
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
  

أطفال الجئون سوريون في البقاع. المصدر: مكتب األمم 
  المتّحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانيّة

  نقاط رئيسية
  احتياجات األشخاص ذوي

اإلعاقة تتخّطى قدرات إعادة 
التأهيل والرعاية الصحّية 

 .النفسيّة
 

  مليار  ٦بـ مؤتمر بروكسل يتعهّد
دوالر لالستجابة في سوريا خالل

مليار دوالر لعام  ٣٫٧و ٢٠١٧
٢٠١٨. 

 
 المبعوث اإلنسانيّ لألمم المتّحدة

يزور البقاع ويطالب بدعم دوليّ 
 .طارئ

 
  منظّمة غير حكوميّة تقدّم بارقة

أمل لشباب وادي خالد 
 .المعرّضين للخطر

 
  

 )٢٠١٧نيسان  ٢٧(منذ  رقامباأل
 التقديري لالجئينالعدد 

  المسجلين عدد الالجئين
1,500,000 
1,011,366 

 
 35,000 عدد العائدين

عدد الالجئين الفلسطينيين 
 من سوريا

40,807 

عدد الالجئين الفلسطينيين 
 في لبنان

277,985 

عدد السكان المضيفين 
 المنتفعين

1,500,000 

 مليون ٤٫٤ عدد السكان اللبنانيين

  
 تويتر تابعونا عبر

@OCHALebanon
@UNLazzarini

يمكنكم مسح الرمز أدناه 
   الى التوزيع البريدي لالنتساب

  
  

 

 
في لبنان  اإلعاقةفي هذا العدد نسلّط الضوء على التحدّيات الكبيرة التي تواجه األشخاص ذوو 

والجهود واسعة النطاق التي تبذل لتحسين األوضاع المعيشيّة لهذه الفئات الضعيفة. كما نقوم بتقييم 
نتائج مؤتمر بروكسل حول سوريا مع لمحة عن التقدّم المحرز منذ مؤتمر لندن الذي انعقد العام 

وقّصة عن  ٢٠١٧من العام الماضي. كما يقدّم هذا العدد لمحةً عن مستجدّات التمويل للربع األول 
  إشراك الشباب في منطقة وادي خالد المحرومة.

 

  اإلعاقة دعم ذويإطالق 
  

  يتعرّض لها األشخاص ذوو اإلعاقةاستمرار األزمة في لبنان يفاقم المخاطر التي 
  

يتعرض األشخاص الذين يعانون من إعاقة جسدية أو عقلية، ال سيّما النساء واألطفال، لخطر مرتفع 
للعنف واالستغالل والتمييز واإلقصاء. تتفاقم هذه المخاطر في لبنان بفعل ظروف الطوارئ 

ء األشخاص من الفئات السكنية األكثر المستمرة وعدم كفاية التدّخالت المستهدفة مما يجعل هؤال
  ضعفًا في البالد.

  

   
  تخصيص االستجابة وفقًا لالحتياجات الخاصّة 

األولويّة في المساعدة  ٢٠٢٠-٢٠١٧استجابةّ لهذه التحّديات، تمنح خطّة لبنان لالستجابة لألزمة 
لألشخاص ذوي اإلعاقة مع التركيز على تخصيص الخدمات وفقًا الحتياجاتهم الخاصّة. ولهذا الغرض، 

اصرة وتسليط تم إنشاء مجموعة عمل معنّية بشؤون بذوي اإلعاقة وكبار السن بغية تنسيق جهود المن

 نشرة العمل اإلنساني
 لبنان

  ٢٠١٧نيسان/ابريل  ٣٠ – شباط/فبراير ١| ٢٧ العدد                                           

 في هذا العدد

 ذوي اإلعاقة األشخاص دعم ١صفحة 

  مؤتمر بروكسل يحشد الدعم ٣صفحة 

 لمبعوث اإلنسانيّ يزور البقاعا ٤صفحة 

  بارقة أمل لشباب وادي خالد ٥ة صفح
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الضوء على قضايا اإلعاقة. ويمتد نشاط مجموعة العمل ليشمل المجتمعات المضيفة والالجئين ألن 
األشخاص ذوي اإلعاقة وكبار السن يواجهون التحديات نفسها فيما يتعلق بالحركة سهولة الوصول 

األشخاص ذوي اإلعاقة واإلدماج. كما أنّ قطاع الحماية في الخطّة يتابع التقدّم المحرز على صعيد 
  ويحدّد الفجوات والثغرات ويمألها ويضمن وجود إدارة مناسبة للحاالت.

