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 المقدمة .1
 تداعيات الصراعات املسّلحة وانتشار الالجئني والنازحني مما ينعكس تدهورًا إقتصاديً ما زالت منطقة الشرق األوسط تعاين من 

ركاء احملليون والدوليون الشللجمعيات الدولية و  كان وال يزال  .يف خمتلف بلدان املنطقة وتفاقًما للمشاكل االجتماعية والرتبوية
قد يكي ملواجهة هذا الوضع الدراماتإال أن نسبة املساعدات املادية  ،كبري حىت اآلن يف التخفيف من أعباء هذا الواقع  دور

 توقف الكثري منها، مما يثري املخاوف من أن املعاانة اإلنسانية اليت شهدانها قبل سنوات ستعود مرة أخرى.حىت أو اخنفضت 
ف الشتاء عسكرية حمتملة. كما أن عواص ، ان السياسة اإلقليمية املتوترّة تفتح الطريق أمام مواجهةتفاقًمااألمور ما يزيد و  

ن األعباء م القاسية أّدت إىل صعوبة حتّمل الالجئني ظروف املخيمات املزرية، متاًما كما تصاعدت صرخة اجملتمع املضيف
 .اليت ختطت قدرة هذه اجملتمعات على إحتوائها أو حتملها وعلى خمتلف األصعدة اإلقتصادية واالجتماعية وحىت البنيوية
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 االقتصادي -الوضع االجتماعي  .2

 مصر
 جنيه / دوالر أمريكي. 17.857سعر الصرف الرمسي للجنيه املصري:  
 .2019يف املئة يف عام  5.2من املتوقع أن يبلغ معدل منّو الناتج احمللّي اإلمجايل يف مصر  
 .2018بنهاية العام  ٪10لی ليصل إ ٪1.9اخنفض معدل البطالة بنسبة  
،  حتدثت وزيرة االستثمار والتعاون الدويل املصري سحر نصر عن 2019كانون الثاين/ يناير   13يف مؤمتر  

 زيدة االستثمارات يف مصر واليت بدورها جتتذب املزيد من املستثمرين.
، مع الرتكيز بشكل رئيسي ٪ 6يف أفريقيا: قفز االستثمار األجنيب املباشر إىل  (FDI) االستثمار املباشر 

جنوب أفريقيا. كما وقعت الوزيرة سحر نصر اتفاقّية مع شركة الزارد العاملّية إلدارة األصول على مصر و 
 .لتعزيز فرص االستثمار يف مصر

، من املتوقع أن تصبح القاهرة مصدرًا صافًيا للغاز. يف العام السابق مت توقيع العديد من 2019يف عام  
 .ةاالتفاقات للتنقيب واإلنتاج مع الشركات الدوليّ 

 .الف موظًفا إىل العاصمة اجلديدة 50حتسًبا الفتتاح مدينة القاهرة اجلديدة، سيتم نقل  
أعلنت شركة مرسيدس يف كانون الثاين/ يناير، أهنا ستبدأ يف جتميع السيارات يف مصر هذه السنة، من  

 خالل إعادة إنشاء مصنع حملي.
 

 األردن
 دوالر أمريكي. 1.41قيمة الدينار األردين  
 . ٪ 18.6،  2018ل معدل البطالة بنهاية عام سجّ  
من الناتج احمللي  %94.9تشكل  2018يف هناية عام  ٪0.6نسبة الدين العام إىل الناتج احمللي اإلمجايل  

 اإلمجايل املقدر بسبب ديون شركة الكهرابء الوطنّية وهيئة املياه.
 دي.بسبب الوضع االقتصادي املرت سجلت إحتجاجات شعبّية يف منتصف شهر كانون الثاين/ يناير،  
يف بداية كانون الثاين/ يناير، إنطلقت اجتماعات رمسّية يف واشنطن لدعم برانمج النمو االقتصادي يف  

 األردن. ومت إعداد الربانمج لتعزيز التعاون االقتصادي بني األردن والواليت املتحدة.
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ج ، هناك مفاوضات مع صندوق النقد الدويل مليار دوالر من املساعدات من دول اخللي 2.5بعد تلقي  
 لزيدة القروض يف حماولة للحد من تدهور الوضع االقتصادي.

 

 العراق
 دينار / دوالر. 1190سعر صرف الدينار العراقي:  
 .بسبب أسعار النفط 2019يف عام  ٪4.1يقّدر منو الناتج احمللّي اإلمجايل بنسبة  
ى مثل نينوت لمحافظااعلى في بعض ، إال اهنا ألوطنيالصعيد ا على %10.8سميًا رلبطالة اتبلغ نسبة  
 .الوضع األمين املتدهورقت قريب تعاني من ونت حتى كالتي ا
تتدفق االستثمارات إىل املنطقة الصناعية احلدوديّة منذ كانون الثاين/ يناير كجزء من اتفاق بني العاهل  

بلدين. ومشلت برهم صاحل بغية توسيع التعاون االقتصادي بني الاألردين امللك عبد هللا الثاين والرئيس العراقي 
 .بغداد السريع -املشاريع بناء أنبوب نفط من البصرة إىل العقبة وإعادة أتهيل طريق عمان 

مليون برميل يف اليوم، أي بزيدة  4.5، بلغ متوسط إنتاج النفط اخلام يف العراق 2019حىت كانون الثاين  
. وكان إنتاج النفط اخلام العراقي يف ازديد مطرد منذ االخنفاضات يف 2017ن العام مليون برميل ع 4.4

 أواخر التسعينات وأوائل األلفية، وقد تضاعف تقريًبا خالل العقد املاضي. 
يقوم بنك التجارة العراقي اململوك من قبل الدولة ابلتفاوض حول بنك تركي، أكرب شريك جتاري للبالد.  

 .يف منو اإليرادات ٪7مع تركيا ومنطقة اخلليج، من املتوقع أن حيقق البنك منواً بنسبة وبفضل املساعي 
منحت إدارة الرئيس األمريكي دوانلد ترامب العراق إعفاء لشراء الغاز الطبيعي اإليراين دون عقوبة ملدة ال  

 مريكية.تقل عن ثالثة أشهر. يف املقابل، تعتزم بغداد شراء تكنولوجيا النفط والطاقة األ
 

 لبنان
 ./ دوالر لرية لبنانية 1507.5سعر صرف العملة الرمسي يف لبنان:  
 .٪1.3يبلغ معدل منو الناتج احمللي اإلمجايل للبنان وفًقا للبنك الدويل،  
 .٪ 36معدل البطالة ال يزال  
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ا على واحتجاجً كانون الثاين/ يناير، تظاهر مئات الناس يف بريوت إلدانة الفساد املستشري،   12يف  
التسريح التعسفي، وعدم توفر الرعاية الصحّية املناسبة، والبطالة، وتدهور األوضاع املعيشية يف لبنان. وقبل 
التظاهرات أبيم قليلة، كان اإلحتاد العمايل العام قد  نّفذ إضرااًب عاًما احتجاًجا على اجلمود السياسي 

 وعدم أتليف احلكومة.
ين/ يناير، التقى زعماء وممثلو الدول من العامل العريب يف بريوت للمشاركة يف القّمة كانون الثا  20و 19يف  

العربّية للتنمّية االقتصاديّة واالجتماعّية. دعا املشاركون إىل إنشاء منطقة جتارة حرّة عربّية ودعم الدول املضيفة 
 لالجئني.

