــروع 8,763 خدمــة لـــحوالي 373 مريضــًا، 139مريضــًا منهــم بحاجــة لجلســات غســيل كلــى، و205 مريضــًا منهــم يعانــون مــن التالســيميا  

و 18 مريضــًا يعانــون مــن فقــر الــدم المنجلــي باإلضافــة إلــى 11 مريضــًا  يعانــون  مــن أمــراض الــدم األخــرى، ويحتاجــون لنقــل دم بشــكل دوري. 

مشروع عالج مرضى األمراض المزمنة
»القصور الكلوي المزمن، التالسيميا، الهيموفيليا، فقر الدم المنجلي«
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وفــي بدايــة شــهر كانــون الثانــي مــن عــام 2018، أطلــق برنامــج الرعايــة الصحيــة مشــروعًا جديــدًا لعــالج مرضــى غســيل الكلــى، حيــث تــم دعــم 60 مريضــًا باإلضافــة 
للمرضــى الســابقين، حيــث تــم تأميــن 642 جلســة غســيل كلــى لهــم. 

مشروع عالج مرضى الفشل الكلوي  لالجئين 
السوريين 
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نظــرًا للوضــع االقتصــادي المتدنــي فــي صفــوف معظــم الالجئيــن الســوريين، وفــي ظــل عجــز المفوضيــة العليــا لشــؤون الالجئيــن UNHCR عــن تغطيــة الكثيــر 
مــن األمــراض أو اإلصابــات بمــا فيهــا التشــوهات الخلقيــة ، كان التحــاد الجمعيــات االغاثيــة والتنمويــة المبــادرة األولــى فــي تنفيــذ مشــروع التشــوهات الوالديــة 
العظميــة الممــول مــن قبــل وزارة الخارجيــة  الفرنســية Le Centre de Crise et de Soutien بالتعــاون مــع سلســلة األمــل CDE1( La Chaine de l’espoir( فــي 

مرحلتــه الثانيــة لعــام  2018، حيــث تــم  معاينــة 285 مريــض وإجــراء 115 عمليــة جراحيــة.
وللســنة الثانيــة علــى التوالــي وبدعــم مــن CDE اســتكملت فعاليــات مشــروع التشــوهات الوالديــة العظميــة لــدى األطفــال الالجئيــن الســوريين حيــث تكفــل 
المشــروع خــالل عــام 2018 بتغطيــة تكاليــف معاينــات 40 مريضــًا وإجــراء العمليــات الجراحيــة لمعالجــة التشــوهات الخلقيــة العظميــة لــدى 30 مريضــًا ومتابعــة الحــاالت 

بعــد العمليــات الجراحيــة. 
هذا ودعمت السفارة األسترالية في لبنان مشروع التشوهات الوالدية العظمية وغطت تكلفة 19 عملية جراحية.

مشروع التشوهات الوالدية العظمية الناتجة 
عن منشأ خلقي
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يستهدف مشروع عالج التشوهات الخلقية األطفال الذين يعانون من تشوهات خلقة و تشمل الفتاق الخصية الهاجرة اإلحليل التحتي والشفة األرنبية .
 .LHF - Lebanon Humanitarian Fund   وذلك بدعم من صندوق لبنان اإلنساني

تــم مــن خــالل المشــروع تقديــم  265 استشــارة طبيــة  مــن قبــل أطبــاء مختصيــن بإشــراف برنامــج الرعايــة الصحيــة فــي”URDA” وتــم تحويــل 133 مريــض منهــم 
إلجــراء العمليــات  الجراحيــة. 

مشروع عالج التشوهات الخلقية
)الفتاق, الخصية الهاجرة ، اإلحليل التحتي والشفة األرنبية(
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اســتمرت URDA مــن خــالل مشــروعها  الجديــد بالتركيــز علــى التشــوهات الخلقيــة لــدى االطفــال ضمــن اســتراتيجيتها للتدخــل المبكــر وســد الفجــوة فــي العمــل 
الطبــي اإلغاثــي  وذلــك مــن خــالل إطــالق مشــروع عــالج التشــوهات الخلقيــة عنــد األطفــال دون عمــر 18 ســنة والذيــن يعانــون مــن الفتــاق، الخصيــة الهاجــرة، اإلحليــل 
 . Lebanon Humanitarian Fund   التحتــي وأمــراض العيــن الخلقيــة مثــل الحــول وانســداد مجــرى دمــع العيــن والســاد، وذلــك بتمويــل مــن صنــدوق لبنــان اإلنســاني
تــم مــن خــالل المشــروع تقديــم  568 استشــارة طبيــة  مــن قبــل اطبــاء مختصيــن بإشــراف برنامــج الرعايــة الصحيــة فــي “URDA” وتــم تحويــل 92 مريــض منهــم 

إلجــراء العمليــات  الجراحيــة.

مشروع عالج التشوهات الخلقية
»الفتاق, الخصية الهاجرة , اإلحليل التحتي و الجراحة العينية«.
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قطــاع الحماية
يهــدف هــذا البرنامــج إلــى تقديــم الحمايــة والدعــم القانونــي لمــن هــم بحاجــة لذلــك، ســواء مــن اللبنانييــن أو الالجئيــن علــى 
اختــالف توزعهــم فــي الســاحة اللبنانيــة واختــالف فئاتهــم العمريــة، بغيــة مســاعدتهم فــي تحســين أوضاعهــم إن لتأميــن 
الحمايــة لالجئيــن فــي لبنــان أســس كثيــرة يجــب االعتمــاد عليهــا، لتقديمهــا بالشــكل المطلــوب وذلــك بعــد دراســة االحتياجــات 
والظــروف المحيطــة بهــم فــي مختلــف المناطــق التــي لجــؤوا اليهــا فــي لبنــان، فهــم بحاجــة لخدمــات الحمايــة القانونيــة 
وخدمــات حمايــة الطفــل إضافــة إلــى خدمــات لمواجهــة العنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي والحمايــة مــن العنــف الجنســي 

القائــم علــى النــوع االجتماعــي وخدمــات التعايــش الســلمي. 

ــة فــي  ــة والتنموي ــات اإلغاثي ــاد الجمعي ــا اتح ــي قدمه ــة الت ــي برامــج قطــاع الحماي فيمــا يل
لبنــان “URDA” خــال 2018 :
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برنــــــــــــــــــامج
مجاالت العملحماية الطفل

يقــوم برنامــج حمايــة الطفــل بإنشــاء وإدارة مراكــز الحمايــة االجتماعيــة لليافعيــن فــي مخيمــات 
اللجــوء و المجتمعــات المضيفــة، إضافــة إلــى  تأهيــل وتدريــب الكــوادر وتطويرهــا بهــدف  إقامــة 
أنشــطة تســتقطب المســتفيدين ورصــد االضطرابــات النفســية واالجتماعيــة التــي يعانــون منهــا 
والعمــل علــى التخفيــف منهــا، وذلــك مــن خــالل العــالج الجماعــي، أو دراســة الحالــة، أو مــن خــالل 
نظــام اإلحالــة إلــى الجمعيــات األخــرى المتخصصــة حســب الحاجــة، حتــى تصــل بالمســتفيدين إلــى 

المســتوى المطلــوب مــن الصحــة النفّســية االجتماعيــة.

 التخفيــف مــن حــدة المعاناة التي عاشــها األطفال 
في ظــروف الحرب.

الظــروف  مــع  التكيــف  علــى  األفــراد   مســاعدة 
اللجــوء  ظــل  فــي  يعيشــونها  التــي  القاســية 
والســعي  التفكيــر  علــى  للعمــل  وتشــجيعهم 

أفضــل. لمســتقبل 
بالعــودة وبنــاء   تشــجيع األفــراد علــى الطمــوح 
مجتمعاتهــم المتضــررة للوصــول إلــى الحيــاة التــي 
يــوّدون أن يعيشــوها فــي مرحلــة العــودة والبنــاء.
 تقديــم دعــم التعليــم األساســي لألطفــال الذين 
ــة  ــز الحماي هــم خــارج صفــوف التعليــم ضمــن مراك

فــي مخيمــات اللجــوء و المجتمعــات المضيفــة.
 تقديــم دعــم التعليــم األساســي لألطفــال الذين 
ــة  ــز الحماي هــم خــارج صفــوف التعليــم ضمــن مراك

فــي مخيمــات اللجــوء و المجتمعــات المضيفــة.
 القيــام بأنشــطة ترفيهيــة اجتماعيــة مبنيــة علــى 
المشــترك  والعيــش  الســلمي  التعايــش  أســس 

بين األطفال واليافعين من مختلف الجنسيات. 
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نبذة عن المشاريع
مشروع الدعم النفسي االجتماعي 

في البقاع بتمويل من جمعية الشبان 
YMCA 2018  المسيحية

البقــاع  فــي  واالجتماعــي   النفســي  للدعــم  بســمات  فريــق  قــام 
بتمويــل مــن YMCA  بأنشــطة متنوعــة فــي مركــز حمايــة الطفــل فــي 
مخيــم العــودة – بــر اليــاس ، حيــث شــارك األطفــال االنشــطة المختصــة 
التــي تســاعدهم علــى التكيــف مــع وضعهــم الحالــي وتســاعدهم علــى 
ــرة التــي مــروا بهــا وإضافــة  ــة المري ــار الســلبية للتجرب ــص مــن اآلث التخّل

الــروح اإليجابيــة علــى حياتهــم.
اســتفاد مــن المشــروع 400 طفــل مــن خــالل 64 جلســة دعــم نفســي 
اجتماعي على مدار4 أشــهر للوصول بهم إلى وضع نفســي إجتماعي 
أكثــر اســتقرارًا، وتحقيــق قــدرة أكبرعلــى التأقلــم مــع المجتمــع المحيــط. 
كمــا عمــل المشــروع علــى اكتشــاف حــاالت االضطرابــات النفســية غيــر 

المســتقرة وبــدأ بمعالجتها. 
ولم يستثن المشروع أي فئة من المجتمع، حيث كان لذوي االحتياجات 

الخاصة نصيب أيًضا من خدمات الدعم النفسي االجتماعي.
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برنـــــــــــــــــــــامج
مجاالت العملتمكين المرأة

نبذة عن المشاريع
مشروع تمكين المرأة عبر القروض الحسنة بتمويل 

:COSPE 2018 من

يهــدف هــذا البرنامــج إلــى تقديــم خدمــات الدعــم النفســي واالجتماعــي للســيدات  واألرامــل 
والفتيــات اليافعــات فــي مخيمــات اللجــوء والمجتمــع المضيــف فــي مختلــف األراضــي اللبنانيــة 
بغيــة التخفيــف مــن حــّدة آثــار الصدمــات واألزمــات التــي تعرضــوا لهــا، ويتــم تنفيــذ البرنامــج عبــر 

فريــق بســمات المتخصــص بالدعــم النفســي واالجتماعــي.

