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عن الوثيقة
تم توحيد هذه الوثيقة من قبل مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية (أوتشا) بالنيابة
عن الفريق القطري اإلنساين وشركائه .خطة االستجابة اإلنسانية هي عرض
تقديمي لالستجابة االستراتيجية المنسقة التي وضعتها الوكاالت اإلنسانية من أجل
تلبية االحتياجات الملحة لألشخاص المتض ّررين من األزمة .يعتمد على البيانات
المتاحة يف البلد.
صورة الغالف
@  / Giulio Origlia / WFP / 2021برنامج األغذية العالمي يضاعف ثالث مرات دعمه لألسر اللبنانية حيث تواجه
البالد أزمات غير مسبوقة
التسميات المستخدمة وطريقة عرض المواد يف التقرير ال تعني التعبير عن أي رأي من جانب األمانة العامة لألمم
المتحدة بشأن الوضع القانوين ألي بلد أو إقليم أو مدينة أو منطقة أو لسلطاتها ،أو بشأن تعيين حدودها أو تخومها.
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الجزء :1

لمحة عامة عن األزمة
المقدمة
يصارع لبنان االنهيار االقتصادي والمايل ،وفيروس كوفيد ،-19باإلضافة إىل
األثر الكاريث النفجارات مرفأ بيروت واستمرار تأثير األزمة السورية .باإلضافة
إىل ذلك ،يؤجج الجمود السياسي االحتجاجات الشعبية ويعيق جهود
اإلصالح والتعايف الهائلة .يف هذا السياق ،يتدهور وضع الناس العاديين يف
يوما بعد يوم.
لبنان ً
منذ أ كتوبر/تشرين األول  ،2019عندما بدأت األزمة ،فقدت الليرة اللبنانية
أ كثر من  90يف المائة من قيمتها ،مما أدى إىل تضخم سنوي قدره 120
يف المائة بين مايو/أيار  2020ومايو/أيار  .2021ارتفعت أسعار المواد
الغذائية بنسبة مذهلة بلغت  400يف المائة بين يناير/كانون الثاين
وديسمبر/كانون األ ّول  .2020سجلت سلة الحد األدىن لإلنفاق وبقاء
الغذاء المعدّلة زيادة بنسبة  21٪بين مارس/آذر وإبريل/نيسان .2021
تزيد التكلفة اإلجمالية بأربع مرات عما كانت عليه يف بداية األزمة.
يف نهاية عام  ،2020أفاد  19٪من اللبنانيين بفقدان مصادر دخلهم
الرئيسية .تشير التقييمات إىل أن البطالة بين المهاجرين وصلت إىل  50يف
المائة ،مع فقدان وظائف كبيرة يف الربع األخير من عام .2020
أثبتت التدخالت التي تقودها الحكومة أنها غير قادرة على معالجة األسباب
الجذرية لألزمة المستمرة والتخفيف من تأثيرها على السكان .وسط
الندرة المتزايدة ،وجد عدد متزايد من العائالت أنفسهم غير قادرين على
تحمل النفقات أو الحصول على سلع وخدمات أساسية محدودة ،بما يف
ذلك الغذاء والصحة والتعليم والكهرباء والمياه ومستلزمات النظافة .كما
تم اإلبالغ عن آليات التكيف السلبية بشكل متزايد .تكافح العائالت من
أجل بقائها المجرد بينما تواجه الضغط النفسي الناجم عن الشك وانعدام
األمل يف مستقبل أفضل .تم توثيق احتياجات متعدّدة القطاعات سريعة
النمو داخل المجتمعات اللبنانية والمهاجرين  -وتشير المؤشرات إىل أن
ً
ضعفا قد تجاوزت حد الطوارئ وتحتاج إىل المساعدة الطارئة.
األسر األكثر

معاناة السكان المستهدفين ،كما تهدف إىل تجنب تفاقم التوترات داخل
المجتمعات المحلية وداخلها .ستحمي األنشطة التي يتم تناولها الفئات
ً
ضعفا حتى يتم تنفيذ التدخالت التي تهدف إىل معالجة األسباب
األكثر
الجذرية لمواطن الضعف .على هذا النحو ،ال تمثل خطة االستجابة
لحاالت الطوارئ حال ً طويل األجل لألزمة المستمرة .ولن يأيت مثل هذا
الحل إال من خالل اإلصالحات الهيكلية والتدخالت اإلنمائية التي تقودها
الحكومة ،بما يف ذلك تنفيذ استراتيجية حماية اجتماعية كاملة وشاملة
بقيادة الحكومة .كلما أمكنّ ،
توضح هذه الوثيقة التسلسل بين التدخالت
اإلنسانية وأنشطة التعايف

التأثير اإلنساني
أدت األزمات المتعدّدة التي يعاين منها لبنان إىل تدهور حاد يف مستوى
معيشة الناسُ .تح ّرم الحقوق األساسية ألن الناس غير قادرين على تحمل
النفقات أو الحصول على السلع والخدمات األساسية بما يف ذلك الصحة
والغذاء والتعليم والكهرباء والمياه وإدارة مياه الصرف الصحي.
تضاعف الفقر المدقع  -المعروف ً
أيضا باسم "فقر الغذاء"  -ثالثة
أضعاف من عام  2019إىل عام  ، 020حيث ارتفع من  8يف المائة إىل 23
يف المائة .ويف الوقت نفسه ،تشير التقديرات إىل أن الناتج المحلي اإلجمايل
قد انخفض بنسبة  20.3يف المائة يف عام .2020
يف آذار  /مارس ُ ،2021قدّر أن  78٪من اللبنانيين ( 3ماليين نسمة)
يعيشون يف فقر .وصل الفقر المدقع إىل ما يقدر بنحو  36يف المائة
ً
ووفقا لتقييم
من السكان اللبنانيين ( 1.38مليون) .بالتوازي مع ذلك،
هشاشة الالجئين السوريين يف لبنان لعام  ، )VASyR( 2020يعيش 89
يف المائة من عائالت الالجئين السوريين (تسعة من عشرة) يف فقر مدقع
 ،حيث ارتفعت النسبة من  55يف المائة يف العام السابق فقط ،يف ظل
ظروف أسوأ لألسر التي تعولها سيدات .مع استمرار تدهور الوضع ،يقع
1
عدد أ كبر من الناس يف براثن الفقر المدقع وانعدام األمن الغذايئ.

يف ظل هذا التدهور المستمر والمتسارع ،طورت األمم المتحدة والمنظمات
غير الحكومية خطة االستجابة لحاالت الطوارئ متعددة القطاعات،
ً
ضعفا بين
والمنسقة أدناه لمدة  12شه ًرا لتلبية احتياجات الفئات األكثر
اللبنانيين والمهاجرين المتأثرين باألزمة ،تكملة لخطة لبنان لالستجابة
لألزمة كإطار عمل لمعالجة تأثير األزمة السورية يف لبنان ،وذلك تحت
قيادة منسق الشؤون اإلنسانية والفريق القطري اإلنساين ،وبدعم من
مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية (أوتشا).

بالتوازي مع ذلك ،أثر الوضع على توافر الخدمات األساسية مثل الوقود
والكهرباء والرعاية الصحية والمياه النظيفة ،والتي كان يتم توفير معظمها
ً
سابقا من خالل القطاع الخاص .مع األزمة االقتصادية ،يسعى عدد متزايد
من األفراد للوصول إىل مثل هذه الخدمات يف القطاع العام ،الذي يعاين
بالفعل من إرهاق كبير ومتخلف بسبب سنوات من نقص االستثمار.

إن خطة االستجابة لحاالت الطوارئ ذو طبيعة إنسانية بحتة .فهي تدعو
إىل تقديم مساعدة استثنائية ومحددة زمن ًيا إلنقاذ األرواح وتخفيف

تتزايد االحتياجات اإلنسانية بين اللبنانيين والمهاجرين يف جميع
القطاعات ،بما يف ذلك األمن الغذايئ والتغذية والصحة والحماية والتعليم

1

()https://data2.unhcr.org/en/documents/details/85003
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والمياه والصرف الصحي والنظافة .يهدّد الوضع ً
أيضا بإحداث زيادة
كبيرة يف الهجرة غير النظامية لجميع المجموعات السكانية عبر الطرق
البحرية الخطرة ،السيما إىل قبرص .وقد لوحظت بالفعل زيادة يف معدالت
المغادرة ،مع تكرار الحوادث بين عامي  2020و.2021
باإلضافة إىل الزيادة الكبيرة يف المنافسة على التوظيف ،فقد تفاقمت
التوترات الطائفية داخل المجتمعات اللبنانية بسبب نقص السلع
والخدمات األساسية .وبالمثل ازدادت التوترات بين المجتمعات المضيفة
والالجئين .تشير التقارير إىل تزايد عمليات اإلخالء القسري وحاالت منع
الالجئين من الوصول إىل المحالت التجارية التي تبيع السلع المدعومة أو
االضطرار إىل دفع ثمن السلع األساسية بأسعار متزايدة  ،من بين تدابير
تمييزية أخرى .بشكل عام ،أدت التوترات المتزايدة والعنف المتقطع إىل
تقليص المساحة التشغيلية للجهات الفاعلة اإلنسانية التي تواجه عددًا
متزايدًا من تحديات الوصول.
إذا ظل الوضع على ما هو عليه ولم يتم تنفيذ اإلصالحات ،مع النقص
التدريجي للدعم وتفاقم األزمة ،فإن احتمالية حدوث مزيد من التدهور
والتوترات االجتماعية ستستمر يف االزدياد .سيؤدي هذا االتجاه يف نهاية
المطاف إىل زيادة عدد األشخاص الذين يحتاجون إىل مساعدة إنسانية حادة.

