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يحتفــل العالــم فــي 20 حزيــران مــن كل عــام باليــوم العالمــي 

لالجئيــن، الــذي أقرتــه األمــم المتحــدة لالعتــراف بعزيمــة وقــوة 

الالجئيــن حــول العالــم، وضحايــا الكــوارث واألزمــات الذيــن تركــوا 

مجبريــن منازلهــم وممتلكاتهــم. وتقــول األمــم المتحــدة أنــه فــي 

كل دقيقــة يفــر عشــرون شــخًصا مــن الحــروب واالضطهــاد. فمــا 

يدفعهــم إلــى ذلــك الخيــار الســيء بالنــزوح أو اللجــوء، هــو تفــادي 

مــا هــو أســوأ منــه. وتبــرز أهميــة هــذا الحــق أكثــر لــدى الالجئيــن 

الذين يلتمسون األمان في المكان الذي يحّلون به.

ووفًقــا لمــا أوردتــه دراســة لألمــم المتحــدة حــول الفقــر فــي لبنــان 

الالجئيــن  عــدد  فــإن  األولويــة"،  "الحاجــات ذات  عنــوان  تحــت 

ــن  ــم الجئي ــدة بصفته ــدى األمــم المتح الســوريين المســجلين ل

الســوريين  والالجئيــن  ألفــًا،   720 يبلــغ  الفقــر  خــط  تحــت 

ــى 780  ألفــًا، باإلضافــة  المســجلين فــوق خــط الفقــر يصــل إل

إلــى 178,200 الجًئــا فلســطينًيا تحــت خــط الفقــر و91,800 

الجًئا فلسطينًيا فوق خط الفقر.

فــي اليــوم العالمــّي لالجئيــن، تؤمــن URDA أن لــكّل إنســان 

الحــّق فــي البحــث عــن األمــان بغــض النظــر عــن لونــه أو جنســه 

تقــّدم  وخدماتهــا  اإلنســانية   URDA قطاعــات  جنســيته.  أو 

طاقتهــم  الســتغالل  منّوعــة  فرًصــا  ضعًفــا  األشــد  لالجئيــن 

ومواهبهم بطرق هادفة وإيجابية تصّب في تنمية المجتمع.
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بعــد انهــار مبنــى ســكني مؤلــف مــن ثالثــة طوابــق فــي مدينــة 

طرابلــس اللبنانيــة األســبوع الماضــي، األمــر الــذي أّدى إلــى 

وفــاة طفلــة فــي العاميــن مــن عمرهــا، ســاهم فريــق اإلغاثــة 

فــي URDA بدعــم عــدد مــن األســر المتضــررة، إذ ُقّدمــت 

الحصــص الغذائيــة والفــرش والبطانيــات للتخفيــف مــن أثــر 

الحادثة التي ألحقت الضرر المادي والمعنوي لهم. 

يذكــر أّن  مدينــة طرابلــس تعانــي أوضاًعــا اقتصاديــة صعبــة 

فــي ظــل ارتفــاع أســعار المــواد الغذائيــة والمحروقــات وتســعير 

البضائــع وفــق دوالر الســوق الســوداء، ووفــق دراســة جديــدة، 

فإن 20 بالمائة من عائالت طرابلس تخلد للنوم جائعة.

تحــت شــعار "أضحــى للتآلــف عيــد" ، يطلــق اتحــاد الجمعيــات اإلغاثيــة والتنمويــة URDA حملــة عيــد األضحــى لعــام 2022مـــ/ 1443هـــ، والتــي تســعى إلــى توفيــر لحــوم 

ــدًءا  مــن بيــروت وجبــل لبنــان  ــا فــي لبنــان مــن مختلــف الجنســيات اللبنانيــة والســورية والفلســطينية ب األضاحــي وكســوة العيــد لمســتحقيها مــن األســر األشــد ضعًف

وصوًال لصيدا وصور وشبعا في الجنوب، إلى الشمال فالبقاع وعرسال.

بعد انهيار مبنى في ضهر المغر: قطاع اإلغاثة في 
URDA يساهم في دعم عدد من األسر في طرابلس

"أضحى للتآلف عيد" حملة أوردا لموسم األضحى   
2022مــ/1443 هــ
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لالجئيــن  المــأوى  لتأميــن  المتواصلــة  جهــوده  إطــار  فــي 

ــات األشــد حاجــة ضمــن ظــروف ســكن كريمــة، قــام  والفئ

قطــاع االيــواء بترميــم  الخيــم المتضــررة مــن الحريــق الــذي 

اندلع سابًقا في مخيم المرج في البقاع. 

