
 
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 

  
   

 
    

 
   

 
  

مديرة مكتب الشرق األوسط وغرب آسيا لدى األمم ، روز سوزان
برنامج األمم المّتدة تزور األسواق القديمة في طرابلس. المصدر: 

لبنان -المّتحدة اإلنمائي   

 نقاط رئيسّية

 ممثلة المفّوضية  ،ميراي جيرار

العليا لألمم المّتحدة لشؤون 

ال يمكنھا تشجيع  : "الالجئين

عودة الالجئين أو الترويج لھا في 

 ي".الوقت الحال

 
 
 
 

 

 باألرقام
 )٢٠١٨ تموز ٣١(حتّى  

 
  976,065 العدد التقديرّي لالجئين

 976,065  عدد الالجئين المسّجلين

 35,000 عدد العائدين

الالجئين الفلسطينّيين من عدد 
 سوريا

32,000 

 270,000 عدد الالجئين الفلسطينّيين في لبنان

 1,500,000 عدد اللبنانّيين الضعفاء

 4,400,000 مجموع السكان اللبنانّيين

 

 تابعونا عبر "تويتر":
@OCHALebanon  

              @UNLazzarini 
 

 

يمكنكم االشتراك في قائمتنا البريدّية من 
خالل مسح الرمز أعاله بواسطة أي 

يسمح بقراءة رمز االستجابة  تطبيق
  "QR السريع "

 

ي العدد الـ  ي لبنان.  ٣٢أهاًل بكم  يمن نشرة العمل اإلنسانّي  ي  نبحث  ي وضع لبنان الشما هذا العدد 
راي  ا سكان املنطقة. كما أجرينا مقابلة مع م ر الفقر والبطالة من أبرز التحديات ال يعاني م حيث يعت

رار ممثّ  ن لألمم املّتحدة لة املفوّضية العلياج ا حول عودة  لشؤون الالجئ ي لبنان ملعرفة مشاركة آرا
ن. ونقّدم لكم أحدث األخبار حول الصندوق اإلنسانّي للبنان وخطة الطوارئ ونستعرض آخر  الالجئ
ي الختام، نقّدم لكم قصة  ا اليونيسف. و املستجدات حول حملة التلقيح ضد الحصبة ال نّظم

ى املساعدة من "ميدير".إسالم، الجئة سورّية ذات احتياجات خاّصة حصل  ت ع
 

ي طرابلس ر حكومّية تحارب البطالة    األمم املّتحدة ومنّظمات غ
يجديدة ل بادراتشباب يطلقون م اع لشروع    تحويل ال

 
ي البالد حيث يشهد مستويات مقلقة من الفقر،  ر حرمانًا  ن املناطق األك ي من ب ر لبنان الشما يعت

ّي يصل وأعدادًا مرتفعة من  ي لبنان. فمن أصل عدد سكان إجما ن وأحد أسوأ معدالت البطالة  الالجئ
ى  ر  ٣٤١٬٠٠٠تحت خط الفقر ويشمل ذلك  ٧٠٨٬٠٠٠مليون نسمة، يعيش  ١٫١إ لبنانّي محروم، وأك
ئ سورّي، و ٢٦٦٬٠٠٠من  ّ ونحو  ٨٨٬٠٠٠ال ئ فلسطي  لبنانّي عائد من سوريا. ١٢٬٠٠٠ال

 

ّ املبكر، يواجه سكان لبنان  ي الفقر، وارتفاع مستوى التسّرب املدرس رى تتمّثل  ّي تحّديات ك الشما
رّدية ونقص املساحات العاّمة.   وتعاطي املخّدرات، والبنية التحتّية امل

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 نشرة العمل اإلنسانيّ 
 لبنان

| ٣٢العدد    ٢٠١٨تموز  ٣١ –أّيار  ١

في ھذا العدد
األمم المّتحدة ومنّظمات غير حكومّية في مواجھة البطالة  ١ص.

لحكومة تسّھل الوصول اإلنسانّي ا ٢ص.

لشؤون الالجئين  لألمم المّتحدة مقابلة مع ممّثلة المفّوضية العليا ٣ص.

الصندوق اإلنسانّي للبنان ُينجز عملّية تخصيص  ٤ص.

مجتمع العمل اإلنسانّي يحّدث خطة الطوارئ  ٥ص.

حملة يونسيف لوقف انتشار الحصبة   ٦ص.

 قّصة إسالم ٧ص.
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ي تشرين األّول  ّي  ى أحدث اإلحصائّيات الصادرة عن البنك الدو سكان ، يصل عدد ٢٠١٧واستنادًا إ

ي سّن العمل ن الشمال  ى نحو  من اللبناني ي املئة ال يعملون ما يع  ٥٣ مشخص من بي ٦١٠٬٠٠٠إ
ى  ي عدد القوى العاملة يصل إ ي املئة من أصل  ٢٠شخص. يشّكل أرباب العمل نحو  ٢٨٨٬٠٠٠أن إجما

ي سوق العمل فيما تصل نسبة الذي م الخاّص(وغالبية القوى العاملة املشاركة  ن يعملون لحسا
ى املجموعتاين  ) إ ّ ر رسم ي أحد  هذا ويعتقد سكان طرابلس أّن ي املئة.  ٢٢بشكل غ بطالة الشباب 