 تقديــم الدعــم النفســي االجتماعــي للســيدات، 
األرامــل والفتيــات اليافعــات .

 تقديم خدمات محو األمية للسيدات واألرامل 
 تقديــم خدمــات وفــرص بنــاء القــدرات مــن خــالل 
تســاعد  التــي  اليدويــة  الحــرف  علــى  التدريبــات 

محتــرف. بشــكل  العمــل  علــى  الســيدات 
واألرامــل  للســيدات  صغيــرة  قــروض  تقديــم   
إضافــي  دخــل  لتأميــن  العمــل  علــى  القــادرات 

. تهــن ئال لعا

بالتنســيق مــع البلديــة ووزارة الشــؤون االجتماعيــة، وبدعــم مــن مؤسســة COSPE  اإليطاليــة،  تــم تقديــم الدعــم المــادي ألكثــر مــن 200 ســيدة مــن نســاء 
المجتمــع المضيــف والالجــئ عبــر قــروض حســنة )%0 فائــدة( يســتطعن مــن خاللهــا بــدء مشــاريعهن الخاصــة لدعــم عائالتهــن وتأميــن دخــل إضافــي يســاهم فــي 

التخفيــف مــن أعبائهــن. كمــا ســاهم المشــروع  بتنميــة مهــارات النســاء مــن خــالل دورات تدريبيــة علــى مهــن حرفيــة مــن اختيارهــن لمــا يناســب قدراتهــن.
المشروع الذي بدأ في 2018، سيستمر لمدة ثالث سنوات ليستهدف النساء في شمال لبنان  وتحديدًا مخيمات وقرى طرابلس وعكار. 
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مشروع التوعية االجتماعية 
للمرأة 2018:

المشــروع علــى تقديــم جلســات توعويــة  يقــوم 
مخيمــات  فــي  ســورية  ســيدة   200 لـــ  اجتماعيــة 

بهــن. الخاصــة  الحمايــة  مراكــز  فــي  اللجــوء 
ــة يجــب أن  ــع حياتي وشــملت الجلســات عــدة مواضي
تعــي المــرأة أهميتهــا وكيفيــة التعامــل معهــا كان 
االجتماعــي  النــوع  علــى  القائــم  العنــف  أبرزهــا  
إلــى  الــوالدات،  وتســجيل  القانونيــة  والحمايــة 
جانــب حقــوق المــرأة و الصحــة اإلنجابيــة والخدمــات 
المخيــم  حــول  الموجــودة  والصحيــة  االجتماعيــة 
مــن  وغيرهــا  عليهــا  الحصــول  يســتطعن  والتــي 

األساســية.  المواضيــع 
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برنــــــــــــــــــــــــامج
مجاالت العملالدعم القانوني

يســعى برنامــج الدعــم القانونــي ليكــون مرجعــًا قانونيــًا لتقديــم الخدمــات القانونيــة للفئــات 
األكثــر حاجــة لهــا بمــا فيهــا الالجئيــن والنســاء واألطفــال و معدومــي الجنســية واألشــخاص الذيــن 
يتعرضــون لالســتغالل واالعتــداء والعنــف عبــر فريــق قانونــي متكامــل يغطــي كامــل األراضــي 
اللبنانيــة يهــدف إلــى تقديــم خدمــات االستشــارات القانونيــة والتمثيــل القانونــي و التوعيــة 

القانونيــة للفئــات المحتاجــة وحمايتهــم مــن االنتهــاكات الواقعــة علــى حقوقهــم .

للفئــات  القانونيــة  االستشــارات  تقديــم   
األســرة  قوانيــن  فــي  وخاصــة  المســتهدفة 
وقانــون  اإلقامــة  ووثائــق  الشــخصية  واألحــوال 

األســري العنــف  وقانــون  العمــل 
باإلجــراءات  المســتفيدة  الفئــات  وعــي  زيــادة   
القانونيــة والقوانيــن والقــرارات المتعلقــة بهــم عن 
طريــق الجلســات التوعويــة والمنشــورات وودورات 

التدريــب
أمــام  المســتفيدة  للفئــات  القانونــي  التمثيــل   
الجهــات القضائيــة واإلداريــة فــي قضايــا األســرة 
والعمــل والوثائــق القانونيــة ومعامــالت األحــوال 

لشــخصية ا
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نبذة عن المشاريع
مشـــروع الحماية القانونية لالجئيــــن 

الســـــوريين فــــي البقاع 2018:
تــم تنفيــذ مشــروع الحمايــة القانونيــة لالجئيــن الســوريين فــي لبنــان بالشــراكة مــع منظمــة OXFAM وتمويــل »البرنامــج األوروبــي للتنميــة اإلقليميــة والحمايــة« 

 . RDPP
المشــروع قائــم علــى تقديــم خدمــات االستشــارات القانونيــة فــي قضايــا ومعامــالت األحــوال الشــخصية والوثائــق المدنيــة وقوانيــن العمــل وقــرارات اإلقامــة، 
حيــث تــم تقديــم 628 إستشــارة إلــى جانــب طباعــة وتوزيــع 1,200 كتيــب و1,800 بروشــور بالمعلومــات القانونيــة والتوعيــة الخاصــة بقضايــا عمــل الســوريين فــي 

لبنــان واإلقامــة وتســجيل الــزواج والمواليــد الجــدد، باإلضافــة إلــى 12 جلســة توعيــة فــي القضايــا أعــاله مقدمــة لـــ 479 شــخص.
 كما تضمن المشروع التمثيل القانوني لـ 15 عاماًل سوريًا أمام مجلس العمل التحكيمي في قضايا تعويضات الصرف التعسفي واألجور وإصابات العمل. 

هــذا المشــروع هــو مــن أول المشــاريع التــي تناولــت قضايــا العمــل كتمثيــل قانونــي وتوعيــة حيــث زادت نســبة الوعــي لــدى الالجئيــن الســوريين بهــذا الخصــوص 
وذلــك مــن خــالل جلســات التوعيــة واالستشــارات التــي كانــت تقــدم لهــم داخــل المخيمــات بمعظمهــا ممــا ســاهم فــي ســهولة وصــول الفئــة المســتفيدة لخدمــات 

المشــروع.
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برنــــــــــــــــــــــــامج
مجاالت العملالتعايش السلمي

عبر فريق من المتطوعين المتخصصين بمجال التعايش السلمي
ــة  ــن فــي مخيمــات اللجــوء والمجتمعــات المضيفــة، تهــدف الــى جمعهــم وإشــراكهم بمهــام اجتماعي يقــوم برنامــج التعايــش الســلمي بإقامــة أنشــطة لليافعي
هادفــة بشــكل جماعــي ومشــترك. تتنــاول األنشــطة المناســبات المشــتركة، والمناطــق التــي يتواجــد بهــا نســبة عاليــة مــن التوتــر االجتماعــي أو عنــد ورود تقاريــر عــن 

وجــود مشــاكل تتعلــق بالعيــش المشــترك فــي منطقــة أو حــي مــا. 

التــي  االجتماعيــة  المعانــاة  حــدة  مــن  التخفيــف   
واليافعيــن. االطفــال  يعيشــها 

 القيــام بأنشــطة ترفيهيــة اجتماعيــة مبنيــة علــى 
المشــترك  والعيــش  الســلمي  التعايــش  أســس 
بيــن األطفــال واليافعيــن مــن مختلــف الجنســيات.

