
URDA ورقة تقدير موقف صادرة عن اتحاد الجمعيات اإلغاثية والتنموية
فيما يتعلق

نتيجــة األزمــة االقتصاديــة الخانقــة التــي أصابــت لبنــان نهايــة عــام 2019، بــات مــن الصعــب علــى معظــم العائــات 

اللبنانيــة تأميــن حاجاتهــا الضروريــة مــن الغــذاء والعيــش الكريــم نتيجــة هبــوط قيمــة الليــرة اللبنانيــة بشــكل حــاد 
أمــام الــدوالر، ال ســيما أن البنــك الدولــي صــّرح بــأن ثلــث ســكان لبنــان يعيشــون فــي فقــر مدقــع.1

 فــي نســبة غــاء المعيشــة وصلــت منــذ بدايــة عــام 2020 وحتــى نهايــة 
ً
 ومتواصــا

ً
 كبيــرا

ً
وقــد شــهد لبنــان ارتفاعــا

 للبيانــات الّصــادرة عــن إدارة اإلحصــاء المركــزي.2
ً
شــهر أغســطس 2022 إلــى 272 فــي المائــة، وفقــا

 إلــى عــدد الســكان. وتقــدر الحكومــة أن عــدد 
ً
كمــا يســتضيف لبنــان أكبــر عــدد مــن الاجئيــن فــي العالــم قياســا

ســكان البــاد البالــغ أكثــر مــن 6 مالييــن يشــمل مــا يقــرب مــن 1.5 مليــون الجــئ مــن ســوريا المجــاورة، وهــو عــدد 

أكثــر بكثيــر مــن المســجل لــدى المفوضيــة الســامية لألمــم المتحــدة لشــؤون الاجئيــن والبالــغ نحــو 839 ألــف 

الجــئ مســجل حتــى تاريــخ 31 مــارس/آذار 2022.

فــي حيــن أشــارت وكالــة غــوث وتشــغيل الاجئيــن الفلســطينيين )أونــروا( إلــى أن عــدد الاجئيــن الفلســطينيين 

المســجلين لديهــا فــي لبنــان نحــو 200 ألــف الجــئ موزعيــن علــى 12 مخيًمــا ويعيشــون أوضاًعــا صعبــة ومزريــة، 

وعلــى مناطــق ســكنية أخــرى. 

مقّدمة

بموسم الشتاء 2023
ا في لبنان

ً
وآثاره في ظل األزمة االقتصادية على الفئات األشد ضعف

https://blogs.worldbank.org/ar/arabvoices/lebanon-multi-dimension-poverty-index-shows-53-residents-were-poor-crisis
http:///ar-article-desc_5208_%D9%85%D8%A4%D8%B4%D8%B1-%D8%BA%D9%84%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%B4%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86--272-%D8%A3%D9%85-%D8%A3%D9%83%D8%AB%D8%B1%D8%9F


تدهور األوضاع المعيشية 
واالقتصادية لمستويات غير مسبوقة

الغذاء
أشــار تقريــر منظمــة األغذيــة والزراعــة الدوليــة لألمــم المتحــدة )الفــاو( وبرنامــج األغذيــة العالمــي أن لبنــان هــو 

مــن ضمــن 20 دولــة تعــّد “بــؤرة ســاخنة للجــوع”. وفــي ظــل هــذا الوضــع، لــم يعــد بإمــكان المواطــن اللبنانــي 

تحّمــل تكاليــف النظــم الغذائيــة كمــا لــم يعــد بإمــكان صغــار المزارعيــن والمزارعــات تحقيــق أربــاح الئقــة. ونتيجــة 

لذلــك،  تهــدد األزمــة االقتصاديــة الطويلــة فــي لبنــان بدفــع مزيــد مــن النــاس إلــى الفقــر وانعدام األمــن الغذائي، 

 إذا اســتمرت أســعار المــواد الغذائيــة فــي االرتفــاع، مدفوعــة بتجــدد انخفــاض قيمــة العملــة وتأثيــر األزمة 
ً
خصوصــا

األوكرانيــة علــى أســعار القمــح والوقــود العالميــة.

