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نقاط رئيسية
•المراجعة نصف السنوية  لخطة لبنان 

لالستجابة تنتهي قريباً
•برنامج االgغذية العالمي يخفض المساعدات 

 � � ظل نقص حاد ىڡ� الغذائية إىل النصف ىڡ�
التمويل

 � � العائدين بنسبة ٣٠ ىڡ� •ارتفاع عدد اللبنانيںى�
المئة مقارنة مع العام ٢٠١٣

•االgونروا تعلق المساعدات النقدية لقاء 
المأوى؛ المساعدات الغذائية عىل المحك
•تقييم مبادرة القضاء عىل الجوع ونقص 

التغذية لدى االgطفال يكشف أولويات 
المجتمعات الضعيفة

•دعم متعدد القطاعات يعزز خدمات 
البلديات واستجابتها 

وع  نسانية يدعم ٢٥ مرس_ •منسق الشؤون اال2
وع مبتكر تصل قيمتها إىل ٣٫٧  حماية ومرس_

ىك� مليون دوالر أمرى�

� الدلهمية ، البقاع
� مخيم غرى� رسمي ىڡ+

أطفال يصنعون منتجات يديوية ىڡ+

نسانية Jالمصدر: مكتب تنسيق الشؤون اال 

ستجابة لالjزمة  Jالمراجعة نصف السنوية لخطة لبنان لال

المجموعات المحتاجة إىل المساعدة 

نسانية  Jستجابة اال Jاال

التمويل

قصة: الهروب من داعش 

 

ستجابة لالjزمة Jخطة لبنان لال 

ذ

نجازات المحققة ستجابة لالgزمة يدرس اال2 تحديث منتصف العام لخطة لبنان لال2
كائها عملية المراجعة  نصف السنوية لخطة لبنان  بالتعاون مع الحكومة اللبنانية أطلقت االjمم المتحدة ورس~
� تم تحقيقها حىىW هذا التاريخ 

Wنجازات الىى Jزمة. وتهدف المراجعة إىل تقديم تحديث حول االjلالستجابة لال
� متطلبات الخطة عىل الصعيد 

اتيجية للخطة. وينظر التحديث نصف السنوي ىڡ+ Wسرى Jهداف االjومقارنتها مع اال
+ معلومات  � إطار خطة لبنان لالستجابة لالjزمة من أجل تأمںى�

ز االjولويات والتدخالت الحيوية ىڡ+ yالماىل� ويرُى
ضافة إىل ذلك ومن أجل المحافظة عىل مصداقية العملية، ستجري عملية  Jامج المستقبلية. وباال yعداد الرى Jال
� العام.

Wجمالية للخطة بحيث تعكس  متطلبات التمويل لباىڡJاالتجاه المعاكس للمطالب المالية اال �
مراجعة ىڡ+

ستجابة  Jومن المتوقع تقديم مسودة للتحديث نصف السنوي  خالل إجتماع اللجنة التوجيهية لخطة لبنان لال
� ٢٧ تموز/يوليو.

� ىڡ+
لالjزمة ىڡ+

المجموعات المحتاجة إىل المساعدة
� المساعدات الغذائية  الالجئون السوريون يواجهون تخفيضات أكرى_ حدة ىڡ�

� المساعدات الغذائية 
� التمويل برنامج االjغذية العالمي عىل تطبيق تخفيضات أكرى~ حدة ىڡ+

أجرىy نقص حاد ىڡ+
قيمة  بخفض  نموز/يوليو   �

ىڡ+ العالمي  االjغذية  برنامج  وقام  واالjردن.  لبنان   �
ىڡ+ الضعفاء   + السوريںى�  + لالجئںى�

ىك� فقط للشخص الواحد شهرياً.  � لبنان من خالل تقديم ١٣٫٥٠ دوالر أمرى�
القسائم الغذائية إىل النصف ىڡ+

وأدت هذه التخفيضات إىل نشوء مخاوف بخصوص ظهور توجهات غرى� مرغوب فيها للبقاء عىل قيد الحياة 
ستدانة والتسول وإخراج االjطفال من المدرسة.  Jومن ضمنها تفويت الوجبات وتناول طعام أقل تغذية واال
 �

+ لعام ٢٠١٥ إىل أن نسبة إضافية تصل  إىل  ٢٠ ىڡ+ + السوريںى� وتشرى� النتائج االjولية لتقييم ضعف  الالجئںى�
� المائة باالJجمال) مقارنة مع العام ٢٠١٤.