ي املنطقة.   األسباب الرئيسّية لالضطرابات 
ي  ي إطار االستجابة لالحتياجات الهائلة  ي  جهة ٦١، تعمل  محافظة لبنان الشمالّي ومحافظة عّكارو فاعلة 

ي املنطقة حيث تقوم بتنفيذ  ي قطاعات االستقرار  ٨٩مجال العمل اإلنسانّي  مشروعًا ال سّيما 
ّي، وسبل العيش، والغذاء والحماية.  االجتما

  
ي طرابلسترسيخ آلّيات جديدة  ّي   لالستقرار االجتما

ي الثاني من تموز، التقت السيدة سوزان روز  ى طرابلس  ا إ رئيسة قسم الشرق خالل زيارة قامت 
ي الدائرة السياسية لألمم املتحدة لألمم  املنّسق املقيم يرافقها السيد فيليب الزاري األوسط 

ي أحياء ومنّسق   املّتحدة ن  ن املقيم ي لبنان، عشرات الشباب والبالغ مختلفة من الشؤون اإلنسانّية 
ا. املدينة م والتحّديات ال يواجهو  وناقشت معهم احتياجا

 
ي القّبة، أحد أحياء طرابلس 
الذي يربط منطق باب التبانة 

ن،  زار وجبل محسن الضعيفت

مركز الخدمات اإلنمائّية  الوفد
الذي تّم إنشاؤه مؤّخرَا استجابة 

وبخاّصة أن امللّحة لالحتياجات 
ي معّدالت  القبة شهدت ارتفاعًا 

وح ي واللجوء ال ي خالل  الداخ
ن ما جعلها  العقدين املنصرم
ر اكتظاظًا  إحدى املناطق األك

ي طرابلس.  بالسكان 
دف ي القّبة و ا الشباب ويتبادلون أفكارهم  أن يصبح مركز الخدمات اإلنمائّية  ركة يلتقي ف مساحةًّ مش

م.   ويتفاعلون فيما يب
 

ي حزيران  ى الوفدكما التق دف  ٢٠١٧شبابًا أطلقوا مبادرة بدعم من برنامج األمم املّتحدة اإلنمائّي 
ي القبة  ّي  ى تعزيز االستقرار االجتما ي طرابلسإ . وقد تم إطالق هذه املبادرة استنادًا وأحياء مختلفة 

ى  اعات. تجدر اإلشارة إ ى توصيات تقرير تحليل ال هذه املبادرة أطلقت مجموعة "الحركة بركة" أن إ
دف ن عامي  ال تس ا طرابلس ب  ٢٠١٢ذوي االحتياجات الخاصة نتيجة لالشتباكات ال شهد

يصل عدد سكان الشمال في 
سّن العمل إلى نحو 

 ھمشخص من بين ٦١٠،٠٠٠
 في المئة ال يعملون. ٥٣

يقّدم مركز الخدمات اإلنمائّية في القبة مساحة يلتقي فيھا الشباب ويتبادلون األفكار ويتفاعلون
مج األمم المّتحدة اإلنمائّي في لبنانفيما بينھم. المصدر: برنا
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ي املجتمع. أّم ٢٠١٥و ي إعادة اإلدماج  م  فرقة "باليباك" لاملشروع الثاني فكان  ا، بغية مساعد
ي خلق) فرقة المسرح التفاعليّ ( املسرحّية  ن  من طرابلس ال تساعد  مساحات لتبادل األفكار والتعاطف ب

يّ  اع.  املجتمعات املتأثرة من كال طر دف ال الثالث رائدات األعمال الشابات،  املشروعواس
ي املدينة. ن النساء من بناء السالم  دف تمك ي املنطقة    والناشطات والعامالت االجتماعّيات 

 

 الحكومة اللبنانّية تسّهل الوصول اإلنسانّي 

ي مجال املعونة اإلنسانّية يتمّكنون من دخول لبنان ٥٠   عاماًل 
 

ي خالل مؤتمر "بروكسل  ي ٢جّددت الحكومة اللبنانّية  ، ٢٠١٨نيسان  ٢٥و ٢٤" الذي دارت فعالّياته 
روقراطّية ال سّيما إصدار  ر الحكومّية من خالل تخفيف القيود الب امها بتسهيل عمل املنّظمات غ ال

ر الحكومّية. ي املنّظمات غ ن األجانب  رات ورخص العمل للعامل  التأش
 

ن والذي تقوده األمم املتحدة، إصدار رخص  ن اإلنسانّي وبالفعل سّهل فريق العمل املع بوصول العامل
ر  ر من عمل من وزارة العمل ألك يّ  ٥٠من خالل الحوار ألك ر دو ر حكومّية  ١٨يعملون لدى  خب منّظمة غ

  دولّية مختلفة.
 

