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 منسقة الشؤون اإلنسانیة لألمم المتحدة في لبنان  لبیان 

المیاه في لبنانإمدادات أزمة الوقود تھدد أنظمة الصحة و  
 ب وقوع كارثة الوقود والكھرباء لتجنّ توفیر ھناك حاجة ماسة ل

 
ض آالف العائالت األساسیة في جمیع أنحاء لبنان، مما یعرّ یھدد نقص الوقود توفیر الخدمات الصحیة والمیاه  -- 2021آب/أغسطس  17بیروت، 

 كارثة إنسانیة.الوقوع في في لبنان لخطر 
 
الشؤون  ةمنسق ،" قالت الیین األشخاص في لبنانإلى مالرعایة الصحیة وإمدادات المیاه خدمات لغایة بشأن تأثیر أزمة الوقود على وصول أنا قلقة ل "

 ."لھذه األزمة فوري حلّ إیجاد ما لم یتم  ءاً الوضع السیئ ال یمكن إال أن یزداد سوھذا ". السیدة نجاة رشدي، في لبنان لألمم المتحدة اإلنسانیة
 
العامة ومعالجة المیاه إمدادات ت أنظمة ، أدّ عینھ صت أكبر المستشفیات في لبنان أنشطتھا بسبب نقص الوقود والكھرباء. وفي الوقتقلّ بالفعل، لقد 

ترك المالیین ی، مما  جذریةبصورٍة    في جمیع أنحاء لبنان  المستشفیات  نشاطات، إلى تقلیص  بشكٍل ملحوظ  میاه الصرف الصحي التي تعتمد على الوقود
  .والبیئة الصحة العامةخطراً على بدوره شكل یالحصول على المیاه وحق من دون من الناس 

 
وھجرة ،  ونقص األدویة،  تتمثل في محدودیة السیولةملحوظة  عي واالقتصادي في البالد، یواجھ النظام الصحي تھدیدات  نتیجة لتدھور الوضع االجتما

 عالجاتالوالمضادات الحیویة  األدویة األساسیة، مثل    انعدم توفُّرالمئات من العاملین في مجال الرعایة الصحیة في حین    لبنان  غادر فقد  الطاقم الطبي.  
تدھور على  أزمة الوقود الراھنة    تؤثرال بدّ من أن  فیروس كورونا، جدیدة من  مواجھة لبنان لموجة    وفي ظلّ .  مراض المزمنةعالجة األمالضروریة ل

العنایة ة وحدة تشیر التقاریر إلى أن أسرّ والعالجات المنقذة للحیاة. سیھدد عملیة توفیر لوقود إنما في االنقص المستمر ف. في البالد الوضع الصحي
. صطناعیةیعتمد معظم المرضى على أجھزة التنفس االفي حین متلئة، باتت مالمخّصصة للمرضى الُمصابین بفیروس كورونا ) ICUالمركزة (

 في نھایة المطاف.عدم التعافي المرضى لخطر انقطاع التیار الكھربائي یعّرض أن من شأن بالتالي، و
 

ً كامالً بدام أسبوع بیروت وجبل لبنان من إغالقٍ كّلٍ من المیاه في الجھات األساسیة المعنیة بقطاع في غضون ذلك، عانت  سبب انقطاع التیار ا
نتیجة  األمنتزاید التوترات االجتماعیة وانعدام من الوقود و مخزونملحوظ في  من شحٍّ نظیراتھا في الشمال والجنوب  عانتفي حین الكھربائي، 

. لبنان  مالیین شخص في  4رب  احیاة ما یقیؤثر على  المیاه مما  عن شركات  الكھرباء الرئیسیة    ةخدمإمدادات  قد أوقفت شركة كھرباء لبنان  ھذا و.  ذلك
التغییر الكلور وقطع مادة ه مثل محدودیة توافر المواد االستھالكیة إلمدادات المیامشكلة المیاه الجھات األساسیة المعنیة بقطاع تواجھ وبموازاة ذلك، 

معدالت اإلصابة العدوى و. وبشكل عام، یؤدي نقص المیاه إلى زیادة مخاطر الباھظة ل تكالیفھافقدت القدرة على تحمّ كما ، محطات الضخالخاصة ب
 . األمن الغذائيیھدد وجسیمة على قطاع الزراعة أضرار  -حّل لھذه المشكلة في حال لم یتم إیجاد  - وقد یتبع ذلك ھا.وتفشیباألمراض 

 
الضروریة  الخدمات األساسیة ضمان توفّر  بالغ األھمیة ل أمرٌ ھو إمدادات الطاقة من شركة كھرباء لبنان عادة تشغیل إعطاء األولویة إل  وبالتالي، فإنّ 

ا  . وفي ھذ للفئات المستھدفة  إیصال أي مساعدة إنسانیةعملیة  ل  عطّ سی  نقص الوقودال بد من اإلشارة إلى أّن  والصحة والمیاه.    على غرار،  الناس  لحیاة
مستدام   إیجاد حلّ بھدف  اً  لعمل معالجھات المعنیة اعلى جمیع  تعیّن  رت السیدة رشدي من أن "المخاطر ببساطة كبیرة للغایة". وأضافت: "ی، حذّ السیاق

 المجتمعات".نصف یخدم احتیاجات الجمیع ویحمي صحة وسالمة ومُ 
 

ستعداد لتقدیم أتم االعلى ھم اإلنساني، بما في ذلك وكاالت األمم المتحدة، العاملین في الشأن الشركاء  أنّ  تأكید علىبیانھا بالرشدي ختمت السیدة 
 المتضررین في جمیع أنحاء لبنان.ناس المساعدة لل
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