  
وال سيما فيما يتعلق بالالجئين السوريين،  وفي ظلّ عدم توفر المعلومات الشاملة على نطاق لبنان،

 أً شخص ١٦،٢٥٤بمساعدة  arcencielالى قيام جمعية أركنسيال  ٢٠١٦تشير أبرز النتائج المحرزة عام 
 World Rehabilitation؛ في حين ساندت جمعية )سوريًا ٨٢٧بمن فيهم ( يعانون من إعاقات مختلفة

Fund أما اللجنة )سوريًا ٥٩٠بمن فيهم (ية شخصًا من ذوي اإلعاقات الجسدية واإلعاقات الحسّ ٧٦٩ .
 ؛ وقدمت)سوريًا ٣٧٨بمن فيهم ( شخصًا معوق جسديًا أو مصاب ٤٤٨ األحمر فساندتالدولية للصليب 

 التعليم الشامل مقاربةمن خالل  تلميذا من ذوي اإلعاقة ٣١٠الخدمات التعليمية ل ااألونرو وكالة
فلسطينيًا ذوي إعاقة  ٢٢٠لوالدعم التأهيلي في مراكز التعليم الخاص  تلميذًا ١٣٦وقدمت منح ل

باإلضافة الى مبادرات دعم من قبل عدد من الجمعيات الجئا فلسطينيًا.  ٢٣٨منحت أجهزة مساعدة لو
. وال يزال ثمة السالم الدائم واتحاد المقعدين اللبنانيين وحركة ،Handicap Internationalاألخرى منها 

يعانون من إعاقة ذهنية خصوصًا من  األشخاص الذينفجوة مهمة في المساعدات التي تستهدف 
 الالجئين.

  
سيواظب قطاع الحماية خالل هذا العام العمل على تحسين البرامج الهادفة الى تأمين إدماج 
األشخاص ذوي اإلعاقة وعدم التمييز ضدهم وضمان إزالة جميع العوائق الجسدية وتلك المرتبطة 

وإجراء التعديالت الالزمة لبرامجها. كما تدعم  بالقدرات من خالل بناء القدرات لمانحي الخدمات
لتنفيذ مقاربة إلدماج ذوي اإلعاقة في مشاريع التعليم  ٢٠١٨-٢٠١٧منّظمة اليونيسف خططًا لفترة 

والتدريب المهنيّ والمشاريع المرتبطة بخدمات المياه والصرف الصحّي والنظافة الصحيّة وإلعداد 
  فة إلى مسح حول المعايير والمواقف االجتماعية منهم.دراسة حول األطفال ذوي اإلعاقة إضا

  
  التحدّيات والفجوات

يواجه األشخاص ذوو اإلعاقة في لبنان تحدّيات 
متنوعة تعرقل وصولهم السهل إلى الخدمات. 
وقد صرّح شباب يافعون من ذوي اإلعاقة في 

بأّنهم يعتبرون أنّ عدم كفاية التغطية  ٢٠١٣عام 
الطبية واالختصاصات الطبّية المحدودة المتّصلة 
باإلعاقة من بين العقبات األكثر أهميّة التي 

عترض توفير حياة طبيعّية لهم (تقرير اليونيسكو ت
حول اإلدماج االجتماعيّ للشباب ذوي اإلعاقة، 

). ويُظهر تقرير تقييم جوانب الضعف لدى ٢٠١٣
انخفاض معدالت  ٢٠١٦الالجئين السوريّين لعام 

الحضور المدرسيّ لألطفال ذوي اإلعاقة في 
كافّة المجموعات العمريّة. وعزى األهالي هذا 

ألمر إلى برامج التعليم غير الشاملة ونقص ا
المرافق المدرسيّة لألشخاص ذوي االحتياجات 
الخاصة. كما أشار تقرير صدر مؤخّرًا عن 

Women’s Refugee Council،  الى عدم
قدرة األشخاص ذوو اإلعاقة على الوصول إلى 
برامج إعادة التأهيل األطول أمدًا التي تشملهم 

  من ضمن الخدمات المجتمعيّة.
  

