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ي لبنان ومنسقة الش منسقةال
 
   اإلنسانية ؤونالمقيمة لألمم المتحدة ف

نجاة رشدي  السيدة  
وت  –مالحظات للصحفيي    –خطة االستجابة لحاالت الطوارئ  بي   

ين األول/ أكتوبر  1 2021تشر  
 

 
ي الصحفيي   

ي وسادت 
 سيدات 

ي بيت األمم 
 

 بكم ف
ً
 المتحدة صباح الخي  وأهال وسهال

 
ي منسق

ي لبنان، ةبصفت 
ي ممثلي بحضور و  األمم المتحدة للشؤون اإلنسانية ف 

يسعدنا الرد  ، الموجودين معي اليوم المجتمع اإلنسان 
ة.  عل أسئلتكم بعد  ي مباشر

 مالحظان 
 

ة،   ي الميدانية األخير
ي زياران 

  ف 
ُ
،  قابلت ا بالغير  من نساٍء و أطفال وشباب و العديد من اللبنانيير 

ً
رجال. كانت قصصهم مفجعة، وأحيان

هاتف محمول وبعض المالبس    الحصول عل عاًما والذي كان حلمه مجرد    15فظيعة وصادمة. تحدثت مع شادي البالغ من العمر  
: "يجب أن أكون   ي المدرسةاآلن  الالئقة. قال لي

ي األوالد   أدرس  ف 
   أهلي خذ المال من  أن آ، و كباف 

ُ
  بأمهات   وليس العكس". التقيت

   ألشهن  معيالت
 
ي طوابير الستالم  لن  "يخج  بالحرج و  يشعرن

 ح  " من االنتظار ف 
  ؛ لم  ةالغذائيهن  ت  ص 

ً
  يسبق لهّن أبدا

 
دن ل  عأن اعتم 

ي  كما أخي    ّن،اآلخرين إلطعام أطفاله
والحصول  ّن األساسي إيجاد طعاٍم ألشهّن  هبدموع أثارتها مشاعر اليأس. ومع ذلك، فإن همّ نت 

 . المجهول ، وعل تعليمهم ومستقبلهمنّ سالمة أطفالهات عل قلقّن دفع اإليجار. هلعل وظيفة 
 

ويكافحون من أجل تلبية احتياجاتهم األساسية. ال    الفقر،باتوا يعانون من وجٍه من أوجه  آلالف اللبنانيير  الذين  هذه مجرد أمثلة
 
ُ
 ع  ت

ّ
 القصص  د

ُ
ي حىص وسيستغرقوال ت

لومآسي الناس العاديير  ت مصاعب روايتها أياًما. باختصار، أصبح   ت  حتم 
ُ
 ! هم ال ت

 
ي    كمتعيشون جميع

ا القضايا الت 
ً
ي منها  هنا وتعرفون جيد

ي  ، وهي عامير  منذ  لبنان  يعان 
، واألثر الكارن  : االنهيار االقتصادي والمالي

وس كورونا.  رفأ  النفجارات م ي فير
وت وتفشر متعددة ال إل هذه األزمة  الذي استمر ألشهر عديدة  ياسي  أضاف المأزق الس كما  بير

ي جادة األوجه، مما أدى إل تأجيج االحتجاجات الشعبية وتأخير اإلصالحات ال
ي من شأنها أن تساعد ف 

 من الت 
ّ
 التدهور. الحد

 
ة اللبنانية إل  تأثير  يقترص  لم  و  ائية للناس  تدهور التضخم المفرط الذي أدى إل تآكل قيمة اللير ا   القوة الشر

ً
فحسب، بل منع أيض

. من األصلتأمينها  من  معقول، أو حت     لع والخدمات األساسية بسعر  الّس   توفير مقدمي الخدمات العامة والخاصة من مواصلة  

   مثال  و 
ُ
ي الوقو عل ذلك    واضح

ي منه البالد منذ النقص الحاد ف 
كانت النتائج منهكة: طوابير  وقد  أغسطس.  آب/   شهر   د الذي تعان 

ي عرضتها جميع أجهزة التلفزيون حول العالم، وطوابير طويلة للحصول عل الخي   واألدوية و 
حليب طويلة للحصول عل الوقود الت 

