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 أمریكي  دوالر ملیار   3.2تطلق نداء للحصول على 

   

  ، ووزیر الشؤون االجتماعیة   ،نجیب میقاتي   ،الوزراء  مجلس  رئیس  الیوم   أطلق  –  2022حزیران    20بیروت، لبنان،  
الستجابة ل  لبنان  خطة  ،نجاة رشدي لألمم المتحدة في لبنان،    ومنسقة الشؤون اإلنسانیةة المقیمة  المنسقو  ،ھیكتور حجار

 . لبنان ،في السراي الكبیر في بیروترسمیاً  2023-2022 لعام  ألزمةل

ً   11  مرورمع     الیومنداء  ن  ین والدولییھا الوطنیئشركامع  الحكومة اللبنانیة  أطلقت  األزمة السوریة،  على بدایة    عاما
لآلثار    أمریكي  ملیار دوالر  3.2للحصول على   االمستمرللتصدي  المترتبة على  تقدیم  ة  من خالل  السوریة  ألزمة 

المحلي في  االقتصاد  الخدمات والعامة وللمؤسسات  ألشخاص المحتاجین ودعم البنیة التحتیة  إلى االمساعدة الحیویة  
وذلك  لبنان  السائدة. تضّم  وسط  ،  الضعف  لحالة  من  تفاقم  أكثر  لألزمة  لالستجابة  لبنان  ة شریكمنظمة    126خطة 

لبناني   مواطن  ملیون  1.5ھدف إلى تقدیم الدعم إلى  ھي تشخص محتاج یعیشون في لبنان. ومالیین    3.2لمساعدة  
 . الجئ فلسطیني 209,000ملیون نازح سوري وأكثر من  1.5و

لبنان لالستجابة لألزمة لعام   قیادتھا  مشتركة لعدة جھات فاعلة، ت   ھي استجابة  2022إن خطة  كل من تشارك في 
بما في ذلك منظمات  الھیئات والمنظمات،  وتساھم فیھا مجموعة واسعة من    ،األمم المتحدةمنظمة  واللبنانیة  الحكومة  

تتبغیر   ودولیة.  محلیة  االستجابةع  حكومیة  ً   ھذه   خطة  السوریین    متكامالً   نھجا النازحین  من  كل  احتیاجات  لتلبیة 
من سوریا والمجتمعات اللبنانیة المضیفة من خالل مجموعة من التدخالت اإلنسانیة القادمین  والالجئین الفلسطینیین  

الحفاظ على تقدیم الخدمات من خالل المؤسسات العامة على  تحقیق االستقرار، بما في ذلك التركیز علىالمبادرات ل و
 . المستوى المحلي

من خالل خطة لبنان لالستجابة لألزمة التي تم تقدیمھا  و  أمریكي  ملیارات دوالر  9  قیمتھا  البالغةات  المساعدلقد أسفرت  
حوالي تقدیم    ، تمّ 2021لسكان المضیفین والنازحین. في عام بالنسبة إلى كل من ا نتائج ملموسة عن  2015منذ عام 

ملیون استشارة صحیة مدعومة من خالل مراكز الرعایة الصحیة األولیة، بما في ذلك أكثر من ملیون استشارة    2.3
ملیون    375ضخ أكثر من    تمّ كما  لنازحین سوریین.  استشارة    وأكثر من ملیونلسكان لبنانیین من الفئات األكثر ضعفاً  

لدعم األسر السوریة واللبنانیة    یةالنقد المساعدات  في االقتصاد اللبناني من خالل تدخالت قائمة على    أمریكي  دوالر
ھذه   منشخص ملیون   2.1لالحتیاجات الغذائیة المتزایدة، تم تزوید ما مجموعھ   استجابةً األكثر حاجة. ووالفلسطینیة 

. ومن ضمن ھذا  2020مقارنة بعام  %  45زیادة قدرھا  ما شّكل  ،  نقدیة و  بمساعدات غذائیة عینیةالفئات السكانیة  
تلقى   من  حصصاً  شخص    572,000العدد،  أكثر  ذلك  في  بما  تزاید  ولبناني.  مواطن    350,000غذائیة،  وسط 

مقدمي  شخص من    10,000طفل سوري ولبناني وفلسطیني و  26,300احتیاجات الصحة النفسیة، استفاد أكثر من  
في محاولة للحفاظ على االستقرار االقتصادي واالجتماعي، تم دعم  وأنشطة الدعم النفسي واالجتماعي.    الرعایة من

من خالل مشاریع دعم    ، وذلكالمواردعلى  ضغط  من ال  تقلیل البلدیة لتعزیز تقدیم الخدمات األساسیة و  119أكثر من  
للخطر، بما في ذلك إعادة تأھیل البنیة التحتیة لسبل العیش والتعلیم  على مستوى المجتمعات المحلیة األكثر عرضة  

 .واألراضي الزراعیة

سوریین منذ أكثر  النازحین  یستضیف ال  لبنانإلى أن "  وزیر الشؤون االجتماعیة ھیكتور حجاروفي ھذا السیاق، أشار  
ً   11من   وتدھور قیمة اللیرة اللبنانیة، طالبنا مراراً    على الموارد بسبب األزمة االقتصادیة  مع زیادة الضغطو.  عاما

بتطبیق العدالة في توزیع الدعم دون أي تمییز، وتوسیع إطار العمل التنموي لیشمل عدداً أكبر من القرى والبلدات  
لوقوف إلى جانب لبنان  ناشدكم ا. نالملقاة على عاتقھااللبنانیة التي تستضیف النازحین السوریین للتخفیف من األعباء  



