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 مؤتمر صحفي حول خطة االستجابة للطوارئ في لبنان. ماذا:  

ظهًرا بتوقيت بيروت على الرابط أدناه:    12:00عة  السا   سبتمبر أيلول/   30حتى  ، يمكن للصحفيين التسجيل  والحضور   للمشاركة 

https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZAudO6urj8oEtCWpvSxK4mqEoC0sEH4gOy4 

هم الخاصة  ت شخصًيا إحضار أجهز الحاضرين  على الصحفيين  .  بالعكس و سيتم توفير خدمات الترجمة الفورية من العربية إلى اإلنجليزية  

 الترجمة. سماع  و Zoom) ق زووم ) بتطبي مع سماعات الرأس لالتصال    ( المحمولة   هم ف وات أو ه   الكمبيوتر المحمول من  ) 

 ت. قيت بيرو ا بتو رً ظه   13:00  –   12:00ة  من الساع   2021كتوبر  تشرين األول/أ   1ة  ع جم ال يوم  :  ى مت 

 . في بيروت سكوا  اال   – ة  بيت األمم المتحد :  أين 

جموعة من  صحوبة بم م   نائبة المنسقة الخاصة، المنسقة المقيمة ومنسقة الشؤون اإلنسانية لألمم المتحدة في لبنان ،  ي د جاة رش : د. ن من 

 منظمات غير الحكومية العاملة في المجال اإلنساني في لبنان. حدة وال ممثلي األمم المت 

لالحتياجات    ة ماعي الج ستجابة  ال ا من أجل  ط المجتمع اإلنساني الذي يعمل تحت قيادتها  ي خط ت ية  كيف الدكتورة رشدي  ض  : ستستعر لماذا 

  ابة خاصة لإلج ولي رعاية  ست و   لبنان. مركبة في  ال األكثر ضعفاً والمتضررين من األزمة  ئات  ف ال ا  عاني منه ت التي  اإلنسانية األكثر إلحاًحا  

 . 2021أغسطس  قت في آب/ أُطل التي    ة ارئ لط ا علقة بخطة االستجابة  على األسئلة المت 

 

 خطة االستجابة للطوارئ  ن  لمحة ع 

وكاالت األمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية( في أوائل آب / أغسطس خطة استجابة طارئة  من  أطلق المجتمع اإلنساني في لبنان ) 

األكثر ضعفاً والمتضررين من األزمة  فئات  من ال المهاجرين  مليون من اللبنانيين و   1.1  لـ للحياة    ة المنقذ   عدات ا المس شهًرا لتقديم    12مدتها  

 المتضررين. لجميع    المستمرة وتسهيل استمرار المساعدات اإلنسانية 

  لالجئين السوريين والفلسطينيين ا ألزمة  ل برامج األونروا وخطة لبنان لالستجابة  تكم  ، و مليون دوالر أمريكي   383تبلغ تكلفة هذه الخطة  

 والمجتمعات التي تستضيفهم. 

response-emergency-https://reliefweb.int/report/lebanon/lebanon-  عبر اإلنترنت: خطة  ال ى  ع عل االطال نكم  يمك 

2021-august-2022-2021-plan   
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