تشمل البرامج توفير أجهزة إعادة التأهيل لألشخاص ذوي 
  اإلعاقة. المصدر: الصندوق العالميّ إلعادة التأهيل
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وعلى مستوى االستجابة، تتضمّن قائمة التحدّيات والفجوات كفاءات غير مالئمة لدى فرق العمل 
وطنيّة لإلعاقة تستهدف الالجئين والمجتمعات التي تتعامل مع قضايا اإلعاقة؛ واالفتقار إلى خطة 

اللبنانيّة؛ والموارد الماليّة المحدودة للبرامج التعليمية طويلة األمد لألطفال الذي يعانون من إعاقة 
ذهنيّة أو مشاكل في التعّلم؛ والحاجة إلى تمكين األشخاص اليافعين ذوي اإلعاقة من الوصول إلى 

ى اختصاصّيين في مجال التواصل والعمل الميداّني قادرين على تحديد الفرص المعيشيّة؛ والحاجة إل
حاالت األشخاص ذوي اإلعاقة التي يصعب الوصول والقيام بالتواصل والتعامل معها؛ إضافة إلى 

 الحاجة إلى جمع تمويل مستهدف ومناسب وطويل األمد.
 

اية الصحية النفسّية القائمة. وتعتبر هذا وما زالت االحتياجات تفوق قدرة خدمات إعادة التأهيل والرع
واللجنة الدوليّة للصليب األحمر والصندوق العالميّ إلعادة  Handicap Internationalمنّظمات مثل 

التأهيل، المزّودين األساسيّين للخدمات ولكن تغطيتهم ما زالت محدودة. كما أّنه وعلى الرغم من 
سطينيين في لبنان من إعاقة ذهنّية أو بدنّية، إال أنّ األطفال في المئة من الالجئين الفل ١٠معاناة نحو 

وكالة الالجئين الفلسطينيّين ذوي اإلعاقة غير مخوّلين االستفادة من الخدمات الحكومّية وال توفّر 
  سوى حزمة محدودة من الخدمات التي تستهدف هذه الفئة. ااألونرو

 
  فاق المستقبلآ

ينبغي أن تعمد الحكومة والمنظمات 
بشكل أكبر في تطوير إلى االستثمار 

حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة 
وتسهيل وصولهم إلى التعليم، 
والصحة، وسبل العيش والحماية 
االجتماعية وخدمات أخرى بغية 
تحسين الظروف المعيشّية لهؤالء 
األشخاص. تجدر اإلشارة إلى أّنه من 
الممكن تفادي عدد من اإلعاقات 
ومعالجتها إال أنّ عدد األطفال ذوي 

عاقة قد يرتفع في غياب التدّخالت اإل
المناسبة كما أن العجز الذي يمكن 
تفاديه قد يتفاقم أو يصبح عجزًا دائمًا. 
يجب إعطاء األولوية للتدخل المبكر ألنه دائما أقل كلفة وأكثر فعالية. لذلك ينبغي أن تستثمر الحكومة 

إلعاقة في الخدمات األساسيّة وزيادة والوكاالت المانحة مزيدًا من الموارد في دمج األطفال ذوي ا
 مشاركتهم في الحياة المجتمعيّة.

