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PREFACE

On 12 July 2006, Israeli air raids struck the South and the southern suburbs of Beirut the capital of Lebanon.  
The assault continued for thirty three days during which there were sea, air and land attacks.  The World Health 
Organization (WHO) reported that by August 24th of 2006, 1,184 Lebanese were killed and more than 4,059 
were wounded1.  Because of the attacks, thousands of people were forced to flee their homes and communities.  
The internally displaced people (IDPs), who amounted to more than 900,0001,  were given shelter in schools, 
public places and even underground parking lots.  The assaults targeted many vital bridges and roads resulting 
in isolation of a number of regions of the country.  The damage included civilian infrastructure, residences and 
health care facilities impeding the provision of basic public services including health care in many areas.  The 
livelihoods of hundreds of thousands of people were also disrupted.  The crisis was exacerbated by a total air, 
sea and land blockade of the country which induced shortages of critical supplies, including medicines, food, 
and fuel2. 

In response to this crisis, many organizations joined efforts to provide necessary help and several assessments 
took place to evaluate the population’s needs in order to formulate effective plans for a better response.  The 
current study was launched by the United Nations Population Funds, Population and Development Strategies Sub 
Program; it aims to determine how responsive Center’s were to the needs of the Older adults during the war and 
to measure their level of preparedness before, during and after war.  This assessment will serve as a basis for 
formulating plans and programs in support of the senior centers in an effort to better serve the needs of seniors 
during times of crisis in Lebanon. 

This report has four chapters:

Chapter one provides background information on the needs of older adults during crisis, factors contributing 
to the vulnerability of seniors, factors that affect the humanitarian response to the needs of seniors during a 
crisis and a brief review of the demographics and services provided to seniors in Lebanon.  The purpose of this 
background information is to provide an overall picture of the context and the difficulties that exist in responding 
adequately to the needs of the older adults during a crisis, with an emphasis on the Lebanon case.  

Chapter two presents the objectives and methodology of the study; it includes a description of the different 
stages of the project: screening phase, in depth assessment, data collection and methods used for data 
processing and analysis.

Chapter three provides the results of the survey.  It presents the findings of the impact of July war on the 
centers, the response of these centers (reactive and proactive response), and the centers preparedness before, 
during and after July war.  The chapter also presents a gap analysis results and additional information about 
the relation of the centers with the ministries of social affairs and public health as well as the special situation 
confronted during war.    

Chapter four presents the findings of the study under 3 key elements: strengths, gaps and best practices.  This 
chapter points the limitations of the study and ends by a series of recommendations directed towards necessary 
change and future priorities to be considered in the area of responsiveness to seniors’ needs and preparedness 
for emergency situations.
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ACRONYMS AND ABBREVIATIONS

ID Internally Displaced 

IDP Internally Displaced Person

MOH Ministry of Health 

MOSA Ministry of Social Affairs

NH Nursing Home

NGO Non Governmental Organization

PTSD Post Traumatic Stress Disorder

UNFPA United Nations Population Fund

WHO World Health Organization

All of Lebanon suffered from the July 2006 war 
either directly where the destruction occurred or 
indirectly in regions where internally displaced 
persons were relocated. The impact of the conflict 
included the physical damage to homes and public 
infrastructures, economic losses, loss of human 
life, and socio-psychological distress. People 
feared the military attack, suffered the pressure 
of the blockade and many endured the strain of 
dislocation. A significant number of people who  
were displaced experienced distress and anxiety3.  
Several families were separated because not all 
members were able to evacuate to safer areas; 
the old, the sick and the poorest were sometimes 
left behind in war torn areas2. 

In response to this emergency, several govern-
mental and non governmental organizations and 
United Nations agencies initiated multi-faceted 
operations to help the victims. According to 
Jan Egeland, Under General Secretary for 
Humanitarian Affairs at the United Nations, three 
basic requirements are essential to save lives 
and provide assistance “access to those in need, 
security for those providing it and adequate 
funding2”. The first two of these requirements, 
at least, were not present during much of the 
conflict in many areas. Accessibility into many 
affected areas was almost impossible, owing to 
the destruction of vital bridges and many roads; 
the entire population of much of South of Lebanon 
was isolated1.  During the conflict, Red Cross 
trucks and other humanitarian convoys carrying aid 
packages were targeted which blocked assistance 
from reaching those in desperate need. Funding 
was relatively scarce; until two days before the 
end of the war, only 27 % of the requested aid was 
guaranteed from the International Community2. 

The complexity of the humanitarian response to 
human needs during an emergency is not only 
linked to availability of supplies and accessibility 
of victims but is also a function of the type of 
disaster4 and the elevated vulnerability of 
specific groups. Humanitarian Response to 
natural disasters is frequently easier than to a 
man made disaster, including war; while natural 
disasters are often acute and short lived, wars 
might continue for indefinite period5. During a 
crisis, children, women, older adults and disabled 
persons frequently represent the most vulnerable 
segments of the population. Humanitarian 
response to their specific needs is often more 
challenging because of their particular health 
conditions and frailty which are frequently 
exacerbated during a disaster. Studies have 
shown that casualties are common among older 
adults and the death rate is the highest among 
seniors6,7. In Louisiana and Mississippi USA, 
approximately 70 percent of persons who died as 
a result of the damage caused by the hurricane 
Katrina were over 60 years of age8. Mortality 
rates associated with the chi-chi earthquake that 
hit Taiwan in the 20th century were 12 times 
higher among older adults, than those 20 to 29 
years old9. The physical, psychological and socio-
cultural disruption caused by a disaster increases 
older adults’ vulnerability necessitating more 
concentrated efforts and specific relief efforts.

1.1 Defining the Needs of 
Older Adults during a Disaster

Aging refers to the biological changes that take 
place with time.  However, this chronological 
classification is contested since aging is affected 
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by environmental factors, life style and the health 
conditions of people. Therefore, the definition 
and categorization of old age is not universal; 
“old-age” remains an “an individual, culture, and 
gender-specific term.”10 Moreover, the older adult 
population is varied in nature and demographic 
characteristics and their needs are not 
homogenous.  For that reason it is hard to make 
assumptions and generalizations about the nature 
of their vulnerabilities and risk factors they face 
during disasters7. The majority of sources agree 
that the special needs of older adults during a 
disaster go beyond shelter, food, health care and 
access to basic services. Some studies note the 
need for mental health support6, clothes, blankets, 
hygienic materials12,13,14 and financial support4,15. 
However, “need is a subjective construct”, it 
varies between the perception of the experts and 
that of lay population and is linked to the channel 
of communication between them16. A study 
conducted in the United Kingdom showed that 
both older adults and health professionals agreed 
upon the specific needs of older adults resulting 
from physical illness, dietary requirements and 
mobility constraints, but health professionals 
were less likely to identify psychological distress 
among the older adults16. Moreover, the lack of 
consultation with older adults themselves may 
lead to misperception about their needs and 
the type of assistance they require the most; a 
survey of seniors’ needs conducted by HelpAge 
International showed that shelter and income 
constituted a priority for the older adults.  It 
is notable that these specific needs were not 
identified in surveys conducted by 60 different 
NGOs17 who were not focusing on the needs of 
older adults.  

1.2 Predisposing and 
Contributing Factors of 
Vulnerability of Older Adults 
during Disasters

Studies indicated that disaster related morbidity 
and mortality are higher among older adults4 
than the general population.  In natural disasters, 
seniors’ mortality is 2 to 3 fold the average in 
the impacted population6 and injury rate is roughly 
two times that of younger people7. The older 
adults’ vulnerability during a crisis is associated 
with several conditions in particular to the 
physical impairments, the chronic illnesses, the 
mental disabilities and the socio-economic and 

cultural constraints. Older adults with severe 
health conditions, often called frail elderly, are at 
higher risk during a disaster4. Studies show that 
functional limitations related to muscle weakness 
and poor balance increase older adults risk for 
injuries during a disaster18. A majority (80%) of 
people who died from falls following hurricane 
Andrew were above 60 years of age.7 Also physical 
weaknesses affect older adults’ nutritional status 
where they are too frail to get and prepare food, 
in addition to the special requirement of food 
in terms of quality like soft, mashed portions.  
Moreover, the sensory deficits such as reduced 
hearing and visual impairment hamper much 
the evacuation process of an older adult and 
a deteriorated mental health status require 
increased attention.  During disasters, factors like 
displacement, overcrowding and material losses, 
disrupt the economic and social status of seniors 
and predispose them for psychopathology.

1.2.1 PHYSICAL HEALTH 

A.  WeAkness And ImpAIrment
Older adults are more likely to have physical 
weakness and chronic diseases that reduce their 
independence. The functional limitation makes 
it hard for older adults to evacuate and / or to 
seek shelter during raids. In Tigray- Sudan, half 
of the older adults who were left behind during 
evacuation had disabilities and illnesses14.  
Moreover the physical weakness of older adults 
affects their capacity of receiving help during 
disasters.  During relief package distribution, for 
example, older adults stay behind or are not able 
to reach the center and are often displaced by 
younger people11,19. 

B. ChronIC dIseAses And pre-exIstIng 
heAlth CondItIons
During a disaster, cardiac disease can worsen, and 
chronic problems such as arthritis or rheumatism 
aggravate older adults’ disability and can threaten 
their independence during a crisis.  In the Hanshin-
Awaji earthquake-Japan, sudden death related to 
cardiac diseases increased five times during the 
day of the crisis, myocardial infarct increased 3.5 
times during one month following the crisis, and 
cardiac diseases increased 1.5 times all through 
three months after the crisis7. According to 
HelpAge International, 67% of the older adults in 
Darfur, Sudan, complained from arthritis, and two 
third of the older adults at Sierra Leone reported 
arthritis and joint pain.11. 

During emergencies, chronic medications may 
be lacking either because of inaccessibility or 
unavailability17 or because they might not be seen 
as a priority11 by humanitarians and health facilities 
are compromised because of damage or difficult 
access or because the facility is overwhelmed with 
acute health problems related to the disaster4,6. In 
1999, hurricane Floyed which hit North Carolina 
caused 21 out of 29 health centers to close.  The 
patients had to be referred to other more remote 
centers 4. 

C. sensory, CognItIve And neurologICAl 
ImpAIrment
Sensory deficits of older adults increase their 
vulnerability during disasters; visual impairments 
delay evacuation and impede integration in a 
new environment with unfamiliar surroundings11; 
for people with hearing impairments evacuation 
calls or evacuation guidance and instructions 
may not be heard.  Furthermore, older adults with 
pre-existing neurological and cognitive problems 
and dementia might not remember their medical 
history or the necessary information about their 
medications19 and are at high risk of experiencing 
identification problems11. 

1.2.2 MENTAL HEALTH 

The psychological effect of a disaster can be either 
immediate or gradual, with the short term impact 
being more associated with the personal losses 
during the crisis while community destruction being 
more likely to induce a delayed impact7. During 
crisis, factors such as displacement, overcrowding, 
cultural barriers, communications difficulties, 
material losses, deprivation, uncertain future 
and isolation predispose psychopathology4,21,22. In 
refugee camps in Rwanda, the moral and solidarity 
was low among older adults who felt bored and 
isolated; they experienced bereavement and were 
anxious and afraid of dying in exile13. However, 
studies are still inconclusive about whether old 
people are more vulnerable than younger people 
to the psychological impact of a disaster. The 
higher vulnerability of older adults relies on the 
notion that they may lack the coping mechanisms 
to handle a stressful situation especially that they 
would have accumulated stresses during their 
lives and can not handle additional pressure13,21,22,23. 
In contrast, other studies argue that older adults 
may handle such situations better because of their 
past experience; also they would have acquired 
detachment characteristics that allow them to 

be less reactive to stressful events, and they 
might have less responsibilities4,7,14,23. Additionally, 
psychological recovery from disasters is seen 
better among older adults4,7; In Japan, after the 
Hanshin-Awaji earthquake 1995, recovery from 
post traumatic stress disorder (PTSD) eight weeks 
following the crisis was greater in the older adults 
than in the young age groups. 

Despite their need for mental health care, older 
adults do not often utilize such services because 
of the stigma connected with such services7. 

1.2.3 NUTRITION

Studies conducted during and after crisis 
demonstrate that older adults’ nutrition is a 
priority in the relief efforts of an emergency25.  
In Rwandan refugee camps, seniors arrived in 
good status but after a period, their nutritional 
status deteriorated and disease outbreaks such 
as dysentery started to appear13. Malnutrition was 
detected among 20% of older adults in Darfur11 
and was the highest among persons above 60 in 
the Bosnian conflict17.

Both, quality and the quantity of food are imperative 
for the older adults’ health13, 24. This would require a 
modification of the usual food pyramid with more 
focus on the high nutrient density elements and 
an emphasis on a surplus of fiber intake because 
of gastro intestinal problems that are common 
among seniors. Given that old people may not 
feel thirst as acutely as younger people and even 
forget to drink, fluid intake should be stressed, 
and supplement of vitamins and minerals is also 
desired24. 

Several factors, both direct and indirect can lead 
to poor nutritional status among older adults.  
Direct factors include bad denture or difficulties in 
chewing and /or swallowing food24,11,13, decrease in 
taste sensitivity as well as in smell24, and physical 
illness such as joint arthritis affects the person’s 
capacity to eat and to prepare meals13. In southern 
Sudan 1998, during the famine crisis, food was 
found beside older adults but they were too frail 
to prepare or eat the food11. Older adults with loss 
of memory are likely to forget to eat and those 
who live alone or may suffer from depression 
and may not enjoy eating13. Indirect factors are 
basically linked to the socio-economic status 
of the older adults.  Poverty indirectly (though 
significantly) affects the nutrition of people who 
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cannot purchase enough or adequate quality of 
food; it is one major cause of malnutrition in both 
developed and developing countries13.

1.2.4 SOCIO–CULTURAL AND ECONOMIC 

INFLUENCES

Many socio-cultural and economic factors 
influence the vulnerability of older adults during an 
emergency11,13,17,25. Older adults anticipate a great 
attachment to their home hence with evacuation 
they have a sense of loss and an erosion of the 
traditions and values17. Research indicates that 
older adults perceive their loss greater than 
those of young people; they are twice as likely to 
describe their losses as large even when damages 
are equal to that suffered by younger people7.  
The change in family status during displacement 
means that older adults may no longer be afforded 
the level of respect they had: “elderly people 
are treated like children and children behave as 
superiors”13. Furthermore, there is a disruption of 
their traditional authority11. The armed forces and 
the organizations charged of relief efforts usually 
replace the traditional role of leadership of the 
seniors during a crisis which has an effect on both 
the physical and psychological state of the older 
adults.11,13 

1.3 Factors Affecting the 
Humanitarian Response to the 
Needs of Older Adults During 
Emergencies

While humanitarian response to emergencies 
traditionally focus on shelter, food and water and 
health care13,21,22,25, the tailoring of responses based 
on the type of disaster, availability of resources 
and accessibility to supplies and the vulnerabilities 
of the affected population, is critical in any relief 
effort4. 

1.3.1 DISASTER TYPES

Research suggest that response to a natural 
disaster is easier than to war or complex 
emergencies because of the easier access to 
affected areas, the reduced political risks and 
because the media coverage may attract the 
attention of donors5. The severity, duration and 
expanse of the disaster represent the main factors 
that determine the level and nature of humanitarian 

response to the needs of seniors4. In natural 
disasters, the first to respond would be the local 
organizations while in complex emergencies, the 
international organizations are more likely to have 
a former response because of the complexity 
of the situation where local relief workforce can 
become targets to military actions. 

1.3.2 AVAILABILITY OF RESOURCES

During crisis, material shortage in developing 
countries is accentuated because of the underlying 
shortages of resources23. An electricity outage 
affects the operation of elevators which will impede 
the evacuation of older adults living in high-rise 
buildings. Also, with electricity shortage water is 
no longer pumped, food will be spoiled and home 
heaters will no longer function4. Moreover, water 
scarcity increases the risk of disease outbreaks25. 
Shortage of fuel mainly impedes transportation 
services and can also affect food preparation 
and power generation. Food is elementary for the 
survival of older adults; its quality is fundamental 
for the health of older adults but this might not 
be accounted for in humanitarian relief efforts. In 
the Asian tsunami, relief packages did not include 
special diets like diabetic or low salt diets19.  
Medications are also essential elements of 
appropriate response to the needs of older adults 
during disasters.  Old people are more likely to 
suffer from chronic diseases which might not be 
integrated in the health care at the early stage 
of the emergency; A survey done 10 days after 
the earthquake in Turkey in 1999 showed that 
the lack of medication for chronic diseases was 
a great concern with 32% of displaced household 
included an older adult and 53% of displaced 
household had at least one member on chronic 
drug12. 

1.3.3 ACCESSIBILITY

Access of older adults to assistance during a crisis 
is affected by a number of factors.  Firstly, the 
low visibility of older adults can have significant 
impact on their access to available assistance.  
Relief packages are not specifically designed 
for older people and are often “inaccurately” 
distributed7,19. Secondly, the health condition 
of older adults particularly their weakness and 
reduced mobility hinder them from accessing 
health care services and relief supplies especially 
if the distribution points are situated at distance 

from their shelters11,17. Therefore house-bound 
individuals who are socially isolated and those 
who have physical impairment may be the most 
affected during a crisis4. Furthermore, damaged 
roads impede older adults from reaching supplies 
and care services25 and also, hamper care 
providers from providing required services4.  

1.4 Seniors in Lebanon: 
Demographic Distribution and 
Availability of Services.

1.4.1 DEMOGRAPHIC DISTRIBUTION

In Lebanon, the repetitive conflicts and instability 
did not permit for a complete survey of the 
country; however in the years 1970 and 1995, 
two comprehensive surveys took place creating 
an opportunity to check for the indicators of 
population ageing in Lebanon.  The studies findings 
suggested an increase of older adults’ population 
from 4.9% in 1970 to 7.1% in the year 1995 
with an estimated projection to 10 % for the year 
2025.  The 1995 assessment revealed an unequal 
distribution of seniors among governorates in 
Lebanon where Beirut and Nabatieh have the 
highest proportion of seniors (around 9.5%) and 
has the biggest old-age dependency ratio (around 
14%).  When examining gender differences, the 
results showed that the number of females is 
higher than that of males; females were more likely 
to be widowed or divorced and to be living alone 
and were two times more likely to be illiterate than 
men with a majority (94%) reporting never worked 
while 40 % of the males reported being retired 
and 22 % not working27.

1.4.2 AVAILABLE SERVICES

In Lebanon, like in most Middle Eastern countries, 
extending care to older adults is among the 
basic values of the society.  The approach to 
seniors is very paternalistic; children take care 
of their parents but also decide for them about 
many personal issues, including health care; this 
type of care is in reality both positive in that the 
older adults are cared for, and negative in that 
the loss of control can lead to discontent, lack 
of motivation and even depression among older 
adults.  Moreover, seniors perceive themselves 
as an extra burden for their families so they 
choose not to share their concerns and even their 

health problems which increase co-morbidities 
and affect the life quality of both seniors and their 
caregivers.

Looking at the health care in Lebanon, there is 
neither standardized retirement pension nor a 
health care scheme.  Health coverage of seniors 
depends on the type of their previous employment 
and the private insurance companies refuse to 
cover seniors above 70 unless they were formerly 
enrolled.  In the 1999, a trial to push for a pension 
scheme and health care coverage for seniors was 
carried by the Permanent National Commission on 
the Elderly (PNCE) but unfortunately these efforts 
were caught up by the political interferences and 
unstable situation.  Furthermore, geriatrics as 
medical specialty is not stressed nor encouraged 
among caregivers; according to the Lebanese 
Order of Physicians (LOP), there are only seven 
Geriatricians in the country, and there are no 
geriatric fellowship programs offered in Lebanon; 
in addition, out of six medical schools, only 
one school include geriatrics in its curriculum.  
Also the geriatric institutions are not frequent 
and nursing homes are considered to be “last 
resort” of an older adult; older adults admitted 
in such places are those seriously ill (physically 
or mentally) and/or has no one to take care of 
him or herself.  A survey conducted in 2005, 
showed that there were a total 33 nursing homes 
in Lebanon and that they are concentrated in the 
urban area, with 97 % of these institutions owned 
by the private sector.  Furthermore, homecare is 
also very limited in Lebanon with only two to three 
institutions providing services to homebound 
seniors; the services are paid directly by the 
client and only include nursing care and physical 
therapy.  On the other hand, several governmental 
and non governmental organizations target the 
seniors in their programs by a set of medical 
and psycho- social activities28. According to the 
UNFPA and MOSA databases, there are different 
types of centers that provide services to older 
adults in Lebanon, the primary ones are nursing 
home, home care, day care centers, rehabilitation 
centers, clubs for seniors, restaurants for seniors 
and institutions that provide outdoor services. 

Within the above context of increased vulnerability 
of seniors during a crisis and taking into account 
the existing services in Lebanon, the United 
Nations Population Fund (UNFPA) in collaboration 
with the Lebanese Ministry of Social Affairs (MOSA) 
launched this study to assess the response of 
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these centers (as described in the preceding 
paragraph) and organizations that provide 
services to seniors in Lebanon during crisis and 
to measure their preparedness for emergencies.  
This assessment will highlight areas where efforts 
during a crisis should be focused and, will guide 
the formulation of preparedness and humanitarian 
response policies in complex emergencies and 
post conflict situations.  Moreover, study findings 
will serve as baseline data and a reference for 
future assessments.

2.1 Aims and Objectives 

This project aims to assess the preparedness and 
response of Lebanese NGOs, institutions, social 
clubs and centers that provide services to seniors  
to the needs of the older adults in Lebanon during 
and immediately after the July, 2006 war. This 
assessment is intended to guide policies to 
improve the preparedness for, and responsiveness 
of, centers that provide aid to older adults in 
emergency and post conflict situations. 

The specific objectives of the assessment are:
1 - To assess the impact of the July-war, 2006 on 

centers providing services for older adults in 
Lebanon

2 - To examine the response of the centers to 
the needs of older adults during the July war in 
relation to their service provision capacity

3 - To assess the availability of resources to 
service providers to respond to the acute needs 
of older adults during crisis  

4 - To investigate the constraints faced by centers 
in providing services to older adults during war

5 - To highlight gaps in services required by older 
adults during crisis

6 - To evaluate the centers’ readiness to serve the 
needs of older adults in the immediate post-war 
period

7 - To recommend strategies to improve the 
appropriateness of response for older adults in 
future disasters

The study will provide the necessary data to 
construct a framework to guide policy and program 
methodologies to more effectively address the 
needs of older adults in disasters. 

Recognizing the response capacity of centers 

during disaster can help in the development of 
appropriate strategies to protect the health and 
wellbeing of older adults during disasters and 
war, and insure that they are applied appropriately 
in times of crisis. 

Additionally, the study will shed light on the 
particular needs and problems encountered by 
the centers during crisis. This knowledge will 
inform policies to improve the response of the 
centers and will serve as basis for formulating 
plans and programs in support of such institutions 
in an effort to improve the status of older adults in 
Lebanon. An improved understanding of the needs 
of older adults and the needs of centers that 
provide services to them will create a common 
ground to facilitate collaboration among centers 
and organizations.

2.2 Methods

The project was commissioned by The Population 
and Development Strategies (PDS) Project, a joint 
collaboration between UNFPA and Ministry of Social 
Affairs. A cross sectional survey was conducted in a 
purposeful sample of centers that provide services to 
the older adults in Lebanon, around four months after 
the July-war (Nov-Dec 2006). The project was divided 
into two main phases: a screening phase and an in-
depth comprehensive assessment phase. 

2.2.1 SCREENING PHASE 

The objective of the screening phase was to 
identify those centers, amongst all centers in 
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Lebanon that specifically interacted with older 
adults displaced during war and those remaining 
in the community in war torn areas.  The screening 
questionnaire provided a broad assessment of 
the impact of the war on the scope and type of 
service provisions as well as obstacles faced by 
the centers during the war.  In the screening phase 
of the survey, the study parameters, including the 
sampling methodology to be used in second phase 
were established.  In addition, the themes to be 
included in the in-depth interview were finalized.  A 
copy of the screening questionnaire is provided in 
Appendix A.

The questionnaire included questions about the 
centers’:
1 - Interaction with displaced older adults or those 

remaining in their home communities during 
war 

2 - Changes in type and scope of service provision 
3 - Shortage of resources (personnel, fuel, water, 

food, space and supplies) 
4 - Rescue activities during war
5 - Initiation of new strategies/plans after the July-

war

The screening survey targeted all centers that 
provide services to older adults in Lebanon.  The 
list was provided by the MOSA database and 
included a total of 165 centers distributed all 
over the Lebanon.  The survey was conducted 
via phone by personnel form the MOSA between 
November 6 and November 10, 2006.

Out of 165 centers, 135 completed the 
questionnaire and provided information on their 
service provision during the war.  Additionally, 17 
centers reported that, because of the war, they 
had to close, 11 centers were unreachable and 2 
centers noted that their services are targeted to 
number of restricted families and hence did not 
interact during war (table 2.1).  The majority of 
non-functioning centers concentrated in the war-
torn areas and attributed their closure to safety 
reasons.

Centers that  
completed  
the survey

Unreachable 
centers

Non-functioning 
centers

Others**

Total

Mislead contact*

Among centers that completed the screening 
assessment, the majority (80%) provided services 
to internally displaced persons (IDP) hosted 
in schools and public places and/ or to those 
remaining in their community in war-torn areas.  
More specifically, two thirds of the centers (65%) 
provided services and interacted with IDPs only, 
4 centers (3%) provided services to older adults 
in war torn areas only, and 16 (12%) centers 
interacted with both categories.  Almost 26% of 
the centers performed rescues during the war, 
and 46 % initiated a plan of action for emergencies 
in its aftermath (table 2.2).

During the war, all centers faced shortages 
of resources with varying levels. Owing to the 
pernicious blockade of the country, shortage of 
resources was evident. Most notably fuel (35%) 
followed by electricity (19%), human resources 
(16%) and water (14%) were in short supply.  Only 
8 % of the centers reported major food shortages 
(table 2.3). The screening questionnaire also elicited 
information on changes introduced by the centers 
during the war in response to the emerging needs 

of IDP’s or those remaining in the community. The 
changes introduced in service provision in scope, 
type and quantity are presented in Table 2.4.  
Findings indicate that distribution of hygienic kits 
(15%), provision of food (7%) and medications (6%) 
were newly improvised by 15%, 7% and 6% of the 
centers interviewed, respectively.  Furthermore, 
a significant proportion of the centers noted an 
increase in their services routinely provided, 
notably in provision of medications (63%), nutrition 
and food (57%) and, medical services (56%) and 
in the provision of assistive devices (21%). 

* Mislead contact: wrong address  
** Others include two centers providing their services to restricted families 

Table 2.1: 
Response to the screening questionnaire by 
Governorate 

 Mt  
Response Beirut Lebanon North Bekaa South Nabatieh Total

 n(%) n(%) n(%) n(%) n(%) n(%) n(%)

32 (19%) 84 (51%) 16 (10%) 12 (7%) 9 (5%) 8 (5%) 165* (100%)

31 (97%) 73 (87%) 15 (94%) 6 (50%) 7 (78%) 3 (38%) 135 (82%)

1 (3%) 4 (5%)  2 (17%)   7 (4%)

 5 (6%) 1 (6%) 4 (33%) 2 (22%) 5 (62%) 17 (10%)

 4 (2%)

 2 (2%) 2 (1%)

Governorate (N=165)
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Older adults 
remaining in war 
torn areas

Displaced and 
those remaining in 
war torn areas

Providing service to

Rescue activities  
during war**

IDP older adults*

None of the above

Total

Total

Initiation of a plan 
of action for 
emergencies 
after war

Total

23 (74%) 11 (73%) 52 (71%) 1 (17%) 1 (14%) 0 (0%) 88 (65%)

0 (0%) 0 (0%) 1 (1%) 2 (33%) 0 (0%) 1 (33%) 4 (3%)

1 (3%) 0 (0%) 4 (6%) 3 (50%) 6 (86%) 2 (67%) 16 (12%)

7 (23%) 4 (27%) 16 (22%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 27 (20%)

31 (23%) 15 (11%) 73 (54%) 6 (4%) 7 (5%) 3 (2%) 135 (100%)

      

7 (29%) 3 (27%) 13 (23%) 0 (0%) 4 (57%) 1 (33%) 28 (26%)

17 (71%) 8 (73%) 44 (77%) 6 (100%) 3 (43%) 2 (67%) 80 (74%)

24 (22%) 11 (10%) 57 (53%) 6 (6%) 7 (6%) 3 (3%) 108 (100%)
   
   

19 (61%) 3 (20%) 32 (44%) 2 (33%) 4 (57%) 2 (67%) 62 (46%)

12 (39%) 12 (80%) 41 (56%) 4 (67%) 3 (43%) 1 (33%) 73 (54%)

31 (23%) 15 (11%) 73 (54%) 6 (4%) 7 (5%) 3 (2%) 135 (100%)

* IDP = internally displaced
**108 centers undertook rescue activities, the other 27 centers had no interaction with older adults either in the displaced centers or 
in the war torn areas 

Table 2.2: 
Activities and interaction with older adults 
during the July-war 

 Mt  
Activities Beirut North Lebanon Bekaa South Nabatieh Total

 n(%) n(%) n(%) n(%) n(%) n(%) n(%)

Governorate (N=135)

Yes

No

Yes

No

Table 2.3: 
Distribution of shortages by type of 
resources (N=135) 

Shortages Major Moderate Minimal None

Human resources 21 (16%) 14 (10%) 7 (5%) 93 (69%)

Electricity 26 (19%) 19 (14%) 9 (7%) 81 (60%)

Water 19 (14%) 13 (10%) 4 (3%) 99 (73%)

Fuel 47 (35%) 15 (11%) 12 (9%) 61 (45%)

Food 11 (8%) 24 (18%) 8 (6%) 92 (68%)

Space  14 (10%) 7 (5%) 5 (4%) 109 (81%)

Equipment 14 (10%) 10 (7%) 8 (6%) 103 (77%)

Table 2.4: 
Distribution of changes in service provision 
by types of services (N=108) 

 Newly More  Less
Changes  improvised than usual No change than usual Not applicable

n (%) n (%) n (%) n (%)

Medical services

Nutritional services

Medication delivery

Hygienic kits

Distribution of 
assistive devices

Provision of 
social activities

4 (4%) 61 (56%) 18 (17%) 0 (0%) 25 (23%)

8 (7%) 62 (57%) 16 (15%) 2 (2%) 20 (19%)

6 (6%) 68 (63%) 11 (10%) 2 (2%) 21 (19%)

16 (15%) 36 (33%) 9 (8%) 4 (4%) 43 (40%)

5 (5%) 23 (21%) 20 (19%) 3 (3%) 57 (52%)

1 (1%) 24 (22%) 29 (27%) 5 (5%) 49 (45%) n 

n (%) n (%) n (%) n (%) n (%)
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Total

Ownership of the 
center

Governmental

Non governmental 

Type of the center*

Day care center
club/ restaurant

Nursing home center

Rehabilitation center

Dispensary

Home care services

2.2.2 IN-DEPTH ASSESSMENT PHASE

A. study sAmple 
Findings from the screening phase indicated that 
a simple random sample of the centers operating 
in Lebanon would not be an optimal framework 
to address the objectives of the study, which had 
a focus on centers which service provision was 
most affected by the July-war.  Hence, the sample 
selected purposively integrated findings from the 
screening phase as well as baseline information 
obtained from the original sampling frame of 
the MOSA, including all of the 165 centers in 
Lebanon. 

Owing to their significant input, all organizations 
and centers operating in the attacked areas 
were included (the South (n=8), Nabatieh (n=7), 
Baalbeck (n=3).  Additionally, all organizations 
that had any interaction with both older adults that 
remained in war torn areas and those relocated in 
displacement centers in safe areas were selected 
(n=16).  For the remaining centers a random 
sample on a ratio 1:3 was selected.  The final 
sample included 80 organizations of which 75% 
are owned by non governmental organizations, 
and 60 % of the type of centers that offer day 
care services (table 2.1).  A list of the selected 
organizations and their geographical distribution 
is presented in Appendix B.

B. Instrument 
The interview schedule for the in-depth study was 
initially drafted specifically for the objectives of the 
study. Concepts and themes were developed and 
several drafts were prepared based on intensive 
literature search and review as well as findings 
from the screening phase. The drafts were 
updated with feedback from selected members 
of the National Committee on Ageing in Lebanon 
and other concerned members from the Ministry 
of Social Affairs as well as a representative 
from UNFPA. A summary of the concepts and 
associated constructs is attached (Appendix 
C). Following two stages of pilot study with two 
and ten centers respectively, the questionnaire 
was amended and refined accordingly.  A copy 
of the final questionnaire in both English and 
Arabic language is attached (Appendix D and E, 
respectively).

The questionnaire targeted six broad themes, 
1) impact of the war on the center, 2) passive 

responses of the center to the war, 3) active 
responses of the center to the emerging needs of 
older adults, 4) additional activities performed by 
the center, 5) incidents, problems and obstacles 
that the centers faced during the conflict, and 
finally 6) current and future preparedness of the 
center to emergencies and conflicts.

The questionnaire consisted of a total of 112 
questions addressing the following: 
1- Demographics: name, location, type and 

ownership of the center. 
2- Functioning status during the July war and 

reasons of functioning changes, if any.
3- War related physical damages and actions 

taken in response. 
4- Response of the center to the war such as 

rescue, interaction with internally displaced 
persons (IDPs) and other categories of 
interaction with the community served.

5- Nature and type of services provision: before, 

Table 2.5: 
Distribution of the newly improvised 
services by types of services (N=108) 

Services  Newly improvised services Old services Not applicable

n (%) n (%) n (%)

Medical services

Nutritional services

Medication delivery

Hygienic kits

Distribution of 
assistive devices

Provision of social 
activities

4 (4%) 79 (73%) 25 (23%)

8 (7%) 80 (74%) 20 (19%)

6 (6%) 81 (75%) 21 (19%)

16 (15%) 49 (45%) 43 (40%)

5 (5%) 46 (43%) 57 (52%)

1 (1%) 58 (54%) 49 (45%)

Table 2.6: 
Baseline characteristics of the centers 
sampled for the in-depth assessment by 
Governorate

* Percentages do not add up to 100 % because a center can be classified in more than one type

 Mt  
 Beirut Lebanon North Bekaa South Nabatieh Total

 n(%) n(%) n(%) n(%) n(%) n(%) n(%)

Governorate (N=80)

15 (19%) 35 (43%) 7 (9%) 8 (10%) 8 (10%) 7 (9%) 80 (100%)
      

1 (7%) 9 (26%) 2 (29%) 1 (12%) 3 (38%) 4 (57%) 20 (25%)

14 (93%) 26 (74%) 5 (71%) 7 (88%) 5 (62%) 3 (43%) 60 (75%)
      

12 (80%) 19 (54%) 2 (29%) 3 (38%) 6 (75%) 6 (86%) 48 (60%)

2 (13%) 11 (31%) 0 (0%) 3 (38%) 0 (0%) 0 (0%) 16 (20%)

0 (0%) 2 (6%) 0 (0%) 1 (13%) 0 (0%) 0 (0%) 3 (4%)

2 (13%) 4 (11%) 0 (0%) 2 (25%) 1 (13%) 1 (14%) 10 (13%)

7 (47%) 8 (23%) 5 (71%) 2 (25%) 3 (38%) 1 (14%) 26 (32%)
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The in depth comprehensive assessment targeted 
a total of 80 centers selected throughout Lebanon 
with a purposeful concentration on the most heavily 
war effected areas, namely South, Nabatieh and 
Baalbeck.  Interviews were successfully completed 
with 76 centers, yielding a response rate of 95%.  
The centers that refused to participate in the study 
were situated in Keserwan (n=2), Beirut (n=1) and 
North (n=1).  Among the centers that accepted 
to participate in the study 9 centers were not 
completely functioning during war.  The majority 
of the non-functioning centers were situated in 
war torn areas which constituted a main reason 
for their closure during war (table 3.1).  
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RESULTS

during and after war.
6- Responsiveness of the center in terms of 

service provision: Subjective perception of 
responsiveness and the particular case of 
nutritional services

8- Shortages encountered during war in 
various domains including human resources, 
electricity, mazout, benzene, gaz, water, 
communication and space, as well as actions 
taken to compensate for such shortages.

