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 التمويل 

� سهل عكار 
 قصة المياه ?*

 

RCO :المصدر

تمويل خطة RRP 6 حà نهاية كانون ا�Zّول/ ديسم�� ٢٠١٤  

ستجابة لZ7زمة   n7خطة لبنان ل

ستجابة لHiزمة تخدم احتياجات اHCك�Y ضعفاً Biخطة لبنان ل
* العام لZ7مم المتحدة  � تمام س7م ونائب ا�Zم�4

أطلق رئيس الوزراء اللبنا+*

لZ7زمة.  ستجابة  n7ل لبنان  خطة  ا�Zول/ديسم��  كانون   ١٥  �
*? إلياسون  يان 

*  بهدف  * المقبل�4 وتحدد الخطة أولويات الحكومة والمجتمع الدو�� للعام�4

ستجابة لZ7زمة ال�à تشهدها الب7د. nا�

ين من  *Bط7ق، قال رئيس الوزراء أمام الحاnكلمة له خ7ل حفل ا� �
و?*

* ووكا�ت ا�Zمم المتحدة و منظمات محلية و دولية   وزراء وكبار المسؤول�4

ستجابة لZ7زمة مجرد جرس تنبيه،  n7إن ما نأمله هو أن � تكون خطة لبنان ل"

* بأن يركزوا ع] قطاعات معينة  وإنما خارطة طريق ملموسة تسمح للمانح�4

ليضخوا فيها أموا�ً كافية �nحداث الفارق المطلوب." 

 �àال المجتمعات  أصبحت  ا�Zزمــة،  بداية  ع]  سنوات  أربع  مرور  بعد 

* بكل رحابة صدر ع] وشك الوصول إ� نقطة حرجة.  ال7جئ�4 استقبلت 
الضغوطات  ازدياد  ومع  قياسية.  معد�ت  البطالة  وتسجّل   Jمتع� قتصادي  nا� والنمو  منهكة،  العامة  الخدمات 

ا�nجتماعية، لبنان قلق للغاية بخصوص حماية إستقراره الهّش.

� العالم قادرة أو 
* العام لZ7مم المتحدة، أن "مواجهة التحديات الهائلة للبنان عبئاً ما من دولة ?* واعت�� نائب ا�Zم�4

� ا�Zمم المتحدة "إ� إظهار تضامنها 
* العام الدول ا�Zعضاء ?* مضطرة إ� تحمله بمفردها," ودعا بالنيابة عن ا�Zم�4

وزيادة مساعداتها للبنان وشعبه." 

* الحكومة اللبنانية  ستجابة لZ7زمة إ� معالجة هذه التحديّات. وتم وضع الخطة بشكل مش̀�ك ب�4 n7تهدف خطة لبنان ل

اف وزير الشؤون ا�nجتماعية رشيد درباس  Jضافة إ� ٧٧ منظمة غ�� حكومية محلية ودولية تحت إ�nمم المتحدة با�Zوا�

 . نسانية روس ماون4̀* nلبنان والشؤون ا� �
ومنّسق أنشطة ا�Zمم المتحدة ?*

ستجابة لZ7زمة  n7كما تهدف خطة لبنان ل

لبنان بشكل ملموس  ا� ضمان إستفادة 

ستجابة لZ7زمة السورية والمساعدة  nمن ا�

خ7ل  الب7د   �
*? ستقرار  nا� تثبيت  ع] 

الخطة  وتواصل  الصعبة.  المرحلة  هذه 

وري من أجل توف�� الحماية  العمل ال¢*

النازحة  للعائ7ت  نسانية  nا� والمساعدة 

الخطط  توسيع  مع  بالتوازي  سوريا  من 

قتصاد  nوا� الخدمات   �
*? ستثمار  n7ل

 Jك�Zا� المناطق   �
اللبنانية ?* والمؤسسات 

الخطة  وتأمل  للخطر.  والمعرضة  فقراً 

مليار   ٢,١ إ�  يصل  تموي7ً  تتطلب   �àال

. * �� تقريباً، أن تشمل نحو ٢,٩ مليون شخص من ا�Zك�J حاجة، أك�J من نصفهم من اللبناني�4 دو�ر أم��

دعم الخدمات و اCقتصادات
 و المؤسسات

� ضعيف
١،٩ مليون لبنا+*

١،٣ مليون �جئ سوري بحكم ا�Zمر الواقع

�
*a٢٢٥,٠٠٠ �جئ فلسطي

نسانية والحماية BCالمساعدة ا
١،٥ مليون �جئ سوري بحكم ا
	مر الواقع

� من ا�Zك�J فقرا
أك�J من ٣٣٦,٠٠٠ لبنا+*

�
*a٣١٥,٠٠٠ �جئ فلسطي ً

� عائد من سوريا
 ٥٠,٠٠٠ لبنا+*

٧٧
منظمة محلية 

و دولية

�� تمويل المطلوب   ٢،١٤  مليار دو�ر أم��
�� مخّصصة  ٧٢٤ مليون دو�ر أم��

ستقرار nامج تثبيت ا� ح¢اً  ل��

 �� ١,٩ مليار دو�ر أم��
مطلوبة كتمويل جديد
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نسانية  (أوتشا) - التنسيق ينقذ الحياة nمم المتحدة لتنسيق الشؤون ا�Zمكتب ا�

� غزّة (البقاع) 
المصدر: UNDPخيم تحت الثلوج ?*

ع̀�اف بأولوية المحافظة ع] إستقرار لبنان. ولتحقيق هذه  nيجب ا� ، �
نسا+* nإ� جانب العمل ا�" : وبدوره قال ماون4̀*

انيات التنمية من أجل القيام با�Zنشطة ال�à تدعم المؤسسات اللبنانية." * الغاية، علينا أن نطالب بحشد م��
 

التطورات داخل سوريا

المقاربة الواحدة لتوزيع المساعدات داخل سوريا تؤمن تماسكاً أك�g لiستجابة
ستجابة  n7ول/ديسم�� بموازاة خطة لبنان لZ١٨ كانون ا� �

*? * � برل�4
س̀�اتيجية لسوريا ?* nستجابة ا� nتم إط7ق خطة ا�

ستجابة  nوتعتمد خطة ا� . * * السوري�4 قليمية ل7جئ�4 nستجابة ا� nتشكل الفصل الخاص بلبنان من خطة ا� �àزمة الZ7ل

نسانية وتعتمد مقاربة واحدة لتوزيع المساعدات داخل سوريا. وهي تحتاج إ� ٢,٩  nحتياجات ا�nا�س̀�اتيجية ع] ا�

�� لمساعدة ١٢,٢ مليون شخص داخل سوريا ومن ضمنهم أك�J من ٥,٦ مليون طفل. مليار دو�ر أم��

* العام  � ١٥ كانون ا�Zول/ديسم�� بخصوص القرار رقم ٢١٣٩، قامت وكيلة ا�Zم�4
� مداخلة لها أمام مجلس ا�Zمن ?*

*?

، وإزدياد  * � للقوة، ونقص الحماية للمدني�4
Z+ستخدام العشوا nي أموس بتسليط الضوء ع] ا� نسانية فال�� nللشؤون ا�

� ما يخّص: ١- وضع 
ا�nحتياجات بسبب العنف. وطلبت من مجلس ا�Zمن ضمان امتثال ا�Zطراف للقرار ٢١٣٩ � سيما ?*

� لZ7سلحة؛ ٢- حماية ا�Zطفال من طيف واسع من ا�نتهاكات ال�à يتعرضون لها؛ ٣- رفع 
Z+حّد ل7ستخدام العشوا

نسانية ومن ضمنها المساعدات الطبية واح̀�ام  nالحصارات؛ ٤- تسهيل الوصول من دون معوقات إ� المساعدات ا�

� نهاية المطاف إ� حل سيا®� 
ف7ت من العقاب و٦- التوصل ?* nحيادية المنشآت؛ ٥- وضع حّد للمناخ السائد من ا�

اع.  * لل�*

، تم تجديد تفويض الستة أشهر ا�Zو� لقرار مجلس ا�Zمن رقم ٢١٦٥. وكانت ا�Zشهر الستة  � ١٧ كانون ا�Zول/ديسم��
*?

ا�Zو� من القرار قد شهدت توف�� مساعدات إنسانية منتظمة من تركيا وا�Zردن من قبل عدة قطاعات. 

