
 
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
  
   

 
    

 
   

 
 

 املهارات املهنّية و ا�حياتّية. تمك�ن الشباب �� لبنان من خالل 

 املصدر: مكتب األمم املّتحدة لتنسيق الشؤون اإل�سانّية

 

 نقاط رئیسّیة
 مؤتمرات دولّية تحشد الدعم للبنان •

األمم املّتحدة والبنك الدو�ّ� �عّززان  •

 شراك��ما �� لبنان

اإل�سا�ّي �� لبنان يدعم مجتمع العمل  •

ة ا�حماية من االستغالل ا�جن��ّي 
ّ
خط

 واالعتداء ا�جن��يّ 

 مهارات تقنّية وحياتّية للشباب الضعفاء •
 
 
 

 باألرقام
 )۲۰۱۸ نیسان/أبریل ۳۰(حتى  

 
 العدد التقدیري لالجئین

 
 عدد الالجئین المسّجلین

991,165 
 
991,165 

 

 35,000 عدد العائدین

الفلسطینیین من عدد الالجئین 
 سوریا

32,000 
 

عدد الالجئین الفلسطینیین في 
 لبنان

۲۷۰،۰۰۰ 

 1,500,000 عدد اللبنانیین الضعفاء

 4,400,000 مجموع السكان اللبنانّیین

 

 تابعونا عبر "تویتر":
 @OCHALebanon  

              @UNLazzarini 
 

 

لالشتراك في قائمة المراسالت الرجاء 

 مسح الرمز أعاله
 

 
 

 
ط هذا العدد الضوء ع�� املؤتمرات الدولّية الثالث

ّ
  �سل

ً
مة  ال�ي جرت مؤخرا

ّ
ع��ا منظ

ّ
�حشد الدعم من أجل لبنان. كما �عرض مستجدات اتفاقية الشراكة ال�ي وق

ا�حماية من االستغالل ا�جن��ّي إ�� دعم خطة   يتطّرق كذلك  د،البال  �� لألزمة ستجابةاال األمم املّتحدة مع البنك الدو�ّ� وال�ي ��دف إ�� مأسسة وتحس�ن نتائج 

 ا�خاصة بفر� واالعتداء ا�جن��يّ 
ً
مة وشر�ا��ا وا�جّهات املعنّية �عملها. ويعطي هذا العدد ملحة

ّ
 ٢٠١٨لبنان �� الر�ع األول من عام  عن التمو�ل من أجل ق عمل املنظ

. و�� ا�ختام دورات أخرى حول املهارات ا�حياتّية�� مشروع يقدم التدر�ب امل�ّي و ويستعرض املشا�ل ال�ي �عا�ي م��ا الشباب �� لبنان من خالل �سليط الضوء ع

�عيشون �� البلدة نفسها من خالل مشروع مّولھ الصندوق اإل�سا�ّي شباب لبنانّي�ن  يقّدم هذا العدد من �شرة العمل اإل�سا�ّي قصة شاب سورّي ال�� �عّرف ع��

 للبنان.

 

 تحشد الدعم للبنانمؤتمرات دولّية 
 

 دعمھ الستقرار لبنان تأكيد املجتمع الدو�ّ� يجّدد
 

، ا�عقدت ثالث مؤتمرات دولّية �� ٢٠١٧�� الثامن من �انون األّول/د�سم��  مجموعة الدعم الدولّية من أجل لبنانع�� إثر اجتماع 

ز ع�� الدعم األم�يّ  "٢روما " �حشد الدعم من أجل لبنان: مؤتمر  ٢٠١٨شهري آذار/مارس ونيسان/أبر�ل 
ّ
 ومؤتمر "سيدر"، الذي رك

 لدعم االستجابة لقضية الالجئ�ن. "٢ ومؤتمر "بروكسل ،االستثمارات االقتصادّيةالذي تمحور حول 

 

 " لتعز�ز املؤّسسات األمنّية �� الدولة اللبنانّية٢ مؤتمر "روما

وترأستھ األمم املّتحدة وإيطاليا �� روما �� ا�خامس عشر من من أجل لبنان ا�عقد املؤتمر الذي دعمتھ مجموعة الدعم الدولّية 

 ل�جيش اللبنا�ّي وقوى األمن الداخ�ّ� وشارك
ً
 مهما

ً
مة بما �� ذلك االتحاد األورو�ّي  دولة ٤٠فيھ  تآذار/مارس. حشد املؤتمر دعما

ّ
ومنظ

�� االتحاد املمثلة السامية للشؤون ا�خارجية  ،وجامعة الدول العر�ّية �� حضور األم�ن العاّم لألمم املّتحدة أنطونيو غو�ت���س

 فيدير��ا موغ��ي�ي باإلضافة إ�� رئيس الوزراء اللبنا�ّي سعد ا�حر�ري. األورو�ّي 

البلدان  ا منسّية وحشد الدعم لهاوهدف املؤتمر إ�� تزو�د ا�جيش اللبنا�ّي وقوى األمن الداخ�ّ� بمنّصة لعرض خططهما ا�خم

 بق ،خالل املؤتمر، وأعلن ا�حر�ري الشر�كة.  
ً
 إئتمانّيا

ً
مليون ونصف دوالر  ٤٩٤٫٥مليون يورو( ٤٠٠يمة أّن فر�سا ستقدم قرضا

مليون دوالر أم���ّي  ١٣إ�� ا�جيش اللبنا�ّي وقوى األمن الداخ�ّ� لشراء األس�حة واملعّدات. كما �عّهدت اململكة املتحدة بتقديم  أم���ّي)

 الل��امها بتقديم أك�� 
ً
 ٢٠١٩ح�ى عام  مليون دوالر أم���ّي  ١١٠من  للغرض نفسھ. و�أ�ي هذا التمو�ل من اململكة املتحدة لي�ون رديفا

مليون يورو لدعم أمن  ٥٠أعلن االتحاد األورو�ّي عن تقديم  ،إ�� ذلككجزء من شراك��ا الطو�لة األمد مع كال املؤّسست�ن. باإلضافة 

 .٢٠٢٠لبنان ح�ى عام 

 

 مؤتمر "سيدر" يدعم االقتصاد اللبنا�ّي 

ات للتنمية ع�� اإلصالح القتصادّي (املؤتمر ا العاصمة الفر�سّية باريس مؤتمر "سيدر" الدو��ّ �� السادس من نيسان/أبر�ل استضافت 

ة شاملة إلصالح دوهدف املؤتمر إ�� حشد ). مع الشر�ات
ّ
عم املجتمع الدو�ّ� لتطو�ر و�عز�ز االقتصاد اللبنا�ّي كجزء من خط

 ا�ح�ومة اللبنانّية وقّدمتھ �� خالل املؤتمر. االستثمارّي الذي وضعتھبرنامج اإلنفاق  –االستثمارات �� الب�ى التحتّية 

 نشرة العمل اإلنسانيّ 

 لبنان
۲۰۱۸نیسان  ۰۳ – شباط ۱|  ۱۳العدد   

 في ھذا العدد
 مؤتمرات دولّیة تحشد الدعم للبنان  ۱ص.