التأثير على المهاجرين
تأثّر المهاجرون بشدة جراء تدهور األوضاع االقتصادية .تشير المؤشرات
إىل أن ما يقدر بنحو  210آالف مهاجر يف لبنان ،ومعظمهم من اإلناث،
يواجهون معدالت بطالة عالية ،وانعدام األمن الغذايئ والمأوى ،وضعف
القدرة على الوصول إىل مياه الشرب .ظروفهم صعبة بشكل خاص بسبب
ً
مسبقا .قد يتعرض المهاجرون ،الخاضعين
نقاط الضعف الموجودة
لنظام الكفالة ،للعنف واالعتداء واالستغالل مثل العمل الزائد وتقييد
الحركة .وسط تدهور الظروف ،ازدادت الممارسات االستغاللية مثل عدم
دفع األجور أو الفصل التعسفي أو خرق أرباب العمل للعقود ،مما يعرض
المهاجرين لمزيد من المشقة.
وغال ًبا ما يجد المهاجرون الذين يتركون أرباب العمل المستغلين ،أنفسهم
يف وضع غير قانوين ويتم تهميشهم من الهياكل الداعمة .تشير المؤشرات
إىل أن أعدادًا كبيرة ،ال سيما اإلناث ،تلجأ إىل أعمال خطيرة أو استغاللية
أو مهينة أو غير قانونية لتلبية احتياجاتهم الغذائية .يف سياق عدم اليقين
المتزايد وزيادة التعرض لسوء المعاملة واالستغالل ،ال تزال الرغبة يف
العودة إىل الوطن كبيرة.
ال تزال احتماالت العودة معقدة بالنسبة للعديد من المهاجرين يف لبنان.
اآلالف منهم عالقين فعل ًيا يف لبنان بسبب مجموعة من الظروف األمنية
والشخصية .عادة ما يكون المهاجرون العالقون بال مأوى ،بدون عمل،
ويعتمدون على الدعم اإلنساين األساسي والحماية األساسية.
األشخاص المتأثرون حسب نوع السكان

2.4

ﻣﻠﻴﻮن إﺟﻤﺎﻲﻟ اﻟﻤﺘﻀﺮرﻳﻦ

1.9

ﻣﻠﻴﻮن ﻟﺒﻨﺎﻲﻧ *

0.15

ﻣﻠﻴﻮن ﻣﻬﺎﺟﺮ**

0.22

ﻣﻠﻴﻮن ﻻﺟﺊ
ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻲ***

* بنا ًء على الفرضية الحالية بأن معظم الناس الفقراء سيتم دفعهم إىل الفقر المدقع ،نتيجة لتفاقم
التضخم وعدم القدرة على الحصول على الغذاء ،وقلة فرص سبل العيش التي ينتج عنها آليات
سلبية للتكيف ،فضال ً عن إلغاء اإلعانات؛ ُيفترض أن  50يف المائة من اللبنانيين قد ُيدفعوا إىل براثن
الفقر المدقع يف عام  ،2021بزيادة  23يف المائةً ،
وفقا لتقديرات اإلسكوا لعام .
** المنظمة الدولية للهجرة
*** إن نسبة  87يف المائة المقدرة حال ًيا على أنها فقيرة من المفترض أنه سيتم دفعها إىل الفقر
المدقع( ،مسح األونروا يف نيسان/أبريل  2021عن الجئو فلسطين من سوريا)..
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البيانات والتقييمات الجارية
ال تزال البيانات األ ّولية للضعف الديموغرايف والمنهجي الخاصة بالسكان
اللبنانيين والمهاجرين محدودة على الرغم من الجهود المبذولة لزيادة
جمع البيانات والتحليل الجماعي.
يف أوائل عام  ،2021بعد نشر مراجعة البيانات الثانوية ،والتي أشارت
إىل االحتياجات اإلنسانية الجديدة بين اللبنانيين والمهاجرين ،كلف
الفريق ُ
القطري للعمل اإلنساين مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية بإجراء
تمرين لتحليل االحتياجات المتعددة القطاعات ( )MSNAلتوفير قاعدة
أدلة شاملة لالحتياجات متعددة القطاعات .بين المجموعات السكانية
المختلفة يف لبنان للمساعدة يف فهم حجم وشدة األزمة الحالية.

يهدف تقييم االحتياجات متعدد القطاعات المقترح إىل تحقيق
األهداف التالية:
1 .خيارات االستجابة اإلنسانية التنموية المستنيرة لتخطيط ،2/2021
من خالل توفير بيانات شاملة ومتعددة القطاعات عن السرة.
2 .توفير تحليل مشترك بين القطاعات لشدة االحتياجات اإلنسانية بين
السكان المتضررين من األزمة يف لبنان ،بما يف ذلك حساب األشخاص
المحتاجين وحسابات مدى الشدة لتمكين تحديد األولويات والبرامج
المشتركة بين القطاعات.
3 .تحسين جودة البيانات اإلنسانية يف لبنان الستخدامها من قبل
الجهات الفاعلة اإلنسانية واإلنمائية.
يتم إجراء تقييم االحتياجات متعدد القطاعات على مدى تسعة أشهر
مع نشر النتائج يف نهاية عام  2021لدعم مراجعة خطة االستجابة هذه.
وستدعم النتائج ً
أيضا زيادة توضيح أنشطة االستجابة التشغيلية التي
تهدف إىل التعايف والتنمية.

تصوير / Taaoun :متطوعون يف التجمعات الفلسطينية يساعدون الناس على التسجيل على المنصة لتلقي لقاح كوفيد19-
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الجزء :2

االحتياجات اإلنسانية األساسية
تصوير :رمزي حيضر/دار المصور
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قطاع الصحة
أثرت األزمة الحالية يف لبنان ،إىل جانب جائحة كوفيد ،19-على النظام
الصحي وعلى المرضى أنفسهم.
النظام الصحي :يهدد نقص اإلمدادات الموثوق بها للكهرباء والوقود
والمياه ،العمليات اليومية للمستشفيات والمرافق الصحية ،بما يف
ذلك وحدات العناية المركزة ووحدات غسيل الكلى ومتطلبات سلسلة
التبريد وإجراءات التعقيم والتشخيص .أسعار صرف العمالت وقيود
التدفق النقدي على الدوالر األمريكي لها قوة شرائية دولية محدودة
لألدوية األساسية واإلمدادات والكواشف المختلفة بينما يعاين الموردون
المحليون  -بما يف ذلك الصيدليات  -مخزونًا مستنفدًا بشكل مماثل.
هذه العوامل مجتمعة تهدد استمرار عمل المرافق الصحية والصيدليات.
كما أن التسديدات غير المسددة المستحقة للمستشفيات من قبل وزارة
الصحة العامة تزيد من تفاقم مشاكل التدفق النقدي .استمرار تسريح
العاملين الصحيين بدافع مايل ،واالنتقال إىل العمل غير الطبي برواتب
أفضل2،وهجرة الموارد البشرية بال هوادة .تشكل النساء أ كثر من  80يف
المائة من الممرضات المسجالت يف لبنان ويعملن يف بيئات محفوفة
بالمخاطر أ كثر من أي وقت مضى ،بما يف ذلك توفير الرعاية الصحية
لوباء كوفيد -19يف الخطوط األمامية واالرتفاع المتزايد لنسبة الممرضات
يف مقابل المرضى .إنهم يتحملون يف نفس الوقت عبء أعمال الرعاية
غير مدفوعة األجر ألسرهم وإغالق دور الحضانة أثناء اإلقفال التام ،مما
يضعهم تحت ضغوط متزايدة تؤثر على صحتهم النفسية 3.كما أثرت
القيود المفروضة على النظام الصحي سل ًبا حيث أعاقت وصول المرأة إىل
خدمات الصحة الجنسية واإلنجابية كما أعاقت القدرة على الوصول اآلمن
للناجيات من العنف القائم على النوع االجتماعي 4.عالوة على ذلك ،فإن
التكلفة العالية لرعاية كوفيد ،19-والفواتير غير المدفوعة التي تكبدتها
المستشفيات خالل الموجة السابقة للفيروس ،فضال ً عن ندرة الموارد
البشرية ،تحد من إجمايل القدرة الوظيفية لألس ّرة المتاحة لرعاية مرضى
كوفيد 19-الذين يحتاجون إىل العالج يف المستشفى داخل البلد ويتركون
مناطق معينة  -مثل بيروت  /جبل لبنان والجنوب والبقاع  -المعرضة
بشكل خاص لموجات كوفيد 19-التالية .أخي ًرا ،يؤدي انخفاض معدالت
التحصين الروتيني 5يف القطاعين العام والخاص إىل تعرض لبنان لخطر
أ كبر لتفشي األمراض التي يمكن الوقاية منها باللقاحات.
المرضى :يواجه اللبنانيون الفقراء وغير المؤمن عليهم  -الذين يقدر
عددهم بنصف إجمايل السكان  -والمهاجرون الذين يحتاجون إىل العالج
يف المستشفيات ،مطالبات بدفع ودائع مالية كبيرة للحصول على
الدخول اآلمن .حواجز التكلفة اإلضافية شائعة  ،بما يف ذلك اختبارات
 PCR6لكوفيد 19-المطلوبة إلجراءات المرضى الداخليين وتكاليف

تصوير :جعفر حمدان /منظمة ميدير /متطوع يف صحة المجتمع يف واحدة من مرا كز الرعاية الصحية
األ ّولية يف جنوب لبنان.