ــم فــي أســعار الغــذاء حــول العالــم، خــال فتــرة األشــهر الثمانيــة 
ّ

هــذا وســّجل لبنــان ثانــي أعلــى نســبة تضخ

األولــى مــن العــام 2022. وحســب تقريــر صــادر عــن البنــك الدولــي فــي شــأن أوضــاع الغــذاء فــي العالــم، وارتفــاع 

 بزيــادة نســب التضخــم فــي معظــم دول العالــم، فــإن أســعار المأكــوالت فــي لبنــان زادت بنســبة 
ً
األســعار ربطــا

198 فــي المائــة.3

ــات الغذائيــة خــال اليــوم، وإلغــاء  فــي هــذه اإلطــار، اضطــرت أغلبيــة شــرائح المجتمــع إلــى تخطــي بعــض الوجب

التأميــن الصحــي، وتخفيــض معــدالت تدفئــة المنــازل، والتخلــي عــن الفواكــه والخضــار، وتقليــل اســتخدام األدويــة 

... وغيرهــا الكثيــر مــن األســاليب لتوفيــر اإلنفــاق مــن المداخيــل المحــدودة 
ً
المزمنــة أو التوقــف عــن تناولهــا عمــدا

.
ً
جــدا

https://thedocs.worldbank.org/en/doc/40ebbf38f5a6b68bfc11e5273e1405d4-0090012022/related/Food-Security-Update-LXXI-October-13-2022.pdf
https://thedocs.worldbank.org/en/doc/40ebbf38f5a6b68bfc11e5273e1405d4-0090012022/related/Food-Security-Update-LXXI-October-13-2022.pdf
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الطاقــــة

معاناة مشتركة

الكوليرا

 تمتص نصف المداخيل

تقريــر  لبنــان بحســب  العائــات فــي  األكبــر علــى  العــبء  الطاقــة  تمثــل 

أعــده فريــق مــن الباحثيــن فــي الجامعــة األميركيــة فــي بيــروت. إذ أنفــق 

أكثــر مــن ثلثــي األســر، فــي القطاعــات الســبعة، أكثــر مــن 50 فــي المائــة 

مــن دخلهــا علــى الطاقــة. ذلــك مــع العلــم أن دخــل النســبة األكبــر مــن 

العائــات فــي مختلــف األقضيــة التســعة عشــر، يتــراوح بحســب التقريــر بيــن 

 علــى ســعر 
ً
 و125 دوالرا

ً
1.2 مليــون ليــرة و5 ماييــن، أي مــا بيــن 30 دوالرا

صــرف الســوق الموازيــة اليــوم.4

يعانــي الاجئــون الســوريون والفلســطينيون كالمواطنيــن اللبنانييــن مــن 

األزمــة االقتصاديــة والمعيشــية الضاغطــة علــى الجميع فــي لبنان، وربما 

تــزداد معانــاة الاجئيــن بالنظــر إلــى القوانيــن التــي تحرمهــم مــن العمــل 

فــي الكثيــر مــن القطاعــات، بــل وتزيــد اإلجــراءات القانونيــة التــي تشــرع 

وجودهــم علــى األراضــي اللبنانيــة مــن هــذه المعانــاة، وهــذا يجعلهــم 

يعشــيون أزمــة إضافيــة تدفعــم إلــى الصبــر علــى المعانــاة أو البحــث عــن 

ــا عــن مــكان أفضــل وهــو 
ً
رحلــة فيهــا الكثيــر مــن المخاطــرة عبــر البحــر بحث

مــا كشــفته الفاجعــة التــي منــي بهــا أبنــاء مدينــة طرابلــس والشــمال 

قبــل بضعــة أشــهر عندمــا غــرق مركــب كان يقــل عــدًدا مــن اللبنانييــن 

والاجئيــن الســوريين نحــو المجهــول.