ى  ّ ع ى أّن هذه املنّظمات تعتمد بشكل رئيس نتجدر اإلشارة إ ن الذين يشّكلون ما ال يقّل  املوظف اللبنانّي
ا وفقًا ملسوحات أجراها مكتب األمم املّتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانّية  ٩٠عن  ن لد ي املئة من العامل

ّيدة تسمح لها بإدارة الغالبّية العظم من عملّيات "أوتشا". هذا وتتمّتع اليد العاملة اللبنانّية بمؤهالت ج
ر الحكومّية الدولّية  ا بلبنان. املنظّمات غ ن معرف ر محورّية بالنسبة لعمل هذه املنظمات وتحس وتعت

رة دولّية ال سّيما للحرص  ى خ رز عند إطالق مشاريع جديدة تحتاج إ راء األجانب ت ى الخ إاّل أّن الحاجة إ
ى امتثا ر الدولّية أو تنسيق العملّيات بحيث تتالءم مع إجراءات املقّرات الرئيسّية ع ل املشاريع للمعاي

 للمنّظمات.
 

ى الرغم من التقّدم الذي تّم إحرازه  إاّل أّن  ر الحكومّية الدولية ما زالت تواجه ع العديد من املنّظمات غ
رات  روقراطّية تواجه تأخ ى هذا الصعيد، مشاكل بنيوّية. إذ ما تزال اإلجراءات الب ا ع ال يمكن التكّهن 

ى املنظمات ويصّعب عملّية استقطاب املوظف رة ع ن واستبقاءهم.ما يفرض نفقات كب ن املؤهّل  ن الدولّي
ي  ر  رات اإلجرائّية بما أّن التأخ اية املطاف، تعاني املجتمعات املحتاجة من تداعيات هذه التأخ ي  و
ى حّدٍ  ن الضعفاء ع ن واللبنانّي ى الالجئ ى تأّخر تقديم املساعدة إ رات والوثائق يؤّدي إ إصدار التأش

 سواء.
  

   

األمم بقيادة سّھل فريق العمل 
المتحدة، عملية إصدار رخص 

 .عامل أجنبي ٥٠عمل ألكثر من 
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راي ج  ن ممثّ رار مقابلة مع م  لة مكتب املفّوضية العليا لشؤون الالجئ
رويج لها" ن أو ال   "ال يمكننا حالّيًا تشجيع عودة الالجئ

 
ن؟ ي مسألة عودة الالجئ ّ السياق اللبنانّي   س: ما الذي يم

ي املقام  رار: تكمن خصوصّية لبنان  راي ج م
ر للغاية.  ل األوّ  ي بلد صغ ن  ي ارتفاع عدد الالجئ

ى ترك  ر لبنان الدولة ال تشهد أع إذ يعت
ي العالم بأسره  ن بالنسبة لعدد السكان  لالجئ
ى لبنان  ي التاريخ. لذلك فإّن التحّدي بالنسبة إ و
ن. وهو تحٍد ال يع  ي نطاق حضور الالجئ يكمن 

ي مجال لبنان فحسب وإنما يعنينا أيضًا ك ن  عامل
ر تلبية احتياجات سكان  العمل اإلنسانّي. إذ تعت
ى سبيل املثال  يزداد ضعفهم، معضلة يومّية. فع
ن  ر للغاية رفض استقبال املصاب من الخط
ي املستشفيات ألّننا ال نملك املال  بأمراض مزمنة 

 فقط أن يتمّكن املخّصص لهذه األمراض أو 
ي سن الدخول إ ى املدرسة من نصف األطفال 

ى األطفال  م يعتمدون ع ارتياد املدارس ألّن أهال
ر االستجابة اإلنسانّية  ي االزدياد كما أّن نطاق الضعف هائل وتعت لكسب دخلهم. إّن االحتياجات آخذة 

ى  يقادرة بالكاد ع ر  مساعدة األفراد  ى تغي الظروف العاّمة الصمود واالستمرار وليست قادرة فعلّيًا ع
نل ي لبنان.الجئ  . هذا تحٍد للوضع 
 

ي  ي نطاق القضايا واملشاكل  ن، إذ يكمن تحّدي العودة  ن السورّي واألمر مشابه بالنسبة لعودة االجئ
ر من  ر الذي طالها هائل فقد ُدّمرت منازل الكث ر ونطاق التدم سوريا ودرجة تعقيدها. فسوريا بلد كب

 مرتفع للغاية. ةنااألسر كما أّن مستوى الصدمة واملعا
 

ى صعيد آخر، تشّكل  ن قدرةوع ى الالجئ ّ بالنسبة  الوصول إ ن. إذ من األساس رض عودة الالجئ عائقًا يع
م  ن بعد عود ن أن تتمّكن من زيارة العادئ أو دراسة وضع البلدات قبل للمفّوضّية العليا لشؤون الالجئ

ا ن إل ن الذين يسألون عودة الالجئ ي وسعنا القيام بذلك، ال يمكننا إجابة الالجئ عّما إذا . إن لم يكن 
م وم يمكننا ذلك. ي وجه  كّنا سنكون موجودين 

 
ى الصعيد ي سوريا جّيدة ولبنان  أما ع ر من املشاكل اللوجستّية. فالطرقات  اللوجس فال توجد الكث

ن البلدين. التحّدي ليس لوجستّيًا. ستكون عودة بلد مجاور وهناك العديد من نقاط الع بور والدخول ب
رض هذه العودة. ى منازلهم سهلة إّن تّمت معالجة العقبات ال تع ن إ  الالجئ