 األمم المّتحدة والبنك الدولّي یعّززان شراكتھما  ۳ص.

  الجنسيمجتمع العمل اإلنسانّي یدعم خطة الحمایة من االستغالل  ۳ص.

  التمویلمستجدات  ٤ص.

 مھارات تقنّیة وحیاتّیة للشباب الضعفاء  ٥ص.

 قّصة موسى  ۷ص.

 
 

https://twitter.com/UN_Lebanon?lang=en
https://twitter.com/UNLazzarini?lang=en
http://eepurl.com/9Xlub
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" ، وال�ي رحب ��ا جميع املشارك�ن. تقوم هذه خلق فرص عمل�� املؤتمر ، قدمت ح�ومة لبنان "رؤ���ا لتحقيق االستقرار والنمو و 

،  ، و��:الرؤ�ة ع�� أر�ع ر�ائز
ً
،ز�ادة مستوى االستثمار العام وا�خاص ؛ أوال

ً
ضمان االستقرار االقتصادي واملا�� من خالل التكيف  ثانيا

،املا�� ؛ 
ً
إجراء إصالحات قطاعية أساسية وإصالحات شاملة للقطاعات، بما �� ذلك م�افحة الفساد وتحديث القطاع العام  ثالثا

،دارة املالية العامة؛ اإل و 
ً
إم�انيا��ا التصدير�ة. وعالوة  تطو�ر لبنان و وضع اس��اتيجية لتعز�ز وتنويع القطاعات اإلنتاجية ��  وأخ��ا

ع�� ذلك، أكد املشار�ون  ا�حاجة إ�� ز�ادة االستثمار والنفقات �� القطاعات االجتماعية، بما �� ذلك ال�حة والتعليم لتحس�ن 

 .املرونة

 

ع�� تطو�ر البنية التحتية وإعادة  الذي يركز �ش�ل رئي��ي (CIP) كما قدمت ا�ح�ومة اللبنانية برنامج االستثمار الرأسما�� الطموح

مليار  ١٠٫٨بمبلغ  ،سنوات لألعمال التحض��ية والتنفيذشمل ست �و�� ، CIP  التأهيل. تقدر الت�لفة اإلجمالية للمرحلة األو�� من

من االستثمار ا�خاص. و�جع املشار�ون القطاع ا�خاص ع�� املشاركة �� تمو�ل  تؤّمنيمكن أن  �� املئة ٣٥دوالر أمر��ي، م��ا حوا�� 

 .��نامج، الذي ينب�� تيس��ه من خالل تنفيذ إطار الشراكة ب�ن القطاع�ن العام وا�خاص الذي تم تبنيھ مؤخراال

 

، قرر املشار�ون اإلسهام �� املرحلة األو�� من بنك الدو��للومع األخذ �� االعتبار نطاق وطموح هذا ال��نامج والتقييم العام اإليجا�ي 

املساهمة الستقرار  وهذه ا�خطوات ضرور�ة لنجاح ال��نامج ��، ؤسساتلإلصالحات و�عز�ز امللتنفيذ دعم ا�ح�ومة و  ال��نامج

 االقتصاد اللبنا�ي.

 

. �ش�ل قروض مليار دوالر  ١٠٫٢ومليون دوالر �� ش�ل منح  ٨٦٠مليار دوالر ، بما �� ذلك  ١١الـ  CEDREتجاوزت التعهدات �� مؤتمر 

مليار دوالر) من البنك األورو�ي لإل�شاء والتعم��، باإلضافة إ��  ١٫٣٥مليار يورو ( ١٫١مليارات دوالر من البنك الدو�� و  ٤ويشمل ذلك 

 قروض ثنائية.

 

 أجل سور�ا والدول املضيفة منمليار  ٤٫٤ " يجمع٢ مؤتمر "بروكسل
 

هو املؤتمر الدو�ّ� السنوّي السادس حول . و ٢٠١٨نيسان/أبر�ل  ٢٥و ٢٤" لدعم مستقبل سور�ا واملنطقة �� ٢ا�عقد مؤتمر "بروكسل 

لندن ��  ، ومؤتمر ٢٠١٥و ٢٠١٣سور�ا و�رأسھ االتحاد األورو�ّي واألمم املّتحدة ع�� إثر ثالث مؤتمرات استضاف��ا ال�و�ت ب�ن عامي 

 ومنظمة دولّية  ٧٠. جمع املؤتمر أك�� من ٢٠١٧نيسان/أبر�ل  ٥و ٤" الذي دارت فعاليتھ �� ١ ومؤتمر "بروكسل ٢٠١٦عام 
ً
دولة

ل�ن عن املجتمع املد�ّي.
ّ
  باإلضافة إ�� ممث

 

املجاورة ال�ي �ستضيف الغالبّية دعم املجتمع الدو�ّ� للشعب السورّي والدول ع�� هدف املؤتمر �ش�ل أسا��ّي إ�� تجديد التأكيد 

العقبات املستمّرة ال�ي تواجھ العظ�ى من الالجئ�ن، و�عز�ز الدعم الدو�ّ� �حّل سيا��ّي لألزمة السورّ�ة، واستعراض التحّديات و 

ّية امللموسة عملالعمل اإل�سا�ّي �� خالل تقديم املعونة داخل سور�ا باإلضافة إ�� مناقشة التوصيات ال ا�جهات الفاعلة �� مجال

ة قائمة ع�� املبادئ وتتمحور حول االحتياجات ��ة إ�سانّية فّعالة لتأم�ن معون
ّ
 أنحاء سور�ا. �اف