فريــق قطــاع اإليــواء الميدانــي عمــل علــى إعــادة تأهيــل 

باإلمــدادات  وتزويدهــا  كامــل  بشــكل  المتضــررة  الخيــم 

وتوفيــر  الداخليــة  الغــرف  تجهيــز  جانــب  إلــى  الخشــبية، 

خيمــة   15 تزويــد  الــى  باإلضافــة  الكهربائيــة،  اإلمــدادات 

ا بالشوادر البالستيكية.  متضررة جزئيًّ

الجديــر ذكــره أن قطــاع االيــواء يســعى دوًمــا إلــى تنفيــذ 

ــرد  ــة مــن قســاوة الب ــر األمــن و الحماي ــة توّف مشــاريع دوري

التحتيــة  البنــى  تجهيــز  خــالل  مــن   الشــمس،  وحــرارة 

األساســية للمقيميــن فــي مراكــز اإليــواء و إعــادة تأهيــل 

المباني المتضررة في مختلف المناطق اللبنانية.

التــي  األضــرار  لمواجهــة  جهودهــا  إطــار  فــي 

وأشــعة  أمطــار  مــن  الجويــة  العوامــل  تســببها 

شــمس وغيرهــا علــى مــدار العــام، تواصــل فــرق 

قطــاع اإليــواء فــي URDA إعــادة تأهيــل وصيانــة 

الطرقــات والبنيــة التحتيــة لمخيمــات الالجئيــن 

الســوريين فــي عرســال والبقــاع ، إذ تــم ترميــم 72 

خيمــة فــي مخيــم أبــو شــريف، إلــى جانــب 29 

خيمــة فــي مخيــم عيــن التنــور.  وشــملت عمليــة 

والشــوادر  بالخشــب  الخيــم  تزويــد  الترميــم 

لرصــف  إضافــة  الكهربائيــة،  واإلمــدادات 

المخيميــن  فــي  بالحصــى،   الترابيــة  الطرقــات 

وذلــك لتســهيل عمليــة تنقــل الســكان ووصــول 

اآلليات والمساعدات للمخيمات.

قطاع اإليواء يواصل جهوده لترميم خيم 
المتضررين من حريق المرج

قطاع اإليواء يواجه العوامل الجوية عبر مشاريع الترميم 
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عمــًال علــى تطبيــق رســالته باســتدامة وتنميــة المجتمــع، احتفــل قطــاع 

الخاصــة  المهنيــة  التدريبيــة  بدوراتــه  مشــارًكا   17 بتخــّرج  العيــش  ســبل 

بالحــرف اليدويــة فــي صيــدا، والتــي تهــدف لزيــادة إدرار الدخــل وتحويــل 

المشاركين من مستهلكين إلى منتجين في مجتمعاتهم.

بهــدف حمايــة األطفــال وتأميــن أفضــل رعايــة 

ــة فــي  ــق قطــاع الحماي ــة لهــم، قــام فري ممكن

أمــور  ألوليــاء  جلســات  بتنظيــم   URDA

األطفــال المســجلين فــي  حضانــة اقــرأ فــي 

وتقييــم  صيــدا  فــي  الحلــوة  عيــن  مخيــم 

احتياجاتهم. 

لقطــاع  األســمى  الهــدف  أن  ذكــره  الجديــر 

الحمايــة  فــي URDA يمكــن باحتــرام حقــوق 

كــي  لبنــان  فــي  المســتضعفين  األشــخاص 

يعيشوا بأمان وكرامة.

فــي إطــار جهــوده لثقــل مواهــب المســتفيدين  والمســتفيدات مــن خدماتــه، يقــوم 

قطــاع ســبل العيــش بــدورة تدريبيــة فــي الرســم علــى الزجــاج للنســاء، وذلــك 

لتمكينهــن مــن اكتســاب مهــارة حرفيــة وتزويدهــم بالكفــاءة الذاتيــة لالعتمــاد علــى 

أنفسهن وزيادة دخلهن من خالل بيع المنتجات.

قطاع سبل العيش يحتفل  بتخّرج 17 مشارًكا بدورات إدرار 
الدخل في صيدا 

قطاع الحماية يواصل تقديم خدماته في 
صيدا

قطاع سبل العيش يدعم "فّن الّرسم على الزجاج"  
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يســعى قطــاع ســبل العيــش إلــى تنميــة المــوارد االقتصاديــة وتحســين 

ــاع مناهــج زراعيــة جديــدة فــي المجتمــع، وذلــك  األمــن الغذائــي ودعــم واتب

فــي  المائيــة  الزراعــة  مشــروع  منهــا  و  عــّدة  مشــاريع  تنفيــذ  خــالل  مــن 

البقاع/برالياس.

