
 

ا�خصائيات الرعاية،  مقدمات  الطبيبات،  الممرضات،  ا�طفاء،  عامالت  هن  والفتيات   النساء 
الصيدالنيات، المسعفات،  المنزلية،  الخدمة  في  العامالت  المجتمع،  وقادة  أفراد   ا�جتماعيات، 
 المراسالت، ا�عالميات، الناجيات، المتطوعات الموجودات في الصفوف ا�مامية، و اللواتي يلعبن دور�
 حاسم¡ في ا�ستجابة �زمة إنفجار بيروت .يشكل الحفاظ على سالمتهن أثناء االستجابة لهذه ا�زمة
 تحدًيا إضافًيا. لذا، من المهم أن تراعي النساء والفتيات وجود بعض المخاطر أثناء قيامهن بإزالة
 الركام والزجاج من الشوارع، وتواصلهن وزيارتهن للفئات المتضررة، تواجدهن في أماكن مزدحمة،
مخاطر لتقليل  كورونا  لفيروس  االحترازية  التدابير  مراعاة  عليهن  كما  مضاءة.  غير  و   معزولة 

انتشاره
عملهن أثناء  والفتيات  النساء  على  محتملة  مخاطر  على  الضوء  أدناه  الواردة  االرشادات   تسلط 

 الميداني في ا�ستجابة ´ثار ا�نفجار في بيروت وتهدف إلى تعزيز سالمتهن

1.  العمــل ضمــن مجموعــات هــو آفضــل طريقــة للحــد مــن المخاطــر التــي قــد تســبب لــك الضــرر . حاِولــي العمــل 
قــرب مجموعتــِك، راقبــن وتفقــدن أماكــن بعضكــن البعــض فــي حــال كنتــن جــزًءا مــن مجموعــة كبيــرة أو كنتــن تقمــن 

بتغطية مساحة واسعة .

تجنبي قدر ا�مكان العمل في المناطق غير ا�منة ذات ا�ضاءة السيئة ،المهجورة وا�زقة المعزولة.  .2

تجنبــي قــدر ا�مــكان العمــل بعــد حلــول الظــالم وأثنــاء الليــل. احتفظــي بصافــرة أو وســائل دفــاع اخــرى مناســبة   .3
لِك الستخدامها عندما تشعرين بعدم ا�مان.

ــال  ــات االتص ــى جه ــًدا عل ــي جي ــات، وتعرف ــع ا�وق ــي جمي ــل ف ــحونة بالكام ــك مش ــة هاتف ــى بطاري ــي عل حافظ  .4
الرئيســية فــي حــال الطــوارئ، مثــل الصليــب ا�حمــر اللبنانــي (140)، الشــرطة (112) والدفــاع المدنــي (125) با�ضافــة إلــى 

رقم هاتف شخص تثقين به\ها.

في حال قيامك بزيارات منزلية لتقديم المساعدة ، احرصي على ان يرافقك زميل\ة و ال تكوني بمفردك .  .5

إن وجــدت نفســك فــي موقــف يشــعرك بعــدم ا�مــان أو بالتهديــد، ، اصرخــي ، واطلبــي دعــم مــن تثقيــن بهــم  .6
\هن.

فــي حالــة تدميــر منزلــك، قــد يعــرض عليــِك العديــد مــن النــاس المــأوى، وهــذا مرحــب بــه، لكــن كونــي حــذرة    .7
واســألي أكبــر عــدد مــن ا�ســئلة حــول المــأوى المقتــرح، بمــا فــي ذلــك تفاصيــل عــن الســكن، ومــع مــن ستشــاركين 

المنزل ضمانÂ لسالمتك.

ــروس  ــن في ــِك م ــة نفس ــي حماي ــل ، وال تنس ــاء العم ــاء أثن ــزودي بالم ــات وت ــة والقبع ــداء ا�قنع ــن ارت ــدي م تأك  .8
كورونا .

فــي حــال تعرضــك لــÆذى، فهــذا ليــس ذنبــك ولســت وحــدك. يمكنــك االتصــال بالمنظمــات العاملــة فــي بيــروت   .9
وجبــل لبنــان علــى تقديــم الدعــم عنــد حصول عنف قائــم على النــوع االجتماعــي ، مثل)منظمــة كفــى (03018019، منظمة  
أبعــاد (81788178)، التجمــع النســائي الديمقراطــي اللبنانــي RDFL (71500808) ، مخزومــي(81742414 ) هيئــة مناهضــة 
 Concern world Wide (81832405) ,(78135788) Heartlandalliance ,(81315288) العنف ضد المراة (829809 03)انترسوس

اذا احتجــت إلــى دعــم على مســتوى الصحة النفســية، يمكنك التواصــل عبر الخط الســاخن "Embrace"  للبرنامج   .10
الوطني للصحة النفسية على 1564.

شــاركي زميالتــك هــذه المعلومــات .قــد يكــون مــن المفيــد للنســاء والفتيــات االخريــات الحصــول عليهــا فــي   .11
حال احتياجهن إلى دعم لدى تعرضهن للتهديد أو ا�ذى.
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