مليون دوالر يف السندات  500ت قطر ابستثمار بعد قمة التنمية االقتصاديّة واالجتماعّية يف لبنان، تعهد 
 احلكومية.

كانون الثاين، مت تشكيل حكومة جديدة يف النهاية. ونتيجة لذلك، ارتفعت قيمة سندات اليوروبوند   31يف  
 .٪2.2دوالرًا أمريكًيا بنسبة  82يف لبنان إىل 

 

 فلسطين
 .تقريًبا ٪0.5قّدر منو الناتج احمللي اإلمجايل بنسبة  
 ا ملؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمّية ، فقد قدر أن القطاع الزراعي الفلسطيين يعمل حالًيا برُبع إمكاانته.وفقً  
من الذين يعيشون يف املناطق اخلاضعة للسيطرة اإلسرائيلّية يف الضفة الغربّية ال يزالون غري مرتبطني  70٪ 

 بشبكة املياه.
 ة يف غزّة غري آمنة للُشرب ألهّنا غري خاضعة للعالج.من إمدادات املياه الرئيسي %95حوايل  
كجزء من خطط احلكومة اإلسرائيلية لضم أجزاء من فلسطني، مت فتح طريق جديد مشايل شرقي القدس  

بني حزما وزمي، الطريق الذي يتميز مبسارات منفصلة لإلسرائيليني والفلسطينيني. ونتيجة لذلك، اندلعت 
 ات مستقبلية.اإلحتجاجات ُمنذرة بتوتر 

كانون الثاين/ يناير مبوجب التشريع األمريكي اجلديد، فإن   31منذ أن إنقضى املوعد النهائي احملدد يف  
أوقفت كافة املساعدات للفلسطينيني يف الضفة الغربية وغزّة. من هنا  USAIDالوكالة األمريكية للتنمية 

 ظهرت خشية السلطات احمللية الفلسطينية من عدم االستقرار يف املستقبل.
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كانون الثاين/ يناير، وألقوا   31آالف فلسطيين يف احتجاجات عنيفة على طول حدود غزّة يف  10شارك  
شخًصا بسبب النريان احلّية للجنود اإلسرائيليني، كما أصيبت طبيبة  24ب یصاحلجارة وأحرقوا اإلطارات. أ

 إسعاف يف وجهها بسبب ُعبَوة غاز.
 

 سوريا
 لرية سورية / دوالر أمريكي. 437.5 سعر الصرف الرمسي للرية السورية: 
 تبّّن جملس النواب األمريكي هذا الشهر ابإلمجاع مشروع قانون يعاقب أي شخص يتعامل مع احلكومة 

 .السورية
رجل أعمال سوري ابرز، وال سيما أكرب املستثمرين يف مشروع  11فرض االحتاد األورويب عقوابت على  

 ."مدينة ماروات" املرتقب يف دمشق
تسعى احلكومة السورية إىل تكثيف حماداثت السالم اجلارية مع اجمللس الدميقراطي السوري الذي يقوده  

 .يف التوتر بني اجلانبني، مما يشري إىل ختف(SDF)األكراد 
اتفاقّية، مبا يف ذلك "إتفاق تعاون اقتصادي اسرتاتيجي طويل األمد"، يشمل  11وقعت دمشق وطهران  

 .الصناعة والتجارة والزراعة
قامت البنوك احلكومّية يف سورية بتحسني معدل اسرتداد ديوهنا. لكن القروض اليت تبلغ قيمتها مليارات  

 .دها يف املستقبلالدوالرات لن يتم سدا
لقليلة األشهر ل ايين خالرلسواللمستثمرين رات لسيااتجميع ت لمحطاة خيص جديداتم منح ثالثة تر 
ات، تعمل لسنوكانت لتي العديد منها الك ذبما في ت، لمحطاه المحتمل لهذد العدافع رمما ، لماضيةا
 لى ثمانية.إ

 

 قبرص

 ي.دوالر أمريك 1.14قيمة العملة الرمسية ابليورو:  
 .٪ 3.7، وفًقا لتقديرات البنك املركزي مسبًقا، منًوا بنسبة 2019سجل الناتج احمللي اإلمجايل يف عام  
 .2021مليارات دوالر يف البالد. بدأت املشاريع ابلفعل ومن املتوقع أن ختتتم حبلول عام  3مت استثمار  
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 .يف كانون الثاين/ يناير ٪9.2بلغ معدل البطالة يف قربص  
مليون يورو سنويً  700املتوقع أن حيقق الكازينو اجلديد الذي سيتم بناؤه يف ليماسول دخاًل يبلغ من  

 .لالقتصاد القربصي
نزاع بني قربص وتركيا حول عمليات احلفر الحتياطي الوقود يف املياه القربصية. وقد هددت أنقرة بعرقلة أي  

 .م منح جزء من الربح لرتكياحماولة الستخراج الوقود األحفوري/احلفري ما مل يت
حّذر وزير الدفاع الرتكي خلوصي آكار أن االستفزازات يف منطقة البحر األبيض املتوسط سترتتب عليها  

 تكلفة، وجتدُّد التوترات بني البلدين، وتؤثر يف األجواء السياسية يف اجلزيرة القربصية.
 

 وضع الالجئين .3

 مصر
جنسية خمتلفة،  58من الالجئني وطاليب اللجوء املسجلني من  242.000تستضيف مصر أكثر من  

 .ترتكز بشكل رئيسي يف القاهرة الكربى واإلسكندرية والساحل الشمايل
 :2018ما يلي عدد الالجئني وطاليب اللجوء حبسب البلد، اعتباًرا من آب  يف 

  :131.019سوري 
  :38.583السودان 
  :15.283إثيوبيا 
  :14.577إريرتي 
  13.283ب السودان: جنو 
  :22.652آخرون 

 .2018ألف الجئ سوري إىل بلدهم يف عام  50عاد  
، تلقت املفوضّية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني فقط نصف األموال اليت حتتاجها 2018يف عام  

 .ملساعدة الالجئني يف مصر
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اعدة شتوية يف مصر ملساعدة أطلقت املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني برانمج مس 
  .على األقل من األطفال %18الجئ، مبا يف ذلك  151.130

 األردن
الجئ مسجل يف  551.551تذكر املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني أنه يوجد حاليًا  

 .األردن اعتبارًا من بداية كانون الثاين
 :يف كانون الثاين/ يناير على النحو التايل UHCR نطاق يتم توزيع نسبة النازحني السوريني املسجلني يف 

 197.084 ( 29.4يف حمافظة عمان٪) 
 164.021 ( 24.4يف حمافظة املفرق٪) 
 140.639 ( 21يف حمافظة إربد٪) 
 96.951 ( 14.4يف حمافظة الزرقاء٪) 
 19.402 ( 2.9يف حمافظة البلقاء٪) 
 13.371 ( 2يف حمافظة ماداب٪) 
 9.896  (٪ 1.5جرش )يف حمافظة 
 8.934 ( 1.3حمافظة الكرك٪) 
 8.228 ( 1.2يف حمافظة معان ٪) 
 7.056 ( 1.1يف حمافظة عجلون٪) 
 3.617 ( 0.5يف حمافظة العقبة٪) 
 1.739 ( 0.3يف حمافظة الطفيلة٪) 

