
ايجاز بحث
أيلول/سبتمرب ٢٠١٨

التوصيات

عــىل الرغــم مــن العوامــل السياســية واالقتصاديــة واالجت�عيــة التــي تعيــق الكثــ  مــن الالجئــ� الســوري� واملجتمــع املضيــف اللبنــا� عــن عيــش 

حيــاة كر¡ــة، يعتــرب الحصــول عــىل امليــاه مــن الحاجــات األساســية ومــن املهــم أن يتمتــع الالجئــون الســوريون املقيمــون يف املخيــ�ت باملعايــ  

الدنيا لتوف  املياه. وتدعو مؤسسة الرؤية العاملية الحكومة اللبنانية والجهات املانحة واملنظ�ت اإلنسانية إىل العمل عىل ما ييل:

ــرت  ــا (٣٥ لي ــات الدني ــاه إىل مــا دون املتطلب ــاه مــ� يضمــن عــدم إنخفــاض مســتوى توفــ  املي ــل املخصــص لقطــاع املي S الحفــاظ عــىل التموي

للفرد الواحد يف اليوم) السي� يف املخي�ت األكÁ هشاشة التي ال سبيل لها للوصول إىل مصادر مائية بديلة؛

S تيســ  تنفيــذ الحلــول املقرتحــة الفعالــة مــن حيــث الكلفــة واإلســتدامة وÅويلهــا بشــكل يتــ�ىش مــع الخطــة اللبنانيــة لالســتجابة لألزمــة مــ� 

يعود باملنفعة عىل املخي�ت واملجتمعات اللبنانية املضيفة عىل حد سواء؛

S زيــادة التمويــل لربامــج تحقيــق االســتقرار والبنــى التحتيــة ملعالجــة النقــص الحــايل يف توفــ  امليــاه للمجتمعــات اللبنانيــة وعندمــا تتــم تلبيــة 

حاجــة املجتمعــات اللبنانيــة إىل امليــاه ويتــم تحقيــق فائــض يف امليــاه، يلــزم ربــط املخيــ�ت بشــبكة امليــاه بشــكل يتوافــق مــع الخطــة اللبنانيــة 

لالستجابة لألزمة؛

S االســتمرار بالتنســيق ورصــد وضــع املخيــ�ت وتبــادل األدلــة بــ� أعضــاء الفريــق العامــل املعنــي بالقطــاع املــاÐ والفــرق العاملــة القطاعيــة 

ــ   ــل يف توف ــف الســلبية نتيجــة أي تعدي ــات التكيّ ــادي آلي ــية لتف ــال واملســاعدة األساس ــة األطف ــال الصحــة وح�ي ــًدا يف مج األخــرى وتحدي

الخدمة الحالية.

يف أيار/مايــو ٢٠١٨، أجــرت منظمــة الرؤيــة العامليــة يف لبنــان بحثـًـا لتحديــد تبعــات انخفــاض 
توفــ  امليــاه بســبب انخفــاض التمويــل لقطــاع امليــاه وخدمــات الــرصف الصحــي والنظافــة 
ــ�ت يف  ــ� يف املخي ــوري� املقيم ــ� الس ــش الالجئ ــبل عي ــىل س ــاح) ع ــة (اإلصح الصحي

سهل البقاع.
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الهاتف ٩٨٠/١/٣ ٤٠١ ٤ (٩٦١) 

التقرير الكامل متوفر عىل هذا املوقع اإللكرتو�: wvi.org/lebanonالفاكس ٩٨٢ ٤٠١ ٤ (٩٦١)

عن مؤسسة الرؤية العاملية يف لبنان

إّن مؤسســة الرؤيــة العامليــة هــي مؤسســة إنســانية مســيحية تعمــل عــىل إحــداث التغيــ  الدائــم يف 

حيــاة األطفــال واألرس واملجتمعــات التــي تعيــش يف حالــة فقــر. باالســتناد إىل قيمنــا املســيحية، نلتــزم 

العمــل مــع األكــÁ ضعًفــا يف العــاé. تخــدم مؤسســة الرؤيــة العامليــة جميــع النــاس بغــض النظــر عــن 

الدين أو العرق أو اإلثنية أو النوع االجت�عي.

تأسســت مؤسســة الرؤية العاملية يف العام ١٩٥٤ وهي ناشــطة يف لبنان منذ العام ١٩٧٥. تعمل املؤسســة 

عــىل تعزيــز رفــاه األطفــال اللبنانيــ� ومجتمعاتهــم مــن خــالل اإلغاثــة يف حــاالت الطــوارئ والتنميــة 

املجتمعية واملنارصة.