المشــتركة  المناســبات  فــي  جماعيــة  انشــطة   
الحاجــة. وعنــد 
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نبذة عن المشاريع
نشاط »األكل بيجمعنا« جمع 

بين 25 شاب فلسطيني ولبناني 
وسوري

التواصــل  جســور  وبنــاء  اإلنقســام  حواجــز  كســر  أجــل  مــن 
والتفاھــم، وبمناســبة »اليــوم العالمــي للتســامح«، نظمــت مبــادرة 

بعنــوان نشــاطًا    ”URDA“ مــع  بالشــراكة  »ديكوســتامين« 
»األكل بيجمعنــا« وذلــك فــي ثــالث دول منهــا لبنــان وهولنــدا 

وإســبانيا. 
ولبنانيــة  فلســطينية  جنســيات  مــن  25 شــاب  حوالــي  اجتمــع 
عرمــون  مجمــع  فــي  “URDA”الخيــري  مطبــخ  فــي  وســورية 

بلــد. لــكل  الشــعبية  األكالت  وطهــوا  الســكني،  
ــة وروح المنافســة، طهــى المشــاركون   بجــٍو مــن الفــرح والمحب
الطعــام وتناولــوا الطعــام ســويًا وتالهــا جلســة نقــاش، حيــث ٌأديــرت 

الجلســة مــن قبــل مــدّرب مختــص.
اســتهل النقاش بتقســيم المشــاركين إلى 3 مجموعات بحســب 
الجنســيات، وتــم تســليط الضــوء علــى ظاهــرة العنصريــة وتحليــل 
أســبابها، واختتمــت الجلســة بطــرح أفــكار لتوســيع النشــاط واقتــراح 
الحلــول المناســبة للتصــدي لهــذه الظاهــرة ونشــر قيــم التســامح 

مــن خــالل أنشــطة مســتقبلية.
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مهرجـــــان عيد
األضحى 2018
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 URDA نظــم اتحــاد الجمعيــات اإلغاثيــة والتنمويــة فــي لبنــان
بتمويــل مــن  جمعيــة  Ummah Charity مهرجانــًا ترفيهيــًا جمــع بيــن 
األطفــال الســوريين واللبنانييــن علــى حــد ســواء خــالل عيــد األضحــى 
المبــارك فــي قريــة العــودة النموذجيــة التابعــة لـــURDA. وشــارك 
النفــخ  بألعــاب  اســتمتعوا  طفــاًل   600 مــن  أكثــر  المهرجــان  فــي 

والرســم علــى الوجــه، وقدمــت لهــم الهدايــا والحلــوى.
هــذا وتخلــل المهرجــان عــروض فنيــة مختلفــة، ركــزت علــى دعــم 
التعايــش والمحبــة والتالقــي مــن أجــل خدمــة لبنــان والالجئيــن إليــه، 
ــزة بثــت الفرحــة فــي نفــوس األطفــال كان أبرزهــا  ونشــاطات ممي

قطــار متنقــل جــال فــي المخيــم والمناطــق المجــاورة.
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يســعى هــذا البرنامــج لزيــادة اعتمــاد المواطنيــن والالجئيــن مــن األســر المحتاجــة والفاقــدة للمعيــل علــى قدراتهــم الذاتيــة 
ــة المتوفــرة ضمــن مجتمعهــم، وتوظيفهــا فــي خدمــة  ــة المــوارد البشــرية واالقتصادي ــر تنمي ــن احتياجاتهــم، عب فــي تأمي
األفــراد المســتفيدين ومحيطهــم المباشــر. وهــذا يعنــي بالتالــي تخفيــف اعتمــاد المســتفيدين علــى اســتمرار المســاعدات 
مــن الجهــات والجمعيــات المانحــة، إلــى جانــب تحســين نوعيــة حياتهــم ورفــع معنوياتهــم، عبــر دمجهــم فــي دورة الحيــاة 

اإلنتاجيــة مــن جديــد، وإشــراكهم فــي خدمــة مجتمعهــم، وتطويــر مهاراتهــم للمســاهمة فــي إعــادة بنــاء بالدهــم.

وقــد أســهم البرنامــج خــالل ســنة 2018 فــي تقديــم  287,970 خدمــة اســتفاد منهــا 78.886 مســتفيد، شــملت دعــم أكثــر 
مــن 119 مشــروع إنتاجــي صغيــر، و31 محــاًل فــي »أســواق الخيــر« تســتفيد منهــا 43 عائلــة، إلــى جانــب عــدد مــن مشــاريع 
ــر والتدريــب( تســاهم فــي  ــة،  مشــاغل خياطــة، مراكــز للتطوي ــخ خيري ــة المختلفــة ) فــرن آلــي ، أفــران صــاج، مطاب التنموي

تأميــن العمــل لـــ 31 عامــاًل، إضافــة إلــى عقــد دورات تدريــب اســتفاد منهــا 307 أشــخاص.

قطـــــاع التنمية
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عدد المستفيدينعدد الخدمات المقدمة

مســـــــــــــتفيدخدمـــــــــــــــــــــــــــــــة
287,97078,886
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تمويل المشاريع 
الصغيرة »سند«

ضمــن هــذا المجــال، يهتــم مشــروع ســند بتمويــل وتنميــة 
المشــاريع الصغيــرة، نظــرًا ألهميتهــا المرجــوة فــي تحقيــق 
التنميــة االقتصاديــة واالجتماعيــة، وذلــك عبــر تقديــم تمويــل 

ــرة. ميســر الســداد للمشــاريع اإلنتاجيــة الصغي
بيــروت  فــي  كبيــرًا  نجاحــًا  القــت  المشــاريع  هــذه  مثــل 
عــن  العاطليــن  أعــداد  تخفيــف  فــي  وســاهمت  والشــمال، 
مــن  الخبــرات  مــن ذوي  المســتفيدين  عبــر تمكيــن  العمــل، 
ــن  تأســيس عمــل خــاص يعــود عليهــم بالفائــدة والربــح وُيحسِّ

معيشــتهم.  مســتوى  مــن 
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أسهموا في إعالةتمـــــــــــــــــــــــويل

فــــــردًامشروعًا إنتاجيًا صغيرًا
119

858 وقد تم خال 2018 
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أسواق الخير

تقــوم فكــرة »أســواق الخيــر« علــى تمويــل محــالت تجاريــة 
للعائــالت  تشــغيلها  اإليــواء، وإســناد  مراكــز  داخــل  صغيــرة 
األكثــر فقــرًا وحاجــة داخــل تلــك المراكــز كمشــروع صغيــر مــدر 
للدخــل، يغنــي العائــالت عــن حاجتهــا للمســاعدات الخارجيــة، 
ويوفــر فــي الوقــت نفســه لالجئيــن فرصــة تلبيــة احتياجاتهــم 
ودون  أرخــص  بتكلفــة  والخدمــات  الســلع  مــن  األساســية 
تكــون  مــا  عــادة  التــي  اإليــواء،  مراكــز  مــن  للخــروج  الحاجــة 

ــدة عــن األســواق. بعي
 تشــمل المحالت المقامة ضمن هذه األســواق

 البقالــة والمســتهلكات الغذائية
 محــالت بيــع الخضار والفاكهة

 بيــع اللحوم والدواجن
 األفــران والمطاعم الشــعبية الصغيرة 

 محــالت المالبــس والخياطة
 تصليــح األحذيــة والحالقة 
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أسهموا في إعالةأقيــــــــــــــــــــــــــــــم

عائلـــــــــــــــــًةمحاًل من أسواق الخير
31

43

 وقــد أقيمــت »أســواق الخيــر« حتــى نهايــة 2018 فــي مركــزي إيــواء ، أبرزهــا قريتــا العــودة واإلنمــاء النموذجيتــان فــي 
بــر اليــاس وعــكار. بلــغ عــدد المحــالت المقامــة ضمــن »أســواق الخيــر« فــي مختلــف المناطــق 31 محــاًل، تعيــل 43 عائلــة، 

أي 135 فــردًا.
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ضمــن هــذا المجــال، يهتــم مشــروع ســند بتمويــل وتنميــة 
المشــاريع الصغيــرة، نظــرًا ألهميتهــا المرجــوة فــي تحقيــق 
التنميــة االقتصاديــة واالجتماعيــة، وذلــك عبــر تقديــم تمويــل 

ــرة. ميســر الســداد للمشــاريع اإلنتاجيــة الصغي
بيــروت  فــي  كبيــرًا  نجاحــًا  القــت  المشــاريع  هــذه  مثــل 
عــن  العاطليــن  أعــداد  تخفيــف  فــي  وســاهمت  والشــمال، 
مــن  الخبــرات  مــن ذوي  المســتفيدين  عبــر تمكيــن  العمــل، 

بالفائــدة.  عليهــم  يعــود  خــاص  عمــل  تأســيس 

المشاريع 
اإلنتاجيـــة
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22 22 1

وقد بلغ عدد المشاريع التنموية خالل 2018  7 مشاريع، شملت

يبلغ عدد العائالت التي تعتاش منها 31 عائلة ما يعادل  141 فردًا، عدا عن اآلالف من المستفيدين من إنتاجها.

مركز تطويرمشغل خياطةفرن آليفرن صاجمطبخ خيري
وتدريب
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المطبخ الخيري 
عرمون  والبقاع

أنشــئ المطبــخ الخيــري، ســاعيًا إلــى تحقيــق أهــداف خيرية 
وتنمويــة فــي آن معــًا، مــن خــالل تشــغيل الجئــات معيــالت 
ألســرهن، واالســتفادة مــن المطبــخ لتقديــم وجبــات ســاخنة 
ــل مــن الجهــات المانحــة، كإفطــارات  ــد توفــر تموي لالجئيــن عن
شــهر رمضــان، وتشــغيله كمطبــخ تجــاري فــي بقيــة األوقــات، 
يعمــل علــى تلبيــة طلبــات الزبائــن ضمــن محيطــه القريــب، 

ويعــود ريعــه لدعــم الالجئــات.
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قدمـــــــــــــت لحوالــــــــــــــــيوتــــــم تقديــــم أكثر مـــن 

فــــــردًاوجبة 49,23511,075
فــي  العامليــن  عــدد  وصــل   ،2018 فــي 

عامــل  18 إلــى  الخيريــة  المطابــخ 
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المخبز اآللي في 
برالياس – البقاع 

األوسط

العــودة  قريــة  فــي  اآللــي  المخبــز  مشــروع  يســعى 
اليــاس لتأميــن الخبــز ألهالــي  بــر  النموذجيــة المنتجــة فــي 
المخيــم ومحيطــه، حيــث تصــل قدرتــه اإلنتاجيــة القصــوى إلــى 

يوميــًا. خبــز  ربطــة   16,000
جــاءت فكــرة إنشــاء المخبــز اآللــي نتيجــة لســوء الظــروف 
الخبــز،  وأهمهــا  الغذائيــة،  المــواد  توفــر  ونــدرة  المعيشــية 
فــكان الحصــول علــى رغيــف الخبــز مــن المهــام الصعبــة علــى 
الالجــئ فــي ظــل العوامــل الطبيعيــة و الظــروف األمنيــة 