 

ل مؤتمر "بروكسل
ّ
" فرصة ملناقشة التقّدم الذي أحرزتھ االستجابة �� لبنان والتحّديات ال�ي اع��ض��ا �� مجاالت التعليم ٢ وش�

  وا�حماية وسبل املعيشة وال�ّحة.
ً
 وثيقا

ً
اجتمع إذ  باملؤتمر والتحض��ات لھوارتبط املجتمع املد�ي واملنظمات غ�� ا�ح�ومية ارتباطا

 من قبل  ظمة غ�� ح�ومية �� اليوم الثا�ي لتقديم توصيات عملية ل�جزء الوزاري من املؤتمر.من ٢٠٠أك�� من 
ً
 ٢٥و�ان لبنان ممثال

 نظمات غ�� ا�ح�ومية باإلضافة إ�� ا�جامعة االم��كية �� ب��وت.املمن منظمات املجتمع املد�ي و 

 

 من أجل سور�ا ولبنان وتركيا واألردن
ً
 مهما

ً
" بمنح وصل مجموعها إ�� ٢ إذ �عّهد املانحون �� مؤتمر "بروكسل وجمع املؤتمر تمو�ال

�� ح�ن أن هذه األرقام �� أقل من مجموع والسنوات الالحقة.  ٢٠١٩مليار دوالر للعام  ٣٫٤و ٢٠١٨لعام دوالر أم���ي مليار  ٤٫٤نحو 

عن �عهدا��م �� األسابيع القليلة املقبلة مما ، إال أن العديد من املانح�ن الرئيسي�ن سُيعلنون ٢٠١٧ما جمع مؤتمر بروكسل عام 

 سيحقق املبلغ اإلجما�� املتعهد بھ لهذا العام.

ل مؤتمر "بروكسل" فرصة 
ّ
ش�

ملناقشة التقّدم الذي أحرزتھ 

االستجابة �� لبنان والتحّديات 

ال�ي اع��ض��ا �� مجاالت 

التعليم وا�حماية وسبل 

 املعيشة وال�ّحة.
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 لدعم األنروا مؤتمر 

�� مؤتمر املانح�ن الذي  )األنروا( غوث و�شغيل الالجئ�ن الفلسطيني�نمليون دوالر أم���ّي إ�� و�الة  ١٠٠�عّهد املجتمع الدو�ّ� بتقديم 

 والذي يصل إ�� نحو مارس. /آذار ١٥ قد �� روما ��عُ 
ً
هدف املؤتمر إ�� حشد تمو�ل املانح�ن لّسد ال�جز الذي �عا�ي منھ الو�الة حالّيا

ع، إشارة مث��ة للقلق حول مليون دوالر أم���ّي  ٤٤٦
ّ
ل أقل من ر�ع املبلغ املتوق

ّ
. ويعت�� التمو�ل الذي تّم التعّهد بتقديمھ والذي �ش�

 صفوف املانح�ن وتراجع االهتمام السيا��ّي بالقضّية الفلسطينّية. التململ امل��ايد ��

حدة والبنك الدو�ّ� �عّززان شراك��ما �� لبنان
ّ
 األمم املت

 
 مبتكرمن خالل تمو�ل التأث��  ز�ادة

مة األّمم املّتحدة والبنك الدو�� اتفاقّية شراكة للبنان
ّ
عت منظ

ّ
نتائج استجاب��ما �� لبنان.  ��دف إ�� مأسسة وتحس�ن ٢٠٢٠-٢٠١٨ وق

الضعف و من الفقر  بتوحيد مواردهما وخ��ا��ما وجهودهما �� إطار العمل ا�جما�� ل�حّد  ،بموجب هذه االتفاقّية ،وستقوم املنظّمتان

بتنسيق أدوا��ما املالّية لت�جيع ودعم النمو االقتصادّي والتنمية املستدامة �� لبنان. كما ستقوم األمم املّتحدة والبنك الدو�ّ� 

 عونة اإلنمائّية وز�ادة أثر املعونة وتماسكها.املالتمو�ل الفّعال و�عز�ز تماسك 

 
 تحليل مش��ك

 بإجراء دراسات مش��كة لتقييم املخاطر واالحتياجات بالنسبة 
ً
بموجب هذه االتفاقّية ستقوم األمم املّتحدة والبنك الدو�ّ� معا

إلعداد السياسات وال��امج. كما ستعمل املؤّسستان  للبنانّي�ن والالجئ�ن السورّ��ن ��دف تنسيق البيانات �غية توف�� املعلومات الالزمة

ع�� تنسيق املشاركة ال��امجّية وز�ادة التعاون �� قطاعات ومجاالت رئيسّية من ضم��ا املياه وال�ّحة والتعليم والفرص االقتصادّية، 

لك��ونّية، وم�افحة الفساد باإلضافة إ�� وخلق فرص عمل، وشب�ات األمان االجتماعّية، واألثر البيئّي لألزمة السورّ�ة، وا�حوكمة اإل

 املساواة ب�ن ا�جنس�ن وتمك�ن املرأة.

 

 تنسيق التمو�ل
 

 با�حاجة امل�ّحة إ�� تنسيق آلّيات التمو�ل �غية �عز�ز التعاون واالستفادة من دعم املانح�ن، ستقوم األمم املّتحدة والبنك ا
ً
لدو�ّ� إقرارا

متان �ش�ل خاّص بإجراء عملّية مش��كة �حشد املوارد والتواصل 
ّ
ز املنظ

ّ
ع�� الشراكة مع القطاع ا�خاّص وتحديد  مع الشر�اء. وس��ك

 الشرا�ات والتعاون.فرص 

 

الرابط ب�ن العمل  وستمنح االتفاقية األولوّ�ة ل�حلول املبتكرة واملت�املة ملعا�جة التحّديات املتعّددة ال�ي تواجھ لبنان. و�ستند إ��

ة التنمية املستدامة لعام 
ّ
  وستخضع ملراجعة وتحديث �ش�ل دورّي وحسب الضرورة. ٢٠٣٠اإل�سا�ّي والتنمية وأهداف خط

 

ستعمل األمم املّتحدة والبنك 

الدو�ّ� ع�� إجراء دراسات 

لتقييم املخاطر واالحتياجات 

اللبنانّي�ن والالجئ�ن بالنسبة إ�� 

السورّ��ن ��دف تنسيق 

البيانات �غية توف�� املعلومات 

الالزمة لوضع للسياسات 

 وال��امج.