 

من األساسّي بالنسبة "
للمفّوضّية العليا لشؤون 

الالجئين أن تتمّكن من زيارة 
عودتھم أو دراسة العادئين بعد 

وضع البلدات قبل عودة 
  ".الالجئين إليھا

المفّوضّية العليا لشؤون الالجئين ميراي جيرار. المصدر: 
نا ل ف
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 س. ما هو موقف املفّوضّية من قضّية العودة؟
 

ا تشجيع عودة  ن، واألمم املّتحدة بشكٍل عاّم، ال يمك رار: إّن املفّوضّية العليا لشؤون الالجئ راي ج م
رويج لها ن أو ال ي الالجئ ي سوريا والعالم مسألة إزالة ي الوقت الحا . تناقش فرقنا مع السلطات املعنّية 

ن مثل  رض عودة الالجئ م العقبات ال تع استعادة الوثائق الثبوتّية عند العودة، أو عدم محاسب
م من الخدمة العسكرّية. كما أّن استعادة املمتلكة قضّية أساسيّ  ة أخرى. ال يمكننا ملغادرة البالد أو هرو

ى هذه القضايا. ةتنظيم العود  فيما ال نزال نعمل ع
 

ن الذين يعودون من حّق أي شخص أن يتّخذ قراره بشأن الوقت املناسب لعود ته. هناك عدد من الالجئ
، عاد نحو  ي خالل العام املا ى سوريا. و ى مناطق مختلفة من  ١١٬٠٠٠حالّيًا إ شخص من لبنان إ

ر  سوريا. كان ذلك قرارهم. لسنا هنا م ونحن نح م. لنقّرر بالنيابة ع ن مساعدة  نحاول م قرارا الالجئ
م ر ملغادر ي التحض م جزء قدر اإلمكان  ى وثائقهم الثبوتّية قبل مغادر ن ع . فالتأّكد من حيازة الالجئ

ن من عملنا. ر بعض الالجئ ر ضرورّية خاّصة يعت م منشغ أحيانًا أّن املسألة غ لون ببيع املمتلكات وأ
ي سوريا. ى بعض املال الذي يسمح لهم بتأسيس أنفسهم من جديد  م للحصول ع ي حوز  القليلة 

ى سبيل نشرح لهم مدى أهمّية  م. فع ى وجه م بما أّن ذلك يسّهل وصولهم إ حيازة الوثائق والتأّكد م
ى املدرسة  م، وللذهاب إ ر وجود بطاقة هوية لألطفال مسألة بالغة األهمّية إلثبات جنسّي املثال، يعت

ى اللقاحات. رداد وثائق الهوّية الوطنّية و و  والحصول ع ى حيازة الحيعتمد اس ا ع أطفال قوق املتّصلة 
م  ى وثائق وفاة أقار م أو طالقهم، أو ع ى تسجيل زواج والد م من لبنان، وع ى وثائق والد ن ع الالجئ
ن  ي سوريا. نحاول تسريع حصول الالجئ م  م تسجيل ذلك بعد عود ي الغربة بحيث يمك الذين توفوا 

م. ى هذه الوثائق قبل مغادر   ع
 

ر الوثائوتع ن قبل تقديم االمتحانات أمق املدرسّية مهّمة أيضًا، سواء عاد ت بعدها فهم يحتاجون  الالجئ
م  ى شهادات من املدارس ال ارتادوها إلثبات إتمامهم لصٍف أو مرحلة دراسّية وإال سيتوّجب عل إ
ي لبنان مهّمة بحيث ال  ر حيازة وثائق إقامة محدثة  ى ذلك تعت ي سوريا. وباإلضافة إ ا من جديد  دراس

م عند مغاد اء إقام م البالد. ويشّكل هذا األمر رادعًا أساسّيًا آخر أمام يدفع الالجؤون غرامة جراء ان ر
ي العودة ن  ي حال الراغب ى عّدة  وبخاّصة  ا إ ى تسديد غرامات قد تصل قيم خافوا من اضطرارهم إ

ى  م قد تصل إ رتبة عل م ديون م م وكانت لد اء إقام ي حال ان ركي  ٨٠٠مئات من الدوالرات  دوالر أم
م إن وُ  أسرها. هذه نفقات هائلة بالنسبة لهم. يفضّ تقريبًا لكّل  ى مدخرا ن لون الحفاظ ع جدت لح

م. لذلك نعم ي لبنان قبل مغادر م  م أو لتسديد ديو ى تسريع عمليات  لعود مع السلطات األمنّية ع
 الغرامة عند املغادرة. تخفيضقامة أو لإلتجديد ا

 
ر اللقاحات ي الحسبان. فمن الضرورّي (لقاح شلل األطفال مث تعت  اًل) مسألة مهّمة أخرى يجب أخذها 
م ألنه من تلقيح األطفال ر  قبل مغادر ي إجراء حملة التل املعروف م سيتّم  غ م  ي منطق قيح التالية 

ى الرغم من أّن سوريا.  ا تضررت.  املنشآت وع ي سوريا ما زالت قائمة وتعمل إأّل أّن العديد م الصحّية 
ي أنّ كما  معهم ما يكفي  لذلك يجب أن يحمل العائدون مخزون األدوّية ه من املمكن أن يحدث نقص 