التــي تواجههــا منطقــة البقــاع الحدوديــة.
تــم شــراء وتجهيــز معــدات المخبــز اآللــي ضمــن مواصفــات 
عاليــة الجــودة، وهــي تجهيــزات قابلــة للنقــل مــن مــكان إلــى 
آخــر، والمخبــز مجهــز للعمــل علــى مــدار 16 ســاعة يوميــًا إلنتــاج 
الخبــز بأقــل تكلفــة ممكنــة، لتناســب أوضــاع الالجئيــن الماديــة.
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اســـــــــــــــــــــــتفاد منهــــــــــــــــــــــــــا وقامـــت تلك المخابز بتقــديـم 

مستفيدربطة خبز 238,731 66,370 

كما يتواجد مخبز صاج في كل من مجمع عرمون ومخيم اإلنماء في عكار.
يعمل في كل من تلك المخابز 10 عائالت أي 45 مستفيد
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مشاغل الخياطة 
)عرمون - البقاع(

ويســتفيد   ،2016 بدايــة  فــي  وتجهيزهــا  إنشــاؤها  تــّم 
منهــا)14( شــخص مــن الالجئــات األرامــل المعيــالت ألســرهن، 
التــي  المــرأة«  إطــار مشــاريع »تمكيــن  ينــدرج ضمــن  وهــو 
تهــدف لتحســين الظــروف االجتماعيــة واالقتصاديــة للنســاء 

اللواتــي يواجهــن ظروفــًا قاســية.  
وهــي قــادرة علــى تجهيــز مختلــف أنــواع منتجــات الخياطــة، 
مــن مالبــس وبطانيــات ومطــرزات وغيرهــا، ضمــن مواصفــات 
الفعاليــات  عبــر  المنتجــات  هــذه  تســويق  ويتــم  عاليــة، 
والمعــارض التســويقية التــي تشــارك بهــا “URDA” ، إلــى 
جانــب تأميــن الطلبــات التجاريــة التــي تصــل إلــى المشــاغل.
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شخص من الالجئات األرامل المعيالت ألسرهنيســــــــــــتفيد منهـــــــــا 14
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برنامج التعليم

يشــير إعــالن نيويــورك بشــأن الالجئيــن والمهاجريــن إلــى أهميــة التعليــم كعنصــر أساســي فــي االســتجابة الدوليــة 
لالجئيــن. باإلضافــة إلــى ذلــك، يســعى الهــدف 4 مــن أهــداف التنميــة المســتدامة إلــى ضمــان »التعليــم الشــامل 
ــاة«. التعليــم حــق أساســي مــن حقــوق اإلنســان وقــد نصــت عليــه  ــز فــرص التعلــم مــدى الحي والجيــد للجميــع وتعزي

ــة عــام 1951 الخاصــة بوضــع الالجئيــن.  ــة حقــوق الطفــل لعــام 1989، واتفاقي اتفاقي
ــة  ــة لمحاول ــان انخرطــت فــي جهــود التوعي ــة والتعليــم العالــي فــي لبن ورغــم أن المنظمــات اإلنســانية ووزارة التربي
ضمــان حصــول الالجئيــن علــى التعليــم فــإن حوالــي %60 )286 ألفــا( مــن أصــل 488 ألــف طفــل ســوري فــي ســن 

ــم يلتحقــوا بالتعليــم العــام فــي العــام الدراســي 2019-2018.  الدراســة ل
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منــذ الســنة األولــى لبدايــة األزمــة الســورية فــي 2012، ســعى اتحــاد الجمعيــات االغاثيــة والتنمويــة إلــى التدخــل فــي دعــم قطــاع التعليــم لــدى أوســاط الالجئيــن 
والفئــات األكثــر حاجــة مــن المجتمــع المضيــف. وقــد اختــارت URDA ان يكــون التدخــل لحــل الثغــرات المتعــددة التــي يواجههــا قطــاع التعليــم علــى أربعــة أصعــدة:

 إنشاء، تجهيز، وتشغيل مراكز تعليمية في مخيمات الالجئين السوريين يتم فيها تقديم التعليم الالمنهجي. 
 دعم شبكة مدارس خاصة تمنح الطالب الالجئين تعليما منهجيا في الفترة المسائية.

 تقديم دورات دعم لغات وتقوية للطالب الالجئين في المخيمات.
 تقديم منح للطالب اللبنانيين والسوريين والفلسطينيين في المدارس والجامعات الخاصة. 

 فكانت المدارس التي تم انشاؤها عبر  URDA  في مخيمات الالجئين السوريين وال تزال قائمة
 مدرســة األمــل فــي مخيــم العــودة – براليــاس البقــاع. تضــم 300 طالبــا مــن الصــف األول حتــى الصــف الســابع. الجمعيــة االمنفــذة التــي تقــدم التعليــم الالمنهجــي 

للطــالب هــي جمعيــة MAPS Multi Aid Programs  وهــذه المدرســة هــي واحــدة مــن شــبكة تضــم 9 مــدارس فــي منطقــة البقــاع، الهرمــل. 
 مدرســة براعــم الشــام فــي مخيــم الرحمــن – تعلبايــا البقــاع. تضــم 286 طالبــًا مــن الصــف األول حتــى الســادس. تعتمــد المدرســة علــى تطــوع الطاقــم التعليمــي 

الــذي آثــر أن يقــدم التعليــم لكافــة الطــالب رغــم النقــص فــي التمويــل وضعــف المــوارد المتاحــة فــي المخيــم. 
 مدرسة قرية حياة النموذجية في عرسال. تضم هذه المدرسة 1500 طالبا في الفترة الصباحية والمسائية. 

 مدرسة أبناء الشهداء في عرسال. تضم هذه المدرسة 700 طالبا في الفترة الصباحية والمسائية. 
 مدرسة النور في عرسال. تضم 250 طالبًا في حين أن قدرتها االستيعابية تصل إلى 1600 طالب، ولكن بسبب ضعف التمويل ال تستقبل العدد الكامل. 

المدراس الخاصة التابعة لجمعيات شركاء مع االغاثية
 شبكة مدارس االيمان التابعة لجمعية التربية االسالمية. 

وقــد بلــغ عــدد الطــالب فــي الفتــرة المســائية فــي هــذه المــدارس أكثــر مــن 5000 طالــب فــي مختلــف المحافظــات اللبنانيــة أهمهــا: بيــروت، جبــل لبنــان، صيــدا، طرابلس 
وعكار. 

 شــبكة المؤسســات التربويــة. تأسســت عــام 2012 وهــي كيــان تربــوي مســتقل غيــر ربحــي يهــدف الــى تجميــع الجهــود وحشــد الطاقــات لالســتفادة مــن الخبــرات 
المتراكمــة فــي ســبيل النهــوض بالواقــع التربــوي فــي لبنــان و قــد اســتوعبت الشــبكة 10,000 طالبــا ســوريا و اســتفاد مــن خدماتهــا 460 معلمــا ســوريا فــي 18 

مدرســة و مركــز تعليمــي علــى امتــداد المحافظــات اللبنانيــة.
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قطـاع الكفاالت

يعنــى برنامــج الكفــاالت فــي اتحــاد الجمعيــات اإلغاثيــة والتنمويــة URDA بكفالــة األيتــام والعائــالت المحرومــة، وذوي 
اإلعاقــة والمــرض مــن كافــة الجنســيات اللبنانيــة، الســورية والفلســطينية علــى كافــة األراضــي اللبنانيــة، علــى العديــد 

مــن األصعــدة، لإلرتقــاء المعيشــي بهــم قــدر المســتطاع.
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مجاالت العمل

كفالة األيتام
تهــدف هــذه الكفالــة بصــورة أساســية الــى تأميــن مبلــغ مــادي شــهري، يكفــي حاجــة الطفــل اليتيــم 

اليوميــة ومســتلزماته األساســية حتــى يتمتــع بعيــش كريــم.
تنــدرج أيضــًا ضمــن هــذه الكفالــة إقامــة مهرجانــات لأليتــام فــي المناســبات، وإقامــة أنشــطة ورحــالت 

ترفيهيــة علــى مــدار العــام.
كمــا ُيعنــى البرنامــج بتمكيــن األيتــام عبــر تنميــة مهاراتهــم وقدراتهــم ومتابعتهــم دراســيًا، ويســعى 
فــي خطتــه الجديــدة بالتنســيق مــع برنامــج التعليــم إلــى تأميــن كفالــة شــاملة لليتيــم، لدعمــه فــي 

ــراز مواهبــه. إثبــات تميــزه و اب
بلــغ مجمــوع المســتفيدين مــن كفــاالت األيتــام لعــام 2018 »756« مســتفيدًا ، حصلــوا علــى كفــاالت 
شــهرية مــن جهــات إنســانية محليــة ودوليــة كان أبرزهــا لجنــة األعمــال الخيريــة فــي جمعيــة اإلصــالح فــي 
 Un Geste و  My Care البحريــن، هيئــة مســلمي أفريقيــا، جمعيــة اإلمــداد باإلضافــة إلــى جمعيــة

 . Pour Tous
تم كفالة

يتيم
756
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كفالة األسر
كفالــة العائلــة هــي عبــارة عــن تأميــن مبلــغ شــهري يكفــي العائلــة ويمكنهــا مــن 
العيــش بمســتوى الئــق وصحــي. ُتســهم هــذه الكفالــة فــي توفيــر االحتياجــات 
المعيشــية األساســية لألفــراد الالجئيــن والمحتاجيــن مــن اللبنانييــن. وتشــمل 
الكفالــة، إلــى جانــب اإلعانات المالية، المســاعدات العينية كالحقائب والقرطاســية 