9- The supplies needed during the crisis, 
the response of the center to the needs, 
receiving donations and assistance, sources 
of the donations and the ultimate availability 
of the item; The supplies considered were:  
food, medical disposables, medications 
for chronic illness, other drugs, assistive 
devices (such as wheelchairs, and walkers), 
diapers, covers, blankets, mattress, clothes, 
hygienic materials, tents, money; and other 
highly needed items during war.

10- Additional services/ incidents:
 -Incidents related to politics or religion 
 - Referral from / to the center
 - Gender considerations for accommodation/

toilets
 - Changes in the internal management of the 

centers
 - In case of medical emergency during war: 

ability to perform diagnostic tests
 - In case of hospitalization during war: 

proximity of a hospital, payment of fees
11- Responsiveness of the center to 

emergencies
 - Preparedness and strategy to adapt in 

emergency situations
 - Newly improvised plan of action during war
 - Emergency committee formulation during 

war and its role 
 - Emergency strategy planned/initiated after war
12- The most commonly encountered problems 

faced during and after war
13- Centers’ collaboration with ministries (MOH & 

MOSA)
14- Particular incidents encountered during war

C. reCruItment And trAInIng
The field staff responsible for interviewing the 
centers was recruited from the Ministry of Social 
Affairs. This selection had the advantage of 
benefiting from the interviewers’ prior experience 
in the field and knowledge of the centers.  A team 
composed of 13 interviewers was recruited; each 
interviewer was assigned a group of centers 

located in a certain defined region taking into 
consideration the geographical proximity of their 
residence place to centres to be visited and 
interviewed.  Prior to data collection, a training 
session was carried out focusing on interviewing 
skills, editing, and ethical considerations.  The 
training also served to clarify certain aspects 
of the interview schedule.  The team was led 
by a field coordinator who followed closely the 
data collection and liaised between the project 
coordinator and the interviewers.

d. FIeldWork 
Preparation for the implementation of the survey 
began on December 3, 2006 when interviewers 
were sent their assigned list of centers to ensure 
that appointments are made as early as possible.  
Surveying began on 12 December 2006, and was 
completed on 26 December 2006.  Consistency 
checks of the completed questionnaires was 
done and then double checked before data entry.  
The fact that the interviewers comprised of MOSA 
field workers with profound earlier experience is 
likely to mirror credibility to the data collected. 

e. ethICAl ConsIderAtIons
The research team explained to respondents the 
purpose and objectives of the study offering them 
detailed information about the study and stressing 
that there will be no direct benefit to them for 
their participation.  The centers had the right not 
to participate in the study.  Prior to filling each 
questionnaire, the participant consent was taken.  
Interviews were in the majority (78%) conducted 
with personnel assuming administrative roles in 
the centers and the remaining (22%) with care 
providers in charge of coordinating care giving 
activities.

F. dAtA proCessIng And AnAlysIs
A team composed of three public health graduate 
assistants were responsible for the data entry.  Prior 
to data entry, the team was trained and briefed on 
the interview schedule and the data coding scheme.  
The data entry and analysis was done using SPSS 
(version 13) software. Descriptive results about 
the war’s impact, responsiveness of centers to 
the needs of older adults and preparedness 
of the centers to emergency situations were 
calculated. Furthermore, based on the concept 
of gap analysis (the differences between need 
and availability) information was obtained about 
the needs of the centers for specific items, their 
responses towards this need in terms of seeking 
assistance and success in obtaining donations of 
needed support.

Table 3.1: 
Distribution of the sample by Governorate

 Mt  
 Beirut Lebanon North Bekaa South Nabatieh Total

Governorate

Refusals

Non-functioning 
centers

Damaged

Situated in a 
targeted area

Financial restraint

Non specific 
war related

Functioning centers

1 2 1 0 0 0 4

1 1 0 2 1 4 9

0 0 0 0 1 1 2

0 1 0 1 0 2 4

0 0 0 0 0 1 1

1 0 0 1 0 0 2

13 32 6 6 7 3 67
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The final analytic sample included 67 centers with 
the majority being owned by the private sector 
(79%).  Almost half of the centers are located in 
Mount Lebanon (48%), 19 % in Beirut, 10% in the 
South, 9% in Bekaa and 9% in North and 5% in 
Nabatieh Governorate.  As noted earlier, results 
are presented along three main themes, 1) the 
impact of the war on the center; 2) the center’s 
responsiveness during July-war; and 3) the center’s 
preparedness for emergency situations.  Additional 
information was extracted from the gap analysis 
table comparing between needs, responsiveness 
and end availability of needed items. 

3.1 Impact of July–War on the 
Centers

The impact of July-war on the centers was 
measured along four dimensions: the level of 
functionality of the centers, shortage of resources, 
problems encountered throughout the conflict 
and by assessing the centers needs (table3.2).  
Overall, the war prompted the majority of the 
centers (62%) to increase their service provision 
to levels higher than the usual, particularly in 
such areas as Beirut and Mount Lebanon where 
internally displaced populations (IDP’s) were 
relocated. Intuitively, all centers in Nabatieh 
Governorate, which was a highly targeted zone, 
stated a level of functioning less than usual.  The 
bombing and other attacks produced physical 
damage to 9 (13%) of the surveyed centers, but, 
despite damage, 7 of these centers sustained 
their services provision. The bulk of damage was 
in the Nabatieh centers (67%), followed by Bekaa 
(33%) and Mount Lebanon (16%). 

The war resulted in shortages in the various basic 
amenities required for the operation of all centers.  
While these shortages were not measured against 
a standard, findings indicate significant variations 
in the centers’ own perception of shortages of 
resources across Governorates.  Because of the 
siege imposed on the country during the July-
war, marked shortages were noted for benzene, 
electricity and mazout.  Approximately half of the 
centers, across all governorates, noted their need 
for benzene which is essential for transportation, 
40% for electricity and 27% for mazout, necessary 
for electrical generators.  It is noteworthy that 
findings suggest that across all Governorates, 
the Bekaa endured the highest level of shortages.  
When probed to list their perception of the two most 

endured difficulties during the war, the majority 
cited shortages in such supplies as medications 
and food (65%) followed by shortages in fuel and 
electricity (47%).

A list of nine basic items including food, 
medications, mattresses and clothes among 
others, served to examine the centers needs 
during the crisis. Because of the dynamics of 
July attack on Lebanon, where all vital bridges 
were destroyed, and the closure of the airport 
and total blockade of the country, entry of 
basic supplies to all areas was reduced to local 
resources.  Consequently the need for food (85%), 
medications for chronic diseases (73%), medical 
supplies (53%) as well as the need for covers/ 
blankets and mattresses (63%) and diapers (57%) 
was noted by the majority of the centers across 
all Governorates including those in regions that 
were not directly attacked (table 3.3). This was 
exacerbated because of the relocation of over one 
quarter of the population (approximately 900,000 
persons) to safer areas such as Beirut, and Mount 
Lebanon, where the need for food, as an example, 
was noted by almost all of the centers in the two 
Governorates (100% and 88% respectively).  
Displacement triggered the need for hygienic kits 
as a primary preventive measure for the spread of 
infections in the overcrowded ID centers.  When 
asked to prioritize their needs, food (57%) and 
medications for chronic diseases were cited 
as the most needed items during war, followed 
by medical supplies (18%) (Table3.4). The core 
focus of needs was reported in the relatively safer 
regions, Beirut and Mount Lebanon Governorates, 
but which hosted the displaced population during 
the war. 

The interviews revealed additional specific 
incidents and problems confronted by the centers 
during war.  Few centers faced problems in 
accommodating additional people seeking shelter 
(10%) or encountered difficulties because of 
gender mixed sleeping areas and toilets (5 %).  
One incident with a political connotation was 
reported in a center in Beirut.  Overall, there was 
a prompt attention for incident health episodes 
with 68% of the centers being able to name at 
least one hospital for referrals in case of any 
health emergency and 43% were able to perform 
diagnostic tests during the war whenever needed 
(data not shown).

3.2  Response of the Centers

The centers’ reaction to the crisis was divided 
into two broad categories: reactive and proactive 
responses. Reactive responses were considered 
within the scope of reaction made by the centers 
as a result of the direct impact of war on the center.  
This type of response includes actions taken for 
to overcome resource shortages and adaptations 
in level and nature of services provided (table 3.5- 
3.6).  Proactive responses reflected initiatives 
taken by the centers in response to the overall non 
specific emerging needs of the community (table 
3.9).  It includes the adaptive measures taken by 
the centers, the interaction with displaced people, 
the formulation of emergency committees, the 
collaboration with various organizations and the 
initiatives taken to insure necessary resources 
and supplies.  Moreover, the perception of the 
centers of their responsiveness was measured at 
the surveyed sample (table 3.10).

3.2.1 REACTIVE RESPONSES 

Five centers that were functioning endured 
major or moderate physical damage during the 
conflict.  Two of these centers were obliged to 
close at one point in time and another two had 
to relocate the center to a new site.  The centers 
that experienced major or moderate human 
resource shortage either accepted volunteers for 
help in service provision (15%), or collaborated 
with other entities to provide services (15%); few 
centers (5%) recruited new staff or extended 
working hours.  Because of cuts in the central 
power, electricity was supplied at many centers 
by private or collective generators; however the 
shortage of fuel essential for the functioning of 
these generators as well as for transportation was 
another problem to deal with; so centers either 
bought fuel at high prices, or collaborated with 
individuals and organizations for supplies.  Some 
centers reported that their staff had to wait for 
hours in queues at the oil stations to obtain fuel.

The war caused modification in service provision 
to allow a better response to the emerging needs 
of the people (Table 3.6).  One change made 
was that of services which were provided at both 
the center and in the community in 57% of the 
centers.  Almost one quarter (22%) of the centers 
that previously only provided in-house services, 
curtailed for services at the community level.  

Moreover, 11 (17%) of the centers reported that 
it attended to rescue calls from the community 
such as transportation of older adults to safer 
areas or of emergency cases to hospitals. 

Overall, services that increased in quantity during 
the war included those that are vital for survival, 
such as medical services, medications and food 
(table 3.6).  Also, provision of instrumental support 
had noticeably increased with 85% of the centers 
providing blankets, covers, mattresses and clothes 
during the war time compared to 73% before the 
eruption of war. In contrast, such services as 
counseling, recreational and intellectual activities 
or mental health services clearly dropped off 
during war. Similarly, there was a decrease in 
provision of assistive devices and aids at the 
surveyed centers. Overall, findings indicate that 
the variation in both type and nature of services 
provided was a short-term change; the majority of 
services restored their normal flow after war and 
almost all the newly improvised services during 
war did not sustain after war (Table 3.7).  

Specific data was sought in the survey about the 
critical nutritional services provided to older adult 
clients of the centers (Table 3.8). The survey 
revealed that 66% of the centers provided food 
during war with almost 75% providing adequate 
quantity of hot meals.  Approximately half of the 
centers reported offering adequate amounts of 
fluid and fiber to the older adults; also nutrients 
that are easy to swallow and special diets (i.e. 
diabetic, low salt) were provided in 68% and 61% 
of the centers respectively.

3.2.2 PROACTIVE RESPONSES

Proactive responses were examined by inquiring 
about the various measures taken by the centers 
in a proactive manner in response to the crisis 
(Table 3.9).  Around 40% of the centers reported 
that they expanded their services to cover age 
groups other than older adults, and 60% noted 
that they introduced changes to their regulations 
such as having less stringent rules for admissions.  
Furthermore, 5% of the surveyed centers stated 
that they adjusted the centers’ architecture to 
accommodate for additional people that came 
to the center.  A considerable proportion of 
the centers (85%) interacted with the internally 
displaced persons; their interaction ranged 
between provision of medical services inside 
the centers (60%) and in the community (45%), 
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distributing food, clothes, mattresses, covers 
and hygienic kits to displaced people (75%).  
The war-related events and consequences drove 
58% of the centers, particularly in the South, to 
formulate an emergency committee.  Emergency 
committees worked in close collaboration with 
other organizations (51%) and in mobilization 
of funds as well as in necessary arrangements 
for admissions and/or transfers (43%and 30% 
respectively) (Data not shown).

During the war, 79 % of the centers reported that 
they joined efforts with other centers and with both 
governmental and non governmental organizations 
(66% and 65%) and with political parties (32%).  
Many centers initiated contact to obtain donations: 
food and medications for chronic diseases were 
the most required (58%) items followed by other 
medications (51%), instrumental support such 
as covers/blankets and mattresses (43%) and 
diapers (42%).  Medical supplies, clothes and 
hygienic material were demanded by 39% of the 
centers.  The calls for assistance were received 
mainly from centers located in Beirut and Mount 
Lebanon Governorate. 

3.2.3 CENTER’S SELF-PERCEPTION OF 

RESPONSIVENESS

The survey explored the perceptions of the centers’ 
management in terms of their responsiveness to 
the needs of the older adults during war (table 
3.10).  Around one third of the centers perceived 
that they responded to almost all of the needs of 
older adults and only 10% of the centers thought 
that they had a low response level (0-25%).  
Perceptions varied by Governorates, with the North 
and Bekaa reporting a better responsiveness level 
than other Governorates. 

3.3 Centers Preparedness 
Before, During and After the 
Crisis 

The centers’ self perception of their preparedness 
for responding to emergencies was measured 
before, during and after July-war (Table 3.12).  
Before the war, perception of preparedness 
was the lower for Beirut and Mount Lebanon 
(around 25%) compared to other Governorates 
(range 33-43%), but having a plan of action to 
adapt in case of a disaster was more identified 

among centers in North and the South.  During 
the war, while only 27% of the centers stated 
that they applied pre-existing emergency plans 
of action, two thirds improvised new strategies.  
Post war, approximately half of the centers (55%) 
developed strategic plans of action for future 
emergencies but only 24% took practical steps 
for implementing initiatives.  When inquired about 
their current perception of preparedness for 
a future emergency; around half of the centers 
(48%) gave a positive response corroborating 
findings based on the post-war strategic plans.  

3.4 Gap Analysis

The goal of the gap analysis is to identify the 
difference between the optimal performance or 
level of readiness and the actual status of an 
organization, including the 'centers' studied in 
this research.  A gap analysis is a tool used to 
identify priority areas for improvement through 
capacity building, policy formulation or regulation.  
A gap analysis can provide insight into areas 
that have room for improvement.  The process 
of conducting a gap analysis involves assessing 
and documenting the performance or readiness 
of an organization to fulfill its mandate.  The 
actual performance is compared to the optimal 
performance possible, any existing standards 
that may exist or other benchmarks.  Priority for 
improvement is given to areas that are: 1) of most 
importance; and 2) have the greatest variance 
between the existing status and the level desired.  
A gap analysis can be preformed at the strategic 
or operational level of an organization.

In this study, the gap analysis finding indicates 
that the percentage of centers that exhibited 
need for whatsoever item is higher than those 
who initiated contact to get assistance (Table 
3.11).  The majority of centers that requested 
assistance received a large measure of support.  
Notably, diapers and assistive devices were less 
available; the centers that asked for diapers 
accounted for 42% of all centers while only 28% 
reported receiving diapers primarily from NGO’s 
and governmental organizations.  Also assistive 
devices were requested by 18% of the centers but 
only 10% reported receiving them.  The highest 
need was for food (85%) followed by medications.  
Around half of the centers that needed food 
supplies had enough while approximately all those 
who asked for food (58%) got donations (57%), 
mostly from NGO’s.  Medications for chronic 

diseases was needed by 73% of the centers, 
but no more than 58% asked for it and just 42% 
of the centers received medications for chronic 
diseases.  Furthermore, almost two thirds of the 
centers needed other medications, instrumental 
support, clothes and hygienic materials.  The 
majority of the centers that called for assistance 
received supplies essentially from NGO’s except 
for the clothes that were mostly provided by 
private individuals and political organizations. 

3.5  Sources of funding

The survey revealed the sources of funds and 
supplies during the conflict (Tables 3.13-3.14).  
The principal sources of donations for almost all 
items were Non Governmental Organizations.  The 
support granted from governmental agencies was 
mainly for food, medical supplies, and medications 
for chronic diseases with a predominant support 
of the other drugs.  The High Relief Council efforts 
were more concentrated in donations of food and 
hygienic kits whereas the private sector granted 
donations of all kinds primarily food and clothes.  
When assessing the end availability of the needed 
items, the study showed that more that 50 % 
of the centers did not have enough amount of 
whatsoever item. 

3.6 Centers' Relations with the 
Ministry of Social Affairs and 
Ministry of Health and Major 
Incidents Encountered During 
War 

The relation of the centers with the Ministry of 
Social Affairs was reported as good by only 19 
% of the centers while a significant proportion (63 
%) of the surveyed centers reported no relation 
with MOSA during war and only 7 % mentioned 
a collaboration status during war.  The centers’ 
relation with the Ministry of Health was divided 
such as almost 30 % reporting good relation, 33 
% had no contact with MOH and 13 % stated that 
it collaborated with the ministry during war for 
medical conditions and medication provision.

Few incidents were reported during the 
assessment; three centers reported confronting 
problems with the identification of older adults 
who got lost during evacuation; four centers faced 
difficulties when referring patients to hospital and 

one center reported about an older adult living 
alone who fell and broke his leg but remained three 
days without care because in the neighborhood, 
everybody had been evacuated.
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Table 3.2: 
Impact of the war on the centers by 
Governorate

 Mt  
 Beirut Lebanon North Bekaa South Nabatieh Total

Governorate(N=67)

Total 

Functionality level 
during war

Less than usual 

As usual

More than usual

Physical damage 
(% yes)

Major/ Moderate 
shortages in (% yes) 

Human resources

Electricity

Mazout

Benzene (Fuel)

Gas

Water

Communication 
resources

Problems in 
accommodating 
additional older 
people seeking 
shelter 

Yes

No

Not applicable 

Problems most 
encountered

Shortage in supplies 

Shortage in fuel,
electricity, etc

Accessibility 
problems

Human resources 
shortage

 n(%) n(%) n(%) n(%) n(%) n(%) n(%)

13 (19%) 32 (48%) 6 (9%) 6 (9%) 7 (10%) 3 (5%) 67 (100%)

      

2 (15%) 4 (12%) 0 (0%) 2 (33%) 2 (29%) 3 (100%) 13 (19%)

2 (15%) 5 (16%) 2 (33%) 3 (50%) 1 (14%) 0 (0%) 13 (19%)

9 (70%) 23 (72%) 4 (67%) 1 (17%) 4 (57%) 0 (0%) 41 (62%)

0 (0%) 5 (16%) 0 (0%) 2 (33%) 1 (14%) 2 (67%) 9 (13%)

      

4 (31%) 9 (28%) 1 (17%) 3 (50%) 2 (29%) 0 (0%) 19 (28%)

5 (39%) 15 (47%) 0 (0%) 3 (50%) 1 (14%) 2 (67%) 26 (39%)

2 (15%) 10 (31%) 1 (17%) 4 (67%) 1 (14%) 0 (0%) 18 (27%)

6 (46%) 18 (56%) 3 (50%) 4 (67%) 3 (43%) 0 (0%) 34 (51%)

0 (0%) 8 (25%) 0 (0%) 3 (50%) 1 (14%) 0 (0%) 12 (18%)

0 (0%) 5 (16%) 0 (0%) 0 (0%) 1 (14%) 1 (25%) 7 (10%)

1 (8%) 3 (9%) 2 (33%) 1 (17%) 0 (0%) 0 (0%) 7 (10%)

      

3 (23%) 4 (12%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 7 (10%)

3 (23%) 12 (38%) 2 (33%) 2 (33%) 3 (43%) 2 (67%) 23 (35%)

7 (54%) 17 (50%) 4 (67%) 4 (67%) 4 (57%) 1 (33%) 37 (55%)

      

9 (69%) 24 (75%) 3 (50%) 2 (33%) 4 (57%) 0 (0%) 43 (65%)

7 (54%) 14 (44%) 2 (33%) 5 (83%) 0 (0%) 3 (100%) 31 (47%)

3 (23%) 2 (6%) 2 (33%) 3 (50%) 4 (57%) 1 (33%) 15 (23%)

2 (15%) 5 (16%) 0 (0%) 1 (17%) 0 (0%) 0 (0%) 8 (12%)

Table 3.3: 

Needs assessment by Governorate*

 Mt  
 Beirut Lebanon North Bekaa South Nabatieh Total

Governorate(N=67)

 n(%) n(%) n(%) n(%) n(%) n(%) n(%)

Center Need 
for (%yes) 

Food

Medications for 
chronic diseases

Medical supplies

Other medications

Diapers

Covers/Blankets
Mattress

Clothes

Assistive devices
aids

Hygienic 
materials (kits)

13 (100%) 28 (88%) 4 (67%) 5 (83%) 5 (71%) 2 (67%) 57 (85%)

13 (100%) 21 (66%) 4 (67%) 3 (50%) 6 (86%) 2 (67%) 49 (73%)

9 (69%) 17 (53%) 4 (67%) 3 (60%) 1 (14%) 1 (33%) 35 (53%)

12 (92%) 19 (59%) 4 (67%) 1 (17%) 6 (86%) 2 (67%) 44 (66%)

11 (85%) 21 (66%) 1 (17%) 2 (33%) 3 (43%) 0 (0%) 38 (57%)

11 (85%) 22 (69%) 3 (50%) 1 (17%) 4 (57%) 1 (33%) 42 (63%)

11 (85%) 23 (72%) 4 (67%) 1 (17%) 3 (43%) 1 (33%) 43 (64%)

5 (39%) 9 (28%) 2 (33%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 17 (25%)

10 (77%) 20 (63%) 3 (50%) 2 (33%) 5 (71%) 1 (33%) 41 (61%)

* Percentages do not add up to 100 as responses include more than one item 

Table 3.4: 
Perception of the centers for the mostly 
needed items during war*

Item  n (%)

Food

Medications for 
chronic diseases

Medical supplies 

Other medications

Diapers

Covers/blankets
mattress

Clothes

Psychological support

* Percentages do not add up to 100 as responses include more than one item 

38 (57%)

38 (57%)

12 (18%)

7 (10%)

8 (12%)

3 (4%)

3 (4%)

4 (6%)
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Table 3.5: 
Responsiveness of the centers to the 
physical damage and shortages in human 
resources 

  % out of centers facing
 n major/ moderate impact % out of all centers

Response of centers to major and 
moderate physical damage (n=5)

Closure of the center

Mobilization of the center to a new site

Mobilization of the staff

Response to major and moderate 
shortage in human resources(n=19)

Recruited new staff

Mobilized volunteers 

Collaborated with other centers 

Extended working hours

2 40 3

2 40 3

1 20 1.5

  

3 16 5

10 53 15

10 53 15

3 16 5

Table 3.6: 
Responsiveness of the centers to the war 
crisis: Changes in type and nature of 
services provided 

 Before war During war After war

 n (%) n (%) n (%)

Total

Service provision

Inside the center only

In the community only

Both: Inside the center 
and in the community

Type of services provided:

Medical services

Medications

Transportation services

Assistive devices/aids

Activities (recreational, 
intellectual)

Social services (counseling)

Hygienic services

Food-meals

Money/cash assistance 

Instrumental support 
(blankets, clothes, mattresses)

Helping older adults to 
locate their relatives

Housing older adults

Assisting in funerals 
arrangements 

Mental health services

Attending to rescue calls

67 (100%) 67 (100%) 67 (100%)

  
29 (43%) 14 (21%)  28 (42%)

8 (12%) 15 (22%)  8 (12%)

30 (45%) 38 (57%)  31 (46%)

  

48 (72%) 52 (78%) 49 (73%)

49 (73%) 55 (82%) 52 (77%)

19 (29%) 21 (31%) 19 (29%)

43 (64%) 35 (52%)  43 (64%)

46 (69%) 22 (33%)  41 (61%)

56 (84%) 41 (61%)  53 (79%)

35 (52%) 34 (51%) 34 (51%)

45 (67%) 52 (78%)  47 (70%)

35 (53%) 28 (42%)  34 (51%)

49 (73%) 57 (85%)  50 (75%)

18 (27%) 16 (24%) 14 (21%)

36 (54%) 26 (39%)  32 (48%)

24 (36%) 16 (24%)  32 (48%)

39 (59%) 24 (36%)  41 (61%)

0 (0%) 11 (17%) 0 (0%)
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Table 3.7: 
Distribution of the newly improvised and 
sustained services by types of services 

 Newly improvised services during war Services sustained after war 

Total

Type of services:

Medical services

Medications

Transportation services

Assistive devices/aids

Activities (recreational, intellectual)

Social services (counseling)

Hygienic services

Food - meals

Money/cash assistance 

Instrumental support (blankets,
clothes, mattresses)

Helping older adults to 
locate their relatives

Housing older adults

Assisting in funerals arrangements 

Mental health services

Table 3.8: 

Nutritional services during the war

 Mt  
 Beirut Lebanon North Bekaa South Nabatieh Total

Governorate(N=67)

 n(%) n(%) n(%) n(%) n(%) n(%) n(%)

* Percentages calculated for centers that provided food

Provision of food 
(%yes) 

Capability to 
provide:*

Adequate quantity

Adequate quality 
(easy to swallow)

Special diet 
(diabetic, low salt…)

Hot meals

Adequate amount 
of fluids

Adequate amount 
of fiber

9 (69%) 23 (72%) 1 (17%) 3 (50%) 6 (86%) 2 (67%) 44 (66%)

      

7 (78%) 15 (65%) 0 (0%) 3 (100%) 6 (100%) 2 (100%) 33 (75%)

6 (67%) 17 (74%) 0 (0%) 3 (100%) 2 (33%) 2 (100%) 30 (68%)

5 (56%) 16 (70%) 0 (0%) 3 (100%) 3 (50%) 0 (0%) 27 (61%)

8 (89%) 17 (74%) 0 (0%) 3 (100%) 3 (50%) 2 (100%) 33 (75%)

6 (67%) 20 (87%) 0 (0%) 3 (100%) 6 (100%) 2 (100%) 37 (84%)

6 (67%) 18 (78%) 0 (0%) 3 (100%) 3 (50%) 2 (100%) 32 (73%)

67 (100%) 67 (100%)

 

6 (9%) 1 (1%)

8 (12%) 2 (3%)

9 (13%) 0

2 (3%) 1 (1%)

1 (1%) 0

1 (1%) 0

4 (6%) 0

11 (17%) 3 (5%)

2 (3%) 0

11 (17%) 1 (1%)

3 (5%) 0

4 (6%) 0

2 (3%) 1 (1%)

0 0
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Table 3.9: 
Proactive Responsiveness of the centers

 Mt  
 Beirut Lebanon North Bekaa South Nabatieh Total

Governorate(N=67)

 n(%) n(%) n(%) n(%) n(%) n(%) n(%)

Extending services 
to age segments 
other than older 
adults 

Modification in 

The internal 
architecture 
of the center 

The center regulations 

Interaction with IDP*
(%yes) 

Provision of medical 
services inside the 
center 

Provision of medical 
services in the 
community

Distribution of 
supplies** in the 
community

Formulation of an 
adhoc emergency 
committee during 
war (% yes)

Center’s 
collaboration with 
other organizations 
during the war 

Type of organization 

Governmental

NGO

Political parties 

Initiated contact to 
get aid in 

Food 

Medications for 
chronic diseases 

Medical supplies 

Other medications 

Diapers 

Covers/blankets
mattress 

Clothes 

Assistive devices 

Hygienic materials 

Tent (n=13)

Money 

Total 

Table 3.9: 
Proactive Responsiveness of the centers 
(cont’d)

 Mt  
 Beirut Lebanon North Bekaa South Nabatieh Total

Governorate(N=67)

 n(%) n(%) n(%) n(%) n(%) n(%) n(%)3 (23%) 15 (47%) 2 (33%) 2 (33%) 4 (57%) 1 (33%) 27 (40%)

      

1 (8%) 2 (6%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 3 (5%)

10 (77%) 19 (59%) 1 (17%) 4 (67%) 6 (86%) 1 (17%) 40 (60%)

13 (100%) 29 (91%) 5 (83%) 1 (17%) 6 (86%) 3 (100%) 57 (85%)

11 (85%) 21 (66%) 3 (50%) 0 (0%) 3 (43%) 2 (67%) 40 (60%)

5 (39%) 14 (44%) 4 (67%) 1 (17%) 4 (57%) 2 (67%) 30 (45%)

11 (85%) 29 (91%) 3 (50%) 0 (0%) 5 (71%) 2 (67%) 50 (75%)

7 (54%) 20 (63%) 3 (50%) 2 (33%) 6 (86%) 1 (33%) 39 (58%)

11 (85%) 28 (90%) 4 (67%) 1 (17%) 7 (100%) 1 (33%) 52 (79%)

7 (58%) 27 (87%) 3 (50%) 0 (0%) 6 (86%) 0 (0%) 43 (66%)

8 (67%) 25 (81%) 3 (50%) 0 (0%) 5 (71%) 1 (33%) 42 (65%)

4 (33%) 14 (45%) 1 (17%) 0 (0%) 2 (29%) 0 (0%) 21 (32%)

8 (62%) 25 (78%) 0 (0%) 3 (50%) 3 (43%) 0 (0%) 39 (58%)

11 (85%) 19 (59%) 2 (33%) 3 (50%) 3 (43%) 1 (33%) 39 (58%)

6 (46%) 15 (47%) 2 (33%) 2 (33%) 1 (14%) 0 (0%) 26 (39%)

10 (77%) 18 (56%) 2 (33%) 1 (17%) 2 (29%) 1 (33%) 34 (51%)

6 (46%) 19 (59%) 0 (0%) 1 (17%) 2 (29%) 0 (0%) 28 (42%)

8 (62%) 19 (59%) 1 (17%) 0 (0%) 1 (14%) 0 (0%) 29 (43%)

7 (54%) 17 (53%) 2 (33%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 26 (39%)

2 (15%) 8 (25%) 1 (17%) 0 (0%) 1 (14%) 0 (0%) 12 (18%)

5 (38%) 16 (50%) 1 (17%) 1 (17%) 3 (43%) 0 (0%) 26 (39%)

0 (0%) 2 (6%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 2 (3%)

4 (31%) 8 (25%) 1 (17%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 13 (19%)

13 (19%) 32 (48%) 6 (9%) 6 (9%) 7 (10%) 3 (5%) 67 (100%)

* Internally displaced persons
** Supplies= food, clothes, covers, blankets, mattresses and hygienic kits 

Table 3.10: 
Centers own perception of their 
responsiveness

 Mt  
 Beirut Lebanon North Bekaa South Nabatieh Total

Governorate(N=67)

Centers perception 
of responsiveness to 
older adults needs

Low (0-25%)

Below average 
(26-50%)

Average (51-75%)

Almost complete 
(76-100%)

1 (8%) 3 (9%) 1 (17%) 0 (0%) 2 (29%) 0 (0%) 7 (10%)

5 (39%) 10 (31%) 1 (17%) 2 (33%) 2 (29%) 0 (0%) 20 (30%)

3 (23%) 10 (31%) 1 (17%) 1 (17%) 1 (14%) 2 (67%) 18 (27%)

3 (31%) 9 (28%) 3 (50%) 3 (50%) 2 (28%) 1 (33%) 22 (33%)
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Descriptive results of the gap analysis table

n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) n (%)

Table 3.11: 

57 (85%) 39 (58%) 38 (57%) 10 (26%) 26 (68%) 12 (32%) 4 (11%) 22 (58%) 28 (49%) 26 (46%) 2 (4%)

35 (53%) 26 (39%) 24 (36%) 11 (46%) 12 (50%) 1 (4%) 2 (8%) 9 (38%) 16 (46%) 18 (51%) 2 (6%)

49 (73%) 39 (58%) 28 (42%) 10 (36%) 21 (75%) 1 (4%) 3 (11%) 13 (46%) 19 (39%) 27 (55%) 2 (4%)

44 (66%) 34 (51%) 30 (45%) 15 (50%) 16 (53%) 1 (3%) 2 (7%) 11 (37%) 15 (34%) 26 (59%) 3 (7%)

17 (25%) 12 (18%) 7 (10%) 2 (29%) 5 (71%) 0 (0%) 0 (0%) 2 (29%) 6 (35%) 11 (65%) 0 (0%)

38 (57%) 28 (42%) 19 (28%) 7 (37%) 8 (42%) 1 (5%) 1 (5%) 5 (26%) 14 (37%) 23 (61%) 1 (3%)

42 (63%) 29 (43%) 26 (39%) 6 (23%) 9 (35%) 7 (27%) 2 (8%) 11 (42%) 21 (50%) 22 (52%) 4 (10%)

43 (64%) 26 (39%) 28 (42%) 0 (0%) 8 (29%) 3 (11%) 2 (7%) 21 (75%) 18 (42%) 25 (58%) 2 (5%)

41 (61%) 26 (39%) 26 (39%) 7 (27%) 14 (54%) 11 (42%) 0 (0%) 9 (35%) 20 (49%) 18 (44%) 1 (2%)

Food 

Medical supplies 

Chronic medications 

Other medications 

Assistive devices 

Diapers 

Covers/blankets/
mattress 

Clothes 

Hygienic materials 

Need Initiated contact to get help Received donations Governmental agencies NGOs High Relief council United Nations agencies Others End Availability of item *

enough Not enough excess

* Percentage do not add up to 100 because not all of the 67 centers provided these services
Governmental agencies include: MOH, MOSA, municipalities
NGOs include National, Arabic and International NGOs
Others include political parties and private donors 
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3 (23%) 8 (25%) 0 (0%) 2 (33%) 3 (43%) 1 (33%) 17 (25%)

4 (31%) 8 (25%) 3 (50%) 1 (17%) 3 (43%) 1 (33%) 20 (30%)

      

2 (15%) 8 (28%) 3 (50%) 2 (33%) 1 (14%) 1 (33%) 17 (27%)

9 (69%) 24 (75%) 1 (17%) 5 (83%) 5 (71%) 1 (33%) 45 (67%)

      

5 (39%) 20 (63%) 4 (67%) 4 (67%) 3 (43%) 1 (33%) 37 (55%)

2 (15%) 7 (22%) 1 (17%) 3 (50%) 2 (29%) 1 (33%) 16 (24%)

      

3 (23%) 19 (59%) 3 (50%) 3 (50%) 3 (43%) 1 (33%) 32 (48%)

Table 3.12: 
Self perception of the preparedness of the 
centers before, during and after the war

 Mt  
 Beirut Lebanon North Bekaa South Nabatieh Total

Governorate(N=67)

 n(%) n(%) n(%) n(%) n(%) n(%) n(%)

Before war

Perception of 
preparedness

Had an emergency 
plan of action 

During war 

Application of a 
pre-existing 
emergency plan of 
action

Improvising a new 
plan of action 

After war 

Strategic plans of 
action for future 
emergencies

Implementing 
initiatives 

Currently 

Perception of current 
preparedness

Table 3.13: 
Distribution of donations by governmental 
agencies

 N n (%) n (%) n (%)

Food 

Medications for chronic 
diseases 

Medical supplies 

Other medications 

Diapers

Covers/Blankets/Mattress

Clothes

Assistive devices/aids

Hygienic materials (kits)

 Total
Item received Received donations MOH MOSA Other governmental agencies

Governmental agencies

38 1 (3%) 1 (3%) 8 (21%)

28 7 (25%) 2 (7%) 0 (0%)

24 9 (38%) 1 (4%) 1 (4%)

30 13 (43%) 2 (7%) 0 (0%)

19 3 (16%) 2 (11%) 1 (5%)

26 0 (0%) 1 (4%) 6 (23%)

28 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%)

7 1 (14%) 1 (14%) 0 (0%)

26 2 (8%) 2 (8%) 3 (12%)

Table 3.14: 
Distribution of received donations from 
Non-Governmental agencies

 N n (%) n (%)

Food 

Medications for chronic 
diseases 

Medical supplies 

Other medications 

Diapers

Covers/Blankets/Mattress

Clothes

Assistive devices/aids

Hygienic materials (kits)

 Total
Item received Received donations National Arab or International

Non-Governmental agencies

38 18 (47%) 14 (37%)

28 16 (57%) 9 (32%)

24 6 (25%) 8 (33%)

30 13 (43%) 8 (27%)

19 5 (26%) 3 (16%)

26 7 (27%) 4 (15%)

28 8 (29%) 0 (0%)

7 5 (71%) 1 (14%)

26 11 (44%) 5 (20%)
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This survey aimed to assess the nature and 
effectiveness of the response of centers that 
take care of older adults in Lebanon to the 
July war, 2006. This type of survey is the first 
to be conducted in Lebanon and is intended 
to guide policies to improve preparedness 
and responsiveness to emergency situations. 
Because of their increased vulnerability, older 
adults require accessible, optimal and sustained 
services provision. The study comprised two 
phases, a screening phase that enlightened the 
sampling frame and the concepts to employ in 
the questionnaire of the second phase and, an 
in-depth survey where 80 centers purposively 
selected were assessed for their responsiveness 
during the crisis.  

