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١,٥٠٠,٠٠٠  . . المنتفعںى� عدد السكان المضيفںى�
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� هذا العدد
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نقاط رئيسية
' يستلم مهامه كمنسق مقيم  • فيليب الزاريىى&

نسانية ومنسق للشؤون اال�
' المجال  & ىڡ& •  لبنان يكرّم أبطاله العاملںى'

' نساىى& اال�
غاثة الطارئة يزور لبنان للمرة اال2وىل  •  منّسق اال�

ويدعو إىل دعم دوىل' متواصل للمحافظة عىل 
ستقرار اال�

' الوضع االجتماعي  •  تدهور خطرى' ىڡ&
& واالقتصادي لالجئںى'

•  بدءاً من أيلول/سبتمر̂ى، برنامج اال2غذية 
العالمي يحرص المساعدات بخمسة أفراد من 

كل أرسة
• المساهمات تسمح لال2ونروا بافتتاح العام 
الدراىس' ٢٠١٥-٢٠١٦؛ المساعدات النقدية ما 

زالت عرضة للخطر
& الحلوة  ' مخيم عںى' شتباكات المسلحة ىڡ& • اال�

تؤدي إىل نزوح ٣,٠٠٠ شخص
• اللجنة التوجيهية لخطة لبنان لالستجابة 

لال2زمة تعالج اال2ولويات الحاسمة والتخطيط 
لعام ٢٠١٦

وت: صورة مختارة كأفضل إنسانية. � برى�
� مركز للتنمية االجتماعية ىڡ.

أطفال ىڡ.

سوس Xالمصدر: شمعون أهو/إنرى 

�
نساىى. Vالمجال اال �

. ىڡ.   لبنان يكرّم أبطاله العاملںى�

المجموعات المحتاجة إىل المساعدة 

نسانية  Vستجابة اال Vاال

نسانية Vإمكانية إيصال المساعدات اال

التمويل

قصة العدد 

 

ستجابة لالRزمة Vخطة لبنان لال 

ذ

' لبنان يستلم مهامه نسانية الجديد ىڡ& منّسق الشؤون اال�
نسانية لالRمم Vمنصب المنّسق المقيم ومنّسق الشؤون اال �

� السابع من آب/أغسطس توىّل فيليب الزاريىى.
ىڡ.

� لبنان والممثل المقيم
� لبنان. وسيشغل  أيضاً منصب نائب الممثل الخاص لالRمم المتحدة ىڡ.

المتحدة ىڡ.
� لبنان.

� ىڡ.
Rنماىى Vمم المتحدة االRنامج اال xلرى

� لبنان مثاالً حّياً لكيف يستطيع كل فرد أن يخلق فرقاً" مشدداً
: "تمثل المجتمعات المضيفة ىڡ. �

وقال الزاريىى.

�
. الذين هربوا من سورياً بحثاً عن االRمان واالRمن ىڡ. � لبنان تستضيف بكرم الالجئںى�

عىل أّن أفقر المجتمعات ىڡ.
:"هم (اللبنانيون) يشاركون مواردهم المحدودة وأراضيهمم و بيوتهم." �

لبنان. وأضاف الزاريىى.

� ذلك
� مجال المساعدات الدولية والتنسيق عىل مستويات رفيعة بما ىڡ.

ة واسعة ىڡ. xبخرى �
ويتمتع السيد الزاريىى.

� بعثة االRمم المتحدة لتقديم المساعدة إىل الصومال كنائب للممثل الخاص والمنّسق
ة ىڡ. خالل مهمته االRخرى�

� المقّر الرئيىس� لمكتب االRمم
نسانية. وشغل قبل ذلك عدداً من المناصب الرفيعة ىڡ. Vالمقيم ومنّسق الشؤون اال

� العراق وأنغوال والصومال واالRرض الفلسطينية
نسانية ومناصب ميدانية عديدة ىڡ. Vالمتحدة لتنسيق الشؤون اال

�
Xحمر الىىRأوائل التسعينيات كممثل للجنة الدولية للصليب اال �

� لبنان ىڡ.
� ىڡ.