وألعــاب األطفــال.
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كفالة المرضى
ُيعنــى هــذا الجانــب مــن البرنامــج بتحقيــق االســتجابة الســريعة فــي حــاالت المرض 
المزمــن أو اإلصابــات الناتجــة عــن الحــوادث والظــروف المعيشــية القاســية. وتتــم 
الكفالــة بعــد دراســة الحالــة عبــر تأميــن الطبابــة واالستشــفاء والعنايــة الصحيــة 

الالزمــة.
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كفالة المرشدين االجتماعيين
يهتــم هــذا الشــق مــن البرنامــج بتأميــن اإلرشــاد والتوجيــه والدعــم النفســي واالجتماعــي 
ضمــن مراكــز اإليــواء التابعــة لـــ«URDA«، والتجمعــات الســكانية لالجئيــن الســوريين ، عبــر 
كفالــة مرشــدين اجتماعييــن متخصصيــن؛ وذلــك بهــدف مســاعدة النازجيــن علــى التأقلــم 
والتكيــف مــع الظــروف المحيطــة، بعيــدًا عــن االحتقــان والتصــادم مــع المجتمــع المضيــف 

وفيمــا بينهــم.
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ــاة فــي أوقــات األزمــات، وهــو عنصــرًا أساســيًا الســتعادة الشــعور باألمــان  ــد الحي ــًة للبقــاء علــى قي ــًة حيوي يعــّد المــأوى آلي
الشــخصي والتمّتــع باالكتفــاء الذاتــي والكرامــة. مــن هنــا تســعى “URDA”  إلــى ضمــان وصــول المحتاجيــن للمــأوى المالئــم 

خاصــة خــالل حــاالت الطــوارئ كالفيضانــات أو الحرائــق وغيرهــا. 
ُيعنــى هــذا القطــاع بتأميــن المــأوى لالجئيــن والمحتاجيــن ضمــن ظــروف ســكن كريمــة، توفــر لهــم األمــن والحمايــة مــن بــرد 
الشــتاء وحــر الصيــف، مــع تجهيــز البنــى التحتيــة األساســية للقاطنيــن فــي مراكــز اإليــواء المختلفــة، مــن مركــز إيــواءات وبيــوت 
جاهــزة ومجمعــات ســكنية. وتشــمل مهــام قطــاع اإليــواء إنشــاء المراكــز والوحــدات الســكنية، وتجهيزهــا، وإدارتهــا، ورعايتهــا 

وتأميــن احتياجاتهــا المختلفــة.
كان قطــاع اإليــواء مــن القطاعــات التــي بــدأت عملهــا فــور تأســيس اتحــاد الجمعيــات اإلغاثيــة والتنمويــة”URDA” ، وهــو 
ــه فــي تأميــن المــأوى لـــ  ــدوره وأهميت ــة والجهــات المانحــة، نظــرًا ل ــراف مــن مختلــف المؤسســات الدولي يحظــى اليــوم باعت
25,000 الجــئ ســوري فــي كافــة المناطــق اللبنانيــة، يتوزعــون علــى 30 مركــز إيــواء تضــم حوالــي 5000 وحــدة ســكنية، فــي 

كل مــن عرســال والبقــاع وعــكار وصيــدا وشــبعا وبيــروت وجبــل لبنــان.

قطـاع اإليواء
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مجــــــاالت
العمـــــــل

مراكز اإليواء
أنشــئت هــذه المراكــز بهــدف اســتقبال الالجئيــن الســوريين واللبنانييــن الذيــن هجــروا مــن بيوتهــم داخــل ســوريا، 
ــم اآلمــن،  ومهجــري بلــدة الطفيــل اللبنانييــن، وتأميــن المــأوى لهــم ضمــن أبســط الشــروط الالزمــة للعيــش الكري
وحمايتهــم مــن الظــروف الجويــة القاســية صيفــًا وشــتاًء، باإلضافــة إلــى عــدم قــدرة الكثيــر مــن الالجئيــن علــى تحمــل 

األســعار المرتفعــة لإليجــارات، نظــرًا لصعوبــة ظروفهــم االقتصاديــة .
إدارتهــا وتنظيمهــا،  التحتيــة وفــق معاييــر ومواصفــات دوليــة، وبضبــط  بنيتهــا  بتجهيــز  اإليــواء  وتتميــز مراكــز 
وبمســتوى عــاٍل مــن التنســيق مــع الجهــات والمؤسســات الرســمية المعنيــة فــي لبنــان، وبالســعي لضمــان تمتــع 

التجمعــات الســكانية اللبنانيــة بعالقــات حســن الجــوار مــع مراكــز إيــواء الالجئيــن.



83



84

وتقسم أنواع الوحدات السكنية التي تتضمنها مراكز اإليواء إلى 
الفئات التالية

الغــــــــــــرف الخيــــــــام
الحجـــــــــرية

وهــي إمــا أن تكــون خيامــًا بســيطة مقامــة علــى 
أعمــدة خشــبية ومغطــاة بشــادر نايلــون يتــم ربطــه 
وتثبيتــه بالحبــال، أو خيامــًا ذات أعمــدة حديــد ترتفــع 
الســيول  مــن  الخيمــة  لوقايــة  حجريــة  قاعــدة  علــى 
التــي يمكــن أن تحــدث، ويغطــي هــذا الهيــكل شــادر 

قمــاش.

مجهــزة  واحــدة  غرفــة  عــن  عبــارة  هــي 
بمطبــخ وحمــام مبنيــة مــن الحجــر وتســقف 

الزينكــو. بألــواح 
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البيــــوت الجاهـــــزة 

»الكرفانات«
المجمعات 
الســـكنية

هــي مقصــورات مبنيــة مســبقًا، تتميــز بإمكانيــة 
بنائهــا،  فــي  المســتخدمة  المــواد  نقلهــا، وبنوعيــة 
والتــي توفــر العــزل الصوتــي والحــراري، باإلضافــة 
إلــى أنهــا مجهــزة بمطبــخ وحمــام، ممــا يمنــح األفــراد 
المقيميــن داخلهــا خصوصيــة أعلــى ضمــن ظــروف 

ســكن أفضــل.

ــة بالكامــل، تتضمــن وحــدات  هــي مجمعــات مبني
ومطبــخ  غرفتيــن  مــن  منهــا  كل  تتكــون  ســكنية 

وحمــام.
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بر الياس – البقاع األوسط

 مركز إيواء »عطاء المرأة«  عدد الوحدات السكنية/ العائالت: 200 وحدة سكنية / 200 عائلة 

 مركز إيواء »األشقاء« عدد الوحدات السكنية/ العائالت: 100 وحدة سكنية / 100 عائلة

 مركز إيواء »راف«  عدد الوحدات السكنية/ العائالت: 50 وحدة سكنية/ 50 عائلة 

 مركز إيواء »أهل سوريا الكرام«  عدد الوحدات السكنية/ العائالت: 50 وحدة سكنية/ 50 عائلة

وتضم

مجمع العودة النموذجي المنتج1

 »URDA« مراكز اإليواء التابعة لـ
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 مركز إيواءHHRD  ويضم 225 عائلة

 مركز إيواء الياسمين األول ويضم 80 عائلة

 مركز إيواء كامد ويضم 25 عائلة

ويشمل

برالياس – البقاع األوسط مجمع الياسمين النموذجي المنتج2
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القرعون – البقاع الغربي

العائات : 22 عائلة
الوحدات السكنية:  52 وحدة سكنية

مجمع األمل النموذجي 3
كامد اللوز- البقاع الغربي 

العائات : 26 عائلة
الوحدات السكنية:  35 وحدة سكنية

مركز إيواء »الصاح«4

برالياس – البقاع األوسط مركز إيواء »الطلياني«5

العائات : 85 عائلة
الوحدات السكنية:  70 وحدة سكنية

برالياس – البقاع األوسط

العائات : 25 عائلة
الوحدات السكنية:  24 وحدة سكنية

مركز إيواء »الحكمة«6
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تعلبايا – البقاع األوسط

العائات : 132 عائلة
الوحدات السكنية:  140 وحدة سكنية

مركز إيواء »الرحمن«7

العائات : 200 عائلة

الوحدات السكنية:  200 وحدة سكنية

البقاع األوسط مركز إيواء »المرج« 8
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عكـــــــــــار

   مركز إيواء »الرحمة1«  عدد الوحدات السكنية/ العائالت: 150 وحدة سكنية/ 150 عائلة

   مركز إيواء »الرحمة2«  عدد الوحدات السكنية/ العائالت: 100 وحدة سكنية/ 100 عائلة

   مركز إيواء »الجهراء« عدد الوحدات السكنية/ العائالت: 100 وحدة سكنية/ 100 عائلة

   مركز إيواء »الحويش« عدد الوحدات السكنية/ العائالت: 28 وحدة سكنية/ 28 عائلة

وتضم

مجمع اإلنماء النموذجي المنتج9
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عرسال