This chapter begins with a discussion of the 
limitations of the present study and then examines 
the strengths, gaps and best practices of the 
centers in terms of services provision during 
the crisis. The chapter concludes with pertinent 
policy implications and directions for positive 
change guiding policies to improve preparedness 
and responsiveness in crisis situations.

4.1  Limitations

A FeW lImItAtIons to thIs study merIt 
ConsIderAtIon:
1. There are no standardized regulations / policies 

for the establishment of centres that provide 
services to older adults in Lebanon.  Also 
there are no guidelines that pose standards 
for evaluating the quality of service provision 
in these centres similar to those available for 
hospitals in Lebanon.  Hence, the measurement, 
as conceived in this study, was grounded on the 

subjective perception of the subject matter, and 
it was not possible to compare study findings 
to a baseline reference.

2. The survey was conducted four months after the 
July-war; hence some information might have 
been limited by recall bias. Also, there could 
have been a social desirability bias in relation to 
the interviewers who were MOSA employees; in 
addition to the political connotation. Moreover 
few institutions extended their services 
during the war to other age segments of the 
population, and hence, did not differentiate in 
their responses between service provision to 
older adults and other groups.

3. Ideally, the survey instrument should have been 
tailored specifically according to the nature and 
scope of services routinely provided by the 
organization; however, this was not possible 
owing to the relatively short time-frame of 
the project.  Furthermore, within the same 
institution, responses might differ between 
those provided by a care provider and personnel 
from the administration; therefore, data from 
both parties would have strengthened survey 
findings and reflected various perceptions.  
Additionally, views from a sample of older 
adults, as recipients of care, regarding their 
perception of the responsiveness of the 
centers to their needs would have added 
another complementary dimension to the study 
findings.

Looking at the strengths, gaps and best practices 
of the centers in terms of services provision during 
the crisis we conclude the following:

4.2 Strengths

The majority (75%) of the surveyed centers are 
owned by the private sector. This might have had 
a positive impact during the July-war because the 
private sector, being responsible for the provision 
of 90% of the health services26, is the most 
powerful health resource in Lebanon. During war, 
the private sector filled much of the gap in the 
in health care not covered by the governmental 
health system. The centers took initiatives to 
mobilize, and distribute funds while collaborating 
with governmental and non- governmental 
organizations (66% and 65% respectively) for 
the humanitarian relief efforts. This collaboration 
reflected solidarity, managerial competence 
and centers’ will to confront obstacles. To note, 
the survey did not assess the affiliations before 
the crisis; hence findings should be cautiously 
interpreted as it is not clear whether collaboration 
with other agencies was enhanced as a result of 
the crisis.  

There was formulation of an ad hoc emergency 
committee for mobilization of resources and 
coordination of efforts in 58% of the centers.  
The survey, however, did not explore if these 
committees were a “one-man show” or were 
composed of groups of experts, or if they 
were multidisciplinary or uniform committees.  
In whatever form, the development of these 
committees reflected the “professional” reaction 
of the centres that turned into emergency 
operational units very quickly. Furthermore, a plan 
of action was improvised in 67% of the centres 
during the crisis, and many centers modified their 
internal management policies to provide optimal 
service to displaced older adults or modified their 
physical space to host displaced people.  The 
centers that suffered physical damage relocated 
to new sites to be able to respond to community 
needs.  

There was a notable surge of voluntary workers 
to compensate for staff shortages as well 
as to respond to the additional workload that 
overwhelmed many centers. In addition, the 
centers changed the nature, type and scope of 
their services; there was an expansion of services 
to the community in 22% of the centers to meet the 
needs of displaced people.  Many centers changed 
their services and concentrated on the provision of 
basic requirements for survival with illustrating an 
increase in the provision of medications, medical 

and nutritional services which also represented 
the centers most uttered needs.  These results 
go along with the perception of utmost need of 
older adults during a crisis for shelter, food and 
health care13,21,22,25 with the exception that, during 
the July-war the majority of displaced people were 
hosted in displaced centers, therefore shelter did 
not appear as a burning need.  The nutritional 
services which were provided by 66% of the 
centers respected the notion of specific food 
requirements for older adults. 

The political hazard associated with the July-war 
might have complicated the relief efforts and 
responsiveness measures.  The international 
community that usually initiates prompt operations 
in complex emergencies5 had overall less of a field 
presence during the crisis; the local organizations 
and centers were the front line workers to provide 
services to the community.  

4.3 Gaps

First, the majority of centres (75%) were not 
prepared for the crisis despite the recurrent 
conflicts and emergencies in Lebanon. 
Furthermore, the centers’ response seemed 
to be transient; this could be explained by the 
fact that once the war stopped the displaced 
people returned home quickly, thus, there were 
no more need for the expansion and shift of 
services. In addition, the media which is a key 
factor in attracting donations15 and mobilization 
of efforts has shifted its attention from a focus 
on war traumas and experiences to pressing 
political issues. After the war, preparedness 
increased only in Bekaa and Mount Lebanon and 
maintained its standard in the other governorates.  
This is likely to be attributed to the fact that the 
centers were still suffering the direct damages 
and shortages induced by war or because of the 
economic destitution that is affecting initiatives 
of preparedness for future disasters. Findings 
of the survey demonstrate that the expansion of 
medical and nutritional services took place at the 
expense of the social services, mental care and 
recreational activities that many of the centers 
were routinely providing prior to the war. This 
could be explained by the misperception of the 
importance and need for mental and social care 
as well as the anxiety and fear that were common 
among all Lebanese population. Moreover, relief 
efforts still do not retain allocation for mental 
support and the psychological status of displaced 
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people is still poorly tackled21; additionally, older 
adults are still reluctant to ask for mental health 
care4.

The blockade caused major shortages of fuel 
and other supplies. Across all Governorates, 
many centers (65%) expressed that the hardest 
problem encountered during war was related 
to their need for supplies of food, medications, 
diapers and hygienic materials. According to 
their needs, many centers initiated contacts to 
magnetize the required items but for all items 
(except clothes) the donations received were less 
than the demand. Exacerbating the shortages 
was the fact that the centers had poor access to 
supplies that did exist because of the continuous 
barrage and risky roads26. Thus, centers faced 
not only absolute shortages (especially of fuel) 
but also limited access to the supplies that did 
exist. 

4.4  Best practices

There was a widespread effort on the part of the 
centers to provide the needed support to older 
adults. More than half of the centers all over 
Lebanon (54%) increased their operations and 
excluded their scope of activities. The majority 
interacted with IDP’s (85%) providing medical 
services not only inside the centers but also in the 
community.  In addition, a range of centers (40%) 
extended their services to other age categories 
and many were proactive in fund raising and 
mobilizing resources.  

This survey aimed to assess the nature and 
effectiveness of the response by centers that 
take care of older adults in Lebanon during the 
July war 2006.  This type of survey is the first 
to be conducted in Lebanon and is intended to 
guide policies to improve preparedness and 
responsiveness to emergency situations.  The 
study comprised two phases, a screening phase 
that enlightened the sampling frame and the 
concepts to employ in the questionnaire of the 
in-depth study and, an in-depth survey where 80 
centers purposively selected were assessed for 
their responsiveness during the July-war crisis. 
Because of their increased vulnerability, older 
adults require accessible, optimal and sustained 
services provision. 

4.5 Recommendations 

Based on the above findings, we suggest the 
following:
1. Development of standards policies and 

procedures for the older adult centers; this 
could be supported by an accreditation process 
similar to the one applied among hospitals but 
tailored according to each type of centers. 

2. During an emergency, seniors’ centers should 
be among priority groups when relief supplies 
are be distributed. The blockade highlighted 
the need for centers to have a reserve of 
emergency supplies, including fuel, food 
(canned food, cereals), medications (chronic 
and others) bedding (covers, blankets and 
mattresses), hygienic materials, adult diapers 
and assistive devices.

3. Emphasize the psycho-social impact of a 
disaster on the older adults and the need to 
address mental health and social issues during 
emergencies.  The provision of psychological 
support should become an integral component 
of emergency response.  

4. Support and encourage collaboration among 
governmental and non governmental agencies 
which will ensure a broader health and social 
services provision and a more comprehensive 
approach in the mobilization and allocation of 
resources.  A better coordination of efforts will 
prevent duplication and waste of resources.

5. During crisis, centers should be encouraged to 
formulate an emergency response management 
committee, preferably with multidisciplinary 
members; the committee will be responsible 
for:

- Conducting rapid needs assessments at the 
centers and the surrounding communities 

- Establishing priorities
- Efficiently managing scarce resources
- Collaborating with other organizations 
- Monitoring distribution of supplies
- Training local volunteers 
- Ensuring adequate services provision to the 
older adults

- Directing the procedures of admission and/
or transfer of older adults

- Monitoring and evaluating the outcome of 
the relief efforts and applied programs, filling 
gaps whenever they occur

6. Develop emergency preparedness plans in 
which guidelines of action would account for the 
vulnerability of older adults during evacuation 
and displacement.  Vulnerabilities including 

physical weakness, sensory impairment and 
psychological illnesses should be addressed in 
the plans.  The disaster plan should be based on 
objective data and be based on the input of older 
adults, information about the centers capability 
in terms of supplies and human resources.  The 
plans should also take into consideration the 
cultural and geographic context.

7. Such plan should be mandatory in areas 
of predictable conflict such as South and 
Nabatieh. Furthermore, the emergency plan 
would also include arrangements for re-
establishing livelihood of older adults.  This is 
particularly important in Lebanon insofar as 
there is no pension scheme and the weakness 
of the governmental health care system.  The 
plan should also provide for the follow–up of 
crisis victims.

8. Develop a monitoring and evaluation tool to 
measure the performance and effectiveness 
of humanitarian care services and relief efforts 
targeted to older adults.  The tool of monitoring 
should be standardized but also need to keep 
the cultural relevance.
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Ministry of Social Affairs (MOSA)

UNITED NATIONS POPULATION FUND LEBANON (UNFPA)

Assessment of the Responsiveness of the National NGO’s, Social Clubs and Clinics providing services to the 
Elderly in Lebanon during and after the July war 2006

1. Name of the center:
ID number

2. Governorate (mouhaffazat):
1. Bekaa
2. Beirut
3. Nabatieh
4. North
5. Mount Lebanon
6. South

3. District (Quada’):

4. Nature of the center: 
1. Center that provides services only for resident older adults
2. Center that provides services for beneficiary older adults (not necessary resident)
3. Both

5. Ownership of the center:
1. Public 
2. Private not for profit (Religious group/ Community group/ NGOs)
3. Private for profit

6. During war, did your center/staff have any interaction with or provided services to
1. Displaced older adults whether residing in safe or in war torn area
2. Community based older adults that remained in war area such as in South Lebanon, Beirut suburbs and Bekaa 
3. Did not interact (go to question No 8)

7. During war, were there any changes in the magnitude /quantity of service provision in the following?
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Major Moderate Minor None

1 2 3 4

8. During war, was there any shortage in:

9. During war, was the center called for rescue activities? (I.e.: transporting older adults/disabled persons, 
assisting in evacuation etc)

1. Yes
2. No

10. Now that the war has ended and because of its impact, have you initiated any plan to change/ improvise in 
services provision or to mobilize more resources and funds?

1. Yes
2. No

A
P

P
EN

D
IX

 B

SELECTED CENTERS BY GOVERNORATE

Governorate District Name of the center ID

Bekaa Baalbeck The community of lajnat al imdad al khayriya al islamiyah 205

Bekaa Baalbeck khadamat inma’iye Baalbeck 301

Bekaa Baalbeck Islamic tawjih association 311

Bekaa Zahle Friends union of the house of happiness for elderly 200

Bekaa Zahle Institution of rahibat al salib 204

Bekaa Zahle Karma Association 312

Bekaa Zahle House center 202

Bekaa Zahle Forsan malta dispensary 203

Beirut Beirut Beirut lil tanmiya al ijtima3iyah association 237

Beirut Beirut karitas iklim al ashrafiyeh 240

Beirut Beirut Haraket al shabiba al orthodoxiya 243

Beirut Beirut Ra3iyet al sayyide, office of social work 246

Beirut Beirut Mahabba restaurant- mar maroun 249

Beirut Beirut The social institution for maternal and infancy care 
  for rahibat al mahabba 253

Beirut Beirut Rabitat abna2 beirut 256

Beirut Beirut Association of al som wal bokm al masihiya al ijtima3iyah 259

Beirut Beirut Ajyalouna 261

Beirut Beirut The community of alzehaimer disease 230

Beirut Beirut Markaz al khadamat al inma2iyah - ashrafiye 233

Beirut Beirut Al omor al madid club 236

Beirut Beirut Mar Mkhayil restaurant 251

Beirut Beirut Dar el ajaza al islamiya hospital 260

Beirut Beirut Al shabiba al katholikiya club 242

Nabatieh Bent Jbeil Day club for elderly rmeich 302

Nabatieh Bent Jbeil khadamat inma’iye bent jbeil  303

A- Medical/health 
related services in 
the center/outside 
the center

B- Nutritional services
in the center/outside 
the center

C- Medications 
delivery in the center 
/outside the center

D- Hygienic services/ 
material in the center 
/outside the center

E- Assisting devices 
for older adults

F- Recreational 
Activities/ other

    Improvised service
 No Less than More than (newly implemented Not
 change usual usual during war) applicable

A- Human Resources

B- Electricity

C- Water

D- Fuel

E- Food

F- Equipment/
assisting devices

G- Place (at the center)

1 2 3 4 5
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Governorate District Name of the center ID

Mount Lebanon Al Maten The association of church children-homeless Residency 14

Mount Lebanon Al Maten Social Health Center- Orthodox Mount Lebanon metropolite 15

Mount Lebanon Al Maten Mariam children restaurant 18

Mount Lebanon Al Maten The Foreigners Lebanese Kareetas Center-Borj Hammoud 24

Mount Lebanon Al Maten Convalescence Services Center-Bekfayah 29

Mount Lebanon Al Maten Life Message Association 32

Mount Lebanon Al Maten Mansour Priory 19

Mount Lebanon Al Maten Elderly conditions tutorship 27

Mount Lebanon Al Maten Love and giving 102

Mount Lebanon Al Maten The Lebanese Red Cross-Antalias 28

Mount Lebanon Al Shouf Elderly care center 2

Mount Lebanon Al Shouf Development services center 3

Mount Lebanon Aley Convalescence Services Center-Aley 49

Mount Lebanon Aley The Armenian hospital and rehabilitation center-Azouneye 52

Mount Lebanon Aley Hamlen Hospital health care center for elderly 54

Mount Lebanon Baabda Kareetas Lebanese Association-Darana 6

Mount Lebanon Baabda House of Smile Restaurant 55

Mount Lebanon Baabda Sheyah Social Infirmary 62

Mount Lebanon Baabda Maronite Shelter 65

Mount Lebanon Baabda Imam Al Mahdy 1

Mount Lebanon Baabda Lebanese Army Veteran Association 57

Mount Lebanon Baabda Convalescence Services Center - Ain Rommanah 61

Mount Lebanon Baabda Khadamat inma'iye -hay souloum 309

Mount Lebanon Baabda Sheyyah Municipality 5

Mount Lebanon Baabda Red Cross- Al Sheyyah 9

Mount Lebanon Baabda Convalescence Services Center -Sheyyah 10

Nabatieh Nabatieh The cultural and social beneficial community 208

Nabatieh Nabatieh Markaz al khadamat al inmaiyah-hasbaya 209

Nabatieh Nabatieh Association of the committee of al imdad al khayriya 
  al islmaiya 210

Nabatieh Nabatieh khadamat inma’iye kfartibnin 304

Nabatieh Nabatieh Moultaka il ajial 305

Nabatieh Nabatieh khadamat inma’iye anssar 306

North Aakar Karitas Lebanon- iklim akkar 220

North Aakar Mar mansour association -inda’t 221

North Batroun Markaz al khadamat al imaiyah- batroun 216

North Bsheri Morsalat al mahabbah sisters 226

North Tripoli karitas dahr el 3ain 223

North Zgharta Al rahma association- Ayto 227

North Zgharta Markaz al khadamat al inma2iyah 228

Governorate District Name of the center ID

Mount Lebanon Baabda Salvation Madam Church 59

Mount Lebanon Jbeil Lebanese Kareetas-Jubeil 43

Mount Lebanon Jbeil The association of Al korban Al Akdas sisters 46

Mount Lebanon Jbeil Lebanese association for honoring father 300

Mount Lebanon Jbeil Santa Marya Association for comfort and tutorship 45

Mount Lebanon Kesrewan Adventure Love Association 36
Mount Lebanon Kesrewan Lebanese Red Cross 39
Mount Lebanon Kesrewan Dar el Massih el malek 105

South Jezzine Markaz al khadamat al inma2iyah- jizzin 212

South Jezzine Markaz al khadamat al inma2iya- lab3a 213

South Saida Markaz al wasiya for social help 211

South Sour Al jad w al jadda club-karitas lebanon 214

South Sour Al imdad al khayriya association 215

South Sour Khadamat inma’iye sour 314

South Sour Islamic imdad association 315

South South Saint Georges social care institution 206
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CONCEPTS COVERED 
IN THE QUESTIONNAIRE

Concept/theme Topic

1- Functioning

2- Damage in
- structure (building)
- vehicles

3- Shortages
- Human resources
- Physical resources (electricity, fuel, water and food)

4- Need 
- Supplies (medical, medications, devices, hygienic material, clothes, diapers,blankets)
- Food
- Money   

1- In case of damage:
- Complete closure/ closure until repairs done
- Kept operating 
- Mobilization to new site
- Mobilization of staff
- Collaboration to insure transportation / to get fuel supplies

2- In case of shortages:
Human resources:

a- New recruitment
b- Mobilization of staff
c- Opening to volunteers

Physical resources:
a- Collaborations with institutions, NGO’s
b- Mobilization of resources 
c- Accepted donations

Place :
a- Change in the internal structure
b- Referred the older adult

3- Changes in services provision

Impact of the war on 
the center

Responsiveness of 
the center

Concept/theme Topic

1  - Rescue activities
2  - Interaction with displaced older adults
3  - Expansion of services to other age-groups/ new categories
4  - Formulating emergency committee
5  - Mobilization of funds
6  - Changes in the center regulation

1  - Referral from/ to the center
2  - Collaboration with NGO’s, other parties
3  - Collaboration with Ministries (MOH, MOSA)

1  - Incidents encountered related to political/ religious attachment
2  - Most profound problems faced by the center
3  - Cases of medical emergency

1  - Initial preparedness before war
2  - Improvised plan of action during war
3  - Strategy to adapt in crisis/ emergency after war

Active responsiveness
of the center to 
merging needs

Additional activities

Events/ problems

Preparedness of the 
center 
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QUESTIONNAIRE

Assessment of the Responsiveness of the National NGO’s Social Clubs and 
Clinics Providing Services to the Older Adults in Lebanon during and after 
the July 2006 War.

ID NO 

Name of the center: Code

Governorate (muhaffazat):

District (Qada’):

Town/ Village:

Phone number:

E-mail:

Other branches:

Name of the informant from the center:

Position of the informant from the center:

Date of the interview:

Name of the interviewer:

Name of the data entry person:

TYPE OF THE CENTER:
1- Day care center for older adults 
2- Rehabilitation center for older adults
3- Dispensary for older adults
4- Nursing home for older adults (only)

5- Nursing home
6- Home care institution 
7- Club for older adults
8- Institution for external services
9- Restaurant for older adults

OWNERSHIP OF THE CENTER:
1- Public
2- Private for profit
3- Private not for profit (Non Governmental Organizations)

CONSENT FORM

This is a study conducted by the United Nations Population Fund Lebanon (UNFPA) and the Lebanese Ministry 
of Social Affairs (MOSA) to assess the responsiveness of the National NGO’s, Social Clubs and Clinics Providing 
Services to the Older adults in Lebanon during and after the July 2006 war and to detect its preparedness to 
emergency situations. There will be no benefices to the participants, however the study will help to understand 
the needs of these centers; consequently it will permit a series of suggestions to improve the response to 
emergency situations as well as to formulate a strategy to adapt in case of future disaster.

Approval for participation:  Yes No
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A- Functioning 1 0 9

1a- How would you rate the 
functioning of the center 
during war compared to 
pre- war status? 

1 Less than usual

2 Like before (skip to 2)

3 More than usual

Reas_1
Reas_2
Reas_3
Reas_4
Reas_5
Reas_6
Reas_7

Reas_8

1b. What was the reason?

Collapse/ damage of the building
Shortage of human resources/staff
Shortage of material resources
Difficult access to the center 
Financial restraint
Additional Admissions
Interaction with older adults within 
community(Internally Displaced Persons, older 
adults in house hold)

Other (specify) …………..

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes

No
No
No
No
No
No
No 

NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
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B-Damage 1 0 9

2a- Was the center damaged 
during July war 2006?

2b- To what extent the physical 
structure (building) was 
damaged by latest hostilities?

3- Does the center have a 
vehicle/ ambulance?

5a- What was the main reason 
for not using the vehicle?

1
0

1
0

Yes
No (Skip to 3 )

Yes
No (Skip to 3 )

Major
Moderate
Minor
None/ Not applicable

Damaged
No fuel (benzene)
Dangerous roads
No driver
Other (specify) ………..

Not applicable

1
2
3
4
5

9

1
2
3
9

Act_1
Act_2
Act_3
Act_4

Act_5
Act_6

2c- What did you do?

Closed completely 
Closed for days until repairs were completed
Continued operating 
Mobilization of the center and staff to a new 
location
Mobilization of the staff
Other (specify) ………….

4- Were you using it during war?

Yes (skip to 6)
No 
Not applicable

5b- How you arranged your transportations?

Asked for fuel supplies from others
Asked for assistance in transportation from 
others (red cross, civil defense.)
Other (specify) ………

1
0
9

Arr_1
Arr_2

Arr_3

Yes
Yes
Yes

Yes
Yes

Yes

Yes

No
No
No

No
No

No

No

NA
NA
NA

NA
NA

NA

NA
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C- Active Responsiveness  1 0 9

6a-Was your center solicited 
for rescue activities, 
transporting older adults /
people to safe areas?

7a- Did your center interact 
with internally displaced 
older adults?

8a- During war, Did your 
center expand its services to 
reach non older adult groups/ 
new categories?

1
0

1
0

1
0

Yes
No

Yes
No

Yes
No

6b- Were you able to attend for it?

7b- How did you interact?
Medical consultation, provision of medication…. 
Inside the center
Medical consultation, provision of medication…. 
Outside the center
By increasing the number of beds
By distributing supplies: food/ clothes/ mattress/ 
hygienic material
Other (specify) ……………

8b-Specify the category:

Met_1

Met_2

Met_3
Met_4

Met_5

Yes

Yes

Yes
Yes

Yes

No

No

No
No

No

NA

NA

NA
NA

NA
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D
 -Services Provision

B
efore w

ar

9a- W
hat kind of services did your center 

provide?
-Services provided only inside the center
-Services provided in the com

m
unity (i.e. at 

hom
es)

-Services provided in the center and in the 
com

m
unity 

D
uring w

ar

9b- W
hat kind of services did your center 

provide?
-Services provided only inside the center
-Services provided in the com

m
unity (i.e. at 

hom
es, at ID

P centers  )
-Services provided in the center and in the 
com

m
unity 

After w
ar

9c- W
hat kind of services is your center 

providing?
-Services provided only inside the center
-Services provided in the com

m
unity (i.e. at 

hom
es )

-Services provided in the center and in the 
com

m
unity 

123

123

123

E- Type of services provided

B
efore w

ar

10a- W
hat type of services did your 

center provide?

- M
edical services

- M
edication provision

- Transportation
- Provision of assisting devices 
 (w

alker, clutches)
- Provision of activities (intellectual, 
 sport, etc)
- Social services (i.e. counseling)
- H

ygienic services 
- Provision of m

eals 
- C

ash/M
oney aid

- M
aterial support (clothes, m

attress)
- Assist older adults to find/locate 
 their relatives
- H

ousing older adults  
- M

em
orial service/funeral 

 arrangem
ents

- M
ental care/ services 

- O
ther (specify) …

…
…

…
…

D
uring w

ar

10b- W
hat type of services did your 

center provide?

- M
edical services

- M
edication provision

- Transportation
- Provision of assisting devices 
 (w

alker, clutches)
- Provision of activities (intellectual, 
 sport, etc)
- Social services (i.e. counseling)
- H

ygienic services 
- Provision of m

eals 
- C

ash/M
oney aid

- M
aterial support (clothes, m

attress)
- Assist older adults to find/locate 
 their relatives
- H

ousing older adults  
- M

em
orial service/funeral 

 arrangem
ents

- M
ental care/ services 

- O
ther (specify) …

…
…

…
…

After w
ar

10c- W
hat type of services did your 

center provide?

- M
edical services

- M
edication provision

- Transportation
- Provision of assisting devices 
 (w

alker, clutches)
- Provision of activities (intellectual, 
 sport, etc)
- Social services (i.e. counseling)
- H

ygienic services 
- Provision of m

eals 
- C

ash/M
oney aid

- M
aterial support (clothes, m

attress)
- Assist older adults to find/locate 
 their relatives
- H

ousing older adults  
- M

em
orial service/funeral 

 arrangem
ents

- M
ental care/ services 

- O
ther (specify) …

…
…

…
…
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F-Responsiveness in Services Provision 1 0 9

12a- How would you rate 
the center’s responsiveness 
to the older adults needs 
during war?

13a- Did your center provide 
nutritional services during war? 

13b- During war, was your 
center able to provide

- Responded to a slight / small part of the 
older adults needs (0-25%)
- Responded to a part of the older adults 
needs (26-50%)
- Responded to the greater part of the older 
adults needs (51-75%)
- Responded to almost all the older adults 
needs (76-100%)

Yes
No (skip to 14)

- Sufficient amount of meals
- Meals with adequate quality (Soft diet)
- Meals with special diet (diabetic, low salt)
- Hot meals
- Adequate amount of  fluids: water, juice 
- Adequate amount of fiber: fruits, 
vegetables

12b-Was that related to?

- Shortage of human resources
- Shortage of physical resources
- Difficulty to deal with the sudden increase of 
the number of older adults
- Other (specify) ………………

1

2

3

4

1
2
3
4
5
6

1
0

Yes
Yes
Yes

No
No
No

NA
NA
NA

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes

No
No
No
No
No
No

NA
NA
NA
NA
NA
NA

Reas_1
Reas_2
Reas_3

Reas_4
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G-Shortages during war Response 1 0 9

14a- During war, did you have 
shortage in human resources/ 
staff that influenced your 
services provision?

15a- During war, did you 
have shortage in electricity 
that influenced your services 
provision?

16a- During war, did you 
have shortage in mazout 
that influenced your services 
provision?

17a- During war, did you have 
shortage in benzene (for 
transportation) that influenced 
your services provision?

18a- During war, did you have 
shortage in Gas (for cooking) 
that influenced your services 
provision?

19a- During war, did you 
have shortage in water that 
influenced your services 
provision?

Major
Moderate
Minor
None

Major
Moderate
Minor
None

Major
Moderate
Minor
None

Major
Moderate
Minor
None
Not applicable

Major
Moderate
Minor
None
Not applicable

Major
Moderate
Minor
None
Not applicable

14b-What was the reason?

- Part of the staff were displaced
- Part of the staff could not reach the center 
(transportation / road difficulties/ safety 
problems)
- Other (specify) …………..

14c-What did you do? 

- Recruited new staff
- Accepted volunteers
- Collaborated with other centers for service 
provision
- Other (specify) …………..

15b-What did you do? 

15c- Did you have a generator?

16b-What did you do? 

17b-What did you do? 

18b-What did you do? 

19b-What did you do? 
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G-Shortages during war Response 1 0 9

20a-During war, did you have 
problems in communication: 
(i.e. phone calls, e-mail, fax) 
that influenced your services 
provision?

21a- During war, did you have 
problems to accommodate 
additional older adults who 
came to your center?

Yes
No

Yes
No
Not applicable

1
0

1
0
9

20b-How did you arrange to communicate 
with others?

21b-What did you do?

- Change in the center internal structure
- Referred older adults to other center
- Other (specify) …………..

Act_1
Act_2
Act_3

Yes 
Yes

No
No

NA
NA

22- Food

23- Medical supplies

24- Chronic medications

25- Other Medications 

26-Assistive devices (walker,  
wheelchairs, etc)

27- Diapers

28- Covers/blankets/ mattress

29- Clothes

30 -Hygienic materials

31- Tent

32- Cash/ Money aid

Yes No NA

1- Actively 
asked 

for assistance/
 donations

2-Received 
assistance/ 
donations

Govern-
mental 

organiza-
tions MOH MOSA

Arab / 
International

NGO s National NGOs

High 
Relief 

council UN
Political 
parties

Other 
parties Yes No excess

1 0 9 Yes No Yes No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3

Need Response Resources Met/unmet need

H-Needed items/ Response of centers / Resources / Met-Unmet Need

33- What type of services/ materials was mostly needed by older adults during war?

1- ………………………………………………………………….

2- ………………………………………………………………….
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I- Events/ additional services 1 0 9

34- During war, was there 
any accident /problem at 
your center because of 
political/religious thoughts/
considerations?

35a- During war, was there any 
referral from your center to 
another center  

35b-During war, was there any 
referral to your center from 
another center

36- During war, In your center, 
were you able to separate 
between males and females for 
toilets/ sleeping places?

37a-During war, did you have 
any collaboration with other 
organizations/ institutions?

38- During war, were there any 
changes in the regulation of the 
center( i.e. less stringent rules, 
schedule of the staff) 

39- During war, in case 
you needed investigations/ 
diagnostic tests (laboratory, 
x-ray, etc) were you able to 
perform it?

Yes
No

Yes
No

Yes
No

Yes
No
Not applicable

Yes
No

Yes
No

Yes
No

Yes
No

1
0

1
0

1
0

1
0
9

1
0

1
0

1
0

1
0

37b- What type of organization was it?

-Governmental (ministry, municipality)
- NGO’s
- Political parties

1
2
3

Yes
Yes
Yes

Yes
Yes
Yes
Yes

No
No
No

No
No
No
No

NA
NA
NA

NA
NA
NA
NA

NA

40a- During war, in case of 
medical emergency (trauma, 
infarct, acute illness) did you 
have any specific hospital to 
refer to?

40b- How far is it from your center? 

           …………….   km
Or        ...…………    min by car

40c- Who paid the fees?

Family
Center
Ministry of Health 
Insurance companies
Other (specify) …………….

Pay_1
Pay_2
Pay_3
Pay_4
Pay_5
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J- Center preparedness and responsiveness to Emergency situation 1 0 9

41- Before July war, was your 
center prepared for emergency 
situation?

42a- Initially, did your center 
have an emergency/ crisis plan?

43a-Did you improvise any 
plan of action during July war 
2006? (i.e. to stock materials, 
coordinate with others)  

44a- Was there any emergency 
committee developed during 
war?

45a- Currently, are you planning 
for any new strategy to adopt/
implement in case of crisis?

46- Currently, in case of 
emergency do you feel 
prepared? (Have enough stuff/ 
know what to do )

Yes
No

Yes
No

Yes
No

Yes
No

Yes
No

Yes
No

1
0

1
0

1
0

1
0

1
0

1
0

42b- Were you able to adopt/ apply it during 
July war 2006?

43b- Was it effective?

44b-What was its role?

Coordinate with other centers
Mobilization of donations
Distribution of donations
Arrangement for admissions/ transfer
Other (specify) …………………

45b- Did you initiate any act? i.e. you 
arranged for stocking different items

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes

No
No
No
No
No

NA
NA
NA
NA
NA

Yes Yes Yes 

Yes 

Yes 

NoNoNo

No

No

NANANA

NA

NA

Role_1
Role_2
Role_3
Role_4
Role_5



During war

47a- What were the two biggest 
problems you faced?

Shortage of supplies physical resources: 
water, electricity, fuel.
Shortage of supplies: medications, food, 
covers, diapers
Shortage of human resources
Handling medical conditions
Accessibility problem 
Communication problems (phone calls)
Physical demand (Excess work, lifting/ 
bathing)
Other (specify)

After war

47b- What are the two biggest problems 
you are facing?

Shortage of supplies physical resources: 
water, electricity, fuel.
Shortage of supplies:  medications, food, 
covers, diapers
Shortage of human resources
Handling medical conditions
Accessibility problem 
Communication problems (phone calls)
Physical demand (Excess work, lifting/ 
bathing)
Other (specify)

K-Problems encountered

48- How can you describe the relation/ collaboration of the center with the ministry of health during July war?

49- How describe the relation/collaboration of the center with the ministry of social affairs during July war?

50- Is there any problem/ situation/ incident you encountered during war and you would like to tell us about?
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شكر
عد، بدءًا من عملية التخطيط  ساهم العديد من األشخاص واملنظمات يف تنفيذ هذه الدراسة بنجاح على مجيع الصٌُّ

هلا وصوالً إىل تنفيذها فتقدميها بصيغتها النهائية. )اعادة الصياغة(

ونثين على التزام معايل وزيرة الشؤون االجتماعية )2005 - متوز 2008(، السيدة نائلة معوَّض، كما حنّييي دورها القيادي 
د. ماريو عون لدعمه  تارخيه(،  وزير الشؤون اإلجتماعية )متوز 2008 وحىت  الدراسة و على جهود معايل  يف إطالق هذه 
هذه الدراسة، نظرًا إىل إمكان تأثريها على السياسات االجتماعية اخلاصة باملسنني يف لبنان وال سيما يف فترة اندالع 

األزمات. 

الشؤون االجتماعية  وزارة  والتنموية املشترك بني  والتقدير لربنامج االستراتيجيات السكانية  نوّد تقدمي جزيل الشكر 
وصندوق األمم املتحدة للسكان، جلهة مبادرته يف إعداد هذه الدراسة وتقدميه للدعم املتواصل طيلة فترة إعدادها، 
كما نعرب عن تقديرنا اخلاص للسيدة مارتني جنم كتَيلي واآلنسة مرياي رمحه. هذا ونوّجه جزيل الشكر أيضًا إىل املكتب 

الوطين لصندوق األمم املتحدة للسكان يف لبنان وال سيما السيدة أمسى قرداحي.

نشكر أيضًا فريق وزارة الشؤون االجتماعية للدعم واملساعدة القيَِّمني اللَّّذين قدَّمومها خالل مرحلتَي التقصي وجتميع 
منَه كلٌّ من اآلنسات ضياء  البيانات من مراحل املشروع. وبشكٍل خاص، نوّد أن نعرب عن ثنائنا للدعم القيِّم الذي قدَّ

صاحل ومرمي مغاِمس ونتايل عّبود.  

كما نوّد اإلعراب عن تقديرنا للجنة الوطنية لرعاية شؤون  املسنني يف لبنان، وبصورٍة خاصة لكلٍّ من د. عّزام حوري ود. 
نبيل جنا، ملسامهتهما القّيمة يف إعداد االستمارة. 

رد اللَّذين قّدموه، ونذكر بشكٍل خاص اآلنسة  والشكر أيضًا خلّرجيي الصحة العامة للمساعدة املتواصلة والدعم املطَّ
رنا بشري ود. رشا محره والسيد أمحد خليل ود. سوسن زغيب. 