 للحصول عل جوازات السفر. لقد سئم 
ً
ي تلقيها  وسئم  مود،  الصامد من الّص شعب لبنان    األطفال، ومؤخرا

من المشاكل الشائكة الت 
ي لبنان  عليه الحياة
 بكرامة.  ببساطة أن يعيشهذا الشعب يريد . ف 

 
ي وضع    يجد كثير  

 أن يتصوروه قلم يكن من الممكن    من الناس أنفسهم ف 
 
ذات دخل    بل عام، حيث كان لبنان ال يزال ُيعتي  دولة

ي آذار ير  غالبية اللبنانيش أما اآلن، فيعي متوسط عاٍل. 
ي فقر. ف 

 2021مارس / ف 
 
د
ُ
ماليير  شخص(    3٪ من اللبنانيير  )أي 78ر أن ، ق

ي فقر "مدقع"36بات يعيشون تحت خط الفقر، بينما  
. وهذا مقلق 1.38، أي  % من اللبنانيير  يعيشون ف  ي

   مليون لبنان 
ً
فقد ! جدا

نت والوقود  المزيد من األش اللبنانية غير قادرة عل تحمل أضىح  النفقات األساسية مثل الغذاء والصحة والكهرباء والمياه واإلني 
 من بير  الفقراء، فإن تأثير  أما  والتعليم.  

ً
أصبح البقاء عل قيد الحياة هدفهم  بحيث  للغاية    ر  مدمّ األزمة  بالنسبة للفئات األكي  ضعفا

 الوحيد. 
 

، إن    بالنسبة  الجوع حقيقة متناميةكما بات    البنك الدولي وبرنامج األغذية العالمي
ك بير 

ا لتقييم مشي 
ً
٪  22آلالف األشخاص. وفق

  أي رب  ع    – من األش اللبنانية  
ً
  ، بينما ارتفعت2020تكن قادرة عل تلبية احتياجاتها الغذائية بحلول نهاية عام  لم   –السكان تقريبا

اوح     سنوات  5وأشهر    6أعمارهم بير     معدالت سوء التغذية الحاد بير  األطفال الذين تي 
ً
 ملحوظا

ً
، 2020و    2019عامي  بير   ارتفاعا

 مع 
ً
ي األش ل  تزامنا

 إل المعايير العالمية. و ممارسات تغذية الرضع واألطفال الصغار  تبت 
ي ال ترف 

من المؤكد أن هذه األرقام قد  و الت 
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ي عام  
ي معاناةٍ . ومع ذلك، ال يزال الوضع كابوًسا حًيا للناس ا2021ارتفعت ف 

، مما يتسبب ف  . ال توص    لعاديير 
ً
ف للفئات األكي  ضعفا

 ف
ّ
ي اليوم، نقد

ي ذلك الغذاء بحاجة إل مساعدات إغاثية لتغطية احتياجاتهم األساسية،   ولبنانية ر أن أكي  من مليون لبنان 
 . بما ف 

 
ي لبنان إل  أضف إل ذلك،  

ل  النظام الصىحي ف  ثق 
ُ
ي لالتأثير المزدوج لألزمة االقتصادية و   بسببتحّمله    حدود ما يفوق  أ

وباء    تفشر
و  و كورونا.  الصحية  الرعاية  عل  الحصول  عل  قادرين  غير  الناس  األدوية كلفتها    لتحم  عل  أصبح  ي 

ف  ايد  المي   النقص  وسط 
ليةاألدوية الئن  فارغة، ومخزون المستشفيات عل وشك النفاد، وخزاباتت الصيدليات  فرفوف  والمستلزمات الطبية.   . خالية  مي  

ي حير   
، مع اضطرار غالبي ف 

ً
 باهظا

ً
 . وهذا غير مقبول إيقاف عالجهم الذي من شأنه إنقاذ حياتهمعل  تهم  يدفع مرض  الشطان ثمنا

ن يحكم باإلعدام فهذا بمثابة . عل اإلطالق ىعالوة عل ذلك، و  العالج! هذا عل  عتمد حياتهبحّق كّل م 
ّ
الرواتب   ةفقدان قيم أد

ي مجال  ين  هر االعاملير  المإل هجرة العديد من  
ا  ف  ً ي وقٍت الرعاية الصحية، تاركير  وراءهم قطاًعا صحًيا متعي 