� الماىص.
� ىڡ.

المحتّلة. وعمل الزاريىى.
ته المهنية. أمىص. فيها عرسe سنوات من مسرى�

' نساىى& ' المجال اال� & ىڡ& لبنان يكرّم أبطاله العاملںى'
' المساعدات الغذائية الالجئون السوريون يواجهون تخفيضات أكرى7 حدة ىڡ&

� ١٩ آب/أغسطس،
� ٢٠١٥ ىڡ.

نساىى. Vبمناسبة  اليوم العالمي للعمل اال
قرص  �

ىڡ. لبنان  أنحاء  من   �
نساىى. Vاال المجال   �

ىڡ. العاملون  تجّمع 
� نشاط نّظمه مكتب االRمم المتحدة لتنسيق

وت ىڡ. � برى�
االRونيسكو ىڡ.

نسانية. Vالشؤون اال

منّسق قال  الحفل،  خالل  ألقاه  الذي  االفتتاحي  الخطاب    �
ىڡ.

نسانية  Vاال الروح  عجاب  Vلال لمثرى�  "إنه   : �
الزاريىى. نسانية  Vاال الشؤون 

"تقع وأضاف:  والحرب"  السلم  أوقات   �
ىڡ. البلد  هذا   �

ىڡ. الطاغية 
إىل  الناس  انتباه  ولفت  نسانية  Vاال مشاركة  مسؤولية  عاتقنا  عىل 

المعاناة".

المتحدة  االRمم  مكتب  أعّده  فيلم  عرض  النشاط  خالل  وجرى 

�
. ىڡ. � لبنان تضّمن شهادات من العاملںى�

نسانية ىڡ. Vلتنسيق الشؤون اال
� من لبنان وآخرين من القطاع الخاص أظهر كيف

نساىى. Vالمجال اال
� كٌل عىل طريقته.

نساىى. Vالمجال اال �
أن الجميع قادر عىل العمل ىڡ.

 Lebanon Cash Consortium إنتاج  من  آخر  فيلم  تطّرق  كما 
تلبية عىل   . الالجئںى� مساعدة   �

ىڡ. النقدية  المساعدات  أهمية  إىل 
ضافة إىل ذلك، ناقشت لجنة من  Vساسية بكرامة. باالRاحتياجاتهم اال

�
Xلبنان التأثرى� النفىس� لعملهم عىل حياتهم الشخصية وآليات التأقلم الىى �

� ىڡ.
نساىى. Vالمجال اال �

. ىڡ. العاملںى�
� يشهدونها. وهذا العام، نّظم مكتب االRمم 

Xجهاد الذي يتعرّضون له والمعاناة الىىVطّوروها للتعامل مع اال
� لبنان وتم

� ىڡ.
نساىى. Vالمجال اال �

. ىڡ. � لبنان مسابقة تصوير لجميع العاملںى�
نسانية ىڡ. Vالمتحدة لتنسيق الشؤون اال

عالن عن الفائز "بأفضل صورة إنسانية" شمعون أهو خالل الحفل. Vاال

https://youtu.be/IXB0bZCYGpc
https://www.youtube.com/watch?v=m6t4WKlHthI
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نسانية  (أوتشا) - التنسيق ينقذ الحياة Vمم المتحدة لتنسيق الشؤون االRمكتب اال

نسانية   Vتقع عىل عاتقنا مسؤولية مشاركة اال"

ولفت االنتباه إىل المعاناة"، 

نسانية  Vاال الشؤون  المقيم ومنّسق  المنّسق 

�
فيليب الزاريىى.

 �
Xرس المعيشية الىىRالمئة من اال �

نسبة ٣٨ ىڡ.
� من ضعف مرتفع إىل حاد.

