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حمایة كلّ من اللبنانیین/ات والالجئین/ات األكثر ضعفاً ضرورة إنسانیة

بیان للسیدة نجاة رشدي، المنّسقة المقیمة لألمم المتحدة ومنسقة الشؤون اإلنسانیة في لبنان

 

بیروت، 22 یولیو/تموز 2022 - خالل األسابیع الماضیة في لبنان، ازداد التداول في الفضاء العام بعودة الالجئین السوریین إلى سوریا. بالنیابة عن المجتمع
اإلنساني الدولي وبصفتي منسقة الشؤون اإلنسانیة في لبنان، أكّرر بأن حمایة الالجئین والالجئات ھي واجب إنساني وأخالقي یدخل في صمیم كاّفة المبادرات
.اإلنسانیة

 

أود أن أشید بالكرم السخّي الذي أظھره الشعب اللبناني والسلطات اللبنانیة في استضافة الالجئین والالجئات في وقت كانوا ھم اللبنانیون واللبنانیات في أضعف
أوقاتھم، وأود أن أعرب عن امتناننا للتضامن المستمر. إّن التعاون الطویل األمد للحكومة اللبنانیة في االستجابة للتأثیر المستمر لألزمة السوریة على لبنان
وشعبھ، في إطار خطة لبنان لالستجابة لألزمة السوریة ھو أیضاً موضع تقدیر وثناء كبیرین، باإلضافة إلى دعم الفئات األكثر ضعفاً وتلك المتضررة من األزمة
.االقتصادیة المتفاقمة ضمن خّطة االستجابة لحاالت الطوارئ

 

وسط االنھیار االقتصادي غیر المسبوق في لبنان وارتفاع مستویات الفقر والحاجات اإلنسانیة، تبقى األمم المتحدة وشركاؤھا ملتزمین بدعم الفئات األكثر ضعفاً
.وفقاً لحاجاتھم بغض النظر عن جنسیتھم أو إعاقتھم أو دینھم أو نوعھم االجتماعي أو جنسھم أو مسقط رأسھم

 

خالل العام الماضي، قام المجتمع اإلنساني، بما في ذلك األمم المتحدة من خالل خّطَتي اإلستجابة المذكورَتین آنفاً، بزیادة دعمھ للشعب اللبناني والعائالت
والمجتمعات المحلیة والمؤسسات العامة لتقلیل تأثیر األزمات المتعددة علیھم وتلبیة الحاجات الماسة للفئات األكثر ضعفاً، وذلك كجزء من مھمة المجتمع اإلنساني
األساسیة المتمثلّة في عدم إھمال أحد. وقد ُترجمت ھذه الجھود (خالل الفترة الممتدة من 2021 حتى أیار 2022) عبر تقدیم مساعدات إنسانیة مباشرة ألكثر
من 1.6 ملیون لبناني ولبنانیة، بما في ذلك المساعدات النقدیة والغذائیة والصحة والتعلیم والحمایة والمأوى وخدمات المیاه؛ باإلضافة إلى دعم حوالي 200
بلدیة لبنانیة في تعزیز تقدیم الخدمات األساسیة وتقلیل ضغط الموارد في المجتمعات المعّرضة للخطر. كما ُتستثمر موارد أخرى في مجال التنمیة وبناء القدرات
.لالستجابة لألزمة المستمرة

 

یعید المجتمع اإلنساني التأكید على أن حمایة النساء والرجال والفتیان والفتیات األكثر ضعفاً تحظى بأولویة قصوى لدى األمم المتحدة وشركائھا، وعلى أن األمم
المتحدة مستعدة دائماً للمشاركة في حوار بّناء مع حكومة لبنان. كما أود أن أذّكر بالتزام الحكومة اللبنانیة بمبدأ عدم اإلعادة القسریة بموجب القانون الدولي، وبمبدأ
.ضمان العودة اآلمنة والطوعیة والكریمة لالجئین والالجئات

 

وفي ھذا السیاق، أدعو الجمیع إلى االمتناع عن تأجیج المشاعر السلبیة والكراھیة في وسائل اإلعالم ووسائل التواصل االجتماعي، كما أّني أعّول على الجمیع
.لمواصلة إبداء روح التضامن واالحترام المتبادل في ھذه األوقات الصعبة