هذه  إعداد  اليت شاركت يف  لبنان،  املسنني يف  برعاية  املعنية  واملنظمات  املراكز  جبهود  ننّوه  أن  نوّد  آخرًا،  وليس  أخريًا 
الدراسة واليت بادلتنا جتارهبا ومالحظاهتا يف هذا املضمار.



v

تمهيد 
يف شهر متوز/يوليو 2006، أغارت القوات اجلوية االسرائيلية على اجلنوب اللبناين  وضاحية بريوت اجلنوبية. وقد دام هذا 
أبلغت منظمة  وقد  التوايل.  على  يومًا   33 لفترة  وبّرية على حدٍّ سواء،  وجوية  الذي تضّمن هجومات حبرية  االعتداء 
الصحة العاملية عن مقتل 1.184 لبنانيًا وعن جرح1 ما يربو على 4.059 فردًا حبلول يوم 24 آب/أغسطس 2006. ونتيجة 
رة داخليًا اليت  هذه اهلجومات، أُجرب اآلالف من الناس على اهلروب من منازهلم ومغادرة جمتمعاهتم. فالشعوب املُهجَّ
بلغ عددها حواىل 900.000 فرد، قد وجدت مالذًا آمنًا هلا يف املدارس واألماكن العامة، وحىت يف مواقف السيارات حتت 
األرض. هذا وقد استهدفت االعتداءات العديد من اجلسور والطرق احليوية، ما أدى إىل عزل عدد ال يُستهان به من املناطق 
اللبنانية. وقد تضّمنت األضرار املحصودة كالً من البىن التحتية املدنية، وأماكن اإلقامة ومرافق  الرعاية الصحية، ما 
حال دون تأمني اخلدمات العامة األساسية مبا فيها الرعاية الصحية يف العديد من املناطق. هذا باإلضافة إىل تعثُر سبل 
كسب العيش لدى مئات اآلالف من األفراد. وقد تفاقمت هذه األزمة نتيجة حصارٍ جوي وحبري وبري كامل على البالد ما 

أّدى إىل نقص يف اإلمدادات واللوازم الضرورية مبا فيها األدوية والغذاء والنفط2. 

العديد من  أُجري  الالزمة، كما  املنظمات يف سبيل تقدمي املساعدة  العديد من  األزمة، تضافرت جهود  ردًا على هذه 
بصورة  االحتياجات  هذه  مع  تتجاوب  فاعلة  خطط  صياغة  بغية  السكان  احتياجات  حتديد  هبدف  التقومي  عمليات 
أفضل. وقد أطلق برنامج االستراتيجيات السكانية والتنموية، املنفذ من وزارة الشؤون االجتماعية بدعم من صندوق 
األمم املتحدة للسكان يف لبنان هذه الدراسة اليت ترمي إىل حتديد درجة استجابة املراكز وتلبيتها الحتياجات املسنني 
لتلبية هذه االحتياجات يف خالل فترة احلرب وما  يف خالل احلرب باإلضافة إىل قياس مستوى استعدادها وجهوزيتها 
الداعمة ملراكز املسنني هبدف  التقومي كأساس لوضع اخلطط والربامج  املُزَمع استخدام هذا  قبلها وما بعدها. ومن 

تلبية احتياجات كبار السّن بطريقٍة أفضل يف خالل فترة األزمات يف لبنان. 

يضم هذا التقرير أربعة فصول 

الفصل األول يقّدم معلومات خلفية عن حاجات املسنني خالل األزمات والعوامل اليت تساهم يف تعزيز ضعف املسنني، 
باإلضافة إىل العوامل اليت تؤثر على التجاوب اإلنساين الحتياجات كبار السّن خالل فترة األزمات، كما يستعرٍض موجزًا 
املعلومات اخللفية تقدمي صورة  لبنان. واهلدف من هذه  السّن يف  مة لكبار  املُقدَّ الدميوغرافية واخلدمات  للخصائص 
جمملة للسياق القائم واملشكالت املُواَجهة لدى تلبية احتياجات املسنني بصورة مالئمة يف خالل أزمة ما، مع التركيز 

على حالة لبنان.

مرحلة  املشروع:  مراحل  ملختلف  وصفًا  يضّم  كما  املُعتمدة  واملنهجية  الدراسة  أهداف  يستعرض  الثاين  الفصل 
ق، جتميع البيانات، الطرق املُستخدمة لتبادل املعلومات و حتليلها. التقصي، التقومي املُعمَّ

أما الفصل الثالث فيقّدم نتائج املسح، ويبحث بنتائج أثر حرب متوز/يوليو على املراكز، كما يستعرض استجابة هذه 
املراكز )استجابة تفاعلية ومتعاونة(، ومدى جهوزيتها لتلبية االحتياجات قبل حرب متوز/يوليو ويف خالهلا وما بعدها. 
ويستعرض هذا الفصل نتائج حتليل الثغرات القائمة، ويقدم معلومات إضافية حول عالقة هذه املراكز بوزارتَي الشؤون 

االجتماعية والصحة العامة باإلضافة إىل احلالة االستثنائية واخلاصة املواَجهة يف خالل احلرب.   

ويقدم الفصل الرابع نتائج الدراسة يف إطار ثالثة عناصر أساسية: عناصر القّوة والثغرات، و أفضل املمارسات. ويشري 
هة حنو إحداث التغيري  هذا الفصل إىل القيود املاثلة لدى إعداد هذه الدراسة، مث ينتهي بسلسلة من التوصيات املوجَّ

الالزم ووضع أولويات مستقبلية يف إطار االستجابة الحتياجات املسنني وحتقيق جهوزية املراكز يف حاالت الطوارئ.

قائمة الجداول 

الصفحات اجلداول 
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مسرد بالمصطلحات 
رون داخليًا املهجَّ   ID

السكان املهجرون داخليًا   IDP

وزارة الصحة   MOH

وزارة الشؤون االجتماعية   MOSA

دار الرعاية   NH

منظمة غري حكومية    NGO

اضطراب ناجم عن الضغوطات اليت تلي الصدمات    PTSD

صندوق األمم املتحدة للسكان  UNFPA

منظمة الصحة العاملية    WHO

سواًء   ،2006 متوز/يوليو  حرب  من  بأسره  لبنان  عاىن 
غري  بطريقة  أو  الدمار،  جرى  حيث  مباشرة  بطريقة 
وقد  داخليًا.  رين  املُهجَّ األفراد  نقل  مت  حيث  مباشرة 
واملنازل  املادية  األضرار  من  كالً  الزناع  هذا  أثر  مشل 
والبىن التحتية العامة، اخلسائر االقتصادية، اخلسائر 
باألرواح، واملحنة االجتماعية-النفسية. فقد استحوذ 
شعور اخلوف على الناس نتيجة اهلجومات العسكرية، 
كما عانوا من ضغط احلصار يف حني قاسى العديد 
التهجري والترحيل. واخترب عددٌ ال يُستهان به  أثر  من 
القلق واألسى واجلَزَع3.  من السكان املهجرون شعور 
كما انفصل العديد من األُسر نتيجة عجز كل أفراد 
أّن  حىت  أمانًا؛  أكثر  مناطق  إىل  اإلجالء  عن  األسرة 
أحيانًا  وتُركوا  أمُهلوا  قد  والفقراء  واملرضى  املسّنني 

يف املناطق املنكوبة باحلرب2. 

ردًا على حالة الطوارئ هذه، بادر العديد من املنظمات 
املتحدة  األمم  ووكاالت  احلكومية  وغري  احلكومية 
األوجه هبدف مساعدة  متعددة  تنفيذ عمليات  إىل 
األمني  وكيل  إيغلند"،  "جان  فبحسب  احلرب.  ضحايا 
هناك  املتحدة،  األمم  يف  اإلنسانية  للشؤون  العام 
وتقدمي  اآلخرين  حياة  إلنقاذ  رئيسة  متطلبات  ثالثة 
املحتاجني،  إىل  "الوصول  باآليت:  تتمّثل  املساعدة 
تأمني  املساعدة،  يقدمون  الذين  األفراد  أمن  ضمان 
تكونا  األولني مل  احلاجتنَي  أّن  إال  املناسب2".  التمويل 
على األقل متوّفرتنَي طيلة فترة احلرب يف العديد من 
املناطق. وقد استحال تقريبًا الوصول إىل العديد من 
احليوية  اجلسور  دمار  نتيجة  باحلرب،  املنكوبة  املناطق 
والعديد من الّطرق، ما أدى إىل عزلة السكان املُقيمني 
يف معظم مناطق جنوب لبنان1. وخالل فترة الصراع، 
األمحر  للصليب  التابعة  الشاحنات  استهداف  مت 
لصناديق  الناقلة  اإلنسانية  املواكب  من  وغريها 
املساعدة، ما أعاق عملية تقدمي املساعدة إىل الذين 
نادرًا  كان  فقد  التمويل  أما  إليها.  احلاجة  بأمس  هم 
يف   27 احلرب،  انتهاء  تاريخ  من  يوَمني  َقبل  إذ  نسبيًا 

املطلوبة كانت مضمونة  املساعدة  املائة فقط من 
من األسرة الدولية2. 

وإّن تعقيد التجاوب اإلنساين للحاجات البشرية خالل 
اللوازم  بتواّفر  فقط  مرتبطًا  ليس  الطوارئ،  حالة 
يعكس  إنّما  الضحايا،  إىل  وبالوصول  واإلمدادات 
جمموعات  تعرض  وزيادة  ونوعها4  الكارثة  طبيعة 
معينة. واجلدير بالذكر أّن التجاوب اإلنساين للكوارث 
الطبيعية غالبًا ما يكون أسهل وأيسر منه للكوارث 
الكوارث  تكون  حني  ففي  احلرب.  فيها  مبا  البشرية 
يف غالبية األحيان حاّدة وقصرية، تستمّر احلروب من 
يشكّل  ما،  أزمٍة  فخالل  حمّددة.  غري  لفترة  جهتها 
كّل من األطفال والنساء واملسنني وذوي االحتياجات 
اخلاصة/املعوَّقني يف معظم الوقت الشرائح األكثر 
ضعفًا من السكان. وبالتايل، غالبًا ما يكون التجاوب 
أكثر حتديًا وصعوبًة  اخلاصة  اإلنساين الحتياجاهتم 
بسبب حالتهم الصحية اخلاصة وهشاشتهم اليت 
كثريًا ما تتفاقم خالل كارثة ما. وقد أظهرت الدراسات 
أن املصائب اليت يعاين منها كبار السّن هي مصائب 
يف  أوّجه  الوفيات  معدل  يبلغ  حني  يف  مشتركة، 
و"ميسيسييب"  "لويزيانا"  ففي  املسنني6،7.  صفوف 
تعّدت  الذين  شكل  األمريكية،  املتحدة  الواليات  يف 
من  املائة  يف   70 حواىل  عاما"  الستون  أعمارهم 
جمموع املتوّفني نتيجة األضرار اليت سّببها إعصار 
كاترينا8. ونتيجة اهلزة األرضية املدعّوة "شي-شي" 
بني  الوفيات  نسبة  بلغت  بـ"التايوان"،  أملَّت  اليت 
بني  املُسجلة  الوفيات  نسبة  أضعاف  السّن12  كبار 
الضحايا املتراوحة أعمارهم بني 20 و29 سنة9. وتعزز 
والثقافية-االجتماعية  والنفسية  اجلسدية  األضرار 
اليت تسببها كارثٌة ما، تعرض املسنني مما يستوجب 
مؤازرة اجلهود وتضافرها وبذل جهود حمددة لإلغاثة. 

ل
ل األو

ص
االستجابة الحتياجات المسنين في خالل الف

الكوارث
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يف  املسنني  احتياجات  حتديد   1.1
خالل كارثة ما

البيولوجية  التغريات  إىل  الشيخوخة  عزو  ميكن 
اليت تطرأ مع مرور الوقت. إال أّن هذا التصنيف 
أّن  مبا  زاع،  ون خالٍف  موضع  هو  الكرونولوجي 
وبأسلوب  البيئية،  العوامل  ب ر  تأث ت الشيخوخة 
احلياة واألوضاع الصحية لألفراد. لذلك، فإّن حتديد 
عامًا  ليس  وتصنيفها  الشيخوخة  مفهوم 
ًا،  زال "الشيخوخة" "مصطلحًا فردي وشامالً؛ فال ت
االجتماعي"10.  للنوع  ًا  ومراعي الثقافة،  ب مرتبطًا 
بعضهم  عن  خيتلفون  املسنني  أّن  إىل  أضف 
البعض مبوجب الطبيعة واخلصائص الدميوغرافية 
كما أن حاجاهتم ليست متجانسة مع بعضها 
اًء عليه، من الصعب وضع افتراضات  ن البعض. ب
املسنني  تعرض  بشأن طبيعة  تعميمات  وفرض 
الكوارث7.  فترة  خالل  يواجهوهنا  اليت  واملخاطر 
االحتياجات  أّن  على  املصادر  غالبية  وتُجمع 
اخلاصة باملسنني خالل وقوع كارثة ما تفوق جمرّد 
توفري املسكن والغذاء والرعاية الصحية وتأمني 
الدراسات  بعض  تشري  كما  األساسية.  اخلدمات 
إىل احلاجة امللّحة لدعم الصحة العقلية6 وتأمني 
املالبس والبّطانيات واملواد الصحية12،13،14 والدعم 
املايل4،15. إال أّن "احلاجة هي نوع من التركيب الذايت"، 
إذ ختتلف بني تصّور اخلرباء وتصّور الناس العاديني 
رتبط بشبكة التواصل القائمة بينهم16.  كما ت
يَت يف اململكة املتحدة إىل أّن كالً  رِ وتشري دراسة أُج
من املسنني واملهنيني العاملني يف جمال الصحة 
يُجمعون على ماهية احتياجات املسنني اخلاصة 
ومتطلبات  اجلسدية،  األمراض  عن  النامجة 
االلتزام بنظام محية معّين وصعوبات التنّقل، 
الصحة  جمال  يف  العاملني  املهنيني  أّن  إال 
اليت  النفسية  املحنة  حتديد  عن  أُحِجموا  قد 
استشارة  غياب  وإّن  هذا  املسنون16.  منها  يعاين 
املسنني أنفسهم قد يؤدي إىل نظرة خاطئة عن 
حيتاجون  اليت  املساعدة  نوع  وعن  احتياجاهتم 
إليها بصورٍة خاصة؛ كما أظهر مسٌح للمسنني 
أّن  املسنني"  ملساعدة  العاملية  "املنظمة  أجرته 
ار  النسبة لكب املسكن والدخل يشّكالن أولوية ب
السّن. وجتدر اإلشارة إىل أّن هذه االحتياجات املعينة 
 60 أجرهتا  اليت  املسوحات  يف  حتديدها  يتم  مل 
رّكز  منظمة غري حكومية خمتلفة17  واليت مل ت

ار السّن.  على حاجات كب

2،1 العوامل املُهّيئة واملساهـمة يف 
زيادة تعرض املسنني خالل الكوارث     

وانتشار  الوفيات  نسبة  أّن  إىل  الدراسات  أشارت 

األمراض النامجة عن الكوارث هي أعلى بني املسنني4 
الكوارث  وقوع  فخالل  باإلمجال.  السكان  بني  منها 
أو 3  املسنني ضعف  وفيات  الطبيعية، تكون نسبة 
ل لدى السكان املتأثرين  أضعاف معدل الوفيات املُسجَّ
هبذه الكوارث6 يف حني يبلغ معدل اجلرحى بني املسنني 
ويرتبط  الشباب7.  بني  تقريبًا  املعدل  هذا  ضعف 
تعرض املسنني خالل أزمة ما بظروف وحاالت خمتلفة 
وحاالت  املزمنة  واألمراض  اجلسدية  بالعاهات  تتعّلق 
والصعوبات  القيود  إىل  باإلضافة  العقلي  العجز 
السن  كبار  أما  والثقافية.  االقتصادية-االجتماعية 
الذين يعانون من أوضاع صحية حاّدة-واملَُعرَّف عنهم 
يف أغلب األحيان باملسنني الضعفاء - فيُحِدُق هبم 
الدراسات  وتظهر  ما4.  كارثة  وقوع  خالل  أكرب  خطرٌ 
عضالت  بضعف  املتعّلق  اجلسم  وظائف  قصور  أّن 
املسنني  إصابة  خطر  من  يزيد  إنّما  وتوازنه  اجلسم 
باألضرار خالل كارثة18. فغالبية املتوّفني )80 يف املائة( 
من املنحدرات والفيضانات اليت تلَت إعصار "أندرو" 
قد تعدوا الستون عامًا7. ويؤثر الضعف اجلسدي على 
ضعٍف  حالة  يف  يكونون  إذ  الغذائي  املسنني  وضع 
حىت  أو  الغذاء  اقتناء  من  متنعهم  حاّدة  وهشاشٍة 
من  خاصة  غذائية  متطلبات  عن  ناهيك  حتضريه، 
حيث النوعية كِحَصص الطعام املَهروسة والّطرية. 
أضف إىل أّن العجز احلّسي املتمّثل بالعاهة الّسمعية 
والبصريّة حيول دون تنفيذ عمليات إجالء املسنني، كما 
انتباهًا  العقلي  الصحي  تدهور وضعهم  يستوجب 
مثل  كثرية  عوامل  تساهم  الكوارث،  وخالل  متزايدًا. 
التهجري واكتظاظ السكان واخلسائر املادية يف التأثري 
واالجتماعي  االقتصادي  املسنني  وضع  على  سلبًا 

وتزيد من امكان تعرضهم لألمراض النفسية.

1.2.1 الصحة اجلسدية 

أ. حاالت الضعف والعاهات

الضعف  من  للمعاناة  ُعرضًة  أكثر  هم  املسنني  إّن 
من  بدورها  ختفِّض  اليت  املُزمنة  واألمراض  اجلسدي 
استقالليتهم. ويصّعب قصور وظائف اجلسم على 
املسّنني عملية اإلجالء و/أو إجياد مسَكن خالل الغارات 
املسنني  نصف  عاىن  تيغراي-السودان،  ففي  اجلوية. 
عجز  حاالت  من  اإلجالء  عملية  خالل  أمُهلوا  الذين 
الذي  الضعف اجلسدي  فان  أمراض خمتلفة14.  ومن 
يعاين منه املسنون يؤثّر سلبًا على قدرة احلصول على 
توزيع صناديق  الكوارث. فخالل  فترة  املساعدة خالل 
السّن  استبعاد كبار  يتم  املثال،  اإلغاثة، على سبيل 
كما  املركز،  إىل  الوصول  عن  بأنفسهم  يعجزون  أو 
العمرية  الفئات  قبل  من  اقصائهم  غالبا"  يتم 

11،19ً االصغر.

ب. األمراض املزمنة واألوضاع الصحية املنتشرة 
سابقا

خالل كارثٍة ما، قد تزداد أمراض القلب سوءًا وتتفاقم 
أو  املفاصل  التهاب  غرار  على  املُزمنة،  املشكالت 
وهتّدد  املسنني  عجز  حاالت  من  فتزيد  الروماتزم، 
األرضية  اهلزة  فنتيجة  األزمة.  خالل  استقالليتهم 
"هانشني-أواجي" اليت ضربت اليابان، ارتفعت نسبة 
الوفيات املفاجئة املترتبة عن أمراض القلب خبمسة 
ارتفعت  كما  األزمة،  هذه  وقوع  يوم  خالل  أضعاف 
الذحبات القلبية مبعدل 3 أضعاف ونصف خالل شهر 
واحد عقب وقوع األزمة، كما ارتفعت أمراض القلب 
مبعدل 1.5 مّرة خالل األشهر الثالثة اليت تلت األزمة7. 
وحبسب املنظمة العاملية ملساعدة املسنني، اشتكى 
67 يف املائة من املسنني املقيمني يف مدينة "دارفور" 
ثلثا  أبلغ  املفاصل، يف حني  التهاب  من  السودان  يف 
التهاب  ليون" عن معاناهتم من  "سيريّا  املسنني يف 

واالم املفاصل11.

االمراض  أدوية  تنقص  قد  الطوارئ  حاالت  خالل 
أم  إليها  الوصول  إمكان  عدم  بسبب  سواًء  املزمنة 
املنظمات  اعتبار  أو حىت نتيجة عدم  تواّفرها17  عدم 
بشأن  التسوية  يتم  كما  أولوية11؛  أهنا  اإلنسانية 
أو  هبا  حلَقت  اليت  األضرار  بسبب  الصحية  املرافق 
بسبب صعوبة الوصول إليها أو حىت ألّن هذه املرافق 
املّتصلة  املستجدة  الصحية  باملشكالت  أُثِقلت  قد 
باألزمة4،6. يف عام 1999، سبَّب إعصار "فلويد" الذي 
صحيًا  مركزًا   21 بإقفال  كاليفورنيا  مشال  ضرب 
من أصل 29 مركزًا، ما أجرب املرضى على اإلحالة إىل 

مراكز صحية أخرى بعيدة ونائية4. 

يف  والعاهات  واملعرفية،  احلسية  العاهات  ج. 
اجلهاز العصيب

ضعفهم  من  املسنني  لدى  احلّسي  العجز  يزيد 
البصرية  العاهات  الكوارث؛ كما تساهم  فترة  خالل 
بيئة  يف  اإلندماج  وتَُعرِقل  اإلجالء  عمليات  تأخري  يف 
فبالنسبة  مألوفة11.  غري  معارف  هبا  تُحيط  جديدة 
يصعب  مسعّية،  عاهات  من  يعانون  الذين  لألفراد 
بعمليات  اخلاصة  التوجيهات  أو  النداءات  مساع 
اإلجالء. أضف إىل أّن األفراد الذين يعانون من حاالت 
اجلهاز  ويف  املعرفية  القدرة  ومن مشكالت يف  جنون 
حىت  أو  الطّبي  تارخيهم  يتذّكرون  ال  قد  العصيب 
املعلومات الضرورية اخلاصة باألدوية والعقاقري اليت 
يتناولوهنا19، كما يزيد امكان تعرضهم ملشاكل يف 

حتديد اهلوية.

2.2.1 الصحة العقلية

ما،  كارثٍة  عن  املترتّب  النفسي  األثر  يكون  أن  ميكن 

إّما مباشرًا أو تدرجييًا، مع اإلشارة إىل أّن األثر القصري 
األمد يكون مرتبطًا أكثر باخلسائر الشخصية خالل 
املجتمع  دمار  يؤدي  أن  احتمال  يكثر  حني  يف  األزمة 
تساهم  األزمات،  وقوع  وخالل  االمٍد7.  طويل  أثرٍ  إىل 
عوامل التهجري واكتظاظ السكان واحلواجز الثقافية 
وعدم  واحلرمان  املادية  واخلسائر  االتصال  ومشاكل 
األمراض  انتشار  يف  والعزلة،  املستقبل  من  التأكد 
رواندا،  يف  الالجئني  خميمات  ففي  النفسية4،21،22. 
كانت معنويّات املسنني وحّس التضامن فيما بينهم 
َجر  منخفضًا نوعًا ما، إذ استحوذ عليهم شعور الضَّ
شعور  وََحداُهم  احلرمان  شعور  اختربوا  فقد  والعزلة؛ 
القلق واخلوف من املوت يف املَنفى13. إال أّن الدراسات 
ال تزال غري حامسة فيما إذا كان املسنون أكثر عرضًة 
الشباب.  من  الكوارث  عن  املترتّب  النفسي  لألثر 
ويرتكز الضعف والتأثّر املتزايد لكبار السّن بالكوارث 
الضرورية  اآلليات  إىل  يفتقرون  قد  أنّهم  مبدأ  على 
معّينة  ضغٍط  حالة  وملعاجلة  األزمات  ملواجهة 
عانوا طوال حياهتم  يكونوا قد  خصوصًا أهنم قد 
حتّمل  عن  عاجزين  جتعلهم  ضغوطات  سلسلة  من 
املزيد منها13،21،22،23. ويف املقابل، تشري دراسات أخرى إىل 
أّن املسنني قادرون على مواجهة حاالت مماثلة بصورٍة 
أفضل نتيجة جتارهبم السابقة. كما ميكن أن يكونوا 
قد اكتسبوا خصائص االنفصال اليت متّكنهم من 
أن  ميكن  كما  الضغوطات،  مع  أقّل  بدرجٍة  التفاعل 
أقّل4،7،14،23.  هبا  يضطلعون  اليت  املسؤوليات  تكون 
أضف إىل أنّه تبّين أّن الشفاء النفسي من الكوارث هو 
أكثر جليًا لدى كبار السّن 4،7؛ ففي اليابان على سبيل 
املثال، وبعد وقوع اهلزة األرضية "هانشني-أَواجي" يف 
العام 1995، تبيََّن أنَّ نسبة الشفاء من االضطرابات 
النامجة عن الضغوطات النفسية والصدمات بعد 
مرور مثانية أسابيع على وقوع األزمة، كانت أكرب بني 

املسنني منها لدى املجموعات الشبابية. 

وعلى الرغم من حاجتهم للرعاية الصحية العقلية، ال 
يستخدم كبار السّن يف غالبية األحيان خدمات مماثلة 

بسبب وصمة العار اليت تشوب هذه اخلدمات7. 

3.2.1 الغذاء 

تدّل الدراسات اليت أُجريَت خالل فترة األزمات وبعدها 
إىل أّن غذاء املسنني يشّكل أولوية يف اجلهود املبذولة 
لعلميات اإلغاثة يف حاالت الطوارئ25. ففي خمّيمات 
الالجئني يف رواندا، وصل املسّنون إىل املخّيمات بصّحٍة 
حالتهم  تدهورَت  وجيزة،  فترة  مرور  بعد  لكن  جّيدة 
الغذائية وتفّشت أمراٌض كاإلسهال والزُّحار13. كما مت 
حتديد حاالت سوء تغذية بني 20 يف املائة من جمموع 
املسنني يف دارفور11، يف حني سجّلت النسبة األعلى 
السّتني سنة يف  عن  يزيد عمرهم  الذين  األفراد  بني 

الزناع البوسين17. 
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وكمّيته  الغذاء  نوعية  من  كالً  أّن  إىل  اإلشارة  جتدر 
وقد  املسنني13،14.  لصحة  وأساسّيتان  ضروريّتان 
املعروف،  الغذائي  اهلرَم  يف  تعديالً  ذلك  يتطّلب 
العالية  الغذائية  العناصر  على  التركيز  يتم  حيث 
من  فائٍض  تناول  على  التشديد  يتم  كما  الكثافة، 
بني  املعويّة  املشاكل  وتفّشي  انتشار  نتيجة  األلياف 
كبار السّن. ونظرًا إىل عدم شعور املسنني بالعطش 
باحلّدة اليت يشعر هبا الشباب وحىت إغفاهلم أحيانًا 
عن الشرب، ينبغي التشديد على تناوهلم السوائل، 
تناول مقوي من  التركيز على  كما يُستحَسن أيضًا 

الفيتامينات واملعادن24. 

وميكن أن تؤدي عوامل عديدة، مباشرة وغري مباشرة، إىل 
ضعف الوضع الغذائي لدى املسنني. وتضم العوامل 
املباشرة املعاناة من أسناٍن ضعيفة أو مشكالت يف 
تَي  حاسَّ وتراجع   ،24،11،13 املأكوالت  ابتالع  و/أو  َمِضغ 
أمراض  من  املعاناة  إىل  باإلضافة  والشّم24،  وق  الذَّ
على  يؤثر  الذي  املفاصل  التهاب  غرار  على  جسدية 
قدرة الفرد على األكل وحتضري وجبات الطعام13. فإبّان 
 ،1998 عام  السودان  جبنوب  أملّت  اليت  املجاعة  أزمة 
ُعثِرَ على الطعام بالقرب من املسنني إال أنّهم كانوا 
الطعام  حتضري  عن  فيها  عجزوا  لدرجٍة  ضعيفني 
بأنفسهم أو حىت تناوله11. إّن املسنني الذين يعانون 
من فقدان الذاكرة قد ينسون تناوُل الطعام، وهي حاُل 
كبار السّن أيضًا الذين يعيشون مبفردهم أو يعانون من 
اإلحباط فال يستمتعون بتناول الطعام 13. أما العوامل 
غري املباشرة فترتبط بشكٍل أساسي بوضع املسنني 
غري  بطريقة  يؤثّر  فالفقر  االقتصادي-االجتماعي. 
األفراد  غذاء  على  ملحوظة(  بصورٍة  )لكن  مباشرة 
الذين ال يتمّتعون بقدرة شرائية كافية أو ال يَحظون 
بنوعية طعام مالئمة وهو يشكل إحدى أبرز أسباب 
سوء التغذية يف كلٍّ من الدول النامية واملتقّدمة13. 

4.2.1 التأثريات الثقافية واالقتصادية 

تؤثر عوامل اقتصادية واجتماعية-ثقافية عديدة على 
هشاشة وضعف املسنني يف حاالت الطوارئ11،12،17،25. 
فاملسّنون لديهم تعلق كبري مبنازهلم، ما يزيد لديهم 
حّس خسارة التقاليد والِقيَم وتآكلها خالل عمليات 
يعتربون  املسنني  أّن  إىل  البحوث  وتشري  اإلجالء17. 
الشابة؛  الفئات  خسائر  من  وأهّم  أكرب  خسائرهم 
خسائرهم  وصف  لدى  عددها  ضعف  فيبلغون 
حلَِقت  اليت  األضرار  تكون  عندما  بذلك  أكثر  وحىت 
هبم حّتى مساوية لألضرار اليت َشِهدها الشباب7. 
عمليات  خالل  العائلي  الوضع  يف  التغيري  ويعين 
حينه  بعد  يتمّتعون  ال  قد  املسنني  أّن  التهجري 
"فاملسنون  عليه:  اعتادوا  الذي  االحترام  من  مبستوى 
يعاَملون معاملة األطفال يف حني يتصّرف األطفال 
التقليدية  سلطتهم  أّن  إىل  أضف  كاملسؤولني"13. 
تتزعزع11. أما القّوات املسّلحة واملنظمات املعنية ببذل 

التقليدي  القيادي  الدور  عادًة  فتؤّدي  اإلغاثة،  جهود 
الذي يؤديه املسنون خالل وقوع أزمٍة ما، ّما يؤثّر على 

كلٍّ من حالتَيهم اجلسدية والنفسية11،13. 

3،1 العوامل املؤثرة على التجاوب 
اإلنساين حلاجات املسنني خالل 

حاالت الطوارئ

يف حني يرّكز التجاوب اإلنساين حلاالت الطوارئ تقليديًا 
والرعاية الصحية13،21،22،25،  واملياه  والغذاء  املأوى  على 
تشّكل من جهتها حتوير اجلهود بناء"على نوع الكارثة، 
واإلمدادات  اللوازم  على  واحلصول  املوارد  وتوافر 
شائكة  مسألة  الضعيفة،  الفئات  إىل  والوصول 

وحّساسة يف أّي جهٍد من جهود اإلغاثة4.   

1.3.1 أنواع الكوارث

طبيعية  كارثة  أّي  مع  التجاوب  أّن  البحوث  تقترح 
دة،  أسهل من التجاوب مع حرٍب أو حالة طوارئ معقَّ
وذلك بسبب سهولة الوصول إىل املناطق املنكوبة، 
استقطاب  وإمكانية  السياسية   املخاطر  واخنفاض 
املاحنة5.  اجلهات  اهتمام  جلذب  اإلعالمية  الّتغطية 
العوامل  متّثل  وانتشارها  ومّدهتا  الكارثة  أّن حّدة  إال 
اإلنساين  التجاوب  مستوى  حتّدد  اليت  الرئيسة 
الكوارث  حال  ففي  وطبيعته4.  املسّنني  الحتياجات 
يف  السّباقة  املحلية  املنظمات  تكون  الطبيعية، 
حاالت  يف  أما  الناشئة.  االحتياجات  مع  التجاوب 
أوىل  الّدولية  املنظمات  فتكون  دة،  املعقَّ الطوارئ 
تعقيد  بسبب  االحتياجات  هذه  تلبية  يف  املنظمات 
الوضع حيث ميكن أن يصبح عاملو اإلغاثة املحليني 

مستهَدفني من قبل العمليات العسكرية.   

2.3.1 توافر املوارد 

خالل األزمات، يتفاقم الّنقص املاّدي يف الدول النامية 
الكهربائي  التيار  فانقطاع  املوارد23.  نقص  بسبب 
يؤثّر على وظيفة املصاِعد الكهربائية ما يؤثّر بدوره 
على عملية إجالء املسّنني املُقيمني يف املباين العالية 
الكهربائي،  التيار  غياب  ومع  أنّه  كما  والشاِمخة. 
يستحيل ضّخ املياه، ويُفَسد الطعام، وتتوّقف أجهزة 
التسخني والّتدفئة عن العمل4. أضف إىل أنَّ شّحة 
املياه تزيد من خطر انتشار وتفّشي األمراض25. كما 
أّن نقص النفط يعيق بشكٍل رئيسي خدمات الّنقل 
جهة  من  الطعام  حتضري  على  أيضًا  يؤثّر  أن  وميكن 
فالغذاء  أخرى.  جهٍة  من  الكهرباء  مولّدات  وعلى 
جوهرّي لبقاء املسّنني على قيد احلياة، كما أّن نوعية 
الغذاء أساسية للحفاظ على صّحتهم، إال أّن ذلك 
قد ال يُحتََسب ضمن اجلهود اإلنسانية لإلغاثة. ففي 
حالة "التسونامي" الذي ألَمَّ بآسيا، مل تضّم صناديق 

اإلغاثة نظام ِحمية معيَّنة كاحلميات اخلاصة مبرَضى 
السّكري أو احلميات اخلالية من امللح19. هذا وإّن األدوية 
تشكّل عناصر أساسية للتجاوب مع احتياجات كبار 
السّن خالل فترة الكوارث جتاوبًا مالئمًا. فاملسّنون أكثر 
عرضًة للمعاناة من األمراض املُزمنة اليت غالبًا ما ال 
تغّطيها الرعاية الصحية يف املرحلة األوىل واملُبكرة 
من حاالت الطوارئ؛ فقد أظهر مسٌح أُجرَي بعد مرور 
10 أيام من تاريخ وقوع الزلزال يف تركيا عام 1999، أّن 
نقص األدوية اخلاصة باألمراض املُزمنة قد أثارَ قلقًا 
عظيمًا بني صفوف املسنني ذلك أّن 32 يف املائة من 
ن فردًا مسّنًا يف َكنَفها، كما أّن  رة تتضمَّ األَُسر املُهجَّ
53 يف املائة من هذه األَُسر حتتوي على فردٍ واحٍد على 

األقل يتناول األدوية12.    

احلصول على اخلدمات  3.3.1

يتأثّر إمكان حصول املسّنني على املساعدة خالل أزمٍة 
ما، بعددٍ من العوامل. أّوهلا، إدراك املسّنني املنخفض 
لوجودها ما ميكن أن يكون له أثرٌ ملحوٌظ على إمكان 
املتوافرة.  املساعدة  من  واستفادهتم  حصوهلم 
خصيصًا  مة  ُمصمَّ ليست  اإلغاثة  فصناديق 
للمسّنني، وغالبًا ما تُوزَّع بطريقة "غري دقيقة"7،19. أما 
العنصر الثاين فريتكز على الوضع الصّحي للمسّنني 
على  قدرهتم  وتراجع  اجلسدي  ضعفهم  سيما  وال 
التنّقل، ما حيول دون حصوهلم على خدمات الرعاية  
كانت  إذا  خصوصًا  اإلغاثة،  وإمدادات  الصحية 
املسنني11،17.  إقامة  مكان  عن  بعيدة  التوزيع  نقاط 
مالزمة  على  املُلزَمني  األفراد  يكون  أن  ميكن  لذلك، 
املزنل واملنعزلني اجتماعيًا، باإلضافة إىل األفراد الذين 
وقوع  خالل  تأثّرًا  األكثر  جسدية،  عاهاٍت  من  يعانون 
دون  حتول  املُتضرِّرة  رق  الطُّ أّن  إىل  أضف  ما4.  أزمٍة 
كما  الرعاية25،  وخدمات  اللوازم  إىل  املسّنني  وصول 

تعيق ماحني الرعاية من تقدمي اخلدمات املطلوبة4. 

4،1 املسنون يف لبنان: التوزيع 
الدميوغرايف للخدمات وتوافرها

1.4.1 التوزيع الدميوغرايف

مل تسمح الصراعات املتكّررة وحاالت عدم االستقرار 
يف لبنان من إمتام مسٍح كامل للبالد؛ إال أنّه أُجرَِي يف 
العاَمني 1970 و1995 َمسحان شامالن َسنَحا فرصة 
السكان يف  لدى  الشيخوخة  للتحّقق من مؤشرات 
زيادٍة يف عدد  إىل  الدراسات  نتائج  أشارت  وقد  لبنان. 
إىل   1970 عام  املائة  يف   4.9 من  املسّنني  السكان 
7.1 يف املائة عام 1995، مع توقٍُّع بلوغه 10 يف املائة 
غري  توزيعًا   1995 العام  تقومي  أظهر  وقد   .2025 عام 
إذ  لبنان،  حمافظات  خمتلف  بني  للمسنني  متساوٍ 
األعلى  بالنسبة  والنبطية  بريوت  العاصمة  حتظى 

نسبة  وبأعلى  املائة(  يف   9.5 )حوايل  السّن  كبار  من 
اعالة لدى املسنني )حوايل 14 يف املائة(. فلدى النظر 
يف التباينات القائمة بني اجلنَسني، تُظهر النتائج أّن 
عدد اإلناث املُعاالت أكرب من الذكور، إذ غالبًا ما يكن 
عدد  بلغ  وقد  مبفردهن.  ويعشن  مطّلقات  أو  أرامل 
فبّلغت  األميني،  الذكور  عدد  ضعف  األميات  اإلناث 
غالبيتهنَّ )94 يف املائة( عن أنّهن مل يعملن  قّط، يف 
حني أبلغ 40 يف املائة من الذكور عن تقاعدهم و22 

يف املائة عن عدم عملهم27. 