+ يجدون أنفسهم تحت خط الفقر(٧٠ ىڡ+ المئة من الالجئںى�

+ مساعدات متواصلة للعائالت المحتاجة،  � يبذلها برنامج االjغذية العالمي لتأمںى�
Wعىل الرغم من الجهود الىى

� المائة وهي تحتاج فوراً  إىل ١٣٩ مليون 
� التمويل بنسبة ٨١ ىڡ+

نامج من نقص ىڡ+ yقليمية للرى Jالعملية اال �
تعاىى+

. ويتوقع  yأيلول/سبتمرى Wردن ولبنان ومرص وتركيا والعراق حىىjاال �
+ ىڡ+ ىك� لمواصلة مساعدة الالجئںى� دوالر أمرى�

 �
� لبنان لتشمل ٥٥ ىڡ+

برنامج االjغذية العالمية بحلول نهاية عام ٢٠١٥ خفض تغطية المساعدات الغذائية ىڡ+
. + + المسجلںى� + السوريںى� المئة من الالجئںى�

االJجتماعية قد ساعد عىل دعم بعض  الشؤون  بالتعاون مع وزارة  الغذاء خالل شهر رمضان  وكان توزيع 
 �

مارات العربية المتحدة ىڡ+ Jأنحاء البالد. وعىل سبيل المثال، قامت سفارة اال �
+ الضعيفة ىڡ+ عائالت الالجئںى�

لبنان ومؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان بتوزيع حصص غذائية ووجبات طعام ساخنة يومياً إىل ما مجموعه 
٩٠٠٠ عائلة ضعيف.

الالجئون الفلسطينيون يخرسون المساعدات السكنية والمساعدات الغذائية عىل المحك
المتحدة  االjمم  وكالة   �

ىڡ+ التمويل  نقص  عواقب  من  تقريباً  من سوريا   �
فلسطيىى+ ألف الجئ   ٤٥ نحو   �

يعاىى+
� تموز/يوليو االjمر الذي أدى اىل إىل تعليق 

ق االjدىى+ االjونروا ىڡ+ � الرس~
+ ىڡ+ + الفلسطينيںى� غاثة وتشغيل الالجئںى� Jال

� تصل قيمتها إىل ١٠٠ دوالر لكل عائلة شهرياً. كما أن تمويل المساعدات 
Wالمساعدات السكنية النقدية الىى

 + + الفلسطينيںى� الغذائية النقدية (٢٧ دوالر لشخص الواحد شهرياً) عىل المحك. وأصبح ضعف غالبية الالجئںى�
المالية والقدرة  الموارد  � واالجتماعي االقتصادي. وأدى نقص 

القانوىى+ من سوريا مصدر قلق عىل الصعيد 
والهجرة  سوريا  إىل  آمنة  غرى�  عودة  احتمال  اىل  لبنان   �

ىڡ+  �
القانوىى+ الوضع  عىل  المحافظة  عىل  المنخفضة 

حيل والتوترات المجتمعية. وتطلب االjونروا نحو ٦٣٫٥ مليون دوالر  Wالمحفوفة بالمخاطر فضالً عن خطر الرى
+ من سوريا الذين هربوا إىل لبنان وتحتاج إىل ٢٢٫٣  + الفلسطينيںى� ىك� لتمويل استجابتها الطارئة لالجئںى� أمرى�

� االjشهر المقبلة.
ىك� لتغطية االJحتياجات الطارئة ىڡ+ مليون دوالر أمرى�
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نسانية  لبنان ٢ Jة اال  النرس~

www.unocha.org

نسانية  (أوتشا) - التنسيق ينقذ الحياة Jمم المتحدة لتنسيق الشؤون االjمكتب اال

+ عن العمل  ربع العائدين من سوريا عاطلںى�

من   �
يعاىى+ منهم  المئة   �

ىڡ+  ٢٠ أن  كما 

احتياجات محددة وأخرى مرتبطة بالصحة.

