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ن  كّل من  حما�ة ن  ات/ اللبنانيني  ات / والالجئني

�
ورة إ�سان�ة األ��� ضعفا  �ن

ي لبنان  ةلألمم المتحدة ومنسق ةالمق�م ةقللس�دة نجاة رشدي، المنّس  ب�ان
 الشؤون اإل�سان�ة �ن

 
وت،   ي لبنان،  خالل األسابيع الماض�ة   -  2022تموز  يوليو/   22ب�ي

ي  ازداد    �ف
ف  الفضاء العام ب التداول �ف عودة الالجئني

ي منسق ي الدو�ي و�صفىت
ف إ� سور�ا. بالن�ابة عن المجتمع اإل�ساىف ي لبنان، أ�رّ   ةالسور�ني

أن حما�ة  ب ر  الشؤون اإل�سان�ة �ف
ف  ي   والالجئات  الالجئني

ي وأخال�ت
ي صم�م�ي واجب إ�ساىف

ة  �دخل �ف
ّ
 .اإل�سان�ة المبادرات كاف

ّ الذي أظهأود أن أش�د بال�رم   ي
ي و   لشعب ا  رەالس�ف

ي   السلطات اللبنان�ة اللبناىف
ف    ةاستضاف  �ف ي  والالجئات  الالجئني

  وقت �ف
ي أضعف أوقاتهم واللبنان�ات هم اللبنانيونكانوا 

تعاون الط��ل  إّن ال، وأود أن أعرب عن امتناننا للتضامن المستمر. �ف
ي األمد  

�ف اللبنان�ة  لألزمة  للحكومة  المستمر  للتأث�ي  االستجابة  لبنان    خطة  إطار  ي 
�ف وشعبه،  لبنان  ع�  السور�ة 

 هو   السور�ة  لالستجابة لألزمة 
�
�ن، باإلضافة  موضع تقدير   أ�ضا  و الفئات  دعم    إ�   وثناء كب�ي

�
ر تلك  األ��� ضعفا ة  المت�ف

 االستجابة لحاالت الطوارئ.  خّطة ضمن   المتفاقمةمن األزمة االقتصاد�ة 

ي 
األمم المتحدة    تب�ت اإل�سان�ة،    جاتحا والمست��ات الفقر    وارتفاع لبنان  وسط االنه�ار االقتصادي غ�ي المسبوق �ف

  
�
ف بدعم الفئات األ��� ضعفا مني ف كاؤها مل�ت  لحاجاتهمو�ث

�
نوعهم  بغض النظر عن جنسيتهم أو إعاقتهم أو دينهم أو    وفقا

 مسقط رأسهم. جنسهم أو أو   االجتما�ي 

،    خالل  ي
ي   قام العام الما�ف

، بما �ف ي
ي اإلستجابة  ذلك األمم المتحدة من خالالمجتمع اإل�ساىف

   ل خّطىتَ
�
ف آنفا ،  المذكورَتني

ي والعائالت والمجتمعات ب��ادة  
اللبناىف تأث�ي األزمات المتعددة    المحل�ة  دعمه للشعب  والمؤسسات العامة لتقل�ل 

،الماسة ل  الحاجاتوتلب�ة  عليهم  
�
ي  كجزء من مهم  وذلك  لفئات األ��� ضعفا

 ة المجتمع اإل�ساىف
�
ي  األساس�ة المتمثل

ة �ف
ة الممتدة رجمت هذە الجهود ( تُ وقد  . إهمال أحد عدم  تقد�م مساعدات   ع�ب ) 2022 ار أ�حىت  2021من خالل الف�ت

ة أل��� من   ي   1.6إ�سان�ة مبا�ث
ي ذلك المساعدات النقد�ة والغذاولبنان�ة  مليون لبناين

والصحة والتعل�م    ئ�ة، بما �ف
ي تع��ز تقد�م الخدمات األساس�ة    بلد�ة لبنان�ة  200المأوى وخدمات الم�اە؛ باإلضافة إ� دعم حوا�ي  والحما�ة و 

�ف
المعرّ  المجتمعات  ي 

�ف الموارد  ي  وتقل�ل ضغط 
�ف أخرى  موارد  ُ�ستثمر  للخطر. كما  القدرات  مجال  ضة  و�ناء  التنم�ة 

 .ستجابة لألزمة المستمرةلال 

ي  �ع�د 
  التأ��د ع�  المجتمع اإل�ساىف

�
تح�ف بأول��ة قصوى   أن حما�ة النساء والرجال والفت�ان والفت�ات األ��� ضعفا

كائها   أن األمم المتحدة مستعدة دائمع�  و ،  لدى األمم المتحدة و�ث
�
ي حوار بنّ   ا

اء مع حكومة لبنان. كما أود للمشاركة �ف
ام الحكومة اللبنان�ة بمبدأ ع ف ر بال�ت

�
، و�مبدأ ضمان العودة اآلمنة  أن أذك دم اإلعادة الق��ة بموجب القانون الدو�ي

ف   . والالجئات والطوع�ة وال���مة لالجئني

ي هذا الس�اق
ي وسائل اإلعالم ووسائل التواصل  و�ف

، أدعو الجميع إ� االمتناع عن تأجيج المشاعر السلب�ة وال�راه�ة �ف
  ، ي كما االجتما�ي

ي هذە األوقات الصعبة. أعوّ  أىفّ
ام المتبادل �ف  ل ع� الجميع لمواصلة إبداء روح التضامن واالح�ت
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