المجموعات المحتاجة إ# المساعدة
� التمويل تعرّض المساعدات الغذائية للخطر ثغرات 34

� كانون 
*? * * والفلسطيني�4 * السوري�4 � أعقاب تحذير برنامج ا�Zغذية العالمي من تعليق المساعدات الغذائية إ� ال7جئ�4

*?

عات من جمع ما يكفي من المال لضمان استفادة  المستفيدين من  ، تمّكنت حملة عالمية لجمع الت�� ا�Zول/ديسم��

لك̀�ونية  nغذية العالمي زّود البطاقات ا�Zلك̀�ونية. غ�� أن برنامج ا� nالمساعدة الشهرية المعتادة من خ7ل البطاقات ا�

� التمويل.  
�� فقط للشخص الواحد بسبب نقص ?* * بـ١٩ دو�رأم�� * السوري�4 للمساعدات الغذائية الخاصة بال7جئ�4

�� للشهر الواحد. و�  � المئة من المبلغ المخطط له محلياً والذي يصل إ� ٢٧ دو�ر أم��
ويُشكّل هذا المبلغ نسبة ٧٠ ?*

� المستقبل.
يزال من غ�� الممكن توقع المبلغ لشهر شباط وسط مخاوف ع] التمويل ?*

تدريجياً  الحالية  الغذائية  المساعدات  تنخفض تغطية  أن  المتوقع  المقبل، من  ستهداف  nا� إستقصاء  ومن خ7ل 

� المئة خ7ل عام ٢٠١٥. ولم يتأثر دعم المساعدات 
* إ� ٥٥ ?* * المسجل�4 * السوري�4 � المئة ل7جئ�4

من نسبة الـ٧٦ ?*

/يناير  �
� شهر كانون الثا+*

* الضعفاء بثغرة التمويل الحالية. ويع̀�*م برنامج ا�Zغذية العالمي ?* الغذائية إ� اللبناني�4

� لبنان. 
� �ستهداف ا��Z ا�Zك�J فقراً ?*

*aنامج الوط � إطار ال��
*? �

مساعدة ٢٧,٢٠٩ لبنا+*

نسانية BCستجابة ا BCا
؛ الخيم مغمورة بالثلوج 3 �tجئiث ضحايا من الiالعاصفة الثلجية "زينة" تخّلف ث

 �
أّدت العاصفة ال�à اجتاحت لبنان خ7ل ا�Zسبوع الثا+*

� أنحاء الب7د 
/يناير، إ� قطع الطرقات ?* �

من كانون الثا+*

* ع] ا�Zقل. وعزل القرى ووفاة ث7ثة �جئ�4

العمر،  من  الثامنة  يبلغ   àف أحدهما  وقتل سوريان، 

 �
خ7ل محاولتهما العبور من سوريا إ� شبعا فعلقا ?*

� عكار نتيجة 
ب7غ عن وفاة طفل ?* nالعاصفة. كما تم ا�

للطقس البارد.



� المخّيمات غ�� الرسمية. كما 
� عكار والبقاع وغّطت معظم الخيم ?*

وقطعت الثلوج العديد من الطرق الجبلية ?*
� بعض المناطق.

أّدت الرياح القوية وا�Zمطار الغزيرة إ� فياضانات ?*

نسانية روس ماون4̀* بزيارة مش̀�كة مع وزارة الشؤون ا�nجتماعية ا�  nيناير قام منّسق الشؤون ا�/ �
� ١٠ كانون الثا+*

و?*
نسانية والذين يقدمون المساعدات الخاصة بفصل الشتاء.  nنشطة ا�Zمجال ا� �

*? * كاء العامل�4 JKالبقاع حيث إلتقى بال

ستجابة الطارئة الخاص بلبنان الذي يديره  nمن صندوق ا� �� وتّم تخصيص مبلغ تصل قيمته إ� مليون دو�ر أم��
ستجابة الطارئة للعاصفة الثلجية "زينا." nمكتب تنسيق الشؤون ا�نسانية من أجل دعم ا�

�Jالنازحون بحاجة إ# المزيد من المساعدة للتعامل مع الشتاء القا
ستعداد للشتاء لZ7شخاص ا�Zك�J ضعفاً ث7ثة أشكال: تعزيز مقاومة المساكن لعوامل الطقس  nتشمل مساعدات ا�

* لعوامل  * السوري�4 والمساعدات ا�Zساسية والمساعدات ال�à تستهدف ا�Zطفال. وتم تعزيز مقاومة مساكن ال7جئ�4

� غ�� �ئقة. إ� أنه تُسجل 
� مبا+*

� أنحاء الب7د ع�� مساعدة العائ7ت ال�à تقيم ?*
الطقس منذ شهر آب/أغسطس ?*

* لم تظهر ثغرات  � ح�4
� المساعدة الخاصة بمقاومة عوامل الطقس للمساكن غ�� ال7ئقة ?*

� المئة ?*
ثغرة بنسبة ٤٧ ?*

بالنسبة للمخيمات غ�� الرسمية. وحّصلت اليونيسيف مؤخراً ع] موافقة وزارة ال̀�بية والتعليم العا�� للبدء بتوزيع 
المحروقات ا� ٥٨٣ مدرسة مما يعود بالفائدة ع] ١٥٥,٠٠٠ طف7ً.

جتماعي" BCنشطة لمناهضة العنف القائم ع( النوع اHCيوماً من ا YZلبنان ينضم إ# حملة "ستة ع
/نوفم�� مع إط7ق ا�Zمم المتحدة لحملتها  �

ين الثا+* JK٢٥ ت �
تزامن اليوم الدو�� للقضاء ع] العنف ضد المرأة ?*

كانون   ١٠  �
*? انتهت   �àال ا�nجتماعي"  النوع  ع]  القائم  العنف  لمناهضة  ا�Zنشطة  من  يوماً   JKع "ستة  السنوية 

العنف ضد  التوعية حول  رفع مستوى  إ�  الحملة  نسان. وهدفت  nا� لحقوق  العالمي  اليوم  ا�Zول/ديسم�� وهو 
* الحراك لوضع حد له. ورّكزت الحملة ع] ث7ثة مجا�ت رئيسية: � أنحاء العالم وتحف��

النساء والفتيات ?*

 • معالجة احتياجات الحماية للفتيات المراهقات من خ7ل تفادي الزواج المبّكر وا�ستجابة له؛

؛ * * الجنس�4 � الحّد من العنف القائم ع] النوع ا�nجتماعي ودعم المساواة ب�4
اك الرجال والفتيان ?* Jإ�  • 

العدالة  إ�  الوصول  وتعزيز  العقاب  من  ف7ت  nا� معالجة   •  

. * والحماية بالنسبة للناج�4

إ�  با�nضافة  المستوى  عالية  مناBة  مبادرات  الحملة  وشهدت 

نقاشات  غرار  ع]  مختلفة  نشاطات   �
*? شخص   ٢٢,٠٠٠ مشاركة 

العنف  عن  وفيديو  صور،  ومعارض  ومKح،   ، * ترك�� مجموعات 
ا�Zمم  مفوضية  كاء  J� تنظيم  من  ا�nجتماعي  النوع  ع]  القائم 

ا�Zمم  وصندوق  واليونيسف   * ال7جئ�4 لشؤون  العليا  المتحدة 
المتحدة للسكان. وناقش سياسيون، وقادة دينيون با�nضافة إ� 

رجال ونساء وشباب أسباب العنف القائم ع] النوع ا�nجتماعي 

لحقوق  ا�نتهاك  هذا  لمعالجة  وسائل  حددوا  أنهم  وا�Zهــم 
موا بوضع حّد له. نسان وال̀�* nا�

� لبنان وال�à س̀�كز ع] الزواج المبكر باعتباره أحد مخاوف الحماية 
وشكلت الحملة نقطة البداية لحملة أطول أج7ً ?*

ا�Zساسية بالنسبة للفتيات المراهقات.

نسانية BCإمكانية إيصال المساعدات ا
� جبل محسن، واHCحداث اCمنية تسّجل تراجعاً ان 34 تفج��

� حي جبل محسن 
� هجوم انتحاري مزودج استهدف مقهى ?*

ات ?* JKُقتل ما � يقّل عن سبعة أشخاص وُجرح الع

* ع]  /يناير. وكانت جبهة الن¢ة قد أعلنت مسؤوليتها عن الهجوم�4 �
� ١٠ كانون الثا+*

� طرابس يوم السبت الواقع ?*
*?