. وما زالت هناك 2018مليون دوالر من األموال املوعودة لعام  586مل تتلق املفوضية يف األردن سوى  
 .مليون دوالر أمريكي 456 حاجة إىل

 .يوجد حالياً مليوين الجئ فلسطيين يف األردن 
مليون دوالر لتغطية نفقاهتا وذلك بسبب وقف متويلها من الواليت  446ذكرت األونروا أهنا حتتاج إىل  

مليون دوالر أمريكي، تكفي حاجاهتا حىت نصف السنة.  750املتحدة األمريكية. فيما كانت وعدت مببلغ 
 ذا أعلنت أن هذه السنة ستكون صعبة للغاية.ل
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 ماليني دوالر أمريكي من أجل الالجئني الفلسطينيني. 10أعلنت روسيا أهنا ستتربع مببلغ  
 العراق
الجئ سوري مسجل  252.526تذكر املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني أنه يوجد حالياً  

 .يف العراق اعتبارًا من بداية يناير
 لشهر كانون الثاين / يناير على النحو التايل: UHCRيتم توزيع نسبة النازحني املسجلني يف نطاق  

 128.675 ( 51يف أربيل ٪) 
 88.503 ( 35يف دهوك ٪) 
 32.151 ( 12.7يف السليمانية ٪) 
 1.093 ( 0.4يف األنبار٪) 
 751 ( 0.3يف كركوك٪) 
 513 ( 0.2يف نينوى٪) 
 840 ( 0.3يف مناطق أخرى ٪) 

 .انزًحا 1.802.832، مت حتديد 2018األول/ ديسمرب  كانون  31اعتبارًا من  
دوالر أمريكي. ومع ذلك، ال يزال هناك  73.416.555، مت تسليم  2018األول/ ديسمرب  حىت كانون 

 .دوالر أمريكي. مل يتم نشر حتديثات جديدة 153.395.651حاجة إىل 
اسية. الالجئني السوريني والنازحني داخلياً يف ظروف الشتاء القمت إطالق "إسرتاتيجية فصل الشتاء" ألعداد  

درهم( لكل عائلة للنازحني الذين  735دوالر أمريكي ) 200سيتم توفري دفعة نقدية ملرة واحدة بقيمة 
دوالر  400يعيشون يف املخيمات واملناطق احلضرية. ابلنسبة لالجئني السوريني يف العراق، سيتم توفري 

 .درهم( لكل عائلة لكل من يف املخيمات وخارج املخيمات 1469أمريكي )
 ماليني دوالر ملساعدة احملتاجني خالل أشهر الشتاء الباردة، ستخّصص من قبل اإلمارات. 4 
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 لبنان
 .ل يف لبنان يف شهر كانون الثاين/ ينايرمسجّ  سوري الجئ 948.849وتذكر املفوضية أنه يوجد حالياً  
 يف يناير على النحو التايل: UHCRيتم توزيع نسبة النازحني السوريني املسجلني يف نطاق  

 113.977 ( 12يف جنوب لبنان ٪) 
 248.380 ( 26.2يف مشال لبنان٪) 
 245.960 ( 25،9يف بريوت٪) 
 340.512 ( 35.9يف البقاع٪) 

حتت خط الفقر. من النازحني  %76يف دراسة جديدة أجراها برانمج األغذية العاملي، يعيش أكثر من  
دوالراً لكل أسرة  798ويفيد التقرير أن هؤالء النازحني الفقراء من السوريني حيملون ديوانً متوسطة قدرها 

 .مع معظم ديوهنا املتعلقة ابألموال املخّصصة لألغذية
ملساعدات مليار دوالر أمريكي يتم إنفاقها على ا 1.19، جنحت املفوضية يف تلقي 2018حىت أيلول  

األساسية، واألمن الغذائي، والتعليم، والصحة، واملياه، وسبل العيش، واحلماية، واملأوى، واالستقرار 
 .االجتماعي والطاقة. مل يتم نشر حتديث حايل لشهر كانون الثاين/ يناير

 من التربعات. ٪32لبنان حىت اللحظة  تلقى 
 اليت نظمها األمن العام اللبناين، عاد ألف انزح سورييف أحدث عملية من سلسلة عمليات العودة الطوعّية  

 إىل سوري.
ووفقاً للمفوضية العليا لشؤون الالجئني، فإن العاصفة اليت ضربت لبنان خالل الربع األول من كانون الثاين/  

خميم على األقل "أتثر  66خميًما غري رمسي أو اهنياره ابلكامل من أصل  15يناير، قد أدت إىل إغراق 
 بشدة".

من السكان مشردين، فإن أولئك الذين يقيمون  ٪50مبا أن االقتصاد السوري يعاين من أزمة عميقة، وحنو  
يف لبنان ال يزالون يعانون من سوء اإلسكان والبنية التحتية املعيبة، والتمييز، وانتشار األمراض، وتضاؤل 

 فرص احلصول على اخلدمات.
 اكمة.من العائالت لديها ديون مرت  ٪ 89 
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 الالجئون الفلسطينيون:
 .ال يزال الالجئون الفلسطينيون يواجهون العزلة 
منهم حتت خط الفقر. ونظرًا  ٪65فلسطينًيا مسجلني يف لبنان، يعيش  469.555ووفقاً لألونروا، فهناك  

 .280.000و 260.000ملعدالت اهلجرة املرتفعة، ُقدّ ر أن العدد قد اخنفض بشدة إىل ما بني 
مما جيعل من الصعب على العديد من األسر توفري  %52.5و %23.2مستويت البطالة بني تقدر  

االحتياجات األساسّية والوصول إىل اخلدمات يف أوقات احلاجة مثل العالج يف املستشفيات والرعاية 
 املتخّصصة.

الفلسطينيني  جئنيبسبب القرارات األخرية اليت اختذهتا إدارة ترامب خبفض التمويل، ال يزال وضع الال 
يتدهور. هناك تقارير تفيد أبن عدد الفلسطينيني الذين يهاجرون بشكل غري شرعي إىل أورواب قد ازداد. 

 وهذا يقودهم إىل املزيد من املعاانة يف اخلارج
تربعت إيطاليا مبليون دوالر ونصف املليون لألنروا ملساعدة الفلسطينيني يف لبنان. وسيسمح هذا التمويل  

الجئ فلسطيين من سوري، ومساعدات نقدية متعّددة  1500قدي اجلديد بدعم االستشفاء ملا يقرب الن
 األغراض لالجئني الفلسطينيني القادمني من سوري إىل لبنان.