وباء كورونا   ال يزالف 
ب ال

ّ
ورية. رعاية يتطل  الرص 
 

ر  كما   ي لبنان بنفس القدر.  قطاع  ترص 
ا لليونيسف، تعرّ فالتعليم ف 

ً
ي ذلك األطفال  بم  -مليون طفل    1.2ض ما ال يقل عن  وفق

ا ف 
ي    إل انقطاع    - اللبنانيير  والسوريير  والفلسطينيير   

تعليمهم ألكي  من عام. وعل الرغم من الجهود المبذولة إلعادة فتح المدارس،  ف 
 عل استمرارية أزمة الطاقة الحالية ت إال أن

ً
ل خطرا

ّ
. شك  العام الدراسي

 
 و 

ّ
ي مجال الصحة، أث

ة اللبنانية  كما هو الحال مع العاملير  ف  ، والمعلمات  عل رواتب المعلمير  بشكل ملحوظ  ر انخفاض قيمة اللير
ين إل البحث عن فرص  بمما دفع   ي    عمل  الكثير

ة عاجزة عنعائالت  هذا وباتت  أخرى.  دول  ف     كثير
ّ
 تغطية تكاليف التعليم. كما أن

،  النفسية  األطفال  صحة  
ّ
حك ي المائة من األطفال اللب  32حيث حصل  عل الم 

ي بداية ف 
نانيير  عل الدعم النفشي واالجتماعي ف 

ي عام    10مقارنة بنسبة    2021عام  
ي المائة فقط ف 

ايد  ةتوازيبصورة م. و 2020ف  ي عمالة األطفال  ، يي  
عدد األطفال المنخرطير  ف 

ي  ىحدإبشكٍل ملحوظ ك
 األش الضعيفة. تلجأ إليها آليات المواجهة السلبية الت 

 
ي حير     مدادات المياه عل وشك االنهيار بسبب نقص الكهرباء، فإن إو 

إذا و المستشفيات.  ها  بما في  ،تتأثر بشدة الخدمات الحيويةف 
ي التدهور، فمن المحتمل أن يتأثر ما يصل إل  

نقص المياه ، من  والجئة  ، بمن فيهم مليون الج   ماليير  شخص  4استمر الوضع ف 
 تماًما. المياه تنقطع عنهم أن أو 
 

ي الواقع،  
 ألقت  ف 

ً
ي  جوانب الضعف لدى  كشفت النتائج األولية لتقييم  حيث  .  األزمة بثقلها عل الالجئير  أيضا

الالجئير  السوريير  ف 
، عن وضع مري    ع  و ،  2021لبنان لعام  

/الجئة  ع تسعة  بيقحيث    الذي صدر قبل يومير  ة الجئير  سوريير  تحت  بير   من  الج   كل عشر
 خط الفقر المدقع

ّ
ي كما .  2019٪ منذ عام 60زيادة قدرها ل ، وهو ما يمث

نصف عدد العائالت السورية اآلن من انعدام األمن يعان 
ي 
 عل حوالي ثلثيها  حيث   ،الغذان 

ي  حصص الطعام أو تقليل عدد الوجبات تقليل حجم يتعير 
 يومًيا. ها أكلتالت 

 
ي لبنانيير   فلسطين والجئة    الج   ألف    257تم اإلبالغ عن مستويات عالية من الفقر بير     هذا وقد 

ايد فيه يعيشون ف  ي وقت يي  
، ف 

ي المخيمات، التوتر  
 . ة وتخفيف التوتراتياإلغاث ها مضاعفة مساعداتجهة زاد الضغط عل األونروا لاألمر الذي  ف 

 
ي ا   أتوا المهاجرون، الذين    هناكمن ناحية أخرى،  

ا عن وظائف  ف 
ً
ي إل لبنان بحث

وهم اليوم  وظروف معيشية أفضل،  شاغرة  لماض 
ا لتقييم حديث أجرته المنظمة الدولية للهجرة )

ً
ي ظروف محفوفة بالمخاطر. وفق

٪ من المهاجرين 70(، أفاد  IOMيعيشون ف 
ليير  من  عالو   

لبنان )املير  المي  ي 
   قد   ص( أنهم ألف شخ  400حوالي  أي  المهاجرين اآلسيويير  واألفارقة ف 

