
 
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 

  
   

 
    

 
   

 
  

ر بالعاصفة 
ّ
زيارة إلى مخيم لالجئين السورّيين في بر إلياس تأث

 أوتشا لبنان©. 2019نورما في كانون الثاني/يناير 

 

ة يسّي رئ  نقاط 

الجهات الفاعلة اإلنسانّية تتضافر ملواجهة  •

عواصف شتوّية شديدة في كانون الثاني/يناير 

2019. 

 

تطالب  2019خطة لبنان لالستجابة لألزمة  •

مليون  3.2مليار دوالر أميركي ملساعدة  2.62بـ

 شخص محتاج

 

 

 
 
 

 

م ا األرق  ب
 (2018كانون األّول/ديسمبر  31)حتى  

 

 مليون 1.5  عدد التقديرّي لالجئينال 

 948,849 عدد الالجئين المسّجلين 

 28,800 عدد الجئي فلسطين من سوريا 

 180,000 عدد الجئي فلسطين من لبنان 

 1,500,000 عدد اللبنانيّين الضعفاء 

 4,400,000 اللبنانيّينمجموع السكان  

 

ا عبر "تويتر": بعون ا  ت
  

@OCHALebanon  
@UNLazzarini 

 

 

اإللكتروني  يدنايمكنكم االشتراك في قائمة بر 

من مخالل مسح ضوئي عبر أي تطبيق لقراءة 

 الرمز السريع.

 

 

 
 
 

ط الضوء على االستجابة للظروف المن نشرة العمل اإلنسانّي  34الـ في العدد
ّ
فة التي تم إطالقها في كانون الثاني/يناير لالستجابة لعاصفتين شتويتين املتطرّ  جوّية، نسل

ة لبنان لالستجابة لألزمة في قويتين. كما نقدم ملحة عن اإلنجازات 
ّ
. وفي الختام تعزيز الطابع املحلّي للمعونة اإلنسانّية مشروع مستجّداتعن و  2018الرئيسّية لخط

متها األمم املّتحدة وانتطرّ 
ّ
د، الجئ سوري ضعيف من ذوي مزواج األطفال في لبنان ونستعرض قصة أح نهاءإل اللبنانّية لشؤون املرأةة الوطنيّ لهيئة ق إلى الحملة التي نظ

 للبنان. ص لحالته على صعيد املأوى من خالل مشروع يمّوله الصندوق اإلنسانّي االحتياجات الخاصة، الذي استفاد من تدخل مخصّ 

 

ر على 
ّ
 الجئ 25,000العواصف الشتوّية تؤث

 الشديدة لالستجابة للعواصف الشتوية وّحد جهودهااإلنسانّية تالجهات 

رت على أكثر من  2019لبنان في كانون الثاني/يناير  "ميريام"و "نورما"ن اضربت العاصفت
ّ
مخّيم غير رسمي في  639الجئ في  25,600وأث

نية باحتياجات إنسانّية واسعة فأّدت إلى سيول وانهيارات تسّببت األمطار الغزيرة، والرياح العاتية ودرجات الحرارة املتدو أنحاء البالد. 

 وبشكل خاص وثلوج كثيفة 
 
شخص من خالل  20,000 على نحو عاجل حواليلذلك، ساعد الشركاء اإلنسانّيون  في البقاع. واستجابة

فة املتطرّ الطقس  عوامللاالستجابة 

عبر فريق التنسيق املشترك بين 

مع وزارة الشؤون االجتماعية.  تالوكاال 

مات غير الحكومّية، 
ّ
كما وّحدت املنظ

ووكاالت األمم  ،ووزارات أساسّية

والبلديات ومكاتب املحافظين  ،املتحدة

رين  اجهوده
ّ
لتزويد األشخاص املتأث

 واملعّرضين للخطر باملعونة.

   

وقد ازداد تعقيد االستجابة بسبب 

وجود املخّيمات غير الرسمّية األكثر 

 في سهول تغمرها السيول ما 
 
ضعفا

جعل االستجابة أكثر صعوبة. وفي 

 ق اإلنسانّي خالل زيارة قام بها املنّس 

إلى أحد املخّيمات  السيد فيليب الزاريني

 
ّ
 األكثر تأث

 
بلدة بر إلياس في وادي  في را

 الجئ سوري اسمه أحمدالبقاع، أخبره 

  ضّخ  كيف أّن 
 
  املياه إلى خارج الخيم، كان تحديا

 
  وأّن  كبيرا

ّ
 الالجئين اضطروا إلى االنتظار حتى توق

ّ
استكمال من نوا ف هطول األمطار ليتمك

ء اإلنسانّيون أهمّية تعزيز الدعم لقطاعات املأوى وخدمات املياه والصرف الصّحي والنظافة عملية تصريف املياه. والحظ الشركا

 الشخصّية التي تنّسق أنشطة الجهوزّية التي ستكون أساسّية لتخفيف مخاطر العواصف املستقبلّية. 