ــج يف  ــذ برام ــان. ننّف ــتضعف� يف لبن ــ� املس ــ� والالجئ ــم اللبناني ــة دع ــة العاملي ــة الرؤي ــزم مؤسس تلت

قطاعــات ح�يــة الطفــل وامليــاه وخدمــات الــرصف الصحــي والنظافــة الصحيــة (اإلصحــاح) واملســاعدة 

األساسية وسبل العيش والرعاية والتنمية يف مرحلة الطفولة املبكرة. 
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نتائج البحث

ــراد  ــع أف ــاه ووض ــد املي ــاض تزوي ــ� انخف ــط ب ١. الرب

األرس لجهة العمل وع
لة األطفال

الحــظ البحــث ارتفاًعــا ملحوظًــا (٠٫٠٠٠١>p) بنســبة ٥٩٫٦% يف الراشــدين 

العاملــ� يف األرس خــالل الفــرتة التــي تعرّضــوا فيهــا النخفــاض يف توفّــر امليــاه. 

ارتفــع متوســط عــدد أيــام العمــل يف الشــهر للراشــد بشــكل ملحــوظ 

بـ٤ أيام (٠٫٠٠٠١>p) للفرتة الزمنية نفسها. 

مقدمة

ــرصف الصحــي  ــات ال ــاه وخدم ــا إىل املي ــÁ ضعًف ــ� الســوري� األك ــة باالســتجابة لحاجــة الالجئ ــات املعني ــرز الجه ــن أب ــان م ــة يف لبن ــة العاملي ــرب مؤسســة الرؤي تعت

والنظافــة الصحيــة يف ســهل البقــاع يف لبنــان. ونــادًرا مــا يتــم ربــط املخيــ�ت بشــبكات امليــاه والــرصف الصحــي العامــة القاòــة ويبقــى وصولهــا إىل املصــادر املائيــة 

ــف  ــا مختل ــي تقّدمه ــالل املســاعدة الت ــن خ ــ�ت إال م ــ� يف املخي ــاح للمقيم ــية الخاصــة باإلصح ــة الحاجــات األساس ــم تلبي ــك، ال تت ــة لذل األخــرى محــدوًدا. نتيج

مجموعــه مــا  بتزويــد  اليونيســف  مــع  رشاكتهــا  خــالل  مــن  العامليــة  الرؤيــة  مؤسســة  وتقــوم  اإلصحــاح.  لقطــاع  اإلنســانية  املنظــ�ت 

٣٠٠ مخيــم و٣٥,٠٠٠ الجــئ ســوري بامليــاه مــن خــالل نقــل امليــاه ورصــد الجــودة وتزويــد صهاريــج مائيــة وإعــادة تأهيلهــا وإدارة امليــاه املبتذلــة مــن خــالل إزالــة 

الرواسب الطينية (الح÷ة) وحلول ابتكارية أخرى وبناء املراحيض وإعادة تأهيلها وتوف  جلسات توعية لتعزيز النظافة الشخصية. 

إثــر النقــص يف التمويــل، تــم اتخــاذ قــرار للبــدء بتزويــد كميــة أقــل مــن امليــاه لالجئــ� الســوري� يف املخيــ�ت. كان يجــري تزويــد الالجئــ� الســوري� يف الســابق ووفــق 

املعايــ  القطاعيــة ùتوســط ٣٥ ليــرت للفــرد الواحــد يف اليــوم. غ  أّن هــذه الكمية انخفضت بشــكل تدريجي منــذ كانون الثا�/ينايــر ٢٠١٨ ووصلت تقريبًــا إىل النصف يف 

آذار/مــارس ٢٠١٨. وقــد نظــرت هــذه الدراســة يف مشــكلة تزويــد ميــاه أقــل يف صهاريــج نقــل امليــاه لالجئــ� الســوري� يف أعقــاب تخفيض التمويــل يف النصــف األول من 

العام ٢٠١٨ يف قطاع اإلصحاح وارتباطها بوضع ســبل العيش من حيث العمل والنفقات واســرتاتيجيات التكيف. شــملت الدراســة االســتقصائية ٣٦٤ أرسة ســورية تســتفيد 

من برامج اإلصحاح التي تنّفذها مؤسسة الرؤية العاملية وÅّولها اليونيسف خالل شهر أيار/مايو ٢٠١٨.

املنهجية

 úثيليــة مــن ٣٦٤ أرسة ســورية مــن مختلــف املخيــ�ت يف البقــاع األوســط والغرÅ يشــكل هــذا البحــث دراســة مقطعيــة لعينــة

ــا برامــج اإلصحــاح التــي Åّولهــا اليونيســف. تــم اعتــ�د اعتيــان متعــدد املراحــل  حيــث تنّفــذ مؤسســة الرؤيــة العامليــة حاليً

لتحديد العينة من مجموع ٥,٧٦٩ أرسة آخذين بع� االعتبار مستوى ثقة بنسبة ٩٥% وهامش خطأ بنسبة ٥%.