 
وكما ورد في خطّة لبنان لالستجابة لألزمة، يحتاج مزوّدو الخدمات إلى التشاور مع األشخاص ذوي 
اإلعاقة في عمليات التقييم وتخطيط البرامج بغية الحرص على إدماجهم.  ومن شأن مجموعة العمل 

ن تكونا بمثابة المعنيّة بشؤون ذوي اإلعاقة وكبار السن ومجموعة العمل الوطنيّة المعنيّة بالحماية أ
  صلة الوصل بين مزوّدي الخدمات والمنظّمات واألشخاص ذوي اإلعاقة. جيّدة تكونمنصّات 

 
 

 .٢٠٠٦ لم يُصادق لبنان حتى اآلن على اتفاقية األمم المتّحدة لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة
حول حقوق االشخاص ذوي اإلعاقة بما  ٢٢٠/٢٠٠٠، أقرّ مجلس النّواب القانون ٢٠٠٠وفي عام 

ةً إلى الوصول إلى الخدمات المناسبة في مجال التعليم والنقل العام في ذلك المشاركة إضاف
 وإعادة التأهيل والرعاية الصّحية.

دعم األشخاص ذوي اإلعاقة عبر الصندوق اإلنساني 
 للبنان

اإلنسانيّ للبنان خالل العامين الماضيين  ققام الصندو
بدعم أشخاص ذوي إعاقة في لبنان من خالل تمويل 

دوالر  ٧٩٠٬٠٠٠ثالثة مشاريع لإلعاقة بميزانية تصل إلى 
مشروع  ٢١أميركي. وتندرج هذه المشاريع ضمن 
 ٢٠١٦و ٢٠١٥للحماية والصحة موّلها الصندوق في 

ت األنشطة مليون دوالر أميركي وتراوح ٥٫٨بقيمة 
المتعلّقة باإلعاقة بين اكتشاف الحاالت وإحاالتها 

مثل األدوية واألطراف (وتوفير الخدمات المباشرة 
الصناعيّة). قد وقد وضع الصندوق دعم األشخاص 

 .٢٠١٧ذوي اإلعاقة ضمن أولوياته األساسية لعام 
 

ينبغي أن تستثمر 
الحكومة والمنظّمات 

أكبر في تطوير بشكل 
حقوق األشخاص ذوي 

اإلعاقة وتسهيل وصولهم 
إلى خدمات التعليم 

والرعاية الصحّية وسبل 
العيش والحماية 

االجتماعيّة وخدمات 
 أخرى.
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  مؤتمر بروكسل يحشد الدعم من أجل لبنان
  

 االستثمار في مستقبل سوريا والمنطقة

في الرابع والخامس من نيسان/أبريل الحالي، اجتمعت مجموعة كبيرة من الهيئات التابعة لألمم 
المتّحدة، والجّهات المانحة، والحكومات والمنظّمات غير الحكومية في مؤتمر "دعم مستقبل سوريا 

مليارات دوالر أميركّي  ٦جهة مانحة بتقديم  ٤١والمنطقة" في بروكسل. وفي نهاية المؤتمر، تعهّدت 
  .٢٠١٨مليار دوالر أميركيّ في عام  ٣٫٧إضافة إلى  ٢٠١٧لالستجابة اإلقليمّية في عام 

  
وجاء هذا المؤتمر بعد عام وشهرين على مؤتمر لندن حول "دعم سوريا والمنطقة" الذي عُقد في 

وقدّم مؤتمر بروكسل فرصةً لتقييم التقدّم المُحرز منذ ذلك الحين. وفي لبنان تم  ٢٠١٦شباط/فبراير 
ائيّ. وفي مجال الحماية، إحراز تقدّم مشجّع في مجاالت الحماية والتعليم والبنية التحتيّة واألمن الغذ

ألغت الحكومة التعهد بعدم العمل ورسوم اإلقامة لشرائح من الالجئين السورّيين. إن ضمان تطبيق 
هذه السياسة بما يتناسب مع نوايا مؤتمر لندن وتوسيع نطاقها لتشمل الجئين غير مشمولين حاليًا 

الدوليين في دعوة الحكومة اللبنانية الى  سيكون أمرًا أساسيًا. ال يزال ثم حاجة ألن يستمر الشركاء
  تعزيز حماية الالجئين السوريين.