 + والالجئںى� المضيفة  المجتمعات  أعطت 
الذين شملتهم الدراسة االjولوية للصول إىل 
والتعليم  والصحة،  للدخل،  مدرّة  أنشطة 

ب  ومياه الرس~

� شهدتها الوكالة طيلة ٦٥ عاماً من العمليات حيث من المتوقع 
Wكرى~ جدية الىىjونروا هي االjتعانيها اال �

Wزمة الىىjواال
� أنحاء المنطقة. واستجابة لهذا االjمر، تواصل 

� منه إىل أكرى~ من ١٠٠ مليون دوالر ىڡ+
أن يصل العجز الذي تعاىى+

. + ستثنائية لخفض التكاليف ومواصلة تقديم الخدمات للالجئںى� Jونروا تنفيذ سلسلة من التدابرى� التقشفية االjاال

� المئة � العائدين من سوريا بنسبة ٣٧ ىڡ� إرتفاع نسبة اللبنانيںى�
� لبنان بدعم من المنظمة الدولية للهجرة من عدد 

غاثة ىڡ+ Jتحققت اللجنة العليا لال
� أنحاء البالد وخلصت إىل  وجود ٥,٢٤٥ أرسة 

+ العائدين من سوريا ىڡ+ اللبنانيںى�
� المئة تقريباً 

(٢٨,٥٧٤ فرد). ويمّثل هذا االjمر زيادة تصل إىل نحو ٣٧ ىڡ+
� العام ٢٠١٣. وتحمل نحو 

مقارنًة مع التقييم السابق الذي أجري ىڡ+
� المئة من هذه االjرس جنسية مختلطة إذ يحمل معظمها  

٤٥ ىڡ+
 �

� المائة) ىڡ+
+ السورية واللبنانية وتعيش غالبيتها(٨٣ ىڡ+ الجنسيتںى�

البقاع وعكار.

 + + العائدين إىل حد بعيد وضع الالجئںى� ويشبه وضع اللبنانيںى�
صعيد  عىل  نفسها  التحديات  يواجهون  كونهم   + السوريںى�

+ أمور أخرى.  المأوى ونقص الغذاء والممتلكات االjرسية من بںى�
غاثة والمنظمة الدولية للهجرة، فإن نحو  Jووفقاً للهيئة العليا لال

+ العائدين عاطلون عن العمل ويعانون من احتياجات  ربع اللبنانيںى�
نواياهم  عن  ولدى سؤالهم  بالصحة.  مرتبطة  إحتياجات  ومن  خاصة 

� المئة منهم أنهم يخططون للعودة إىل سوريا.
المستقبلية، أفاد نحو ٤٠ ىڡ+

التوظيف يتصدر أولويات المجتمعات الضعيفة 
من أجل توفرى� معلومات أفضل الستهداف الضعف، قامت مبادرة القضاء عىل الجوع ونقص التغذية لدى 

المتحدة  االjمم  منظمة  مع  بالتعاون  االjطفال 
الشؤون  تنسيق  ومكتب  -اليونيسف  للطفولة 
عىل  الضعف  لمواطن  تقييم  بإنجاز  نسانية  Jاال
االjكرى~  المساحية  المناطق   �

ىڡ+ المجمتع  مستوى 
الذي  البيانات  جمع  ويكشف  لبنان.   �

ىڡ+ ضعفاً 
اير  yول/أكتوبر ٢٠١٤ وشباط/فرىjين اال + ترس~ أُجري بںى�
باحتياجات  مرتبطة  ملحوظة  توجهات   ٢٠١٥
� المناطق ومجموعات 

ومواطن ضعف المجتمع ىڡ+
الذكور  المضيف،  المجتمع   ، + (النازحںى� السكان 

ناث).  Jواال

لكال  كة  Wالمشرى ــات  ــوي االjول  �
ىڡ+ النظر  وعند 

مدرّة  أنشطة  إىل  الوصول  كان   ، + المجتمعںى�
من  ب  الرس~ ومياه  والتعليم  والصحة،  للدخل، 
الرسم  ويظهر  االjوىل.  العرس~  االjولويات   + بںى�
حسب  االjولويات  لهذه  تفصيلياً  توزيعاً   �

البياىى+
المجتمع والجنس.