ً تلبیة  النازحین ل إلى جانب  وشعبھ وحكومتھ و لتذلیل العقبات التي تحول دون عودتھم    احتیاجاتھم الملحة، والعمل معا
 ." اآلمنة إلى وطنھم 

مع استمرار  أنھ "  ،جاة رشدينلألمم المتحدة في لبنان،    ومنسقة الشؤون اإلنسانیة ة المقیمة  المنسقأكدت  ن جھتھا،  م
ال تزال الحاجة  إلى حافة الھاویة،  التي دفعت بجمیع السكان  تأثیر األزمة السوریة واألزمة االقتصادیة الحالیة في لبنان  

الشركاء لدعم الالجئین والمجتمع المضیف من خالل خطة لبنان لالستجابة  مشتركة من قبل جمیع    ھود ماسة إلى ج
ارتفعت مستویات الفقر بشكل كبیر  في حین  فقر،  الفي  یعیشون    كل عشرة سوریین في لبنانأصل  لألزمة. تسعة من  

 ً ضطر العائالت  إذ ت آلیات تكیف سلبیة  تؤدي إلى  ھذه الظروف  واللبنانیین والمھاجرین والفلسطینیین.    السكان  بین  أیضا
دعم البلدیات للحفاظ على االستدانة. یجب  الطعام أو  إنقاص عدد وجبات  إلى إرسال أطفالھا للعمل بدالً من المدرسة أو  

 ." في القدراتالثغرات الھائلة الخدمات األساسیة وسط 

زیادة  و  الوطنیة  قیمة العملةھیار  في جمیع أنحاء لبنان بسبب انحالة من الفقر المتزاید بین السكان    2022عام  یشھد  
  ،بما في ذلك الوقود والقمح والكھرباء  ،التضخم وارتفاع األسعار وفقدان الدخل. تستمر الفجوات في سالسل التورید 

ل التشغیلیة  البیئة  التأثیر على  الشریكة في خطة االستجابة لألزمةفي  في الوقت نفسھ زیادة في  إذ تواجھ    لمنظمات 
 . االحتیاجاتتفاقم  السلطات والمجتمعات المحلیة لتقدیم المساعدة وسط قبل من  اتطوالضغ

  البرنامج  إطار  في  المنتظمة  النقدیة  المساعدات  من  تستفید  التي   اللبنانیة  العائالت   عدد  بزیادة  اللبنانیة  الحكومة  تعھدت لقد  
خطة لبنان   إطار  فيانب الجھات المانحة  الممّول من جوقیادتھ    حكومةتتولى ال  الذيدعم األسر األكثر فقراً  ل   الوطني

  أقرت  ذلك،  لىباإلضافة إ.  المقبلین  الشھرین   خالل  أسرة   75,000  إلى  سرة أ   36,000  منلالستجابة لألزمة، وذلك  
  االجتماعیة  الحمایة  تعزیز  وبالتالي  مستدام   حل  توفیر  إلى  تھدف  التي  االجتماعیة  للحمایة  الوطنیة  االستراتیجیة  الحكومة
ً   األكثر   للفئات  ةعامجوال  الشاملة البرنامج    بتنفیذ  الحكومة  التزمتإطار خطة االستجابة لألزمة،    خارجو .  لبنان  في  ضعفا

 لحوالي  شھریة  نقدیة  ات مساعد  م قدّ   والذي  ، قرض  خالل  من  الدولي  البنك  من  الممول  ،الطارئ لشبكة األمان االجتماعیة
  ویھدف. على مدى عام كاملویستمر  األمریكي  بالدوالر األشد فقراً  اللبنانیة العائالت  منلغایة الیوم عائلة   60,000

 . أسرة  150,000 إلى  الوصول إلى البرنامج ھذا

التي تحظى بدعم دولي   األخرى  والتنمویة  اإلنسانیة  المبادرات  من  مجموعةتكملة  لخطة لبنان لالستجابة لألزمة  تأتي  
  احتیاجات   تلبیة  إلى،  2021شھر آب من العام    في  إطالقھا  تم   التي  ،للطوارئ  االستجابة  خطة  تھدف.  لبنان  فيحالیاً  
ً   األكثر  الفئات   األزماتالمتضررین جّراء مختلف    لبنان  في  الفلسطینیین  والالجئین  والمھاجرین  اللبنانیین  بین  ضعفا

  دوالر  ملیون  546توفیر    إلى   یدعو  الماضي  األسبوعخطة االستجابة للطوارئ في  ل  حمنقّ   نداءطالق  إ  تم وقد  .  المتعددة 
  التي  اإلعمار  وإعادة التعافي  و  اإلصالح  خطة  وتواصل.  2022  عام   نھایة  حتى  االحتیاجات  تلبیةأمریكي للتمكن من  

  المتحدة  األمم  عتوقّ   كما.  بیروت مرفأ    تفجیر  أعقاب   في  لبنانل   التمویل  منفیر المزید  تو  2020  عام  في   إطالقھا  تم
ترابطي    نھجاعتماد    إلى  یھدف  الذي  ةالمستداممن أجل التنمیة    للتعاون  المتحدة   األمم   إطار  مؤخراً   اللبنانیة  والحكومة

  واجباتھا   أداءمن أجل    اللبنانیة  المؤسسات  اتقدر  وتعزیز  المطاف  نھایة  في  اإلنسانیة  لالحتیاجات   حد  ووضع  ثالثي
 حیث ال یتم إغفال احتیاجات أي فئة.   للجمیع  وشامل  مزدھر  لبناني  مجتمعقیام  ل األسس  لبناءالتنمیة المستدامة    وتعزیز
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