 
طفل سوريّ إضافة  ١٩٤٬٧٥٠ع التعليم مع تسجيل وفي الوقت نفسه، تم إحراز تقدّم مهم في قطا

مليون شخص  ١٫١طفل لبنانيّ في التعليم الرسميّ. وعلى صعيد البنية التحتّية، استفاد  ٢٠٤٬٠٠٠إلى 
مليون شخص على وصول آمن إلى إمدادات  ١٫٢من تحسن إدارة النفايات الصلبة البلدّية فيما حصل 

وافق لبنان على قرض بشروط ميسّرة يديره البنك الدولّي  كافية من المياه الصالحة للشرب. كما
لمشروع يرمي إلى إجراء تحسين كبير في الطرقات. وأخيرًا تمّكن الشركاء في مجال األمن الغذائّي 

   في المئة من الهدف المرسوم. ٩٥شخص بالمساعدات الغذائيّة أي  ٨٨٠٬٧٤٦من تزويد 
  

االستجابة تعاني من فجوات وينطبق األمر نفسه على االلتزامات بالرغم من هذا التقدّم ما زالت 
والتعهّدات التي أعلنت في مؤتمر لندن. إذ أّن عددًا كبيرًا من السوريّين واللبنانيّين ال يتمتعون بوصول 
إلى التعليم الرسميّ أو أشكال التعليم األخرى. وتم إحراز بعض التقدم على صعيد سبل المعيشة 

عمل إال أن االحتياجات في هذا المجال ما زالت مهمة وقد يؤدي التنافس المتزايد وخلق فرص ال
على الوظائف في ظل هذه األزمة المطوّلة إلى تفاقم التوترات ضمن المجتمعات وفيما بينها. كما 
ما زالت هناك حاجة ملّحة إلى إجراء تحسينات في البنية التحتيّة لمواجهة الضغط الذي يفرضه تزايد 

  لسكان على الخدمات األساسيّة.ا
 

وكان األمين العام لألمم المّتحدة أنطونيو غوتيريس قد شّدد خالل مؤتمر بروكسل على أهمّية دعم 
وبناء الصمود لدى المجتمعات المُضيفة. وعلى هذا الصعيد خرج المؤتمر بتوصيات أساسيّة لعل 

شاريع التنمية والتمويل األطول أمدًا في لبنان. أهمّها كان إجراء نقلة وتحوّل نحو إرساء االستقرار وم
ً مرنًا متعدد السنوات يشمل منحًا وقروضًا ميسّرة إضافة إلى دعم إنسانّي  وسيتطّلب ذلك تمويال
مستمر ومتزايد. وعلى صعيد األولويّات للمضي قدمًا، عرض رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري 

: األولى تطوير واسع النطاق للبنية التحتيّة وخلق فرص عمل استراتيجّية لبنانيّة تستند إلى ركيزتين
والثانية توفير فرص تعليم لالجئين السوريين في التعليم غير الرسميّ والتدريب المهنيّ. ومواكبة لهذه 
األولوية، قام المشاركون في ختام المؤتمر بتقديم عدد من االلتزامات تضمنت دعمًا جديدًا وكبيرًا 

الرسميّ والتدريب المهني، وتكثيف الجهود في مجال استحداث فرص عمل للمجتمعات للتعليم غير 
المحرومة وتشجيع استثمار القطاع الخاص من خالل تطوير البنية التحّية وإجراء إصالحات بنيويّة في 

  االقتصاد.
  