تم تقييمها تعاىى.

تحرص   �
Xالىى الجديدة  المقاربة  ترّكز 

عىل  أرسة  كل  من  أفراد  بخمسة  المساعدة 

 xأكرى لتشمل  المحدودة  المساعدة  زيادة 
عدد ممكن من االRرس المعيشية

 . الالجئںى� أرس  من  المئة   �
ىڡ.  ٧٠ نسبة  تعيش 
تحت خط الفقر 

� تفجرى� المقّر االRساىس� لالRمم 
� العام ٢٠٠٣ ىڡ.

ويصادف ١٩ آب/أغسطس اليوم الذي ُقتل فيه ٢٢ شخص ىڡ.
� الذين 

� المجال النساىى.
. ىڡ. � هو مناسبة نكرّم فيها العاملںى�

ناىى. Vبغداد. واليوم العالمي للعمل اال �
المتحدة ىڡ.

 . . خرسوا حياتهم وأولئك الذين يعرّضون حياتهم للخطر يومياً من أجل توفرى� المساعدة لالRشخاص المحتاجںى�
 : � التاىل�

وىى. Xلكرى Vنسانية. الرجاء زيارة الموقع اال Vاال¢ن احتفاالً عالمياً بروح اال �
نساىى. Vوبات اليوم العالمي للعمل اال

.www.worldhumanitarianday.org

المجموعات المحتاجة إىل المساعدة
: دراسات & ' الوضع االجتماعي واالقتصادي للالجئںى' تدهور كبرى' ىڡ&

كة زاروا خاللها ٧٥,٠٠٠ أرسة الجئة  Xعملية إستهداف مشرى �
Rمن الغذاىىRساسية واالRأطلق قطاعا المساعدات اال

� من ضعف مرتفع وحاد. وعىل 
� المئة من االRرس المعيشية تعاىى.

. أن نسبة ٣٨ ىڡ.
ّ لجمع معلومات عنها. وتبںى�

� يكشف توّجهات 
Rالرغم من أن جمع المعلومات ما زال جارياً وال يمكن اعتباره تمثيلياً، إال أن التحليل المبدىى

. االعتبار. � عںى�
مهمة يجب أخذها ىڡ.

 . . السوريںى� � وضع الالجئںى�
� لبنان تراجعاً ملحوظاً ىڡ.

. ىڡ. . السوريںى� اىل ذلك، أظهر تقييم أوجه الضعف الالجئںى�
 �

ىك� ىڡ. . تحت خط الفقر (٣٫٨٤ دوالر أمرى� � المئة من االRرس المعيشية من الالجئںى�
� البالد. فتعيش نسبة ٧٠ ىڡ.

ىڡ.
� المعتدل 

Rمن الغذاىىRكما تضاعف انعدام اال . �
� المئة العام الماىص.

اليوم للشخص الواحد) مقارنًة بنسبة ٥٠ ىڡ.
 . � المئة. اىل ذلك، يزداد إتكال االRرس المعيشية من الالجئںى�

� المئة إىل ٢٤ ىڡ.
� من ١٢ ىڡ.

تقريباً منذ العام الماىص.
عىل مصادر الرزق الخارجية مثل المساعدات الغذائية والدين والقروض.

' المساعدات الغذائية ' ىڡ& ' التمويل يؤدي إىل انخفاض إضاىڡ& النقص ىڡ&
 Xىك� حىى نامج االRغذية العالمي والذي يصل اىل ١١٠ مليون دوالر أمرى� xالتمويل لرى �

يواصل العجز المتواصل ىڡ.
� آب/أغسطس، ساعد برنامج االRغذية العالمي ١٦٢,٦٩١ 

نهاية العام عرقلة أنشطة المساعدات الغذائية. وىڡ.
ىك� شهرياً  ونية للشخص الواحد ١٣٫٥ دوالر أمرى� Xلكرى Vأرسة معيشية (٧٧٢,١٠٢ مستفيد) وبلغت قيمة البطاقة اال
، سيحرص برنامج االRغذية  xأيلول/سبتمرى  �

الـ٢٧ دوالر االRصلية. وىڡ. المئة من قيمة   �
أي ما يعادل نحو ٥٠ ىڡ.