تحديات   �
ىڡ+ إختالفات  تُظهر  الدراسة  أن  إال 

العديد  زال  وما   . + المجتمعںى� كال  واحتياجات 
 + + غرى� قادرين عىل تأمںى� + المستجيبںى� من النازحںى�

� تقع 
Wستعداد للشتاء والمأوى والطعام والىى Jولوية لالjاحتياجات البقاء الفورية الخاصة بهم ويمنحون اال

� الوقت نفسه يواجه المستجيبون 
ستجابة لالjزمة. وىڡ+ Jول لخطة لبنان لالjاتيجي اال Wجميعها ضمن الهدف االسرى

� الوصول إىل مزيد من االJحتياجات المتوسطة االjمد مثل التحديات 
ايدة ىڡ+ + Wمن المجتمع المضيف مصاعب مرى

اتيجي  Wسرى Jتقع جميعها ضمن الهدف اال �
Wالمرتبطة بالبنية التحتية والكهرباء وإدارة مياه الرصف الصحي والىى

ستجابة لالjزمة. Jلخطة لبنان لال �
الثاىى+

وتُظهر نتائج هذا التقييم حاجة إضافية لدمج أبعاد مواطن الضعف عىل مستوى المجتمع بخصوص الضغط 
ستجابة. Jاتيجيات اال Wاسرى �

� فضالً عن  المجموعات الضعيفة عىل االjخص، ىڡ+
الديموغراىڡ+

مجتمعات مضيفة
ذكور

ج
إناث

� نازحںى�
ذكور إناث

التوظيف

الخدمات الصحية
مساعدات الشتاء

التعليم

الكهرباء
المأوى

الغذاء

ب مياه الرس_
الطرقات

المياه المبتذلة
المواد غرى� الغذائية
لية � المياه المرى�
النفايات الصلبة
االgمن

المواصالت

التسجيل

مستلزمات النظافة
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نسانية ستجابة اال2 اال2
� مخيمات غرى� رسمية الوكالت تعّزز السالمة عىل إثر حرائق ىڡ�

عند  شخص   ٢٣ وأصيب  طفل   �
ــوىڡ+ ت

رسمي  غــرى�  مخّيم   �
ىڡ+ حريق  إنــدالع 

من  االjول   �
ىڡ+ البقاعية  المرج  بلدة   �

ىڡ+
من  الغاز  ترسب  بسبب  حزيران/يونيو 
النساء  إحدى  تستخدمها  كانت  قارورة 
االjمر  لهذا  ونتيجة  الطعام.  ــداد  ع Jال
أرسة/٤٤٣   ٩١ وتأثرت  خيمة   ٧٤ رت  ترص+
� المئة منهم دون الثامنة عرس~ 

فرد؛ ٦٢ ىڡ+
ار جدية  من العمر. وأدى الحريق إىل أرص+
كاء بالتعاون مع وزارة الشؤون  وقام الرس~
نسانية بدعم ١٠٣ أرس. وساعد الدعم  Jاال
� عىل إعادة بناء المخيم 

Wالقطري والكويىى
المتحدة  االjمم  مفوضية  لمعايرى�  وفقاً 

. وتم تزويد العائالت  + العليا لشؤون الالجئںى�
 �

� فقدت إفادات التسجيل بأخرى جديدة. وبعد ثالثة أيام، أصيب شخصان جّراء إندالع حريق آخر ىڡ+
Wالىى

. وقدمت مفوضية االjمم  �
jشمال لبنان ودمرت ٣٠ خيمة بسبب احتكاك كهرباىى �

� المنية ىڡ+
مخّيم غرى� رسمي ىڡ+

 �
رين الذين أعربوا عن رغبتهم ىڡ+ + المترص+ كاء مآوي وخيم جديدة لالجئںى� + ورس~ المتحدة العليا لشؤون الالجئںى�

العودة إىل المخيم غرى� الرسمي نفسه.

ونتيجة لهذه الجوادث قامت الوكاالت خالل شهر حزيران/يونيو بإجراء جلسات توعية حول السالمة الشخصية 
 + طفاء الحرائق عىل مواقع جماعية وتدريب الالجئںى� Jأنحاء لبنان. وتم توزيع أجهزة ال �

والوقاية من الحرائق ىڡ+
� حمالت رفع مستوى التوعية.