معدات الحماية الشخصية 7.بدون نقود ،يضطر المرضى اليائسون إىل
بيع األصول أو اقتراض األموال بسعر فائدة غير مناسب أو التأخير يف
طلب الرعاية أو التخلي عنها .يف الوقت نفسه ،تؤدي ندرة األدوية وعدم
القدرة على تحمل تكلفتها  -ال سيما تلك المستخدمة إلدارة األمراض
غير المعدية مثل ارتفاع ضغط الدم والسكري  -إىل زيادة االستشفاء
بين هؤالء المرضى .هذا الوضع شائع بشكل خاص بين كبار السن ،الذين
يمثلون معدالت عالية من األمراض غير المعدية وتدهور الحالة الصحية
8
منذ عام .2019
ً
سابقا على الرعاية الصحية األولية
قد يكون اللبنانيون الذين حصلوا
من خالل مقدمي خدمات الرعاية الصحية الخاصة ،وكذلك المهاجرين،
غير مدركين أو غير مرتاحين بشأن طلب الرعاية من خالل شبكة الرعاية
الصحية األولية العامة .تزيد تكاليف النقل ،التي يضاعفها نقص الوقود،
من التأثير على أولئك الذين يعيشون يف المجتمعات المحرومة من
الخدمات واألشخاص الذين يعانون من إعاقة أو تحديات يف التنقل ،ومن
بينهم النساء وكبار السن والممثلون بشكل غير متناسب 9.من المرجح
أن تؤثر موارد األسرة المتناقصة وتقنين الرعاية بشكل غير متناسب على
النساء وكبار السن .من المرجح ً
أيضا أن تبلغ األسر التي تعولها النساء
عن عدم حصولهن على الرعاية مقارنة بنظرائهن من الذكور 10.يف بيئة
انخفاض الوصول إىل الرعاية الصحية ،تتحمل النساء ً
أيضا أعباء رعاية
متزايدة ،مما يزيد من إعاقة قدرتهن على الوصول إىل الرعاية و/أو سبل
العيش المهنية .هذه األنماط شائعة بين النساء المهاجرات اللوايت يبلغن

 2مثل المنظمات غير الحكومية أو المجاالت المتعلقة بالعلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات.
 3هيئة األمم المتحدة للمرأة ،منظمة الصحة العالمية ،الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية ،صندوق األمم المتحدة للسكان ،وحدة التنسيق المشتركة بين الوكاالت (https://www2.unwomen..)2020
org/-/media/field%20office%20arab%20states/attachments/publications/2020/07/ga%20lebanon%20no4/gender%20alert%20on%20covidlebanon%20issue%204.pdf?la=en&vs=4317
https://www2.unwomen.org/-/media/field%20office%20arab%20states/attachments/publications/2020/07/ga%20lebanon%20no4/gender%20alert%20on%20
4
covidlebanon%20issue%204.pdf?la=en&vs=4317
 5انخفض استخدام خدمات التطعيم الروتينية (غير كوفيد) على المستوى الوطني بنسبة  31يف المائة من تشرين األول/أ كتوبر  2019حتى نيسان/إبريل  .2020يف القطاع الخاص ،تقلص توفير خدمات
التطعيم بنسبة  46.9يف المائة بشكل رئيسي بين شباط/فبراير ونيسان/إبريل ( 2020زياد وآخرون / 2021 ،تأثير جائحة كوفيد -19على االستفادة من خدمات التحصين الروتينية يف لبنان)
 6اختبارات تفاعل البوليميراز المتسلسل ،تكلف ما بين  100،000و  150،000ليرة لبنانية عند مقدمي الخدمات العامة والخاصة على التوايل .سعر الفائدة العام ً
وفقا لـ https://www.moph.gov.lb/en/
.DynamicPages/index/127/44574/the-cost-of-pcr-test-at-governmental-hospitals-reduced-to-lbp-100-000-starting-monday accessed 23 July 2021
 7قرار وزارة الصحة العامة رقم  2 ،1351تشرين الثاين/نوفمبر  ،2020والذي يطالب المرضى بتغطية التكاليف اليومية (تتراوح بين  200000و  400000ليرة لبنانية يف اليوم)
 8دراسة غير منشورة أجراها صندوق األمم المتحدة للسكان ووكالة الفضاء الكندية بالتعاون مع المقاصد وجامعة كبار السن يف الجامعة األمريكية يف بيروت وأظهرت أن  72يف المائة من المشاركين يف
االستقصاء يعانون من مرض مزمن.
 -CAS 9مسح القوى العاملة وظروف المعيشة األسرية  2019-2018لبنان http://www.cas.gov.lb/images/Publications/Labour%20Force%20and%20Household%20Living%20
Conditions%20Survey%202018-2019.pdf
 10أظهر التقييم الذي أجرته منظمة كير 2020 ،أن  34يف المائة من األسر التي تعولها نساء أفادوا بعدم حصولهم على الرعاية مقابل  25يف المائة من األسر التي يعولها رجال.

09

خطة االستجابة اإلنسانية 2022 - 2021

بشكل متزايد عن لجوئهن إىل العمل المهين أو االستغاليل أو الخطير أو
غير القانوين لتلبية احتياجاتهن األساسية 11.قد يواجه األشخاص الذين
ينتمون إىل األقليات الجنسية والنوعية/الجنسانية حواجز متزايدة يف
12
التماس الرعاية الصحية األساسية خو ًفا من وصمة العار والتمييز.

قطاع التغذية
إن الوضع االقتصادي السيئ هو عامل محدد تقريبي لسوء التغذية.
يؤدي الفقر إىل عدم كفاية المدخول الغذايئ ،والحصول على الرعاية
الطبية دون المستوى األمثل ،وسوء النظافة وبيئة رعاية األطفال دون
المستوى .األزمة االقتصادية الحالية وتأثيرات جائحة كوفيد -19على
صحة األطفال والنساء وحالة التغذية قد تهدد المكاسب التي تحققت
يف بقاء الطفل على قيد الحياة على مدى العقود القليلة الماضية.
ً
ضعفا
تؤدي األزمة يف لبنان إىل انخفاض كبير يف وصول السكان األكثر
إىل أنظمة غذائية متنوعة من الناحية التغذوية .يمكن أن يؤدي هذا يف
النهاية إىل زيادة وفيات األمهات واألطفال المرتبطة بأمراض األم والطفولة
والهزال والتقزم ونقص المغذيات الدقيقة .يف هذا السياق ،غال ًبا ما
تكون النساء أ كثر عرضة من الرجال لسوء التغذية بسبب متطلباتهن
الفسيولوجية المختلفة ،واألعراف االجتماعية والثقافية التي غال ًبا ما
تجعل األسر تعطي األولوية لالحتياجات الغذائية ألفراد األسرة من الذكور
يف مواجهة نقص الغذاء.
تزداد االحتياجات الغذائية أثناء الحمل والرضاعة لدعم نمو الجنين والرضع
إىل جانب التغ ّيرات يف أنسجة األم والتمثيل الغذايئ .المراهقات معرضات
بشكل متسا ٍو ألنهن بحاجة إىل البروتين والحديد والمغذيات الدقيقة
األخرى لدعم طفرة نمو المراهقات وتلبية احتياج الجسم المتزايد على
الحديد أثناء الحيض .لذلك ،فإن الوجبات الغذائية دون المستوى األمثل
خالل هذه الفترة تمنع نموهم ونمو الجنين غال ًبا مما يؤدي إىل نتائج
سلبية أثناء الوالدة بما يف ذلك ّ
الرضع الذين يعانون من سوء التغذية.
ّ
والرضع وصغار األطفال الروتينية يف لبنان ال
ممارسات تغذية األمهات
ترىق إىل أهداف التغذية العالمية .أشارت الدراسة االستقصائية األخيرة
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تصوير :ماريا كلينر  /منظمة العمل ضد الجوع  /تقيس محيط ذراع الطفل لتقييم حالته التغذوية
لطلب العناية الطبية حسب الحاجة

التي أجريت يف عام  2009إىل أن معدالت الرضاعة الطبيعية الحصرية
تبلغ  40يف المائة بين الرضع بعمر شهر واحد و  2يف المائة فقط بين
األطفال الذين تتراوح أعمارهم بين  5-4أشهر .تشير الدالئل البرمجية
المستجدة إىل أن المعدالت أقل من ذلك حال ًيا .تعرضت النساء للقوالب
النمطية الجنسانية الضارة فيما يتعلق بالرضاعة الطبيعية ،مما يؤدي إىل
أشكال مختلفة من التمييز .يعتبر وصم الرضاعة الطبيعية يف األماكن
العامة وأماكن العمل مصدر قلق رئيسي ألنه يعرض النساء للضغط
أو الترهيب ويقلل من احتمالية الرضاعة الطبيعية .ويتفاقم هذا بسبب
سوء فهم عام مفاده أن حليب األطفال هو أفضل طريقة تغذية للرضع
وصغار األطفال .نتيجة لذلك ،تشهد البالد زيادة يف التبرعات العينية من
بدائل لبن األم استجابة لألزمة .لسوء الحظ ،ال يتم تقديم هذه التبرعات
بما يتماشى مع المعايير الوطنية والدولية وآليات التنسيق ذات الصلة.
قد تساهم المخاطر المتعددة المرتبطة باإلطعام الصناعي غير المستهدف
يف تدهور الحالة الصحية والتغذوية للرضع وصغار األطفال.