"نحترم قرارات الالجئين. 
مساعدتھم قدر اإلمكان نحاول 

  للمغادرة".في خالل استعدادھم 
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رةإن كانوا  من األدوية ن بأمراض خط م مثل هذه املساعدة قبل مغادرة . نحن نقّد أو مزمنة مصاب
ن. ال ي ى ما سيمّك د أو نتوّقع عِ مكننا أن نَ الالجئ ي سوريا. إذ يعتمد ذلك ع ننا القيام به من أجلهم 

ى أشخاص عائدين من لبنان وزيارة الالجي حاالت عديدة تمكنّ . الوصول امليدانّي  ن ئا من الوصول إ
م وتفّقدنا أحوالهم وتابعنات متعّد مرّ  ى وٍل ع بوصننا حاليّا ال نتمتّ ها. ولّك ادة بعد عود ر مشروط إ  غ

ى ضمانه.جميع العائد ى إ م وهو أمر نس   ين بعد عود
  

 مستجّدات التمويل

ى   ٣٤شركاء خّطة لبنان لالستجابة لألزمة حصلوا ع
 ي املئة من التمويل

 

اية يونيو  ، أعلن شركاء خطة لبنان  ٢٠١٨ي 
 ٩١٨لالستجابة لألزمة عن وجود ما مجموعه 

ي  مليون دوالر أمريكي من املوارد املتاحة، بما 
ي  ٥٩١ذلك  مليون دوالر أمريكي تم استالمها 
مليون دوالر أمريكي تم ترحيلها من  ٣٢٧و  ٢٠١٨
ي اإلجمال ، لدى الشركاء ٢٠١٧عام  ي  ٣٤. 

ملئة من التمويل املطلوب لتنفيذ األنشطة تحت ا
  .٢٠١٨خطة لبنان لالستجابة لألزمة لعام 

  
  

ن  ٦الصندوق اإلنسانّي للبنان ينجز عملّية تخصيص معيارّية بقيمة  مالي
ركّي   دوالر أم

 ٢٠١٨جمع التمويل لعام 
.   

ي  ن الذي عقد   ٢٤خالل اجتماع املانح
لحشد املوارد للصندوق  ٢٠١٧تشرين األّول 

أعلن فيليب الزاري املنّسق ، اإلنسانّي للبنان
ي  املقيم لألمم املتحدة واملنّسق اإلنسانّي 
لبنان عن هدف جديد لجمع التمويل 

ركّي  ٢٠للصندوق وهو  ي عام  مليون دوالر أم
ي . ٢٠١٨ شّجع املنّسق املقيم  هذا اإلطار،و

ى زيادة  ن ع واملنّسق اإلنسانّي الشركاء املانح
دعهم للصندوق من خالل تمويل متعدد 

 ووضع رؤيةالسنوات لضمان استمراريته 
 أفضل للسنوات املقبلة.

 

   للتمويل الربع الثاني تحديث األمم المّتحدةر: وكاالت دالمص 
 

يسّر مكتب األمم المّتحدة 
لتنسيق الشؤون اإلنسانّية 
"أوتشا" أن يعلن عن استالمه 

 ١٦حتى منتصف تموز   لـ
تعّھد  مليون دوالر أميركّي مع

مليون دوالر  ٠٫٥باستالم 
 .أميركّي أخرى

 ٢٠١٨للبنان لعام  المساھمات في الصندوق اإلنسانيّ 
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ركّي ح مليون دوالر  ١٦علن عن استالمه لـييسّر مكتب األمم املّتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانّية أن و   أم

ركّي  مليون دوالر  ٠٫٥مع تعّهد باستالم  منتصف تموز   .أخرى  أم
  

ر  ركي من أملانيا  ٧٫٣٥، تلقى الصندوق االنساني للبنان ٢٠١٧منذ شهر تشرين الثاني/نوفم مليون دوالر أم
ركي)، الدنمارك ( ٣٫٥٥( ركي) وفرنسا ( ٣٫٢مليون دوالر أم ركي) ليتم  ٠٫٦مليون دوالر أم مليون دوالر أم

ي.  انية العام الحا ي م ي عام استخدامها  مليون  ٦٫٩سة مانحون بما مجموعه فقط، ساهم خم ٢٠١٨و
ركّي: إيرلندا( ركّي)، السويد( ٢٫٤١دوالر أم ركّي)، بلجيكا( ١٫٨٩مليون دوالر أم مليون  ١٫٨٥مليون دوالر أم
ركّي)، قطر( ركّي) وإيسلندا( ٠٫٥دوالر أم رض أن ترتفع  ٠٫٢٥مليون دوالر أم ركّي). ومن املف مليون دوالر أم
ى  ركّي  ٧٫٤هذه املساهمات إ مليون دوالر  ٠٫٥احتساب تعّهد سويسرا بتقديم  عندما يتّم  مليون دوالر أم

ي عام  ركي  ى ذلك، سّجل الصندوق االنساني للبنان تقدمًا فيما يخص التمويل . ٢٠١٨أم باإلضافة إ
 املتعدد السنوتن إذ قامت قطر بتقديم هذا النوع من التمويل، وكذلك فعلت بلجيكا وسويسرا.

