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تا ب الضغغغبع يتما  وبد    -  2022أيلول   13بيروت،   مع تزايد الضغغغات اإل اماتما يل  ال النغغغ اب ان لوتابق تتَااط ما

مايتب دتالد    8نغيصصغ     الصغتدت  امتنغاتن لاوتابق النغيد ادتادد وياوديد أب  تياوليتطق أ اب متنغ  الؤغنتب امتنغاتيل وال

 داد لحاتل اصل الؤتاء.تتبزيزاالنتباأل ثد دضل لاص د    ئاإللاَمب أال تاويل الحاااإل الماّحل  

ق النغيد ادتادد وياوديدق تتتاا  البائتإل األ ثد دضغل لاص د ان لوتاب صغبتواإل  تياولتاال متنغ  الؤغنتب امتنغاتيل وال

تحمل  اَل األنغباد الواظةل لانغاع األنغانغيلق ما يداب ط للل أصة   الاتصغتل للل الميا  تلاصدماإل المتذة  لاحيا ق  ما ال يم ت 

ئنغغغغغل مب أاغل الوذغاء  ال ايغد الحيغا . ابايتغا أب تتصغغغغغدع اتدا  مب أاغل تاتّغو المزيغد مب التغدظتد ان التضغغغغغع  تغداويد يغا

 امتناتنت.  

ق منا داإل  ادئل تمتذة  لاحيا  لاميع الَئاإل الماتمبيلق ليضمب الحد  الصتدت  امتناتن لاوتابتيتاد ظةا التصصي  مب  

يتاد الحمايل لاَئاإل األ ثد ضغبَا ق صاصغل ان  ما    َال ط للل المدداسقأت تد   األدتل مب انغتمداديل صدماإل الميا  للي ط  

 اصل الؤتاء.

مؤدت ا  ا ا يا  تمتبدد الذ ا اإل ان مااالإل التبايط تحمايل األ َال تا اع الميا     17تيب ن ظةا التصصي  األتلتيل لغ

ياااإل للل أ ال المنغغتتياإل. تأ ثد مب تصغغع ظةا  تالصغغدع الصغغحن تالتةاال الباملق ان المتا   التن تؤغغتد اي ا االحت

التمتيل ينغغغت دع لوتاتييبق تنغغغيصصغغغ  الواان لام ااديب تالائن اانغغغ يب تالتائيب النغغغتدييب. تتماؤغغغيا  مع دنيل 

% مب ظةا التمتيل لامتةماإل غيد  29وتبزيز الا تد المحايل ان لوتابق نغغيتط تصصغغي  تنغغول   الصغغتدت  امتنغغاتن لاوتاب

 المحايل تالت تيل.  الح تميل  

  32 ق مواغتمتة ودايل الباط تحتل اليتطق صصغصغإل صغتادي  التمتيل الاما نق التن يديدظا م تو تتنغي  الؤغنتب امتنغاتيل

  الصغغتدت  امتنغغاتن لاوتاب . تصغغدا النغغيد وياوديد اائت ن تلتتن ممتب لااايل لد ط الماتحيب تثذت ط ان لاوتاب  مايتب دتالد

  أدا  تمتيل م مل لتحذي  انتااول مدتل تابالل تمتنذل ان ل ادمذادول تؤمل لوتاب وأ ما ت.

امتناتيل ان لوتاب تيديد  م تو تتني  الؤنتب  ق صتدت  ا دي مؤتدك يذتد  متن  الؤنتب الصتدت  امتناتن لاوتابلب 

مايتب دتالد أمدي ن مب الا اإل الماتحل    146ق تاذل الصغتدت  أ ثد مب 2014امتنغاتيل أأتتؤغا . متة تأنغينغ  ان  اط 

لتذديط المنغا د  امتنغاتيل الَبالل  لخؤغصا  األ ثد دضغل لاص د ان لوتاب ان التاإل المتانغو واظ التةد ب تضغب ط.  

 تؤئإل أتةمل متاوبل اتيل لضماب تصتل المنا د  للل الَئاإل األ ثد  دضل لاص د وتاء   ال االحتياااإل.تأ  

****** 
 ن وغ يدال امتصالق لمزيد من المعلومات

 +ظاتعن   bruno1@un.orgمديد  م تو األمط المتحد  لتتني  الؤنتب امتناتيل ان لوتاب؛ وديد ال تدتتنن  - لنيد  دتزاديا ودتتتا
96171907930 

النيد   تثد اح ق مننتلل ام تط تالتتاصل ان م تو األمط المتحد  لتتني  الؤنتب امتناتيل ان لوتاب؛ وديد ال تدتتنن  
Kawsar.fahs@un.org     96181107870 +ظاتعن 

 الشؤون اإلنسانية في لبنان على مواقع التواصل اإلجتماعي:  األمم المتحدة لتنسيق صفحات مكتب 

 / https://www.facebook.com/OCHALebanon:  ااينوتك

 https://twitter.com/OCHALebanon تتيتدن

 بيان صحفي 

 طارئة مليون دوالر لتلبية الحاجات ال 8يخصص   الصندوق اإلنساني للبنان
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