يورو من االحتياجات  480مبوجب نظام احلد األدىن للدخل الوطين املضمون، يستفيد الالجئون من  
يورو  144سنة(،  14يورو لكل معيل )الزوج واألطفال فوق  240األساسي، األساسّية ملقدم الطلب 

يورو لإلجيار. ابلنسبة لألفراد ذوي االحتياجات اخلاصة، يتم  280سنة، و 14لكل طفل يقل عمره عن 
 يورو لبدل اإلجيار. 70يورو إضافية للضروريت األساسية و 226توفري 

قضاي  الفلسطيين يف رائسة جملس الوزراء رؤية لبنانية موّحدة جتاه –ين إقرار جلنة احلوار اللبنا على الرغم من 
، إال ابعة هذه القضايملت" جسور العودة"لحًقا فصليًّا حتت عنوان ر مُ صد  اللجؤ الفلسطيين يف لبنان، وهي تُ 

ضّية الالجئ قاحلكومة اللبنانية مل تنجح حىت اآلن يف إقرار هذه الرؤية كسياسية عامة مّوحدة ما يبقي  أن
 .الفلسطيين يف سياق االلتباس على املستوى اإلنساين والسيادي والدبلوماسي
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 سوريا
 مجيع في حًازنا 58.549 اىل اإلنسانية اهليئات مساعدات وصلت ،2018 األول كانون  شهر لخال 
 منها میظلعا ةیلغالبوا رداً،ف 33.163 بلإد ةظمحاف في نیحزلناا تکارح رکبأ تکان. سوري ءنحاأ

 .زحنا 4.600 ليواح تشريد متّ  بينما زح،نا 31.000لي واب حبلإد ةظمحاف في خليدالا زوحلناهي 
طوًعا من   عائد( 119.698) اإلنسانية املساعدات جمتمعول/ ديسمرب، دعم ألون اکان شهرل خال 

لی إانزح د عائألف  54أن هناك  املقّدرن م، عا مثاًلدرة ظ. ففي محافسوريطق عدة يف في منا النازحني
ت، مادلخط ایتنشدأ بوب، ولجنطرة ایست ضي تحراألدت اعاذ أن ة منظلمحافل اخداة یألصلطق المناا

 ةظلمحافس انفن م رئيسيةبصفة  األصلية جمتمعاهتملی إحاً زنا 26.168د عاق مشف دیرفي طء. ببوإن 
انزح إىل  9.200يف نفس الفرتة عاد حوايل . و األساسيةت مادلخا تقدمي السوريةمة ولحکدأت اب حيث

انزح  7.800جمتمعاهتم األصلية داخل حمافظة حلب يف املناطق اخلاضعة لسيطرة احلكومة السورية وحوايل 
عادوا من إدلب إىل جمتمعاهتم احمللية يف ريف مشايل محاة يف املناطق اخلاضعة لسيطرة احلكومة السورية. كما 

انزح داخل إدلب. كما  2.700ع حتسن الظروف األمنّية، حيث عاد حوايل مت تسجيل عائدات أخرى م
شخص بعد نزوحهم داخل  1.200انزح من ريف دمشق إىل القنيطرة. وعاد حوايل  3.200عاد حوايل 

 انزح عادوا من دمشق إىل دير الزور. 1.500القنيطرة وحوايل 
تزال تعتمد على مصادر املياه البديلة لتغطية من األسر أهنا ال  ٪ 39، ذكرت  2018اعتباراً من يوليو  

 ٪10منهم إهنم يدفعون أكثر من  ٪27احتياجاهتا )وهي تعتمد أساساً على نقل املياه ابلشاحنات(. قال 
 من دخلهم على املاء. أعلى النسب يف درعا ودير الزور وإدلب.

تاج القمح يف ي لألمن الغذائي والغذاء أن إنوأفادت بعثة التقييم املشرتكة بني املنظمة وبرانمج األغذية العامل 
وأقل من ثلث املتوسطات  2017مليون طن، أي حنو ثلثي مستويت عام  1.2اخنفض إىل  2018عام 

ألف طن، وهو األدىن منذ  390مليون طن(. كان إنتاج الشعري  4.1) 2011-2002السابقة للنزاع 
 .2008عام 

دون عمر العام، يف األسابيع القليلة املاضية بسبب الربد  13زحاً، طفاًل سوريً ان 15تويف ما ال يقل عن  
الشديد والظروف املعيشية القاسية وعدم احلصول على الرعاية الطبّية. ووفقاً لألمم املتحدة، فإن مثانية من 

 هذه الوفيات على األقل من األطفال يف معسكر روكبان ابلقرب من احلدود السورية األردنّية.
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منظمة الصحة العاملية عن قلقها الشديد إزاء تدهور األوضاع اإلنسانّية يف مستوطنة روكبان القريبة أعربت  
من احلدود مع األردن، ودعت إىل التوّجه الفوري إىل املستوطنة لتقييم الوضع الصحي، وتوفري األدوية 

 رجة. وال يزال هناك حوايلاألساسّية واإلمدادات الطبية، ودعم اإلخالء الطيب للمرضى ذوي احلاالت احل
ألف شخص، معظمهم من النساء واألطفال، عالقني يف املستوطنة وال يستطيعون املغادرة. وتفيد  40

التقارير أن ظروف الشتاء القاسّية أدت إىل وفاة عدة أشخاص. مرافق الرعاية الصحية ابلكاد تعمل ولديها 
ة. ال توجد مولدات أو وقود لتوفري احلد األدىن من الدفء عدد قليل جًدا من املوظفني أو اإلمدادات الطبيّ 

 للتخفيف من الطقس البارد القارس.
 

 قبرص
 .1.490، بلغ عدد الالجئني 2018حىت هناية عام  
الالجئون حتت والية املفوضية املقيمني حاليًا يف اجلزء الشمايل من قربص. هم يف الغالب السوريون  

 .والفلسطينيون
تستقبل أعداداً متزايدة من الالجئني واألطفال املهاجرين يف صفوفهم، فإن املدرسني يواجهون  مبا أن املدارس 

 .مهمة صعبة يف معاجلة موقف الطالب الوطنيني حول مسائل الالجئني واللجوء واهلجرة
 .يواجه معظم الالجئني عوائق هائلة يف أتمني مساكن الئقة وميسورة التكلفة 
ة على االستفادة من الرعاية الطبية احلكومية املدعومة، فإن الكثريين ال يستطيعون يف حني أن املالجئ قادر  

 يف الغالب تلبية بعض املتطلبات بسبب ظروفهم اخلاصة.
يورو من االحتياجات  480ـ ومبوجب نظام احلد األدىن للدخل الوطين املضمون، يستفيد الالجئون ب 

يورو  144سنة(،  14لكل معيل )الزوج واألطفال فوق يورو  240األساسّية ملقدم الطلب األساسي، 
يورو لإلجيار. ابلنسبة لألفراد ذوي االحتياجات اخلاصة، يتم  280سنة، و 14لكل طفل يقل عمره عن 

 يورو لبدل اإلجيار. 70يورو إضافية للضروريت األساسّية و 226توفري 
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 أخبار الكنائس .4
انعقد املؤمتر العاملي لألخوة االنسانّية يف أبو ظيب تزامًنا مع الزيرة التارخيية لقداسة احلرب األعظم البااب  

فرنسيس، اباب السالم اىل االمارات، ولقاء القمة الروحّية بينه وبني رئيس جملس حكماء املسلمني اإلمام 
 .  األكرب شيخ األزهر الدكتور أمحد الطّيب، إمام اإلعتدال