العالمي المساعدات بـخمسة أفراد لكل أرسة معيشية. كما لن تحصل جميع حاالت شبكات االRمان (االRفراد 
واالRطفال دون  العمر  . من  الستںى� المرضعات، واالRشخاص فوق  والنساء  الحوامل،  النساء  الضعفاء وهم 
المقاربة الجديدة عىل زيادة  ) عىل المساعدة بعد اال¢ن. وترّكز هذه  . . أو االRشخاص غرى� المستقلںى� العامںى�
� الوقت نفسه عىل استمرار 

المساعدة المحدودة بحيث تشمل أكرىx عدد ممكن من االRرس المعيشية وتحرص ىڡ.
� من ضعف مرتفع وحاد عىل المساعدة.

� تعاىى.
Xرس المعيشية الىىRحصول جميع اال

اال2ونروا تعلن عن بدء العام الدراىس' 
 ١٩  �

ىڡ. ــروا)  (االRون االRدىى.  ق  eالرس  �
ىڡ.  . الفلسطينيںى�  . الالجئںى� وتشغيل  غاثة  Vال المتحدة  االRمم  وكالة  أعلنت 

� لبنان إىل ٦٨ مدرسة كما هو 
آب/أغسطس عن افتتاح العام الدراىس� ٢٠١٥-٢٠١٦ وعن عودة ٣٨٥٠٠ اطالباً ىڡ.

� هذا االRمر عىل 
Xويأىى . . تفع إىل خمسںى� � الصف الواحد سرى�

. إال أن عدد الطالب ىڡ. x٧ أيلول/سبتمرى �
محدد ىڡ.

� المنطقة. وحصلت 
� منه االRونروا ىڡ.

� التمويل تعاىى.
إثر شكوك حول تأخرى� العام الدراىس� بسبب نقص حاد ىڡ.

ىك� لسّد العجز الذي يبلغ ١٠١ مليون دوالر. الوكالة مؤخراً عىل مساهمات بقيمة ٧٨٫٩ مليون دوالر أمرى�

لبدل  الشهرية  النقدية  المساعدات  بقيت  التعليم،  حاجات  تغطية   �
ىڡ. المساهمات  هذه  ساعدت  فيما 

. من سوريا منذ شهر تموز/يوليو.  . الفلسطينيںى� � تبلغ ١٠٠ دوالر للعائلة الواحدة  معّلقة للالجئںى�
Xيواء والىى Vاال

ىك�  أمرى� دوالر   ١٣٫٥ فأصبحت  المئة   �
ىڡ.  . خمسںى� بنسبة  الشهرية  الغذائية  المساعدات  تخفيض  تم  كما 

. ليس لديهم إقامة � المئة من الالجئںى�
نسبة ٦١ ىڡ.

 �
� من ضعف مرتفع وحاد ىڡ.

� تعاىى.
Xرس المعيشية الىىRالمئة من اال �

تعيش نسبة ٨٤ ىڡ.
مساكن منخفضة الجودة

� من ضعف مرتفع وحاد
� تعاىى.

Xرس المعيشية الىىRمن نصف نفقات اال eيشكّل الغذاء أكرى

� من ضعف مرتفع وحاد اىل سبعة أفراد ويشّكل االRطفال 
� تعاىى.

Xرسة الىىRيصل حجم اال
� المئة منهم

نسبة ٦٠ ىڡ.