ليتــم  الزراعــة،  فــي  التربــة  اســتبعاد  علــى  المائيــة  الزراعــة  فكــرة  وتقــوم 

محــددة  بنســب  واألمــالح  المغذيــة  بالمحاليــل  الغنــي  بالمــاء  اســتبدالها 

ُتراقــب بواســطة أجهــزة خاصــة، كمــا تســتخدم المضخــات لضــخ المــاء الغنــي 

بالعناصــر واألمــالح بشــكل مســتمر داخــل النظــام، ليحصــل كل نبــات علــى 

حاجته من هذه العناصر.

هــذا ويتولــى متخصصــون ومزارعــون االهتمــام بالشــتل الزراعيــة والخيــم 

البالســتيكية ليســتفيد مــن هــذا المشــروع إضافــة إلــى النقــد مقابــل العمــل، 

ا مــا يســّد رمقهــم  حوالــي 200 أســرة مــن المحاصيــل المنتجــة موســميًّ

ويجعلهم بالحد األدنى بمنأى عن الحاجة.

فــي نهايــة العــام الدراســي 2022/2021، كــّرم 

قطــاع التعليــم فــي اتحــاد الجمعيــات اإلغاثيــة 

والتنمويــة فــي لبنــان URDA مــا يزيــد عــن  970 

المــدارس  فــي  خّريجيهــا  مــن  وطالبــة  طالًبــا 

التابعــة لــــURDA فــي البقــاع وعرســال، إضافــة 

لطــالب مدرســة فــي بــاص الذيــن يبلــغ عددهــم 

ــا فــي البقــاع وجبــل لبنــان إذ تخرجــوا  160   طالًب

واصبحــوا مــن الطــالب المؤهليــن للدخــول إلــى 

المدارس اللبنانية النظامية. 

وحضــر  التخــّرج جمــٌع مــن الطــالب واألهالــي، 

التعليمــي  للــكادر  إضافــة  الشــرف،   وضيــوف 

مختلــف  فــي  الموّزعــة  التعليــم  قطــاع  وفــرق 

المناطق اللبنانية. 

قطاع التعليم يحتفل بتخريج  1130طالًبا من مشاريعه التعليمية 

اتحاد الجمعيات اإلغاثية و التنموية

قطاع سبل العيش يدعم مشاريع الزراعة المائية
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ُتدخــل الهديــة الســرور علــى قلــوب الكبــار والصغــار علــى حــد ســواء، وتتــرك أثــًرا جميــًال  فــي نفوســهم، فكيــف باألطفــال 
األيتام، أو أبناء األسر الفقيرة؟ فالكفالة بمثابة الهدية التي تشعر الطفل اليتيم بدفء األبوة وقيمة العطاء.

 فــي هــذا اإلطــار، يقــوم قطــاع الكفــاالت فــي URDA  باالهتمــام بكافــة جوانــب حيــاة المكفوليــن لديهــا، ويقــدم لهــم 
ــف مــن معاناتهــم، وتنشــئتهم فــي مكانهــم  ــى التخفي ــي ترمــي إل ــة، الت ــات الترفيهي خدمــات متعــددة، وتنظــم المهرجان
الطبيعــي مــع أوليــاء أمورهــم فــي ظــروف تؤمــن لهــم العيــش بكرامــة. وخــالل شــهري أيــار وحزيــران قــام فريــق الكفــاالت 
بتقديــم الكفــاالت النقديــة لــــ 1,845 يتيًمــا وطفــًال محتاًجــا،  و40 أســرًة و 92 أرملــة  لتلبــي احتياجاتهــم الحياتيــة األساســية 

، إلى جانب توزيع  50 هدية و 200 حذاء لأليتام.
كمــا قــام فريــق الكفــاالت بتنفيــذ 4 مهرجانــات لأليتــام بوجــود عــدة وفــود مــن مختلــف الجمعيــات الشــريكة تخللهــا 

نشاطات ترفيهية وألعاب، وتوزيع حلويات وغداء .
ــدد المســتفيدين مــن قطــاع  ــة، إذ يصــل ع ــم أو أســرة متعفف ــل يتي ــة طف ــكل مــن ســاهم بكفال ــان ل كل الشــكر واالمتن

الكفاالت سنوًيا في URDA حوالي 5000 يتيم و  400 أسرة.

كفالة يتيم: ابتسامة ترتسم في الوجه وسعادة تدخل القلب
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