 4 | نشرة العمل اإلنسانيّ 
 
 

 

www.unocha.org 

بالتنسيق ننقذ األرواح –مكتب األمم املّتخدة لتنسيق الشؤون اإل�سانّية(أو�شا)   

 

ةيدعم  مجتمع العمل اإل�سا�ّي �� لبنان
ّ
ا�حماية من  خط

  ا�جن��يّ  واالعتداء ا�جن��يّ  االستغالل
 

حدة وشر�ا��ا 
ّ
في األمم املت

ّ
ة ا�حماية من االستغالل ا�جن��ّي واالعتداء ا�جن��ّي وأنظمة اطالع موظ

ّ
حول قواعد خط

 اإلبالغ وإعداد التقار�ر ا�خاّصة ��ا

ة ا�حماية من االستغالل ا�جن��ّي واالعتداء ا�جن��ّي �� لبنان 
ّ
اوح أ�شط��ا �� �ش�ل كب�� وت ٢٠١٨منذ بداية عام تنشط شبكة خط

مات غ�� ا�ح�ومّية الدولّية ا�جديدة �� الشبكة 
ّ
�� املنظ

ّ
لشر�اء خطة لبنان لالستجابة لألزمة  تحف��  تنظيم جلساتو ب�ن ال��حيب بممث

مة 
ّ
ة عرضاألمم املّتحدة باإلضافة إ�� والزمالء �� منظ

ّ
�� ال�ي ستدور والتخطيط �جلسات نقاش مجموعة ال��ك واملصادقة عل��ا ا�خط

 ع القليلة املقبلة.ابيفعالّي��ا �� األس

 

ة ا�حماية من االستغالل ا�جن��ّي  تجدر اإلشارة إ�� أّن 
ّ
و�شرف عل��ا  ٢٠١٥ت �� عام سواالعتداء ا�جن��ّي �� لبنان قد تأّس شبكة خط

تة �� لبنانالعليا مفّوضّية األمم املّتحدة 
ّ
و�دعمها مكتب األمم املّتحدة لتنسيق  (اليونيفل)لشؤون الالجئ�ن وقّوة األمم املّتحدة املؤق

. وقد مسؤول�ن لإلشراف ع�� حسن تطبيق ا�خطة  و�الة من و�االت األمم املتحّدة ال�ي حّددت ٢٠ ة. تضّم الشبكالشؤون اإل�سانّية

�ن عن املنظمات غ�� ا�ح�ومّية الوطنّية والدولّية. وسوف ل خالل العام املا��ي تم توسيع عضو�ة الشبكة
ّ
تقوم "�و�س��ن  ضّم ممثل

مات غ�� 
ّ
 .٢٠١٨�� عام ا�ح�ومّية الدولّية آند ك��" بتمثيل املنظ

 
ة ا�حماية من االستغالل ا�جن��ّي واالعتداء ا�جن��يّ 

ّ
 الدورات التدر�بّية ا�خاصة بخط

 

ة ا�حماية من االستغالل ا�جن��ّي واالعتداء ا�جن��ّي �� لبنان �� خالل شهر آذار/مارس سبع دورات تدر�بّية �جميع 
ّ
مت شبكة خط

ّ
نظ

مات
ّ
ة لبنان لالستجابة لألزمة. هدفت هذه الدورات إ�� إطالع بتنفيذ املعنّية  العاملة �� لبنان املنظ

ّ
ل ١٠٥خط

ّ
مة  ٧٧عن  �نممث

ّ
منظ

مات غ�� ح�ومّية 
ّ
ع�� املفاهيم والتعر�فات وآليات الوقاية  ،ودولّية، وو�االت تا�عة لألمم املّتحدة محلّيةمختلفة، بما �� ذلك منظ

لب من جميع املشارك�ن نقل النقاش واملعارف ال�ي اكتسبوها  واالستجابة لالستغالل ا�جن��ّي واالعتداء ا�جن��ّي. و��
ُ
��اية الدورة، ط

ما��م واالل��ام مع إدارا��م باطالع زمال��م ع�� 
ّ
ناسبة املطر�ق وال ا�حماية من االستغالل ا�جن��ّي واالعتداء ا�جن��يّ  تفاصيلإ�� منظ

.من خالل جلسات التوعية وتوزيع املواد داخللتعامل مع ا�حاالت 
ً
 لّيا

 
ة 

ّ
٢٠١٨اعتماد خط  

مة األمم املّتحدة
ّ
ذت منظ

ّ
 �� خالل األسابيع القليلة املاضّية اتخ

ا�حماية من خطوات ملموسة متعّددة لتعز�ز املقار�ة اإلجمالّية لقضايا 

�غية وضع توج��ات وا�حة  االستغالل ا�جن��ّي واالعتداء ا�جن��يّ 

وترسيخ ال��ام صارم من قبل القيادة العليا للمنظمة بتحو�ل مقار�ة 

عدم التسامح �� قضايا االستغالل ا�جن��ّي واالعتداء ا�جن��ّي إ�� 

حقيقة. ولهذه الغاية، قّدمت شبكة ا�خطة �� لبنان خطة عملها لعام 

ادقة عل��ا إ�� فر�ق عمل األمم املّتحدة �� لبنان للمص ٢٠١٨

. باالضافة إ�� تأم�ن آلية وا�حة للمنظمات الستالم وتقديم واعتمادها

املوظف�ن ع�� كيفية التعامل  الش�اوى ومتا�ع��ا ع�� أن يتم تدر�ب

 معها.
ة �� لبنانو�بدو أّن هذا العام سي�و 

ّ
 بالنسبة لشبكة ا�خط

ّ
. ن حافال

 أن 
ّ

فع�� الرغم من العمل الدؤوب الذي قامت بھ ح�ى اآلن، إال

ة العمل ال�ي قّدم��ا بال�امل. ومن 
ّ
ط لتنفيذ خط

ّ
املجموعة تخط

املف��ض أن �شهد األسابيع القليلة املقبلة جولة جديدة من نقاشات 

لتقييم املخاطر املّتصلة  مجموعات ال��ك�� مع املجتمعات املحلّية

ا�جن��ّي وتوعية النساء والفتيات  باالستغالل ا�جن��ّي واالعتداء

 والرجال والفتيان �� أنحاء لبنان حول قنوات اإلبالغ املتاحة.