حسابها ع] "توي̀�". 

/يناير ٢٠١٥ وحدث  �
* ١ كانون ا�Zول/ديسم�� ٢٠١٤ و١٠ كانون الثا+* � عدد ا�Zحداث ا�Zمنية ب�4

إ� ذلك، ُسجل تراجع عام ?*
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* استفادت من  ١٣٢,٠٠٠ عائلة �جئ�4
�

نسانية منذ الخريف الما�* nالمساعدات ا�

٨٠,٠٠٠ استفادت من
دعم ما�� 

بطاقات وقود

٥٠,٠٠٠ استلمت  
أغطية ب7ستيكية وخشب

 و أدوات أساسية

٣٠,٠٠٠ استلمت
Z  بطانيات و مدا?*

٤٠,٠٠٠ تستلم
 م7بس شتائية

٤,٦٠٠ موقع تم تحسينه
 للوقاية من المياه



 Bوالعنا �
اللبنا+* * الجيش  � منطقة عرسال-بعلبك. وُسّجلت عJK حوادث من الصدامات المسلحة ب�4

معظمها ?*
� وث7ثة من العناB المسّلحة عدد 

المسّلحة وال�à أدت إ� مقتل سبعة أشخاص ع] ا�Zقل من جانب الجيش اللبنا+*

� ما � يقل عن ث7ث مرات مما أدى ا� 
*? �

من الجرحى.  كما اخ̀�قت طائرات مسّلحة سورية المجال الجوي اللبنا+*

مقتل شخص واحد ع] ا�Zقل.

ات السوريون يدخلون إ# لبنان فقط بموجب تأش��
 * * الداخل�4 * السوري�4 /يناير إجراءات جديدة بالنسبة للمواطن�4 �

�  ٥ كانون الثا+*
� لبنان ?*

أصدر مكتب ا�Zمن العام ?*

ب7غ عن سبب  nن إ� لبنان ا�oالذين يدخلون ا� * إ� لبنان ستطبق ع] جميع المعابر الحدودية. يجب ع] السوري�4
� إحدى الفئات التالية: السياحة، 

ة ?* قدومهم وتوف�� المستندات المناسبة. يستطيع السوريون تقديم طلب تأش��

ط  JKزيارة عمل، حيازة ممتلكات، طالب، السفر إ� دولة أخرى، زيارة طبية، موعد لدى سفارة أجنبية أو زيارة ب

قامة المسموح بها وفقاً لكل فئة. nوتختلف مدة ا� . �
وجود كفيل لبنا+*

دارة الحدود وال̀�*مت بتعريف  n� ول/أكتوبر ٢٠١٤، اعتمدت الحكومة ورقة سياسة حول إجراءات جديدةZين ا� JKت �
و?*

نسانية". وأعطت وزارة الشؤون ا�nجتماعية توجيهات بقبول ا�Zشخاص الضعفاء الذين يحتاجون إ� حماية  nالمعاي�� ا�"

� ع] مشاركة المعاي�� 
نسا+* nإنسانية فورية ودراسة أوضاعهم حالة بحالة وفقاً لهذه السياسة. ويحّض مجتمع العمل ا�

* وراء الحماية الدولية من القيام  اع والساع�4 * * من ال�* نسانية كمسألة طارئة وذلك لضمان السماح لZ7شخاص الهارب�4 nا�

بذلك.

ع(  يؤثر  ة  التأش�� ع(  الحصول   � 34 التأخ��  العمل؛  تصاريح  تحدي  تواجه  الدولية  الحكومية  غ��  المنظمات 
نسانية BCالعمليات ا

، المنظمات غ�� الحكومية  * * الدولي�4 ات للموظف�4 � إصدار تأش��
يُج�� تكدس تراخيص العمل غ�� الُمنجزة والتأخ�� ?*

 * * والفلسطيني�4 * والسوري�4 � لبنان مما يؤثر سلباً ع] عملها وع] اللبناني�4
الدولية ع] اتخاذ تداب�� للحّد من عملياتها ?*

الضعفاء الذين تساعدهم هذه المنظمات.

