
بالرغــم مــن اتســاع رقعــة الجــوع والفقــر نتيجــة تــأزم األوضــاع االقتصاديــة فــي لبنــان، خصوًصــا عــام 2022 وتأرجــح 

 أن URDA عنونــت عــام 2022 
ّ

ســعر صــرف الــدوالر عنــد مســتويات مرتفعــة أثــرت ســلًبا علــى مختلــف القطاعــات إال

جــّدد.
ّ
بعــام التصميــم والت

ــي، التزمــت URDA بخطــط إنســانية وإغاثيــة 
ّ
فبدعــم المانحيــن وجهــود القطاعــات اإلنســانية وثقــة المجتمــع المحل

حديــات المؤلمــة التــي توالــت تباًعــا علــى لبنــان، إذ أصــّرت URDAبــأن تلتــزم التزاًمــا 
ّ
للتعافــي مــن األزمــات والت

ــا علــى مواصلــة دعمهــا للمجتمعــات المســتضعفة فــي مختلــف المناطــق اللبنانيــة ومراكــز إيــواء الالجئيــن 
ً
ثابت

الســوريين.

مقّدمة

عام 2022 
صميم

ّ
عام التجّدد والت



قطاع اإلغاثة

إنجازات 2022

العدد التراكمي للخدمات المقّدمة 
لعام 2022 وصل لحوالي

خدمة

166,495567,668

776،124

567,668
ربطة خبزمساعدة غذائية

مساعدة
غير غذائية

لغاية  شهر كانون األول/ ديسمبر 2022

تتركــز مهمــة قطــاع اإلغاثــة فــي تأميــن المســاعدات األساســية لالجئيــن الســوريين والفلســطينيين واألســر 

ــا مــن مــواد غذائيــة وغيــر غذائيــة، بمــا يؤمــن لهــم شــروط العيــش الكريــم.
ً

االلبنانيــة األشــد ضعف

ويشــمل هــذا االســتجابة الســريعة فــي الحــاالت الطارئــة، كالعواصــف والكــوارث والنزاعــات، للمحافظــة علــى أرواح 

النــاس والتخفيــف مــن الضــرر الالحــق بهــم قــدر المســتطاع. 



قطاع اإليواء

إنجازات 2022
139

8 777

150

455 بناء

حفر تركيب

تركيب

خيمة

آبار مياه  شادر بالستيكي

لوح طاقة شمسية

خيمةصيانة 

ُيعنــى قطــاع اإليــواء بتأميــن المــأوى لالجئيــن والمحتاجيــن ضمــن ظــروف ســكن كريمة، توفر لهم األمــن والحماية 

مــن بــرد الشــتاء وحــر الصيــف، مــع تجهيــز البنــى التحتيــة األساســية للقاطنيــن فــي مراكــز اإليــواء المختلفــة، 

مــن مخيمــات وبيــوت جاهــزة ومجمعــات ســكنية. وتشــمل مهــام القطــاع إنشــاء المراكــز والوحــدات الســكنية، 

وتجهيزهــا، وإدارتهــا، ورعايتهــا وتأميــن احتياجاتهــا المختلفــة.

العدد التراكمي للخدمات المقّدمة 
لعام 2022 وصل لحوالي

خدمة
1،380



قطاع الّرعاية الّصحية

إنجازات 2022

يعمــل قطــاع الرعايــة الصحيــة علــى تقديــم الّرعايــة الصحّيــة األّولّيــة مــن خــالل 4 مراكــز صحّيــة تقــدم مختلــف 

الخدمــات مــن لقاحــات ورعايــة حوامــل وأدويــة وصــور وتحاليــل،  وتضــم مختلــف التخصصــات الطبيــة. كمــا يقــّدم 

الرعايــة الصحيــة الثانويــة مــن خــالل تغطيــة الثغــرات التــي ال تغطيهــا أي جهــة كعــالج التشــوهات العظميــة عنــد 

األطفــال وعــالج مرضــى التالســيميا وغســيل الكلــى وغيرهــا. وبعــد انفجــار بيــروت قــّدم الدعــم لعــدة مستشــفيات 

منهــا مستشــفى رفيــق الحريــري الحكومــي.

400 ألف

  100 ألف

أكثر من

خدمة طبية  لحوالي

مريض



قطاع التعليم

إنجازات 2022

يقــّدم هــذا القطــاع خدمــات التعليــم الرســمي وغيــر الرســمي للطــالب مــن مختلــف الفئــات العمريــة مــن ضمــن 

ــور 
ّ
عليــم الّرســمي »مشــروع مدرســة الن

ّ
المجتمــع الالجــئ والمجتمــع اللبنانــي المضيــف. ومــن ضمــن مشــاريع الت

 فــي وزراة التربيــة والتعليــم. ومــن ضمــن إلــى جانب مشــاريع 
ً

 مســجال
ً

فــي عرســال« التــي تضــم 500أكثــر مــن طفــال

التعليــم غيــر الرســمي »مشــروع البــاص التعليمــي المتنقــل  School in a Bus »  الــذي يعمــل علــى محــو أميــة 

ل صلــة وصــل بينهــم وبيــن التعليــم الرســمي عبــر برنامــج تعليمــي رديــف. 
ّ
األطفــال الالجئيــن فــي المخيمــات ويشــك

ومــن أحــدث مشــاريع القطــاع تعليــم األطفــال مــن ذوي االحتياجــات الخاصــة فــي المــدارس عبــر فتــح صفــوف 

وتجهيزهــا وتشــغيلها عبــر متخصصيــن. 

