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یخصص الصندوق اإلنساني للبنان ستة مالیین دوالر أمریكي استجابًة ألزمة الوقود في لبنان

 

بیروت، 6 أیلول/ سبتمبر 2021 - أعلنت منسقة الشؤون اإلنسانیة لألمم المتحدة في لبنان، نجاة رشدي، عن تخصیص 6 مالیین دوالر أمریكي من الصندوق اإلنساني للبنان
بھدف ضمان استمراریة تأمین خدمات الرعایة الصحیة الملحة التي تأثرت بشكل ملحوظ بأزمة الوقود المستمرة في البالد. وسیكّمل ذلك مبلغ 4 مالیین دوالر أمریكي سیتم

.أیضاً تخصیصھ من الصندوق المركزي لمواجھة الطوارئ لدعم خدمات المیاه، بحسب ما أعلن عنھ منسق اإلغاثة في حاالت الطوارئ األسبوع الفائت

وقد جاء ھذا اإلعالن في ظّل النقص الحاّد في الكھرباء والوقود الذي یشھده لبنان حالیاً، مما یھدد توفُّر الخدمات األساسیة كالرعایة الصحیة والمیاه، ویضع مئات اآلالف من
.العائالت على شفیر كارثة إنسانیة

ویھدف ھذا المبلغ الجدید المخصص من احتیاطي الصندوق اإلنساني للبنان إلى تسھیل حصول مقدمي الخدمات الصحیة المنقذة للحیاة على الوقود، بما في ذلك 246 مركًزا
للرعایة الصحیة األولیة، و554 مستوصًفا و65 مستشفاً، بما یضمن استمراریة عملھم على مدى األشھر الثالثة المقبلة. كما سیتم دعم المستودعات المركزیة ومراكز التوزیع

على مستوى األقضیة التي یتم استخدامھا للحفاظ على عملیة التبرید والتخزین اآلمن للسلع الصحیة األساسیة، مثل اللقاحات وغیرھا من األدویة الھامة التي یجب حفظھا في
.درجات حرارة معینة، وسیتم توزیع الوقود مباشرة على تلك المنشآت والمراكز

قالت منسقة الشؤون اإلنسانیة لألمم المتحدة في لبنان، نجاة رشدي: "زادت أزمة الوقود المستمرة من حّدة المصاعب التي تواجھھا الفئات السكانیة الضعیفة والتي تعاني باألصل
من النتائج الوخیمة لألزمات المتفاقمة في البالد. وبفضل مساھمات الجھات المانحة السخّیة، واستكماالً للتخصیص المقّدم من الصندوق المركزي لمواجھة الطوارئ، سیمنح

د زمنیاً، بھدف ضمان استمرار الخدمات الصحیة الحیویة في البالد لفترة ال تتعّدى الثالثة أشھر". وأضافت قائلًة: " تشكل الصندوق اإلنساني للبنان دعًما إنسانًیا استثنائًیا ُمحدَّ
ھذه المبادرة دعماً طارئاً لمرة واحدة فقط، ولن یتم تمدید ھذا الدعم ألكثر من ثالثة أشھر كحّد أقصى. وتبقى مسؤولیة ضمان توفیر الخدمات األساسیة بصورة مستمرة، بما في

ذلك الرعایة الصحیة وتوزیع المیاه، على عاتق الحكومة اللبنانیة. وبالتالي، ال بّد من مضافرة الجھود في سبیل تنفیذ حلول مستدامة ألزمة الطاقة المستمرة، وفي أقرب وقت
."ممكن

وُتعّد التدخالت المدعومة من الصندوق اإلنساني للبنان جزًءا من خطة االستجابة للطوارئ في لبنان لعام 2021-2022، وھي خطة إنسانیة محددة زمنًیا تھدف إلى تلبیة
.االحتیاجات اإلنسانیة العاجلة للفئات السكانیة األكثر ضعفاً والمتضررة من األزمة المستمرة

وللعلم، فإّن الصندوق اإلنساني للبنان ھو صندوق وطني ُمشترك تقوده منسقة الشؤون اإلنسانیة في لبنان ویدیره مكتب األمم المتحدة لتنسیق الشؤون اإلنسانیة. وقد تم إنشاء ھذا
.الصندوق في عام 2014، بھدف دعم التوزیع االستراتیجي للمساعدات اإلنسانیة إلى األشخاص األكثر ضعفاً في لبنان، وذلك بصورة فعالة، سریعة، وقابلة للمحاسبة

وتكّمل مخصصات الصندوق اإلنساني للبنان مبلغ األربعة مالیین دوالر أمریكي الُمخصَّص من الصندوق المركزي لمواجھة الطوارئ، والذي أعلن عنھ وكیل األمین العام
للشؤون اإلنسانیة ومنسق اإلغاثة في حاالت الطوارئ، مارتن غریفیثس، خالل زیارتھ للبنان في 31 آب/أغسطس 2021. ویھدف تمویل الصندوق المركزي لمواجھة الطوارئ

 .إلى تسھیل عملیة وصول منشآت المیاه إلى الوقود، بما أنھا تخدم 2.3 ملیون شخص في مختلف أنحاء لبنان


