
تأثیر  للتخفیف من ملیار دوالر   2.75 ء للحصول على تطلق ندا  2021خطة لبنان لالستجابة لألزمة 
 لبنان علىاألزمة السوریة 

 2021آذار  12بیروت، لبنان، 

أطلق وزیر الشؤون االجتماعیة والسیاحة اللبناني البروفیسور رمزي المشرفیة، ونائبة المنسق الخاص لألمم  
لالستجابة   الُمحّدثة  الشؤون اإلنسانیة نجاة رشدي، خطة لبنان ومنسقةقة المقیمة سّ المنوالمتحدة في لبنان، 

 ).  2021-2017(  2021للعام   السوریة لألزمة

  محلیون ناشد الحكومة اللبنانیة وشركاؤھا العامھا الحادي عشر، ت السوریة ومع اقتراب دخول االزمة 
  الضروریة لتقدیم المساعدة اإلنسانیة  ملیار دوالر أمیركي  2.75الحصول على تمویل بقیمة  والدولیون

 والخدمات العامة واالقتصاد.  واالستثمار في البنیة التحتیة للبنان  لألشخاص المتضررین من األزمة السوریة،  

ملیون من   2.8منظمة شریكة لمساعدة أكثر من  112أكثر من  LCRP)تضم خطة لبنان لالستجابة لألزمة (
غاثیة  إلى توفیر الحمایة والمساعدة اإل  . وتھدف الخطة الذین یعیشون في لبنان و ، المتضررین من األزمة

سوري، ولبناني من الفئات االكثر ضعفاً، والجئ فلسطیني، وتقدیم المساعدة   الجئملیون 1,9الفوریة إلى 
التخفیف من  ھذه الخطة إلى وتسعى . باإلضافة إلى دعم تقدیم الخدمات العامةملیون شخص، 2,5االساسیة لـ

 آثار األزمة السوریة على البنیة التحتیة واالقتصاد والمؤسسات العامة في لبنان. 

،  ركيیملیار دوالر أم 8,807  بقیمة  دعم مالي على  حصلت خطة لبنان لالستجابة لألزمة ، 2011منذ عام 
، وھذا ما مكّن المنظمات اإلنسانیة، والحكومة اللبنانیة والشركاء في التنمیة،  من قبل الدول والجھات المانحة

 من إحداث فرق حقیقي في حیاة مئات اآلالف من األسر. 

  350,000  نحو   تمّكن ونتیجة المشاریع التي نُفذت في إطار خطة لبنان لالستجابة لألزمة،    ، 2020ففي عام 
  967,000على مساعدات غذائیة، وشخص    000 ,929من الحصول على المیاه الصالحة للشرب، وشخص  

طفل لبناني وسوري من االلتحاق    400,000على استشارة رعایة صحیة أولیة مدعومة. كذلك، تمّكن أكثر من  
على المساعدة القانونیة والخدمات المنقذة للحیاة المتعلقة بالعنف   100,000بالمدارس، فیما حصل نحو 

 الجنسي والعنف القائم على النوع االجتماعي. 

قة من قبل الحكومة والشركاء الدولیین والمجتمع المدني اللبناني دون  سّ ابة المناالستج فضالً عن ذلك، حالت 
و   2015للنازحین السوریین بین عامي  ةواالقتصادی  ةاالجتماعی ھشاشةفي مستویات ال حادّ حدوث انخفاض ٍ

2019 . 

