
تحت قيادة منسق الشؤون ا�نسانية، تم �ديد خطة ا�ستجابة للطوارئ ا�خطط لها مبدئيًا من آب/أغسطس 2021 إ� �وز/يوليو 2022 إ� نهاية كانون ا�ول/ديسم� 2022 ومراجعتها وذلك �خذ � ا�عتبار 

ا�حتياجات ا�نسانية ا�تزايدة ب¡ اللبناني¡ ا�ك¦ ضعًفا وا�هاجرين وال¤جئ¡ الفلسطيني¡ � لبنان.
تحت قيادة منسق الشؤون ا�نسانية، يهدف ا�جتمع ا�نسا± إ� مواصلة تقديم الدعم ا�نسا± متعّدد القطاعات وا�نقذ للحياة إ� مليون شخص، � ا�ناطق التي ا�ك¦ احتياًجا.

منذ إط¤ق الخطة وحتى 10 حزيران/يونيو، وبفضل سخاء الجهات ا�انحة، تم است¤م 197 مليون دو�ر قد سمحت ¹ساعدة أك¦ من 600,000 شخص. و¹وجب هذه الخطة، يهدف ا�جتمع ا�نسا± إ� توسيع نطاق 

ا�ستجابة ا�نسانية التي تشتد الحاجة إليها والعمل عÀ استدامتها للوصول إ� مليون شخص محتاج � ا�ناطق ا�شد خطورة.
تظل خطة ا�ستجابة للطوارئ مكملة للدعم ا�قدم بالفعل ل¤جئ¡ السوري¡ والفلسطيني¡ وكذلك للمجتمعات اللبنانية ا�ضيفة، وذلك من خ¤ل برامج ا�ونروا وخطة ا�ستجابة لÁزمة � لبنان.

ملخص لكل قطاع معني با�ستجابة ا�نسانية

 Financial Tracking Service (FTS) Lebanon: https://fts.unocha.org/appeals/1099/summary  .�مم ا�تحدة و�كاؤها � ا�جال ا�نسا
تاريخ ا�صدار: 7 حزيران/يونيو 2022     ا�صادر: ا
   ochalebanon@un.org  www.unocha.org  www.reliefweb.int https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/lebanon :تعليقات  

لقطــاع ــونا ج �حتا �ســتهدفونا �طلــوبا ا يــل  لتمو ا جــ�  �نإ ا ــى  حت �ســتلم  ا ــل  ي لتمو ا
 

 

حÆية الطفل والعنف القائم 

عÀ النوع ا�جتÆعي
59.04 مليون دو�ر0.29 مليون0.73 مليون

È205 مليون دو�ر0.59 مليون2.28 مليونا�من الغذا

166.13 مليون دو�ر0.54 مليون1.95 مليونالصحة

25.00 مليون دو�ر0.32 مليون0.46 مليونالتغذية

26.98 مليون دو�ر0.13 مليون0.17 مليونالتعليم

18.00 مليون دو�ر0.03 مليون0.06 مليونمهاجرون

11.03 مليون دو�رغÌ متاحغÌ متاحالخدمات اللوجستية***

35 مليون دو�ر0.98 مليون1.04 مليون
ا�ياه والÍف الصحي 

والنظافة

م�حظات: * تم احتساب ا�حتاج� ع� أساس ال�كيز ع� شدة ا�حتياجات ا�تزايدة 3 و4 و5 من وثيقة ا�حتياجات ا�نسانية ا�تزايدة � لبنان. ** تم احتساب هذا ع� أساس ال�كيز ع� شدة ا�حتياجات 3 و4 و5 من  وثيقة ا�حتياجات ا�نسانية ا�تزايدة � لبنان. *** تشمل ا
رقام الدعم ا�قدم للسكان من غ� 
اللبناني� وا�هاجرين ا�ستهدف� � خطة ا�ستجابة هذه.

2.5 مليون 
ا�حتاجون*

546 مليون دو�ر
متطلبات التمويل ا�نقحة (آب/غسطس 2021 

- كانون ا�ول/ديسم� 2022)

تم توصيل ا�ساعدة إليهم
0.6 مليون 

ا�ستهدفون

1مليون**

َمن تم توصيل ا�ساعدات 

إليهم

%54

لبنان
خطة ا�ستجابة للطوارئ 2021- 2022 | �حة عامة

�ت ا�راجعة اعتباًرا من 10 حزيران/يونيو 2022

التمويل ا�ستلم

196.9 مليون دو�ر

ا�تطلبات

546مليون دو�ر

تم �ويل

ممول

%36