2.4.1 اخلدمات املتوافرة 

األوسط،  الشرق  دول  معظم  غرار  على  لبنان،  يف 
ِقيَم  أبرز  إحدى  املسنني  إىل  الرعاية  تقدمي  يشّكل 
طريقة  مبثابة  هو  السّن  بكبار  فاالهتمام  املجتمع. 
أبويّة بَحتة. فاألوالد يهتّمون بأهلهم ويّتخذون أيضًا 
فيها  مبا  عديدة،  شخصية  مسائل  بشأن  قرارات 
من  النوع  هذا  يكون  الواقع،  يف  الصحية.  الرعاية 
جلهة  وسلبيًا  باملسّن،  االهتمام  جلهة  إجيابيًا  الرعاية 
يثري  ما  أموره،  زمام  تولّي  على  لقدرته  املسّن  فقدان 
على  ويقضي  واإلحباط،  باالستياء  شعورٌ  داخله  يف 
محاسه. أضف إىل أّن كبار السّن يعتربون أهنم عبءٌ 
إضايٌف على عائالهتم وأسرهم، ما يدفعهم إىل عدم 
التعبري عما يساورهم من قلق ومهوم ومينعهم من 
اإلفصاح عن مشكالهتم الصحية، األمر الذي يزيد 
حياة  نوعية  على  ويؤثر  الصحي  االعتالل  نسبة  من 

املسنني من جهة وماحني الرعاية من جهة أخرى.

أما بالنسبة إىل الرعاية الصحية املتوافرة يف لبنان، 
مشروع  حىت  وال  معيارّي  تقاعد  معاش  يوجد  فال 
الصحية  فالتغطية  الصحية.  للرعاية  خّطة  أو 
للمسّنني تعتمد على نوع العمل الذي كانوا يؤدونه 
سابقًا، يف حني ترفض شركات التأمني اخلاصة تغطية 
انتسبوا  حال  إال يف  عامًا  السبعني  فوق  ما  املسنني 
حاولت   ،1999 العام  ويف  سابقة.  مرحلة  يف  إليها 
طرح   )PNCE( للمسنني  الدائمة  الوطنية  اللجنة 
الصحية  الرعاية  وتغطية  التقاعد  معاش  ط  خمطَّ
عليها  استحوذت  قد  اجلهود  هذه  أّن  إال  للمسنني، 
املتقّلب.  البلد  ووضع  السياسية  التدّخالت  لألسف 
أضف إىل أّن طّب الشيخوخة، كاختصاص طيب، ال 
فبحسب  يشّجعونه.  وال  الرعاية  ماحنو  عليه  يشدد 
النقابة اللبنانية لألطباء، هناك فقط سبعة أطباء 
يف جمال الشيخوخة وال وجود ألي برنامج منح خاصة 
يوجد  أنّه  إىل  أضف  لبنان؛  يف  الشيخوخة  بطب 
مدارس طبية،  أصل سّت  من  واحدة فقط  مدرسة 
التعليمي.  برناجمها  يف  الشيخوخة  طّب  تضّم 
الشيخوخة،  بطّب  اخلاصة  املؤسسات  تتوافر  وال 
السّن.  لكبار  األخري"  "املالذ  مبثابة  الرعاية  دور  فتُعترب 
مماثلة  أماكن  يف  انتساهبم  يُقبل  الذين  فاملسنون 
عقليًا(  أو  )جسديًا  مذرية  صحّية  حالة  يف  يكونون 
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أحد على اإلطالق لالهتمام هبم.  و/أو ليس لديهم 
تتوافر  أنه   ،2005 العام  يف  أُجرَِي  مسٌح  أظهر  وقد 
املدينية،  املناطق  للرعاية قائمة يف  دارًا  لبنان 33  يف 
الرعاية  إّن  املائة منها.  اخلاص 97 يف  القطاع  وميلك 
ستَان  مؤسَّ تقّدم  إذ  لبنان  أيضًا يف  املزنلية حمدودةٌ 
املُلزمني  الالزمة للمسنني  إىل 3 مؤسسات اخلدمات 
الّزبون  أنّه يتعّين على  العلم  على مالزمة املزنل؛ مع 
تضّم  واليت  املُقّدمة  اخلدمات  تكاليف  تسديد 
أخرى،  جهٍة  من  والتمريض.  الفيزيائي  العالج  فقط 
وغري  احلكومية  املنظمات  من  العديد  يستهدف 
احلكومية يف براجمها اإلمنائية كبار السّن، وذلك من 
والنفسية- الطبية  النشاطات  من  جمموعة  خالل 
االجتماعية28. فبحسب قاعدة بيانات صندوق األمم 
املتحدة للسكان ووزارة الشؤون االجتماعية اللبنانية، 
إىل  اخلدمات  تقّدم  اليت  املراكز  أنواع من  عّدة  هناك 
املسّنني يف لبنان، أبرزها: دور الرعاية، الرعاية املزنلية، 
مراكز الرعاية اليومية، مراكز إعادة التأهيل، النوادي 
اخلاصة باملسنني، باإلضافة إىل املطاعم واملؤسسات 

اخلاصة هبم اليت تقّدم خدمات خارجية. 

تعرض  بتزايد  املتعّلق  أعاله  املذكور  السياق  ضمن 
املسنني أثناء فترة األزمات، ونظرًا للخدمات املتوافرة 
السكانية  اإلستراتيجيات  برنامج  أطلق  لبنان،  يف 
املتحدة  األمم  بني  مشترك  برنامج  وهو  والتنموية، 
هذه  اللبنانية،  اإلجتماعية  الشؤون  ووزارة  للسكان 
املراكز  هذه  استجابة  درجة  تقومي  بغية  الدراسة 
الناشئة  االحتياجات  مع  أعاله(  الفقرة  )املذكورة يف 
اخلدمات  تقّدم  اليت  املنظمات  تقومي  إىل  باإلضافة 
وقياس  األزمات،  فترة  خالل  لبنان  يف  املسنني  إىل 
سيسّلط  الطوارئ.  حلاالت  وجهوزيتها  استعدادها 
هذا التقومي الضوء على جماالت حمّددة ينبغي تركيز 
اجلهود وتضافرها أثناء األزمات، كما سيوّجه عملية 
اإلنساين  بالتجاوب  املعنية  السياسات  صياغة 
حاالت  ويف  املعّقدة  الطوارئ  حاالت  يف  وباجلهوزية 
ما بعد انتهاء الصراع. أضف إىل أّن نتائج الدراسة 
التقومي  ستشّكل قاعدة أساسية ومرجعًا لعمليات 

املستقبلية.

1،2 الغايات واألهداف

واستجابة  جهوزية  تقومي  الدراسة  هذه  تتوّخى 
املنظمات غري احلكومية اللبنانية واملؤسسات والنوادي 
إىل  اخلدمات  بتقدمي  تُعىن  اليت  االجتماعية  واملراكز 
كبار السّن الحتياجات املسّنني يف لبنان يف خالل حرب 
التقومي  يرمي هذا  متوز/يوليو 2006 ومباشرًة بعدها. 
إىل توجيه السياسات يف إطار حتسني جهوزية املراكز 
اليت تقدم خدمات للمسنني واستعدادها يف حاالت 

الطوارئ وبعد انتهاء الصراعات. 

وتتحدد أهداف هذا التقومي يف ما يلي: 
اليت  املراكز  على   2006 متوز/يوليو  حرب  أثر  تقومي   .1

تقّدم اخلدمات إىل املسّنني يف لبنان. 
النظر يف استجابة املراكز الحتياجات املسنني يف   .2
على  قدرهتا  مع  مقارنة"  متوز/يوليو  حرب  خالل 

تقدمي اخلدمات. 
بغية  اخلدمات  املوارد لدى ماحني  توافر  تقومي مدى   .3
خالل  يف  للمسنني  امللّحة  االحتياجات  تلبية 

األزمات. 
لدى  املراكز  تواجهها  اليت  املعّوقات  يف  التحقيق   .4

تقدمي اخلدمات إىل املسنني يف خالل فترة احلرب. 
تسليط الضوء على الثغرات القائمة يف اخلدمات   .5

املطلوبة من املسنني يف خالل األزمات.
احتياجات  لتلبية  املراكز  استعداد  مدى  تقومي   .6

املسنني مباشرًة بعد فترة احلرب. 
لتحسني  معّينة  باستراتيجيات  التوصية   .7
االستجابة الحتياجات املسنني بطريقٍة مالئمة يف 

كوارث مستقبلية.

ستقّدم هذه الدراسة البيانات الضرورية لوضع إطارٍ 
يف  والسياسات  الربامج  منهجيات  بتوجيه  يُعىن 

الكوارث  فترة  خالل  املسنني  احتياجات  تلبية  سبيل 
بطريقٍة فاعلة. 

إّن النظر يف قدرة املراكز على االستجابة لالحتياجات 
يف خالل الكوارث قد يساعد على وضع استراتيجيات 
مالئمة حلماية صحة املسنني ورفاههم يف خالل فترة 
تطبيقها  التأّكد من  إىل  باإلضافة  والكوارث،  احلرب 

بطريقٍة مالئمة يف خالل فترة األزمات.  

الضوء  الدراسة  هذه  ستسّلط  ذلك،  إىل  باإلضافة 
اليت  واملشكالت  للمراكز  املحّددة  احلاجات  على 
تواجهها خالل األزمات. وستساعد معرفة هذه األمور 
كما  املراكز،  جتاوب  لتحسني  السياسات  حّث  على 
ستشّكل أساسًا لوضع اخلطط والربامج دعمًا هلذه 
لبنان.  يف  املسنني  وضع  حتسني  وهبدف  املؤسسات 
جهة  من  املسنني  احتياجات  وإدراك  َفهم  حتسني  أّن 
أخرى،  اخلدمات من جهة  تقّدم  اليت  املراكز  وحاجات 
املراكز  بني  التعاون  لتيسري  مشتركًا  سببًا  سيخلق 

واملنظمات. 

2.2 الطرائق املُعتمدة 

برنامج  قبل  من  بتكليف  املشروع  هذا  تنفيذ  مت 
أُجرَِي  وقد  والتنموية.  السكانية  اإلستراتيجيات 
استقصاء قطعي على عّينة َمدروسة من املراكز اليت 
تقّدم اخلدمات إىل املسنني يف لبنان، وذلك بعد مرور 
أربعة أشهرٍ على انتهاء حرب متوز/يوليو )أي يف شهر 
 .)2006 األول/ديسمرب  الثاين/نوفمرب-كانون  تشرين 
َم هذا املشروع إىل مرحلتَني أساسيَّتَني مها:  وقد ُقسِّ

مرحلة التقصي ومرحلة التقومي املعمق والشامل. 

ي 
ل الثان

ص
األهداف والطرائق الُمعتمدةالف
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1.2.2 مرحلة التقصي 

هتدف هذه املرحلة إىل حتديد املراكز- من بني مجيع 
املراكز القائمة يف لبنان- اليت تفاعلت بشكٍل خاص 
مع املسنني املهّجرين يف خالل احلرب وتلك اليت بقيت 
االستمارة  قّدمت  وقد  باحلرب.  املنكوبة  املناطق  يف 
اخلاصة مبرحلة التقصي تقوميًا واسعًا حول أثر احلرب 
إىل  باإلضافة  ونوعها  مة  املُقدَّ اخلدمات  إطار  على 
ويف  احلرب.  خالل  يف  املراكز  تواجهها  اليت  العقبات 
خالل مرحلة التقصي، مت استحداث معايري الدراسة 
مبا فيها منهجية اختيار العينة اليت ستُستخدم يف 
املواضيع  حتديد  مت  كما  املشروع.  من  الثانية  املرحلة 
قة. جتدون طيًا  اليت سيتم إدراجها يف املقابلة املُعمَّ
مبرحلة  اخلاصة  االستمارة  عن  نسخة  )أ(  امللحق  يف 

التقصي.  

تضّمنت االستمارة أسئلة للمراكز حول: 
رين أو املسّنني املاكثني  التفاعل مع املسنني املهجَّ  .1

يف جمتمعاهتم خالل فترة احلرب.
التغّيرات يف نوع وإطار منح اخلدمات.  .2

املياه، الغذاء،  نقص املوارد )طاقم العمل، النفط،   .3
املكان واإلمدادات(.

عمليات اإلنقاذ خالل احلرب.  .4
املبادرة يف وضع استراتيجيات/خطط جديدة بعد   .5

انتهاء حرب متوز/يوليو. 

تقّدم  اليت  كافة  املراكز  التقصي  استهدف  وقد 
الئحة  توافرت  وقد  لبنان.  يف  املسنني  إىل  اخلدمات 
االجتماعية،  الشؤون  وزارة  بيانات  قاعدة  من  املراكز 
وضّمت جمموع من 165 مركزًا موزَّعة يف كّل أحناء 
اهلاتف مبساعدة  عرب  االستقصاء  أُجرَي  وقد  لبنان. 
و10   6 بني  االجتماعية،  الشؤون  وزارة  عمل  طاقم 

تشرين الثاين/نوفمرب 2006.

من أصل 165 مركزًا، استوىف بيانات االستمارة 135 
مركزًا قّدمت معلومات حول عملية توفريها للخدمات 
خالل فترة احلرب. هذا وقد أبلََغ 17 مركزًا عن اضطرارها 
إلقفال أبواهبا بسبب احلرب إذ استحال الوصول إىل 
خدماهتما  أّن  مرَكزان  أفاد  حني  يف  منها  مركزًا   11
ما  العائالت  من  وحمدودًا  حمصورًا  عددًا  تستهدف 
الناشئة خالل  يثّبت عدم تفاعلهما مع االحتياجات 
احلرب )جدول رقم 2.1(. وقد ترّكزت غالبية املراكز غري 
وعزت  باحلرب  املنكوبة  املناطق  والفاعلة يف  العاملة 

سبب إقفاهلا إىل أسباب أمنية. 

جدول رقم )2.1(
اإلجابة على االستمارة الخاصة بمرحلة 

التقصي بحسب المحافظات

* املعين هنا بـ"وسيلة اتصال خاطئة" هو: عنوان خاطئ. 
** يضم تعبري "غريها" مركزَين يقّدَمان خدماهتما إىل أَُسرٍ حمدودة.

ومن ضمن املراكز اليت أهَنت تقومي مرحلة التقصي، 
إىل  اخلدمات  قّدمت  املائة(  )80 يف  الغالبية  أّن  تبّين 
استضافتهم  متت  الذين  داخليًا  املهجرين  السكان 
يف املدارس واألماكن العامة و/أو إىل الذين مكثوا يف 
جمتمعاهتم يف املناطق املنكوبة باحلرب. بصورٍة أكثر 
اخلدمات  املائة(  )65 يف  املراكز  ثِلثا هذه  قّدم  حتديدًا، 
رين داخليًا،  الالزمة وتفاعلت فقط مع السكان املُهجَّ
إىل  خدماهتا  املائة(  يف   3( مراكز   4 قّدمت  حني  يف 
املسنني املُقيمني يف املناطق املنكوبة باحلرب، وتفاعل 
16 )12 يف املائة( مركزًا مع كلتا الفئتنَي. وقد مارست 
26 يف املائة من املراكز عمليات إنقاذ خالل احلرب، يف 
حني بادرت 46 يف املائة منها بوضع خطة عمل حلاالت 

الطوارئ يف أعقاب احلرب )جدول رقم 2.2(.

عانت املراكز كلها يف خالل احلرب من نقٍص يف املوارد 
مبستويات خمتلفة. فنتيجة احلصار املُهلِك واملضين 
املوارد.  تنقص  أن  البديهي  من  كان  بالبالد  أملَّ  الذي 
فقد افتقرت املراكز بشكٍل خاص إىل إمدادات النفط 
)35 يف املائة(، التيار الكهربائي )19 يف املائة(، املوارد 
البشرية )16 يف املائة(، املياه )14 يف املائة(. وقد بّلغت 
8 يف املائة من املراكز عن نقٍص حادٍ يف الغذاء )جدول 
رقم 2.3(. أما االستمارة اخلاصة مبرحلة التقصي فقد 
قّدمت أيضًا معلومات بشأن التغّيرات اليت أدخلتها 
املراكز خالل احلرب تلبيًة لالحتياجات الناشئة للسكان 
رين داخليًا أو السكان املُقيمني يف جمتمعاهتم.  املهجَّ

اليت طرأت على  التغّيرات   )2.4( رقم  اجلدول  ويظهر 
اخلدمات،  منح  إطار  جلهة  اخلدمات  تقدمي  عملية 
توزيع  أّن  إىل  النتائج  أشارت  وقد  وكميتها.  ونوعها، 
جمموعة من املواد اخلاصة بالنظافة )15 يف املائة(، 
مت  املائة(  )6 يف  واألدوية  املائة(،  )7 يف  الغذاء  وتأمني 
تأمينه من قبل 15 يف املائة، 7 يف املائة و6 يف املائة 
من املراكز موضوع املقابلة، كلٌّ على التوايل. أضف 
إىل ذلك، أفادت نسبة ملحوظة من املراكز بزيادة يف 
وال سيما جلهة  عادًة،  تقدمها  اليت  اخلدمات  معدل 
تأمني األدوية )63 يف املائة(، والتغذية والغذاء )57 يف 
املائة(، واخلدمات الطبية )56 يف املائة( باإلضافة إىل 

تأمني األجهزة املُساِعدة )21 يف املائة(.

املحافظات )عدد=165(

املجموع النبطّية  اجلنوب  البقاع  الشمال  جبل لبنان  بريوت  اإلجابة  

عدد )%( عدد )%(  عدد )%(  عدد )%(  عدد )%(  عدد )%(  عدد )%( 
جمموع

املراكز اليت أمتّت املسح

املراكز اليت استحال 
الوصول إليها

املراكز غري العاملة

وسيلة اتصال خاطئة
غريها**

)%100( *165  )%5( 8  )%5( 9  )%7( 12  )%10( 16  )%51( 84  )%19( 32

)%82( 135  )%38( 3  )%78( 7  )%50( 6  )%94( 15  )%87( 73  )%97( 31

)%4( 7    )%17( 2   )%5( 4  )%3( 1

)%10( 17  )%62( 5  )%22( 2  )%33( 4  )%6( 1  )%6( 5  

)%2( 4       

)%1( 2      )%2( 2  
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جدول رقم )2.2(
النشاطات الخاصة بكبار السن والتفاعل 

معهم خالل حرب تموز/يوليو

رة داخليًا )IDP(: املَُهّجرون داخليًا * الشعوب املُهجَّ
رين أو يف املناطق املنكوبة باحلرب.   ** نّفذ 108 مركز عمليات إنقاذ، يف حني مل يتفاعل الـ27 مركزًا اآلخرين مع املسنني، سواًء يف املراكز اخلاصة باملُهجَّ

جدول رقم )2.3(
توّزع حاالت النقص بحسب نوع الموارد )عدد=135(

املحافظات )عدد=135(

املجموع النبطّية  اجلنوب  البقاع  جبل لبنان  الشمال  بريوت  النشاطات 

عدد )%( عدد )%(  عدد )%(  عدد )%(  عدد )%(  عدد )%(  عدد )%( 

)%65( 88  )%0( 0  )%14( 1  )%17( 1  )%71( 52  )%73( 11  )%74( 23

)%3( 4  )%33( 1  )%0( 0  )%33( 2  )%1( 1  )%0( 0  )%0( 0

)%12( 16  )%67( 2  )%86( 6  )%50( 3  )%6( 4  )%0( 0  )%3( 1

)%20( 27  )%0( 0  )%0( 0  )%0( 0  )%22( 16  )%27( 4  )%23( 7

)%100( 135  )%2( 3  )%5( 7  )%4( 6  )%54( 73  )%11( 15  )%23( 31

      

)%26( 28  )%33( 1  )%57( 4  )%0( 0  )%23( 13  )%27( 3  )%29( 7

)%74( 80  )%67( 2  )%43( 3  )%100( 6  )%77( 44  )%73( 8  )%71( 17

)%100( 108  )%3( 3  )%6( 7  )%6( 6  )%53( 57  )%10( 11  )%22( 24

   

)%46( 62  )%67( 2  )%57( 4  )%33( 2  )%44( 32  )%20( 3  )%61( 19

)%54( 73  )%33( 1  )%43( 3  )%67( 4  )%56( 41  )%80( 12  )%39( 12

)%100( 135  )%2( 3  )%5( 7  )%4( 6  )%54( 73  )%11( 15  )%23( 31

ال يوجد زهيدة  معتدلة  ملحوظة   حاالت نقص 

ال ينطبق عليه أقل من العادي  غري خاضع للتغيري  أكثر من العادي  م حديثًا  ُمقدَّ التغّيرات 

جدول رقم )2.4(
التغّيرات في تقديم الخدمات بحسب أنواع 

الخدمات )عدد=108(

عدد )%( عدد )%(  عدد )%(  عدد )%(  عدد )%( 

عدد )%( عدد )%(  عدد )%(  عدد )%( 

تقدمي اخلدمات إىل: 

املسنني من ضمن 
رة  الشعوب املُهجَّ

داخليًا* 

املسنني املاكثني يف 
املناطق املنكوبة باحلرب

رين واألفراد  املهجَّ
املاكثني يف املناطق 

املنكوبة باحلرب

أيٍّ من املذكورين آنفًا 

املجموع

نشاطات اإلنقاذ خالل 
فترة احلرب** 

نعم 

كال 

املجموع 

املبادرة خبطة عمل 
حلاالت الطوارئ بعد احلرب

نعم 

كال 

املجموع 

املوارد البشرية

الكهرباء

املياه

النفط

الغذاء

املكان

املعّدات

خدمات طبية 

خدمات غذائية 

تسليم األدوية

جمموعة مواد خاصة 
بالنظافة

توزيع األجهزة املُساعدة

تأمني اخلدمات 
االجتماعية

)%69( 93  )%5( 7  )%10( 14  )%16( 21

)%60( 81  )%7( 9  )%14( 19  )%19( 26

)%73( 99  )%3( 4  )%10( 13  )%14( 19

)%45( 61  )%9( 12  )%11( 15  )%35( 47

)%68( 92  )%6( 8  )%18( 24  )%8( 11

)%81( 109  )%4( 5  )%5( 7  )%10( 14

)%77( 103  )%6( 8  )%7( 10  )%10( 14

)%23( 25  )%0( 0  )%17( 18  )%56( 61  )%4( 4

)%19( 20  )%2( 2  )%15( 16  )%57( 62  )%7( 8

)%19( 21  )%2( 2  )%10( 11  )%63( 68  )%6( 6

)%40( 43  )%4( 4  )%8( 9  )%33( 36  )%15( 16

)%52( 57  )%3( 3  )%19( 20  )%21( 23  )%5( 5

)%45( 49  )%5( 5  )%27( 29  )%22( 24  )%1( 1
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جدول رقم )2.5(
توّزع الخدمات الُمستحدثة  بحسب نوع الخدمات 

)عدد=108(

ق 2.2.2 مرحلة التقومي املُعمَّ

أ. دراسة العينة

أّن  التقصي  مرحلة  من  املستقاة  النتائج  أشارت 
العاملة  املراكز  من  بسيطة  عشوائية  عّينة  اختيار 
واألَمثَل  األفضل  اإلطار  يشّكل  ال  قد  لبنان  يف 
لتحقيق أهداف هذه الدراسة اليت رّكزت على املراكز 
متوز/ حبرب  اخلدمات  تقدمي  يف  عملياهتا  تأثرت  اليت 
يوليو. وبالتايل، فإّن العّينة املُختارة قد أدرجت عمدا" 
نتائج من مرحلة التقصي ، كما تضّمنت معلومات 
اخلاص  األساس  املعاينة  إطار  أساسية مستقاة من 
بوزارة الشؤون االجتماعية، مبا فيه مجيع املراكز )165( 

يف لبنان.  

مجيع  إدراج  مت  امللحوظة،  ملسامهاهتا  ونظرًا 
املُستهدفة  املناطق  يف  العاملة  واملراكز  املنظمات 
)اجلنوب )عدد=8(، النبطية )عدد=7(، بعلبك )عدد=3(. 
كما متّ اختيار مجيع املنظمات اليت تفاعلت مع كلٍّ 
من املسنني الذين َمَكثوا يف مناطق منكوبة باحلرب 
رين يف مناطق  واملسنني الذين نُِقلوا إىل مراكز للمهجَّ
آمنة )عدد=16(. أما بالنسبة إىل املراكز األخرى، فقد 
تضّمنت  وقد   .1:3 مبعدل  عشوائية  عّينة  اختيار  مت 
العّينة األخرية 80 منظمة، 75 يف املائة منها متتلكها 
من  منها هي  املائة  و60 يف  غري حكومية  منظمات 
نوع املراكز اليت تقّدم خدمات الرعاية اليومية )جدول 
وتوزيعها  املُختارة  باملنظمات  الئحة  وتتوافر   .)2.1

الدميغرايف يف امللحق )ب(.

جدول رقم )2.6(
الخصائص األساسية للمراكز موضوع العينة 

ق بحسب المحافظات ضمن التقويم المعمَّ
املحافظات )عدد=165(

املجموع النبطّية  اجلنوب  البقاع  الشمال  جبل لبنان  بريوت  اإلجابة  

عدد )%( عدد )%(  عدد )%(  عدد )%(  عدد )%(  عدد )%(  عدد )%( 

* إن النَِّسب املئوية ال ترتفع إىل نسبة 100 يف املائة ألنه ميكن تصنيف مركز ما بأكثر من نوع واحد. 

ب. األدوات 

قة قد متّ  ص للدراسة املُعمَّ إّن برنامج املقابلة املُخصَّ
بصورٍة  الدراسة  تلبيًة ألهداف  البداية  صياغته يف 
وحتضري  واملواضيع  املفاهيم  حتديد  مت  وقد  خاصة. 
مسوّدات عديدة، استنادًا إىل استعراض وحبٍث أدَبِيَّني 
مت  وقد  التقصي.  مرحلة  نتائج  على  وبناًء  ُمكثََّفني 
أعضاء  آراء  مبوجب  املسوّدات  هذه  مضمون  حتديث 
ُمختارين من اهليئة الوطنية لرعاية شؤون املسنني  
وزارة  يف  املعنيني  األعضاء  من  وغريهم  لبنان  يف 
الشؤون االجتماعية باإلضافة إىل ممّثل عن صندوق 
األمم املتحدة للسكان. مرفق طيًا موجز عن املفاهيم 
تنفيذ  وعقب  ج.  امللحق  يف  الصلة  ذات  واألشكال 
مرحلَتَني من دراسة منوذجية مبؤازرة َمرَكزين و10 مراكز 
وميكن  وتصويبها.  االستمارة  تعديل  مت  التوايل،  على 
يف  االستمارة  من  النهائية  النسخة  على  االطالع 

اللغة العربية يف املُلحَق )د(.

هي  واسعة  مواضيع  سّتة  االستمارة  تناولت  لقد 
التالية: )1( أثر احلرب على املركز؛ )2( غياب جتاوب املركز 
مع متطلبات احلرب؛ )3( تفاعل املراكز مع احتياجات 
املسنني الناشئة؛ )4( نشاطات إضافية يؤّديها املركز؛ 
وتشهدها  تواجهها  معّوقات  أحداث، مشكالت،   )5(
املراكز خالل فترة الصراعات؛ وأخريًا )6( جهوزية املركز 

احلالية واملستقبلية حلاالت الطوارئ والصراعات. 

وقد تضّمنت االستمارة جمموع من 112 سؤال كما 
يلي: 

نوعه،  موقعه،  املركز،  اسم  دميوغرافية:  معلومات   .1
ملكّيته.

وأسباب  متوز/يوليو  حرب  خالل  الوظيفي  الوضع   .2
التغريات الطارئة على عمل املراكز، إن وُجَدت.

واإلجراءات  احلرب  عن  النامجة  املادية  األضرار   .3
املُتَّخذة يف صددها.

4. جتاوب املركز مع احلرب، جلهة تنفيذ عمليات اإلنقاذ، 
رين داخليًا، باإلضافة  والتفاعل مع السكان املُهجَّ

ال ينطبق عليه خدمات قدمية  خدمات ُمستحَدثة حديثًا  اخلدمات 

عدد )%( عدد )%(  عدد )%( 
خدمات طبية 

خدمات غذائية 

تسليم األدوية

جمموعة مواد خاصة 
بالنظافة

توزيع األجهزة املُساعدة

تأمني اخلدمات 
االجتماعية

)%23( 25  )%73( 79  )%4( 4

)%19( 20  )%74( 80  )%7( 8

)%19( 21  )%75( 81  )%6( 6

)%40( 43  )%45( 49  )%15( 16

)%52( 57  )%43( 46  )%5( 5

)%45( 49  )%54( 58  )%1( 1

جمموع

ملكية املركز 

حكومي

غري حكومي 
نوع املركز*

مركز الرعاية اليومية
نادي/مطعم

بيت رعاية 

مركز إعادة تأهيل

مستوصف

خدمات الرعاية ا
ملزنلية 

)%100( 80  )%9( 7  )%10( 8  )%10( 8  )%9( 7  )%43( 35  )%19( 15

      

)%25( 20  )%57( 4  )%38( 3  )%12( 1  )%29( 2  )%26( 9  )%7( 1

)%75( 60  )%43( 3  )%62( 5  )%88( 7  )%71( 5  )%74( 26  )%93( 14

      

)%60( 48  )%86( 6  )%75( 6  )%38( 3  )%29( 2  )%54( 19  )%80( 12

)%20( 16  )%0( 0  )%0( 0  )%38( 3  )%0( 0  )%31( 11  )%13( 2

)%4( 3  )%0( 0  )%0( 0  )%13( 1  )%0( 0  )%6( 2  )%0( 0

)%13( 10  )%14( 1  )%13( 1  )%25( 2  )%0( 0  )%11( 4  )%13( 2

)%32( 26  )%14( 1  )%38( 3  )%25( 2  )%71( 5  )%23( 8  )%47( 7
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إىل فئات أخرى للتفاعل مع املجتمع املُستهَدف.
5. طبيعة تقدمي اخلدمات ونوعها: ما قبل اندالع احلرب 

وخالهلا وما بعدها.
6. جتاوب املركز جلهة تقدمي اخلدمات: نظرة شخصية 
للخدمات  اخلاصة  واحلالة  التجاوب  مفهوم  حيال 

الغذائية.
على  احلرب  خالل  واخلدمات  اللوازم  يف  النقص   .7
عد، مبا فيها املوارد البشرية، الكهرباء،  خمتلف الصُّ
االتصال،  وسائل  املياه،  الغاز،  البزنين،  املازوت، 
ملعاجلة  املُتخَذة  اإلجراءات  إىل  باإلضافة  املساحة 

هذا النقص وسّده.
مع  املركز  جتاوب  األزمة،  خالل  الضرورية  اللوازم   .8
مصادر  واملساعدة،  اهِلبات  استالم  االحتياجات، 
اهلبات والتوافر األخري للمواد. أما اللوازم واإلمدادات 
األدوية  الغذاء،  على  ترتكز  فهي  اليها  املَشار 
املُزمنة  باألمراض  اخلاصة  األدوية  املُتاحة،  الطبية 
وغريها من العقاقري، األجهزة املُساعدة )على غرار 
املُساعدة على املشي(،  املَُدولَبة واآلالت  الكراسي 
احلفاضات، األغطية، البّطانيات، الفرشات، الثياب 
واملواد املختصة بالنظافة ، اخلِيَم ، املال؛ باإلضافة 
إىل غريها من املواد اليت هي يف غاية األمهية خالل 

احلرب.
9. خدمات/أحداث إضافية:

- أحداث مّتصلة بالسياسة أو الدين.
- اإلحالة من/إىل املركز.

مكان  جلهة  اجلنَسني  بني  الفوارق  مراعاة   -
اإلقامة واحلّمامات.

- تغيريات يف اإلدارة الداخلية للمراكز.
احلرب:  خالل  طيب  طارئ  أّي  وقوع  حال  يف   -

القدرة على إجراء إختبارات تشخيصية.
من  الُقرب  احلرب:  خالل  االستشفاء  حال  يف   -

املستشفى، تسديد نفقات االستشفاء.
10. جتاوب املركز مع حاالت الطوارئ:

املُعتمدة  واالستراتيجية  املركز  جهوزية   -
للتأقلم مع حاالت الطوارئ.

- خطة العمل اليت اعدت خالل احلرب.
- إنشاء جلنة الطوارئ خالل احلرب وحتديد دورها.

املبادرة  أو  الطوارئ  الستراتيجية  التخطيط   -
هبا بعد انتهاء احلرب. 

احلرب  خالل  شيوعًا  األكثر  املُواَجهة  املشكالت   .11
وبعدها.

ووزارة  الصحة  )وزارة  الوزارات  مع  املراكز  تعاون   .12
الشؤون االجتماعية(.

13. حوادث حمّددة ووجهت خالل احلرب.

ج. التوظيف والتدريب

إجراء  عن  املسؤولني  امليدانيني  املوّظفني  اختيار  مت 
االجتماعية.  الشؤون  وزارة  من  املراكز  مع  املقابالت 
االستفادة  يف  االختيار  هذا  من  الفائدة  وتكمن 

بالعمل  يتعّلق  مبا  السابقة  املستجِوبني  جتارب  من 
امليداين ومعرفتهم السابقة باملراكز. وقد مت توظيف 
أوِكَل إىل كلِّ منهم  فريٍق مؤلَّف من 13 مستجِوبًا، 
جمموعة من املراكز القائمة يف منطقة معّينة، مع 
الزيارة  موضوع  املراكز  هذه  ُقرب  االعتبار  يف  األخذ 
البيانات،  جتميع  وقبل  إقامتهم.  مكان  من  واملقابلة 
أجريت جلسة تدريب رّكزت على مهارات إجراء املقابلة، 
التدقيق، االعتبارات األخالقية. وقد توّخى هذا التدريب 
املقابلة. وقد  بربنامج  توضيح بعض األوجه اخلاصة 
رَئَِس الفريق املذكور أعاله، منّسٌق ميداينٌ عِمَل على 
متابعة عملية جتميع املعلومات عن كثَب والتنسيق 

ق املشروع واملستجِوبني.   بني منسِّ

د. العمل امليداين

األول/ كانون   3 يف  املسح  لتنفيذ  التحضري  بدأ 
املراكز  بالئحة  املستجِوبني  زُوِّد  حني   ،2006 ديسمرب 
وذلك  تغطيتها يف مقابالهتم،  يتعّين عليهم  اليت 
أما  ممكن.  وقٍت  أقرب  يف  املواعيد  أخذ  ضمان  بغية 
األول/ديسمرب  كانون   12 يف  استُهلَّ  فقد  املسح 
2006، واستمّر حىت 26 كانون األول/ديسمرب 2006. 
يف  األسئلة  مع  األجوبة  تناغم  من  التأّكد  مت  وقد 
االستمارة اليت مت استيفاء بياناهتا مث مت التأّكد منها 
أّن  بالذكر  واجلدير  البيانات.  إدخال  قبل  الثانية  للمرة 
اخلربة اليت كان حيظى هبا املستجِوبون املُختارون من 
نزاهة  على  انعكست  قد  االجتماعية،  الشؤون  وزارة 

عة.  البيانات املُجمَّ

ه. االعتبارات األخالقية

ر فريق البحث إىل املستجَوبني الغاية واألهداف  فسَّ  
لة  ُمفصَّ معلومات  هلم  وقّدم  الدراسة،  هذه  من 
ملشاركتهم  يكون  لن  أنّه  على  الدراسة مشّددًا  عن 
أي فوائد ومنافع مباشرة. وكان للمراكز احلّق الكامل 
بعدم املشاركة يف الدراسة، فقبل استيفاء معلومات 
أّي استمارة كان يتم احلصول على موافقة املشارك. 
مع  املائة(  يف   78( بغالبيتها  املقابالت  أُجريَت  وقد 
املوّظفني املُضطلعني بأدوار إدارية يف املراكز، يف حني 
ماحني  مع  املائة(  يف   22( املتبّقية  املقابالت  أُجريَت 
بتقدمي  اخلاصة  النشاطات  عن  املسؤولني  الرعاية 

الرعاية. 