  
  

إحدى التوصيات األساسيّة 
التي تم تقديمها خالل 

المؤتمر كانت إجراء نقلة 
مدروسة نحو إرساء 
االستقرار والمشاريع 
والصناديق اإلنمائية 

 األطول أمدًا.
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  المبعوث اإلنسانّي لألمم المتّحدة يزور البقاع
  

قام مساعد األمين العام لألمم المتحدة والمبعوث الخاص للشؤون في جولة إقليميّة هي األولى له، 
آذار/مارس. وقام المبعوث األمميّ بزيارة  ٢١و ٢٠اإلنسانية الدكتور أحمد المريخيّ بزيارة لبنان في 

الالجئين السوريّين والمجتمعات المُضيفة في بلدة غزة في البقاع ودعا إلى توفير دعم دوليّ طارئ 
  .لالجئينإلى لبنان وا

  
وخالل الزيارة، تحدّث  

المبعوث اإلنسانيّ إلى أُسر 
الالجئين في مخيّم غير 
رسميّ وتفّقد مشروعًا 
للنفايات الصلبة نفّذه برنامج 
األمم المتّحدة اإلنمائّي 
والتقى طالب الدوام الثاني 
في مدرسة غزة المتوسّطة 
الرسميّة. كما قام أعضاء 
اتحاد بلديات السهل في 

باطالع المريخي على البقاع 
مشاكلهم واحتياجاتهم قبل 
مؤتمر بروكسل وشدّدوا 
على أنّ مجتمعهم الُمضيف 
الضعيف استنفذ قدراته 
وأصبح غير قادر على تلبية الطلب المتزايد على الخدمات البلدّية ال سيّما إدارة مياه الصرف الصحّي 

 قد تنشب جراء ذلك.والنفايات الصلبة، وحذّروا من التوترات المجتمعية التي 
 

وخالل اليوم الثاني من زيارته، التقى المبعوثّ اإلنساني منظّمات إنسانّية عاملة في لبنان وناقش مع 
كبار المسؤولين اللبنانيّين الحاجة إلى استمرار تقديم الدعم إلى لبنان. وخالل جولته اإلقليمّية في 

املة في مجال اإلغاثة اإلنسانّية التي تقوم بعمليات تركيا واألردن، التقى المبعوث اإلنسانيّ وكاالت ع
إغاثة داخل سوريا واطلع مباشرة على عمليات إغاثة عبر الحدود. وجاءت هذه الزيارة على إثر 

مليار دوالر أميركي  ٣٫٤. وتطالب الخّطة بـ٢٠١٧ة لسوريا لعام خطة االستجابة االنسانيّ إطالق 
مليون شخص يعيشون  ١٣٫٥لـ ض حياة الناس للخطرلتي تعرّ ًا الالستجابة لالحتياجات األكثر إلحاح

ماليين شخص في المناطق المحاصرة  ٥في أنحاء سوريا خالل العام الحالي ومن ضمنهم نحو 
  والتي يصعب الوصول إليها.

      

  بارقة أمل لشباب وادي خالد
  

من أفقر المناطق اللبنانّية، تقوم شبكة عكار للتنمية في منطقة وادي خالد الحدوديّة التي تعتبر 
  بتمكين الشباب الضعفاء اللبنانيين والسوريّين، وتعزيز مجتمعاتهم وإيجاد بدائل عن التطّرف.

 
نسمة  ٤١٬٠٠٠الجئ سوري ويصل عدد سكانها اللبنانيين إلى  ٣١٬٠٠٠تستضيف منطقة وادي خالد 

صفوف الشباب إلى تنافس حاد على  وفقًا للتقديرات المحليّة. وقد أدّى ارتفاع نسبة البطالة في
الوظائف بين المجموعات المختلفة ما تسّبب بدوره في ارتفاع خطر االنحالل والتطرّف بالنسبة للعديد 

 من شباب المنطقة.
 

المبعوث اإلنسانّي لألمم المتّحدة يزور مخيّمًا غير رسمي في بلدة غزة في البقاع. 
 المصدر: مكتب األمم المتّحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانيّة.