 
ى إطالق  عملّية التخصيص املعيارّية األو

 
ى إثر طلب استدراج العروض ي آذار، قامت سبالصاد ع ة مع منّسقي لجان مراجعة قطاعيّ  عر 
ن عن األمم املتّ  راتيجّية لـالقطاعات، وممّثل ر حكومّية بمراجعة اس مشروعًا. وتم  ٥٤حدة ومنّظمات غ

ى تمويلهاق املنّسق اإلنسانّي مشروعًا واف ١٦انتقاء  ى منصة ( ع ى قائمة املشاريع ع يمكن االطالع ع
ا  عند دخول (.هنا"بزنيس إنتليجنس" الخاصة بالصندوق اإلنسانّي للبنان وال يمكن الوصول إل

ى إثر توقيع اتفاقّيا .)ار لبنان فقطإلغاء تحديد جميع البلدان واختي الصفحة، الرجاء  ت املنح، وقبل وع
رّية إطالق مشاريع جديدة، أجرت وحدة الصندوق اإلنسانّي للبنان اجتماعات  مع جميع الشركاء تحض

 لضمان الفهم املتبادل للتوّقعات طيلة عملّية تنفيذ املشاريع.
 

ر حكومّية محلّية تنفيذ  ى منّظمات غ تتوّ
ى مشاريع(تصل  ٨ ا إ مليون  ٣٫١٥قيم

ركي أي  ي املئة من مجموع  ٥٣دوالر أم
 ١٦التمويل املخّصص) من أصل 

ر  ٧ ىمشروعًا فيما تتّو منّظمات غ
مشاريع(تصل  ٧حكومّية دولّية تنفيذ 

ى  ا إ ركّي أي  ٢٫٣٤قيم ي املئة من التمويل املخّصص) وتقوم وكالة تابعة لألمم  ٣٩مليون دوالر أم
ى املّتحد ركّي أي  ٠٫٥ة بتنفيذ مشروع واحد(تصل قيمته إ ي املئة من التمويل  ٨مليون دوالر أم

ى زيادة التمويل  راتيجّية الصندوق اإلنسانّي للبنان الرامية إ املخّصص). تنسجم هذه النسب مع اس
ن قدر اإلمكان وحيث يلزم.  املباشر للشركاء  املحلّي
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ي وقد انعقد االجتماع الثاني  ي خالل ٢٠١٨حزيران  ١٩للهيئة االستشارّية  ائّية  هتّم  تقديم النتائج ال
ى  ى أصداء إيجابّية للغاية. دليللعملّية التخصيص باإلضافة إ ّي الذي ال   حول إضفاء الطابع املح

 
ي أيلول املقبل.  ومن املتوّقع إطالق عملية التخصيص املعيارّية التالية 

 
ى آخر مست ر" من خالل:  كمجّدأت الصندوق اإلنسانّي للبنان، يمكنلالطالع ع ى "توي متابعتنا ع

@LHF_Lebanon. 
 

 لبناني مجتمع العمل اإلنسانّي يحّدث خّطة الطوارئ 
ى تعزيز الجهوزّية لسيناريوهات األزمة  دف الخطة إ

  
ي لبنان بتحديث خطة طوارئ يقوم  ي مجتمع العمل اإلنسانّي  لبنان لعامي فريق العمل اإلنسانس 
ى الجهوزّية التشغيلّية.  ٢٠١٩و ٢٠١٨ ر هذا العام ع ذا  مع ترك أك ي انطلق العمل   ٢٥التحديث 

ن  حزيران تحت إشراف مكتب األمم املّتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانّية واملفّوضية العليا لشؤون الالجئ
رًا من وكاالت تابعة لالمم املّتحدة وب ٦٥التخطيط للطورائ  ةحيث حضر ورش عثة حفظ السالم خب
ر حكومّية وطنّية و "اليونيفل" ومانح ى منّظمات غ دولّية والصليب األحمر اللبنانّي وشركاء ن باإلضافة إ

ن.  حكومّي
 

ا  مراجعة أدوات الجهوزّية وآلّيا
بعدعملّية التخطيط جرى 

ر الجهوزّية استعراض  تداب
ي لبنان مع ملخص  الحالّية 
عن أدوات االستجابة لألزمة 

ي لبنان(من غرف  اوآليا
ى عمليات  العملّيات إ

السريع  تقييمال
ا ل الحتياجات) تبع

قوة األمم  مداخالت من 
ي  املتحدة املوقتة 

وكالة و  اليونيفيل"" لبنان
ي الشرق األدنى "األونروا" ن  ن الفلسطيني وصندوق األغذية العالم  األمم املتحدة لغوث وتشغيل الالجئ

ن و  حول خطط الطوارئ  "اليونيسفمنّظمة األمم املّتحدة للطفولة "واملفوضّية العليا لشؤون الالجئ
رك ي البقاع مسودة  الخاّصة بكل معها. كما عرض فريق التنسيق املش ن القطاعات  خطة الطوارئ ب

ي الجاري حاليًا. واستنادًا  ى املستوى املح ر مثااًل جيدًا عن التخطيط للطوارئ ع الخاصة به وال تعت
ى هذه املداخالت، حظيت املجموعات بلمحة مبدئيّ  ى مستوى املجتمع غيليّ الجهوزية التشة عن إ ة ع

عرض تدابير بعد التمرين جرى 
الجھوزية القائمة في لبنان مع 
ملّخص عن أدوات االستجابة 

 لألزمة وآلّياتھا.
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ن يات والعقبات الرئيسيّ دت التحّد لكل سيناريو وحّد  نّي اإلنسا ة وصاغت سلسلة من التوصيات لتحس
 الجهوزّية.