 

 نشرة العمل اإلنسانيّ 
 لبنان

34العدد  2019شباط/فبراير  25 – 2018تشرين الثاني/نوفمبر  1 |   

هذا العدد يف  
  1ص.

 
 الالجئون يواجهون شتاء قاسيا

ة لبنان لالستجابة لألزمة تناشد الحصول على  3ص.
ّ
مليار دوالر  2.62خط  

  مسح مبادرات تعزيز الطابع املحلّي للمعونة 5ص.

"َدَبك": التقريب بين األشخاص من خالل املوسيقى  6ص.  

مستجّدات التمويل  7ص.  

  2018مليون دوالر في  14.5 صالصندوق اإلنسانّي للبنان يخصّ  7ص.

ل اإنهاء زواج األطف 8ص.  

قّصة أحمد  9ص.  

 

 

 

 إلياس بعد العاصفة "نورما" @أوتشا_لبنانأطفال يرتدون أحذيتهم الشتوية في مخّيم مغمور باملياه في بر 

https://twitter.com/OCHALebanon?lang=en
https://twitter.com/UNLazzarini?lang=en
http://eepurl.com/9Xlub
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تا إلى أماكن 
ّ
نقل الالجئين مؤق

 أن غمرت املياه خيمهمأخرى بعد 

تضّررت املخيمات في مناطق 

متعددة من البالد بشكل كبير بسبب 

الفيضانات ما اضطر الالجئين إلى 

تا إلى مواقع أخرى مثل 
ّ
االنتقال مؤق

املخّيمات أو املدارس أو الجوامع. 

 مع أسرته 
 
فقد انتقل محمود مثال

من حوش الحريمة في البقاع إلى 

التحاد الجمعّيات مخّيم تابع 

أسرة  16مع  لتنموّيةاإلغاثّية وا

أخرى بعد عدة محاوالت فاشلة 

لتصريف املياه من الخيم التي 

من يعيشون فيها. وقال محمود 

: "اضطررنا إلى ترك خيمنا املخّيم

املياه إلى مستوى  بعد أن غمرتها

الركبة. خسرت أسرتي الكثير من 

غمرت املياه  عد أنب مقتنياتها

خيمتنا. تم منحنا فرش وبطانّيات 

خيمنا الجديدة على األقل و يدة. جد

غير رطبة وأوالدي في مأمن". إال أّن 

بعض الالجئين فّضلوا البقاع في 

 أمكان إقامتهم املغمورة كليّ 
 
.بحسب ما أفادوا مستوى املياه وذلك  تراجعى تباملياه واالنتظار ح ا

 
 لخوفهم من عدم قدرتهم على العودة الحقا

 
ض الالجئين الذين يعيشون في هياكل غير دائمة ة خفض تعرّ وبعد انتهاء العواصف، شّدد الفريق العامل في االستجابة الطارئة على أهميّ 

 واستخدام مواد 
 
تصمد أمام األحوال الجوّية  ة أفضلذات نوعيّ وضعهم من خالل نقل الخيم املعّرضة للسيول إلى أماكن أكثر ارتفاعا

 املعنّية ةقع بشكل أكبر مع البلديات والسلطات املركزيّ اومن املفترض مناقشة تحسين املو املتطّرفة. 
 
على صعيد  ، وسيبذل الشركاء جهودا

الت.
ّ
 املناصرة مع املانحين لدعم التدخ

 

 
ّ
 مليار دوالر أميركّي  2.62تطالب بـ 2019ة لبنان لالستجابة لألزمة خط

 

  133أكثر من 
 
 متخصّ  شريكا

 
 مليون شخص محتاج 3.2سيساعدون  صا

 

املقيم لألمم املتحدة ومنّسق الشؤون  نّسقسعد الحريري مع امل السيد ، أطلق رئيس مجلس الوزراء2019كانون الثاني/يناير  31في 

اإلنسانية السيد فيليب الزاريني ووزير الشؤون االجتماعية في ذلك الوقت السيد بيار بو عاص ي، تحديث خطة لبنان لالستجابة لألزمة 

 في بيروت. الحكوميفي السراي  2019( لعام 2017-2020)

 

 مليار دوالر أميركّي  2.62الحصول على  نيوالدوليّ  املحليينها ئة وشركاالحكومة اللبنانيّ  تناشدومع دخول األزمة السورية عامها التاسع، 

 عف.الضمواطن  في ظل تفاقم وخدماته واقتصاده للبنانة يّ تواالستثمار في البنية التح لضرورّيةلتقديم املعونة اإلنسانّية ا

 
  133تجمع خطة لبنان لالستجابة لألزمة أكثر من 

 
 متخّصصا

 
مليون شخص محتاج في لبنان.  3.2 يعملون على تقديم املساعدة لـشريكا

. تعمل الحكومة اللبنانّية مع وكاالت الجئ فلسطينيّ  208.000وأكثر من  مليون الجئ سورّي  1.5مليون لبناني ضعيف و 1.5تهدف إلى دعم و 

مات غير الحكوميّ  األمم املتحدة
ّ
توفير  باإلضافة إلى دعمألسر لحياة اتوفير الحماية واملساعدة املنقذة على ة ة والدوليّ ة املحليّ واملنظ

 الخدمات العاّمة في جميع أنحاء لبنان.