ّ
ي  تقط

عت بهم السبل ف 
 نفسهم غير قادرين عل تلبية احتياجاتهم الغذائية األساسية. وجدوا أفعمل أو وسيلة للعودة إل ديارهم، أي دون من البالد  

 
لجميع الفئات  بالنسبة  ،    هذه  اللبنانيير  ذلك  ي 

ف  عية،    أضحتبما  الشر غير  من خاللالهجرة  بمثابة الشبكات    حت   اإلجرامية، 
 "مخرج" مُ 

 
ايد   عمليات المغادرة عن طريق البحر ف  البالد. لمغادرة    ةضطرد صورة مبد  م  عت ، هناك خطر    ،ال تلبث تي   وبالنسبة لالجئير 

ي سلسلة من عمليات اإلعادة القشية. 
 كبير يتمثل ف 

 
كا وشر المتحدة  لألمم  ،  ئها  بالنسبة  ي

اإلنسان  المجال  ي 
وقانونية  ل إنها  ف  مهنية  نواصل  مسؤولية  السوريير   أن  الالجئير   مساعدة 

لبنان ي 
ف  اإلنسانية  وحمايتهم  والفلسطينيير   ورة  الرص  من  أنه  تستضيفهم. كما  ي 

الت  المجتمعات  وكذلك  اللبنانيير   ،  مساعدة 
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ي جميع أنحاء البالد 
هم.  اآلن  الذين يعانون    والمهاجرين األجانب ف   من غير

  ضطالع بهذه المسؤولية إنما يعكسفاالمتناع عن اال أكي 
ي 
 ف 
ً
ي  ه منومبادئنصاف تحقيق اإل   إخفاقا

ر الحرص عل ستقرار و ضمان اال جهة، وف   . من جهة أخرى "بأحد "عدم إلحاق الرص 
 

، ي
ي وسادت 

 سيدات 
 

 
ُ
ي آب/أغسطس منذ أن انضممت

ي لبنان ف 
ي كانت قصص الصدمة والخسارة ،  2020 إل أشة األمم المتحدة ف 

والضيق واليأس الت 
 
ُ
ي بها الناس ال ت

 ع  شاركت 
ّ
عل لمساعدة شعب لبنان    ممكن  كانت هذه القصص المؤلمة حافًزا لنا لبذل كل جهدٍ كما  وال تحىص.    د

 من هذه األزمات غير المسبوقة والالحقة. الخروج 
 

مون بالعملنحن   نا  لهذا السبب، من خالل مساهمات المانحير  السخية،  و .  ملي  
ّ
كاو أمم متحدة  ك  -تمك ي  ئشر

ي ف 
ي المجال اإلنسان 

نا ف 
 . 2020متعددة األوجه واحتوائها منذ عام البال كلل للتخفيف من آثار هذه األزمة من العمل  -لبنان 

 
ي لم تتم معالجتها  و 

   ال تزالنظًرا ألن االحتياجات الت 
ُ
ة، فقد قررت ي    كبير
ي  من هذا العام    يونيو حزيران/  ف 

ي ف 
أن أقود المجتمع اإلنسان 

إنسانية جماعية   للبنانصياغة خطة استجابة  األدلة    محددة،  وتتبع نظام أولويات،  ومحددة زمنًيا   ،شاملة  عت   وقائمة عل 
ُ
وت

امج  اب علن    القائمة. ستكمال الي 
ُ
ك بير  األمم المتحدة وفرنحاالت ا عن خطة االستجابة لوقد أ

سا لطوارئ عل هامش المؤتمر المشي 
ي  
ي لم يتم االستجابة لها  بهدف  آب/أغسطس بشأن لبنان،    4ف 

تلبية االحتياجات اإلنسانية الحرجة بير  اللبنانيير  والمهاجرين الت 
 من قبل. 