 
 الخطوات التالية

ي تغذية عمليات التخطيط للطوار  ى املستوى الوط حيث ستتّم  ئ تكمن الخطوة التالية  صياغة  ع
ي ذلك آليات التنسيق خطط استجابة لألزمة تفصيليّ  ة للبقاع والجنوب والشمال وجبل لبنان بما 

 ي حاالت الطوارئ. املهامة الدنيا ومصفوفة استجابة تحدد وخطوات الجهوزيّ 
 

رض إنجازها بحلول شهر أيلول املقبل، تحلياًل للسين خطة الطوارئ املُ وستتضّم  اق راجعة ال من املف
ى مستوى املناطق األربعة  ي لبنان وخطط طوارئ ع وملحة عن جميع أدوات وآليات االستجابة لألزمة 

ي حاالت الطوارئ. ّن ترتيبات التنسيق مع اليونيفل  ى ملحق يب  باإلضافة إ
 

 طارئة لوقف انتشار الحصبة استجابةاليونيسف تطلق 

ركّي  ١٫١١منح   لحمالت التلقيح ضد الحصبة مليون دوالر أم
 

عادت الحصبة ال كان 
ي لبنان  ُيعتقد ا اختفت  أ

ي خالل األشهر  ى االنتشار  إ
رة. إذ تّم   ٨١٣تسجيل  األخ

ن شهري كانون  طفح حالة ب
ن  ٢٠١٨الثاني وحزيران  ّ وتب

ا  ٧٠٦أّن  حالة من ضم
حصبة وفقًا لوزارة كانت ال

 الصّحة العاّمة.
 

ى الرغم من  ي جميع املناطق إاّل وع ن كانت  أّن تسجيل حاالت   امنطق البقاع وبعلبك الهرمل الضعيفت
ر تأثّ  رنا بأّن األك ن الجنسياتاملرض  رًا. ولتذك ّ ب ن فيما من  ي املئة ٧٨، شّكل اللبنانّيون ال يم املصاب

ن وكان معظهم من األطفال دون الرابعة من العمر. ٢٢شّكل السوريون   ي املصاب
 

ى الصندو  ي لبنان بالنيابة عن اليونيسف طلبًا إ ق واستجابة لهذه األزمة قّدم فريق العمل اإلنسانّي 
ي املركزّي لالستجابة الطارئة.   ركّي  ١٫١١ى ه إتأيار مبلغًا وصلت قيم ١٢منح الصندوق   مليون دوالر أم

 لتغطية أنشطة التلقيح الطارئة.
 

ن بسبب عدم  دف األطفال املحتاج سمح هذا التمويل لليونيسف بإطالق حملة تلقيح طارئة تس
ن بالحصبة. وبذلك يكون الصندوق قد منح األولوّية لألقضية  ي السابق أو لتفاعلهم مع مصاب تلقيحهم 

المبالغ لليونيسف سمحت ھذه 
بإطالق حملة تلقيح طارئة 

 تستھدف األطفال المحتاجين.

 دييغو/٢٠١٨لبنان  –المصدر: اليونيسف حمالت التلقيح الطارئة تستھدف األطفال المحتاجين. 
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ر ضعفًا وتأثرًا وقّدم اللقاحات إّما من خالل مراكز الرعاية الصحّية األولّية  أو من خالل وحدات األك
 لة قصدت املناطق الحدودّية النائية حيث تّم تقديم اللقاحات مجانًا لجميع األطفال.متنّق 

 
من األهداف الرئيسّية األخرى  االستفادة من هذه الفرصة لتعزيز األنظمة الصحّية املحلّية القائمة كانت

ر من لهذه الحملة ي من تدريب أك عاماًل صحّيًا ومن أتمتة نظام إدخال  ١٥٠. وتمّكنت اليونيسف بالتا
ى االستجابة. وتمّك  رك ع ن مزيدًا من الوقت لل ركة البيانات ما سمح بمنح العامل نت الجهود املش

ن ووزارة الصّحة العاّمة  ي للصندوق بالتعاون مع الشركاء املحلّي خطوة من وقف زيادة انتشار الوباء و
ى مهمة للسيطرة عليه.  أو

 

 ة إسالمقص
ى التمّتع بحياة أفضل  الصندوق اإلنسانّي للبنان و"ميدير" يساعدان ذوي االحتياجات الخاصة ع