 

رت العواصف على 
ّ
الجئ  25.600أث

مخّيم غير رسمي في أنحاء  639في 

 لبنان.

ستدعم لبنان لالستجابة لألزمة 

 1.5مليون لبناني ضعيف و 1.5

مليون الجئ سوري وأكثر من 

 .الجئ فلسطيني 208,000
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ين بالنسبة للسوريّ حجر الزاوية فيليب الزاريني: "ما زالت خطة لبنان لالستجابة لألزمة   السيدق اإلنسانّي ي هذه املناسبة، قال املنّس ف

ي  1.2نحو  2018في عام جمعنا مليار دوالر أميركي. و  7أكثر من  منذ بداية األزمة السورية ين. جمعناواللبنانيّ 
ّ
مليار دوالر أميركي ما يغط

 أننا تمكنا من وقف حدوث تدهور إضافّي في مواطن الضعف".من عكس املسار بالكامل،  ومع أننا لم نتمكن في املئة من النداء 45نحو 
ّ

  إال

 

شركاء ال يمنعون وال يعوقون الالجئين عن العودة عندما تكون القرارات الوفيما يتعلق بعودة الالجئين ، أضاف الزاريني: "إن األمم املتحدة و 

العودة. إنه قرار فردي ونحن نحترم ذلك. نحن ندعم العائالت التي ترغب في العودة من خالل حرة ومستنيرة. إن الالجئين لهم الحق في 

 ".مساعدتهم في الحصول على الوثائق األساسية التي يحتاجونها لعبور الحدود وإعادة تأسيس حياتهم في سوريا

 

 النتائج الرئيسية 
ّ
 2018 ة لبنان لالستجابة لألزمةخط
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 في لبنان اإلنسانّيةمسح تعزيز الطابع املحلّي للمعونة 
 

 التزام مشترك لتحسين الكفاءة

ل "الصفقة الكبرى"، وهي التزام مشترك لتحسين كفاءة منظومة العمل اإلنسانّي وبالتالي خدمة األشخاص املحتاجين بشكل أفضل، 
ّ
تشك

املبادئ بما في ذلك سلسلة من االلتزامات والتغييرات في ممارسات عمل املانحين أحد الحلول من أجل عمل إنسانّي فّعال ومبنّي على 

مات املعونة.
ّ
 ومنظ

 

يتم تنفيذ مبادرات متعددة في هذا السياق بموجب التزامات "الصفقة الكبرى" بما في ذلك توفير تمويل أكبر للجهات املستجيبة  ،وفي لبنان

 .لإلبالغعلى املساعدات النقدّية وإعداد متطلبات متجانسة ومبّسطة  ةد البرامج املبنيّ الوطنّية واملحلّية وزيادة اعتماد إعدا

 

طت تقارير متعّددة الضوء على التقّدم الذي أحرزه 
ّ
مات املعونة على صعيد التزاماتها بموجب "الصفقة الكبرى"  املانحون وقد سل

ّ
ومنظ

عون اولكن لم يتم إجراء أّي تقييم أو تحليل على مستوى لبنان لقياس التقّد 
ّ
، "الصفقة الكبرى ألساسّيون على ّم الذي أحرزه املوق

 
 
 على صعيد تعزيز الطابع املحلّي للمعونة. وتحديدا

 

 
 
املزيد من أدوات الدعم والتمويل للمستجيبين املحليين  بمنحاملعونة  اإلنسانية املعنية بتقديم نظماتاملاملانحين و  "الصفقة الكبرى "زم تل

على األقل من التمويل اإلنساني للمستجيبين املحليين والوطنيين بحلول عام  في املئة 25والوطنيين ، لتحقيق هدف عالمي إجمالي قدره 

بين  وذلك منارية في االستجابة اإلنسانية، ، وزيادة التمويل املتعدد السنوات لضمان قدر أكبر من القدرة على التنبؤ واالستمر 2020

 التزامات األخرى.