* اللبنانية ع] أن المنظمات غ�� الحكومية الدولية المسّجلة هي الوحيدة ال�à يُمكنها التقّدم بطلب  وتنّص القوان�4

للحصول ع] تراخيص عمل لموظفيها لدى وزارة العمل. وتُعت�� عملية تسجيل المنظمات غ�� الحكومية الدولية 

طويلة وتتطّلب قراراً من مجلس الوزراء. وقّدم عدد من هذه المنظمات مستندات التسجيل و� تزال تنتظر القرار. 

ات من تراخيص العمل للمنظمات غ�� الحكومية الدولية عالقة. JKضافة إ� ذلك، � تزال العnوبا�

ة إقامة  وكان الموظفون الدوليون لدى المنظمات غ�� الحكومية الدولية قادرين حà ا�oن ع] الحصول ع] تأش��

متعددة الزيارات لمدة ستة أشهر من قبل مكتب ا�Zمن العام قابلة للتمديد لمدة ث7ثة أشهر. إ� أّن السلطات قد 

� لبنان.
أبلغت المنظمات غ�� الحكومية الدولية أن تراخيص العمل إلزامية ل�� يبقى موظفوها ف̀�ة أطول ?*

التمويل
� العام ٢٠١٤ مقارنة بالعام ٢٠١٣  نسانية  34 BCنشطة اHCتمويل ا � تراجع 34

نسانية المخصص للبنان ا� ٩٤١ مليون  nنشطة ا�Zجما�� لتمويل ا�nول/ديسم�� وصل المبلغ ا�Zنهاية شهر كانون ا� �
*?

� المئة من المبلغ. وقيمة المساهمات للعام ٢٠١٤ هي أقّل ب
* بنسبة ٧٨ ?* ، وقد ساهم كبار المانح�4 �� دو�ر أم��

� العام ٢٠١٣ ع] الرغم من ازدياد الحاجات.  
نسانية والتنموية ?* nمما حصلت عليه الوكا�ت ا� �� ٩٥ مليون دو�ر أم��

� المئة من التمويل المطلوب بحيث وصلها ٨٢٩ مليون 
قليمية لسوريا ع] نسبة ٤٩ ?* nستجابة ا� nوحصلت خطة ا�

  . �� دو�ر أم��

/يناير �
� منتصف كانون الثا+*

ستجابة الطارئة الخاص بلبنان يعلن البدء بإست7م إق̀�احات المشاريع ?* nصندوق ا�
كانون   �

*? ا�Zول  اجتماعهما  بلبنان  الخاص  الطارئة  ستجابة  nا� لصندوق   �
ستعرا�* nوا� ستشاري  nا� المجلسان  عقد 

نسانية  لبنان ٤ nة ا� JKالن 

www.unocha.org

نسانية  (أوتشا) - التنسيق ينقذ الحياة nمم المتحدة لتنسيق الشؤون ا�Zمكتب ا�

قليمية السادسة nمساهمات الجهات المانحة لخطة ا�ستجابة ا� 

� نهاية ١٤ كانون ا�Zّول/ ديسم�� ٢٠١٤
 منقول عن خدمة التتبع الما�� ?*

� الثلج، غزّة (البقاع) 
المصدر: UNDPأو�د يلبون ?*

٣٦٤
١٤٠

٨٥
٤٠

٣٢،٢

١٤
١١،٦

٢٣
١٩

١٠،٤

الو�يات المتحدة

� تحاد ا�Zورو+� nا�/ECHO

 المملكة المتحدة

الكويت

كندا

اليابان

ويج ال�*

قطر

الدنمرك

أس̀�اليا
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 * ا�Zول/ديسم�� وأعربا عن دعمهما �س̀�اتيجية الصندوق. وتم إط7ق عملية إست7م إق̀�احات المشاريع مع ال̀�ك��
ع] ا�nحتياجات الخاصة بالشتاء وذلك بعد أن قام منّسق الشؤون ا�نسانية روس ماون4̀* بتخصيص حوا�� مليون 

دو�ر لهذه الغاية. 