انتشــار  وجــود  عــن  ــا 
ً
معلن الخطــر  ناقــوس  اللبنانــي،  الصحــة  وزيــر  ّدق 

واســع للكوليــرا فــي البــاد خصوًصــا فــي محافظتــي الشــمال والبقــاع 

ــا إلــى أن 70 فــي المائــة مــن المصابيــن ينتشــرون فــي صفــوف 
ً
، الفت

ً
شــرقا

 أن يتــّم تأميــن كميــات وفيــرة 
ً

الاجئيــن الســوريين داخــل المخيمــات، آمــا

ــا.  مــن اللقاحــات قريًب

ــر مــاّدة المــازوت كــي تســتعمل فــي محطــات 
ّ

ــد علــى ضــرورة توف
ّ
كمــا أك

ضــخ الميــاه بهــدف التخلــص مــن أي ميــاه يمكــن أن تكــون ملوثــة. موضًحــا 

أن »الميــاه التــي تبقــى فــي األنابيــب تصبــح ملوثــة بعــد فتــرة، ومــن 

المهــم تأميــن طاقــة كهربائيــة لمحطــات ضــخ الميــاه، لتأميــن الميــاه 

النظيفــة«.

هــذا وأعلــن عــن وفــاة المواطــن )ح.ع( مــن حــي الــري فــي بلــدة ببنيــن 

فــي  للعــاج  يخضــع  كان  حيــث  بالكوليــرا،  إصابتــه  نتيجــة  لبنــان،  شــمال 

المنيــة. فــي  الخيــر  مستشــفى 

https://scholarworks.aub.edu.lb/bitstream/handle/10938/23478/Sectoral%20Report.pdf?sequence=1


ســنوي  موســم  »الشــتاء«، 
للمعاناة والمخاطر المتجددة 

الموســمية  األمــراض  انتشــار 

األطفــال  تصيــب  التــي  المعديــة 

وجــه  علــى  الــوالدة  وحديثــي 

العــام  ســجل  حيــث  الخصــوص، 

الماضــي عــدد مــن الوفيــات بســبب 

انقطــاع  ظــل  فــي  خصوًصــا  البــرد 

األدويــة وارتفــاع أســعارها بشــكل 

 . نــي جنو

غيــاب وســائل التدفئــة والوقايــة 

مــن البــرد وانقطــاع الكهربــاء شــبه 

اللبنانيــة  األراضــي  عــن  الدائــم 

إلــى جانــب قطــع الطرقــات وتعــذر 

التنقــل ألي غــرض كان، إلــى جانــب 

الخزانــــــــــــــــات  فــي  الميــاه  تجمــد 

لذلــك. نتيجــة  وانقطاعهــا 

الصحــي  الصــرف  مجــاري  مــرور 

الاجئيــن،  خيــام  بيــن  المكشــوفة 

هطــــــــــــول  مــع  تفيـــــــض  والتــي 

األمطــار، ممــا يســاهم بشــكل كبيــر 

ــل التهــاب  ــة مث فــي انتشــار األوبئ

والكوليــرا. الوبائــي  الكبــد 

التدفئــة  وقــود  نــدرة  أو  انقطــاع 

إليــه  الوصــول  صعوبــة  بســبب 

بســبب  أو  أســــــــــــــــــــعاره،  غــاء  أو 

فيتجــه  التدفئــة،  تجهيــزات  نقــص 

المحتاجــون إلــى اســــــــــــــــــــــــتعمال 

وســائل بديلــة غيــر آمنــة للتدفئــة، 

أو  واألخشــاب  األوراق  كإشــعال 

ممــا  الباســتيكية،  المــواد  حتــى 

اختنـــــــاق  حـــــوادث  إلــــــى  يــؤدي 

وحرائــق وكــوارث ال تحمــد عقباهــا.

بالكوليــرا  اإلصابــات  عــداد  ارتفــاع 

فــي  اإلصابــات  عــدد  وصــل  حيــث 

لبنــان إلــى مــا يقــارب1095 إصابــة 
اللبنانيــة.5 الصحــة  وزراة  بحســب 

وعــدم  الجبليــة  القــرى  عــزل 

القــدرة للوصــول إلــى أي نقطــة 

طبيــة أو حتــى طبيــب معالــج، كمــا 

فــي  والتعليــم  الدراســة  تتوقــف 

انعــدام  بســبب  المناطــق  كافــة 

المواصــات، إضافــة إلــى صعوبــة 

التواصــل مــع المحتاجين والاجئين 

ــات  لتأميــن المــؤن واالحتياجــــــــــــــــــــ

خطــر  مــن  يزيــد  ممــا  الازمــة، 

الجــوع.  بــؤر  وانتشــار  المــرض 

ً
أوال

ً
ثانيا

ً
ثالثا

ً
سادسا

ً
خامسا

ً
رابعا

https://www.moph.gov.lb/ar/Media/view/64744/%D8%AA%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%B1%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86