� تم تقييمها مديونة
Xرس المعيشية الىىRالمئة من اال �

نسبة ٩٢ ىڡ.

www.worldhumanitarianday.org
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زيادة   �
ىڡ. االRمر  هذا  ويواصل  الواحد.   للشخص 

المئة   �
ىڡ.  ٩٨ نسبة  أّن  خصوصاً   . الالجئںى� ضعف 

أفادوا  سوريا   من   . الفلسطينيںى�  . الالجئںى� من 
االRونروا هي مصدر  النقدية من  المساعدات  بأن 
المالية  الموارد   �

ىڡ. النقص  . هذا  الرئيىس� دخلهم 
اىل  سوريا  من   . الفلسطينيںى�  . الالجئںى� يدفع  قد 
إخراج أوالدهم من المدارس أو اللجوء اىل عمل 
مخاطر  إستثناء  يمكن  ال  كما  للمخاطر  يعرضهم 
الطرد والعنف القائم عىل النوع االVجتماعي. كما 
. من سوريا  . الفلسطينيںى� انخفضت قدرة الالجئںى�
� لبنان مما يزيد من احتماالت العودة غرى� اال¢منة اىل سوريا والهجرة 

� ىڡ.
عىل الحفاظ عىل وضعهم القانوىى.

الخطرة والتوترات االVجتماعية.

نسانية ستجابة اال� اال�
& المساعدات النقدية تساعد عىل تخفيف معاناة الالجئںى'

 �
التقىى. التعاون  جهود ست منظمات هي: وكالة 

 �
غاثة ىڡ. V(أكتد)، و تعاونية المساعدة واال �

Rنماىى Vواال
ومنظمة  الدولية،  نقاذ  Vاال ولجنة   ،( مكان(كرى� كل 
منظمة  و  شيلدرين)،  ذ  (سايف  االRطفال  إنقاذ 
الرؤية  ومنظمة  ناشيونال"،  Xإنرى "سوليداريتيه 
مساعدات  لتقديم  فيجون)،  (وورلد  العالمية 
� أنحاء لبنان. 

. ىڡ. وطة إىل الالجئںى� eنقدية غرى� مرس

 �
تعاىى. الجئة  أرسة   ٨,٥٠٠ نحو   LCC ويستهدف 

وتعود  واجتماعياً.  إقتصاديا  مرتفع  ضعف  من 
� لبنان من خالل تمكينهم من اتخاذ قراراتهم 

ة عىل نحو ٤٢,٥٠٠ الجئ سوري ىڡ. eهذه الحركة بفائدة مبارس
الخاصة بخصوص تلبية حتياجاتهم االRساسية بكرامة وبطريقة مرنة. وتحصل االRرس المعيشية المستهدفة 
ىك� شهرياً  لتلبية احتياجاتها الغذائية واالVحتياجات  وطة تصل إىل ١٧٥ دوالر أمرى� eعل مساعدة نقدية غرى� مرس
ايد باالRمن واالستقرار نتيجة لمرونة هذه اال¢لية للمساعدة. ولمعرفة  . Xخرى. وأُفيد عن شعور مرىRساسية االRاال
. ومساعدتهم عىل  � حياة الالجئںى�

المزيد من المعلومات حول سبل إحداث هذه المساعدات النقدية لفرق ىڡ.
https://www.youtube.com/watch?v=m٦t٤WKlHthI :ساسية، الرجاء مشاهدةRتلبية احتياجاتهم اال

' اال2مم المتحدة يدعو إىل دعم متواصل للمحافظة عىل إستقرار لبنان ' ىڡ& مسؤول إنساىى&
نسانية ومنّسق  Vالعام للشؤون اال . اختتم وكيل االRمںى�
أوبراين   ستيفن  المتحدة  االRمم   �

ىڡ. الطارئة  غاثة  Vاال
بالدعوة  � ١٧ آب/أغسطس 

لبنان ىڡ. زيارته االRوىل إىل 
المحافظة  عىل  للمساعدة  متواصل  دوىل�  دعم  إىل 
الطارئة  غاثة  Vاال منسق  والتقى  البالد.  استقرار  عىل 
. رفيعي  رئيس الوزراء تمام سالم إضافة إىل مسؤولںى�
بدعم  المتحدة  االRمم  ام  . Xالرى لهم  وأّكد  المستوى 

استقرار لبنان.
لبنان  خطة  أهمية  عىل  شّدد  الذي  أوبراين  ودعا 
. الدولة  كة بںى� Xزمة كمقاربة مبتكرة ومشرىRستجابة لال Vلال
الطارئة  االVحتياجات  لمعالجة  المتحدة  واالRمــم 

الخدمات  ودعم  لبنان   �
ىڡ. الضعيفة  للمجتمعات 

اكة وتطوير تدخالت جديدة للعام المقبل. eالعامة، إىل المحافظة عىل روح الرس
� تشهد كثافة 

Xالبقاع، إحدى المناطق الىى �
غاثة ىڡ. Vمجال اال �

. ىڡ. كما التقى اوبراين المجتمعات المتأثرة والعاملںى�
� تبذلها المجتمعات المضيفة والسلطات المحلية 

Xة" الىى . . وأشاد بـ"الجهود المتمرى� . . السوريںى� عالية لالجئںى�
. بسخاء وتزويدهم بالخدمات  . والسوريںى� � تلبية احتياجات الضعفاء من اللبنانيںى�

� ىڡ.
نساىى. Vومجتمع العمل اال

عىل الرغم من العقبات.

� المدرسة. المصدر : االRونروا
فتيات  فلسطينيات ىڡ.

يواصل نقص التمويل  إثارة مخاوف جدية 

 . � المئة من الالجئںى�
خصوصاَ أن نسبة ٩٨ ىڡ.

بأن  أفادوا  سوريا  من   . الفلسطينيںى�
المساعدات النقدية من االRونروا هي مصدر 

. دخلهم الرئيىس�

مقاربة  هي  لالRزمة  ستجابة  Vلال لبنان  "خطة 

الطارئة  االVحتياجات  لمعالجة  مبتكرة 
� لبنان"

للمجتمعات الضعيفة ىڡ.
غاثة الطارئة  Vستيفن أوبراين، منّسق اال 
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� البقاع ىڡ.

. خالل زيارته لمخيم غرى� رسمي ىڡ. . الجئتںى� . سوريتںى� ستيفن أوبراين يسرى� مع طفلتںى�
ز Xرويرى/ آب/أغسطس. المصدر: محمد عزاقرى�

https://www.youtube.com/watch?v=m6t4WKlHthI


نسانية إمكانية إيصال المساعدات اال�
& الحلوة  ' غرى' المستقر يسيطر عىل مخيم عںى' الوضع اال2مىى&

ستجابة لالRزمة الرامي إىل دعم المؤسسات الوطنية، تقدم  Vاتيجي لخطة لبنان لال Xسرى Vإنسجاماً مع الهدف اال
لـ٣٢٦  الدعم  المتحدة ومنظمات غرى� حكومية  االRمم  يك ومن ضمنهم وكاالت  eالحكومة إىل جانب ٢٤ رس
� قطاعات التعليم والحماية (ومن ضمنها الحماية من العنف القائم عىل النوع 

بلدية و٣٢ إتحاد بلديات ىڡ.
  �

Rالغذاىى واالRمن  الصحية،  والنظافة  الصحي  الرصف  المياه وخدمات  وتوفرى�  االRطفال)،  االVجتماعي وحماية 
� الدعم عىل شكل بناء القدرات ودعم توفرى� الخدمات 

Xستقرار االجتماعي. ويأىى Vوالصحة وسبل العيش واال
عات عينية. xاتيجي وعملية تشاركية وترى Xوالتخطيط االسرى

ضافة  Vالمحافظات المختلفة لمسح المخاطر والموارد غي العام ٢٠١٥. وباال �
وباالVجمال، خضعت ٩٦ بلدية ىڡ.