المنظمة الدولية للهجرة .2021 ،تقييم االحتياجات والضعف للمهاجرين يف لبنان .المنظمة الدولية للهجرة ،جنيف.
https://www.hrw.org/news/2019/09/03/lebanon-end-systemic-violence-against-transgender-women
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قطاع األمن الغذائي
تغير الوضع يف لبنان بشكل كبير يف عام  .2020ارتفاع األسعار واألزمة
االقتصادية ،التي تفاقمت بسبب تأثيرات جائحة كوفيد ،-19أثرت على
ً
تهميشا هم األكثر تضر ًرا.
جميع الفئات السكانية يف لبنان ،وكان األكثر
أدت الوتيرة المقلقة لخفض قيمة العملة والتضخم منذ أ كتوبر  2019إىل
إفقار أ كثر من نصف سكان لبنان وتقري ًبا جميع الالجئين السوريين .كما
عرضت حوايل نصف السكان المهاجرين لخطر انعدام األمن الغذايئ .مع
استمرار عدم معالجة األسباب الجذرية لألزمة ،فإن استمرار تدهور الوضع
يهدد بدفع المزيد من الناس إىل براثن الفقر وانعدام األمن الغذايئ.
أصبح الوصول إىل الغذاء وتوافره من القضايا الرئيسية ،حيث أصبحت
أسعار المواد الغذائية بعيدة المنال بالنسبة لمعظم الناس ،ويواجه تجار
التجزئة تحديات خطيرة إلعادة التخزين والحفاظ على أعمالهم قائمة.
نظ ًرا ألن المواد الغذائية ذات األسعار المعقولة أصبحت أ كثر ندرة ،فإن
المنافسة على الموارد األساسية والتوترات االجتماعية آخذة يف االرتفاع
ً
أيضا .يهدد التدهور المطرد لجميع األدوات االقتصادية األساسية قدرة
األسواق على العمل وتقديم المساعدة والخدمات االجتماعية ،بما يف ذلك
مساعدات اإلغاثة ومن المتوقع أن يؤدي تقليص اإلعانات االقتصادية إىل
ً
ضعفا.
تفاقم المؤشرات االجتماعية خاصة بالنسبة للفئات األكثر
تشير تقديرات البنك الدويل وأرقام السكان ً
وفقا إلدارة اإلحصاء المركزية/
منظمة العمل الدولية ،إىل أن  1.7مليون لبناين قد وقعوا يف براثن الفقر
وً 850
ألفا يف الفقر المدقع يف عام  .2020يف آذار/مارس  ،2021مع
األخذ يف االعتبار التأثير الناجم عن التضخم والتغ ّيرات يف الدخل وعوامل
االقتصاد الكلي األخرى ،تم تعديل معدل انتشار الفقر إىل  78يف المائة
( 3ماليين شخص) وانتشار الفقر المدقع إىل  36يف المائة ( 1.38مليون
شخص) بين اللبنانيينُ .تستكمل تقديرات الفقر المدقع ،المعروف ً
أيضا
باسم "فقر الغذاء" ،ببيانات حديثة حول انعدام األمن الغذايئ بين السكان
اللبنانيين .وعلى الرغم من صعوبة المقارنة مع مستويات ما قبل األزمة،
سريعا للفقر أُجري يف عام  2016ولم يتم نشره ،وجد أن
تقييما
إال أن
ً
ً
 2.5يف المائة من اللبنانيين كانوا يعانون من انعدام األمن الغذايئ يف ذلك
الوقت .يف تناقض حاد ،أثّر انعدام األمن الغذايئ على  22يف المائة من
جلت أعلى
األسر اللبنانية يف آذار(مارس)/نيسان (إبريل)  ،2021حيث ُس ِّ
نسبة انتشار يف محافظة الشمال ( 27يف المائة) وأدناها يف محافظة جبل
لبنان ( 16يف المائة) .النساء والفتيات واألسر التي تعولها نساء أ كثر
عرضة النعدام األمن الغذايئ بسبب األعراف األبوية وأدوار الجنسين .من
بين  210،000مهاجر يعيشون حال ًيا يف لبنان 75٪ ،منهم نساء43٪ ،
( )90،300معرضون النعدام األمن الغذايئ ،حيث يتبنون استراتيجيات
مواجهة سلبية بسبب نقص الغذاء أو المال لشراء الطعام.
يعد االنخفاض الحاد يف فرص إدرار الدخل والتضخم المفرط من العوامل
الرئيسية لزيادة مستويات الفقر المدقع وانعدام األمن الغذايئ ،حيث ال
تستطيع األسر اللبنانية والمهاجرة االعتماد فقط على شبكات األمان
االجتماعي للتخفيف من تأثير هذه الصدمات .سيتعين مراجعة البيانات
المتعلقة باألشخاص المحتاجين باستمرار ،ال سيما أنه من المتوقع أن
يؤدي اإللغاء القادم لإلعانات إىل تعميق وزيادة نقاط الضعف والضبابية
بشأن متى ستقوم شبكات األمان االجتماعي التي ترأسها الحكومة ،مثل
البرنامج الوطني لدعم األسر األكثر فق ًرا وشبكة األمان االجتماعي يف
حاالت الطوارئ ( ،)ESSNبتوسيع نطاق التغطية.

تصوير :جوليو أوريليا  /برنامج األغذية العالمي  /كاستجابة ألزمات لبنان ،يدعم برنامج األغذية
العالمي اآلن واحد من بين ستة أشخاص يف البالد وتع ّد تلك النسبة هي األكبر منذ أ كثر من أي وقت
مضى يف تاريخ المنظمة

قطاع التعليم
تعرض أ كثر من  1.2مليون طفل يف سن الدراسة لتعطل تعليمهم يف
عام  2020وحده ،مع ترك  400000طفل خارج المدرسة نتيجة للفقر
وعوامل أخرى .باإلضافة إىل األزمة االقتصادية ،واجه نظام التعليم يف البالد
بالفعل ثالث أزمات رئيسية أخرى .1 ،أزمة الالجئين السوريين .2 ،جائحة
كوفيد ،-19و  .3انفجارات مرفأ بيروت.
تجبر األزمة االقتصادية العائالت ،وال سيما األسر اللبنانية والمهاجرة األكثر
ً
ضعفا ،على تكييف استراتيجيات التأقلم المرتبطة بسبل العيش .ويشمل
ذلك :خ ّفضت األسر إنفاقها على التعليم بنسبة  50يف المائة (برنامج
األغذية العالمي  ،)2021و 15يف المائة منهم غير ملتحقين بالمدارس
(اليونيسف) و 9يف المائة منهم يرسلون أطفالهم للعمل (اليونيسف)
فضال ً عن تزويج .المراهقات/الفتيات لتخفيف العبء االقتصادي على
األسر .بالتوازي مع ذلك ،ارتفعت تكلفة التعليم مع عدم قدرة العديد
من العائالت على تحمل تكاليف الكتب واألدوات المدرسية أو معدات
تكنولوجيا المعلومات للتعلم عبر اإلنترنت.
يكافح قطاع التعليم يف البالد ً
أيضا لالحتفاظ بالمعلمين بسبب تناقص
ضغطا إضاف ًيا على قطاع التعليم
قيمة العملة المحلية ،مما يضع
ً
العام ،الذي يواجه بالفعل قيودًا شديدة من حيث البنية التحتية المتاحة
للمدارس وجودة التعليم وتقديم الخدمات .يتفاقم الوضع أ كثر بسبب
الزيادة المتوقعة من  100،000إىل  120،000طالب تم تحويلهم
من المدارس الخاصة إىل المدارس الحكومية من  2019/2020إىل
 .2021/2022هذه التحويالت الحادة يف التركيبة السكانية للطالب
تح ّد بشكل خطير من قدرة نظام المدارس العامة على ضمان الظروف
األساسية ،بما يف ذلك الموارد البشرية الكافية ،لتوفير تعليم مالئم
وشامل وعايل الجودة يلتزم بالمعايير الوطنية والدولية للتعليم وحماية
الطفل .العوامل المركبة لالنهيار االقتصادي ،وعدم القدرة على دفع أجور
المعلمين ،وتكاليف النقل ،والوقود للحفاظ على اإلنارة ،وتوافر اإلمدادات،
والمساحة ،والوباء تسحق قدرة الوزارة على فتح المدارس يف العام
الدراسي المقبل .سيؤدي ذلك إىل تفاقم مشكالت ما قبل األزمة حيث
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تصوير :فؤاد شوفاين/يونيسف

تصوير :أوتشا /بيروت

أن معدالت األمية وتعلّم الحساب لدى األطفال يف جميع أنحاء البالد أقل
من المتوسط مقارنة ببقية منطقة الشرق األوسط.

وإطالق المزيد من مياه الصرف غير المعالجة يف الحقول المفتوحة
واألنهار والبحر ،مما يؤدي يف النهاية إىل خلق مشاكل خطيرة يف الزراعة
وصحة المجتمع.