ــات  ــم االحتياجـــــــــــــــــــــــــ أهـــ
لمواجهــة الشـــــــــــــــــــــــــتاء

احتياجات السكن واإليواء

االحتياجات الغذائية

احتياجات التدفئة 

االحتياجات الصحية

بهــدف القــدرة علــى مواجهــة أزمــة الشــتاء، وتقديــم الدعــم اإلنســاني الــذي يوافــق احتياجــات المحتاجيــن مــن 

اللبنانييــن والاجئيــن المطلوبــة لفصــل الشــتاء، تحــت عنــوان »لِندفــى/ warm to be يطلــق اتحــاد الجمعيــات 

اإلغاثيــة والتنمويــة فــي لبنــان حملتــه الشــتوية لهــذا العــام 2023/2022  لجمــع التبرعــات  وســد احتياجــات الفئــات 

ــا فــي لبنــان كمــا يهمــه أن يضــع بيــن يــدي الجهــات المانحــة تقديــره ألهــم االحتياجــات:
ً

األشــد ضعف

خيــام  ترميــم  إلــى  الماّســة  الحاجــة 

العوامــل  بســبب  الهشــة  الاجئيــن 

الطبيعيــة التــي تتعــرض لهــا ســواء 

فــي فصــل الصيــف أو حتــى الشــتاء، 

إذ تحتــاج عمليــة الترميــم إلى أخشــاب 

إضافــة  للعــزل،  باســتيكية  وشــوادر 

الحراريــة. للعــوازل 

فــي ظــل انتشـــــــــــــــــــــــار الجــوع 

المســاعدات  وصــول  وصعوبــة 

الغذائيــــــة خــال فتــرات الثلــوج 

توفيــــــــــــــــر  يجــب  والعواصــف، 

للعائــات،  الشــــــــــــــــــتاء  مؤونــة 

األطعمـــــــــة  وجبــات  وتقديــــــم 

الجاهــــــــزة. 

التعامــل مــع انخفــاض درجــــــــــــــات 

بالــدفء  الخيمــة  وتزويــد  الحــرارة 

لوقـــــــود  الدائــم  للتواجــد  يحتــاج 

التدفئــة لــدى األســـــــــرة الواحــدة، 

وتزويــــــــد   ، المدافــئ  جانــب  إلــى 

المحتاجيــن بكســــــــــــوة الشــــــــــــــــــتاء 

الحراريــــــة. والبطانيــات واألغطيــة 

الحــل األمثــل للوصــول إلــى المخيمات 

خــال  الطــرق  انقطــاع  ظــل  فــي 

الطبيــة  المراكــز  دعــم  هــو  الشــتاء 

مــن  االحتياجــات  بكافــة  وتزويدهــا 

الحمــات  وتكثيــف  وأطبــاء،  أدويــة 

التوعويــة الخاصــة بانتشــار األمــراض 

والكوليـــرا.  كالــزكام  الموســـــــــمية 



لتبرعاتكــــــــــــــــــم لحملة
warm to be /لِندفى

Food Parcel
حصة غذائية

Mattress and Blanket
فرشــــــــة وبطانيـــة  

جزمة وصوفيات
Boots and Wool Kit

Winter Clothes
كســـــوة شتاء

Plastic sheets
شوادر للخيمة الواحدة

20 Liters Of Fuel
20 ليتر من المازوت 

 Heater
مدفأة

35$28$

20$60$

200$

34$ 55$
ونأمــل أن نتمكــن بالتعــاون مــع الجهــات المانحــة والجمعيــات اإلنســانية مــن تأميــن المبالــغ المطلوبــة، ونكــون 

 علــى أهبــة االســتعداد لتجــاوز آثــار وأضــرار العواصــف الثلجيــة القادمــة وآثــار موســم الشــتاء ومخاطــره، 
ً
معــا

ورفــع الضــرر عــن المنكوبيــن.

للتبرع

لِندفى سوا!لِندفى سوا!

http://goto.gg/57577
http://goto.gg/57577
http://goto.gg/57577