كانون الثاين/ يناير ملناقشة   16مجع البطريرك املاروين بشارة الراعي زعماء مسيحيني يف بكركي، لبنان يوم  
 .الوضع يف البالد. ودعا اجلميع للتحّلي حبس املسؤولية واملضي قدًما من أجل األّمة

ماع جلنة ختطيط اجلمعية اجتاستضاف املرتوبوليت الدكتور ابسيليوس، رئيس أبرشية كونستانتيا يف قربص،  
كانون الثاين/ يناير يف قربص. اهلدف من االجتماع هو التأكيد على أن الدين ميكن أن يكون   16-9بني 

 .مصدراً للسالم واملصاحلة بداًل من السياسيني الذين دمروا شبه اجلزيرة القربصية
كانون الثاين حيث التقى ابلعديد   19دن يف قام قداسة البطريرك مار إغناطيوس أفرام الثاين بزيرة إىل األر  

 من قادة الكنيسة. وأشاد إبجنازات الكنيسة السرينية األرثوذكسية يف األردن.
كانون الثاين، دعا قداسة البطريرك   23خالل اجتماع اللجنة التنفيذية الذي عقد يف العطشانة لبنان يف  

ّرك بسرعة رثوذكسية اجملتمع الدويل والعامل العريب إىل التحمار إغناطيوس أفرام، بطريرك الكنيسة السرينية األ
 لإلفراج عن األساقفة والكهنة واملخطوفني يف سوري.

انتقد غبطة البطريرك يوسف العبسي، بطريرك أنطاكية وكل الكنيسة الكاثوليكية الشرقية امللكية الوضع يف  
مود السياسي هو املسيطر. واستنكر صمت لبنان. وأشار إىل أن األمة وشعبها يعانون يف حني أن اجل

"القوى العظمى" يف ما يتعلق هبذه القضية. كما شّدد على أن املسيحيني جيب أن يعملوا مع إخواهنم 
 املسلمني كي يضمنوا مستقبلهم مًعا.

كنيسة للمسيحيني األقباط يف الشرق األوسط "كاتدرائية املسيح"، خالل الربع األول من    كربمت افتتاح أ 
كانون الثاين/ يناير. افتتحها قداسة البااب تواضروس الثاين يف مصر خالل قداس عيد امليالد، وانضم الرئيس 

 املصري عبد الفتاح السيسي إىل االحتفال.
حّث غبطة البطريرك الكاردينال رافاييل ساكو يف الثامن عشر من كانون الثاين األساقفة اجلدد، األب جنيب  

روبرت جارجس، على العمل من أجل الكنيسة والعراق خالل القداس من أجل  ميخائيل موسى و األب
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رفعهم اىل الرتبة األسقفية، اليت مت االحتفال هبا يف كاتدرائية القديس يوسف يف بغداد. وأكد غبطته أهنم 
 يتحملون مسؤولية العمل مع شركاء آخرين كفريق واحد من أجل ازدهار الكنيسة.

الثالث، بطريرك القدس وكل فلسطني، وفدًا من الكنيسة األرثوذكسية يف أوكرانيا. استقبل قداسة ثيوفيل  
 صلى تيوفيل الثالث للسالم يف أوكرانيا وابرك املوالني للكنيسة األرثوذكسية فيها.
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 نشاط األمانة العامة لمجلس كنائس الشرق األوسط .5
شعالين سط، واليت مشلت سوري ومصر، زارت الدكتورة ثري بكجزء من زيراهتا الربوتوكولية اخلاصة لكنائس الشرق األو 

 كانون الثاين/ يناير.  14إىل  5قادة الكنيسة يف لبنان من 
 

 
  ،غابرويان كريكور المطران: 1

 الصورة: مجلس كنائس الشرق األوسط

التقت غبطة البطريرك كريكور بدروس 
 بيت كيليكيا العشرون كاثوليكوس

 لألرمن الكاثوليك يف بطريركية بريوت.

 
 

كما التقت رئيس اإلحتاد اإلجنيلي الوطين يف لبنان سيادة القّس الدكتور حبيب بدر، وغبطة البطريرك مار اغناطيوس يوسف 
 الثالث يوانن بطريرك السرين الكاثوليك األنطاكي يف مقرّه.

 الدكتور حبيب بدر،: القس 2

 الصورة: مجلس كنائس الشرق األوسط 
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 ،يونان الثالث يوسف اغناطيوس مار لبطريرك: غبطة ا3

 الصورة: مجلس كنائس الشرق األوسط 

 

 

والتقت غبطة البطريرك الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، 
 ركي.الشرق للموارنة يف مقره يف بك بطريرك أنطاكية وسائر

 

 ،الراعي بطرس بشارة مار البطريرك غبطة: 4

 الصورة: مجلس كنائس الشرق األوسط 
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طريركي يف أنطلياس يف املقر الب ل كاثوليكوس األرمن األرثوذكس لبيت كليكيارام األو آ غبطة الكاثوليكوسكما التقى الفريق 
مع الفريق التحديت اليت تواجه وحدة الكنيسة. ومع ذلك، فقد خلص إىل أن  غبطتهكانون الثاين/ يناير. انقش   14يف 

 .خيطو خطوات كبرية يف مجع الكنائس بصوت واحد جملس كنائس الشرق األوسط مركز
كتور الوفد مدير دائرة الشؤون الالهوتّية واملسكونّية األب غايب هاشم، والد  إىل األمينة العامة د. ثري بشعالين، ضمّ ابإلضافة 

جان ساملانيان، عضو اللجنة التنفيذيّة جمللس كنائس الشرق األوسط عن الكنيسة األرثوذكسية يف بيت كيليكيا، أوغيت 
 ونية.ة لدائرة الشؤون الالهوتية واملسكسالمه مديرة دائرة التواصل والعالقات العامة، وزيال كادوزين املساعدة التنفيذي

 

 ل كاثوليكوس األرمن األرثوذكس لبيت كليكيا،رام األو : غبطة الكاثوليكوس آ5                               
 الصورة: جملس كنائس الشرق األوسط                                   

 
وسط على التحضريات الجتماع اللجنة التنفيذية جمللس كنائس الشرق األخالل زيراهتا، أطلعت د. بشعالين غبطة البطاركة 

كانون الثاين/ يناير، كما دعتهم حلضوره. كما طرحت معهم املشاريع املسكونية والالهوتية اليت   23و  22الذي ُعقد بني 
 . TAIZEلبنان و جمللس مع كنائسهتدف إىل تعزيز احلوار وتوحيد الكنائس وبناء اجلسور، ومنها لقاء الشبيبة الذي ينظمه ا

شارك جملس كنائس الشرق األوسط ممثاًل أبمينته العامة د. ثري بشعالين، يف املؤمتر العاملي لألخوة االنسانّية الذي عقد أيًضا 
تزامًنا مع الزيرة التارخيية لقداسة احلرب األعظم البااب فرنسيس، اباب السالم اىل  شباط/ فرباير 5و 3بني  يف أبو ظيب