قطاع المياه والصرف الصحي
والنظافة
تهدد األزمة االقتصادية الحالية بشدة قدرة المجتمعات اللبنانية على
الوصول إىل المياه الصالحة للشرب يف مساكنهم .بينما يقوم مقدمو
الخدمات العامة (مؤسسات المياه والبلديات) بقطع خدمات إمدادات
المياه بسبب القيود المالية وعدم القدرة على شراء الوقود لمواجهة
تحديات خدمات كهرباء لبنان وكهرباء زحلة ( ،)EdL/EdZوتعتمد األسر
بشكل متزايد على صهاريج المياه من أجل تعويض النقص.
ً
ومكلفا ،حيث تصل
يعتبر سوق شاحنات نقل المياه محفو ًفا بالمخاطر
تقارير زيادة األسعار إىل  24-8ضعف سعر نظام اإلمداد العام .تؤكد
التقديرات الصادرة عن قطاع المياه والصرف الصحي والنظافة مثل هذه
التحذيرات :حيث أوضحت مقارنة بين أسعار السوق لعام  2021لنقل
المياه بالشاحنات مقابل دعم مكائف من خالل توفير الوقود ،أن نقل المياه
بالشاحنات أ كثر تكلفة بمقدار  12مرة على األقل من توفير مياه الشبكة
العامة .عالوة على ذلك ،أظهر رصد أسعار المياه على مستوى القطاع أنه
يف األشهر الستة الماضية ،ارتفع سعر صهاريج المياه بمعدل  4أضعاف
بينما ارتفع سعر المياه المعبأة بين  2و 5أضعاف .يف الوقت الحايل،
قلصت جميع مؤسسات المياه األربعة يف البالد خدماتها أو توقفت عن
تقديمها وال ُيتوقع أن يتحسن الوضع يف األشهر المقبلة ،مما يترك جز ًءا
محروما أو يعتمد على مقدمي خدمات غير آمنين.
كبي ًرا من السكان
ً
وبالمثل ،فإن نظام الصرف الصحي يف لبنان ينهار مع توقع توقف جمع
النفايات الصلبة يف األسابيع المقبلة ،مما يؤدي إىل بيئة قد تسبب
األمراض المنقولة بالمياه وأنواع أخرى من التفشي .تعد إدارة مياه
الصرف ً
أيضا مشكلة تتعلق بمحطات المعالجة التي يتم إغالقها تدريج ًيا

12

ً
ضعفا على دفع
نظ ًرا لنقص الموارد المالية ،تستمر قدرة األسر األكثر
ثمن المياه المنقولة بالشاحنات وخدمات إزالة الحمأة يف االنخفاض .يلجأ
المزيد من األفراد إىل استراتيجيات المواجهة السلبية مثل استهالك المياه
غير الصالحة للشرب أو التغوط يف العراء ،مما يعرض صحة السكان
ونظافتهم لخطر كبير ،ويؤثر بشكل غير متناسب على النساء والمراهقات
الاليئ قد يواجهن تحديات إضافية تتعلق بإدارة النظافة الشخصية يف
فترة الطمث .ستؤدي األسر التي تعطي األولوية للحصول على الغذاء
واالحتياجات األساسية األخرى على نظافتها الشخصية وشراء المواد
الصحية إىل زيادة خطر تفشي األمراض الخطيرة والتأثير على الجهود
المبذولة للح ّد من تأثير تفشي وباء كوفيد.-19

حماية الطفل والعنف القائم
على النوع االجتماعي
لقد أدى الوضع االقتصادي الحايل إىل تعريض النساء والفتيات بشكل
ً
وفقا لنظام إدارة
أ كبر لخطر سوء المعاملة والعنف واالستغالل.
معلومات العنف القائم على النوع االجتماعي ،منذ عام  ،2020كانت
هناك زيادة كبيرة يف نسبة اللبنانيين (النساء يف الغالب) الذين يسعون
للحصول على خدمات العنف القائم على النوع االجتماعي (من  21٪يف
 2018إىل  26٪يف  2019و 35٪يف  .)2020عالوة على ذلكُ ،يظهر تحليل
تقرير قطاع حماية الطفل الحاجة المتزايدة لخدمات الدعم النفسي
واالجتماعي .بين كانون الثاين/يناير ومايو/أيار  32٪ ،2021من األطفال
الذين تم الوصول إليهم من خالل تقديم الدعم النفسي واالجتماعي
المرك ّز ( )FPSSو 30٪من األطفال الذين تم دعمهم من خالل تدخالت
إدارة الحاالت كانوا لبنانيين ،مقارنة بـ  10٪و 18٪فقط على التوايل لنفس
الفترة من عام  .2020أدت المستويات المتزايدة للديون والصعوبات
يف دفع اإليجار أو شراء المواد األساسية إىل تعريض النساء والفتيات
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إىل الخدمات .تزداد الحاجة إىل الدعم النفسي واالجتماعي وإدارة الحالة
بسبب زيادة االعتماد على آليات التأقلم الضارة .من المرجح ً
أيضا أن
تزداد الحاجة إىل الدعم القانوين.

المهاجرين

اللبنانيات والمهاجرات واألفراد المهمشين اآلخرين ألشكال مختلفة من
العنف بما يف ذلك االستغالل الجنسي واالتجار بالبشر ،مما يزيد ً
أيضا
من مخاطر آليات المواجهة الضارة مثل زواج األطفال والجنس من أجل
البقاء على قيد الحياة .غال ًبا ما ال يتم اإلبالغ عن حوادث االستغالل
الجنسي ،ال سيما بين الفتيات وأعضاء مجتمعات الميم  +والمهاجرين
بسبب الخوف من االنتقام ،ونقص المعلومات حول آليات اإلبالغ والدعم
القانوين المحدود المتاح.

يف  ،2021-2020تشير التقييمات بوضوح إىل أن األزمة االقتصادية
تتسبب يف معاناة شديدة للمهاجرين من النساء والرجال وأطفالهم يف
لبنان .كما تشير التقييمات المنشورة يف أيار/مايو  2021إىل أن أ كثر من
 50يف المائة من المهاجرين عاطلون عن العمل ،ونسبة مماثلة غير قادرة
على تلبية االحتياجات الغذائية األساسية .عالوة على ذلك ،فإن انعدام
األمن يف المالجئ منتشر ،ال سيما يف أعقاب تفجيرات مرفأ بيروت .تشير
األرقام اإلرشادية إىل أن ما يقرب من نصف المهاجرين يعيشون يف ظروف
إيواء متدنية ،تتميز بالبنايات غير اآلمنة ،واالكتظاظ ،والتهديد باإلخالء.
 45يف المائة من أ كثر من  1000مهاجر شملهم االستطالع ،مقسمون
بالتساوي بين الذكور واإلناث ،لم يتمكنوا من الوصول إىل مياه الشرب
المأمونة ،وأشاروا إىل عدم كفاية المراحيض ومرافق الطهي .سبقت عدم
قدرة المهاجرين على الوصول إىل الرعاية الصحية األزمة ،وتفاقمت بسبب
تضاؤل اإلمدادات الصيدالنية ،وارتفاع تكاليف المستشفيات ،وتناقص
الوصول إىل المرافق الصحية بسبب جائحة كوفيد .19-وال يزال الوصول
إىل خدمات الصحة الجنسية واإلنجابية يشكل فجوة كبيرة للمهاجرات.

ً
وفقا ألحدث تقرير للمراقبة يف الوقت الفعلي  ،فقد زادت حاالت عمل
األطفال بشكل ملحوظ مقارنة بالربع الرابع من عام  2020وأصبحت أبرز
مخاطر حماية الطفل ،يليها العنف ضد األطفال والسلوكيات التأديبية
العنيفة .شهد الشركاء يف مجال العنف القائم على النوع االجتماعي
ً
أيضا زيادة يف مخاطر العنف القائم على النوع االجتماعي يف مكان
العمل للبنانيين والمهاجرين ،حيث يتعرض المزيد من النساء للتحرش
الجنسي يف مكان عملهن ألنهن ال يستطعن تحمل فقدان وظائفهن
ً
(وفقا لتقرير  GBVIMSللربع األول  ،2021يف المائة  29من حوادث
ّ
العنف الجنسي المبلغ عنها حدثت يف مكان العمل).

ترتبط الصعوبات التي يواجهها المهاجرون جزئ ًيا باالنتهاكات التي قد
يواجهونها يف ظل نظام الكفالة 73 .يف المائة من العامالت المهاجرات
اللوايت ساعدهن الشركاء يف عام  2020أفدن بأن األجور محتجزة.
المهاجرون معزولون يف لبنان ويواجهون عقبات يف الوصول إىل الخدمات
المرتبطة باللغة واالختالف الثقايف والخوف ،خاصة بالنسبة لمن هم يف
وضع غير قانوين .غال ًبا ما ال يمتد الدعم اإلنساين والدعم الذي ترعاه الدولة
إىل المهاجرين .أظهر تقييم منتصف عام  2020أن  95يف المائة من
المستجيبين لم يتلقوا أي مساعدة إنسانية ،على الرغم من أن  80يف
المائة منهم أبلغوا عن صعوبة يف توفير الغذاء.

