
يصارع لبنان االنهيار االقتصادي والمايل، وتفشي فيروس كوفيد-19، باإلضافة إىل اآلثار الكارثية الناجمة عن انفجارات مرفأ بيروت واستمرار تأثير األزمة السورية. وقد زاد الجمود 
السياسي المستمر منذ أشهر من تفاقم األزمة، مما أدى إىل تأجيج االحتجاجات الشعبية وتأخير أي احتمال إلبطاء التدهور بشكل ملموس حتى أوائل شهر أيلول/سبتمبر 

وتشكيل حكومة جديدة.
أدت هذه األزمة المعقدة إىل تدهور حاد يف قدرة الناس على الصمود ومستوى معيشتهم. يشعر الناس بأنهم محرومون من حقوقهم األساسية حيث يجدون أنفسهم غير 

قادرين على تحمل النفقات أو الحصول على السلع والخدمات األساسية بما يف ذلك الصحة والغذاء والتعليم والكهرباء والمياه وإدارة مياه الصرف الصحي.
يف ضوء التدهور المستمر للوضع يف البالد، قام العاملون يف المجال اإلنساين من األمم المتحدة ومجتمع المنظمات غير الحكومية، تحت قيادة منسق الشؤون اإلنسانية والفريق 
القطري اإلنساين، بوضع خطة استجابة للطوارئ، قائمة على األدلة لمدة 12 شهًرا، لالستجابة بشكل جماعي لالحتياجات اإلنسانية الحرجة للبنانيين والمهاجرين األكثر ضعفاً 
والمتضررين من الوضع - تكملة للدعم المقدم بالفعل من خالل برامج األونروا وخطة االستجابة ألزمة لبنان بشأن سوريا. والالجئين الفلسطينيين وكذلك المجتمعات اللبنانية 

المضيفة.
توضح خطة االستجابة للطوارئ مجموعة من األنشطة التي سيتم تنفيذها يف جميع أنحاء البالد وعلى أسس إنسانية بحتة، كمساعدة استثنائية ومحددة زمنياً إلنقاذ األرواح 
وتخفيف معاناة السكان المستهدفين. ومن المتوقع أن تساهم هذه الخطة أيًضا يف تخفيف التوترات المجتمعية المتزايدة. وتهدف خطة االستجابة للطوارئ إىل الربط والتحضير 
لالنتقال نحو حلول مستدامة لمعالجة األسباب الجذرية لألزمة. تقع على عاتق الحكومة اللبنانية مسؤولية حماية حقوق مواطنيها، بما يف ذلك قدرتهم على الوصول إىل الخدمات 
األساسية. إن الحل الحقيقي لهذه االزمة المستمرة لن يأيت إال من خالل اإلصالحات الهيكلية والتدخالت اإلنمائية التي تقودها الحكومة، بما يف ذلك تنفيذ استراتيجية حماية 

اجتماعية كاملة وشاملة.

الملخص لكل قطاع تدّخل

األهداف االستراتيجية
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حماية الطفل 

29.45 مليون دوالر0.10 مليون0.36 مليونوالعنف القائم على النوع االجتماعي

115.40 مليون دوالر0.49 مليون1.47 مليوناألمن الغذائي

129.98 مليون دوالر0.25 مليون1.36 مليونالصحة

25.00 مليون دوالر0.40 مليون0.83 مليونالتغذية

32.93 مليون دوالر0.22 مليون0.40 مليونالتعليم

10.00 مليون دوالر2.33 مليون3.69 مليونالخدمات اللوجستية***

20.00 مليون دوالر0.04 مليون0.12 مليونالمهاجرون

20.26 مليون دوالر1.09 مليون1.86 مليون المياه والصرف الصحي
والنظافة

إنقاذ األرواح 
توفير الدعم األساسي قصير األجل لألشخاص األكثر ضعًفا 

والمتضّررين من األزمة االقتصادية لتلبية احتياجاتهم 
الحرجة من حيث الرعاية الصحية والغذاء والتغذية والتعليم 

والمياه.

االستجابة لجائحة كوفيد 
دعم قدرة االستجابة للنظام الصحي اللبناين يف التعامل مع 

حاالت الطوارئ الناشئة عن فيروس كوفيد-19.

المهاجرون
تعزيز وصول المهاجرين يف الوقت المناسب ودون 

عوائق وبشكل عادل إىل المساعدة يف مجال الحماية.

كبر عدد من األشخاص المحتاجين والمستهدفين. ** الشخص الذي يبتعد عن مكان إقامته المعتاد بشكل مؤقت أو دائم وألسباب متنوعة. *** تشمل األرقام  مالحظات: * يتم احتساب هذا على أساس القطاع (مستهدًفا فقط اللبنانيين والمهاجرين) الذي يضم أ
الدعم المقدم للسكان من غير اللبنانيين والمهاجرين المستهدفين يف خطة االستجابة هذه.

الالجؤونالمهاجرون**اللبنانيون
الفلسطينيون

1.9
0.22 مليون0.15 مليونمليون

1.9 مليون
األشخاص المحتاجون*

383  مليون دوالر أمريكي
التمويل المطلوب

2.4 مليون
التمويل المطلوب

1.1 مليون
األشخاص المستهدفون*

لبنان
خطة االستجابة للطوارئ 2021 | لمحة عامة

اعتباًرا من 30 أيلول/سبتمبر 2021

# of people supported with cash-for-work