و. حتليل املعلومات 

متخّرجني  مساعدين   3 من  مؤلّف  فريق  تشكيل  مت 
يف جمال الصحة إلدخال البيانات. لكن قبل إدخاهلا، 
ط  ُمخطَّ وعن  املقابلة  عن جدول  للفريق موجزٌ  َم  ُقدِّ
إدخال  مت  وقد  تدريبهم عليها.  مت  البيانات كما  ترميز 
اإللكتروين  الربنامج  استخدام  عرب  وحتليلها  البيانات 
االجتماعية  للعلوم  اإلحصائية  الرزمة  بـ"  املعروف 

املُقّدمة  الوصفية  النتائج  احتساب  مت  وقد   ."SPSS
احتياجات  مع  املراكز  جتاوب  وبشأن  احلرب،  آثار  بشأن 
الطوارئ.  حاالت  إزاء  األخرية  هذه  وجهوزية  املسنني 
الثغرات  حتليل  مفهوم  على  وبناًء  ذلك،  إىل  أضف 
مت  وتوافره(،  و  اىل شيء  احلاجة  بني  القائمة  )الفوارِق 
حمّددة،  ملواد  املراكز  حاجات  بشأن  معلومات  حصد 
وجتاوهبا مع هذه االحتياجات املتمّثلة باحلصول على 
املساعدة باإلضافة إىل حتقيق النجاح عرب استقطاب 

اهِلبات والدعم املطلوب.
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مت  مركزًا   80 املعمق  الشامل  التقومي  استهدف  لقد 
أكثر  على  التركيز  مع  لبنان  أحناء  كل  من  اختيارها 
والنبطية  اجلنوب  سيما  وال  باحلرب،  املتأثرة  املناطق 
مركزًا،   76 مع  بنجاح  املقابالت  أُجريَت  وقد  وبعلبك. 
املائة.  يف   95 مبعدل  إجابة  نسبة  حصد  إىل  أدى  ما 
الدراسة، فقد  املشاركة يف  اليت رفضت  املراكز  أما 
احنصرت باملراكز الكائنة يف كلٍّ من كسروان )عدد=2( 
اليت  املراكز  أما  )عدد=1(.  والشمال  )عدد=1(  وبريوت 
وافقت على املشاركة يف الدراسة، فـإّن 9 من بينها 
مل تُكن فاعلة كليًا يف فترة احلرب. إّن غالبية املراكز 
مما  باحلرب،  املنكوبة  املناطق  العاملة موجودةٌ يف  غري 
شّكل السبب الرئيس وراء إقفاهلا خالل احلرب )جدول 

رقم 3.1(.

ث
ل الثال

ص
النتائجالف

جدول رقم )3.1(
توزيع العينة بحسب المحافظات

املحافظات

املجموع النبطّية  اجلنوب  البقاع  الشمال  جبل لبنان  بريوت  اإلجابة  

مركزًا   67 األخرية  التحليلية  العّينة  تضّمنَت  لقد 
ميتلك معظمها القطاع اخلاص )79 يف املائة(. ويرتكز 
حواىل نصف هذه املراكز يف جبل لبنان )48 يف املائة( 
و9  اجلنوب  يف  املائة  يف  و10  بريوت  يف  املائة  يف  و19 
يف  و5  الشمال  يف  املائة  يف  و9  البقاع  يف  املائة  يف 
يف  النتائج  م  تُقدَّ آنفًا،  ذُِكر  كما  النبطية.  يف  املائة 
إطار 3 مواضيع أساسية، هي التالية: )1( أثر احلرب 
حرب  خالل  املركز  استجابة  مدى   )2( املركز،  على 
هذا  الطوارئ.  حلاالت  املركز  جهوزية   )3( متوز/يوليو، 
وقد استُخرَجت معلومات إضافية من جدول حتليل 
واستجابة  االحتياجات  مبقارنة  يُعىن  الذي  الثغرات 

املراكز وتوافر املواد املطلوبة.

1،3 أثر حرب متوز/يوليو على املراكز 

مت قياس أثر حرب متوز/يوليو على املراكز مبوجب أربعة 
املراكز،  نشاط  مستوى  التالية:  هي  خمتلفة  أبعاد 
املُواَجهة خالل الصراع وعرب  املوارد، املشكالت  نقص 
تقومي احتياجات املراكز )جدول رقم 3.2(. بصورٍة عامة، 
حّضت احلرب غالبية املراكز )62 يف املائة( على زيادة 
املستوى  تفوق  مستويات  إىل  اخلدمات  تقدمي  معدل 
لبنان  وجبل  بريوت  وال سيما يف مناطق مثل  املُعتاد 
ومن  داخليًا.  املهجرين  السكان  استضافة  مت  حيث 

حمافظة  يف  القائمة  املراكز  مجيع  أّن  البديهي 
النبطية اليت استُهدَفت إىل أبعد احلدود، قد أفادت عن 
مستوى نشاٍط أقّل من املعتاد. وقد تسّببت القذائف 
وغريها من االعتداءات بأضرارٍ مادية لَِحَقت بتسعة 
مراكز )13 يف املائة( من املراكز موضوع املسح، لكن 
على الرغم من هذه األضرار، ثابرت سبعة مراكز يف 
حلَقت  فقد  اجلسيمة  األضرار  أما  اخلدمات.  تقدمي 
تبعتها  املائة(،  يف   67( النبطية  يف  القائمة  باملراكز 
املراكز الكائنة يف البقاع )33 يف املائة( فجبل لبنان 

)16 يف املائة(.

اللوازم  خمتلف  يف  نقصا"  احلرب  سّببت  كذلك 
املراكز  مجيع  الستمرارية  والضرورية  األساسية 
النواقص  هذه  قياس  يتم  مل  حني  ففي  العمل.  يف 
إىل  النتائج  تشري  معّين،  مقياٍس  أو  معيارٍ  مبوجب 
املوارد  لنقص  املراكز  منظور  يف  ملحوظة  اختالفات 
يف املحافظات. ونتيجة احلصار الذي ُفرَض على البالد 
يف  ملحوظ  نقٌص  لوِحَظ  متوز/يوليو،  حرب  خالل  يف 
أفادت حواىل نصف  فقد  واملازوت.  الكهرباء،  البزنين، 
املراكز يف أحناء املحافظات حباجتها امللّحة إىل البزنين 
النقل،  لوسائل  بالنسبة  نظرًا ألمهيته  احلرب  خالل 
40 يف املائة للكهرباء، 27 يف املائة للمازوت الضروري 
ملولّدات الكهرباء. وحبسب النتائج، َشهَد البقاع أعلى 
مستوى من النقص مقارنة" مع املحافظات األخرى. 

حاالت الرفض

املراكز غري العاملة 

املتضررة 

الواقعة يف منطقة 
ُمستهدفة عسكريا

قيود مالية 

أسباب غري متعلقة 
بالتحديد باحلرب 

املراكز العاملة والفاعلة

4  0  0  0  1  2  1

9  4  1  2  0  1  1

2  1  1  0  0  0  0

4  2  0  1  0  1  0

1  1  0  0  0  0  0

2  0  0  1  0  0  1

67  3  7  6  6  32  13
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وملا ُطلَب من مجيع املراكز يف املحافظات قيد املسح 
د أبرز مشكلَتَني واجهتهما خالل احلرب، بّلغت  أن تعدِّ
األدوية  مثل  واإلمدادات  اللوزم  نقص  عن  األغلبية 
إمدادات  يف  نقص  يتبعها  املائة(،  يف   65( والغذاء 

النفط والكهرباء )47 يف املائة(. 

وقد سامهت الئحة مؤلفة من تسع مواد أساسية 
تضّمنت الغذاء، األدوية، الفرشات اخلاصة باملسنني، 
خالل  املراكز  احتياجات  دراسة  يف  وغريها،  الثياب 
متوز/يوليو  حرب  اعتداءات  ديناميات  ونتيجة  األزمة. 
على لبنان، اليت متّثلت بدمار جسور حيوية يف البالد 
دخول  احنصر  بالكامل،  لبنان  وحصار  املطار  وإقفال 
املوارد  على  املناطق  مجيع  إىل  األساسية  اللوازم 
املحلية. وبالتايل، أعربت غالبية املراكز يف املحافظات 
املناطق  يف  القائمة  املراكز  فيها  مبا  املسح،  قيد 
اعتداءاٍت مباشرة، عن حاجتها  تُكن حمّط  اليت مل 
اخلاصة  واألدوية  املائة(،  يف   85( الغذاء  إىل  امللّحة 
باألمراض املزمنة )73 يف املائة(، واللوازم الطبية )53 
يف املائة(، باإلضافة إىل احلاجة لألغطية والبطانيات 
املائة(.  املائة( واحلفاضات )57 يف  والفرشات )63 يف 
السكان  ربع  نتيجة هتجري   الوضع  تفاقم هذا  وقد 
)حواىل 900.000 نسمة( إىل مناطق أكثر أمانًا مثل 
تقريبًا  املراكز  مجيع  أفادت  حيث  لبنان  وجبل  بريوت 
الغذاء  إىل  حباجتها  املُحافَظتَني  هاتنَي  يف  القائمة 
على  املائة  يف  و88  املائة  يف   100( احلرب  فترة  خالل 
إىل جمموعة  احلاجة  أثار  فقد  التهجري  أما  التوايل(.  
للوقاية من  أّويل  بالنظافة كتدبري  اخلاصة  املواد  من 
ة  رين املُكتظَّ انتشار األمراض والعدوى يف مراكز املُهجَّ
بالسكان. وعندما ُطلَب من املراكز حتديد احتياجاهتا 
األّولية خالل فترة احلرب، أفادت أّن الغذاء )57 يف املائة( 
اليت  املواد  هي  املزمنة  باألمراض  اخلاصة  واألدوية 
كانت بأمّس احلاجة إليها خالل احلرب، يتبعها اللوازم 
الطبية )بنسبة 18 يف املائة( )جدول رقم 3.4(. واجلدير 
بالذكر أن املناطق األكثر أمانًا، مثل بريوت وجبل لبنان، 
أعربت عن أبرز االحتياجات نظرًا الستقباهلا السكان 

رين خالل احلرب.   املُهجَّ

هذا وقد أماطت املقابالت اللثام عن املزيد من احلوادِث 
خالل  يف  املراكز  واجهتها  اليت  املحددة  واملشكالت 
إيواء  املراكز مشكالت يف  احلرب. فقد واجهت بعض 
املزيد من األشخاص الذين يسعون إىل مأوى )10 يف 
املائة( أو حىت واجهت مشكالٍت أخرى مفادُها اختالط 
أماكن النوم واحلمامات للرجال والنساء )5 يف املائة(. 
بُلِّغ عن حادث واحٍد ذي طابٍع سياسي يف مركزٍ  وقد 
أولَت املراكز اهتمامًا خاصًا  يف بريوت. بصورٍة عامة، 
لألحداث والعوارِض الصحية، إذ متّكنت 68 يف املائة 
األقل  واحد على  املراكز من تسمية مستشفى  من 
لإلحالة إليه يف حال وقوع أّي طارٍئ صحي، يف حني 
متّكنت 43 يف املائة من هذه املراكز من إجراء اختبارات 
تشخيصية خالل احلرب عندما استدَعت احلاجة إليها 

)بيانات غري ظاهرة(

 2،3 استجابة املراكز

فئتَني  إىل  األزمة  إزاء  املراكز  فعل  رّدات  انقسمت 
استباقية.  واستجابة  تفاعلّية  استجابة  واسعتَني: 
املراكز  تفاعل  إطار  يف  التفاعلية  االستجابة  تدخل 
نتيجة أثر احلرب املباشر عليها. ويضّم هذا النوع من 
املوارد  نقص  لتلبية  اتّخاذها  مت  إلجراءات  االستجابة 
وطبيعتها  مة  املُقدَّ اخلدمات  مستوى  مع  والتأقلم 
االستباقية  االستجابة  أما  و3.6(.   3.5 رقم  )جدولَي 
جمموع  على  رّدًا  املراكز  اختذهتا  مبادرات  فتعكس 
االحتياجات العامة الناشئة عن املجتمع )جدول رقم 
3.9(. ويضّم هذا النوع من التجاوب إجراءات اختذهتا 
إىل  باإلضافة  القائم،  الوضع  مع  للتأقلم  املراكز 
رين، وتشكيل جلان طوارئ، والتعاون  التفاعل مع املُهجَّ
لضمان  مبادرات  واختاذ  خمتلفة،  منظمات  مع 
واللوازم الضرورية. هذا وقد مت  املوارد  حصوهلا على 
املراكز لتجاوهبا مع االحتياجات خالل  قياس منظور 
احلرب، يف العينة موضوع املسح )جدول رقم 3.10(. 

استجابات تفاعلية   1.2.3

واجهت مخسة مراكز كانت عاِملة يف خالل الصراع، 
أضرارًا ماّدية جسيمة أو متوّسطة. فاضُطرَّ مرَكزان 
من  لفترة  أبواهبما  إقفال  إىل  املراكز  هذه  بني  من 
الفترات يف حني أُجبِرَ مركزان آخران على نقل مكان 
املركز إىل موقٍع آخر. أما املراكز اليت عانت من نقٍص 
رّحبَت  فقد  البشرية  املوارد  يف  متوّسط  أو  ملحوظ 
مببادرة املتطّوعني ملساعدهتا يف تقدمي اخلدمات )15 
يف املائة( ، أو تعاونت مع مؤسسات أخرى معنية مبنح 
اخلدمات )15 يف املائة(، يف حني عمل بعض املراكز )5 
دت  يف املائة( على توظيف عّمال ُجدد من جهة أو مدَّ
انقطاع  وبسبب  أخرى.  جهة  من  العمل  ساعات 
الطاقة املركزية مت تزويد العديد من املراكز بالطاقة 
أّن  إال  مجاعية،  أو  خاصة  مولّدات  عرب  الكهربائية 
النقص يف إمدادات النفط الضروري هلذه املولّدات 
ولوسائل النقل قد شّكل مشكلة أخرى ملواجهتها، 
أو  باهظة،  بأسعارٍ  النفط  املراكز على شراء  أجرب  ما 
على  للحصول  أخرى  ومنظمات  أفراد  مع  التعاون 
اضطرار  عن  املراكز  من  العديد  أبلغ  وقد  اإلمدادات. 
طويلة  لساعات  االنتظار  إىل  موّظفيها  من  العديد 
على  احلصول  بغية  البزنين  حمطات  يف  الصّف  يف 

البزنين.

لتلبية  اخلدمات  تقدمي  يف  بتغّيراٍت  احلرب  تسّببت 
وأفعل  أفضل  بطريقٍة  املستجدة   الناس  حاجات 
كانت  طرأت  اليت  التغيريات  من   .)3.6 رقم  )جدول 
َمت إىل كلٍّ من املراكز واملجتمعات  اخلدمات اليت ُقدِّ
يف 57 يف املائة من جمموع املراكز. وقد عمل حواىل 
ربع عدد املراكز )22 يف املائة( اليت كانت تُعىن سابقًا 
فقط بتقدمي اخلدمات داخل املركز، على توزيع خدماته 

على املجتمع. أضف إىل ذلك، أبلغ 11 مركزًا )17 يف 
عن  الصادرة  النداءات  تلبية  على  قدرته  عن  املائة( 
بعض املجتمعات، جلهة نقل املسنني إىل مناطق أكثر 

أمانًا أو نقل حاالت طارئة إىل املستشفيات. 

بصورة عامة، تضّمنت اخلدمات اليت ارتفعت وتريهتا 
خالل فترة احلرب خدمات أساسية وحيوية للبقاء على 
قيد احلياة، على غرار اخلدمات الطبية واألدوية والغذاء 
الذي  األساسي  الدعم  زاد  وقد   .)3.6 رقم  )جدول 
املائة  إذ قّدمت 85 يف  زيادًة ملحوظة  املراكز  قّدمته 
من املراكز خالل احلرب كالً من البطانيات واألغطيَة 
والفرشات اخلاصة والثياب مقارنًة بنسبة 73 يف املائة 
قبل اندالع احلرب.  يف املقابل، اخنفضت خالل احلرب 
خدمات أخرى مثل تقدمي املشورة، وتنظيم النشاطات 
الثقافية والترفيهية أو حىت تقدمي خدمات الصحة 
املساِعدة  األجهزة  تقدمي  تدنّت نسبة  العقلية. كما 
واملعونات يف املراكز قيد املسح. بصورة عامة، أشارت 
وطبيعتها  اخلدمات  نوع  يف  التغيري  أّن  إىل  النتائج 
هو تغيريٌ قصري األجل، إذ استعادت معظم اخلدمات 
تَُدم  انتهاء احلرب يف حني مل  الطبيعي بعد  جمراها 
َمت خالل فترة الصراع بعد  اخلدمات احلديثة اليت ُقدِّ

أن وضعت احلرب أوزارها )جدول 3.7(.

مت جتميع بيانات حمددة خالل إجراء املسح حول اخلدمات 
مة إىل املسنني املترددين إىل  الغذائية الضرورية املُقدَّ
املراكز )جدول 3.8(. وقد أظهر املسح أّن 66 يف املائة 
حني  يف  احلرب،  خالل  الغذاء  قّدمت  قد  املراكز  من 
قّدمت نسبة 75 يف املائة من بينها كمّية مناسبة 
املراكز،  نصف  حواىل  وحبسب  الساِخن.  الطعام  من 
فقد قّدمت كميات مالئمة من السوائل واأللياف إىل 
املسنني خالل احلرب، كما قّدمت 68 يف املائة و61 يف 
املائة من املراكز مواد مغّذية سهلة املِضغ واالبتالع 
ومحيات خاصة )قليلة امللح وخاصة باملُصابني بداء 

السّكري( كلٌّ على التوايل.

2.2.3 استجابات استباقية

االستعالم  عرب  االستباقية  االستجابات  دراسة  متت 
بطريقٍة  املراكز  اختذهتا  اليت  اإلجراءات  عن خمتلف 
استباقية رّدًا على األزمة )جدول 3.9(. وقد أفادت 40 
خدماهتا  نطاق  وّسعت  بأهنا  املراكز  من  املائة  يف 
غري  أخرى  عمرية  فئات  تغطية  تستطيع  حىت 
املسنني، يف حني أفادت 60 يف املائة منها أهنا أدخلت 
قوانني  من  التخفيف  مفادها  أنظمتها  إىل  تغيرياٍت 
القبول الّصارمة. أضف إىل أّن 5 يف املائة من املراكز 
هلندسة  وتغيريها  تعديلها  عن  أبلغت  املسح  قيد 
من  أكرب  عدد  استيعاب  من  تتمكن  حىت  مراكزها 
تفاعلت نسبة ملحوظة  وقد  إليها.  الالجئني  الناس 
من املراكز )85 يف املائة( مع السكان املهجرين داخليًا، 
الطبية  اخلدمات  تقدمي  بني  معهم  تفاعلها  فتراوح 

داخل املراكز )60 يف املائة(، ويف املجتمع )45 يف املائة(، 
واملواد  واألغِطية  والفرشات  والثياب  الغذاء  وتوزيع 
وقد  هذا  رين.  املُهجَّ السكان  إىل  بالنظافة  اخلاصة 
حّضت أحداث احلرب ونتائجها 58 يف املائة من املراكز 
تشكيل  على  اجلنوب،  يف  القائمة  تلك  سيما  وال 
جلنة طوارئ. وقد عملت هذه اللجان بالتعاون الوثيق 
على  عملت  كما  املائة(  )51 يف  أخرى  منظماٍت  مع 
تعبئة املوارد الضرورية واختاذ الترتيبات الالزمة لقبول 
الالجئني أو إحالتهم إىل مراكز أخرى )43 يف املائة و30 

يف املائة على التوايل( )بيانات غري ظاهرة(. 

تضافرت  فقد  املراكز،  من  املائة  يف   79 وحبسب 
جهودها خالل احلرب مع جهود مراكز أخرى ومنظمات 
املائة(  املائة و65 يف  )66 يف  حكومية وغري حكومية 
العديد  بادر  وقد  املائة(.  يف   32( سياسية  وأحزاٍب 
من هذه املراكز بإجراء اتصاالته بغية احلصول على 
ل كلٌّ من الغذاء واألدوية اخلاصة  اهلبات: حيث شكَّ
باألمراض املزمنة اخلدمات األكثر طلبًا، تبعها الدعم 
األساسي على غرار األغطية/البطانيات والفرشات 
اخلاصة )43 يف املائة( واحلفاضات ) 42 يف املائة(. أما 
اللوازم الطبية والثياب واملواد اخلاصة بالنظافة فقد 
طالبت هبا 39 يف املائة من املراكز. هذا مع اإلشارة 
إىل أّن املراكز القائمة يف حمافَظتَي بريوت وجبل لبنان 
نداءات  من  نسبة  أكرب  سّجلت  اليت  املراكز  كانت 

املساعدة.  

3.2.3 تصّور املراكز الذايت ملفهوم االستجابة

جتاوهبا  جلهة  املراكز  إدارة  منظور  عن  املسح  كشف 
 .)3.10 )جدول  احلرب  خالل  املسنني  احتياجات  مع 
املراكز تقريبًا، متّكنت هذه األخرية من  فبحسب ثلث 
تلبية مجيع احتياجات املسنني تقريبًا، يف حني اعتربت 
مبستوى  حتظى  كانت  أهنا  املراكز  من  املائة  يف   10
املائة(.  يف   25-0( الشيء  بعض  منخفض  جتاوب 
املحافظات،  بني  فيما  اختلف  قد  املنظور  هذا  أّن  إال 
حيث أبلغت املراكز القائمة يف البقاع والشمال عن 

مستوى جتاوٍب أفضل من املحافظات األخرى. 

3.3 جهوزية املراكز قبل األزمة ويف 
خالهلا  وما وبعدها  

يف  جلهوزيتها  الذايت  املراكز  منظور  قياس  مت  لقد 
مواجهة حاالت الطوارئ ما قبل حرب متوز/يوليو، ويف 
خالهلا وما بعدها )جدول 3.12(. فقبل احلرب، بلغت 
جهوزية املراكز حّدها األدىن يف بريوت وجبل لبنان )حوايل 
25 يف املائة( مقارنًة باملحافظات األخرى )تتراوح بني 
33 و43 يف املائة(، إال أن وجود خطة عمل للتكّيف مع 
أي كارثٍة قد تطرأ كان أكثر جليًا بني املراكز املوجودة يف 
الشمال واجلنوب. أما يف خالل احلرب، ففي حني أفاد 27 
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يف املائة فقط من املراكز عن تطبيقها خلطط عمل 
موضوعة سابقًا خّصيصًا حلاالت الطوارئ، استَنبط 
انتهاء  وبعد  جديدة.  استراتيجيات  املراكز  هذه  ثِلثَي 
املائة(  يف   55( تقريبًا  املراكز  نصف  وضعت  احلرب، 
خطط عمل استراتيجية حلاالت طوارئ مستقبلية، 
إال أّن 24 يف املائة فقط منها اختذت إجراءات عملّية 
عن  املراكز  من  التحقق  ولدى  املبادرات.  هذه  لتنفيذ 
حالة  أي  ملواجهة  جهوزيتها  إزاء  الراهن  تصّورها 
طارئة يف املستقبل، قّدم نصف املراكز تقريبًا )48 يف 
املائة( جوابًا إجيابيًا يثّبت النتائج القائمة على اخلطط 

االستراتيجية اخلاصة بفترة ما بعد احلرب.

4،3 حتليل الفجوات/الثغرات 
القائمة

بني  القائم  االختالف  حتديد  إىل  الثغرات  حتليل  يرمي 
األداء األمثَل أو مستوى اجلهوزية والوضع الراهن ألي 
منظمة، مبا فيها املراكز موضوع هذا البحث. ويشّكل 
املجاالت  لتحديد  أداة  الثغرات/الفجوات  حتليل 
وصياغة  القدرات،  بناء  خالل  من  للتحسني  األّولية 
هذا  يقّدم  أن  املمكن  ومن  تعديلها.  أو  السياسات 
إجراء  عملية  وتتطّلب  للتحسني.  جماالت  التحليل 
حتليٍل الثغرات القائمة تقومي وتوثيق أداء املنظمة أو 
جهوزيتها لتنفيذ مهامها. ويتم مقارنة األداء احلايل 
باألداء األمثل وبأي معايري موجودة أو غريها من النماذج. 
اليت  للمجاالت  فتُعطى  التحسني  يف  األولوية  أما 
بأعلى نسبة  واليت حتظى   )2( أكثر أمهية   )1( هي: 
اختالف بني الوضع الراهن واملستوى املرجو واملرغوب 
فيه. وميكن حتليل الثغرات على املستوى االستراتيجي 

أو التنفيذي ألي منظمة. 

أّن  إىل  الثغرات  حتليل  نتائج  تشري  الدراسة،  هذه  يف 
نسبة املراكز اليت عّبرت عن حاجتها إىل أّي ماّدٍة من 
بإجراء  بادرت  اليت  املراكز  نسبة  من  أعلى  هي  املواد 
)جدول  املعونة  على  للحصول  الالزمة  االتصاالت 
3.11(. فقد حصلت غالبية املراكز اليت طلبت املعونة 
احلفاضات  أّن  واملالحظ  الدعم.  من  كبري  قدرٍ  على 
اليت  توافرًا، فاملراكز  األقّل  املساعدة كانت  واألجهزة 
املائة  42 يف  بلغت  قد  باحلفاضات  بتزويدها  طالبت 
املائة من  28 يف  أبلغت  املراكز، يف حني  من جمموع 
من منظمات  احلفاضات  على  املراكز عن حصوهلا 
حكومية وغري حكومية بشكل رئيسي. وقد طالبت 
املساعدة  باألجهزة  بتزويدها  املراكز  املائة من  18 يف 
أفادت حبصوهلا  قد  منها  فقط  املائة  10 يف  أّن  إال 
بالغذاء  متّثلت  قد  إحلاحًا  األكثر  احلاجة  أّن  إال  عليها. 
)85 يف املائة( مث تبَعتها األدوية. وكان لنصف املراكز 
تقريبًا اليت عّبرت عن حاجتها إىل اإلمدادات الغذائية 
مجيع  حصل  حني  يف  األخرية،  هذه  من  يكفيها  ما 
املراكز تقريبًا اليت طالبت بالغذاء )58 يف املائة( على 

غري  املنظمات  املائة(، معظمها من  )57 يف  اهلبات 
احلكومية. وقد برزت حاجة 73 يف املائة من املراكز إىل 
األدوية اخلاصة باألمراض املُزمنة، إال أّن 58 يف املائة 
فقط من املراكز قد طالبت هبا، يف حني حِظيَت 42 
يف املائة فقط منها هبذه األدوية. أضف إىل أّن حوايل 
الدعم  وإىل  أخرى  أدوية  إىل  احتاجت  قد  املراكز  ثلثَي 
وقد  بالنظافة.  اخلاصة  واملواد  والثياب  الرئيسي 
حِظيَت غالبية املراكز اليت طالبت باملساعدة باللوازم 
واإلمدادات من املنظمات غري احلكومية بشكٍل خاص، 
باستثناء الثياب اليت قّدمت مبعظمها من املنظمات 

السياسية واألفراد. 

5،3 مصادر التمويل

أشار املسح إىل مصادر التمويل واإلمدادات يف خالل 
غري  املنظمات  أّن  فتبّين   ،)3.14-3.13 )جدواَل  احلرب 
احلكومية كانت املصدر الرئيس للهبات اخلاصة جبميع 
الوكاالت  من  م  املُقدَّ الدعم  ارتكز  وقد  تقريبًا.  املواد 
واألدوية  الطبية  واللوازم  الغذاء  على  احلكومية 
لغريها  ملحوظ  دعٍم  مع  املزمنة  باألمراض  اخلاصة 
من العقاقري. وقد ترّكزت جهود اهليئة العليا لإلغاثة 
بالغذاء  املتمّثلة  اهلبات  تقدمي  على  أكرب  بصورٍة 
القطاع اخلاص هبات  التنظيف، يف حني قّدم  ومواد 
من مجيع األنواع، متّثل أبرزها بتقدمي الغذاء والثياب. 
ولدى تقومي توافر املواد الضرورية، أظهرت الدراسة أّن 
ما يزيد عن 50 يف املائة من املراكز مل تكن تتمّتع بقدرٍ 

كاٍف من املواد.

6،3 عالقة املراكز بوزارة الشؤون 
االجتماعية ووزارة الصحة وأبرز 

احلوادث اليت وقعت يف خالل احلرب

أفادت 19 يف املائة فقط من املراكز عن عالقة جيدة 
بني املراكز ووزارة الشؤون االجتماعية، يف حني أبلغت 
نسبة ملحوظة )63 يف املائة( من املراكز قيد املسح 
فترة  خالل  يف  الطرَفني  بني  العالقة  هذه  غياب  عن 
احلرب، يف حني أفادت 7 يف املائة فقط من هذه املراكز 
احلرب.  والوزارة يف خالل  املراكز  بني  التعاون  وجود  عن 
ووزارة الصحة حبيث  املراكز  وقد تفاوتت العالقة بني 
أبلغت حواىل 30 يف املائة من هذه املراكز عن عالقتها 
منها  املائة  يف   33 أفادت  حني  يف  الوزارة،  مع  اجليدة 
عن  املائة  يف  و13  الصحة  بوزارة  اتصاهلا  عدم  عن 
تعاوهنا مع الوزارة يف خالل فترة احلرب لظروٍف طبية 

وللحصول على األدوية. 

وقد أبلغ يف خالل التقومي عن بعض األحداث: أفادت 
3 مراكز عن مواجهتها مشكالت جلهة حتديد هوية 

تاهوا خالل عمليات اإلجالء،  يف حني  الذين  املسنني 
واجهت أربعة مراكز مشكالت لدى نقل املَرضى إىل 
رجٍل  وجودِ  عن  واحٌد  مركزٌ  أبلغ  كما  املستشفيات. 
مسنٍّ يعيش مبفرده وََقع وَكَسرَ رجله لكنه بِقَي ثالثة 
مجيع  غياب  إىل  نظرًا  ورعاية  عالٍج  أيِّ  دون  من  أيام 

جريانه بفعل إالجالء.
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جدول رقم )3.2(جدول رقم )3.2(
أثر الحرب على المراكز بحسب المحافظات )يتبع(أثر الحرب على المراكز بحسب المحافظات

املحافظات )عدد=67(املحافظات )عدد=67(

املجموع النبطّية  اجلنوب  البقاع  الشمال  جبل لبنان  بريوت  املجموعاإلجابة   النبطّية  اجلنوب  البقاع  الشمال  جبل لبنان  بريوت  اإلجابة  

عدد )%( عدد )%(  عدد )%(  عدد )%(  عدد )%(  عدد )%(  عدد )%(عدد )%(  عدد )%(  عدد )%(  عدد )%(  عدد )%(  عدد )%(  عدد )%( 
)%100( 67  )%5( 3  )%10( 7  )%9( 6  )%9( 6  )%48( 32  )%19( 13

      

)%19( 13  )%100( 3  )%29( 2  )%33( 2  )%0( 0  )%12( 4  )%15( 2

)%19( 13  )%0( 0  )%14( 1  )%50( 3  )%33( 2  )%16( 5  )%15( 2

)%62( 41  )%0( 0  )%57( 4  )%17( 1  )%67( 4  )%72( 23  )%70( 9

)%13( 9  )%67( 2  )%14( 1  )%33( 2  )%0( 0  )%16( 5  )%0( 0

      

)%28( 19  )%0( 0  )%29( 2  )%50( 3  )%17( 1  )%28( 9  )%31( 4

)%39( 26  )%67( 2  )%14( 1  )%50( 3  )%0( 0  )%47( 15  )%39( 5

)%27( 18  )%0( 0  )%14( 1  )%67( 4  )%17( 1  )%31( 10  )%15( 2

)%51( 34  )%0( 0  )%43( 3  )%67( 4  )%50( 3  )%56( 18  )%46( 6

)%18( 12  )%0( 0  )%14( 1  )%50( 3  )%0( 0  )%25( 8  )%0( 0

)%10( 7  )%25( 1  )%14( 1  )%0( 0  )%0( 0  )%16( 5  )%0( 0

)%10( 7  )%0( 0  )%0( 0  )%17( 1  )%33( 2  )%9( 3  )%8( 1

      

)%10( 7  )%0( 0  )%0( 0  )%0( 0  )%0( 0  )%12( 4  )%23( 3

)%35( 23  )%67( 2  )%43( 3  )%33( 2  )%33( 2  )%38( 12  )%23( 3

)%55( 37  )%33( 1  )%57( 4  )%67( 4  )%67( 4  )%50( 17  )%54( 7

)%65( 43  )%0( 0  )%57( 4  )%33( 2  )%50( 3  )%75( 24  )%69( 9

)%47( 31  )%100( 3  )%0( 0  )%83( 5  )%33( 2  )%44( 14  )%54( 7

)%23( 15  )%33( 1  )%57( 4  )%50( 3  )%33( 2  )%6( 2  )%23( 3

)%12( 8  )%0( 0  )%0( 0  )%17( 1  )%0( 0  )%16( 5  )%15( 2

جمموع

املستوى التشغيلي يف 
خالل احلرب

أقل من العادي

كالعادة 

أكثر من العادي

األضرار املادية )%نعم(

حاالت نقص مهّمة
معتدلة )%نعم(

موارد بشرية

تيار كهربائي

مازوت

بزنين )نفط(

غاز

مياه

موارد االتصاالت

مشكالت استضافة 
عدد إضايف من املسنني 
الذين يبحثون عن مأوى

نعم 

كال

غري قابل للتطبيق

أبرز املشكالت املُواَجهة 

نقص يف اإلمدادات
اللوازم

نقص يف النفط، 
الكهرباء، إخل.