ال يزال لبنان يتمتع بواحد من أعلى معدالت األطفال يف الرعاية السكنية
يف العالم مع ما يقدر بنحو  24000طفل ،وقد تأثر وضعهم بإغالق
مرافق الرعاية االجتماعية بسبب كوفيد 19-وانفجارات مرفأ بيروت.
لم تعد بعض المرافق السكنية قادرة على البقاء ،وذلك بسبب العدد
المتزايد من األسر التي تضع األطفال يف الرعاية السكنية حتى يتمكنوا
من الحصول على ما يكفي من الطعام والذهاب إىل المدرسة .عادة ما
يكون األطفال المخالفون للقانون ،واألطفال المتجر بهم ،واألطفال غير
المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم ،واألطفال الضحايا والشهود من
ً
ضعفا واألكثر عرضة للخطر .يتعرض األطفال ً
أيضا
بين الفئات األكثر
لخطر أ كبر فيما يتعلق باالضطرابات االجتماعية مع مشاركة ملحوظة
لألطفال ،معظمهم من اللبنانيين ،تم اإلبالغ عنها خالل المظاهرات
واالحتجاجات األخيرة على مستوى البالد  -والتي يمكن أن تؤدي إىل
التعرض للعنف و/أو االعتقال واالحتجاز غير القانونيين.

ارتفاعا كبي ًرا يف أعداد الراغبين يف مغادرة لبنان.
الظروف الصعبة تشهد
ً
كان هذا يف البداية بسبب األزمة االقتصادية ،ولكن ظهور كوفيد،19-
وزيادة التدهور االقتصادي ،وانفجارات مرفأ بيروت ،زادت من احتياجات
عودة المهاجرين .تشير أرقام عام  2021إىل أن نوايا العودة ال تزال كبيرة.
لكن المخاوف القانونية والمالية والمتعلقة بالحماية تترك الكثيرين
غير قادرين على العودة .وتزداد عملية العودة تعقيدًا بالنسبة لألطفال
المهاجرين غير المسجلين ،والذين يقدر عددهم بنحو  15000يف البالد،
والذين يثير وضعهم غير القانوين مخاوف بشأن القدرة على الوصول إىل
الخدمات األساسية.

تصويرEmbrace :

إىل جانب حماية الطفل والعنف الجنسي والعنف القائم على النوع
االجتماعي ،يؤدي تدهور الوضع االجتماعي واالقتصادي إىل تفاقم
تحديات الحماية عبر جميع الفئات السكانية .يواجه األشخاص ذوو
االحتياجات الخاصة واإلعاقات وكبار السن المزيد من الحواجز يف وصولهم

ويف مواجهة تزايد انعدام األمن االقتصادي والمأوى واألمن الغذايئ ،أصبح
المهاجرون المتبقون يف لبنان محاصرين بشكل متزايد بين خيارات كسب
العيش المتضائلة وتزايد األوضاع الهشة ،مما يزيد من ضعف قدرتهم
التفاوضية ويعرضهم لخطر أ كبر من االستغالل وسوء المعاملة واألذى
النفسي .الحظت الجهات الفاعلة اإلنسانية وجود معدل ملحوظ للعنف
القائم على النوع االجتماعي بين النساء المهاجرات يف لبنان .ووجدت
دراسة أجريت على  1200صاحب عمل أن  22.5يف المائة يحبسون
دائما أو أحيانًا يف بيوتهم ،ومعظمهم من النساء.
العامل بالمنزل المهاجر
ً

13

خطة االستجابة اإلنسانية 2022 - 2021

ومزمنة وغير قادرين على الوصول إىل خدمات الرعاية األولية يف الوقت
ً
ضعفا .ويقدر
فعالة ،وال سيما الفئات السكانية األكثر
المناسب وبطريقة ّ
إجمايل المعرضين للخطر بحوايل  500000يعانون من حاالت حادة وحوايل
 200000يعانون من حاالت مزمنة.
وبالمثل ،فإن إمدادات المياه العامة وأنظمة معالجة مياه الصرف الصحي،
والتي تعتمد بشكل كبير على الوقود ،قد قللت بشكل كبير من عملياتها
التشغيلية يف جميع أنحاء البالد ،تاركة الماليين يف حاجة مستمرة إىل
الوصول إىل المياه الصالحة للشرب باإلضافة إىل تعريضهم لمخاطر بيئية
ومخاطر صحية عامة وسط جائحة كوفيد .-19وتقدر الجهات الفاعلة
يف قطاع المياه والصرف الصحي والنظافة أن أزمة الوقود الحالية التي
تماما حتى وقت قريب ،قد أدت إىل افتقار 3,690,000
لم تكن واضحة
ً
شخص لمياه الشرب الكافية داخل مناطق مؤسسات المياه األربعة
(بيروت/جبل لبنان والبقاع والجنوب والشمال) .وذلك ،اعتبا ًرا من نهاية
شهر آب/أغسطس .2021

تصوير :ميوز محمد  /المنظمة الدولية للهجرة " /ما تقدمت له ليس هو ما مررت به ،لذلك أنا ركضت
بعيدًا عن أرباب العمل هؤالء"

يمكن لهذه الممارسات أن تخلق ظرو ًفا ال تطاق للمهاجرين إىل حد االنتحار
أو الهروب بشكل يعرضهم للخطر .خالل عام  ،2008تويف مهاجر واحد يف
المتوسط بسبب مثل هذه الظروف ،ويشير تقرير عام  2019إىل أن هذه
ً
ووفقا لتقرير عام  ،2020قال ما يقرب من نصف
الظروف ال تزال سائدة.
عدد النساء المهاجرات الاليئ عولجن من أمراض تتعلق بالصحة النفسية،
إنهن تعرضن لالعتداء الجسدي و/أو الجنسي ،وكان نصفهن لديهن نزعه
حادة إىل االنتحار.

الخدمات اللوجستية
يعتمد لبنان بشكل كبير على استيراد الوقود ،ومنذ آب/أغسطس
 ،2021يعاين البلد من نقص حاد يف الوقود وإمدادات الكهرباء مما يهدد
بشكل خطير توفير الخدمات األساسية مثل الرعاية الصحية والمياه مما
يع ّرض مئات اآلالف من األسر عبر جميع الفئات السكانية لخطر وقوع
كارثة إنسانية .واضطرت شركة كهرباء لبنان المنتجة للكهرباء إىل تكثيف
تقنين الطاقة الكهربائية وإغالق بعض محطات توليد الكهرباء نتيجة
عدم توفر الوقود.
كما اضطرت العديد من المستشفيات والمرافق الصحية يف لبنان إىل
تقليص أنشطتها بسبب ندرة الوقود وانقطاع التيار الكهربايئ لفترات
طويلة ،مح ّذرة من أنها قد تضطر إىل إيقاف عملياتها التشغيلية إىل أجل
غير مسمى ما لم يتحسن وضع الوقود .فبدون دعم فوري لهذه المرافق
الصحية ،ستكون العواقب جسيمة ،فقد يموت العديد من المرضى يف
وحدات العناية المركزة ووحدات العناية المركزة لحديثي الوالدة ،فضال ً
عن وفاة حديثي الوالدة يف الحاضنات وزيادة معدالت الوفيات ومعدّل
االعتالل بين من يحتاجون إىل خدمات الطوارئ؛ وكذلك ،تلف اإلمداد
العام باللقاحات واألنسولين واألدوية األخرى الحساسة للحرارة؛ باإلضافة
إىل زيادة معدالت االعتالل بين المرضى الذين يعانون من حاالت حادة
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ويشير القطاع إىل أنه إذا لم يتم توفير الوقود لهذه المدن والبلديات
الحيوية ،فلن يتمكن أ كثر من ثلثي السكان اللبنانيين من الحصول على
المياه داخل منازلهم.
كما انتشر تأثير نقص الوقود على نطاق واسع يف العديد من القطاعات
األخرى .حيث تعمل متاجر توفير الطعام ومقدمو خدمات النقل وموظفو
تماما بينما يستمر
شبكات االتصاالت على تقليص خدماتهم أو إيقافها
ً
األطفال يف المعاناة بسبب انقطاع التعليم عبر اإلنترنت بسبب عدم القدرة
على تحمل تكاليف خدمات اإلنترنت ذات النطاق العريض أو نقصها
وانقطاع التيار الكهربايئ بشكل متكرر ولمدد طويلة .ويهدد الوضع ً
أيضا
بإحداث زيادة كبيرة يف الهجرة غير النظامية من لبنان وكان يف بعض
الحاالت مصد ًرا للتوترات والمنافسة المتزايدة بين السكان يف مختلف
الفنون داخل البالد.
كما تأثر المجتمع اإلنساين بشكل كبير بنقص الوقود الذي يمكن أن يعطل
إيصال المساعدات اإلنسانية الحيوية إىل السكان الضعفاء يف البلد الذين
يعانون بالفعل من تداعيات األزمة االقتصادية المتفاقمة باستمرار .ويمكن
أن يكون للوضع الحايل آثار بعيدة المدى للعمليات اإلنسانية والتخطيط
حول استمرارية األعمال التجارية إىل أن يتم وضع حلول أ كثر استدامة.
سيعطي شراء الوقود األولوية لشراء الكميات اإلضافية من الوقود
بتكاليف غير مدعومة دون التقليل/االستغناء عن موارد الوقود المتاحة
والشحيحة يف الدولة ،وستشمل المفاوضات المشاركة المستمرة مع
السلطات والموردين لتسهيل استخراج التصاريح/الموافقات.

تصوير :إدموند خوري/برنامج األغذية العالمي /يف مرفأ بيروت ،حيث أنشأ قطاع الخدمات اللوجستية
وحدات تخزين متنقلة.
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الجزء :3

األهداف االستراتيجية

باتريك فرح  /عمال مهاجرون يف لبنان وسط األزمة
االقتصادية وتفاقم أحوال المواطنين اللبنانيين ،يسعون
جاهدين لكسب العيش

تصوير :جمعية عامل

تصوير :جوليو أوريليا  /برنامج األغذية العالمي

الهدف

الهدف

الهدف الاستراتيجي 3

الاستراتيجي 1

الاستراتيجي 2

تعزيز وصول المهاجرين يف الوقت
المناسب ودون عوائق وبشكل عادل إىل
المساعدة يف مجال الحماية.

