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صحفي  بيان  

  ماليين دوالر أمريكي استجابةً ألزمة الوقود في لبنان  ستةالصندوق اإلنساني للبنان يخصص 
  

 في لبنان، نجاة رشدي، عن تخصيص لألمم المتحدة  لشؤون اإلنسانية  اأعلنت منسقة    -  2021أيلول/ سبتمبر    6بيروت،  
الملحة  خدمات الرعاية الصحية  تأمين    يةضمان استمرار بهدف  ماليين دوالر أمريكي من الصندوق اإلنساني للبنان    6 

بالتي   ملحوظ  البالد.تأثرت بشكل  في  المستمرة  الوقود  مبلغ  ل  وسيكمّ  أزمة  أيضاً    أمريكي  ماليين دوالر  4ذلك  سيتم 
منسق اإلغاثة في حاالت    أعلن عنها بحسب م، خدمات المياهدعم  ل الصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ  تخصيصه من  

 . الفائتاألسبوع   الطوارئ
 

ً   لبنانالذي يشهده  في الكهرباء والوقود    لنقص الحادّ في ظّل ا   وقد جاء هذا اإلعالن الخدمات األساسية  ر  توفُّ هدد  مما ي ،  حاليا
  كارثة إنسانية. ير العائالت على شفمئات اآلالف من يضع الرعاية الصحية والمياه، وك
  

مقدمي الخدمات الصحية حصول  إلى تسهيل    الصندوق اإلنساني للبنانهذا المبلغ الجديد المخصص من احتياطي  ويهدف  
ً مستشف  65مستوصفًا و  554مركًزا للرعاية الصحية األولية، و  246، بما في ذلك  على الوقود  المنقذة للحياة بما يضمن  ، ا
على مستوى  التوزيع  مراكز  كما سيتم دعم المستودعات المركزية و  على مدى األشهر الثالثة المقبلة.  هم عملاستمرارية  

غيرها  للسلع الصحية األساسية، مثل اللقاحات و  تبريد والتخزين اآلمنعملية اللحفاظ على  ألقضية التي يتم استخدامها لا
  .والمراكز  المنشآت  تلك  سيتم توزيع الوقود مباشرة علىو  ،التي يجب حفظها في درجات حرارة معينة ة  األدوية الهاممن  

  
المصاعب  حدّة  "زادت أزمة الوقود المستمرة من    :، نجاة رشديفي لبنانلألمم المتحدة  لشؤون اإلنسانية  ا قالت منسقة  

بفضل  وألزمات المتفاقمة في البالد.  باألصل من النتائج الوخيمة لالتي تواجهها الفئات السكانية الضعيفة والتي تعاني  
المانحة الجهات  والسخيّة  مساهمات  ل،  من  لتخصيص  استكماالً  سيمنح  المقدّم  الطوارئ،  لمواجهة  المركزي  الصندوق 

  الحيوية في البالد مان استمرار الخدمات الصحية  ُمحدَّد زمنياً، بهدف ض  دعًما إنسانيًا استثنائيًا  اإلنساني للبنان صندوقال 
ً دعمالمبادرة  تشكل هذه  : "  قائلةً   أضافتو  ."لفترة ال تتعدّى الثالثة أشهر ً طارئ  ا هذا الدعم    لمرة واحدة فقط، ولن يتم تمديد   ا

بما في ذلك الرعاية  بصورة مستمرة،  أقصى. وتبقى مسؤولية ضمان توفير الخدمات األساسية    أشهر كحدّ ألكثر من ثالثة  
تنفيذ حلول مستدامة  في سبيل  الجهود  وبالتالي، ال بدّ من مضافرة  المياه، على عاتق الحكومة اللبنانية.  توزيع  الصحية و

 وفي أقرب وقت ممكن".، لمستمرةزمة الطاقة األ
  
،  2022-2021جزًءا من خطة االستجابة للطوارئ في لبنان لعام    الصندوق اإلنساني للبنانالتدخالت المدعومة من    عدّ تُ و

وهي خطة إنسانية محددة زمنيًا تهدف إلى تلبية االحتياجات اإلنسانية العاجلة للفئات السكانية األكثر ضعفاً والمتضررة  
  من األزمة المستمرة. 

  
مكتب  الشؤون اإلنسانية في لبنان ويديره    ةمنسقتقوده  شترك  مُ   وطنيهو صندوق    الصندوق اإلنساني للبنانوللعلم، فإّن  

الشؤون اإلنسانية االستراتيجي التوزيع    بهدف دعم ،  2014الصندوق في عام  هذا  نشاء  إ تم  قد  و.  األمم المتحدة لتنسيق 
  . للمحاسبةقابلة و، سريعة، فعالة، وذلك بصورة إلى األشخاص األكثر ضعفاً في لبنانللمساعدات اإلنسانية 

  
للبنان  تكمّ و الصندوق المركزي الُمخصَّص من  ماليين دوالر أمريكي  مبلغ األربعة  ل مخصصات الصندوق اإلنساني 

مارتن   وكيل األمين العام للشؤون اإلنسانية ومنسق اإلغاثة في حاالت الطوارئ،والذي أعلن عنه  لمواجهة الطوارئ،  
. ويهدف تمويل الصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ إلى  2021أغسطس  آب/   31، خالل زيارته للبنان في  غريفيثس

    أنحاء لبنان. مختلف مليون شخص في  2.3تخدم  ود، بما أنها إلى الوقمنشآت المياه  عملية وصولتسهيل 
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 للمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع:  

   mazarro@un.org ، يس مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون االنسانيةنائبة رئ  ،زاروماهيلينا 
  ai.odoriba@un.orgنسانية، اإل شؤون سؤولة مساعدة في الم ،أدوريبا  آي