 

 
 أوتشا_لبنان©

 نطاق املسح وأهدافه

دراسة أفضل السبل من أجل تعزيز الطابع في إطار التزامه بتحقيق أهداف "الصفقة الكبرى"، والعمل مع الشركاء املحلّيين واملانحين ل

حرز من أجل تحقيق  مكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية لبنان، يقومفي اإلنسانّية املحلّي للمعونة 
 
بإجراء تحليل للتقّدم امل

للمبادرات الجارية  قاعدة مرجعيةة على صعيد تمويل الجهات املستجيبة املحلّية وسيضع هذا التحليل نعو مالتزام تعزيز الطابع املحلّي لل

.
 
 حالّيا

 

 ويهدف هذا املسح إلى:

مات غير حكومّية دولّية ووكاالت  اإلنسانّية ديد وتحليل مبادرات تعزيز الطابع املحلّي  للمعونةتح •
ّ
ها منظ

ّ
الحالية التي تنفذ

 األمم املّتحدة واملانحون في لبنان؛

 ؛"2" مسار العمل تتّبع التقدم املحرز على صعيد تحقيق أهداف الصفقة الكبرى بموجب •

 ؛"ختارة من "الصفقة الكبرى امللتزامات اإل باملقارنة معتوثيق اإلنجازات والتحّديات الخاصة بلبنان  •

ص للشركاء املحليين باملقارنة مع التزام  •  في املئة. 25 الـرصد نسبة التمويل املخصًّ

إلى تنسيق أفضل ملبادرات تعزيز الطابع املحلّي للمعونة، واملساعدة في تحديد  ،، من بين نتائج أخرى طافويؤمل أن يؤدي ذلك في نهاية امل

 التحّديات والسبل املمكنة ملعالجة الثغرات التي تم تحديدها في السياق اللبنانّي.

في لبنان، يتم تنفيذ مبادرات 

متعّددة لتعزيز الطابع املحلّي 

للمعونة اإلنسانّية بما في ذلك 

تمويل أكبر للجهات املستجيبة 

الوطنّية، وزيادة استخدام البرامج 

النقد، وإعداد قائمة على  لا

 متطلبات إبالغ متناسقة ومبّسطة.
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 ى:وبشكل عام، سيتتبع املسح املبادرات املتنّوعة على صعيد تعزيز الطابع املحلّي للمعونة والتي يمكن تقسيمها إل

 د السنوات في القدرات املؤّسسّية للجهات املستجيبة املحلّية والوطنّية؛استثمار متعّد  (1

مات واملانحون من الشراكة مع الجهات املستجيبة املحلّية والوطنّية؛ (2
ّ
 إزالة العقبات التي تمنع املنظ

 دعم آلّيات التنسيق الوطنّية واستكمالها؛ (3

ر  (4
ّ
قياس التمويل املباشر وغير املباشر للجهات املستجيبة من أجل ع املحلّي للمعونة "تعزيز الطابلـاستخدام وتطبيق "مؤش

 املحلّية والوطنّية.

مات غير  ومسؤولي التنسيقسيجري مقدمو املعلومات الرئيسيون مقابالت مع املانحين ة، يّ لوبعد عملّية جمع البيانات األوّ 
ّ
لدى املنظ

 
 
على صعيد تحقيق التزامات تعزيز الطابع املحلّي  اتحرز، واإلنجازات والتحّديالحكومّية الدولّية بهدف االطالع على العملّيات والتقّدم امل

ز على تقييم مدى تحفيز "الصفقة الكبرى" للجهود أساس ّي الكبرى". وسيتم تقديم تقرير "الصفقة   للمعونة بموجب
ّ
 حسينمن أجل تيرك

عون على التزاماته
ّ
ن إحراز  يقّدمو  ،ماالستجابة اإلنسانّية، وإلى أي مدى عمل املوق

ّ
 ّدم أو تعرقله.تقملحة عن العوامل التي تمك

 

 .هنايمكن االطالع على مزيد من املعلومات حول مقاربة "أوتشا" لدعم تعزيز الطابع املحلّي للمعونة اإلنسانّية في لبنان 

 

 

 َدَبك: التقريب بين الناس عبر املوسيقى
 
  

 ات والتدريباتكانون/األّول/ديسمبر، وبعد عّدة أشهر من التعاون والتحضير  18 في
 
، قّدم امللهى الليلي "غراند فاكتوري" في بيروت حفال

 
 
نس ى لختام عام موسيقّيا  ك". بَ من خالل مشروع "دَ  2018ال ي 

ك" هو مشروع موسيقي يجمع بَ "دَ 

انين لبنانّيين وسورّيين في أداء فنّ 

ة. ة الفلكلوريّ كاستثنائّي لرقصة الدب

حظي املشروع بتمويل ودعم من 

حدة السامية مفّوضّية األمم املت

تنظيمه  لشؤون الالجئين وتّم 

للثقافة  "ريد أوّك جمعّية "ّ بمساعدة

 . والفنون 

بين  اردف إلى تشجيع الحو هوي

انين على الصعيد الثقافي الفنّ 

للدور الفريد  فضلفهم أ حقيقوت

الذي يمكن للفنون االضطالع به في 

 .التقريب بين الناس

 