العامة اللبنانیة التي تسعى إلى  مؤسسات إلى ال خطة االستجابة م في إطار دّ في الوقت عینھ، ازداد الدعم المق
عام  الدوالر في  ملیون  5 ,171من وذلك   ، تحسین وصول جمیع السكان إلى الخدمات األساسیة بشكل مستمر

 . 2019عام  الدوالر في  ملیون 245.4إلى أكثر من  2015



ذلك، ازدادت االحتیاجات في لبنان بشكل ضخم، وتفاقمت بسبب األزمات المتعددة التي مّر  من  رغم العلى و
آب   4في  إلى تفجیر مرفأ بیروت المّدمر COVID-19روراً بجائحة مُ بھا البلد من التدھور االقتصادي، 

احتیاجات المساعدة  یتواصل ارتفاع بعد عشر سنوات على األزمة السوریة التي طال أمدھا، إذ الماضي. 
 جنبًا إلى جنب مع احتیاجات جمیع المجتمعات في لبنان.  ُمضطرد والحمایة لالجئین بشكل 

دوالر أمیركي    3.84من  من العائالت السوریة تحت خط الفقر، أي على أقل    % 91یعیش  في الوقت الراھن،  
 فقر في جمیع أنحاء البالد. % من اللبنانیین باتوا یعیشون تحت خط ال55، في حین یقّدر أن  في الیوم

ومع تفاقم ضعف ھذه األسر، تتصاعد التوترات بین المجتمعات وداخلھا بسبب التنافس على الموارد  
 ن إلى تلبیة احتیاجاتھم األساسیة. دیحیث یسعى الناس جاھ ،والخدمات 

ھو في صمیم عمل األمم المتحدة    ناسحة والعاجلة للُملّ تلبیة االحتیاجات ال  نّ وفي ھذا السیاق، تقول رشدي: "إ
متعددة   نحن ھنا للرد على أزمةٍ  بما في ذلك أولئك الذین تأثروا بشكل مباشر باألزمة السوریة.  لبنان، في 

 دّمر". مُ حجم باألوجھ و

جھودھم  من حشد  األمم المتحدة مع شركائھا في المجال اإلنساني    نت كّ تممن المانحین،    سخيّ   وتضیف: " بدعمٍ 
ولكن ال یزال الطریق أمامنا   بیروت.  رفألتقدیم المساعدة المنقذة للحیاة واالستجابة لالنفجارات الرھیبة في م

ماعیة  طویل لدعم الالجئین والمجتمعات المضیفة والمھاجرین وكذلك اللبنانیین الذین یعانون من األزمة االجت
 واالقتصادیة الذین یستحقون تضامننا والتزامنا الكاملین". 

خطة لبنان لالستجابة لألزمة  "من الضروري أن نستمر في البناء على إنجازات    أنّھ المشرفیة    أّكد من جھتھ،   
  حقق من تلت فھذه االنجازات لم تكنبالشراكة مع وكاالت األمم المتحدة والمنظمات غیر الحكومیة، السوریة 

تزاید  في ظّل  ّن الوضع في لبنان ال یزال مقلقًا للغایة  أالفتاً إلى  جھات المانحة"،  الدعم السخي للغایة من ال  دون
 المضیفة".  النازحین السوریین والمجتمعات اللبنانیة  ھشاشة 

الفجوات المتزایدة في االستجابة   لسدّ  دعمھا الجھات المانحة ن تضاعفأضاف: "نحن في حاجة ماسة إلى أو
من زیادة الدعم لالجئین   ظاھرن بوعي وبشكل كّ أن نتم من الضروري في ضوء األزمات المتفاقمة.
فرص    حول ب تفاقم التوترات  نّ ولتج  مساعدات،الفي توزیع  ز  التحیّ   تالفي سواء ل  والمجتمعات المضیفة على حدٍّ 

 ".  ع في االستجابة حساسیة للنزامبدأ وتعزیز  ، والخدمات العامة العمل

األداة الرئیسیة لالستجابة لتأثیر األزمة   ي ھ 2021-2017خطة لبنان لالستجابة أّن إلى وتجدر اإلشارة 
بما في ذلك    ،باإلضافة إلى توفیر الحمایة والمساعدة للمتضررین بشكل مباشر من األزمةف  السوریة في لبنان. 

الخدمات   توفیردوًرا رئیسیًا في دعم لخطة ا تؤدي ن، یواللبنانی ن ین الفلسطینی یوالالجئ ن ین السوری ی النازح
 جمیع السكان.   مصلحة العامة في لبنان ل

*** *** 