اكهم ىڡ+ + وإرس~ + المتطوعںى� عىل استخدامها. وتم تدريب الالجئںى�

� المياه قطاع توفرى� المياه وخدمات الرصف الصحي والنظافة الصحية جاهز لمواجهة أي نقص محتمل ىڡ�
� العام ٢٠١٤ بسبب موسم الشتاء الجاف خالل ذلك 

أدى شّح المياه ىڡ+
العام إضافة إىل تعويض غرى� كاف الحتياطي المياه الجوفية خالل شتاء 
الحاىل�  الصيف  المياه خالل فصل   �

ىڡ+ نقص  إىل ظهور خطر   ٢٠١٥ عام 
+ من غرى� الواضح نطاق هذه المخاطر، يستعد  � حںى�

والخريف المقبل. وىڡ+
قطاع توفرى� المياه وخدمات الرصف الصحي والنظافة الصحية للنقص 
المحتمل. وتتأثر جودة المياه بالكميات المنخفضة ما يزيد من احتمال 
ات الحّر والجفاف. Wتنترس~ عن طريق المياه خالل فرى �

Wمراض الىىjإنتشار اال
لتخفيف  ة  كبرى� � جهوداً 

الماىص+ العام  بذل خالل  قد  القطاع  وكان هذا 
للتأكد من تحديد  الجهود  � حالياً عىل هذه 

يبىى+ المياه. وهو  خطر شح 
كاء ومصالح المياه. وتم  المواقع العالية المخاطر ومسحها من قبل الرس~
ورية ومن ضمنها زيادة ساعات الضخ ونقل المياه من  اتخاذ تدابرى� رص+

+ إدارة أفضل للطلب. راً وتأمںى� مناطق أقل ترص+
كما أن قطاع توفرى� المياه وخدمات الرصف الصحي والنظافة الصحية 

ضعفاً،  االjكرى~  للمجتمعات  المياه  توفرى�  خدمات   + تحسںى� عىل  يعمل 
+ كفاءة االjنظمة وزيادة تخزين المياه والتأكد من أن  اللبنانية والسورية، من خالل توسيع الشبكات وتحسںى�
� إنشاء بنية تحتية مناسبة وتقديم حّل 

سهالك. كما تساعد التدخالت عىل صعيد المياه ىڡ+ Jالمياه صالحة لال
مستدام.

جتماعي  ستقرار اال2 دعم البلديات يسمح بتوفرى� أفضل للخدمات ويشجع اال2
ستجابة لالjزمة الرامي إىل دعم المؤسسات الوطنية، تقدم  Jاتيجي لخطة لبنان لال Wسرى Jإنسجاماً مع الهدف اال
لـ٣٢٦  الدعم  المتحدة ومنظمات غرى� حكومية  يك ومن ضمنهم وكاالت االjمم  الحكومة إىل جانب ٢٤ رس~
� قطاعات التعليم والحماية (ومن ضمنها الحماية من العنف القائم عىل النوع 

بلدية و٣٢ إتحاد بلديات ىڡ+
  �

jالغذاىى واالjمن  الصحية،  والنظافة  الصحي  الرصف  المياه وخدمات  وتوفرى�  االjطفال)،  االJجتماعي وحماية 
� الدعم عىل شكل بناء القدرات ودعم توفرى� الخدمات 

Wستقرار االجتماعي. ويأىى Jوالصحة وسبل العيش واال
عات عينية. yاتيجي وعملية تشاركية وترى Wوالتخطيط االسرى

ضافة  Jالمحافظات المختلفة لمسح المخاطر والموارد غي العام ٢٠١٥. وباال �
وباالJجمال، خضعت ٩٦ بلدية ىڡ+
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� المياه
تم التحضرى� الjي إحتمال شّح ىڡ+

� حريق مخيم المرج غرى� االرسمي.
قت ىڡ+ Wبالقرب من بقايا خيم احرى �

� يمىس~ yصىى

ز/حسن عبد الله Wالمصدر: رويرى 

ب من نقطة توزيع رجالن يعبئان مياهاً صالحة للرس~

� سهل عكار.
 للمياه أمنتها منظمة غرى� حكومية محلية ىڡ+



ستقرار االجتماعي ومعالجة احتياجات المجتمع  Jإىل ذلك تحظى ١٧٩ بلدية وإتحاد بلديات بالدعم لتشجيع اال
اتيجي وتطوير المشاريع وإدارتها والعالقة مع  Wالمضيف من خالل بناء القدرات عىل صعيد التخطيط االسرى

المؤسسات عىل المستوى المركزي ومنع الرصاعات وتخفيف حدتها  ومشاركة جامعة للمجتمع.
� عدد 

وتخضع الخدمات البلدية لضغوط جدية منذ بداية االjزمة السورية نظراً لمواردها المحدودة والنقص ىڡ+
. ويسمح هذا الدعم للسلطات المحلية بتلبية االحتياجات الملّحة للمجتمع المضيف ومجتمعات  + الموظفںى�
� قد 

Wوبالتاىل� تفادي التوترات المحتملة. وتوّفر مشاريع التنمية المختلفة حلوالً مستدامة للمشاكل الىى  + الالجئںى�
يواجهها اللبنانيون بعد االjزمة.