ستقرار االجتماعي ومعالجة احتياجات المجتمع  Vإىل ذلك تحظى ١٧٩ بلدية وإتحاد بلديات بالدعم لتشجيع اال
اتيجي وتطوير المشاريع وإدارتها والعالقة مع  Xالمضيف 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 االRزمة السورية نظراً لمواردها المحدودة والنقص ىڡ.
. ويسمح هذا الدعم للسلطات المحلية بتلبية االحتياجات الملّحة للمجتمع المضيف ومجتمعات  . الموظفںى�
� قد 

Xوبالتاىل� تفادي التوترات المحتملة. وتوّفر مشاريع التنمية المختلفة حلوالً مستدامة للمشاكل الىى  . الالجئںى�
يواجهها اللبنانيون بعد االRزمة.

التمويل
من  ىك�  أمرى� دوالر  مليون   ٦٨٨ عىل  لالRزمة  ستجابة  Vلال لبنان  خطة   �

ىڡ. كاء  eالرس حصل  آب/أغسطس   ٣١ منذ 
� المئة من 

ىك� تكون نسبة التمويل قد بلغت بنسبة ٣٧ ىڡ. � تبلغ ١٫٨٧ مليار دوالر أمرى�
Xالمتطلبات الرئيسية الىى

� وألمانيا  والمملكة المتحدة والواليات  xوروىىRتحاد اال Vساىس� .وقد ساهمت أربع جهات مانحة هي: االRالنداء اال
ىك� الممنوحة. يىك� من أصل ال ٦٨٨ مليون دوالر أمرى� كية ب٥٠٠ مليون دوالر أمرى� المتحدة االRمرى�

الشؤون  ومنّسق  المقيم  المنّسق  يرأسها   �
Xالىى لالRزمة،  ستجابة  Vلال لبنان  لخطة  التوجيهية  اللجنة  اجتمعت 

� ٢٧ تموز/يوليو لمراجعة التقّدم الُمحرز عىل صعيد 
نسانية ووزير الشؤون االجتماعية رشيد درباس، ىڡ. Vاال

� تحتاج 
Xولويات الحرجة لبقية العام والىىRتنفيذ الخطة وخارطة الطريق لعام ٢٠١٦. وتطرّقت اللجنة إىل اال

ستقرار  Vنشطة الرامية إىل تخفيف الضعف والحفاظ عىل االRىك� لدعم اال إىل تمويل بقيمة ٨١٥ مليون دوالر أمرى�
االجتماعي. 

. االRكرىe ضعفاً من سوريا من خالل المساعدات  . والنازحںى� وستستهدف االRنشطة نحو مليون شخص من اللبنانيںى�
الغذائية والمساعدات االRساسية والتعليم وسبل العيش، والصحة، والمأوى والحماية. وسيتم توفرى� الدعم 

إىل ٢٤٤ بلدية لمعالجة احتياجات المجتمع المضيف ذات االRولوية.

نزح نحو ٣,٠٠٠ شخص بشكل مؤقت بسبب 

. الحلوة. � مخيم عںى�
شتباكات المسّلحة ىڡ. Vاال
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ىك�  أمرى� دوالر  مليون   ٨١٥ إىل  لبنان  يحتاج 
تخفيف  أجل  من  الحيوية  االRنشطة  لدعم 

ايد والمحافظة عىل االستقرار  . Xالضعف المرى
االجتماعي

مشاريع مبتكرةمشاريع مبتكرة

مشاريع للحمايةمشاريع للحماية

� ٢٧ يوليو
� اجتماع اللجنة التوجيهية LCRP ىڡ.

االRرقام المستخدمة ىڡ.