العائات : 203 عائلة
الوحدات السكنية:  250 وحدة سكنية

10
مجمع الوفاء النموذجي 

المنتج
عرسال

العائات : 67 عائلة
الوحدات السكنية:  64 وحدة سكنية

11
مجمع الورد النموذجي 

المنتج

عرسال

الوحدات السكنية:  150 وحدة سكنية
العائات : 111 عائلة

12
مجمع الحياة النموذجي 

المنتج
عرسال 13

العائات : 210 عائلة
الوحدات السكنية:  218 وحدة سكنية

مركز إيواء »الحصن«
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عرسال

العائات : 90 عائلة
الوحدات السكنية:  95 وحدة سكنية

مركز إيواء »غرس الرحمة«14
عرسال

الوحدات السكنية:  42 وحدة سكنية
العائات:  39 عائلة

مركز إيواء »السام«15

عرسال مركز إيواء »اإلنماء«16

الوحدات السكنية:  41 وحدة سكنية
العائات:  40 عائلة

عرسال

العائات : 42 عائلة
الوحدات السكنية:  41 وحدة سكنية

مركز إيواء »األخوة«17



93

عرسال

الوحدات السكنية:  188 وحدة سكنية
العائات : 194 عائلة

مركز إيواء »النخيل«18
عرسال

العائات : 78 عائلة
الوحدات السكنية:  82 وحدة سكنية

مركز إيواء »النهرية«19

عرسال

الوحدات السكنية:  96 وحدة سكنية
العائات : 92 عائلة

مركز إيواء »المحبة«20
عرسال مركز إيواء »السنابل«21

العائات : 100 عائلة
الوحدات السكنية:  100 وحدة سكنية



94

عرسال

العائات : 72 عائلة
الوحدات السكنية:  70 وحدة سكنية

مركز إيواء »العودة«22
عرسال

الوحدات السكنية:  40 وحدة سكنية
العائات : 40 عائلة

مركز إيواء »غرس الجنان«23

عرسال

العائات : 50 عائلة
الوحدات السكنية:  50 وحدة سكنية

مركز إيواء »األبرار1«24
عرسال

العائات : 200 عائلة
الوحدات السكنية:  200 وحدة سكنية

20. مركز إيواء »األبرار2«25
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عرسال

الوحدات السكنية:  100 وحدة سكنية
العائات : 103 عائلة

قرية األمان النموذجية المنتجة26
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عرمون – جبل لبنان

العائات : 29 عائلة
الوحدات السكنية:  40 وحدة سكنية

مجمع عرمون المنتج27
شبعا – جنوب لبنان

العائات : 18 عائلة
الوحدات السكنية:  21 وحدة سكنية

28
مجمع »عطاء المرأة لألرامل 

واأليتام«
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صيدا – جنوب لبنان

الوحدات السكنية:  170 وحدة سكنية
العائات : 170 عائلة

مجمع »األوزاعي«29

URDA لم يعد تحت إشراف

صيدا – جنوب لبنان

العائات : 40 عائلة
الوحدات السكنية:  40 وحدة سكنية

مجمع »اإليمان«30

URDA لم يعد تحت إشراف



المجمع98
النموذجي

المنتج

تقــوم فكــرة مشــروع المجمــع النموذجــي المنتــج علــى إنشــاء مجمعــات متكاملــة 
المقيمــة  عــدة، تؤمــن فــرص عمــل لألســر  إنتاجيــة  تتضمــن وحــدات ســكنية ومرافــق 

األخــرى. واالجتماعيــة  والترفيهيــة  الخدماتيــة  المرافــق  جانــب  إلــى  ضمنهــا، 

وقــد القــت هــذه الجمعــات نجاحــًا كبيــرًا واستحســانًا مــن الاجئيــن، مــع اإلشــارة إلــى 
أنــه تــم تنفيــذ هــذا المشــروع فــي ثمانيــة مواقــع حتــى اآلن، هــي: 

 مجمع العودة النموذجي المنتج – بر الياس »البقاع« 
 مجمع الياسمين النموذجي المنتج – بر الياس »البقاع«

 مجمع اإلنماء النموذجي المنتج - عكار
 مجمع الوفاء النموذجي المنتج - عرسال
 مجمع األمان النموذجي المنتج - عرسال
 مجمع الورد النموذجي المنتج - عرسال
 مجمع حياة النموذجي المنتج  - عرسال

 مجمع عرمون المنتج – جبل لبنان

وتضــم القـــرى النموذجيـــة 
المتكاملة المرافق التالية

بئر ماءمطبخ خيريملعب وحديقة

مولد كهربائيمدرسة مخبز آلي

مركز للدعم النفسي فرن
أسواق الخيرواإلجتماعي

مركز طبي دور عبادةوحدات سكنية
ومركز اجتماعي
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ُيعــّد هــذا المشــروع النمــوذج األبــرز للمجمعــات النموذجيــة المنتجــة، حيــث يحتــوي علــى 400 
وحــدة ســكنية، تشــمل بيوتــًا جاهــزة )كرافانــات( وغرفــًا حجريــة.

يتميــز مجمــع العــودة بوجــود مســتوصف المجمــع الطبــي فيــه، وهــو يضــم عيــادات فــي 
اختصاصــات الطــب العــام وطــب األطفــال وطــب األســنان وغيرهــا، باإلضافــة إلــى مركــز للمعالجــة 
النفســي  للدعــم  ومركــزًا  خيريــًا  ومطبخــًا  للخياطــة  مشــغاًل  المجمــع  يضــم  كمــا  الفيزيائيــة، 

واالجتماعــي  وتمكيــن المــرأة.
كمــا تــم حفــر بئــري ميــاه فــي المجمــع، أحدهمــا مخصــص للشــرب واآلخــر للخدمــة المنزليــة. 
ويضــم أيضــًا مدرســة ومســجد ومحــالت متعــددة ضمــن »ســوق الخيــر«، تشــمل ملحمــة وبقالــة 
والخضــار  واألحذيــة  الخليــوي  الهاتــف  وبطاقــات  األلبســة  بيــع  جانــب  إلــى  وفرنــًا ومطعميــن، 
والحلويــات، تــم إســناد تشــغيلها جميعــًا لعائــالت فقيــرة أو ذات حــاالت خاصــة مــن داخــل المجمــع، 

ويعــود ريعهــا لتلــك العائــالت.
هــذا وتــم بنــاء مخبــز كبيــر فــي المركــز إيــواء، يغطــي إنتاجــه جميــع عائــالت المجمــع ، عــالوة 
علــى ذلــك تــم  تجهيــز مطبــخ خيــري جماعــي يقــّدم وجبــات إفطــار للصائميــن خــالل شــهر رمضــان، 

ويمكــن لــه تقديــم وجبــات ســاخنة علــى مــدار العــام فــي حــال توّفــر التمويــل الــالزم.
وتجــدر اإلشــارة إلــى أن إدارة المجمــع تؤمــن حراســة داخليــة علــى مــدار الســاعة، كمــا أنهــا تتابــع 
إدارة شــؤونه مــن غرفــة مســتقلة موجــودة داخــل المركــز إيــواء، بتنســيق مســتمر مــع مكتــب 

»URDA« فــي البقــاع، ومــع مختلــف األجهــزة والمؤسســات الرســمية المعنيــة.

مجمع العودة النموذجي المنتج – بر الياس
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مجمــع اإلنمــاء النموذجــي المنتــج فــي عــكار تتضمــن 350 خيمــة آمنــة، أساســها مــن األعمــدة 
الخشــبية المغطــاة بشــوادر مــن النايلــون ضــد البــرد والعواصــف والريــاح، كمــا جهــزت المجمــع 

ــاه الصالحــة للشــرب. ببئريــن للمي
ويســتفيد الســكان مــن نقطــة طبيــة أنشــئت بالقــرب مــن المجمــع، إلــى جانــب مدرســة تبعــد 
مســافة 200 متــر عــن أماكــن ســكن الطــالب، إضافــة إلــى إنشــاء ملعــب للشــباب مجهــز للعــب 

كــرة القــدم وكــرة الســلة.
أمــا عــن أســواق الخيــر، فهــي تنــال حصــة كبيــرة داخــل مجمــع اإلنمــاء، حيــث تتواجــد فيهــا بقالــة 
وفــرن للمعجنــات والحلويــات ومطعــم، ومخبــز خيــري يســتفيد منــه أهالــي المركــز إيــواء بشــكل 
دوري، باإلضافــة إلــى محــل أحذيــة ومحــل لتعبئــة الغــاز، ومحــل للهواتــف واإللكترونيــات، ومحــل 

للخياطــة. ويصــل عــدد المعيليــن داخــل هــذه األســواق إلــى 28 رب أســرة، يعيلــون 148 فــردًا.
كمــا تتميــز هــذه المجمــع أيضــًا، بوجــود تمديــدات للمجاريــر وحمامــات وبئــر مــاء عــدد2 ومولــد 

كهربائــي.
الطاقــة  علــى  ميــاه  وتســخين  شــاملة،  إضــاءة  بتركيــب   ،2018 فــي   ”URDA“ وباشــرت 
الشمســية، لتصبــح هــذه المجمــع األولــى بيــن المركــز إيــواءات فــي لبنــان التــي تتمتــع بهــذه 

الخدمــات، ممــا يشــكل نقلــة نوعيــة فــي حيــاة ســكان تلــك المجمــع النموذجيــة.

مجمع اإلنماء النموذجي المنتج – عكار



103



104

الخدمـــــــــــات
المقدمة في
مراكز اإليواء

ضمــن برنامــج اإليــواء، تعمــل “URDA” علــى توفيــر خدمــات الميــاه واإلصحــاح والكهربــاء فــي مراكــز اإليــواء التابعــة لهــا، عبــر مــد شــبكات الميــاه والصــرف 
الصحــي وتوفيــر المولــدات الكهربائيــة، وتقديــم الخدمــة الالزمــة لتشــغيل كل منهــا.

خدمات اإلمداد بالماء واإلصحاح والنهوض بالنظافة

وقد تم خالل 2018 تزويد مراكز اإليواء بالتالي

ليتر من الوقود لتشغيل 
ليترًا من المياه اآلسنةمن مياه الخدمةالمولدات 

136,50882,367,98812,330,000 
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تشــمل أعمــال برنامــج اإليــواء كذلــك ترميــم المراكــز مــن مجمعــات 
ســكنية وخيــام وغــرف حجريــة وبيــوت جاهــزة/ كرفانــات بصــورة دوريــة، 
تأميــن  خــالل  مــن  ذلــك  يتــم  إيــواءات وصيانتهــا،  المركــز  وتشــغيل 
االحتياجــات الشــهرية والصيانــة الدوريــة، ورش المبيــدات للوقايــة مــن 
الحشــرات، وتجهيــز المركــز إيــواءات للشــتاء عبــر تدعيم الخيم ضــد الرياح 
الشــديدة ورفعهــا عــن مســتوى األرض كــي ال تخترقهــا ميــاه األمطــار 
والســيول، باإلضافــة إلــى حفــر خنــادق تتركــز فيهــا ميــاه الســيول لمنــع  

تشــّكل مســتنقعات تعيــق حركــة الالجئيــن وتتســبب باألضــرار.