التمويل
� المائة تمويل نداء لبنان بنسبة ٢٣ ىڡ�

نسانية ومن ضمنها ٤٨٢  Jىك� كتمويل للمساعدات اال إستلم لبنان حىىW ١٤ تموز/يوليو،  ٥٠٥ مليون دوالر أمرى�
ستجابة لالjزمة. تم تمويل النداء البالغ قيمته ٢٫١٤ مليار دوالر  Jىك� من خالل خطة لبنان لال مليون دوالر أمرى�

ىك� بنسبة ٢٣ بالمئة. أمرى�

، وهذا  ىك� � يرفع إجماىل� المساهمات إىل ٥٣٥ مليون دوالر أمرى�
ىك� إضاىڡ+  التعهد بتقديم ٥٣ مليون دوالر أمرى�

. إال أن المتطلبات المالية لهذ العام أكرىy من متطلبات  �
المبلغ مشابه لذاك الذي تم استالمه العام الماىص+

العام ٢٠١٤.

للحماية  ىك�  أمرى� دوالر  مليون   ٣٫٧ يخصص  نسانية  اال2 الشؤون  منسق 
ومشاريع مبتكرة

ىك� ويستفيد منها  وعاً تصل كلفتها إىل ٣٫٧ مليون دوالر أمرى� حظي ٢٥ مرس~
لبنان   �

ىڡ+ نسانية  Jاال الشؤون  منّسق  بدعم  محتاج  شخص  ألف   ٦٠ حواىل 
الثغرات  لرأب  وذلك  ك  Wالمشرى القطري  الصندوق  إطار   �

ىڡ+  + Wماونںى روس 
اكة  الرس~ الجديدة  المخصصات  هذه  وشجعت  ستجابة.  Jاال  �

ىڡ+ الحالية 
الحماية  مشاريع   : + أساسيںى� بعدين  عىل  وركزت  المحلية  المنظمات  مع 
حاالت  دارة  Jال االjولوية  إعطاء  تم  المثال  سبيل  فعىل  مبتكرة.  ومشاريع 
االjطفال.  وعمل  االJجتماعي  النوع  القائم عىل  بالعنف  المرتبطة  الحماية 
يتيح  مما  المختلفة  المناطق   + بالتنقلبںى� متحركة  مكتبة  اىل ذلك، ستقوم 
فرصة القراءة المجانية لالjطفال. كما سيتم وضع جدار زراعي قرب خيم 

 . ستهالكهم الشخىص� Jيمكنهم من زراعة الخضار ال + الالجئںى�

� ٢ حزيران/ يونيو. ويعكس العدد 
وع عىل إثر إطالق المخصصات ىڡ+ � االjصل تم تقديم ٧٠ عرض مرس~

 وىڡ+
ستجابة لالjزمة والحاجة  Jمنها خطة لبنان لال �

� تعاىى+
Wتم تقديمها ثغرات التمويل الىى �

Wالمرتفع للمشاريع الىى
� رُفعت توصية بشأنها، إال أن التمويل 

Wإىل موارد إضافية. وعىل الرغم من جودة المشاريع الـ١٧ المتبقية الىى
المحدود حال حون دعمها.

المساعدات  من  مزيد  إىل  يحتاج  لبنان 
ورية الدولية ولكن اال2صالحات داخلية رص�

قام متحدثون خالل حلقة نقاش نظمها معهد 
والشؤون  العامة  للسياسات  فارس  عصام 
وت واالjمم  � برى�

كية ىڡ+ � الجامعة االjمرى�
الدولية ىڡ+

الضوء  بتسليط  حزيران/يونيو   ١١  �
ىڡ+ المتحدة 

الدولية  المساعدة  إىل مزيد من  الحاجة  عىل 
ضافة إىل إصالحات لبنانية داخلية لتشجيع  Jباال
من  متحدثون  وحــّذر  المساعدات.   تدفق 
التعاون  ومنظمة  المتحدة  ــم  واالjم لبنان 
أن  من  الــدوىل�  والبنك  والتنمية  االقتصادي 
التأثرى� االجتماعي واالقتصادي لالjزمة السورية 

واالضطرابات االقتصادية ومشاكل الحكم تؤدي 
إىل تفاقم ضعف البالد.