 جمع بين الشرقي والغربي حيث امتزجت قّدم الفنّ 
 
 ممتازا

 
انون من خالل موسيقى الدبكة من مناطق مختلفة من بالد الشام، عرضا

ومتكرر  ءفيه راقص دبكة على إيقاع بطيهر اإللكترونّية بشكل مبدع. اقترن العرض بعنصر بصري يظاإليقاعات األنغام العربية مع 

ل الجمهور حلقة كبيرة وبدؤوا يرقصون الدبكة الشهيرة.ةالحفل مباشر  وبعد بدايةمتكاملة.  فرقةللناظر أنه يشاهد بحيث يخّيل  
ّ
 ، شك

 

  
 

 

 

 ينمفّوضّية_األمم_املتحدة_لشؤون_الالجئ©في ملهى "ذ غراند فاكتوري"  َدَبك""حفل 

https://www.unocha.org/lebanon/localization
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 التمويل

 

 في املئة 52تمويل أنشطة خطة لبنان لالستجابة لألزمة بنسبة 

 
ة لبنان لالستجابة 2018بحلول نهاية كانون األّول/ديسمبر 

ّ
، أفاد شركاء خط

مليار  1 نحو بما في ذلك مليار دوالر أميركّي  1.4متاحة تصل إلى لألزمة عن موارد 

. وباإلجمال، 2017رّحلة من مليون دوالر م   312و 2018استالمها في  دوالر تّم 

التمويل املطلوب لتنفيذ األنشطة في إطار في املئة من  52حصل الشركاء على 

ة لبنان لالستجابة لألزمة 
ّ
 .2018خط

 

 

 

 2018في  مليون دوالر أميركّي  14.5للبنان يخّصص  اإلنسانّي الصندوق 

 

 
 2018عام لحشد التمويل 

 

 لجمع التمويل للصندوق اإلنسانّي  املنّسق اإلنسانّي و  املقيم نّسقاملد حّد ، 2017ي ف
 
مليون  20للبنان يصل إلى  السيد فيليب الزاريني هدفا

الشركاء املانحين على زيادة دعمهم للصندوق من  ق اإلنسانّي املقيم واملنّس  نّسقع امل. وفي هذا السياق، شّج 2018في عام  أميركي دوالر

 أفضل للسنوات املقبلة. رؤية مه وتقدييتد السنوات لضمان استمرار خالل تمويل متعّد 

 

 مكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانيةاستلم 

 مليون دوالر. 20أكثر من  2017منذ اجتماع املانحين لعام 

 

وحده، ساهم ثمانية مانحين بما مجموعه  2018في عام 

 مليون دوالر(، وإيرلندا 2.84) مليون دوالر: أملانيا 10.6

مليون دوالر(،  1.89) دوالر(، والسويدمليون  2.41)

مليون  0.5) مليون دوالر(، وسويسرا 1.85) وبلجيكا

مليون  0.36) مليون دوالر(، وفرنسا 0.5) دوالر(، وقطر

 (.دوالر مليون  0.25) دوالر( وإيسلندا

 

للبنان أكثر من  ، رّحل الصندوق اإلنسانّي 2019وفي عام 

 من سويسرا داتتعهّ  مليون دوالر واستلم بالفعل 5.3

مليون دوالر( بفضل  0.5) مليون دوالر(، وقطر 0.5)

مليون  3.4دة السنوات وينتظر استالم اتفاقات متعّد 

 دوالر أخرى.

 

 

 احتياطّي  تخصيص: تخصيص معياري و 2018من عام  الفصل الرابع
 

 ة مع منّس في تشرين األّول/أكتوبر، أجرت خمس لجان مراجعة قطاعيّ الصادر  عروض العلى إثر استدراج 
ّ
لين عن قي القطاعات وممث

مات غير 
ّ
  25ة لـة، مراجعة استراتيجيّ حكوميّ األمم املتحدة ومنظ

 
على  مشاريع ووافق املنّسق اإلنسانّي  10اختيار ما مجموعه  . تّم مشروعا

بعد دخول . هناللبنان التي يمكن الوصول إليها  ة معلومات األعمال للصندوق اإلنسانّي )قائمة املشاريع متاحة للعموم على منصّ  تمويلها

جميع الدول واختيار لبنان فقط(. وفي أعقاب توقيع اتفاقات املنح، وقبل البدء في املشاريع الجديدة،  إلغاء تحديدالرجاء  الصفحة،

 بادمع جميع الشركاء لضمان فهم مت إلطالق املشاريع اجتماعات ت وحدة التمويل اإلنسانّي أجر 
ّ
 عات طيلة فترة تنفيذ املشاريع.ل للتوق