الصيانة والتأهيل
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أبرز المشاريع
في 2018

بعــد نجــاح مشــروع القــرى النموذجــي المنتــج الســبعة، ســعت “URDA” إلــى توســعة مجمــع العــودة 
النموذجــي المنتــج فــي بلــدة براليــاس فــي البقــاع، وكانــت فكــرة مجمــع الياســمين المجــاورة لمجمــع 
العــودة بهــدف ضــم عــدد أكبــر مــن العائــالت األكثــر حاجــة خاصــة تلــك التــي تقطــن فــي مركــز إيــواءات 

عشــوائية غيــر صالحــة للســكن والتــي تنــزح مــن بلــدة عرســال وال تجــد لهــا مــأوى آمــن.

مجمع الياسمين النموذجي المنتج، 
برالياس البقاع
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  HELPING HAND FOR RELIEF&DEVELOPMENT قامت جمعية
بالتعــاون مــع “URDA” بتوفيــر الخيــام اآلمنــة لـــ108 عائــالت، باإلضافــة 
إلــى الكرفانــات )البيــوت الجاهــزة( لـــ54 عائلــة . كمــا تــم بنــاء مالعــب خاصة 

لألطفــال الالجئيــن فــي المركــز إيــواء  للعــب كــرة القــدم والّســلة. 
تــم افتتــاح مركــز إيــواء HHRD فــي صيــف 2018 ، ليكــون الحضــن 
اآلمــن ألكثــر مــن 160 عائلــة تســتفيد مــن التوزيعــات اإلغاثيــة الموســمية 

مــن حصــص غذائيــة و وقــود للتدفئــة وغيرهــا علــى مــدار العــام . 

  HHRD مشروع مركز إيواء
في البقاع بر الياس
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شــبَّ حريــٌق فــي مركــز إيــواء بمنطقــة بحنيــن شــمال 
 35 تلــو األخــرى مشــِردًة  لتتــآكل خيمــه واحــدة  لبنــان 
عائلــة، لجنــة األعمــال الخيريــة فــي جمعيــة اإلصــالح لّبــت 
النــداء علــى عجــل وكانــت الســّباقة فــي تقديــم العــون 
ــك  ــة، وذل ــم آمن ــالت المشــّردة وضمهــم فــي خي للعائ
مــن خــالل تنفيــذ مشــروع اإلغاثــة العاجلــة لبنــاء وتجهيــز 

35 خيمــة لـــ150 الجئــًا ســوريًا.

مشروع اإلغاثة العاجلة لبناء وتجهيز خيم 
في عكار بدعم من  لجنة األعمال الخيرية في 

جمعية اإلصالح
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اتفاقيات
ــات ومذكــرات التفاهــم  خــالل  ــرز االتفاقي أب

عــام 2018:
تــم توقيــع عــدد مــن مذكــرات التفاهــم واتفاقيــات الشــراكة مــع عــدد مــن 
المنظمــات والمؤسســات الدوليــة والمحليــة الناشــطة فــي المجــال اإلنســاني.

ــة الســامية لألمــم المتحــدة لشــؤون  ــة شــراكة مــع المفوضي اتفاقي
UNHCR الالجئيــن

وقع اتحاد الجمعيات اإلغاثية والتنموية في لبنان URDA مذكرة تفاهم مع المفوضية الســامية لألمم المتحدة لشــؤون الالجئين  

UNHCR تنــص علــى دعــم مرضــى الفشــل الكلــوي مــن الالجئيــن الســوريين . وهدفــت االتفاقيــة إلى تغطية تكاليف جلســات غســيل 

الكلــى لـــ 85 مريــض مــن الالجئيــن الســوريين مــا يرفــع تكاليــف العــالج الباهظة عن كاهل أســرهم لمدة ســنة كاملة.  
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اتفاقية شــراكة مع مكتب األمم المتحدة لتنســيق الشؤون اإلنسانية 
)OCHA (Lebanon Humanitarian Fund

وقــع اتحــاد الجمعيــات اإلغاثيــة والتنمويــة فــي لبنــان URDA مذكــرة تفاهــم مــع مكتــب األمــم المتحــدة لتنســيق الشــؤون اإلنســانية 

OCHA)Lebanon Humanitarian Fund(تهــدف إلــى تقديــم المســاعدة لـــ1500 طفــل يعانــون مــن الفتاق والخصية الهاجرة واإلحليل 

التحتــي، إلــى جانــب أمــراض العيــن. ليحصــل األطفــال بذلــك علــى  دورة عالجيــة طبيــة متكاملــة تبــدأ باالستشــارات الطبيــة المتخصصــة 

مــرورًا بخدمــات التصويــر التشــخيصي لتنتهــي بالعمليــات الجراحيــة والمتابعــة الدوريــة لمــا بعــد العــالج، وإجــراء 600 عمليــة جراحية. 

اتفاقية شراكة مع السفارة األسترالية في لبنان 
وقــع اتحــاد الجمعيــات اإلغاثيــة والتنمويــة فــي لبنــان URDA مذكــرة تفاهــم مــع الســفارة األســترالية فــي لبنــان تهــدف إلــى تغطيــة 

تكاليــف العمليــات الجراحيــة لألطفــال الذيــن يعانــون مــن التشــوهات الخلقية العظمية، ونصــت االتفاقية على تغطية تكاليف العمليات 

الجراحيــة لـــ19 طفل وطفلة. 

يذكــر أن الســفارة األســترالية قــد ســبق وتعاونــت مــع URDA علــى مختلــف األصعــدة فــي الســنوات الماضيــة، كان أهمهــا التعــاون 

فــي مشــاريع اإلغاثــة واإليــواء وتأميــن المــأوى لـــ100 أســرة ســورية فــي البقــاع اللبنانــي. 
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NORWAC اتفاقية شراكة مع لجنة المساعدات النرويجية
تحــت عنــوان »إنقــاذ حيــاة«، وقــع اتحــاد الجمعيــات اإلغاثيــة والتنموية في لبنــان URDA مذكرة تفاهم مع لجنة المســاعدات النرويجية 

“NORWAC” تهــدف إلــى تغطيــة تكاليــف جلســات غســيل الكلــى لـــ100 مريــض مصاب بالفشــل الكلوي المزمن، وتكاليــف نقل الدم 

والــدواء لـــ150 مريــض بالتالســيميا، باإلضافــة إلــى تغطيــة تكاليــف عــالج 13 مريضــًا يعانــون مــن فقــر الــدم المنجلــي و23 مريــض آخــر 

يعانــون مــن أمــرض دم أخــرى.

كما نصت االتفاقية على أن تســاهم لجنة المســاعدات النرويجية “NORWAC” بتغطية %60 من تكاليف تشــغيل مجمع عرســال 
الطبــي التابــع لـــURDA والــذي يقدم حوالي 6,000 خدمة شــهريًا. 

اتفاقية شراكة مع مؤسسة MICROFINANZA العالمية 
تحــت عنــوان »قــروض صغيــرة لحيــاة أفضــل«، وقــع اتحــاد الجمعيــات اإلغاثيــة والتنمويــة فــي لبنــان URDA مذكــرة تفاهــم مــع 

 Microfinanza( المؤسســة اإليطاليــة المتخصصــة عالميــًا فــي مجــال تقييــم األداء االجتماعي لمؤسســات التمويل األصغر عبــر العالــم

Social Rating Agency(تهــدف إلــى تمويــل مشــاريع اقتصاديــة إنتاجيــة عبــر قــروض ميســرة بــدون فائــدة لألفــراد األكثــر حاجــة، إلــى 

جانــب دعــم عــدد مــن المشــاريع األخــرى التــي تعنــى بالشــأن االجتماعــي لتكــون هبــة غيــر مرتجعــة. 

وتنص االتفاقية على تمويل 10 مشاريع في الشمال اللبناني، باإلضافة إلى 5 مشاريع في البقاع. 
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 HELPING HAND FOR RELIEF ANDاتفاقيــة شــراكة مــع منظمــة
DEVELOPMENT

 HELPING HAND FOR RELIEF AND مــع  تفاهــم  مذكــرة   URDA لبنــان  فــي  والتنمويــة  اإلغاثيــة  الجمعيــات  اتحــاد  وقــع 

DEVELOPMENT HHRD، تهــدف إلــى إنشــاء أكبــر مركــز إيــواء لالجئيــن الســوريين فــي  لبنــان عبــر إنشــاء وحــدات ســكنية جديــدة 

وإعــادة تأهيــل البنــي التحتيــة للخيــم القديمــة فــي منطقــة بــر اليــاس فــي البقــاع لتــأوي 225 عائلــة. 

يذكــر أن HHRD  هــي منظمــة عالميــة لإلغاثــة اإلنســانية والتنميــة، تســتجيب لمعانــاة المحتاجيــن فــي حــاالت الطــوارئ فــي كافــة أنحــاء 

العالــم مــع التركيــز بشــكل خــاص علــى بنغــالدش وأفغانســتان والســودان باعتبارهــا مــن أكثــر البلــدان فقــرًا.