بمكانة  وضعه  ع]  الصندوق  ومجلسا   �
نسا+* nا� للعمل   �

*aالوط الفريق  مع  نسانية  nا� الشؤون  منّسق  وسيحرص 

� الحا�� الذي يتأثر به لبنان وإط7ق أنشطة منقذة لZ7رواح تستهدف المجتمعات 
نسا+* nستجابة للوضع ا� n7اس̀�اتيجية ل

) ع] حد سواء. * * وفلسطيني�4 ) ومجتمعات ضعيفة أخرى(لبناني�4 * * وفلسطيني�4 (سوري�4 * المحلية المتأثرة، وال7جئ�4
 

كز ع] تعزيز قدرة المنظمات غ�� الحكومية المحلية من خ7ل زيادة وصولها إ� التمويل.  ضافة إ� ذلك، س�� nوبا�

اك القطاع الخاص. J� n� ً7كما سيؤمن أيضاً التنسيق مع السلطات الوطنية والمحلية المعنية وسيستكشف سب

وستحّدد مخّصصات الصندوق بتوجيه من خطة لبنان ل7ستجابة لZ7زمة وأهدافها بالتشاور مع القطاعات المحلية. 

�� من الهند، والدنمارك، والسويد وألمانيا. وحà ا�oن، توّفر تمويل بقيمة ٤,٦  مليون دو�ر أم��

� سهل عكار قصة المياه 34
. ويقيم معظم  * � شمال لبنان نحو ٦٠ ألف �جئ سوري مما يفوق إجما�� عدد السكان المحلي�4

يستضيف سهل عكار ?*

� الخاصة.
� ا�Zرا�*

ة ?* JKمخّيمات غ�� رسمية منت �
*? * ال7جئ�4

* إ� زيادة الضغط ع] اقتصاد المنطقة ومواردها  � الخدمات العامة وأّدى تدفق ال7جئ�4
� ساحل عكار ضعف ?*

يعا+*

ب وسكانه يعتمدون ع] ا�oبار �سته7كهم اليومي � سّيما  JKالمحدودة. و� يملك سهل عكار شبكة عامة لمياه ال

ب. وتسببت المياه الملوثة المستخرجة من ا�oبار بأمراض  JKاء مياه لل J� وأن معظهم غ�� قادرين ع] تحّمل كلفة

* ا�Zطفال. خصوصاً ب�4

� وأصبح الوصول إ� المياه تحدياً حقيقياً خصوصاً بعد أن جّف ٥٠ بسبب 
وتدهور الوضع خ7ل الصيف الما�*

* المجتمعات  * ٢٠١٣ و٢٠١٤. وأدى شّح المياه إ� توترات ب�4 � العام�4
الجفاف والشتاء غ�� الممطر الذي شهده لبنان ?*

* إزالة مّضخات المياه ال�à ركّبوها ع] آبار  . وطلب مالكو ث7ثة مخيمات غ�� رسمية من ال7جئ�4 * الُمضيفة وال7جئ�4

ب7غ غن حا�ت مضايقة تعرّضت لها بضعة نساء حول الوصول إ� المياه. nلبنانية خاصة. كما تم ا�

ستجابة الطارئة الخاص بلبنان والذي يديره مكتب  nغاثة وبدعم من صندوق ا� n7ل �
ودفع هذا ا�Zمر المجلس اللبنا+*

 . * والسوري�4  * اللبناني�4 إ�  منّقاة ونظيفة  مياه  تؤّمن  المياه  لتوزيع  عامة  مراكز  إنشاء  إ�  ا�نسانية  الشؤون  تنسيق 
أك�J من ٢,٨٠٠ عائلة لبنانية وسورية(١٤ ألف شخص) من هذه المراكز ال�à تقع ع] طول الطريق  وتستفيد حالياً 

الرئيسية ما يسّهل الوصول إليها. وستتو� البلديات ال�à وضعت فيها مراكز توزيع المياه العامة إدارتها وصيانتها 
من وضمان ا�ستخدام المناسب لها. المياه  لتعبئة  السوريون  يأ̀+�  أن  أمانع   �"

ا�Zمر  سيسهّل  بالعكس،  للمياه.  العام  المركز 

تنظيم عملية حصولنا ع] المياه،" إمرأة لبنانية 
وع JKإستفادت من الم
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لمزيد من المعلومات، يرجى ا�تصال ب:

�  ochalebanon@un.org    هاتف: 9611962517+   
يد ا�Zلك̀�و+* ساره هيلدينغ، hilding@un.org  أو منال صّروف، sarrouf@un.org، أو ال��
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بها قبل انشاء نقطة التوزيع العامة  J� مياه ملوثة كان المهجرينLRC :المصدر