  
ي لبنان  ى وادي البقاع  لم تكن الرحلة إ

ي سوريا سهلة بالنسبة من ريف  دمشق 
ي الثانية عشر  ي فتاة سورّية  إلسالم، و

 ّ ى الرغم من أ ا قصدت من العمر. وع
ا وإخو ن ولم  البنان مع والد قبل عام

ّ تضطّ  م، إال أ ى االنفصال ع ا ر إ
ا وأصدقااضطرّ  ى ترك مدرس  ات إ

اوأ لها وأمور أخرى كانت  نسبا وم
ى ا. رتياح و اال  تساعدها ع  تسهيل حيا

 
ا ورغم وضعها، متفائلة حول  ّ رها من األطفال. إاّل أ ا من امل والنمو كغ ولدت إسالم مع إعاقة منع

ر من أي أمر  ى املدرسة أك ي مواصلة تعليمها. تم إسالم ال تعشق الذهاب إ آخر، الحياة وترغب 
رًا ال سيّ  ى سوريا كث ل. تفتقد إ ي امل ي الرسم والكتابة  ا  ى املدرسة واللعب مع معظم وق ما الذهاب إ

اأ ى سوريا بحيث أتمّك نسبا ي هذا السياق: "آمل أن نتمكن من العودة يومًا إ ى . وقالت  ن من الذهاب إ
 طفال أسرتي واللعب معهم".املدرسة ورؤية أ

 
ن. تشرح زهريّ  تجدر اإلشارة ى لبنان قبل عام ى أّن أسرة إسالم قررت االنتقال إ ة والدة إسالم األسباب إ

ي يعمل سائق أجرة ولكن  ي سوريا. كان زو م: "كان الوضع صعب للغاية  ى مغادرة وط م إ ال دفع
 ّ ي وسعه القيام بذلك". ومع عدم تمّك  مع تدهور الوضع األم ن زوجها من العمل كسائق أو ح لم يعد 

ى املال.جّزار     (مهنته السابقة)، بدأت األسرة تدريجيًا تفتقر إ
 

ى زهريّ دائمًا ليس من السهل  ي لبنان ع ي هذا ال سيّ ة االعتناء بإسالم  ي املدرسة وتقول  ما تسجيلها 
ى مدرسة تقبل بإسالم فما منالصدد: "لم أتمّك   مدرسة مجّهزة الستقبالها". ن ح اآلن من العثور ع

نام على تإسالم أن  ةاعتاد
قدم لھا قبل ان تاألرض 
، باإلضافة إلى  فراش رميدري

 منحدرترتيب و نقالكرسي 
 .امام الحملم

 

 ميدير: ھا وشقيقتھا. المصدرقيإسالم مع شقي 
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ى األرض. لذلك ا منّظمة "ميدير" من خالل  اعتادت إسالم النوم ع "ذوي االحتياجات  مشروعزود
ى  متحّرك مزّود بقاعدة  كرسالخاّصة" املمّول من الصندوق اإلنسانّي للبنان بسرير وفراش باإلضافة إ

ى املرحاض.  مزلقةو  حمام ا إ ر. يمكن  :تقول إسالملتسهيل عملية ذها "أصبحت حياتي أسهل بكث
 صبح لدي سرير وفراش".أالقيام بسهولة بما أعشقه وهو الكتابة والرسم بأنه 

  
ى معالجة قضية  ي لبنان إ ر املناسبة لألشخاص  نوعّيةدف تدّخل "ذوي االحتياجات الخاصة"  املأوى غ

ى  ر قادرين ع ر الئقة. هؤالء األشخاص غ ي مباٍن غ ر رسمّية أو  ي مخّيمات غ الضعفاء الذين يعيشون 
م بسبب عجز بصرّي  أو ناجم عن مرض أو إصابة أو  خلقّي  أو جسدّي  تلبية احتياجات املأوى الخاصة 

ي السن. ر  اب أو الك  ال
 

 حول "ميدير"
 

ي بعض املناطق  ّي لتخفيف معاناة البشر  "ميدير" منّظمة إنسانّية تستّمد إلهامها من اإليمان املسي
ي للشعوب واألشخاص الذين يعيشون  ر اإلغاثة  والتعا ى توف ى املنّظمة إ النائّية واملناطق املنكوبة. تس

م املنّظمة مجموعة واسعة من ي أزمات بغّض النظر عن العرق أو العقيدة/املذهب أو الجنسّية وتقّد 
ي لبنان.   خدمات اإلغاثة الطارئة 

 
 نبذة عن الصندوق اإلنسانّي للبنان

 
ر الصندوق اإلنسانّي للبنان أحد الصناديق امل ركةيعت املجّمعة التابعة ملكتب األمم املتحدة لتنسيق  ش

ي عام  ى إثر إلغاء م ٢٠١٤الشؤون اإلنسانّية (أوتشا) الذي تأّسس  ّ ع . ركزّية  صندوق سوريا اإلقليم
ي تمويل االحتياجات اإلنسانّية  اً املنّسق اإلنسانّي، دورًا أساسيّ  يشرف عليهويلعب الصندوق الذي 

ي لبنان من  ي قطاعات ذات الطارئة  ي التمويل.خالل ضّخ التمويل  يمكنكم  ولوّية وتعاني من نقص 
ي:  رونّي التا ى الرابط اإللك ى مزيد من املعلومات ع  https://bit.ly/2K0rGQbاالطالع ع
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