كانت هذه الزيارة األولى 
إلى المنطقة التي يقوم 

بها المبعوث اإلنساني 
الذي تمّ تعيينه في كانون 

 .٢٠١٦الثاني/ديسمبر 
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استجابة لهذه التحدّيات، تعمل شبكة عكّار للتنمية مع أعضاء لجنة وادي خالد الرياضّية البالغ عددهم 
والتي تضم شباب لبنانيّين ولبنانّيين عائدين من سوريا ونازحين سورّيين ضعفاء، لمساعدة هؤالء  ١٥

غير الحكوميّة بتدريبهم الشباب على أن يكونوا عناصر تغيير إيجابي في مجتمعاتهم. وقامت المنّظمة 
في مجال القيادة والمواطنة إضافة إلى الحشد المجتمعي واإلدارة التنظيمّية وحل النزاعات. كما 
ركّزت الدورات التدريبيّة على تشجيع اإلدماج االجتماعي وهي حاجة ملحة بشكل خاص في وادي 
خالد نظرًا إلى مستويات الفقر وبطالة الشباب المرتفعة والتي تزيد من خطر انضمام الشباب إلى 

  الحركات المتطرّفة.
لمهارات الجديدة لهؤالء الشباب ولالستفادة من ا

ونشرها في أنحاء وادي خالد، تم تدريب أعضاء 
اللجنة على الطريقة المناسبة لمقاربة المجتمعات 
التي يعيشون فيها ونشر المعرفة التي اكتسبوها 
على شباب آخرين. وحقّقت المبادرة نجاحًا كبيرًا 
 نظرًا إلى أنّ أعضاء اللجنة اعتبروا أنهم من أصحاب

المبادرة وشّجعهم ذلك على أن يصبحوا عوامل 
تغيير من خالل التواصل مع شباب آخرين معرّضين 

  للخطر.
 

وكان اإلنجاز الفعلي األبرز لهذا المشروع هو إعادة 
بلدة العماير في تأهيل ملعب كبير لكرة القدم في 

قلب وادي خالد. واعتبرت اللجنة أن بناء سقف 
للملعب المحليّ من أبرز أولويّاتها بحيث يصبح هذا 
الملعب مكان التجمّع للشباب طيلة العام وليس 
فقط خالل فصل الصيف. وتوّلت شبكة عكّار للتنمية 
مهمّة تدريب أعضاء اللجنة وشباب آخرين من 

صب اإلسمنت ومن ثم المنطقة على التلحيم و
وظّفتهم للعمل على توسيع ملعب كرة القدم 

  القائم وتحسينه.
  

شاب لبناني  ٣٠٠٠، نحو ٢٠١٧ويستقبل المعلب الذي تم إعادة تأهيله وافتتاحه في كانون الثاني/يناير
 وسوري من المنطقة شهريًا. ويستفيد الشباب من الملعب إلقامة المباريات والدوريات ويعتبر بمثابة

مساحة آمنة لممارسة الرياضة واالختالط مع اآلخرين والتواصل معهم وبناء شبكات وعالقات إيجابية. 
وتتولّى اللجنة الشبابيّة إدارة الملعب وأفادت عن تحقيق اختالف كبير بالفعل في حياة المجتمعات 

لم يكن في : "في الماضي اللجنةالمحلية. وفي معرض تعليقه على هذا األمر، قال أحد أعضاء 
وسعنا لعب كرة القدم إّال في أشهر الصيف ولكّننا اآلن نلعب طيلة العام ونقوم ببناء مجتمع فعلّي 

 يجمع اللبنانّيين والسورّيين ونقدّم لهم بديالً عن التطرّف". 
 

  :ب االتصال يرجى المعلومات، من لمزيد
  ochalebanon@un.org، أو البريد اإللكتروني:  un.org@white٥، فرانس وايت-نآ، أو   sarrouf@un.org، منال صروف

 | www.unocha.org | www.reliefweb.int |النشرات اإلنسانية متوفرة على: 

"في الماضي لم نكن 
قادرين على لعب كرة 

القدم إّال في أشهر 
الصيف ولكنّنا اآلن 

نمارس هذه الرياضة 
على مدار السنة ونقوم 

ببناء مجتمع فعليّ يجمع 
نانيّين والسوريّين اللب

ويقدم لهم بديالً عن 
 التطرّف".

األمم  بعض أعضاء اللجنة الرياضية. المصدر: مكتب
 تنسيق الشؤون اإلنسانيةالمتحدة ل