ىك�  أمرى� دوالر  مليون   ٨١٥ إىل  لبنان  يحتاج 

تخفيف  أجل  من  الحيوية  االRنشطة  لدعم 

ايد والمحافظة عىل االستقرار  . Xالضعف المرى

االجتماعي
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& ّ & إنسانںى' قصة متطّوعںى'
"، هذا ما يقوله إلياس عن تجربته كمدرّس متطّوع  � إحساس بالفرح والرىص.

� كل مرة أغادر المركز، يغمرىى.
"ىڡ.

وت. � برى�
� أحد مراكز النساء التابع لمؤسسة عامل ىڡ.

ية ىڡ. . نكلرى� Vللغة اال

� رحلة تستغرق 
وت بسيارته ىڡ. ويتكّبد إلياس كل يوم أحد منذ ثالثة أعوام ونصف العام عناء التوجه إىل برى�

� الشؤون 
ثيوبيات الضعيفات. يحمل إلياس شهادة ىڡ. Vية للعامالت اال . نجلرى� Vساعة من الوقت لتعليم اللغة اال

� عكار، 
� السابق ىڡ.

� منظمة غرى� حكومية دولية. كان يقيم ىڡ.
� بدوام كامل ىڡ.

الدولية ويعمل حالياً كعامل إنساىى.
� ذلك الوقت، لم يتغّيب 

ل فقط خالل عطلة نهاية االRسبوع ولكن حىىX ىڡ. . شماىل� لبنان حيث كان يعود إىل المرى.
. بمالهن  � هذا السياق يقول إلياس: "تلك النساء متفانيات للغاية، تضّحںى�

يوماً عن مهمته التطوعية كل أحد. وىڡ.
الخاص ويوم إجازتهن للقدوم إىل المركز  من أماكن بعيدة أحياناً للتعّلم". وأشار إىل أن هذا الواقع وحده 

ام بمساعدتهن. . Xلرى Vه عىل مواصلة اال . كفيل بتحفرى�

ح إلياس بحماسة أن هذه التجربة جعلت منه شخصاً أكرىe تفهماً وأصبح اال¢ن متعلقاً بهذا المجتمع  eويرس
� العمل التطوعي هو أنه ال يوجد ما 

ويقّدر بصدق تصميم تلك النساء الضعيفات. وبقول: "أجمل ما ىڡ.
هو أفضل من العطاء من دون مقابل".

 �
� مركز آخر تابع لمؤسسة عامل. وكانت قد التحقت ىڡ.

ديانا، ١٧ عاماً، تشعر أيضاً بالفخر لتجربتها كمتطوعة ىڡ.
� التصميم 

وت. وبعد ارتيادها لصفوف ىڡ. � برى�
االRصل بأحد برامج سبل العيش التابع للمنظمة غرى� الحكومية ىڡ.

ية، والحاسوب، قررت أن تتطّوع وتدعم تنفيذ االRنشطة. وأصبحت اال¢ن تنّظم أنشطة ترفيهية  . نكلرى� Vواللغة اال
� أحد المراكز.

ىڡ.

� مجال 
� نفسها ومسؤولية باالVضافة إىل اكتسابها مهارات ىڡ.

وتقول ديانا أن تجربتها التطّوعية جعلتها أكرىe ثقة ىڡ.
� تقدمها 

Xنها ستضطر إىل تخفيف ساعات العمل التطّوعي الىىRالتنظيم وإدارة الوقت. وهي غرى� سعيدة ال
� هذا السياق: "الجانب االRفضل من  التطّوع هو انك تستفيد عىل 

. وتقول ىڡ. اب بداية العام الدراىس� Xمع اقرى
� الوقت نفسه".

المستوى الشخىص� وتفيد آخرين ىڡ.

لمزيد من المعلومات، يرجى االتصال ب:

      ochalebanon@un.org  �
وىى. XلكرىRيد اال xأو الرى ،sarrouf@un.org ،أو منال رّصوف  martiny@un.org ،يانيك مارتن
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