 
 

 رابحة خلوف خالل االحتفال بالیوم العالمّي للمرأة.
 المصدر: ھیئة األمم المّتحدة للمرأة 

تّم اتخاذ خطوات ملموسة 

لتعز�ز املقار�ة العاّمة لقضايا 

ا�حماية من االستغالل ا�جن��ّي 

واالعتداء ا�جن��ّي �غية وضع 

توج��ات وا�حة وال��ام صارم 

من قبل القيادة العليا لألمم 

املّتحدة لتحقيق مقار�ة عدم 

التسامح بالنسبة لالستغالل 

 واالعتداء ا�جن��ّي.ا�جن��ّي 
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 االحتفال باليوم العاملّي للمرأة

 
 من حدة للمرأة) �ساء(هيئة األمم املتّ  وتمك�ن املرأةساواة ب�ن ا�جنس�ن حدة للمهيئة األمم املتّ بمناسبة يوم املرأة العال�ّي، دعت 

 بالشراكة مع مكتب وز�ر الدولة لشؤون املرأة، . أقيم االحتفاللالحتفال بنجاحا��ن ة املختلفةالر�ف واملدينة من املناطق اللبنانيّ 

آن األوان: الناشطات �� الر�ف وا�حضر : «٢٠١٨لسنة  �� أوديتور�وم فّتال �� املعهد العا�� لألعمال تحت شعار يوم املرأة العال�يّ 

لن حياة النساء لة ا�خاّصة �� الدول العر�يّ  للمرأةلهيئة األمم املتحدة  املدير اإلقلي�يّ حضر االحتفال ». يحّوِ
ّ
ة محمد الناصري، واملمث

ل املقرأة �� لبنان بيغونيا الساغا�س��، للمدير اإلقلي�ّي لهيئة األمم املّتحدة للم
ّ
يم لألمم املّتحدة ومنّسق الشؤون اإل�سانّية واملمث

. وخالل ا�حفل تّم عرض شر�طي فيديو �ستعرضان برامج �� لبنان فيليب الزار��ي، ووز�ر الدولة لشؤون املرأة جان أوغاسبيان

للدخل وال�ي من شأ��ا  جابة الحتياجات سوق العمل والفرص املعيشّية املّدرةاء باملهارات الالزمة لالستنّفذت �� لبنان زوّدت النس

 
ّ
 م أسرهن. ن من دعمساعدة النساء ع�� االعتماد ع�� الذات والتمك

 

 
 مستجّدات التمو�ل

ة لبنان لالستجابة لألزمة �ستلمون 
ّ
املئة من نداء ��  ٩٫٤شر�اء خط

 ٢٠١٨عام  

إ��  ٢٠١٨، وصل مجموع املوارد املتاحة لعام ٢٠١٨�� ��اية آذار/مارس  

مليون دوالر أم���ّي تّم ترحيلها  ٣٠٨٫٢مليون دوالر أم���ّي بما �� ذلك  ٥٥٩٫٢

ة ٢٠١٧عام من 
ّ
.  و�لغت قيمة املوارد ال�ي استلمها شر�اء التنفيذ لدعم خط

�� املئة من  ٩٫٤مليون دوالر أم���ّي ما �ش�ل  ٥٥٩٫٢لبنان لالستجابة لألزمة 

 من العام املا��ي. عي��اما �ساوي املبلغ نفسھ املستلم �� الف��ة  ٢٠١٨نداء 

 
 

�عملّية تخصيص معيارّ�ة بقيمة  ٢٠١٨الصندوق اإل�سا�ّي للبنان �س��ّل عام 

 مليون دوالر أمر��ّي  ٦٫٥

 مستجّدات التمو�ل

كشف منّسق الشؤون اإل�سانّية فيليب الزار��ي خالل  

�شر�ن األّول/أكتو�ر  ٢٤اجتماع املانح�ن الذي أقيم �� 

�حشد املوارد للصندوق اإل�سا�ّي للبنان، عن  ٢٠١٧

هدف جديد يصبو الصندوق إ�� تحقيقھ �� خالل عام 

مليون دوالر أم���ّي و�ّجع الشر�اء  ٢٠وهو  ٢٠١٨

ة دعمهم من خالل تمو�ل متعّدد املانح�ن ع�� ز�اد

السنوات لضمان استمرار الصندوق ووضع رؤ�ة 

 أفضل للسنوات التالية. 

 

و�� هذا السياق و�عد سّتة أشهر ع�� االجتماع، �سّر 

مكتب األمم املّتحدة لتنسيق الشؤون اإل�سانّية 

مليون دوالر أم���ّي   13.5 "أو�شا" اإلعالن عن استالم

ع استالم ح�ى اآلن ومن املت
ّ
 .مليون دوالر أم���ّي �� القر�ب العاجل ٢وق

 

مليون دوالر  ١٫٨٩( مليون دوالر أم���ّي وهم: السو�د ٤٫٥فقط بما مجموعھ  ٢٠١٨تجدر اإلشارة إ�� أّن أر�عة مانح�ن ساهموا �� عام 

وتصل املساهمات مليون دوالر أم���ّي).  ٠٫٢٥( وإ�سلندامليون دوالر أم���ّي)  ٠٫٥( مليون دوالر أم���ّي)، قطر  ١٫٨٥( أم���ّي)، ب�جي�ا

 مليون دوالر. ٢٫٤٧إ�� سبعة مليون دوالر �عد �عهد إيرلندا بتقديم 

    

   

    

    

 

 

 الجھات المانحة الخمسة األولى.
  مفّوضّیة األمم المّتحدة العلیا لشؤون الالجئین المصدر 
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 أول نداء لتقديم املشاريعإطالق 

ة لبنان لالستجابة لألزمة لعام 
ّ
 إ�� تحديث خط

ً
و�� إطار �عاوٍن وثيق مع منّسقي القطاعات واملجلس االستشارّي  ٢٠١٨استنادا

آذار/مارس  ١٩��  النداء األول لتقديم املشاريع، تم إطالق ٢٠١٩آذار/مارس  ١٣للصندوق اإل�سا�ّي للبنان �عد االجتماع الذي أقيم �� 

