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 نجاة رشدي ةللدكتوربیان 
 نائبة المنسقة الخاصة، المنسقة المقیمة ومنسقة الشؤون اإلنسانیة لألمم المتحدة في لبنان

 
 الشخصیة توفیر الوقود للحفاظ على الخدمات الصحیة وخدمات المیاه والصرف الصحي والنظافة حول 

 
 

نائبة المنسقة الخاصة، المنسقة المقیمة ومنسقة الشؤون اإلنسانیة لألمم المتحدة ة نجاة رشدي،  دكتورالتعلن    –  2021  أیلول/سبتمبر  23بیروت  
الرعایة الصحیة والمیاه في جمیع أنحاء لبنان لضمان استمرار توفیر الخدمات  كالحیویة مؤسسات التوصیل الوقود إلى ، عن بدء في لبنان

 للفئات األكثر ضعفاً والمتضررة من أزمة الطاقة والوقود. 
 

األساسیة، بما في ذلك الرعایة الصحیة   إن النقص الحاد في الكھرباء والوقود الذي أثر على لبنان خالل األسابیع الماضیة، یعیق توفیر الخدمات
تؤثر  تحدیات تشغیلیة إضافیة للمجتمع اإلنساني    خلق   أدى إلى معاناة إضافیة ھائلة لجمیع السكان. كما تسبب نقص الوقود فيو  المیاه،خدمات  و

 األكثر ضعفاً في البالد. لفئات ات لمساعدتقدیم ال على
 

) في لبنان، WFPمن برنامج األغذیة العالمي (  "من أجل تخفیف المعاناة اإلضافیة ومنع الخسائر في األرواح، طلبتُ وقالت الدكتورة رشدي:  
لحفاظ على الصحة والمیاه من أجل ا ، وضع خطة طارئة إلمداد الوقودعلى الصعید العالمي اإلنسانیة الخدمات اللوجستیة قطاعوالذي یترأّس 

 " رف الصحي.والص
 

تم تطویرھا بالتعاون مع الیونیسف ومنظمة الصحة العالمیة والمنظمات غیر الحكومیة  . وقد ثالثة أشھرعلى مدى ھذه الخطة تمتد وتابعت: "
عایة  لمستشفیات العامة ومراكز الرجمیع  الوقود ل وتعمل على توفیر  ،  الشخصیة الصحة والمیاه والصرف الصحي والنظافة    مجاالتالعاملة في  

ملیون شخٍص   2.1والتي یعتمد علیھا نحو  الصحیة األولیة والمستوصفات التي تخدم المجتمعات األكثر ضعفاً في المناطق المختلفة في لبنان
 "ملیون شخص في جمیع أنحاء البالد. 2.3سنویًا. كما ستوفر الوقود ألربع منشآت مائیة لتأمین إمدادات المیاه المستمرة لنحو 

 
: "لن یؤثر تنفیذ خطة إمداد الوقود الطارئة ھذه على احتیاطیات الوقود الوطنیة الحالیة، ولن یقطع البرنامج ةي قائلدشة ر لدكتورا تأوضحو

إلى مخزون الوقود  ة إضافمما یشكل غیر مدعوم  بسعرٍ ستُشترى شحنات الوقود الوطنیة المستقبلیة". وشددت على أن "جمیع أنواع الوقود 
 الحالي". الوطني 

 
تقع مسؤولیة ضمان توفیر الخدمات  في حین عم طارئ استثنائي لمدة أقصاھا ثالثة أشھر. دیم دتق تھدف إلىه الخطة ھذ أنّ إلى اإلشارة جدر ت 

امة ألزمة  حلول مستد  ي: "أدعو الحكومة إلى عدم ادخار أي جھد لتنفیذد رش  ةالدكتور   تقال واألساسیة دون انقطاع على عاتق الحكومة اللبنانیة.  
 ". في أقرب وقت ممكن  الطاقة المستمرة وحمایة حقوق العائالت في لبنان في الوصول إلى الخدمات األساسیة

 
أغسطس بطلب  آب/في أوائل أطلقتھا األمم المتحدة وقتھا والتي نسّ جزء من خطة االستجابة لحاالت الطوارئ كھذا التدخل االستثنائي یأتي 

المنقذة للحیاة إلى اللبنانیین والمھاجرین األكثر واإلنسانیة الضروریة ات تقدیم المساعدوذلك من أجل ر أمریكي، ملیون دوال 383مالي بقیمة 
ً والمتضررین من األزمات المستمرة. و برامج األونروا وخطة االستجابة ألزمة لبنان تي یقدمھا اإلنسانیة ال اتدعم المساعدت كمل وت ضعفا

 والمجتمعات المضیفة لھم. لالجئین السوریین 
 

 
 