رئيس جملس حكماء املسلمني اإلمام األكرب شيخ األزهر الدكتور أمحد الطّيب، االمارات، ولقاء القمة الروحّية بينه وبني 
  إمام اإلعتدال. 
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ن أن ما هي أهم املبادرات اليت ميك ،يت والفرص"نسانية: التحدّ بشعالين سألت يف مداخلتها حتت عنوان "األخوة اال
تتقدم هبا القيادات الدينية من أجل حّل النزاعات القائمة على مراجع ومرجعيات دينية أسيء فهمها أو أخطيء 

 ".؟؟أتويلها

 
 د. ثري بشعالين القس حبيب بدر رئيس جملس كنائس الشرق األوسط عن العائلة اإلجنيلية واألمينة العامة -6

 الصورة: جملس كنائس الشرق األوسط            

وأضافت "برأينا إن هلذه املبادرة أمهية قصوى، فعندما تلتقي الرائسات الدينية تكون بداية تغيري الذهنيات، من مثل ذهنية 
 ي،ثور سلطان الرمينشكر الدكتنها و خر. جملسنا يؤمن ابملبادرات الفاعلة كهذه املبادرة العظيمة اليت نثمّ التعّصب ورفض اآل

 أمني عام جملس حكماء املسلمني على دعوته واهتمامه الدائم بتظهري رسالة جملس كنائس الشرق األوسط املسكونّية.

خليفة بن زايد آل النهيان، على هذه القّمة الروحية  حممد كما هننئ دولة اإلمارات العربية املتحدة، بشخص مسو األمري الشيخ
 .اليت تفتح أبواب السماء مشّرعة هلموم عاملنا العريب الذي مزّقته ومتزّقه النزاعات واحلروب ابسم األدين منذ عقود"
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 ،ببااب فرنسيس، وشيخ األزهر الدكتور أمحد الطيّ لقداسة ا -7

  االنسانية : موقع املؤمتر العاملي  لألخوةالصورة

ه أهنا ُشرَعة بيااًن إعترب في جملس كنائس الشرق األوسطومع صدور "وثيقة األخوة اإلنسانية" عن لقاء القمة الروحية، أصدر 
دي الذي دولة اإلمارات على الدور الري .كما هنأ اجمللسبور اىل السالم احلقيقيعُ  جسرُ و القَيم الروحّية جديدة لالنسانّية و 

بااب لع قداسة اة اإلنسانية اليت صدرت من أبو ظيب بتوقيعترب أن وثيقة األخوّ والعبته يف تعزيز ثقافة التسامح والسالم، 
 يّ ور عاملة ودستُشرعة جديدة لالنسانيّ هي إمام اإلعتدال،  ،باباب السالم، وشيخ األزهر الدكتور أمحد الطيّ  ،فرنسيس

 ة وتتوق اىل االستقرار والتعايش والسالم. لألمم والشعوب اليت تؤمن ابلديانت السماويّ 

ورد  عند البند الذي فاىل التوقُّ  ،ة املسلمني يف العامل العريب والعاملواإلخوَ  ،كنائس الشرق والعامليف بيان " اجمللس دعاكما و 
ة املشرتكة، ة واالجتماعيّ نيّ ة واإلنسام الروحيّ يعترب "أن احلوار بني املؤمنني يعين التالقي يف املساحة اهلائلة للقيَ  يف الوثيقة

 . واستثمار ذلك يف نشر األخالق والفضائل العليا اليت تدعو إليها األدين، وجتنب اجلدل العقيم"

ة هي دعوة لتارخييّ الوثيقة ا نعترب أن هذهبور اىل السالم احلقيقي، و حنن نؤمن أن القَيم الروحّية هي جسر الع" وختم البيان
 . "ةة اإلميان وروح هللا احملبّ مَ ة للتغيري وشهادة لعظَ حقيقيّ 
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 الشرق األوسط اجتماع اللجنة التنفيذية لمجلس كنائس .6
 

 
 2019 يناير 22 ،العطشانة في األوسط الشرق كنائس لمجلس التنفيذية لجنةاإجتماع   : 8

 الصورة: مجلس كنائس الشرق األوسط          

اجتماع اللجنة التنفيذية جمللس كنائس الشرق  2019كانون الثاين   23و 22عقد أعضاء اللجنة التنفيذية يف الفرتة ما بني 
اين بطريرك أنطاكية ثقداسة مار إغناطيوس أفرام اللبنان،  برائسة  -األوسط يف مقر بطريركية السرين االرثوذكس يف العطشانة 

روفيل ساكو،  ، غبطة البطريرك الكاردينال مار لويسوسائر املشرق، الرئيس األعلى للكنيسة السرينية األرثوذكسية يف العامل
بطريرك اببل للكلدان ، والقس الدكتور حبيب بدر، رئيس االحتاد الوطين اإلجنيلي وإعتذر غبطة البطريرك يوحنا العاشر 

 ك أنطاكية وسائر املشرق للروم األرثوذكس ألسباب صحّية.يزجي، بطرير 
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   : ندوة بعنوان "اطلب العدل فحسب"،9

 الصورة: مجلس كنائس الشرق األوسط   

مث كانت ندوة الهوتية حول العدل والعدالة شارك فيها الدكتور دانيال عّيوش، أستاذ يف معهد القديس يوحّنا الدمشقي 
 البلمند، والقسيسة جنالء قّصاب، رئيسة اإلحّتاد العاملي للكنائس املصلحة ومديرة دائرة الرتبية املسيحية يفالالهويت يف جامعة 

ألب إدغار ا السينودس اإلجنيلي الوطين يف لبنان وسوري، والدكتور احملامي ملحم خلف، رئيس "مجعية فرح العطاء"، وأدارها
 ة يف جامعة القديس يوسف يف بريوت. اهلييب، مدير املعهد العايل للعلوم الديني

واخُتت م اليوم األّول خبدمة الصالة املسكونية مبناسبة أسبوع الصالة ألجل وحدة الكنائس، مبشاركة أصحاب القداسة والغبطة 
 ، وصاحببطريرك السرين الكاثوليك األنطاكي مار اغناطيوس يوسف الثالث يواننوالسيادة رؤساء اجمللس، وصاحب الغبطة 

السفري  بيترييجوزف سبطريرك أنطاكية وسائر املشرق للموارنة، وسيادة املطران  مار بشارة بطرس الراعيالغبطة الكردينال 
البابوي يف لبنان، وعدد من املطارنة والقسس والكهنة والراهبات واملؤمنني من خمتلف الكنائس، وذلك يف كنيسة مار سويريوس 

 الكبري ابملقّر البطريركي للسرين األرثوذكس.
يات أّكد من خالهلا صيف اليوم الثاين، استعرضت اللجنة التنفيذية تقارير دوائر اجمللس واختتمت اجتماعاهتا بسلسلة تو 

 اجملتمعون على ما يلي:
احلكومة،  ، وال سّيما اإلسراع يف تشكيللبنانرْفع الصالة من أجل عودة اإلنتظام إىل عمل املؤّسسات الدستورية يف  أّواًل:

من أبنائه إىل  عافيته وعودة املقتَلعني العراقوعودة كرمية وآمنة للنازحني إىل وطنهم، واستعادة  سورايوإحالل السالم يف 
ية مبا تنصُّ عليه القرارات الدولية ذات الصلة وعودة الالجئني مبا يصون هويّتهم الوطن فلسطنيأرضهم، وحتقيق قيام دولة 
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تدرائية ، واإلشادة ابفتتاح كااألردنوحيمي منطق العدالة، ورفض قرار إعالن القدس عاصمة لدولة اإلحتالل، ودعم استقرار 
د يف آٍن معاً، ملا لذلك من داللة على الوحدة الوطنية، وتثمري اجلهو مصر سيح ومسجد الفّتاح العليم يف ميالد السّيد امل