 

 2018المساهمات في الصندوق اإلنساني للبنان لعام 

، استلم الصندوق 2018في 

مليون دوالر  10.6اإلنسانّي للبنان 

 23مليون دوالر لـ 14.5وخّصص 

 لتنفيذ 
 
. 32شريكا

 
 مشروعا

 

https://gms.unocha.org/content/cbpf-project-summary
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مليون دوالر  4.5ملا مجموعه  2018ة الثالثة لعام األّول/ديسمبر، أطلق الصندوق اإلنسانّي للبنان عملية التخصيص االحتياطيّ في كانون 

 على معالجة 
 
زت حصرّيا

ّ
 في قطاعي املأوى واملعونة األساسّية. الثغرات على صعيد االستعداد لطوارئ فصل الشتاءورك

 
زت عملية التخصيص االحتياطّي املستهَد ين على إثر مشاورات مع القطاعَ 

ّ
دة ة متعّد ما تبقى من املساعدات النقديّ  ةعلى تغطي فين، رك

تجهيز و  من لبنان يستفيدون من برنامج شبكة األمان االجتماعّي؛ الجئ فلسطينيّ   712من سوريا، و الجئ فلسطينيّ  8,837األغراض لـ

ة باإلضافة إلى شراء وتوزيع مات غير رسميّ ضمن مخيّ الكائنة ة سكنيّ الغير  يمبانحات للهياكل غير سكنّية ملقاومة الشتاء أو إجراء إصال 

متان غير حكوميّ  مشاريع ثالثللبنان  ومنع الحرائق. مّول الصندوق اإلنسانّي أوى مجموعة أدوات إلصالح امل 1000
ّ
ن اتتين دوليّ )منظ

 ووكالة تابعة لألمم املتحدة(.

 
 لتنفيذ  23مليون دوالر لـ 14.5وخّصص  مليون دوالر أميركّي  10.6الصندوق اإلنسانّي للبنان وباإلجمال استلم 

 
. 32شريكا

 
 مشروعا

 
 

 
 

 .2019في آذار/مارس  قبلةمن املتوقع إطالق عملية التخصيص املعيارّية امل

 

 .LHF_Lebanon@ات الصندوق اإلنسانّي للبنان، تابعونا على "تويتر" من خالل: لالطالع على أحدث مستجّد 

 
 

 إنهاء زواج األطفال
 

 من الحراك  16
 
 نعدم املساواة  بين الجنسين في لبنا بشأن زيادة الوعيليوما

 

 العاملية ملناهضة العنف ضد املرأة بين  16بمناسبة حملة الـ
 
إنارة القصر  كانون األّول/ديسمبر، تّمت 10تشرين الثاني/نوفمبر و 25يوما

 ".في إطار مبادرة "العالم برتقاليّ  باللون البرتقاليّ  ومعبد بعلبك األسطورّي الرئاس ّي اللبنانّي 

 
لنوع أطلقت األمم املّتحدة في لبنان والهيئة الوطنّية لشؤون املرأة اللبنانّية حملة مشتركة للتوعية حول تبعات وآثار العنف القائم على او 

زواج األطفال من خالل اعتماد  إنهاءوعدم املساواة بين الجنسين في لبنان. وتمحورت الحملة بشكل رئيس ّي حول الدفاع عن  االجتماعيّ 

 بما أّن  18األدنى للزواج إلى  سّن قانون لرفع ال
 
 يزيد من ضعف الفتيات ومن مخاطر هذا النوع من العنف القائم على النوع االجتماعيّ  عاما

 .والنفس يّ  والجنس يّ  بما في ذلك االعتداء الجسدّي  ألسرّي لعنف اتعّرضهن ل

 
مكتب األمم لألمم املتحدة باإلضافة إلى صفحة  ات التواصل االجتماعيّ وتم تداول الحملة اإللكترونّية مع هاشتاغ "#بكير_عليها على منصّ 

 تجديد تأكيد الحاجة إلى قانون ضّد زواج األطفال ألّن فيسبوك وحسابه على تويتر بهدف  ّموقع على املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية

بحسب تقرير صادر عن 

 6، فإّن 2016اليونيسف في عام 

في املئة من النساء اللبنانّيات 

 20الالتي تتراوح أعمارهّن بين 

 تزوّجن بحلول سن  24و
 
عاما

 .18الـ

https://twitter.com/lhf_lebanon
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هذا الزواج يحول دون وصول األطفال واملراهقين إلى حقوقهم على صعيد السالمة، والصّحة، وصنع القرار، والتعليم واللعب. وفي لبنان، 

 املجتمعات املضيفال يقتصر أثر زواج األطفال على الالجئين السوريّ 
 
  عن 2016ة. وبحسب تقرير صدر في عام ين وإنما يشمل أيضا

ّ
مة منظ

 والالتي تزّوجنعام 24و 20نسبة النساء اللبنانّيات الالتي تتراوح أعمارهن بين  تصل، (اليونيسف) األمم املتحدة للطفولة
 
قبل عمر  ا

إمرأة وفتاة  2,400سه وشملت نحو في املئة. كما توّصلت دراسة أجراها صندوق األمم املّتحدة للسكان في العام نف 6الثامنة عشر إلى 

 قد تزّوجن قبل بلوغ الـ 24و 20، إلى أّن أكثر من ثلث الالتي شملتهن الدراسة والالتي تتراوح أعمارهن بين الجئة في البقاع الغربّي 
 
 18عاما

 من العمر.