مشكالت يف الوصول
إىل اخلدمات 

نقص يف املوارد 
البشرية
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جدول رقم )3.3(
تقويم االحتياجات بحسب المحافظات*

* إن النسب املئوية ال تبلغ نسبة 100 يف املائة مبا أّن األجوبة تضّم أكثر من بنٍد واحد

املحافظات )عدد=67(

املجموع النبطّية  اجلنوب  البقاع  الشمال  جبل لبنان  بريوت  اإلجابة  

عدد )%( عدد )%(  عدد )%(  عدد )%(  عدد )%(  عدد )%(  عدد )%( 

)%85( 57  )%67( 2  )%71( 5  )%83( 5  )%67( 4  )%88( 28  )%100( 13

)%73( 49  )%67( 2  )%86( 6  )%50( 3  )%67( 4  )%66( 21  )%100( 13

)%53( 35  )%33( 1  )%14( 1  )%60( 3  )%67( 4  )%53( 17  )%69( 9

)%66( 44  )%67( 2  )%86( 6  )%17( 1  )%67( 4  )%59( 19  )%92( 12

)%57( 38  )%0( 0  )%43( 3  )%33( 2  )%17( 1  )%66( 21  )%85( 11

)%63( 42  )%33( 1  )%57( 4  )%17( 1  )%50( 3  )%69( 22  )%85( 11

)%64( 43  )%33( 1  )%43( 3  )%17( 1  )%67( 4  )%72( 23  )%85( 11

)%25( 17  )%0( 0  )%0( 0  )%0( 0  )%33( 2  )%28( 9  )%39( 5

)%61( 41  )%33( 1  )%71( 5  )%33( 2  )%50( 3  )%63( 20  )%77( 10

جدول رقم )3.4(
تصّور المراكز ألكثر اللوازم حاجًة وضرورًة 

في خالل الحرب*

* إن النسب املئوية ال تبلغ نسبة 100 يف املائة مبا أّن األجوبة تضّم أكثر من بنٍد واحد    

عدد )%( املواد  

حاجة املركز إىل: )% نعم(

الغذاء

أدوية لألمراض املزمنة 

اللوازم الطبية 

غريها من األدوية 

احلفاضات

األغطية/البّطانيات/
الفرشات اخلاصة

الثياب 

األجهزة املساعدة/
املَعونات

املواد اخلاصة بالنظافة 

)%57( 38

)%57( 38

)%18( 12

)%10( 7

)%12( 8

)%4( 3

)%4( 3

)%6( 4

الغذاء

أدوية لألمراض املزمنة 

اللوازم الطبية 

غريها من األدوية 

احلفاضات

األغطية/البّطانيات/
الفرشات اخلاصة

الثياب 

الدعم الّنفسي 
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جدول رقم )3.5(
 استجابة المراكز لألضرار المادية ولنقص

الموارد البشرية

جدول رقم )3.6(
استجابة المراكز ألزمة الحرب: تغّيرات في نوع 

مة وفي طبيعتها الخدمات الُمقدَّ
ما بعد احلرب يف خالل احلرب  قبل احلرب   

عدد )%( عدد )%(  عدد )%( 

3  40  2

3  40  2

1.5  20  1

5  16  3

15  53  10

15  53  10

5  16  3

استجابة املراكز لألضرار 
املادية البارزة واملعتدلة 

)عدد= 5(

إقفال املركز 

نقل املركز إىل موقٍع 
جديد

فني تعبئة املوظَّ

االستجابة حلاالت نقص 
بارزة/معتدلة يف املوارد 

البشرية )عدد=19( 

توظيف عاِملني ُجدد

تعبئة متطوِّعني

التعاون مع مراكز أخرى 

متديد ساعات العمل

% من أصل جمموع املراكز % من املراكز تعاين من آثار خطرية/معتدلة  العدد 

املجموع
توفري اخلدمات 

داخل املركز فقط 
يف املجتمع فقط
يف كلتا احلالَتني: 
داخل املركز ويف 

املجتمع
مة:  نوع اخلدمات املُقدَّ

خدمات طبية
أدوية 

خدمات النقل
أجهزة مساِعدة/

معونات
نشاطات )ترفيهية، 

فكرية(
خدمات اجتماعية 

)تقدمي املشورة(
خدمات خاصة 

بالنظافة 
غذاء- وجبات 

الطعام
املساعدة املالية/

النقدية
الدعم األساسي 
)بطانيات، ثياب، 
فرشات خاصة(

مساعدة املسنني 
على إجياد أقارهبم

رعاية املسنني
املساعدة يف ترتيبات 

اجلنازة 
خدمات الصحة 

العقلية
تلبية نداءات اإلغاثة

)%100( 67  )%100( 67  )%100( 67
  

)%42( 28   )%21( 14  )%43( 29
)%12( 8   )%22( 15  )%12( 8

)%46( 31   )%57( 38  )%45( 30
  

)%73( 49  )%78( 52  )%72( 48
)%77( 52  )%82( 55  )%73( 49
)%29( 19  )%31( 21  )%29( 19

)%64( 43   )%52( 35  )%64( 43

)%61( 41   )%33( 22  )%69( 46

)%79( 53   )%61( 41  )%84( 56

)%51( 34  )%51( 34  )%52( 35

)%70( 47   )%78( 52  )%67( 45

)%51( 34   )%42( 28  )%53( 35

)%75( 50   )%85( 57  )%73( 49

)%21( 14  )%24( 16  )%27( 18

)%48( 32   )%39( 26  )%54( 36

)%48( 32   )%24( 16  )%36( 24

)%61( 41   )%36( 24  )%59( 39

)%0( 0  )%17( 11  )%0( 0



29

جدول رقم )3.7(
توّزع الخدمات الُمستحدثة والمستدامة بحسب 

نوع الخدمات

جدول رقم )3.8(
الخدمات الغذائية في خالل الحرب

* نَسب مئوية ُمحتَسبة للمراكز اليت قّدمت الغذاء

املحافظات )عدد=67(

املجموع النبطّية  اجلنوب  البقاع  الشمال  جبل لبنان  بريوت  اإلجابة  

عدد )%( عدد )%(  عدد )%(  عدد )%(  عدد )%(  عدد )%(  عدد )%( 
)%66( 44  )%67( 2  )%86( 6  )%50( 3  )%17( 1  )%72( 23  )%69( 9

      

)%75( 33  )%100( 2  )%100( 6  )%100( 3  )%0( 0  )%65( 15  )%78( 7

)%68( 30  )%100( 2  )%33( 2  )%100( 3  )%0( 0  )%74( 17  )%67( 6

)%61( 27  )%0( 0  )%50( 3  )%100( 3  )%0( 0  )%70( 16  )%56( 5

)%75( 33  )%100( 2  )%50( 3  )%100( 3  )%0( 0  )%74( 17  )%89( 8

)%84( 37  )%100( 2  )%100( 6  )%100( 3  )%0( 0  )%87( 20  )%67( 6

)%73( 32  )%100( 2  )%50( 3  )%100( 3  )%0( 0  )%78( 18  )%67( 6

املجموع

نوع اخلدمات املُقدَّمة: 

خدمات طبية

أدوية 

خدمات النقل

أجهزة مساِعدة/
معونات

نشاطات )ترفيهية، 
فكرية(

خدمات اجتماعية 
)تقدمي املشورة(

خدمات خاصة 
بالنظافة 

غذاء- وجبات 
الطعام

املساعدة املالية/
النقدية

تقدمي الدعم 
األساسي )بطانيات، 
ثياب، فرشات خاصة(

مساعدة املسنني 
على إجياد أقارهبم

رعاية املسنني

تقدمي املساعدة يف 
ترتيبات اجلنازة 

خدمات الصحة 
العقلية

)%100( 67  )%100( 67

 

)%1( 1  )%9( 6

)%3( 2  )%12( 8

0  )%13( 9

)%1( 1  )%3( 2

0  )%1( 1

0  )%1( 1

0  )%6( 4

)%5( 3  )%17( 11

0  )%3( 2

)%1( 1  )%17( 11

0  )%5( 3

0  )%6( 4

)%1( 1  )%3( 2

0  0

العدد )%( العدد )%( 

خدمات مت استدامتها بعد انتهاء احلرب خدمات مت استحداثها حديثًا خالل احلرب   

توفري الغذاء

القدرة على تأمني*: 

كمية مناسبة 

نوعية مالئمة )سهلة 
االبتالع(

محية خاصة 
)للمصابني بداء 

السكري، قليلة امللح(

وجبات طعام ساخنة 

كمية كافية من 
السوائل

كمية كافية من 
األلياف
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جدول رقم )3.9(جدول رقم )3.9(
االستجابة االستباقية للمراكز )تابع(االستجابة االستباقية للمراكز

* اللوازم/اإلمدادات = الغذاء، الثياب، األغطية، البّطانيات، الفرشات واملواد اخلاصة بالنظافة   

املحافظات )عدد=67(املحافظات )عدد=67(

املجموع النبطّية  اجلنوب  البقاع  الشمال  جبل لبنان  بريوت  املجموعاإلجابة   النبطّية  اجلنوب  البقاع  الشمال  جبل لبنان  بريوت  اإلجابة  

عدد )%( عدد )%(  عدد )%(  عدد )%(  عدد )%(  عدد )%(  عدد )%(عدد )%(  عدد )%(  عدد )%(  عدد )%(  عدد )%(  عدد )%(  عدد )%( 
تقدمي اخلدمات إىل فئاٍت 

عمرية غري املسنني

تعديل يف:

اهلندسة الداخلية 
للمركز

أنظمة املركز

التفاعل مع السكان 
املهجرين داخليًا )%نعم(

تقدمي اخلدمات الطبية 
داخل املركز

تقدمي اخلدمات الطبية 
يف املجتمع 

توزيع اللوازم/
اإلمدادات* يف املجتمع

صة  تشكيل جلنة خمصَّ
حلاالت الطوارئ خالل 

احلرب )%نعم(

تعاون املركز مع منظمات 
أخرى خالل احلرب

نوع املنظمة 

حكومية 

منظمة غري حكومية 

أحزاب سياسية 

البدء باالتصاالت 
للحصول على املعونة 

فيما خيص:

الغذاء

أدوية لألمراض املزمنة 

اللوازم الطبية 

غريها من األدوية 

احلفاضات

األغطية/البّطانيات/
الفرشات اخلاصة

الثياب 

األجهزة املساعدة/
املَعونات

املواد اخلاصة بالنظافة 

اخلِيَم 

املال

املجموع

)%40( 27  )%33( 1  )%57( 4  )%33( 2  )%33( 2  )%47( 15  )%23( 3

      

)%5( 3  )%0( 0  )%0( 0  )%0( 0  )%0( 0  )%6( 2  )%8( 1

)%60( 40  )%17( 1  )%86( 6  )%67( 4  )%17( 1  )%59( 19  )%77( 10

)%85( 57  )%100( 3  )%86( 6  )%17( 1  )%83( 5  )%91( 29  )%100( 13

)%60( 40  )%67( 2  )%43( 3  )%0( 0  )%50( 3  )%66( 21  )%85( 11

)%45( 30  )%67( 2  )%57( 4  )%17( 1  )%67( 4  )%44( 14  )%39( 5

)%75( 50  )%67( 2  )%71( 5  )%0( 0  )%50( 3  )%91( 29  )%85( 11

)%58( 39  )%33( 1  )%86( 6  )%33( 2  )%50( 3  )%63( 20  )%54( 7

)%79( 52  )%33( 1  )%100( 7  )%17( 1  )%67( 4  )%90( 28  )%85( 11

)%66( 43  )%0( 0  )%86( 6  )%0( 0  )%50( 3  )%87( 27  )%58( 7

)%65( 42  )%33( 1  )%71( 5  )%0( 0  )%50( 3  )%81( 25  )%67( 8

)%32( 21  )%0( 0  )%29( 2  )%0( 0  )%17( 1  )%45( 14  )%33( 4

)%58( 39  )%0( 0  )%43( 3  )%50( 3  )%0( 0  )%78( 25  )%62( 8

)%58( 39  )%33( 1  )%43( 3  )%50( 3  )%33( 2  )%59( 19  )%85( 11

)%39( 26  )%0( 0  )%14( 1  )%33( 2  )%33( 2  )%47( 15  )%46( 6

)%51( 34  )%33( 1  )%29( 2  )%17( 1  )%33( 2  )%56( 18  )%77( 10

)%42( 28  )%0( 0  )%29( 2  )%17( 1  )%0( 0  )%59( 19  )%46( 6

)%43( 29  )%0( 0  )%14( 1  )%0( 0  )%17( 1  )%59( 19  )%62( 8

)%39( 26  )%0( 0  )%0( 0  )%0( 0  )%33( 2  )%53( 17  )%54( 7

)%18( 12  )%0( 0  )%14( 1  )%0( 0  )%17( 1  )%25( 8  )%15( 2

)%39( 26  )%0( 0  )%43( 3  )%17( 1  )%17( 1  )%50( 16  )%38( 5

)%3( 2  )%0( 0  )%0( 0  )%0( 0  )%0( 0  )%6( 2  )%0( 0

)%19( 13  )%0( 0  )%0( 0  )%0( 0  )%17( 1  )%25( 8  )%31( 4

)%100( 67  )%5( 3  )%10( 7  )%9( 6  )%9( 6  )%48( 32  )%19( 13
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)3. 1 جدول رقم )0
تصّور المراكز الشخصي الستجابتها

املحافظات )عدد=67(

املجموع النبطّية  اجلنوب  البقاع  الشمال  جبل لبنان  بريوت  اإلجابة  

عدد )%( عدد )%(  عدد )%(  عدد )%(  عدد )%(  عدد )%(  عدد )%( 
تصّور املراكز ملفهوم 

االستجابة الحتياجات 
املسنني

منخفض )0-25 يف 
املائة(

أقل من املعّدل )26-
50 يف املائة(

املعّدل )51-75 يف 
املائة(

كامل تقريبًا )100-76 
يف املائة( 

)%10( 7  )%0( 0  )%29( 2  )%0( 0  )%17( 1  )%9( 3  )%8( 1

)%30( 20  )%0( 0  )%29( 2  )%33( 2  )%17( 1  )%31( 10  )%39( 5

)%27( 18  )%67( 2  )%14( 1  )%17( 1  )%17( 1  )%31( 10  )%23( 3

)%33( 22  )%33( 1  )%28( 2  )%50( 3  )%50( 3  )%28( 9  )%31( 3
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)3. 1 جدول رقم )1
نتائج وصفية لجدول تحليل الثغرات القائمة

* ال تبلغ النسبة املئوية معدل 100 يف املائة نظرًا لعدم توفري مجيع املراكز )البالغ عددها 67 مركزًا( اخلدمات الالزمة
  تضّم "الوكاالت احلكومية" كالً من: وزارة الصحة، وزارة الشؤون االجتماعية، البلديات

  تضّم "املنظمات غري احلكومية" كالً من: املنظمات غري احلكومية الوطنية والعربية والدولية. 
  أما "غريها" فتضّم األحزاب السياسية واجلهات املاحنة اخلاّصة 

وكاالت اهليئة  منظمات  وكاالت  اهِلبات اليت   االستهالل باالتصاالت   
توّفر املواد*  غريها  األمم املتحدة  العليا لإلغاثة  غري حكومية  حكومية   مت استالمها  للحصول على املعونة  احلاجة 

الغذاء

أدوية لألمراض املزمنة 

اللوازم الطبية 

غريها من األدوية 

احلفاضات

األغطية/البّطانيات/
الفرشات اخلاصة

الثياب 

األجهزة املساعدة

املواد اخلاصة بالنظافة 

)%4( 2  )%46( 26  )%49( 28  )%58( 22  )%11( 4  )%32( 12  )%68( 26  )%26( 10  )%57( 38  )%58( 39  )%85( 57

)%6( 2  )%51( 18  )%46( 16  )%38( 9  )%8( 2  )%4( 1  )%50( 12  )%46( 11  )%36( 24  )%39( 26  )%53( 35

)%4( 2  )%55( 27  )%39( 19  )%46( 13  )%11( 3  )%4( 1  )%75( 21  )%36( 10  )%42( 28  )%58( 39  )%73( 49

)%7( 3  )%59( 26  )%34( 15  )%37( 11  )%7( 2  )%3( 1  )%53( 16  )%50( 15  )%45( 30  )%51( 34  )%66( 44

)%0( 0  )%65( 11  )%35( 6  )%29( 2  )%0( 0  )%0( 0  )%71( 5  )%29( 2  )%10( 7  )%18( 12  )%25( 17

)%3( 1  )%61( 23  )%37( 14  )%26( 5  )%5( 1  )%5( 1  )%42( 8  )%37( 7  )%28( 19  )%42( 28  )%57( 38

)%10( 4  )%52( 22  )%50( 21  )%42( 11  )%8( 2  )%27( 7  )%35( 9  )%23( 6  )%39( 26  )%43( 29  )%63( 42

)%5( 2  )%58( 25  )%42( 18  )%75( 21  )%7( 2  )%11( 3  )%29( 8  )%0( 0  )%42( 28  )%39( 26  )%64( 43

)%2( 1  )%44( 18  )%49( 20  )%35( 9  )%0( 0  )%42( 11  )%54( 14  )%27( 7  )%39( 26  )%39( 26  )%61( 41

عدد )%( عدد )%(  عدد )%(  عدد )%(  عدد )%(  عدد )%(  عدد )%(  عدد )%(  عدد )%(  عدد )%(  عدد )%( 

زائد غري كايف  كايف 
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)3. جدول رقم )12
تصّور ذاتي لجهوزية المراكز ما قبل اندالع 

الحرب وفي خاللها وما بعدها

)3. جدول رقم )13
توّزع الوكاالت الحكومية للهبات

املحافظات )عدد=67(

املجموع النبطّية  اجلنوب  البقاع  الشمال  جبل لبنان  بريوت  اإلجابة  

عدد )%( عدد )%(  عدد )%(  عدد )%(  عدد )%(  عدد )%(  عدد )%( 
قبل احلرب

مفهوم اجلهوزية 

كانت متلك خطة عمل 
حلاالت الطوارئ

يف خالل احلرب

تطبيق خطة عمل 
خاصة ُمصّممة سابقًا 

حلاالت الطوارئ

استحداث خطة عمل 
جديدة 

ما بعد احلرب

خطط عمل 
استراتيجية حلاالت 
طوارئ مستقبلية 

مبادرات تنفيذية 

حاليًا

مفهوم اجلهوزية الراهن 

)%25( 17  )%33( 1  )%43( 3  )%33( 2  )%0( 0  )%25( 8  )%23( 3

)%30( 20  )%33( 1  )%43( 3  )%17( 1  )%50( 3  )%25( 8  )%31( 4

      

)%27( 17  )%33( 1  )%14( 1  )%33( 2  )%50( 3  )%28( 8  )%15( 2

)%67( 45  )%33( 1  )%71( 5  )%83( 5  )%17( 1  )%75( 24  )%69( 9

      

)%55( 37  )%33( 1  )%43( 3  )%67( 4  )%67( 4  )%63( 20  )%39( 5

)%24( 16  )%33( 1  )%29( 2  )%50( 3  )%17( 1  )%22( 7  )%15( 2

      

)%48( 32  )%33( 1  )%43( 3  )%50( 3  )%50( 3  )%59( 19  )%23( 3

الغذاء

أدوية لألمراض املزمنة 

اللوازم الطبية 

غريها من األدوية 

احلفاضات

األغطية/البّطانيات/
الفرشات اخلاصة

الثياب 

األجهزة املساعدة/
املَعونات

املواد اخلاصة بالنظافة 

)%21( 8  )%3( 1  )%3( 1  38

)%0( 0  )%7( 2  )%25( 7  28

)%4( 1  )%4( 1  )%38( 9  24

)%0( 0  )%7( 2  )%43( 13  30

)%5( 1  )%11( 2  )%16( 3  19

)%23( 6  )%4( 1  )%0( 0  26

)%0( 0  )%0( 0  )%0( 0  28

)%0( 0  )%14( 1  )%14( 1  7

)%12( 3  )%8( 2  )%8( 2  26

غريها من وزارة الشؤون    
الوكاالت احلكومية  االجتماعية  وزارة الصحة    

العدد )%( العدد )%(  العدد )%(  العدد  

وكاالت حكومية  جمموع اهِلبات املُستلَمة  املواد املُستَلمة  
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)3. جدول رقم )14
مة من المنظمات غير  توّزع الهبات الُمقدَّ

الحكومية

توّخى هذا املسح تقومي طبيعة وفعالية جتاوب املراكز 
لبنان، مع حرب متوز/ باملسنني يف  باالهتمام  املعنية 

املسوحات  من  النوع  هذا  أُجرَِي  وقد   .2006 يوليو 
ألّول مّرٍة يف لبنان، وهو يرمي إىل توجيه السياسات 
لتحسني جهوزية املراكز واستجابتها حلاالت الطوارئ. 
ونظرًا لتزايد تعّرض املسنني، يتطّلب األمر وجوب توفري 
أفضل أنواع اخلدمات وتأمني خدمات مستدامة ميكن 
الوصول إليها. وقد تألّفت هذه الدراسة من مرَحلتَني 
اليت سّهلت  التقصي  )1( مرحلة  متداخلَتني مها: 
يف  اعتمادها  الواجب  واملفاهيم  العّينة  اختيار  إطار 
ق  االستمارة اخلاصة باملرحلة الثانية؛ و)2( املسح املُعمَّ
الذي ارتكز على اختيار 80 مركزًا اختيارًا هادفًا وتقومي 
مدى استجابة هذه املراكز لالحتياجات يف خالل فترة 

احلرب.  

اليت  القصور  أوجه  مبناقشة  الفصل  هذا  يستِهّل 
القّوة  أوُجه  يف  ينظر  مث  الدراسة،  هذه  واجهتها 
املمارسات  وأفضل  املراكز  واجهتها  اليت  والثغرات 
اليت متّيزت هبا جلهة توفري اخلدمات خالل فترة احلرب. 
على  االنعكاسات  من  بسلسلة  الفصل  وخيتم 
هبدف  صلة  ذات  وبتوجيهات  السياسات  صعيد 
إحداث تغيري إجيايب عرب توجيه السياسات يف سبيل 

حتسني جهوزية املراكز واستجابتها حلاالت األزمات. 

1،4 القيود

يستدعي بعض القيود اليت واجهتها هذه الدراسة 
االهتمام: 

1. ال يوجد أّي نظام/سياسة معيارية إلنشاء مراكز 
وال  لبنان.  يف  املسنني  إىل  اخلدمات  بتقدمي  تُعىن 
خاصة  ملعايري  تعرض  توجيهية  إرشادات  تتوافر 

ع 
ل الراب

ص
مالحظات استنتاجيةالف

بتقومي نوعية تقدمي اخلدمات يف هذه املراكز مماثلة 
للمعايري املتوافرة للمستشفيات يف لبنان. لذلك، 
الدراسة،  هذه  يف  منظورٌ  هو  كما  "الِقياس"،  فإّن 
قد ارتكز على التصّور الشخصي للموضوع قيد 
الدراسة، وبالتايل استحالَت مقارنة نتائج الدراسة 

مبرجٍع أساسي.
انتهاء  تاريخ  من  أشهر  أربعة  بعد  املسح  أُجرَِي   .2
حرب متوز-يوليو. لذلك، من املمكن أن تكون بعض 
كما  النسيان.  عامل  نتيجة  حمصورة  املعلومات 
ميكن أن يكون للمستجِوبني الذين يعملون أساسًا 
اجتماعية  رغبٌة  االجتماعية  الشؤون  وزارة  يف 
ُمنحازَة، ناهيك عن انتماءاهتم السياسية. أضف 
م خدماته إىل فئات  إىل أّن بعض املؤسسات قد قدَّ
عمرية أخرى من السكان يف خالل احلرب، فلم يفرِّق 
بأجوبته بني تقدمي اخلدمات إىل املسنني وغريها من 

الفئات.   
3. مثاليًا، كان ينبغي صياغة أداة املسح بشكٍل خاص 
عادًة  تقّدمها  اليت  اخلدمات  وإطار  طبيعة  وفق 
لِقصرِ  نظرًا  ممكنًا  يكن  ذلك مل  أّن  إال  املنظمات. 
فترة املشروع نسبيًا. أضف إىل أنّه ضمن املؤسسة 
نفسها، قد ختتلف األجوبة بني اليت قّدمها "مانِح 
الرعاية" وطاقم العمل من اإلدارة؛ لذلك، كان من 
املمكن أن تعزز البيانات املحصودة من كال الطرَفني، 
نتائج املسح وتعكس تصّورات خمتلفة. وكان من 
من  عّينة  من  عة  املُجمَّ اآلراء  تُضيف  أن  املمكن 
فيما  الرعاية-  مستلمي  -بصفتهم  املسنني 
الحتياجاهتم،  املراكز  الستجابة  نظرهتم  خيص 

بعدًا إضافيًا آخرًا إىل نتائج الدراسة. 

بالنظر إىل أَوجه القّوة والثغرات اليت واجهتها املراكز 
وأفضل املمارسات اليت متّيزت هبا جلهة توفري اخلدمات 

خالل فترة احلرب، نستنتج ما يلي: 

الغذاء

أدوية لألمراض املزمنة 

اللوازم الطبية 

غريها من األدوية 

احلفاضات

األغطية/البّطانيات/
الفرشات اخلاصة

الثياب 

األجهزة املساعدة/
املَعونات

املواد اخلاصة بالنظافة 

)%37( 14  )%47( 18  38

)%32( 9  )%57( 16  28

)%33( 8  )%25( 6  24

)%27( 8  )%43( 13  30

)%16( 3  )%26( 5  19

)%15( 4  )%27( 7  26

)%0( 0  )%29( 8  28

)%14( 1  )%71( 5  7

)%20( 5  )%44( 11  26

عربية أو دولية   وطنية    

العدد )%( العدد )%(  العدد  

وكاالت حكومية  جمموع اهِلبات املُستلَمة  املواد املُستَلمة  
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أوجه القّوة   2،4

إّن غالبية املراكز موضوع املسح )75 يف املائة( ميتلكها 
القطاع اخلاص. وقد يكون لذلك أثرٌ إجيايبٌّ خالل حرب 
متوز/يوليو ألّن القطاع اخلاص، الذي هو مسؤول عن 
يشّكل  الصحية26،  اخلدمات  من  املائة  يف   90 توفري 
لبنان.  يف  وفاعليًة  سلطًة  األكثر  الصّحي  املورِد 
سّد  اخلاص  القطاع  استطاع  احلرب،  فترة  فخالل 
عِجزَ  واليت  الصحية  الرعاية  يف  القائمة  الفجوة 
بادرت  وقد  تأمينها.  عن  احلكومي  الصحي  النظام 
املراكز بتعبئة األموال وتوزيعها يف حني كانت تتعاون 
مع املنظمات احلكومية وغري احلكومية )66 يف املائة 
احلثيثة  جهودها  ضمن  التوايل(  على  املائة  يف  و65 
التعاون  هذا  َعَكس  وقد  اإلنسانية.  اإلغاثة  لتقدمي 
ملواجهة  املراكز  وإرادة  إدارية  وكفاءة  التضامن  وجَه 
نَسب  يقّوم  مل  املسح  أّن  بالذكر  واجلدير  املعّوقات. 
االرتباط قبل وقوع احلرب، لذلك، ينبغي ترمجة النتائج 
التعاون مع  بتروٍّ وانتباه، ألنّه ليس واضحًا ما إذا ُعزِّزَ 

الوكاالت واملؤسسات األخرى نتيجة وقوع احلرب. 

الطوارئ   حلاالت  صة  ُمخصَّ جلنة  تشكيل  مت  لقد 
يف   58 يف  وتنسيقها  اجلهود  ومؤازرة  املوارد  لتعبئة 
إذا  عّما  يكشف  مل  املسح  أّن  إال  املراكز.  من  املائة 
كانت هذه اللجان جمّرد "جلان شكلية " أم أهنا تألّفت 
من جمموعة من اخلرباء، أو حىت إذا كانت جلان متعددة 
األشكال،  من  شكٍل  بأيٍّ  واحد.  طابع  ذات  أو  األبعاد 
عكست مبادرة تشكيل هذه اللجان تفاعالً "مهنيًا" 
تشكيل  إىل  جلأت  ما  سرعاَن  اليت  للمراكز  َمحضًا 
وحدات تنظيمية خاصة حباالت الطوارئ. أضف إىل 
من  املائة  يف   67 يف  عمل  خطة  استحداث  مت  ذلك، 
املراكز  من  العديد  عّدل  كما  األزمة،  خالل  املراكز 
سياسات إدارته الداخلية بغية تقدمي اخلدمات املُثلى 
ل مبقّره بغية استقبال  رين أو حىت عدَّ للمسنني املُهجَّ
رين. أما املراكز اليت شِهَدت أضرارًا  عدد أكرب من املُهجَّ
مادية جسيمة فقد نقلت مركزها إىل مواقع جديدة 

حىت تتمّكن من تلبية احتياجات املجتمعات. 

املتطّوعني،  به من  يُستهان  ال  بزوغ عدد  لوِحَظ  وقد 
العمل  لعبء  وتلبيًة  املوّظفني  نقص  عن  تعويضًا 
اإلضايف الذي ألقى بظالله على العديد من املراكز. 
خدماهتا  بطبيعة  املراكز  غّيرت  ذلك،  إىل  أضف 
وبنوعها وإطارها؛ فقد امتدت خدمات 22 يف املائة من 
رين. وقد غّير  املراكز إىل املجتمعات، تلبيًة حلاجات املُهجَّ
العديد من املراكز خدماته ورّكز على توفري املتطّلبات 
األساسية للبقاء على قيد احلياة، ما يَظهر يف زيادة 
توفري األدوية واخلدمات الغذائية والطبية اليت مّثلت 
هذه  تتماشى  إحلاحًا.  األكثر  املراكز  احتياجات  أيضًا 
والغذاء  املأوى  إىل  امللّحة  املسنني  حاجة  مع  النتائج 
والرعاية الصحية خالل أزمٍة ما13،21،22،25، باستثناء أنّه 
رين  يف خالل حرب متوز/يوليو مت استقبال غالبية املُهجَّ

رين، فلم يربز "املأوى" كحاجة  يف املراكز اخلاصة باملُهجَّ
يف   66 قّدمتها  اليت  الغذائية  اخلدمات  أما  ملّحة. 
املتطلبات  ضمن  تصّب  فكانت  املراكز  من  املائة 

الغذائية املحددة للمسنني. 

ومن املمكن أن يكون اخلطر السياسي املرتبط حبرب 
اإلغاثة  جهود  د  فعقَّ الوضع  فاَقم  قد  متوز/يوليو 
اليت  الدولية  األسرة  أما  معها.  التجاوب  وإجراءات 
الطوارئ  حاالت  يف  فورية  إجراءات  باختاذ  عادًة  تبادر 
دة5، فكان حضورها يف العمل امليداين بصورٍة  املُعقَّ
املراكز  شّكلت  حني  يف  األزمة،  خالل  باهتا"  عامة 
واملنظمات املحّلية اجلهات العاملة الرئيسة يف تقدمي 

اخلدمات إىل املجتمع. 

3،4 الثغرات

اوال"، مل تكن غالبية املراكز )75 يف املائة( مستعّدة 
والصراعات  الطوارئ  حاالت  من  الرغم  على  لألزمة 
املتكّررة يف لبنان. كما تبّين أّن جتاوب املراكز كان أمرًا 
رين  عابرًا وزائالً. وميكن شرح ذلك من خالل عودة املُهجَّ
هناك  تُعد  لذلك مل  احلرب،  انتهاء  فور  منازهلم  إىل 
إىل  وتغيريها. أضف  اخلدمات  لتقدمي  حاجة إضافية 
يف  جوهريًا  عامالً  تشّكل  اليت  اإلعالم  وسائل  أّن 
اجلهود قد  وتعبئة  واملساعدات15  استقطاب اهلبات 
حّولت انتباهها من التركيز على صدمات احلرب إىل 
طرح مسائل سياسية. وبعد احلرب، ارتفعت جهوزية 
املراكز فقط يف البقاع وجبل لبنان يف حني حافظت 
على معيارها  األخرى  املحافظات  القائمة يف  املراكز 
تزال  ال  املراكز  أّن  واقع  إىل  ذلك  عزو  وميكن  املعهود. 
مباشرة  أضرار  ومن  اخلدمات  يف  نقٍص  من  تعاين 
مترتّبة عن احلرب أو عن التدهور االقتصادي الذي يؤثر 
مستقبلية.  وكوارث  ألزماٍت  التحّضر  مبادرات  على 
الغذائية  اخلدمات  توزيع  أّن  إىل  املسح  نتائج  وتشري 
االجتماعية  اخلدمات  حساب  على  متّ  قد  والطبية 
كان  اليت  الترفيهية  والنشاطات  العقلية  والرعاية 
احلرب.  اندالع  قبل  املراكز  من  العديد  عادًة  يقّدمها 
وميكن شرح ذلك من خالل غياب النظرة إىل األمهية 
واالجتماعية  العقلية  الرعاية  هبا  تضطلع  اليت 
واحلاجة إليها، باإلضافة إىل القلق واخلوف اللذان كانا 
شائعان بني مجيع السكان اللبنانيني. وال تزال جهود 
العقلي كما  للدعم  ال حتتفظ مبخصصات  اإلغاثة 
رين ال يزال يُعالَج بطريقٍة  أّن الوضع النفسي للُمهجَّ
خجولة21، ناهيك عن أّن املسنني ال يزالون يعزفون عن 

طلب الرعاية الصحية العقلية4.   

لقد تسّبب احلصار بنقٍص هائل يف النفط واللوازم 
األخرى. ففي مجيع املحافظات، أفاد العديد من املراكز 
واألصعب  الشائكة  املشكلة  أّن  عن  املائة(  يف   65(
حباجته  تتعلق  كانت  احلرب  خالل  يف  واجهها  اليت 

وأدوية وحفاضات ومواد خاصة  إمدادات غذائية  إىل 
بالنظافة. فبحسب احتياجاته، بادر العديد من املراكز 
أّن  إال  املطلوبة،  املواد  الستقطاب  اتصاالته  بإجراء 
بالنسبة  املطلوب  أقّل من  املحصودة كانت  اهلبات 
إىل مجيع املواد )باستثناء الثياب(. ومما فاقم من حّدة 
نقص اخلدمات هو حصول املراكز بنَِسٍب زهيدة على 
اإلمدادات املوجودة نتيجة احلواجز املتواصلة وخطورة 
ُمطلقًا  نقصًا  املراكز  تواجه  مل  وبالتايل،  الّطرق26. 
أيضًا  بل  النفط(  )خصوصًا  فحسب  اإلمدادات  يف 

قصور حصوهلا على اإلمدادات املتوافرة.

4.4 أفضل املمارسات 

الدعم  تقدمي  سبيل  يف  حثيثة  جهودًا  املراكز  بذلت 
املراكز  نصف  عن  يزيد  فما  للمسنني.  املطلوب 
املوجودة يف أحناء لبنان )54 يف املائة( قد زاد عمله يف 
املعهود.  نطاقها  عن  نشاطاته  وخرجت  احلرب  خالل 
داخليًا  رين  املُهجَّ السكان  املراكز مع  تفاعلت غالبية 
)85 يف املائة( من خالل تقدمي اخلدمات الطبية داخل 
املراكز ويف املجتمعات على حدٍّ سواء. أضف إىل ذلك،  
املائة( خدماهتا  املراكز )40 يف  قّدمت جمموعة من 
إىل فئات عمرية أخرى، يف حني كانت معظمها فاعلة 

يف جتميع األموال وتعبئة املوارد.

جتاوب  وفاعلية  تقومي طبيعة  املسح  هذا  توّخى  وقد 
حرب  خالل  لبنان،  يف  باملسنني  هتتم  اليت  املراكز 
متوز/يوليو 2006. وقد أُجرَِي هذا النوع من املسوحات 
ألّول مّرٍة يف لبنان، وهو يرمي إىل توجيه السياسات 
املراكز وجتاوهبا مع حاالت  يف سبيل حتسني جهوزية 
الطوارئ. وقد تألّفت الدراسة من مرَحلتنَي، مها: )1( 
العّينة  اختيار  إطار  سّهلت  اليت  التقصي  مرحلة 
التابعة  االستمارة  يف  اعتمادها  الواجب  واملفاهيم 
ارتكز  الذي  ق  املُعمَّ املسح  و)2(  قة؛  املُعمَّ للدراسة 
مع  اختيارهم،  مت  مركزًا   80 جتاوب  مدى  تقومي  على 
متوز/يوليو.  حرب  أزمة  خالل  الناشئة  االحتياجات 
أفضل  توفري  يتعني  املسنني،  تعّرض  لتزايد  ونظرًا 
أنواع اخلدمات للمسنني باإلضافة إىل تأمني خدمات 

مستدامة ميكن الوصول إليها. 

5،4 توصيات 

بناًء على النتائج الواردة أعاله نقترح ما يلي: 
1. صياغة سياسات معيارية واختاذ إجراءات ملصلحة 
املراكز املعنية باملسنني. وميكن دعم هذه اخلطوة عرب 
املستشفيات،  يف  يُطبَّق  ملا  مماثل  اعتمادات  نظام 

ولكن توَضع حبسب كّل نوع من املراكز.
2. خالل حاالت الطوارئ، جيب أن تكون املراكز املعنية 
باملسنني من بني املجموعات االكثر اولوية لدى توزيع 

لوازم اإلغاثة. فقد سّلط احلصار الضوء على حاجة 
املراكز إىل احتياطي يف اإلمدادات واللوازم الطارئة، 
مبا فيها النفط والغذاء )املُعّلبات، احلبوب( واألدوية 
والشراشف  وغريها(  املزمنة  باألمراض  )اخلاصة 
النظافة  ومواد  الفرشات(  البطانيات،  )األغطية، 
واحلفاضات اخلاصة بالبالغني واألجهزة املساعدة. 
3. التشديد والتركيز على األثر النفسي-االجتماعي 
للكوارث على املسنني، واحلاجة إىل التطرق ملوضوع 
خالل  يف  االجتماعية  واملسائل  العقلية  الصحة 
الدعم  توفري  يصبح  أن  جيب  الطوارئ.  حاالت 
النفسي عنصرًا ال يتجّزأ من التجاوب مع حاالت 

الطوارئ. 
احلكومية  املنظمات  بني  التعاون  وتشجيع  دعم   .4
وغري احلكومية ، ما يَضمن توافر اخلدمات الصحية 
أكثر  هنجًا  ويؤّمن  أكرب  بنَسٍب  واالجتماعية 
أّن  كما  وختصيصها.  املوارد  تعبئة  يف  مشوليًة 
هدر  دون  سيحول  أفضل  بطريقٍة  اجلهود  تنسيق 

املوارد.
5. يتعّين تشجيع املراكز خالل األزمات على تشكيل 
جلنٍة تُعىن بإدارة جتاوب املراكز مع حاالت الطوارئ، 
ويُستحَسن أن تكون مؤلّفة من أعضاء متعّددي 

التخصصات.  تكون اللجنة مسؤولة عما يلي: 
من  كلٍّ  يف  لالحتياجات  سريٍع  تقومي  إجراء   -

املراكز واملجتمعات املُحيطة هبا.
-  حتديد االولويات.