دعم قدرة االستجابة للنظام الصحي
اللبناين يف التعامل مع حاالت الطوارئ
الناشئة عن فيروس كوفيد.19-

المهاجرون

استجابة كوفيد

إنقاذ األرواح

توفير الدعم األساسي قصير األجل
ً
ضعفا والمتض ّررين
لألشخاص األكثر
من األزمة االقتصادية لتلبية احتياجاتهم
الحرجة من حيث الرعاية الصحية والغذاء
والتغذية والتعليم والمياه.
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الجزء :4

استراتيجية االستجابة
من المتصور أن تكون خطة االستجابة لحاالت الطوارئ عملية مؤقتة
إىل أن يتم تنفيذ استراتيجية حماية اجتماعية كاملة وشاملة بقيادة
الحكومة وإصالحات عاجلة .وتهدف إىل الربط والتحضير لالنتقال نحو
حلول لمعالجة األسباب الجذرية لألزمة ،تلك الحلول التي لن تأيت إال
من اإلصالحات الهيكلية وتدخالت التنمية الشاملة والمستدامة التي
تقودها الحكومة.
ستستمر الحاجة إىل توفير الحماية المستدامة وتقديم المساعدة
اإلنسانية لالجئين السوريين والفلسطينيين بالتوازي مع خطة االستجابة
للطوارئ وكما هو متوخى يف إطار برنامج خطة لبنان لالستجابة لألزمة
وبرامج األونروا .تم تطوير استراتيجيات القطاع بشكل تعاوين ومتسق
عبر مختلف الخطط التشغيلية لضمان "عدم إلحاق الضرر".

المساءلة لصالح السكان المتضررين
يعطي الفريق القطري اإلنساين األولوية للمساءلة لصالح األشخاص
المتضررين .المساءلة هي اعتراف بكرامة الناس وخبراتهم وقدراتهم.
تماش ًيا مع التزامات اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت بشأن
المساءلة لصالح السكان المتضررين والحماية من االستغالل الجنسي
واالنتهاك الجنسي ،فإن الفريق القطري اإلنساين مسؤول بشكل جماعي
أمام األشخاص ذوي االحتياجات اإلنسانية يف لبنان.
سيتطلع فريق العمل اإلنساين والمجتمع اإلنساين إىل تعزيز نهج
جماعي للمساءلة لصالح السكان المتضررين عند تنفيذ خطة االستجابة
لحاالت الطوارئ ،والبناء على اآلليات واألدوات المتاحة وضمان التآزر مع
المنصات الحالية.
ال تزال هناك فرص للوكاالت اإلنسانية لمراعاة األشخاص من خالل توفير
معلومات دقيقة ويف الوقت المناسب إلنقاذ األرواح ،وإطعام ودعم النهج
الجماعي والتشاركي الذي ُيعلم المجتمعات ويستمع إليها يف جميع
مراحل البرمجة اإلنسانية ،واستخدام شكاواهم ومالحظاتهم لتصميم
البرمجة وتعديلها .سيهدف المجتمع اإلنساين إىل التواصل بشفافية
وفعالية مع األشخاص بالطرق التي يفضلونها مع تحمل المسؤولية
ّ
عن سلوك عمال اإلغاثة (ال سيما فيما يتعلق بالحماية من االستغالل
الجنسي واالنتهاك الجنسي) وجودة الموارد والبرامج وفعاليتها وعدالتها.
ستدعم آليات المساءلة لصالح السكان المتضررين الجماعية كال ً من
النهج الذي يركز على األشخاص والذي ُيرك ِّز على المجتمع لضمان:
أ) الوصول العادل والهادف إىل المعلومات والخدمات المتاحة ،ب)
االستفادة من مشاركة األشخاص المتأثرين بما يف ذلك إدماج الفئات
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المهمشة والمجتمعات التي يصعب الوصول إليها ،ج) تعزيز االتصال
بطريقت ْين بين الشركاء اإلنسانيين والمجتمعات المتضررة باستخدام
لغاتهم المفضلة وأساليب المساعدة.

المساواة بين الجنسين واإلدماج
ال تزال األزمة اإلنسانية يف لبنان تهدد المكاسب التي تحققت بشق
األنفس فيما يتعلق بحقوق المرأة والمساواة بين الجنسين ،مما يؤدي
إىل تدهور ظروف النساء والفتيات واألقليات بين الجنسين بشكل غير
متناسب ،بما يف ذلك األفراد المتحولين جنس ًيا واألفراد غير المطابقين
لنوع الجنس .اعتبا ًرا من عام  ،2021احتل لبنان المرتبة  132من بين 156
دولة يف الفجوة العالمية بين الجنسين يف المنتدى االقتصادي العالمي،
بسبب انخفاض معدالت المشاركة االقتصادية والتمثيل السياسي
والمعايير األبوية االجتماعية والثقافية .هذه الالمساواة المنهجية بين
الجنسين تخلق مزيد من المجتمعات غير المستقرة ،وتجعل النساء
أ كثر عرضة لالستغالل والعنف والفقر وانعدام األمن الغذايئ باإلضافة إىل
نتائج صحية سلبية .باإلضافة إىل الجنس ،فإن عوامل الهوية المتداخلة
األخرى لها تأثير كبير على ضعف السكان المتضررين وقدرتهم على
الوصول بشكل متسا ٍو إىل المساعدة اإلنسانية  -مثل العمر والقدرة
البدنية والنفسية والتوجه الجنسي والهوية الجنسية والوضع القانوين
ومنطقة اإلقامة الجغرافية.
تهدف خطة االستجابة لحاالت الطوارئ إىل ضمان تحديد االحتياجات
والقدرات واألولويات المحدّدة والمتنوعة للنساء والفتيات والرجال
والفتيان واألفراد غير المطابقين للجنس واالستجابة لها .ويعزز دمج
ً
أيضا
المساواة بين الجنسين يف خطة االستجابة لحاالت الطوارئ
يحسن البرمجة من خالل احترام
قائما على حقوق اإلنسان مما
جا
نه ً
ً
ّ
وحماية الحقوق والكرامة المعترف بها عالم ًيا لكل فرد ،كما سيعزّز تأثير
التدخالت اإلنسانية يف لبنان .سيتم إعطاء األولوية لالهتمام بالمساواة
بين الجنسين يف جميع جوانب خطة االستجابة لحاالت الطوارئ :بما يف
ذلك تقييمات االحتياجات والتخطيط االستراتيجي والتنسيق والتنفيذ
والرصد والتقييم .سيتم جمع وتحليل البيانات المصنفة حسب الجنس
والعمر واإلعاقة ( ،)SADDقدر المستطاع ،عبر القطاعات واستخدامها
لتحسين القدرة على الوصول إىل الفئات المهمشة المتنوعة والتأثير
عليها .سيتم دعم التنسيق اإلنساين والمساعدة الفنية وإدارة المعلومات
وجهود المناصرة المتعلقة بالمساواة بين الجنسين من قبل مجموعة
العمل المعنية بالنوع االجتماعي يف لبنان ومجتمع الميم  +فرق العمل
(مجموعة العمل الفرعية) ،التي تشرف على التنسيق المتعلق بالنوع
االجتماعي عبر الصلة بين التنمية اإلنسانية والسالم.
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السيولة النقدية
يجب أن تظل أساليب االستجابة مرنة وقابلة للتكيف مع الظروف
المتغ ّيرة يف لبنان .تتعرض الخدمات المصرفية وسالسل التوريد
ووظائف السوق واستقرار العملة لتحديات مستمرة ومتزايدة ،وتتأثر
أسعار السلع والخدمات األساسية بالتضخم المفرط .ومن المتوقع
ً
أيضا أن تظل أساليب المساعدة داخل خطة االستجابة لحاالت الطوارئ
مستوحاة إىل حد كبير من األساليب الموجودة بالفعل و/أو التي تم
اختبارها ومتسقة معها ،بما يف ذلك األساليب المعتمدة يف إطار خطة
لبنان لالستجابة لألزمة لمساعدة اللبنانيين المستضعفين (بما يف ذلك
البرنامج الوطني لدعم األسر األكثر فق ًرا) أو الالجئين السوريين.
يبلغ المبلغ اإلجمايل للمساعدة النقدية المباشرة التي سيقدمها الشركاء
يف إطار خطة االستجابة لحاالت الطوارئ  2022-2021حوايل 140
مليون دوالر أمريكي ،أي ما يقرب من ثلث متطلبات التمويل اإلجمالية
لخطة االستجابة لحاالت الطوارئ .من هذا المبلغ ،من المخطط توزيع
 27.25مليون دوالر أمريكي ( 20يف المائة) يف شكل مساعدات نقدية
متعدّدة األغراض مكملة لمساعدات أخرى بما يف ذلك التدخالت النقدية
والقسائم الخاصة بالقطاعات .تع ّد المساعدات النقدية متعدّدة األغراض
أمر بالغ األهمية لمساعدة األسر المتض ّررة من نقاط الضعف المتعدّدة
التي تتطلب استجابة شاملة .سيتم توزيع المساعدة بنا ًء على معايير
االستهداف واألهلية الواضحة من قبل المنظمات غير الحكومية ووكاالت
األمم المتحدة التي تعمل بشكل تعاوين عبر القطاعات ،استنادًا إىل
الدروس المستفادة من االستجابة األخيرة التي أعقبت انفجارات مرفأ
بيروت يف آب/أغسطس  ،2020حيث ساعدت المساعدة النقدية ،وال
سيما المساعدات النقدية متعدّدة األغراض ،يف تحقيق االستجابة يف
الوقت المناسب لالحتياجات العاجلة.
سيتم دعم تنسيق المساعدة النقدية  -بما يف ذلك مواءمة قيم التحويل،
وسالل اإلنفاق األدىن للبقاء ( ،)SMEBsوآليات المراقبة/التغذية الراجعة
لما بعد التوزيع  -من قبل مجموعة العمل النقدية اللبنانية التي تم
تجديدها كمنتدى رئيسي مشترك بين القطاعات يهدف ً
أيضا إىل
تعزيز الروابط بين التدخالت اإلنسانية واإلنمائية بما يف ذلك من خالل
التسلسل المناسب بين برامج الطوارئ النقدية قصيرة األجل والحماية
االجتماعية طويلة األجل.