 وال�ي تضّم ذوي االحتياجات ا�خاّصة، والناج�ن ملشاريع  مليون دوالر أم���ّي  ٦٫٥بـ وُحّدد 
ً
تتمحور حول مجموعات الس�ان األك�� ضعفا

ضيفة. للمز�د من امل
ّ
علومات من العنف القائم ع�� النوع االجتما��، والالجئ�ن الفلسطينّي�ن من سور�ا باإلضافة إ�� املجتمعات امل

 .هنا، الرجاء النقر التخصيصهذا حول اس��اتيجّية 

 

الشؤون اإل�سانّية عند بلغ عدد مق��حات املشاريع ال�ي استلمها فر�ق الصندوق اإل�سا�ّي للبنان التا�ع ملكتب األمم املّتحدة لتنسيق 

مة غ�� ح�ومّية دولّية، و ٢٠جهة فاعلة �� مجال العمل اإل�سا�ّي ومن ضم��ا  ٥١مق��ح مشروع تقّدمت ��ا  ٥٤ان��اء املهلة  
ّ
 ٢٩منظ

مة غ�� ح�ومّية وطنّية، وو�الة تا�عة لألمم املّتحدة باإلضافة إ�� الهالل األحمر. وتّم إجراء املراجعة التقنّية 
ّ
 ١٩و ١١ب�ن منظ

مات غ�� ا�ح�ومّية.  ٢٠١٨نيسان/أبر�ل 
ّ
لون عن األمم املّتحدة واملنظ

ّ
ت إجرا��ا �جان املراجعة القطاعّية ومنّسقو القطاعات وممث

ّ
وتول

ن وتقع مهّمة اختيار املشاريع ال��ائّية �� املرحلة األخ��ة ع�� عاتق منّسق الشؤون اإل�سانّية وذلك بحلول منتصف أيار/مايو للت
ّ
مك

 "تو���"!من استالم التمو�ل وإطالق مرحلة التنفيذ. يمكن متا�عة آخر مستجّدات الصندوق اإل�سا�ّي للبنان ع�� 

 
 شباب ضعفاء يتكسبون مهارات تقنّية وحياتّية

 
 مهنّيةبدء مس��ة مهنّية مع مهارات ر�ادة األعمال ومجموعة أدوات 

  ٢٤و ١٥واحد من أصل ستة أ�خاص �� لبنان ت��اوح أعمارهم ب�ن 
ً
ون حو م ,عاما

ّ
 ا��ما �ع�ي وجود أك�� من مليون �خص �ش�ل

منذ بداية  ،للتباطؤ االقتصادي �ان�خص. و  ٥٢٠٬٠٠٠�� املئة من س�ان لبنان ا�حالّي�ن و�صل عدد الضعفاء من ضم��م إ��  ٢٩٫٨

 تأث��  ،األزمة السور�ة
ً
  ا

ً
. تجدر اإلشارة إ�� �سبة البطالة �� صفوف الشباب �� لبنان ع�� الشباب الذين يدخلون سوق العمل متفاوتا

 �� 
ً
أع�� بثالث إ�� أر�عة أضعاف من �سبة البطالة اإلجمالّية. و�عت�� البطالة مرتفعة ع�� نحٍو خاّص �� �عض املناطق األك�� فقرا

 ع�� املجتمعات املضيفة والالجئ�ن.  لبنان حيث تصل �� �عض املناطق إ�� ضعف
ً
 كب��ا

ً
 ما يفرض ضغطا

ً
 املعّدل الوط�ّي تقر�با

 
الشباب �� لبنان  نيون والفلسطيون ن السور�ئو �عا�ي الالج

من تحٍد آخر هو التعليم. إذ أّدت العقبات االجتماعّية 

واالقتصادّية واأل�اديمّية إ�� تأخ�� التحاق األطفال والشباب 

األسر اليائسة إ��   بنظام التعليم الرس�ّي. ومع اضطرار 

االعتماد ع�� أطفالها لكسب الدخل، أصبحت عمالة 

األطفال عقبة ك��ى �ع��ض الت�جيل �� املدارس ومتا�عة 

الدراسة. و�موازاة ذلك، تزايد العنف ضد األطفال والنساء 

كما ازداد االعتماد ع�� ممارسات مؤذّية مثل الزواج املبكر 

صفوف الالجئ�ن ملبكر �� وعمالة األطفال. فارتفع الزواج ا

 ١٩و ١٥يات الال�ي ت��اوح أعمارهن ب�ن حيث تصل �سبة الفت

 
ً
�� املئة لدى الفتيات  ٢٧وامل��وجات أو املرتبطات إ��  عاما

�� املائة لدى الفتيات الفلسطينّيات الالجئات  ١٤السورّ�ات و

 من سور�ا. 

 ةالتدر�ب امل�ّي لتحقيق التطلعات االجتماعّية واملاديّ 
 

��  "ا�حركة االجتماعّية" منظمة و�� هذا السياق التقى منّسق الشؤون اإل�سانّية فيليب الزار��ي �� خالل ز�ارة قام ��ا إ�� أحد مراكز 

دعم الفتيات والفتيان الضعفاء  جبرج حمود قبل أسابيع قليلة، �عشرات الشباب اللبنانّي�ن وغ�� اللبنانّي�ن الذين �ستفيدون من برنام

 لنقص التعليم وقابلية التوظيف لدى املجتمعات املضيفة، ��دف 
ً
م واملهارات املهنّية والناعمة والقدرة ع�� العمل. ونظرا

ّ
بالتعل

ه شبكة "ال��نامج الذي يحظى بتمو�ل 
ّ
االجتماعّية إ��  و ا�حركة "ديجيتال أو�ور�شيني�ي ترست«مؤّسسة و نوايا" اليونيسف وتنفذ

إ�� توف�� فرص املشاركة والتمك�ن لتحس�ن ا�جهوزّ�ة  ةالتق�ّي، و�ناء املهارات باإلضافو  وصول الشباب إ�� دورات التدر�ب امل�يّ  سهيل�

ولة عرض ف��ا الشباب مخاوفهم، قال السيد الزار��ي: "أثارت املهن الـ املهنّية وال�خصّية. و�عد
ّ
يتم �عليمها  ال�ي ٣٥جلسات نقاش مط

املنح املقدمة  إجما�� وُحّدد

ضمن النداء األول لتقديم 

مليون دوالر  ٦٫٥بـ  املشاريع

أم���ّي وتتمحور حول 

الس�ان األك��  مجموعات

 
ً
 ضعفا

 

أّدت العقبات االجتماعّية 

واالقتصادّية واأل�اديمّية إ�� 

األطفال والشباب تأخ�� التحاق 

 بنظام التعليم الرس�ّي.