 
وًعا بقيمة إجمالية تبلغ    119حاالت الطوارئ  لخطة االستجابة  شمل  ت تهدف إل توفير المساعدة   مليون دوالر أمريكي   383مشر

ورية المنقذ ي عشر شهًرا القادمةخدمات  ة للحياة و الرص 
ي ومهاجر    1.1ستهدف هذه الخطة  وت  . الحماية عل مدار االثت 

مليون لبنان 
ا، 
ً
ي والصحة وتدعمهم من بير  الفئات األكي  ضعف

ي قطاعات التعليم واألمن الغذات 
 
التغذية والمياه والرصف الصحي وحماية  و ف
ي إطار  و  . النوع االجتماعي الطفل والحماية من العنف القائم عىل  

ا خطة اال ف 
ً
ستجابة ألزمة الطاقة والوقود، تتضمن الخطة أيض

بالوقود لضمان استمرارية عمل الجهات اإلنسانية من جهة، وتوفير   اتتشغيلية لوجستية طارئة تركز عل إنشاء سلسلة إمداد
ل  ي جميع مؤسسات  ة و يمؤسسات الصحلالوقود 

الهامة ف  لبنان من    المياه والرصف الصىحي  ة  خالل  )  أخرى جهة  أنحاء  زمنية في 
 . محدودة للغاية(

 
ي  و 

ي الغالب حول تقديم الدعم المباشر للمستفيدين. وهذا يشمل: )الخطة تتمحور األنشطة الموضحة ف 
( توزي    ع المساعدات  1ف 

ي مراكز الرعاية الصحية األولية  الوصول إل األطباء  إمكانية  ( تحسير   2)  ؛شخص  ألف  500الغذائية والنقدية عل حوالي  
واألدوية ف 

القانونية و 3شخص؛ )  ألف   250لحوالي   ( توزي    ع 4؛ )األشيالوصول إل منازل آمنة لضحايا العنف  إمكانية  ( توفير المساعدة 
وس كورونا   مجموعة من مستلزمات النظافة لحماية األش من   ألف   100المنتجات الصحية عل النساء والفتيات و ( توفير 5؛ )فير
هم من السكان األكي  عرضة للخطر؛ )  وطفلة  طفل  ألف  100الدعم النفشي واالجتماعي لما يقرب من   ( مراقبة التغذية 6وغير

ي  التعلم عن بعد و ُسُبل  ( توفير  7)ووالحوامل والمرضعات؛  الصغار  من األطفال    ألف   400وتوفير المكمالت الغذائية لنحو  
تلك الت 

 طفال. لأل   الحضور الشخىصي تدعم 
 

ا واضحة من حيث السكان المستهدفير  وتأثير التدخالت  يوضح كل جزء من الخطة، الذي تم تنظيمه حول قطاع  
ً
، أهداف  معير 

صد ، مما سيساعدنا عل  اإلنسانية ، سواء كان ذلك عل مستوى التمويل أو عل مستوى تتبع وبانتظامتنفيذ الخطة عن كثب    ر 
 نا التوجيهي مبدئ  يمثالنالتحديات المحتملة. وألن الشفافية والمساءلة  أو  اإلنجازات والمخاطر  

 
كينا  يير  وقيمت  المشي 

 
، فإن هذه  ير  ت

 . للجميعتاحة مُ منشورة و التقارير ستكون 
 

ي 
ي آب/أغسطس الماض 

، تعّه المؤتم  خالل  ،من هذا العام  ف  ي
ك بير  األمم المتحدة وفرنسا لدعم الشعب اللبنان 

 ر المشي 
 
المانحون    د

. نحن نعتمد عل كرمهم غير المحدود للوفاء  خطة االستجابة لحاالت الطوارئمليون دوالر أمريكي لتمويل    370بسخاء بمبلغ  

ي الوقت المناسب. صودة ضمن هذه الالمر المشاري    ع المنقذة للحياة    لنا من تنفيذ عل وجه الشعة بتعهداتهم للسماح  
خطة ف 

ا. 
ً
ي تخفيف معاناة الفئات األكي  ضعف

 ف 
 
ا هائال

ً
 فالتمويل الذي يقدمونه سينقذ األرواح ويحدث فرق

 



 

4 
 

 

ا رصف ما مجموعه  فقد باإلضافة إل ذلك،  
ً
ي نيويورك   10تم أيض

 دوالر أمريكي من الصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ ف 
ماليير 

ي صندوق  ال من  و 
ي اإلنسان 

ي أوائل شهر أيلول/سبتمي  وذلك  تنسيق الشؤون اإلنسانية،  األمم المتحدة للبنان الذي يديره مكتب  ف 
 ف 