التنسيق
الهدف من هيكل التنسيق هو تسهيل وتمكين التقديم المبديئ
ً
ضعفا مع دعم االنتقال نحو
للمساعدات الطارئة للفئات السكانية األكثر
نهج أ كثر استدامة.
يعتبر كل من المنسق اإلنساين والفريق القطري اإلنساين مسئولين
بشكل عام عن تنفيذ برنامج خطة االستجابة لحاالت الطوارئ.
يتم دعم الفريق ُ
القطري اإلنساين على المستوى التشغيلي من قبل
مركز عمليات الطوارئ الذي يرأسه مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية
ويتألف من منسقي القطاعات لضمان التنسيق المناسب عبر القطاعات.
وسيجري التنسيق القطاعي تحت قيادة وكاالت األمم المتحدة المع ّينة
والقيادة المشتركة للمنظمات غير الحكومية.
يتم التنسيق االستراتيجي مع الحكومة اللبنانية على مستوى المفوضية
السامية مع مكتب رئيس الوزراء/نائب رئيس الوزراء .سيتم تسهيل
التنسيق التشغيلي من قبل قادة القطاعات من خالل الوزارات المختصة.
تماش ًيا مع إستراتيجية الوصول المتفق عليها من قبل الكليات اإلنسانية
العليا ،ستضمن مجموعة عمل وصول المساعدات اتباع نهج مشترك
للمنظمات اإلنسانية العاملة يف إطار خطة االستجابة لحاالت الطوارئ.
تضمن مجموعة عمل وصول المساعدات الرصد المنتظم واإلبالغ
والتحليل لحوادث وصول المساعدات وسياسات تقييد وصولها ،باإلضافة
إىل إبالغ الشركاء اإلنسانيين بأي تقدم يف حوادث وصول المساعدات.
تلتزم الجهات الفاعلة اإلنسانية المشاركة يف خطة االستجابة لحاالت
الطوارئ بااللتزام بمبادئ التشغيل المشتركة التي وافق عليها الفريق
القطري اإلنساين كجزء من استراتيجية وصول المساعدات وتوضيح
كيفية عمل المنظمات اإلنسانية والتزامها تجاه السكان المتضررين
والمواقف المشتركة بشأن القضايا الرئيسية التي تواجه المنظمات
اإلنسانية يف لبنان.
لضمان االتساق والتكامل مع خطط االستجابة التشغيلية الحالية
األخرى ،بما يف ذلك خطة لبنان لالستجابة لألزمة ،سيستمر االنضمام
المناسب على مستوى القطاع .بينما تظل الهياكل متميزة ،سيتم تيسير
أوجه التآزر والمواءمة كلما أمكن ذلك ،بما يف ذلك من خالل التعاون يف
القضايا المشتركة بين القطاعات والشاملة.
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ﻫﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ ﻟﺨﻄﺔ اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﺤﺎﻻت ﻟﻄﻮارئ

)آب  /أﻏﺴﻄﺲ (2021

رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء  /ﻣﻜﺘﺐ ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ
ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء واﻟﻮزارات ذات اﻟﺼﻠﺔ

اﻟﻤﻨﺴﻖ اﻟﻤﻘﻴﻢ/اﻟﻤﻨﺴﻖ اﻹﻧﺴﺎﻲﻧ

اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ ﻣﻊ ﺗﻮاﺟﺪ ﺧﻄﺔ ﻟﺒﻨﺎن ﻟﻼﺳﺘﺠﺎﺑﺔ
ﻟﻸزﻣﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻤﻨﺴﻖ اﻟﻤﻘﻴﻢ  /ﻣﻨﺴﻖ اﻟﺸﺆون
اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻛﺮﺋﻴﺲ ﻣﺸﺎرك.

ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻋﻤﻞ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ

ﺷﺒﻜﺔ اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻐﻼل اﻟﺠﻨﺴﻲ
واﻻﻋﺘﺪاء اﻟﺠﻨﺴﻲ

ﻓﺮﻳﻖ اﻟﻌﻤﻞ اﻹﻧﺴﺎﻲﻧ

ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻋﻤﻞ ﺗﻮﺻﻴﻞ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات

اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﺑﺸﺄن اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ واﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ
اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ

ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻨﻮع اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ

ﻣﺮﻛﺰ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﻄﻮارئ  /ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ ﻣﻜﺘﺐ
ﺗﻨﺴﻴﻖ اﻟﺸﺆون اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ

وﺣﺪة اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ واﻟﺘﺤﻠﻴﻞ

ﻣﻨﺴﻘﻮ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت  /اﻟﻤﻨﺴﻘﻮن اﻟﻤﺸﺎرﻛﻮن،LHIF ، LHDF،
ﺧﻄﺔ ﻟﺒﻨﺎن ﻟﻼﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻸزﻣﺔ ،ﺧﻄﺔ ﻟﺒﻨﺎن ﻟﻼﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻸزﻣﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت،
ﻣﻤﺜﻞ اﻟﻤﺎﻧﺢ اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻲ

ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﻄﻔﻞ
واﻟﻌﻨﻒ اﻟﻘﺎﺋﻢ
ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻮع
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ

اﻷﻣﻦ اﻟﻐﺬاﻲﺋ

اﻟﺼﺤﺔ

اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ

اﻟﻤﻴﺎه واﻟﺼﺮف
اﻟﺼﺤﻲ واﻟﻨﻈﺎﻓﺔ

اﻟﺘﻐﺬﻳﺔ

اﻟﻤﻬﺎﺟﺮون

اﻟﺨﺪﻣﺎت
اﻟﻠﻮﺟﺴﺘﻴﻪ

ﺻﻨﺪوق اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة
ﻟﻠﺴﻜﺎن

ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻷﻏﺬﻳﺔ
اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ/أ ﻛﺘﺪ

ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺼﺤﺔ
اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ/ﻣﺆﺳﺴﺔ
ﻋﺎﻣﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ

اﻟﻴﻮﻧﻴﺴﻒ

ﻳﻮﻧﻴﺴﻒ

اﻟﻴﻮﻧﻴﺴﻒ

اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ
ﻟﻠﻬﺠﺮة

ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻷﻏﺬﻳﺔ
اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ

اﻟﻴﻮﻧﻴﺴﻒ

ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة
ﻟﻠﻤﺮأة

اﻧﻘﺎذ اﻟﻄﻔﻮﻟﻪ

اﻟﻌﻤﻞ ﺿﺪ اﻟﺠﻮع

ﻃﻔﻞ اﻟﺤﺮب  -ﻫﻮﻟﻨﺪا

ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻘﻄﺎﻋﻲ ،اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻲ ﻣﻊ اﻟﻮزارات اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ وﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ اﻷﻃﺮ اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ
ﺑﻤﺎ ﻲﻓ ذﻟﻚ ﺧﻄﺔ ﻟﺒﻨﺎن ﻟﻼﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻸزﻣﺔ
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المحتاجون والمستهدفون

إجمايل المتطلبات (بالدوالر األمريكي)

383

عدد المحتاجين*

مليون دوالر أمريكي

1.9

عدد المستهدفين*

مليون

1.1

مليون

مالحظة * يتم احتساب هذا على أساس القطاع الذي يضم أ كبر عدد من األشخاص المحتاجين والمستهدفين من اللبنانيين و المهاجرين فقط.

المحتاجون
ُ

المستهدفون

إجمايل المتطلبات

القطاع

المياه والصرف الصحي
والنظافة

 1.86مليون

 1.09مليون

 20.26مليون
دوالر

األمن الغذايئ

 1.47مليون

 0.49مليون

 115.40مليون
دوالر

الصحة

 1.36مليون

 0.25مليون

 129.98مليون
دوالر

التغذية

 0.83مليون

 0.40مليون

 25.00مليون
دوالر

التعليم

 0.40مليون

 0.22مليون

 32.93مليون
دوالر

حماية الطفل
والعنف القائم على النوع
االجتماعي

 0.36مليون

 0.10مليون

 29.45مليون
دوالر

المهاجرون

 0.12مليون

 0.04مليون

 20.00مليون
دوالر

الخدمات اللوجستية*

 3.69مليون

 2.33مليون

 10.00مليون
دوالر

* يشمل الرقم تقديم الدعم للسكان غير اللبنانيين والمهاجرين المستهدفين يف خطة االستجابة هذه.
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