1. افتتاح مدرسة تضم 1150 طالًبا في الفترتين الصباحية والمسائية مع تطبيق برنامج الدمج.

2. توعية 20 طالًبا من ذوي االحتياجات الخاصة وتدريب أولياء أمورهم على كيفية التعامل معهم.

.CERD 3. تدريب المعلمين مع

4. تسجيل الطالب الذين فقدوا فرصتهم في التعليم في وزارة التربية والتعليم العالي.

5. تغطية مصاريف الدراسة الجامعية والمدرسية للطالب المهددين بالتسرب المدرسي.

طالب وطالبة
2،411

عدد المستفيدين
من خدمات

قطاع التعليم
لعام 2022 وصل لحوالي



قطاع الكفاالت

إنجازات 2022

فة بشــكل دوري لتأميــن احتياجاتهم اليومية 
ّ

يهــدف هــذا القطــاع لتقديــم الدعــم المالــي لأليتــام واألســر المتعف

وتمكينهــم مــن تنميــة مهاراتهــم وقدراتهــم. كمــا ويســاعد بالتعــاون مــع بقّيــة القطاعــات  األخــرى علــى رعايــة 

األطفــال مــن جوانــب متعــددة  منهــا الصحيــة واالجتماعيــة والنفســية والتعليميــة. 

عدد المستفيدين
من خدمات

قطاع الكفاالت
لعام 2022 وصل لحوالي

أسرة

طفل يتيم ومحتاج

433

5،011



قطاع سبل العيش
بنــاء قدراتهــم  خــالل  مــن  االســتدامة  ليصبحــوا منتجيــن وتحقيــق  األفــراد  تمكيــن  إلــى  القطــاع  يســعى هــذا 

وتدريبهــم وتأميــن فــرص عمــل لهــم. يضــم مشــاريع عــدة منهــا: الفــرن اآللــي، مخبــز الصــاج، المطبــخ الخيــري، 

ومشــغل خياطــة إلــى جانــب التدريبــات المهنيــة والمشــاريع الزراعيــة وغيرهــا. 

تقديم جلسات توعوية بيئية وزراعية لــــــــ594 مستفيد في برجا، سبلين، قب الياس.	 

تقديــم دورات تدريبيــة لحوالــي 100 مســتفيد فــي مركــز صيــدا  عــن صناعــة األلبــان واالجبــان وتجفيف الطعام، 	 

باإلضافــة لصناعــة الصابون والحــرف اليدوية. 

ترميم المباني األثرية في بيروت/األشرفية والوصول الى 100 عامل  يتلقون  النقد مقابل العمل.	 

ين جلسات تدريبية عن الزراعة المصغرة .	 
ّ

الوصول إلى 200 سيدة في عرسال تلق

يــن  	 
ّ

مشــروع إعــادة تدويــر األكيــاس متعــددة االســتخدام وانتهــى المشــروع بالوصــول إلــى 10 ســيدات  تلق

النقــد مقابــل العمــل فــي البقــاع .

ين النقد مقابل العمل.	 
ّ

إعداد دورة الحرف اليدوية ) حياكةالصوف ( والوصول إلى 30 سيدة تلق

تركيب بيوت للزراعة البالستيكية وزرع الشتل في البقاع في مخيمي العودة والياسمين.  	 

إنجازات 2022

عدد المستفيدين
من خدمات

قطاع سبل العيش
لعام 2022 وصل لحوالي

مستفيد/ة
5,841



قطاع الحماية
ــا ، ســواء مــن 

ً
يهــدف قطــاع الحمايــة فــيURDA  إلــى تقديــم الحمايــة بمختلــف أشــكالها لألفــراد األشــد ضعف

اللبنانييــن أو الالجئيــن علــى اختــالف توزعهــم علــى المناطــق اللبنانيــة وتنــّوع فئاتهــم العمريــة بغيــة تأميــن 

خدمــات الحمايــة مــن خــالل عــدد مــن البرامــج: 

برنامج حماية الطفل.	 

برنامج مكافحة العنف القائم على النوع االجتماعي.	 

برنامج الحماية القانونية.	 

إنجازات 2022
العدد التراكمي للخدمات المقّدمة 

لعام 2022 وصل لحوالي

خدمة
31،900



األشــد  الفئــات  تعيشــها  التــي  والتحديــات  األزمــات  لمواجهــة  تبــذل  اســتثنائية  جهــود 

 فــي المجتمــع اللبنانــي ومجتمــع الالجئيــن الســوريين والفلســطينيين فــي لبنــان، 
ً
فقــرا

مشــاريع إنســانية وخدمــات إغاثيــة وتنمويــة قدمتهــا وتقدمهــا قطاعــات URDA بمختلــف 

 
ً
تخصصاتهــا، أكثــر مــن مليــون وخمســمئة ألــف مســتفيد ســنويا

مــن مختلــف الطوائــف والجنســيات بدعــم مــن كادر URDA الضخــم والمنظمــات اإلنســانية 

اإلقليميــة منهــا والدوليــة واألمميــة التــي تعمــل جاهــدة بالشــراكة مــع URDA علــى 

إحــداث تأثيــر مســتدام للمحتاجيــن والمناطــق اللبنانيــة المتأثــرة باألزمــات أو المهــّددة بهــا.

www.urda-lb.org