 .جزيرة قربصاحلوارية الدافعة ابجّتاه توحيد 
ي، والكهنة جدعوة اجملتمع الدويل والعامل العريب إىل العمل على اإلفراج عن املطرانني املخطوَفني يوحّنا ابراهيم وبولس الياز  اثنياً:

والعلمانيني املخطوفني، وإدانة كّل أشكال التطّرف واإلرهاب، والتميّن أن يتّم التعاون بني الكنائس واملرجعّيات اإلسالمية لبناء 
خطاٍب ديين قائم على اإلميان النقّي بق َيم احملّبة والسالم والعدالة اإلجتماعية واحلوار، والسعي لبلورة خارطة طريق من أجل 

 اغة هويّة املواطنة ضمن دول مدنّية حترتم التعّددية.صي
 استنكار اهلجمة اليت شّنتها إحدى املؤّسسات الصهيونية على برانمج املرافقة املسكونية يف فلسطني احملتّلة، وكان جملس اثلثاً:

 .2002الكنائس العاملي قد أنشأ هذا الربانمج، بناًء على طلب من رؤساء الكنائس يف القدس، عام 
ويف هناية اإلجتماع، شكر أعضاء اللجنة التنفيذية جمللس كنائس الشرق األوسط، صاحَب القداسة البطريرك مار اغناطيوس 

 أفرام الثاين، على استضافته الكرمية هلذا اإلجتماع.
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المستمرة في  مجلس كنائس الشرق األوسطدائرة اإلغاثة والتنمية في   نشاطات .7

 2019 / ينايرالثانيلبنان خالل كانون 
 

نّفذ اجمللس مشاريع اإلغاثة والتنمية يف جمموعة واسعة من القطاعات يف مجيع أحناء لبنان. وهي تشمل الصحة والتعليم 
 واالحتياجات األساسّية واألمن الغذائي.

 
 العناية املنزلية

انيني والالجئني السوريني اليت أفاد منها عدد كبري من اللبنيعترب برانمج العناية املنزلية من مشاريع التدريب على املهارات احلياتّية 
حىت اآلن، ويلقى هذا الربانمج جتاواًب كبريًا نظرًا للطلب الالفت عليه يف سوق العمل اليوم. يؤّمن هذا املشروع تدريب املشاركني 

واها من ر يف تناول الطعام واالستحمام، وسعلى مهارات العناية املنزلّية، كاإلسعافات األّولّية، ومساعدة العاجزين أو الُقصّ 
ساعة، ويتضَمن  100العناية الذاتّية ومهارات األمان ملساعدة األوالد أو البالغني يف بيوهتم. يتوزّع برانمج التدريب على 

. كما ويندرج ددروًسا نظريّة وتدريبات عملّية تعطى حتت إشراف إختصاصيني وطالب من كلّية العلوم الطبّية يف جامعة البلمن
هذا املشروع حتت أهداف اجمللس التنموية واإلنسانّية ال سيما عرب دعم النساء ومساعدهتن على أتمني فرص عمل الئقة 

 ومتخّصصة.

 : برنامج التدريب الحياتي،10

 الصورة: مجلس كنائس الشرق األوسط 

 
 : برنامج التدريب الحياتي،11

 الصورة: مجلس كنائس الشرق األوسط 
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 : برنامج التدريب الحياتي،12

 الصورة: مجلس كنائس الشرق األوسط 
 

 

 الربانمج الصّحي يف مستوصف السّيدة
يدعم هذا املشروع عدٌد كبري من املاحنني ابلتعاون مع جملس كنائس الشرق األوسط، ويقّدم خدمات صحّية أّولّية وخدمات 

اليف الطبابة منطقة جبل لبنان. تتضّمن خدمات املستوصف معاينة  األطّباء، وتكطبّـّية نفسّية أبسعار خمفّضة لألكثر عوزًا يف 
 واللقاحات والرتبية الصحّية، ابإلضافة اىل حتويل بعض احلاالت املرضّية املتقدمة إىل أطباء اختصاصّيني عند احلاجة.

 

 
 : البرنامج الصحي في مستوصف السيدة،13

 الصورة: مجلس كنائس الشرق األوسط 

 
 : البرنامج الصحي في مستوصف السيدة،14

 الصورة: مجلس كنائس الشرق األوسط 
 

 برانمج التخّلف املدرسيّ 
يستهدف هذا الربانمج األوالد الذين ُحر موا من التعّلم يف املدرسة أو تركوا املدرسة لسنوات عّدة نتيجة لظروف اللجوء القسري 

ويتضّمن املنهج  (NESSL) ينّفد هذا املشروع ابلتعاون مع املدرسة اإلجنيلّية الوطنّية يف سوري ولبنان .واحلرب يف سوري



   

27 | P a g e  
 

MIDDLE EAST OVERVIEW | Jan 2019 

 .املعتمد دروًسا يف اإلنكليزيّة والعربّية والريضّيات والعلوم لألوالد من الالجئني ضمن مساحة مت أتهيلها خصيًصا إلستقباهلم
عن إبتعاد األوالد من الالجئني عن مدارسهم ويؤهلهم لالندماج يف املدارس الرمسّية  حياول هذا الربانمج ملء الثغرات الناجتة

ينتشر هذا الربانمج على سائر األراضي اللبنانّية، مبا فيها  .واخلاّصة يف لبنان وسوري، وذلك تبًعا ملكان استقرارهم يف املستقبل
 .البقاع واجلنوب

 

 
 : برنامج التخلف المدرسي،15

 الصورة: مجلس كنائس الشرق األوسط             

 
 المدرسي، التخلف برنامج: 16

 األوسط الشرق كنائس مجلس: الصورة 

 
 برانمج التدريب احلياتّ 

ينّفذ هذا الربانمج يف منطقيَت اجلنوب وجبل لبنان، ويستهدف اللبنانّيات من ذوات الدخل احملدود. كما يهدف إىل تغطية 
يف املهارات لديهن إستناًدا اىل دراسات إستطالعّية علمية نفّذت يف خمتلف املناطق اللبنانّية. يستقطب هذا ظاهرة النقص 

الربانمج سيدات من انتماءات وبيئات خمتلفة. وقد أّمن حىت اآلن عالجات نفسّية مرفقة بتعليم املهارات اليدويّة )احلياكة 
ة املشروع على اإلسعافات األّولّية، ودروس  اللغة اإلنكليزيّة، ودروٍس يف الكمبيوتر. مدّ والتطريز(، واملهارات احلياتّية، والتدريب 

. 200ثالث سنوات يستفيد خالهلا   سّيدة سنويًّ
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 برنامج التدريب الحياتي، :17