 

: إرفعوا صوتكم ملناهضة العنف ضد النساء والفتيات#
 
 اسمعوني_أيضا

 
 في 

ّ
ة ة واالجتماعيّ مت لجنة األمم املتحدة االقتصاديّ املناسبة عينها، نظ

)اإلسكوا( بالشراكة مع معهد الدراسات النسائّية في العالم  لغرب آسيا

إلى استخدام  ة للفنون دعت الشباب العربّي مسابقة إقليميّ  العربّي 

 HearMeToo: Speak up against#“الفنون ملعالجة موضوع "

gainst women and girlsviolence a" ا: إرفعوا " أي اسمعوني أيض 

صوتكم ملناهضة العنف ضد النساء والفتيات". وقد فاز الطالب 

كوركين بابازيان من الجامعة اللبنانّية األميركّية بالجائزة األولى عن 

ى . سع)أي التغطية("Covering upثانية بعنوان " 30مّدته  ديوفي

لتشجيع النساء  بابازيان من خالل هذا الفيلم إلى تمرير رسالة واضحة

ضد العنف واإلبالغ عنه كونها الطريقة  رفع الصوتوالفتيات على 

 املشكلة. الوحيدة ملعالجة

 
 
ّ
مليون فتاة وإمرأة في أنحاء العالم  650ه هناك نحو تجدر اإلشارة إلى أن

ذ إجراءات في القريب 
ّ
تخ

 
كافة تزّوجن في مرحلة الطفولة وفي حال لم ت

 مليون فتاة أخرى قد تعانين من زواج األطفال. 150العاجل، فإّن 

 

ا ملناهضة العنف  16ما هي حملة الـ   املبني على النوع االجتماعي؟يوم 

 

ا ملناهضة العنف القائم على النوع االجتماعيّ  16حملة الـ   ة ملواجهة ومعالجة العنف ضد النساء والفتيات تجري هي حملة دوليّ  يوم 

 
 
ا اليوم كانون األّول/ديسمبر) 10( وللقضاء على العنف ضد املرأة اليوم العالميّ  تشرين الثاني/نوفمبر)وهو 25بين  1991 عام منذ سنوّي

 من األيام الـ(. وتستفيد الحملة سنويّ العالمي لحقوق اإلنسان
 
لزيادة تسليط الضوء على أهمية وقف العنف ضد النساء والفتيات  16ا

  في أنحاء العالم.

 

 قصة أحمد
 

 االحتياجات الخاصة على عيش حياة أفضلة الفاعلة تساعد ذوي الجهات اإلنسانيّ 

 
 

أخوات(. لم  4الخمسة)أخ ويعيش أحمد البالغ من العمر ست سنوات في أحد املخّيمات غير الرسمّية في وادي البقاع مع أهله وإخوته 

 
 
 سنواته األولى. أصابته فيبسبب إعاقة  باألرض تحت قدميه يشعر أحمد بتاتا

 
 وراء األمان. يشعر جميل والد  األرياف الكائنةمن  2015جاءت أسرة أحمد إلى لبنان في آذار/مارس 

 
شرق منطقة الرقة في سوريا سعيا

ر في موطنه وقال في هذا السياق: "كنا نعيش كسالطين في أراضينا قبل األزمة.حنين أحمد بال
ّ
لم نكن نملك ثروة وال نفوذ وإنما  عندما يفك

لصحة الجّيدة والسعادة والتعليم. انتهى بنا األمر في خيمة ونحاول ع براحة البال والسعادة واألمل بأن ينعم أوالدنا وهم يكبرون باكنا نتمتّ 

األسرة تعيش منذ أربع سنوات في خيمة تصل  العمل في أي مكان ونقوم بأي عمل لتلبية احتياجاتنا األساسّية". تجدر اإلشارة إلى أّن 

ن من اجتياز فصللاملحاصيل  زراعةه األكبر في مساحتها إلى عشرة أمتار مربعة ومكّونة من غرفتين. ويعمل جميل مع زوجته وابن
ّ
 للتمك

 الشتاء القارس في البقاع.