- إدارة املوارد القليلة بطريقٍة فاعلة.
- التعاون مع منظماٍت أخرى.

- رصد عملية توزيع اإلمدادات واللوازم.
- تدريب املتطّوعني املحليني.

- ضمان توفري اخلدمات املالئمة إىل املسنني.
نقل  و/أو  بقبول  اخلاصة   اإلجراءات  توجيه   -

املسنني.
والربامج  اإلغاثة  جهود  نتائج  وتقومي  رصد   -
عند  الثغرات  سّد  إىل  باإلضافة  املُطبَّقة، 

ظهورها. 
الطوارئ  حاالت  يف  املراكز  جلهوزية  خطط  وضع   .6
ضعف  مع  للتعامل  توجيهية  إرشادات  تضم 
املسنني خالل عمليات اإلجالء والتهجري. كما ينبغي 
إدراج حاالت الضعف ضمن هذه اخلطط، مبا فيها 
واألمراض  احلّسية،  والعاهة  اجلسدي،  الضعف 
الكوارث  خطة  ترتكز  أن  ينبغي  كما  النفسية. 
من  املسنون  يقّدمه  ما  وعلى  هادِفة  بيانات  على 
معلومات، وايضا" على معلومات حول قدرة املراكز 
البشرية  واملوارد  واإلمدادات  اللوازم  توفري  على 
االعتبار  يف  اخلطط  تأخذ  أن  ينبغي  كما  الالزمة. 

املحيط الثقايف واجلغرايف. 
7.جيب أن تكون هذه اخلطة إلزامية يف املناطق اليت 
يُتوقَّع نشوب الصراعات فيها، على غرار منطقتَي 
اجلنوب والنبطية. أضف إىل أّن خطة الطوارئ قد 
ن أيضًا ترتيبات الجياد سبل تؤمن للمسنني  تتضمَّ
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كسب عيشهم. وهذا يف غاية األمهية يف لبنان 
نظرًا لغياب نُُظم معاشات التقاعد وضعف نظام 
أن تقدم  ينبغي  الرعاية الصحية احلكومية. كما 

اخلطة مقترحات ملتابعة ضحايا األزمات.
8. وضع أداة تقومي هبدف قياس أداء وفعالية خدمات 
تستهدف  اليت  اإلغاثة  وجهود  اإلنسانية  الرعاية 
مع  التقومي  معيار  توحيد  ينبغي  كما  املسنني. 

احلفاظ على الطابع الثقايف. 
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استمارة االختيار

وزارة الشؤون االجتماعية 

صندوق األمم املتحدة للسكان 

تقومي جتاوب املنظمات غري احلكومية الوطنية، والنوادي االجتماعية، واملستوصفات املعنية بتقدمي اخلدمات، مع املسنني 
يف لبنان خالل حرب متوز/يوليو 2006 وبعدها 

1. اسم املركز:

رقم هوية املركز:   

2. املحافظات:
أ. البقاع
ب. بريوت

ج. النبطية
د. الشمال

ه. جبل لبنان
و. اجلنوب

3. القضاء:

طبيعة املركز:  4
أ. مركز يقّدم اخلدمات إىل املسنني املُقيمني فقط؛

ب. مركز يقّدم اخلدمات إىل املسنني املستفيدين )ليس من الضروري أن يكونوا ُمقيمني(. 
ج. كالمها

ملكّية املركز:  .5
أ. عامة؛

ب. خاصة ال تتوخى الربح؛ )مجاعة دينية. مجاعة مدنية. منظمات غري حكومية(
ج. خاصة تتوّخى الّربح.

هل تفاعل مركزكم/طاقم عملكم خالل احلرب مع الفئات التالية، أو قّدم خدماته لكلٍّ من:   .6
رين، سواء كانوا مقيمني يف منطقة آمنة أو يف منطقة منكوبة باحلرب؛ أ. املسّنني املهجَّ

ب. مسنني ُمقيمني يف جمتمعاهتم الزموا املناطق املنكوبة باحلرب، مثل جنوب لبنان وضواحي بريوت والبقاع؛
ج. مل يتم التفاعل )راجع السؤال رقم 8(. 

هل طرأ أي تغّيرات خالل احلرب على نوعية/حجم تقدمي اخلدمات يف املجاالت التالية؟  .7

8.  هل كان هناك أي نقٍص خالل احلرب يف ما يلي: 

9.هل مت استدعاء املركز ألي حماوالت إنقاذ خالل احلرب؟ )على سبيل املثال: نقل املسنني/ذوي االحتياجات اخلاصة، املساعدة يف 
عمليات اإلجالء، إخل(.

نعم  أ . 
كال  ب . 

10. مبا أّن احلرب قد انتهت اآلن، ونظرًا لترتّباهتا وآثارها، هل بادرمت بوضع أي خطة لتغيري/استحداث اخلدمات أو تعبئة موارد 
وأموال إضافية؟

نعم  أ . 
كال ب . 

أ. خدمات طبية/صحية 
يف املركز / خارج املركز

ب. خدمات غذائية 
يف املركز / خارج املركز

ج. تسليم األدوية 
يف املركز / خارج املركز

د. خدمات/مواد خاصة 
بالنظافة 

يف املركز / خارج املركز

ه. أجهزة مساِعدة 
للمسنني

و. نشاطات ترفيهية / 
وغريها

أ. املوارد البشرية

ب. الكهرباء

ج. املياه

د. النفط

ه. الغذاء

و. املعدات/األجهزة 
املساعدة 

ز. املكان )يف املركز(

5  4  3  2  1

4  3  2  1

غري قابل خدمات ُمستحدثة     
للتطبيق ذت حديثًا خالل احلرب(  )نُفِّ أكثر من العادي  أقل من العادي   ال تغيري  

مل يوجد نقص زهيد   معتدل  رئيسي 
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ح
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المراكز الُمختارة بحسب المحافظات

اهلوية اسم املركز  القضاء  املحافظة 

اهلوية اسم املركز  القضاء  املحافظة 

205 جمتمع "جلنة اإلمداد اخلريية اإلسالمية"  بعلبك  البقاع 
301 خدمات إمنائية – بعلبك  بعلبك  البقاع 
311 مجعية توجيه اإلسالمية   بعلبك  البقاع 
200 احتاد أصدقاء مزنل السعادة للمسنني  زحله  البقاع 
204 مؤسسة راهبات الصليب  زحله  البقاع 
312 مجعية "كرمة"   زحله  البقاع 
202 مركز رعائي  زحله  البقاع 
203 مستوصف فرسان مالطا  زحله   البقاع 

220 كاريتاس لبنان – إقليم عكار   عكار   الشمال  
221 مجعية مار منصور –  ِعنَدقت  عكار  الشمال 
216 مركز اخلدمات اإلمنائية – البترون   البترون  الشمال 
226 راهبات مرسالت املحبة   بشّري  الشمال 
223 كاريتاس – ضهر العني   طرابلس  الشمال 
227 مجعية الّرمحة – أيطو   زغرتا  الشمال 
228 مركز اخلدمات اإلمنائية   زغرتا  الشمال 

302 النادي النهاري للمسنني – رَميش  بنت جبيل   النبطية  
303 خدمات إمنائية – بنت جبيل   بنت جبيل  النبطية 
208 املجتمع الثقايف واالجتماعي املفيد  النبطية   النبطية 
209 مركز اخلدمات اإلمنائية – حاصبّيا   النبطية  النبطية 
210 مجعية جلنة اإلمداد اخلريية اإلسالمية   النبطية  النبطية 
304 خدمات إمنائية – كَفرتِبنني  النبطية  النبطية 
305 ملتقى األجيال   النبطية  النبطية 
306 خدمات إمنائية – أنصار  النبطية  النبطية 

212 مركز اخلدمات اإلمنائية – جزين   جزين   اجلنوب  
213 مركز اخلدمات اإلنائية – لبعه  جزين   اجلنوب 
211 مركز الوصّية للمساعدة االجتماعية  صيدا   اجلنوب 

237 مجعية بريوت للتنمية االجتماعية   بريوت  بريوت 
240 كاريتاس – إقليم األشرفية  بريوت  بريوت 
243 حركة الشبيبة األورثودوكسية   بريوت  بريوت 

24 رعّية السّيد، مكتب العمل االجتماعي  بريوت  بريوت 
249 مطعم "حمّبة" – مار مارون  بريوت  بريوت 
253 املؤسسة االجتماعية للرعاية باألمهات واألطفال التابعة لراهبات املحبة  بريوت  بريوت 
256 رابطة أبناء بريوت  بريوت  بريوت 
259 مجعية الصّم والبكم املسيحية االجتماعية   بريوت  بريوت 
261 أجيالُنا  بريوت  بريوت 
230 جمتمع "مرض األلزهامير" )فقدان الذاكرة(  بريوت  بريوت 
233 مركز اخلدمات اإلمنائية – أشرفية  بريوت  بريوت 
236 نادي "العمر املديد"  بريوت  بريوت 
251 مطعم مار خمايل   بريوت  بريوت 
260 مستشفى دار االجازة اإلسالمية   بريوت  بريوت 
242 نادي الشباب الكاثوليكيني  بريوت  بريوت 

14 مجعية أطفال الكنيسة – مقّر املُشّردين   املنت   جبل لبنان  
15 املركز االجتماعي للصحة – مطرانية جبل لبنان األرثودوكسية  املنت  جبل لبنان 
18 مطعم مرمي لألطفال    املنت  جبل لبنان 
24 مركز كاريتاس اللبناين لألجانب – برج محود   املنت  جبل لبنان 
29 مركز خدمات النقاهة - بكفيا   املنت  جبل لبنان 
32 مجعية مرسال احلياة  املنت  جبل لبنان 
19 دير مار منصور   املنت  جبل لبنان 
27 رعاية أوضاع املسنني  املنت  جبل لبنان 

102 احلب والعطاء  املنت  جبل لبنان 
28 الصليب األمحر اللبناين – انطلياس  املنت  جبل لبنان 

2 مركز الرعاية باملسنني  الشوف  جبل لبنان 
3 مركز اخلدمات اإلمنائية  الشوف  جبل لبنان 

49 مركز خدمات النقاهة – عاليه  عليه  جبل لبنان 
52 املستشفى ومركز إعادة التأهيل األرمين – عزونية   عليه  جبل لبنان 
54 مستشفى محالن، مركز املسنني للرعاية الصحية   عليه   جبل لبنان 

6 مجعية كاريتاس اللبنانية – دَرانا   بعبدا   جبل لبنان 
55 مزنل مطعم »البسمة«   بعبدا   جبل لبنان 
62 مشفى الشياح االجتماعي  بعبدا   جبل لبنان 
65 املأوى املاروين   بعبدا   جبل لبنان 

1 إمام املَهدي  بعبدا   جبل لبنان 
57 مجعية حماريب اجليش اللبناين   بعبدا   جبل لبنان 
61 مركز خدمات النقاهة – عني الرّمانه  بعبدا   جبل لبنان 

309 خدمات إمنائية – حّي السّلم   بعبدا   جبل لبنان 
5 بلدية الشياح  بعبدا   جبل لبنان 
9 الصليب األمحر – الشياح  بعبدا   جبل لبنان 

10 مركز خدمات النقاهة – الشياح   بعبدا   جبل لبنان 
59 كنيسة سيدة اخلالص  بعبدا   جبل لبنان 
43 كاريتاس لبنان – جبيل   جبيل   جبل لبنان 
46 مجعية راهبات القربان املقّدس  جبيل  جبل لبنان 

300 اجلمعية اللبنانية لتكرمي الرّب اإلله   جبيل  جبل لبنان 
45 مجعية السيدة مرمي للراحة والرعاية   جبيل  جبل لبنان 
36 مجعية املحبة   كسروان  جبل لبنان 
39 الصليب األمحر اللبناين  كسروان  جبل لبنان 

105 دار املسيح امللك   كسروان  جبل لبنان 
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ح

مل

مفاهيم تم تغطيتها في االستمارة

اهلوية اسم املركز  القضاء  املحافظة 

214 نادي اجلّد واجلّدة – كاريتاس لبنان   صور   اجلنوب 
215 مجعية اإلمداد اخلريية   صور  اجلنوب 
314 خدمات إمنائية – صور   صور  اجلنوب 
315 اجلمعية اإلسالمية »إمداد«   صور  اجلنوب 
206 مؤسسة مار جرجس للرعاية االجتماعية   اجلنوب   اجلنوب 

املوضوع املفهوم 

أثر احلرب على املركز 

جتاوب املركز

1- مسار العمل 
2- أضرار يف: 

- اهليكل )املبىن( 
- وسائل النقل  

3- نقص يف: 
- املوارد البشرية

- املوارد املادية )الكهرباء، النفط، املياه والغذاء(
4- احلاجة إىل:

- اللوازم واإلمدادات )الطبية، األدوية، األجهزة، مواد النظافة، 
الثياب، حفاضات، بّطانيات(

- الغذاء 
- املال

1- يف حال وقوع األضرار: 
- إقفال تام / إقفال حىت انتهاء عمليات التصليح 

- املحافظة على سري العمل 
- االنتقال إىل موقٍع آخر

- تعبئة املوّظفني 
- التعاون يف سبيل تأمني وسائل النقل/ احلصول على إمدادات 

النفط 
2- يف حال وجود نقص يف: 

املوارد البشرية 
أ . توظيف جديد 

ب . تعبئة املوّظفني 
ج. قبول املتطّوعني 

املوارد املادية 
أ . التعاون مع مؤسسات أخرى، ومنظمات غري حكومية 

ب . تعبئة املوارد
ج. قبول اهِلبات 
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ق )د( 
ح

مل

االستمارة

تقومي جتاوب املنظمات غري احلكومية الوطنية، والنوادي االجتماعية، والعيادات 
املعنية بتقدمي اخلدمات، للمسنني يف لبنان خالل حرب متوز/يوليو 2006 وبعدها 

رقم اهلوية 

الرمز: اسم املركز: 

املحافظة:

القضاء:

املدينة/القرية:

رقم اهلاتف:

الربيد اإللكتروين:

ُفروع أخرى:

م املعلومات من املركز: اسم ُمقدِّ

املوِقع الوظيفي:

تاريخ املقابلة:

اسم املستجِوب:

اسم الشخص املعين بإدخال البيانات:

نوع املركز:
1. مركز هناري للرعاية باملسنني 
2. مركز إعادة التأهيل للمسنني

3. مستوصف للمسنني
4. مركز رعاية املسنني )فقط(

5. دار رعاية 
6. مؤسسة تقدم خدمات الرعاية املزنلية

1- جهوزية املركز قبل اندالع احلرب
2- خطة عمل استُحِدثَت خالل احلرب 

3- استراتيجية التكّيف مع األزمة/حالة الطوارئ بعد احلرب 

املوضوع املفهوم 

املكانجتاوب املركز
أ . تغيري يف اهليكل الداخلي 

ب . إحالة املسنني 
ج. تغيريات يف تقدمي اخلدمات

1- نشاطات اإلنقاذ
2- التفاعل مع املسنني املُهّجرين 

3- تقدمي اخلدمات إىل فئات عمرية أخرى/فئات جديدة 
4-تشكيل جلنة الطوارئ

5- تعبئة األموال
6- تغيري يف أنظمة املركز 

1- اإلحالة من/إىل املركز
2- التعاون مع منظمات غري حكومية، وغريها من األطراف 

3- التعاون مع الوزارات )وزارة الشؤون االجتماعية، وزارة الصحة(

1- حوادث تتصل بالتعّلق الديين/ السياسي
2- مشكالت أكثر عمقًا وخطورًة يواجهها املركز

3- حاالت الطوارىء الطبية 

جتاوب املركز الفاعل لالحتياجات الناشئة 

نشاطات إضافية

أحداث / مشكالت

جهوزية املركز 
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7. نادي للمسنني
8. مؤسسة خاصة باخلدمات اخلارجية 

9. مطعم للمسنني

ملكية املركز: 
1. عام

2. خاص يتوّخى الربح 
3. خاص ال يتوخى الربح )منظمات غري حكومية(

استمارة موافقة

أجرى هذه الدراسة صندوق األمم املتحدة للسكان بالتعاون مع وزارة الشؤون االجتماعية اللبنانية، هبدف تقومي جتاوب 
لبنان  املسنني يف  إىل  اخلدمات  بتقدمي  املعنية  واملستوصفات  االجتماعية  والنوادي  الوطنية،  احلكومية  املنظمات غري 
خالل حرب متوز/يوليو 2006، وتقومي جهوزيتها إزاء حاالت الطوارئ. لن يترتّب عن هذا االستبيان أي منافع للمشاركني، 
بيد أّن الدراسة ستساعد على فهم احتياجات هذه املراكز، وبالتايل على طرح سلسلة من املقترحات الرامية إىل حتسني 

التجاوب مع حاالت الطوارئ، باإلضافة إىل وضع استراتيجية تَكيُّف يف حال نشوب أي كارثة يف املستقبل. 

كال نعم  موافقة املشارك/ة: 

1 )أ(- ما هو تقييمكم ملسار عمل 
املركز خالل احلرب مقارنًة بفترة ما 

قبل احلرب؟

1 أقّل من الفترة املعهودة 

2 شبيهة بالفترة املاضية )إنتقل إىل 2(

3 أكثر من الفترة املعهودة

السبب_1

السبب_2

السبب_3

السبب_4

السبب_5

السبب_6

السبب_7

السبب_8

اهنيار / دمار املبىن 

نقص يف املوارد البشرية/املوظفني

نقص يف املوارد املادية

صعوبة الوصول إىل املركز 

قيود مالية 

انتسابات إضافية 

داخليًا،  رين  )املُهجَّ املجتمع  داخل  املسنني  مع  تفاعل 
املسنني داخل األَُسر(.

د( ................ غريها من األسباب )حدِّ

1 )ب(- ما كان السبب؟

نعم

نعم

نعم

نعم

نعم

نعم

نعم

نعم

كال

كال

كال

كال

كال

كال

كال

كال

غري قابل للتطبيق

غري قابل للتطبيق

غري قابل للتطبيق

غري قابل للتطبيق

غري قابل للتطبيق

غري قابل للتطبيق

غري قابل للتطبيق

غري قابل للتطبيق

9  0  1 أ. مسار العمل  
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2 )أ(- هل تضرَّر املركز خالل حرب 
متوز/يوليو 2006؟

2 )ب(- إىل أّي حدٍّ تضرَّر اهليكل 
املادي )املبىن( للمركز نتيجة 

االعتداءات األخرية ؟

3- هل حيَظى املركز بعربة / 
سّيارة إسعاف؟ 

5 )أ(- ما كان السبب الرئيسي 
لعدم استخدام العربة/سيارة 

اإلسعاف؟

نعم   1
كال )انتقل إىل 3(  0

إىل حدٍّ بعيد   1
بطريقة معتدلة   2

بنسبة زهيدة   3
مل يتضرر على اإلطالق / غري قابل للتطبيق  9

نعم   1
كال )انتقل إىل 6(  0

تضرَّرت  1
عدم توّفر النفط )البزنين(  2

ُطرُق خطرية  3
ال وجود لسائق  4

د(  غريها من األسباب )حدِّ  5
......................................

ال يُطبَّق  9

الرّد_1
الرّد_2
الرّد_3
الرّد_4
الرّد_5
الرّد_6

1
0
9

الترتيب_1
الترتيب_2

الترتيب_3

2 )ج(- ما الذي قمتم به؟ 

أقفلنا متامًا
أقفلنا لبضعة أيام إىل أن انتهت التصليحات

تابعنا العمل 
نَقلنا املركز واملوّظفني إىل مقرٍّ آخر

فني   نَقلنا املوظَّ
د(  غريها من اإلجراءات املُعتمدة )حدِّ

...........................................

4- هل استََعنتم هبا خالل احلرب؟ 

نعم 
كال )انتقل إىل 6(

ال يُطبَّق

5 )ب(- كيف رتّبتم أساليب نقلكم؟ 

- املطالبة بإمدادات النفط من اآلخرين
- طلب مساعدة اآلخرين جلهة تأمني وسائل النقل 

)الصليب األمحر، الدفاع املدين(
د( ........................................... - غريها )حدِّ

نعم
نعم
نعم
نعم
نعم

نعم

نعم

كال
كال
كال
كال
كال

كال

كال

غري قابل للتطبيق
غري قابل للتطبيق
غري قابل للتطبيق
غري قابل للتطبيق
غري قابل للتطبيق

غري قابل للتطبيق

غري قابل للتطبيق

9  0  1 ب- األضرار 
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6 )أ(- هل ُطلَب من مركزكم تنفيذ 
نشاطات إنقاذ، ونقل املسنني/

الناس إىل مناطق آمنة؟

6 )ب(- هل كان املركز قادرًا على تلبية هذا الطلب 

7 )أ(- هل تفاعل مركزكم مع 
رين داخليًا؟  املسنني املُجَّ

8 )أ(- هل قّدم مركزكم خالل 
احلرب، خدماته إىل جمموعات 

ال تضّم مسنني/فئات عمرية 
جديدة؟ 

نعم   1
كال  0

نعم   1
كال  0

نعم   1
كال )انتقل إىل 6(  0

1
2
3
4

5

7 )ب(- كيف متّ هذا التفاعل؟ 

عرب استشارة طبية، اعطاء األدوية ... داخل املركز
عرب استشارة طبية، اعطاء األدوية ... خارج املركز

عرب زيادة عدد األسّرة
عرب توزيع اللوازم واإلمدادات، مبا فيها الغذاء، والثياب، 

والفرشات، واملواد اخلاصة بالنظافة 
د( ......................................  غريها )حدِّ

د الفئة العمرية:  8 )ب(- حدِّ

نعم

نعم
نعم
نعم
نعم

نعم

كال

كال
كال
كال
كال

كال

ال يُطبَّق

ال يُطبَّق
ال يُطبَّق
ال يُطبَّق
ال يُطبَّق

ال يُطبَّق

9  0  1 ج. جتاوب فاعل  
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12 )أ(- كيف تقيِّمون جتاوب املركز 
مع احتياجات املسنني خالل احلرب؟

م مركزكم خدمات  13 )أ(- هل قدَّ
غذائية خالل احلرب؟ 

13 )ب(- هل استطاع 
مركزكم، خالل احلرب، تقدمي 

اخلدمات التالية:

لّبى املركز قسمًا زهيدًا/صغريًا من حاجات  1 
املسنني )0-25 يف املائة(  

لبَّى املركز قسمًا من احتياجات املسنني  2 
)26-50 يف املائة(  

لّبى املركز قسمًا ال يُستهاُن به من حاجات  3 
املسنني )51-75 يف املائة(  

لّبى املركز »تقريبا« مجيع احتياجات املسنني  4 
)76-100 يف املائة(  

نعم   1
كال )انتقل إىل 3(  0

كمية كافية من الطعام   1
وجبات طعام ذي نوعية مالئمة )الطعام الطري(   2
وجبات طعام ذي محية خاصة )طعام خاص  3 
للمصابني بداء السكري، طعام خاٍل من امللح(  

وجبات ساِخن  4
كميات مناسبة من الّسوائل: مياه، عصري.  5
كميات مالئمة من األلياف: فاكهة، ُخضار  6

السبب_1
السبب_2
السبب_3
السبب_4

12 )ب(- هل ميكن عزو ذلك إىل األسباب التالية؟

نقص املوارد البشرية
نقص املوارد املادية

صعوبة التعامل مع الزيادة املفاجئة لعدد املسنني
د( ....................................... غريها )حدِّ

نعم
نعم
نعم

نعم
نعم
نعم

نعم
نعم
نعم

كال
كال
كال

كال
كال
كال

كال
كال
كال

ال يُطبَّق
ال يُطبَّق
ال يُطبَّق

ال يُطبَّق
ال يُطبَّق
ال يُطبَّق

ال يُطبَّق
ال يُطبَّق
ال يُطبَّق

9  0  1 و- التجاوب جلهة تأمني اخلدمات  
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14 )أ(- هل واجهتُم خالل احلرب 
نقصًا يف املوارد البشرية/عدد 

املوّظفني مما أثَّر على عملية 
توفريكم للخدمات؟  

15 )أ(- هل عانيتُم خالل احلرب من 
نقٍص يف التيار الكهربائي مما أثَّر 
على عملية توفريكم للخدمات؟

16 )أ(- هل عانيتُم خالل احلرب 
من نقٍص يف املازوت مما أثَّر على 

عملية توفريكم للخدمات؟

17 )أ(- هل عانيتُم خالل احلرب 
من نقٍص يف البزنين )للنقل( 
مما أثَّر على عملية توفريكم 

للخدمات؟

18 )أ(- هل واجهتُم خالل 
احلرب نقصًا يف الغاز )اخلاص 

للطبخ( مما أثَّر على عملية 
توفريكم للخدمات؟ 

19 )أ(- هل واجهتُم خالل 
احلرب نقصًا يف املياه مما 

أثَّر على عملية توفريكم 
للخدمات؟

نقصًا حادًا   1
نقصًا معتدالً   2

نقصًا زهيدًا   3
مل نواجه أّي نقص  4

نقصًا حادًا   1
نقصًا معتدالً   2

نقصًا زهيدًا   3
مل نواجه أّي نقص  4

نقصًا حادًا   1
نقصًا معتدالً   2

نقصًا زهيدًا   3
مل نواجه أّي نقص  4
غري قابل للتطبيق  5

نقصًا حادًا   1
نقصًا معتدالً   2

نقصًا زهيدًا   3
مل نواجه أّي نقص  4

نقصًا حادًا   1
نقصًا معتدالً   2

نقصًا زهيدًا   3
مل نواجه أّي نقص  4

نقصًا حادًا   1
نقصًا معتدالً   2

نقصًا زهيدًا   3
مل نواجه أّي نقص  4

السبب_1
السبب_2

السبب_3

الترتيب_1
الترتيب_2
الترتيب_3

14 )ب(- ما كان السبب؟ 

مت هتجري قسم من املوظفني
عجز املوظفني عن الوصول إىل املركز )بسبب صعوبة 
التنقل/صعوبة الُطرق/مشكالت السالمة واألمن(

د( ................................................. غريها )حدِّ

14)ج(- ماذا فعلتُم؟

توظيف عاملني ُجدد
قبول متطوِّعني

التعاون مع مراكز أخرى بغية توفري اخلدمات 
د( ........................ غريها )حدِّ

15)ب(- ماذا فعلتُم؟

15)ب(- هل كان لديكم مّولِد كهرباء؟

16)ب(- ماذا فعلتُم؟

17)ب(- ماذا فعلتُم؟

18)ب(- ماذا فعلتُم؟

19)ب(- ماذا فعلتُم؟

نعم
نعم

نعم
نعم
نعم

نعم

كال
كال

كال
كال
كال

كال

ال يُطبَّق
ال يُطبَّق

ال يُطبَّق
ال يُطبَّق
ال يُطبَّق

9  0  1 األجوبة  ز- حاالت نقص خالل احلرب 
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20 )أ(- هل واجهتُم خالل احلرب 
مشكالت يف وسائل االتصال 

)مثالً، هاتف، فاكس, بريد 
إلكتروين، إخل( مما أثَّر على عملية 

توفريكم للخدمات؟

22- الغذاء

23- إمدادات طبية

24- أدوية لألمراض املُزمنة

25- غريها من األدوية

26- األجهزة املُساعدة )اآلالت 
املساعدة على املشي، 

الكراسي املَُدولَبة، إخل(

27- حفاضات

28- أغطية/بّطانيات/فرشات 
خاصة

29- ثياب 

30- مواد خاصة بالنظافة

31- اخلِيَم 

32- نقود/مساعدة مالية

21 )أ(- هل واجهتُم خالل احلرب 
مشكالت جلهة استيضاف مسنني 

إضافيني جلأول إىل مركزكم؟

نعم  1
كال  0

نعم  1
كال  2

غري قابل للتطبيق  3

الترتيب_1
الترتيب_2
الترتيب_3

20)ب(- كيف متّكنتم من التواصل مع اآلخرين؟ 

21)ب(- ماذا فعلتم؟

تغيري اهليكل الداخلي للمركز
إحالة املسنني إىل مركزٍ آخر

د( ................................................. غريها )حدِّ

نعم
نعم

كال
كال

ال يُطبَّق
ال يُطبَّق

احلاجة اليت متّ تلبيتها/مل يتم تلبيتها التجاوب املوارد  احلاجة 

منظمات غري   1- الغعالية         
اهليئة منظمات غري  حكومية  وزارة  2- مت تقدمي    يف طلب     

أطراف أحزاب  األمم  العليا  حكومية  عربية  .الشؤون   وزارة  منظمات  املساعدات/  املساعدات/     
زيادة  كال   نعم  أخرى   سياسية   املتحدة  لإلغاثة   وطنية   ودولية   االجتماعية   الصحة  حكومية  اهلبات  اهلبات  ال يُطبَّق  كال  نعم 

33- ما هو نوع اخلدمات/املواد اليت احتاج إليها املسنون إىل أقصى حّد، خالل فترة احلرب؟ 

-1  

-2  

3  2  1  9  8  7  6  5  4  3  2  1 كال  نعم  كال  نعم   9  0  1

9  0  1 األجوبة  ز- حاالت نقص خالل احلرب 

ح- املواد املطلوبة/جتاوب املركز/املوارد/حاجات مت تلبيتها-مل يتم تلبيتها
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34- هل طرأ أي حادٍث/مشكلة 
يف مركزكم بسبب معتقدات/
اعتبارات سياسية/دينية خالل 

فترة احلرب؟ 

35)أ(- هل قمتم بإحالة أي 
شخٍص من مركزكم إىل مركزٍ آخر 

خالل احلرب؟

35)ب(- هل مت إحالة أي شخٍص 
إىل مركزكم من مركزٍ آخر، خالل 

احلرب؟

36- هل استطعتم فصل 
احلّمامات/ُغرف النوم فيما بني 

النساء والرجال داخل مركزكم، 
خالل فترة احلرب؟

37)أ(- هل تعاونتُم مع أي 
منظمة/مؤسسة أخرى، خالل 

احلرب؟ 

39- يف حال احتجتُم خالل 
احلرب إىل حتقيقات/فحوصات 

تشخيصية )خمترب، فحوصات 
إشعاعية، إخل.(، هل استطعتم 
إجراءها؟ أي منظمة/مؤسسة 

أخرى، خالل احلرب؟ 

40 )أ(- عند وقوع حالة طوارئ 
طبية خالل احلرب )صدمات، ُسداد، 

مرض حاّد(، هل كنتُم تلجأون إل 
مستشفًى معيَّن؟  

نعم  1
كال  0

نعم  1
كال  2

نعم  1
كال  2

نعم  1
كال  2

غري قابل للتطبيق  3

نعم  1
كال  2

نعم  1
كال  2

نعم  1
كال  2

1
2
3

د_1 املُسدِّ
د_2 املُسدِّ
د_3 املُسدِّ
د_4 املُسدِّ
د_5 املُسدِّ

37)ب(- ما كان نوع املنظمة/املؤسسة؟

- حكومية )وزارات، بلديات، إخل(
- منظمات غري حكومية 

- أحزاب سياسية 

40 )ب(- إىل أي مدى يَبعد املستشفى عن مركزكم؟
   ........................................ كلم

أو ............................. دقيقة بالسيارة 
ل بتسديد النفقات؟  40 )ج(- َمن كان يتكفَّ

األسرة
املركز

وزارة الصحة 
شركات التأمني

د( ....................................... غريها )حدِّ

نعم
نعم
نعم

نعم
نعم
نعم
نعم

كال
كال
كال

كال
كال
كال
كال

ال يُطبَّق
ال يُطبَّق
ال يُطبَّق

ال يُطبَّق

ال يُطبَّق
ال يُطبَّق
ال يُطبَّق
ال يُطبَّق

9  0  1 ط- أحداث/ خدمات إضافية  
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41- قبل اندالع احلرب، هل 
زًا حلالة  كان املركز ُمهيَّأً وُمجهَّ

طوارئ؟

42)أ(- يف البدء، هل كان لدى املركز 
خطة حلالة طوارئ/أزمة؟

43)أ(- هل استحَدثتُم أي خطة 
عمل خالل حرب متوز/يوليو 2006؟ 

)مثالً، مواد ختزين، التنسيق مع 
اآلخرين(

44)أ(- هل مت تشكيل أي جلنة 
طوارئ خالل احلرب؟  

45)أ(- يف الوقت الراهن، هل 
ختّططون ألي استراتيجية جديدة 
العتمادها/تنفيذها يف حال وقوع 

أي أزمة؟ 

46- يف الوقت الراهن، هل تشعرون 
أنكم ُمهّيئني ألي حالٍة طارئة 

فني،  )متلكون عدد كاٍف من املوظَّ
تعرفون ما ينبغي القيام به(

نعم  1
كال  0

نعم  1
كال  2

نعم  1
كال  2

نعم  1
كال  2

نعم  1
كال  2

نعم  1
كال  2

الدور_1
الدور_2
الدور_3
الدور_4
الدور_5

42)ب(- هل استطعتم اعتمادها/تطبيقها خالل حرب 
متوز/يوليو 2006؟

43)ب(- هل كانت فاعلة؟

44)ب(- ماكان دورها؟ 

التنسيق مع غريها من املراكز
تعبئة املوارد

توزيع اهِلبات
اختاذ الترتيبات الالزمة لقبول طلبات االنتساب/ 

د( ............................................ لإلحالة غريها )حدِّ

45)ب(- هل بادرتُم بأي عمٍل معيَّن؟ مثالً، إجراء الترتيبات 
الالزمة لتخزين مواد خمتلفة

نعم

نعم

نعم
نعم
نعم
نعم

نعم

كال

كال

كال
كال
كال
كال

كال

ال يُطبَّق

ال يُطبَّق

ال يُطبَّق
ال يُطبَّق
ال يُطبَّق
ال يُطبَّق

ال يُطبَّق

9  0  1 ي- جهوزية املركز وجتاوبه مع حاالت الطوارئ؟ 



خالل احلرب

47)أ(- ما هي أكرب وأبرز مشكلتنَي واجهتموهنما؟  
-نقص اإلمدادات/املوارد املادية: املياه، الكهرباء، 

النفط.
-نقص اإلمدادات/اللوازم: األدوية، الغذاء، األغطية، 

احلفاضات.
-نقص املوارد البشرية

-مواجهة حاالت طبية 
-مشكلة الوصول إىل اخلدمات 

-مشكالت يف االتصال والتواصل )مكاملات 
هاتفية(

-طلبات جسدية )عمل إضايف، َحمل/حتميم 
اآلخرين(

د(  -غريها )حدِّ

بعد احلرب

تواجهوهنما  مشكلتنَي  وأبرز  أكرب  هي  ما  )ب(- 
حاليًا؟

-نقص اإلمدادات/املوارد املادية: املياه، الكهرباء، 
النفط.

-نقص اإلمدادات/اللوازم: األدوية، الغذاء، 
األغطية، احلفاضات.

-نقص املوارد البشرية
-مواجهة حاالت طبية 

-مشكلة الوصول إىل اخلدمات 
-مشكالت يف االتصال والتواصل )مكاملات 

هاتفية(
-طلبات جسدية )عمل إضايف، َحمل/حتميم 

اآلخرين(
د(  -غريها )حدِّ

ك- املشكالت املُواَجهة 

48- كيف ميكن أن تَِصفوا العالقة/التعاون الذي كان قائمًا بني املركز ووزارة الصحة خالل احلرب؟ 

49- كيف ميكن أن تَِصفوا العالقة/التعاون الذي كان قائمًا بني املركز ووزارة الشؤون االجتماعية خالل احلرب؟

50- هل واجهتُم أّي مشكلة/حالة/حادث خالل احلرب توّدون أن تُطلِعوننا عليها؟ 