 الصورة: مجلس كنائس الشرق األوسط           

 
 الحياتي، التدريب برنامج :18                   

 األوسط الشرق كنائس مجلس: الصورة               

 
 برانمج املساعدة املالّية

عائلة من  1300يؤّمن هذا الربانمج مساعدة ماّديّة لنحو ألف عائلة. وقد بدأ العمل هبذا الربانمج بعد استطالع مشل 
ما فقدت ُمعيلها على عامل الفقر الشديد.  وهي عائالت إالعائالت السورية والعراقّية واللبنانّية احملتاجة، وقد مّت اختيارها بناء 

يف احلرب، أو تعاين من وطأة األمراض املزمنة )السرطان، أمراض أجهزة املناعة(، ومن املسّنني املرتوكني، أو من ذوي 
دات النقدية يف عاإلحتياجات اخلاّصة، واألرامل واأليتام، وسواهم من شرائح اجملتمع املستضعفني. كما ويتم توزيع املسا

 املصرف ومبواعيد دوريّة منظّمة.
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 : برنامج المساعدة المالية،18

 الصورة: مجلس كنائس الشرق األوسط 

 
 المالية، المساعدة برنامج: 19

 األوسط الشرق كنائس مجلس: الصورة 
 

 :"املونة"برانمج التدريب على تقنيات الطبخ وحتضري 
يت متّيز املطبخ من خضار وفاكهة  ال "املونة"هذا الربانمج يعّلم اللبنانّيات يف منطقة عّكار مهارات احلصاد والقطاف وحتضري 

امرأة، من قرى خمتلفة، كما ويهدف اىل تعليم النساء كيفية  45اللبناين الرتاثي. ميتد هذا املشروع لثالث سنوات، ويستهدف 
 تسويق وبيع منتوجاهتّن.

 
 ،المونة وتحضير الطبخ تقنيات على التدريب برنامج: 20

 الصورة: مجلس كنائس الشرق األوسط 

 
 المونة، وتحضير الطبخ تقنيات على التدريب برنامج: 5

 األوسط الشرق كنائس مجلس: الصورة 
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 برانمج دعم ضحااي العنف اجلنسي
نفسّية اجتماعّية للنساء واألطفال، كما ويشمل دروساً يف حياكة الصوف للنساء، إضافة اىل يضّم هذا الربانمج استشارات 

برانمج توعية اجملتمع ضّد العنف اجلندرّي من خالل ندوات توعوية موجهة للرجال والنساء. هتدف دورة احلياكة واالستشارة 
دة ختفيف التوتّر لديهّن مع احلّد من عوارض الصدمات وزياجلماعّية إىل دعم النساء الالجئات من السورّيت والعراقّيات و 

قدرهتّن على التأقلم مع ظروفهن الراهنة. أّما الدورة اجلماعية للتوعية ضّد العنف اجلندرّي، فرتمي إىل زيدة الوعي بني النساء 
  منطقة جبل لبنان.والرجال وابلتايل احلّد من النزاعات والعنف األسري يف اجملتمع.  ينّفذ هذا املشروع يف

 

 
 الجنسي، العنف ضحايا دعم برنامج : 6

 األوسط الشرق كنائس مجلس: الصورة 

 
 ،الجنسي العنف ضحايا دعم برنامج: 23

 الصورة: مجلس كنائس الشرق األوسط 
 

 
 الجنسي، العنف ضحايا دعم برنامج : 7

 األوسط الشرق كنائس مجلس: الصورة 
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 2019 / ينايرنشطة اإلنسانية في سوريا كانون الثانياأل .8
 

 .أبدوات العملتزويدهم و متدراًب يف حلب  24لـ  املهن تدريب على إكمال دورة 
املتخرجني من التدريب  حتياجات اخلاصةمن األشخاص ذوي اإل 33لـ  عّدة العملاالنتهاء من توزيع  

 .املهين يف احلفة يف ريف الالذقية
 .أسرة يف عتمان مبحافظة درعا 1.073ـ استكمال توزيعات السالل الغذائية ل 
 .النفايت يف جرماان والوادي املسيحي مبا يف ذلك جلسات التوعية تدوير دورة تدريب على 
 .عائلة يف درعا البلد 2.823أطفال لـ  من مالبس 6.400سرتة للبالغني و  5.164استكمال توزيع  
التنمية وخمتلف األعمال و  إلغاثةموظفًا من الكنائس ذات الصلة اب 30دورة استكمال بناء القدرات لـ 

 .اإلنسانية
 124مدرًسا يف حلب، و  45طالب و 245النظافة الشخصية لـ  وعية حولمت االنتهاء من دورات ت 

 .معلًما يف دمشق 19طالًبا و
 .مشاريع أعمال مهدمة يف دمشق وريف دمشق 10منح الستعادة  تقدمي 
عائلة مبعدات جتهيز األغنام واألعالف والراعي واأللبان يف املسفرة مبا  200مشروع مواشي مستمر لتزويد  

 .يف ذلك إعادة أتهيل احلظائر
شاب و  200لـإطالق مشروع سبل العيش يف ريف درعا والسويدة ودمشق مبا يف ذلك التدريب املهين  

 .ةدمر منحة الستعادة األعمال امل 50امرأة ، وتقدمي  100
 .امرأة يف درعا والسويداء وريف دمشق 200 ـمت اإلعداد لتنفيذ دورات التوعية الصحية ل 
 .جمموعة مستلزمات النظافة يف حمافظة درعا 2416بدأت عملية املناقصة لشراء وتوزيع  
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 والمنسية، إزرع في عائلة 959 لـ المادية الموارد شحنة توزيع: 8

 األوسط الشرق كنائس مجلس: الصورة 

 
 والمنسية، إزرع في عائلة 959 لـ المادية الموارد شحنة توزيع: 9

 األوسط الشرق كنائس مجلس: الصورة 
 

 
  والمنسية، إزرع في عائلة 959 لـ المادية الموارد شحنة توزيع : 10

 األوسط الشرق كنائس مجلس: الصورة

 

 
  والمنسية، إزرع في عائلة 959 لـ المادية الموارد شحنة توزيع : 11

 األوسط الشرق كنائس مجلس: الصورة

 
 ، درعا بمحافظة عتمان في أسرة 1073 لـ الغذائية السالل توزيعات: 12

 الصورة: مجلس كنائس الشرق األوسط
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  المهني، التدريب من المستفيدات من امرأة 60 لمنتجات الحفة في معرض: 13

 األوسط الشرق كنائس مجلس: الصورة

 

 
 المهني، التدريب من المستفيدات من امرأة 60 لمنتجات الحفة في معرض: 14

 األوسط الشرق كنائس مجلس: الصورة 
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 الخاتمة .9
يف الشرق األوسط، ال يزال جملس كنائس الشرق األوسط يعمل على التخفيف  ابلدمارسبب تعلى الرغم من األحداث اليت ت

ح جديد، سوف يتبعه مزيد من البؤس ومع ذلك، إذا ما اندلع صراع مسلّ  اء هذا الواقع على املدنينيأعبتداعيات و من 
دين أو جمتمع  او  ألي دائًما ملساعدة احملتاجني تبادراإلنساين. وهنا تكمن أمهية دعم مهمة اجمللس يف توحيد الكنائس اليت 

 .الدفاع عن كرامة اإلنسان وحقوقه إنطالقًا من أوىل أهدافها، جنسية كانوا
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