
                                           

 

 بيان صحفي

 

االستقرار االجتماعي في  لتحقيق الصحة والحماية استثمار في مؤتمر لـ"عامل" و"انترناشونال ألرت" حول خبيرًا  75أكثر من 
  لبنان

مع منظمة  بالتعاون   )www.amel.org)  عامل الدولية مؤسسةنظمت  - 2020شباط )فبراير(  5بيروت، لبنان، 
  بهدف تسليط الضوء على، بيروت، 2020 فبراير 5مؤتمرًا، في   )alert.org-www.international )  "انترناشونال ألرت"
الصحة والحماية واالستقرار االجتماعي قطاعات المتعلقة ب والخدمات فيما يتعلق بـ توفير التدخالت والخبرات أفضل الممارسات

واألمم ة يالجهات المانحة والمنظمات غير الحكومية والحكومأصحاب القرار من  عنممثاًل  75أكثر من  بحضورفي لبنان، 
 .األكاديمية ؤسساتالمتحدة والم

الجئ لبناني  25000من مبادرة إنسانية وإنمائية، تستجيب الحتياجات الصحة والحماية ألكثر من  جزءك حدثهذا ال أتيي
، Samusocial International و "انترناشونال ألرت"عامل الدولية ، بالشراكة مع  مؤسسة قودهاوفلسطيني وسوري سنوًيا، ت

 (. AFDعم من الوكالة الفرنسية للتنمية )بد

المؤتمر، أتيحت للمشاركين الفرصة لالستماع إلى المالحظات الترحيبية للدكتور وليد عمار، المدير العام لوزارة الصحة   خالل
أوروبا   -السيدة ريبيكا كروزييه  المدير اإلقليمي و ؛ AFD السيد تيري ليسيا نائب مدير الوكالة الفرنسية للتنميةو العامة اللبنانية؛ 

ومنسق  عامل الدولية مؤسسةكامل مهنا رئيس ود. ( ؛ EMENA) لمنظمة "انترناشونال ألرت"والشرق األوسط وشمال إفريقيا 
  عات حول وقد شهد المؤتمر مداخالت لعدد من المشاركين من مختلف القطا. هلية التطوعية في لبنانالهيئات األعام تجمع 

ضمن المشروع الذي تنفذه عامل، وتم نشرها  بالتعاون بين مؤسسة عامل و"انترناشونال ألرت"الميدانية التي أجري  الدراسة 
تعزيز االستقرار االجتماعي بين السكان المتأثرين  سبل قضية الصحة واالستقرار االجتماعي وتبّين تتناولوهي خالل المؤتمر 

اقتراحاتهم كما أجاب ممثلو الجهات المانحة عن اشئلة المشاركين الصحة والحماية. ب الحق إلى الوصول  من خالل باألزمات 
 . تجربة في أماكن وقطاعات مختلفةتكرار هذه الخصوصًا لجهة 

http://www.amel.org/
http://www.international-alert.org/


اإلنسان  الدكتور كامل مهنا أن "الوصول إلى الصحة والحماية هو حق عالمي لجميع السكان، وأن كرامة  اعتبر، في مداخلته
أكدت السيدة ريبيكا كروزييه  مديرة بدورها ". في كل أنحاء العالم وشركائهم منظمات المجتمع المدني عمل يجب أن توجه 

، من خالل االجتماعيفريقيا، أن "بناء نموذج لتعزيز التماسك في منطقة الشرق األوسط وشمال أ منظمة "انترناشونال ألرت"
يحتاج إلى الدعم من جميع هو أمر الصحة والحماية على المستوى العالمي، أمر ضروري لضمان استقرار لبنان و الحق بتوفير 

 ".الجهات المعنية

هذا المشروع، يقّدم خدمات نوعية في مجال  ن، أن "من جهته، أكد السيد تيري ليسيا نائب مدير الوكالة الفرنسية للتنمية في لبنا
  نهج اتباع  على خاص بشكل التركيز معأو االنتماء، الصحة والحماية لكل إنسان، بغض النظر عن الجنس أو الجنسية 

 ".لبيئات والمجتمعات المختلفةا بين االجتماعي التماسك تعزيز في ساعدت التي لنزاعتحسس اوأدوات 

، أجري بهدف "االجتماعي االستقرار لتحقيق والحماية، الصحة" مشروع من كجزء الميداني الذي أطلق خالل المؤتمرحث بال
من  المجتمعية  الصحية الرعاية مراكز والسبل التي تمّكن  اإلجراءات يستكشفإذ   أفضل، بشكل الصحية  الرعاية قطاع دور فهم

 االجتماعي االستقرارمفهوم  دمج أن ستنتجي وهو. االجتماعي االستقرار تعزز بطريقة والحماية الصحة خدمات استثمار
  مستوى  على المختلفة المجموعات بين التوتر ضتخفي في يساهم والحماية الصحية الرعاية خدمات ضمن النزاع وحساسية

وبين البيئات المحلية )الالجئين  المختلفة المجتمعاتالعاملين و  بناء عالقة ودية تفاعلية بين خالل من ،البيئات المحلية
 . مع بعضهم البعض والمجتمعات المضيفة(

على نطاق واسع لضمان دعم وتكرار المبادرات  هاسيتم نشر  التي أطلقت خالل المؤتمر،من الجدير ذكره، أن الدراسة الميدانية 
 أصبحفي وقت  ،في جميع أنحاء لبنان ،الجتماعيز الوصول إلى حقوق اإلنسان مع ضمان االستقرار ايالتي تعز الهادفة إلى 

 اضغط هناحاجة مّلحة وواجب، بإمكانكم االطالع عليها عبر هذا الرابط: فيه التضامن 

 

  لمزيد من المعلومات:

   0096170990405هاتف:   /(  alert.org-yelmoussaoui@internationalانترناشونال ألرت: يارا الموسوي ) 

  –توسان )فرنسي لويس  /  communication@amel.org  ) –انكليزي  –مؤسسة عامل الدولية: زكيه قرنفل )عربي 

( programs@amel.org 
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