أجريــت الدراســة خــالل شــهر أيار/مايــو الــذي يتّســم بالطقــس الحــار وارتفــاع فــرص العمــل يف القطــاع الزراعــي الــذي يعمــل 

فيه معظم الالجئ� السوري�. 

٢. الربط ب� انخفاض تزويد املياه ونفقات األرس

مــن كانــون األول/ديســمرب ٢٠١٧ إىل نيســان/أبريل ٢٠١٨، أشــارت ٣٨٫٦% مــن األرس الخاضعــة للمســح إىل أنهــا ســتعطي األولويــة لإلنفــاق عــىل امليــاه. وارتفــع متوســط 

املبلــغ الــذي يتــم إنفاقــه شــهريًا عــىل امليــاه بـــ ٨،٠٠٠ لــ ة لبنانيــة لــكل أرسة مــا يســاوي دفــع كلفــة صهريــج ميــاه إضــايف يف الشــهر. ويف املقابــل، قــام الالجئــون 

الســوريون بإنــزال النفقــات املتّصلــة باملحروقــات وموجــودات األرسة واملالبــس مــن ســلّم األولويــات. وانخفــض املبلــغ الشــهري املخصــص للنفقــات الصحيــة لألمــراض 

املعدية مثل الخدمات الطبية واألدوية بشكل ملحوظ بحوايل الثلث إثر تخفيض توفّر املياه.

٣. اسرتاتيجيات التكيف الخاصة بسبل العيش

ســيزيد االنخفــاض يف تزويــد امليــاه مــن الديــن الــذي يتكبّــده الالجــئ 

الســوري. كــ� أنـّـه ســيزيد مــن اللجــوء إىل االســرتاتيجيات املــدرّة للدخــل التــي 

ــ� الســوري�  ــة والصحــة يف صفــوف الالجئ ــة بالح�ي ــدات متّصل تطــرح تهدي

ــؤدي إىل  ــي ت ــورة الت ــة الخط ــف العالي ــول الوظائ ــال وقب ــة األطف ــل ع�ل مث

إعاقــات. وســيكون لقبــول الوظائــف املنخفضــة األجــر أثــرًا ســلبيًا عــىل ســوق 

العمــل للمجتمــع اللبنــا� املضيــف عــرب رفــع التنافــس عــىل الوظائــف. ومــن 

ــار  ــس واالتج ــتغال بالجن ــل االش ــو� مث ــ  القان ــل غ ــد العم ــح أن يزي املرّج

ــخ. أكــÁ مــع العــبء االقتصــادي النخفــاض  باملخــدرات والرسقــة والســطو إل

ــاه كــ� أشــار املســتفيدون املشــمول� يف الدراســة. وســيؤدي هــذا  ــة املي كمي

ــف يف املناطــق ذات  ــا� املضي ــة مــع املجتمــع اللبن الوضــع إىل تدهــور العالق

الرتكز األعىل لالجئ� عىل غرار البقاع.
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يستضيف لبنان ما يقارب ١٫٥ مليون الجئ سوري

      مستضعف م
 ¹ّثل حواىل ٢٥% من

          إج
يل السكان. 

يعترب البقاع من املناطق األك½ فقًرا

واألك½ حرمانًا من الخدمات يف لبنان

ويستضيف ٣٦٪ من الالجئ�

السوري� يف البالد.

ع
لة األطفال

%١٠٠٫٠٠
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الرشاء بالتسليف

قبول الوظائف املتدنية األجر

قبول الوظائف الوسخة الصعبة

بيع املوجودات

إنفاق املدخرات (إذا ما وجدت)

قبول الوظائف غ  القانونية

جعل األطفال يعملون

االنتقال إىل إقامة بثمن أرخص

التسّول

قبول وظائف عالية الخطورة

يف نيسان ٢٠١٨، ١٩% من األرس شارك أطفالها الذين ترتاوح أع�رهم ب�

٥ و١٧ عاماً يف نشاطات إقتصادية خارج إطار املنزل

آذار/مارس
٢٠١٨

كانون األول/
ديسمرب ٢٠١٧

كانون الثا�/
يناير ٢٠١٨

شباط/
فرباير ٢٠١٨

نيسان/أبريل
٢٠١٨

تم دعم ٣٥,٠٠٠

الجئ سوري طوال مدة برنامج

اإلصحاح الخاص Äنظمة الرؤية العاملية.
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