 : YCMA اتفاقية شراكة مع  جمعية الشبان المسيحيين
وقــع اتحــاد الجمعيــات اإلغاثيــة والتنمويــة فــي لبنــان URDA مذكــرة تفاهم مع جمعية الشــبان المســيحيين YMCA تهــدف إلى التعاون 

مــع فريــق بســمات للدعــم النفســي واالجتماعــي  فــي البقــاع  للقيــام بأنشــطة متنوعــة فــي مركــز حمايــة الطفــل ، تســاعدهم علــى 

التكيــف مــع وضعهــم الحالــي، ليســتفيد مــن األنشــطة  400 طفــل فــي مخيــم العــودة – بــر اليــاس مــن خــالل 64 جلســة دعــم نفســي 

اجتماعــي علــى مــدار4 أشــهر للوصــول بهــم إلــى وضــع نفســي إجتماعــي أكثــر اســتقرارًا، وتحقيــق قــدرة أكبرعلــى التأقلــم مع المجتمع 

المحيط. 
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اتفاقية شراكة مع  مؤسسة COSPE  اإليطالية
وقــع اتحــاد الجمعيــات اإلغاثيــة والتنمويــة فــي لبنــان URDA مذكــرة تفاهــم مــع مؤسســة COSPE  اإليطاليــة تنــص علــى تقديــم 

الدعــم المــادي ألكثــر مــن 200 ســيدة مــن نســاء المجتمــع المضيــف والالجــئ عبــر قــروض حســنة )%0 فائــدة( يســتطعن مــن خاللهــا بــدء 

مشــاريعهن الخاصــة لدعــم عائالتهــن وتأميــن دخــل إضافــي يســاهم فــي التخفيــف مــن أعبائهــن.

يمتــد تاريــخ صالحيــة االتفاقيــة لثــالث ســنوات وتســتهدف النســاء في شــمال لبنــان وتحديدًا مخيمــات وقرى طرابلس وعــكار، وذلك 

بالتنســيق مع البلدية ووزارة الشــؤون االجتماعية.



115



116

دورات

 ورشة عمل
 الجامعة

 االلمانية في
االردن
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 دور كتابة
المشاريع
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برنامج تدريب
 حول القانون
الـــــــــــــدولي
اإلنســــــاني



119

األعضاء
أعضاء اتحاد الجمعيات اإلغاثية 

والتنموية في لبنان URDA لعام 2018

التخصص والقطاعاألعضاء

جمعية  التنمية  البيئية

جمعية غوث لإلغاثة والطوارئ

جمعية كفاالت الخير

المؤسسة العربية لتنمية وتمويل المشاريع الصغيرة »سند«

URDA  لجنة اإلغاثة في اتحاد الجمعيات اإلغاثية

جمعية بسمات للدعم النفسي

جمعية البر لألعمال الخيرية

شبكة المؤسسات التربوية

جمعية النجاة االجتماعية

جمعية سيدر 

مركز إتقان للتدريب والتأهيل

مبادرة ديكوستامين

الجمعية اللبنانية لدعم البحث العلمي ) اليزر (

جمعية مجمع العمل الخيري والتطوعي

قطاع البيئة

القطاع الطبي 

قطاع الكفاالت االجتماعية لأليتام واألسر والمعوقين

قطاع التنمية االجتماعية االقتصادية

قطاع اإلغاثة واإليواء

قطاع الدعم النفسي

قطاع اإليواء وإنشاء المؤسسات الخيرية

قطاع التربية والتعليم المدرسي

قطاع تمكين المرأة

قطاع مكافحة اإلدمان  والجريمة

قطاع التنمية البشرية

قطاع الحماية القانونية وبناء جسور السالم

قطاع التعليم الجامعي

قطاع اإلغاثة والتطوع 
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الشركاء

الئحة الشركاء 2018

الشركاء الدوليون 

المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين 

مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية

أطباء بال حدود

المجلس النرويجي لشؤون الالجئين

الهيئة الطبية الدولية

الجمعية األهلية للتدريب والتنمية

 Mercy Corps

  Intersos 

الجمعية المسيحية األرثوذكسية ألعمال الخير اإلنسانية

جمعية الشبان المسيحيين

اتحاد الكنائس الخيرية

الشركاء المحليون 

السفارة اليابانية في لبنان 

السفارة األسترالية في لبنان

السفارة التركية في لبنان

مؤسسة الكرامة لحقوق اإلنسان

الجامعة األمريكية في بيروت

بيت أطفال الصمود

 Heartbeat

جمعية المرأة الدرزية 

 Global Smile

جمعية مستشفى قلب يسوع 

مؤسسات العالمة محمد حسين فضل الله 

 Family Care

قطر 

قطر الخيرية

الهالل األحمر القطري

الكويت

الرحمة العالمية

الهيئة الخيرية اإلسالمية العالمية

البحرين

لجنة األعمال الخيرية في جمعية اإلصالح 

فرنسا

 Coeur & Act

Life

le chaîne de l›espoir

Un Geste pour Tous

Ummah Charity

شركاء اتحاد الجمعيات اإلغاثية والتنموية في لبنان URDA لعام 2018
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شركاء اتحاد الجمعيات اإلغاثية والتنموية في لبنان URDA لعام 2018

ألمانيا

FreeArtus

CDH stephanus

Hasene

إيطاليا

 Microfinanza

Oxfam

COSPE

النرويج 

NORWAC

اليابان

PARCIC

ماليزيا

Aman Palestine

 Cinta Syria Malaysia

MY CORPS

MY CARE

IMARET

MAHAR

جنوب أفريقيا

African Muslim Agency

Al-Imdaad Foundation SA

سويسرا

Geneva Call

Corduba Foundation of Geneva

تركيا

IHH

Ataa for Relief and Development

بريطانيا

Al-Imdaad Foundation UK

Al-Khair Foundation UK

Global One

الواليات المتحدة األميريكية

 Helping Hand for Relief and Development

Talent Beyond Boundaries

America Near East Refugee Aid - ANERA

MedGlobal



 عيـــن122
أمين

هــرب مــن الحــرب فــي وطــن أمســى لــه كابــوس بعدمــا خســر والديــه في 

مشــهد مأســاوي لــن ينســاه مــدى العمــر، صــورة المــوت ال تفارقــه، يحــاول 

جاهــدًا بشــّتى الطــرق أن يمحــي مــن ذاكرتــه لحظــات الفــراق القاســية، لكــن 

دون جــدوى. 

لجــأ »أميــن حمــود« ذو العشــرة أعــوام مــع جّديــه إلــى مركــز إيــواء العــودة 

التابــع لـــ URDA، فريــق بســمات للدعــم النفســي واالجتماعــي تابــع حالتــه 

ــه علــى  ــًا للظــروف، ظــروف أجبرت ــاة، متحدي ــًا عــن الحي ووجــد فيــه بطــاًل باحث

تحمــل مســؤوليًة أكبــر منــه. شــخصيته التــي فرضــت عليــه وعلــى المحيطيــن 

مــن حولــه جعلــت منــه القائــد الصغيــر الــذي يســتطيع أن يشــارك فــي انضباط 

أقرانــه مــن األطفــال الالجئيــن خــالل األنشــطة الترفيهيــة والتعليميــة.

مــن ال يعــرف أميــن؟ الطفــل المتميــز الــذي يجــد مــن المخيــم ملعبــًا لكســر 

الحاجــز الزمنــي الــذي يقــف بيــن ماضيــه وحاضــره . أميــن رفيــق الكاميــرا !

بالفضــول  شــعور  انتابــه  أن  منــذ  أميــن  لــدى  التصويــر  عشــق  ظهــر 

الكتشــاف الكاميــرا، هــذه اآللــة البــاردة المضيئــة ليــاًل ... فقــد رافــق مصــور 

URDA فــي البقــاع خــالل عمليــة توثيقــه للمشــاريع اإلغاثيــة والتنمويــة فــي 

ــرًا يســتطيع أن  ــر مســرحًا كبي مخيمــات البقــاع ، ووجــد فــي التصوي

ــه .  ــدور بداخل ــه مــا ي يترجــم مــن خالل

أميــن يأنــس بتفاصيــل الكاميــرا، تجذبــه التفاصيــل مــن حولــه، تــارة 

يصــور طفــاًل مبتســمًا وتــارة أخــرى يصــور وردة نبتــت بيــن الصخــور. 

التصويــر الفوتوغرافــي بالنســبة لــه هــو إيقــاف اللحظــة الزمنيــة 

ولغــة ال يفهمهــا إال هــو، فالصــورة التــي يلتقطهــا تحكــي أكثــر ممــا 

يســتطيع أن يقــول. 

»بتمنــى يكــون عنــدي كاميــرا إللــي صــور فيهــا يلــي بــدي يــاه« 

بســاطة أميــن تنعكــس علــى أمنيتــه التــي يحلــم بهــا فــي كل مــرة 

يــرى فيهــا مصــور. أمنيتــه أمســت حقيقــة وبتبــرع كريــم مــن أيــاٍد 

عبــر  بتطويــر موهبتــه  وبــدأ  الكاميــرا  علــى  أميــن  حصــل   بيضــاء 

النفســي  للدعــم  مــع فريــق بســمات  بالتنســيق  تدريبيــة  دورات 

واالجتماعــي. 

حكايــة أميــن تختصــر حكايــا اآلالف مــن األطفــال الســوريين ، لــن 

يســتطيع أحــد أن يمحــي مآســي الحــرب الراســخة فــي ذاكرتهــم ... 

يحاولــون قــدر اإلمــكان لملمــة بقايــا طفولتهــم المبعثــرة وإكمــال 

احالمهم الطفولية، علهم يســتمتعون بإشــراقة الشــمس من جديد.
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هي عينه التي تصور ما ال 
يستطيع التعبير عنه... 

كل صورة له هي انعكاس 
لخياله ورغباته...

تأخذه في رحلة عبر الزمن إلى 
عوالم مختلفة ...

بالنسبة له هي أكثر من آلة... 
هي مرآة الحياة