 
 

2018الثاني/نوفمبر من حملة التوعية التي تمّ إطالقها في تشرين   

 داقبل تركيب النظام، كان وال

أحمد وإخوته يحملونه وهو اآلن 

يشعر بسعادة بالغة وفخر شديد 

 لقدرته على التحرك بمفرده.

https://www.youtube.com/watch?v=NPSRzMH_4lw&feature=youtu.be
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 عترقرت الدموع في عيني جميل لدى سؤاله 
 
ن ابنه أحمد وابتسم رافعا

 ما. قمت بكّل ما 
 
يديه إلى السماء وقال: "أحلم بأن أراه يمش ي وحده يوما

 قادر كنت في وسعي لصنع عكازين مالئمين لجسده الصغير. يا ليتني 
 
ا

 عن ذلك". ارتسمت ابتسامة
 
نّيرة مشوبة  عل منحه قدمين عوضا

نب والده على أحمد الجالس على سجادة إلى جا بالخجل على وجه

: "أنا على ما يرام" وهو يرفع 
 
األرض املوحلة وقاطع والده بفخر قائال

. وأضاف: "يمكنني اآلن أن أذهب بمفردي إلى بطريقة معّبرةحاجبيه 

الذي أسلكه الطريق خارج الخيمة وقد قام أصدقائي برصف  لحماما

ما ساعدني ه وبنوا درجتين على باب بباإلسمنت والطو  للذهاب إلى هناك

 إذ يمكنني صعودها والدخول إلى الحمام بسهولة". كما أّن 
 
 كثيرا

املنضدة الكائنة داخل الحمام تساعد الصبي على وضع عكازيه. قبل 

إلى الداخل وهو اآلن يشعر  هذلك كان والدا أحمد وإخوته يحملون

 على القب
 
يام بذلك بمفرده. سعادة وفخر بالغين لكونه أصبح قادرا

وليطلعنا على تجربته مع الطوب والدرجتين، رفع أحمد جسده 

املسار  فيباستخدام العكازين الصغيرين ومش ى بخطوات واثقة 

 املرصوف إلى الحمام.

 

بدعم من مفّوضّية األمم املتحدة  ،تجدر اإلشارة إلى أن "ميدير" تقوم

بتقديم  ،السامية لشؤون الالجئين والصندوق اإلنسانّي للبنان

شخص من ذي  1,048صة على صعيد املأوى إلى نحو تدخالت مخصّ 

الذي يستفيدون من اإلعاقة ويعتبر أحمد واحد من بين مئات الناجين 

 إلى معالج فيزيائّي 
 
من  هذه التدخالت. وباإلضافة إلى ذلك، تحيل "ميدير" هؤالء األشخاص إلى مزيد من املعونة وستتم إحالة الصبي قريبا

 ة موّزعة في أنحاء البقاع.ناشط في سبع عيادات صحيّ  خالل فريق صحيّ 

 
 نبذة عن "ميدير"

مة إنسانّية تستمّد 
ّ
إلهامها من اإليمان املسيحّي لتخفيف معاناة البشر في بعض املناطق النائية واملناطق املنكوبة. تسعى "ميدير" منظ

مة إلى توفير اإلغاثة والتعافي للشعوب واألشخاص الذين يعيشون في أزمات بغّض النظر عن العرق أو العقيدة/املذهب أو الجنسّية 
ّ
املنظ

مة مجموعة واسعة من خ
ّ
 اإلغاثة الطارئة في لبنان.التعافي و  ماتدوتقّدم املنظ

 
 نبذة عن الصندوق اإلنسانّي للبنان

لذي يعتبر الصندوق اإلنسانّي للبنان أحد الصناديق املشتركة املجّمعة التابعة ملكتب األمم املّتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانّية )أوتشا( ا

بدور  ،الذي يشرف عليه املنّسق اإلنسانّي  ،دوق على إثر إلغاء مركزّية صندوق سوريا اإلقليمّي. ويضطلع الصن 2014تأّسس في عام 

أساس ّي في تمويل االحتياجات اإلنسانّية الطارئة في لبنان من خالل ضّخ التمويل في قطاعات ذات أولوّية وتعاني من نقص في التمويل. 

  https://bit.ly/2K0rGQb :يمكنكم االطالع على مزيد من املعلومات على الرابط اإللكترونّي التالي

 للمزيد من املعلومات، الرجاء االتصال بـ:

 ochalebanon@un.orgأو عبر عنوان البريد اإللكترونّي التالي:  white5@un.org، آن فرانس وايتأو  elmurr2@un.org،  ميلينا املر

 | www.unocha.orgيمكن االطالع على نشرات العمل اإلنسانّي الصادرة عن مكتب األمم املّتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانّية من خالل: 

يقف أحمد على المسار الذي رصفته "ميدير" لتسهيل ذهابه إلى 
 حج عمر  "ميدير"/هبة© مرحاض.ال
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