يواجه لبنان المنهك بشدة جراء تأثرى� االjزمة 
ولكنه  تحديات  المجاورة  سوريا   �

ىڡ+ الدائرة 
� استقطاب المساعدات المالية 

يجد فرص ىڡ+
� أمّس الحاجة إليها.

� هو ىڡ+
Wلىى
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� لبنان سيغريد كاغ، إىل تعقيد الوضع وطرحت تساؤالت بشأن 
وأشارت المنسقة الخاصة لالjمم المتحدة ىڡ+

صواب معايرى� منح لبنان وضع دولة متوسطة الدخل. وشددت كاغ عىل مسؤولية لبنان عىل صعيد الشفافية 
ستثمارات االjجنبية. Jبيئة قانونية وسياسية تستقطب اال + والمساءلة فضالً عن تأمںى�

� العراق والشام سالمية ىڡ� الهروب من الدولة اال2
� يوم مشمس 

� خيمته ىڡ+
لم يعد عامر الذي يجلس ىڡ+

دته مروحة تصدر أصواتاً مزعجة  yحار ال تقوى عىل ترى
 �

Wالىى (الحواجز)  التقتيش  نقاط  عدد  تعمل،  وبالكاد 
ها مع عائلته عند هروبه من ريف حلب إىل لبنان  yعرى
قبل سبعة أشهر. إستغرقت الرحلة إىل الحدود اللبنانية 
ساعات  خمس  عادة  تتطلب   �

Wالىى المصنع  نقطة   �
ىڡ+

� اضطرت إىل دفع ١٠٠٠ 
Wتقريباً، ثالثة أيام مع العائلة الىى

دوالر أمريىك� للباص الذي نقلها. "ال يمكننا لوم السائق 
رشوة  إىل  إضطر  أنه  كما  للخطر  حياته  يعرّض  فهو 

+ عند نقاط التفتيش"، وفقاً لعامر. الرجال المسلحںى�

وح  + الرى+ إىل  العائلة  اضطرت  لبنان،  إىل  وصولها  قبل 
لنا  + � سوريا ثالث مرات.  ويقول عامر: "القصف كان متواصالً من جميع الجهات وال أدري إن كان  مرى+

داخلياً ىڡ+
� الطرقات ويعّلق الجثث عىل المستديرات مع الفتات تصف 

ال يزال موجوداً. تنظيم داعش يذبح الناس ىڡ+
نا أن  yوهنا تنضم زوجته إىل الحوار وتخرى ." + ة للجميع. رأيتهم بأّم العںى� yفوها ليكونوا عرى Wاقرى �

Wالذنوب الىى
+ شعرهن تتعرضن لقطع الرأس أو يتم جلد المحرم (الرجل) اىل� برفقتهم. � ال تغطںى�

Wالنساء اللواىى

� هذا 
� العراق والشام وأردف ىڡ+

سالمية ىڡ+ Jويقول عامر أنهم باتوا غرى� قادرين عىل العيش تحت حكم الدول اال
السياق: "المدارس تحولت إىل ثكنات عسكرية ولم يعد هناك ماء أو كهرباء بسبب تعرض جميع خزانات المياه 
+ من ١٥  yللقصف. عمليات الخطف للحصول عىل فدية أصبحت شائعة. كما ارتفع سعر خمسة أرغفة من الخرى

ة سورية. اضطررنا إىل االنتقال إىل لبنان". إىل ٢٠٠ لرى�

ة لبنانية (أي ١١٧ دوالر  العائلة استنفدت جميع مدخراتها. وعليها أن تسدد رسماً شهرياً يصل إىل ١٧٥,٠٠٠ لرى�
يجار والمياه والكهرباء ولم تعد تحصل عىل مساعدات غذائية. "إضطررنا إىل االستدانة إذ  Jلقاء اال ( ىك� أمرى�

أنها الحل الوحيد المتبقي لنا".

لمزيد من المعلومات، يرجى االتصال ب:

      ochalebanon@un.org  �
وىى+ Wلكرىjيد اال yأو الرى ،sarrouf@un.org ،أو منال رّصوف  martiny@un.org ،يانيك مارتن

   | www.unocha.org | www.reliefweb.int | نسانية متوفرة عىل Jات اال النرس~

نسانية Jخيمة.                 المصدر: مكتب تنسيق الشؤون اال �
حفيد عامر مع والدته ىڡ+