ي الخطة  الواردة  توصيل الوقود  عملية  تمويل  بغية    من هذا العام
  ف 

ّ
ورية إلنقاذ  وعل وجه الشعة. إن آليات التمويل المرنة هذه رص 

 ل دوالر مهم! فك اإلنسانية العاجلة. تلبية المساعدة لاألرواح و 
 

، ي
ي وسادت 

 سيدات 
 

ي قدًما بشكل أفضل،  و من الواضح،  
   ن امن أجل المىص 

 
قديم عن ت  قارصة  تقف  من التدخالت اإلنسانية  جديدة    مجموعة  درة  ق

ا وغير مستدام.  للبنان  دائم    حل  
ً
ي بطبيعته أن يكون قصير األجل ومؤقت

ي المقام األول إل إنقاذ  و . ُيقصد بالعمل اإلنسان 
ي  هدف ف 

المستدام هو    الحلّ حيث إن  دوافعها.  معالجة  األسباب الجذرية لألزمة و   األرواح والتخفيف من معاناة الناس. ال ُيقصد به حلّ 
رينا القادر عل إعادة كرامةالحل وحده   . من األزمات لمترص 

 
ي  ف.  استثناء  ال يشكل  لبنان  و 

نحن نبذل قصارى جهدنا للتخفيف من الوضع الحالي المحفوف بالمخاطر، ولكن المسؤولية تقع ف 
ي تشتد الحاجة إليها لمساعدة لبنان عل 

نهاية المطاف عل عاتق قادة لبنان التخاذ اإلجراءات الالزمة واعتماد اإلصالحات الت 
ي قدًما نحو طريق 

ي الوقوف عل قدميه والمىص 
 . التعاف 

 
ال ي 

ي خالل  و واقع،  ف 
الجديدة،    اتصاالن  الحكومة  ذلك  ي 

ف  بما  اللبنانية،  السلطات   لطالما  مع 
 
مسؤولية  شددت لحكومة ا  عل 

، عن ضمان حصول الناس عل الخدمات االجتماعية األساسية بشكل آمن ومستدام وكريم.  األساسية، بصفتها المسؤول الرئيشي
عية   ! ألحد  ا ؤوليتهمس ة ألن تحال غير قابلهذه حقوق إنسان شر

 
، ي
ي وسادت 

 سيدات 
 
، أك  عل   من كارّ هذا المني  ،  ئها  ر أن األمم المتحدة، جنًبا إل جنب مع شر مة  الدوليير  ي معالجة  عازمة وملي  

بدعم الحكومة الجديدة ف 
ي 
 . ها وخطط ها سياسات  لبُص األسباب الجذرية لألزمة، واألهم من ذلك وضع الناس ف 

 
 
ً
لبنان طريقا    يواجه 

ً
اإلصالحات  صعبا تنفيذ  يجب  لذلك،   .  

ً
 فورا

ّ
حد الناس ووضع  معاناة  اإلنسانية   للتخفيف من  لالحتياجات 

ايدة.   وتجنب إفقار السكان والمتكاملة الحماية االجتماعية الشاملة توفير فال بد من المي  
ً
ي حماية الفئات األكي  ضعفا

 للمساعدة ف 
ايدة  . بصورة مي  

 
اء هو أفضل استثمار يمكننا القيام به لمساعدة كي   و   يكمن ي الرائع. لذا، فإن الحفاظ عل هذا الي  ي شعبه، برأسماله البشر

ثراء لبنان ف 
ي قدًما نحو مستقبل  لبنان عل الوقوف عل

بينما نعمل بال كلل عل تلبية االحتياجات العاجلة    مزدهر.  قدميه مرة أخرى والمىص 
ي لبنان، 

 والفورية ف 
ُ
 ن

ُ
ي ن

ي تعيد لبنان إل مسار التأسيس  ل أعيننا ع صب  بق 
 الصحيح.  هألجندة التنمية المستدامة الت 

 
ي لبن

ا ف 
ً
اق  إل جنب  ان إذا عملنا مًعا وإذا عملنا اآلن. نقف  ال يزال من الممكن تحقيق مستقبل أكي  إشر

ً
 مع شعب لبنان. جنبا

 
 شكرا لكم عىل اهتمامكم.  