مھنة في المركز. المصدر: مكتب األمم المّتحدة لتنسیق  ۳٥یتم تدریس 
 نا المرالمی –لشؤون اإلنسانّیة 

https://www.unocha.org/sites/unocha/files/LHF_SA1-2018_AllocationPaper_FINAL.pdf
https://twitter.com/lhf_lebanon
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 بالنسبة إ�� �عثة األمم اب �عت�� تمك�ن الشب إذ �� املركز إ�جا�ي 
ً
من خالل تأم�ن وصولهم إ�� التعليم ودورات التدر�ب امل�ي أساسيا

 املّتحدة �� لبنان. 

 
تا�عون يإذ   فةم�ّي مختلدورة تدر�ب  ٣٥ع�� يتوّزع الطالب  يتعا�ش املشار�ون من جنسّيات مختلفة �ش�ل جّيد للغاية. داخل املركز 

م برنامج "فوتوشوب" أو  دروس
ّ
 و�كتسب الطالبمتعّددة أخرى. صفوف أو ا�حياكة من ب�ن  إصالح الهواتف ا�جّوالة التصو�ر أو �عل

مد مهارات قص��ة ومتوسطة األمد، بالتوجيھ من خالل جلسات توجيھ م�ّي يختارون ع�� إثرها الدورة ال�ي يرغبون �� متا�ع��ا. مح

دورة التصو�ر ودورة الفوتوشوب وإصالح الهواتف ا�جوالة ولكّنھ يزور املركز  �� العشر�ن من عمره أن�ى للتوّ من سور�ا وهو شاب 

�� هنا ب�ن ا�ح�ن واآلخر فهذا املركز ساعد�ي ع�� بناء مستقب�� و�دء مس���ي املهنّية. إ�ش�ل متكّرر. وقال �� هذا السياق: "أحّب ال��ّدد 

 إذ بد
ّ
". تجدر اإلشارة إ�� أت بإصالح الهواتف ا�جّوالة �� املن�ل واتطل

ً
ع إ�� فتح متجر صغ�� خاّص �ي وآمل أّن أحّقق هذا ا�حلم قر�با

ا�حصول ع�� وظيفة باإلضافة إ�� مجموعة أدوات تحتوي ع�� �� م ه�� ختام الدورة ع�� شهادة �ساعد أّن جميع الشباب يحصلون 

 ء حيا��م املهنّية.املعّدات األساسّية لبد

 
تمك�ن اليافع�ن والشباب وتزود��م 

 بمهارات ر�ادة األعمال

 بأكملھ تم 
ً
يضم مركز ا�حركة االجتماعّية طابقا

تخصيصھ ملخت�� االبت�ار الذي تم افتتاحھ 

 
ّ
. واملخت�� عبارة عن مساحة تتأل

ً
ف من مؤخرا

الستقبال الشباب واليافع�ن ��  �نقاعت�ن كب��ت

برج حمود وتدر���م ع�� مهارات ر�ادة األعمال 

يصل عدد ّية. الجتماعّية واملهارات الرقما

الشباب واليافع�ن الذين �شار�ون �� الدورات 

. ويساعد ٥٢٥التدر�بية �� املخت�� إ�� نحو 

التدر�ب ع�� ر�ادة األعمال االجتماعّية الشباب 

�� سبل  ك�� ع�� طرح أف�ار لتأسيس أعمال والتف

ترجمة هذه األف�ار ع�� أرض الواقع ما �سمح 

تمع الذي لهم باالندماج �ش�ل أفضل �� املج

�عيشون فيھ. و�� هذا السياق قّدمت فرح مشروعها أمام ا�جميع ف�ي ترغب �� العمل من من�لها �� مجال إصالح املال�س النسائّية 

وكّ��ا فهذا برأ��ا عمل جّيد بما أّ��ا �عشق األز�اء وتقوم بالفعل بتعديل مال�سها القديمة ملواكبة الصيحات ا�جديدة. وتقول �� هذا 

 �ي من السيا
ً
 خاصا

ً
 مبتكرة وأ�ّون عمال

ً
ھ بوس�� كسب املال من هواي�ي إذ �علمت �� املخت�� أن أقدم أف�ارا

ّ
ق: " أنا متأكّدة من أن

."
ً
 ب�ن الشباب الضعفاء �� البالد.ل لت�جيع ر�ادة األعما  املهارات الرقمّيةبرّواد املركز واملخت�� يزّود  دون رأس مال تقر�با

 
إ�� أّن ال��امج املماثلة لتلك ال�ي يقّدمها هذا املركز تمنع �شوب التوترات االجتماعّية ضمن املجتمعات امل��كة من خالل تجدر اإلشارة 

تقو�ة قدرات الشباب ومعا�جة االحتياجات األساسّية مثل التدر�ب امل�ي وجلسات اإلرشاد والتوجيھ امل�ّي. فالدور الذي يلعبھ الشباب 

 �� تثبيت االستقرار و�ناء القدرة ع�� الصمود �� مجتمعا��م و��ن أقرا��م. مهم وفاعل للغاية

 

 قّصة مو��ى
 لتحقيق االستقرار االجتما��ّ 

ً
 لبنانّيون والجئون سورّ�ون �عملون معا

 غادر نحو 
ً
ت الذي �انوا �عيشون فيھ بالقرب من قاعدة  ١٠٬٥٠٠قبل نحو أك�� من سنة تقر�با

ّ
ر�اق ا�جوّ�ة ال�� سورّي املخيم املؤق

م مخيّ  ٨٦أسر الالجئ�ن، �� عملية إخالء �عت�� األك�� �� وادي البقاع ح�ى اآلن حيث تلقت أك�� من  اضطرت و للبحث عن مأوى جديد. 

 باإلخالء، 
ً
توضيب بأسر متعددة أخرى  ع�� غرار أسرة مو��ى  فقامتث عن مسكن �� البلدات املجاورة. البح إ��غ�� شر�� إشعارا

 حملھ واالنتقال إ�� بلدة تمن�ن. يمكنما �ل 

 

�� ختام الدورة، يحصل �ل 

شاب ع�� شهادة �سهل قابليتھ 

ل�حصول ع�� عمل و�مجموعة 

أدوات مهنّية تضّم معّدات 

 حياتھ املهنّية.أساسّية لبدء 

 نا املّر ميال  –الرق�ي املبتكر. املصدر: "أو�شا"  املخت�� داخل 
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 �� البلدة ا�جديدة  ٣١( لم يكن مو��ى
ً
) �عرف أحدا

ً
عاما

 ح�ى بالنسبة ألسر الالجئ�ن السورّ��ن ال�ي 
ً
و�ان غر�با

سبقتھ إ�� البلدة.  و�عد ف��ة قليلة ع�� انتقالھ، �عّرف ع�� 

تد�� حن�ن. أطلعت حن�ن مو��ى  فتاة لبنانّية من تمن�ن

للتنمية بالشراكة مع املبادرة ال�ي أطلق��ا جمعّية نبض ع�� 

البلدّية و�تمو�ل من الصندوق اإل�سا�ّي للبنان وطلبت منھ 

�حضور ا�جلسة  ��ىتحّمس مو  االنضمام إ�� املجموعة.

�� جمع مجموعة من إ�عد أن علم أّن املشروع ��دف  األو��

 الشباب اللبنانّي�ن والسورّ��ن لطرح أف�ار جديدة �عود

لسياق: . وقال �� هذا انبالفائدة ع�� البلدة واملجتمع�

املشروع لم  بالرغم من أّن  "تحمّست للفكرة وللمشاركة

يكن �ع�ي �� الكث�� �� البداية ولكّن�ي رغبت �� االلتقاء باملجتمع 

نت املجموعة من ا�حصول ع�� موافقة بإ�شاء 
ّ
اللبنا�ّي". تمك

 حيث يمكن لألطفال اللعب ولألها�� التواصل 
ً
نت املجموعة من ا�حصول ع�� معّدات مساحة صغ��ة تضم ملعبا

ّ
فيما بي��م كما تمك

 ثقيلة لالستعداد للشتاء.

 
يضيف مو��ى �� معرض حديثھ عن املبادرة: "�انت تجر�ة العمل �� مجموعة واحدة مع شباب لبنانّي�ن م��ية بالنسبة �� وغّ��ت 

 بالغ األهمّية  ديق لبنا�ّي الكث�� من انطباعا�ي وتصّورا�ي ا�خاطئة". إذ �ان إلقاء التحّية ع�� ص
ً
خالل عبور طر�ق �� البلدة أمرا

ھ ما من أحد مّنا ير 
ّ
 اآلن بأن

ً
غب �� بالنسبة إليھ. " ليس لدّي أصدقاء مقّر��ن ب�ن اللبنانّي�ن املشارك�ن �� املشروع ولكّننا �علم جميعا

 شروعم تجدر اإلشارة إ�� أّن  حة البلدة من خالل فتح مركز اجتما�ّ�. �إيذاء اآلخر أو ارت�اب خطأ بحّقھ. فنحن نوّحد جهودنا ملص

  �عز�ز االستقرار االجتما��ّ 
ّ
رفقة، ال رت �عمليات اإلخالء �� ر�اق و�� حوشمن خالل تمك�ن الشباب وا�حوال يدعم أر�ع بلدّيات تأث

ن من تحس�ن قدرات املجتمعات املحلّية �غية ت
ّ
 وسرع�ن وتمن�ن وقصرنبھ. وتمك

ّ
ة رات املحتملحس�ن التماسك االجتما�ّ� وتخفيف التوت

 لبنا�ّي وال�� سورّي. ١٢٠من خالل جمع 

 
 نبذة عن نبض للتنمية

مة غ�� ح�ومّية ال تب�� الر�ح تأّسست �� عام 
ّ
و�عمل من أجل التنمية املستدامة لألفراد  ٢٠١٣جمعّية "نبض للتنمية" �� منظ

العاّمة حول املواطنة وحماية الطفل، والديمقراطّية، وحقوق اإل�سان باإلضافة إ�� �عز�ز املساواة واملجتمع. ��دف ا�جمعية إ�� توعية 

 .وحل الن�اعات ومشاركة املواطن�ن تسامحب�ن ا�جنس�ن، وتمك�ن الشباب والنساء، وإرساء مفهوم ال

 
 نبذة عن الصندوق اإل�سا�ّي للبنان

الصناديق القطرّ�ة املجّمعة التا�عة ملكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإل�سانّية �عت�� الصندوق اإل�سا�ّي للبنان أحد 

 �شرف عليھ. و�لعب الصندوق الذي ة صندوق سور�ا االقلي�يع�� إثر إلغاء مركز�ّ  ٢٠١٤(أو�شا) الذي تأّسس �� عام 

 �� تمو�ل االحتياجات اإل�سانّية الطارئة �� لبنان من خالل �ّخ التمو�ل �� قطاعات ذات 
ّ
 أساسيا

ً
املنّسق اإل�سا�ّي، دورا

 أولوّ�ة و�عا�ي من نقص �� التمو�ل.

 

تحّمس مو��ى �حضور ا�جلسة 

األو�� �عد معرفتھ بأن املشروع 

��دف إ�� جمع مجموعة من 

الشباب اللبناّني�ن والسورّ��ن 

لطرح أف�ار جديدة �عود 

 باملنفعة ع�� كال املجتمع�ن.

 

 للمز�د من املعلومات، الرجاء التواصل مع:

 ochalebanon@un.orgأو ع�� عنوان ال��يد اإللك��و�ي التا��:  white5@un.orgأو آن فرا�س وايت،  elmurr2@un.orgميلينا املر،  

وع�� "تو���" من خالل:  www.unocha.org | www.reliefweb.intيمكن االطالع ع�� �شرة العمل اإل�سا�ّي الصادرة عن مكتب األمم املّتحدة لتنسيق الشؤون اإل�سانّية من خالل: 

@OCHALebanon 

 المرنا المی –. المصدر: أوتشا الخبرات نموسى وحنین یتبادال
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