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لبنان: انفجارات مرفأ بيروت
تقرير الحالة رقم 5

اعتباًرا من 17 أغسطس/آب 2020

أبرز النقاط

تم إعداد هذا التقرير من قبل مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية يف لبنان بالتعاون مع الشركاء يف المجال اإلنساين. ويغطي الفترة من 14 إىل 17 
أغسطس/آب 2020.

األرقام الرئيسية

كثر من 6000 شخص، وما زال عشرات  • ُقتل 180 شخًصا، وُجرح أ
األشخاص على األقل يف عداد المفقودين يف أعقاب تفجيرات ميناء 

بيروت يوم 4 أغسطس/آب 2020.
• ولحق الضّرر بنحو 40 ألف مبنى، كما تضّرر بشدة 3000 مبنى سكني.

كثر من 70.000 عامل قد فقدوا وظائفهم  • تشير التقديرات إىل أن أ
كثر من  نتيجة لالنفجارات، وما يترتب على ذلك من آثار مباشرة على أ

12000 أسرة.
• تم تسجيل رقم قياسي جديد فيما يتعلق بحاالت كوفيد19- الجديدة 
يف يوم واحد يف 17 أغسطس/آب - وتم تسجيل 456 حالة جديدة مما 
رفع عّدد الحاالت المؤكدة إىل 9336 حالة بما يف ذلك 105 حالة وفاة و

2،809 حالة شفاء.
• يسعى المجتمع اإلنساين للحصول على 565 مليون دوالرلالستجابة 

لتفجيرات الموائن.

بناية مدمرة يف بيروت، لبنان. تصوير: نادين داوو، 
RCO/UNIC لبنان

المتطلبات المالية

 مليون565
دوالر

 عدد الوفيات
المبلغ عنهم

180
 عدد الجرحى
المبلغ عنهم

6,000+

يــة المنقــذة للحيــاة الناجمــة عــن  يف 14 أغســطس/آب، أطلــق المجتمــع اإلنســاين نــداًء عاجــالً بقيمــة 565 مليــون دوالر لالســتجابة لالحتياجــات الفور
االنفجارات وللمساعدة يف التحرك نحو التعايف.

أفرج المنسق اإلنساين عن 9 ماليين دوالر من الصندوق اإلنساين اللبناين (LHF) يف غضون 36 ساعة من تفجيرات 4 أغسطس/آب. تم تخصيص 
التمويل لمشاريع المنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية الشريكة ويستهدف القطاعات التالية: الصحة (4.6 مليون دوالر)، األمن الغذايئ (1.5 
مليون دوالر)، المياه والصرف الصحي والنظافة (750 ألف دوالر أمريكي) والحماية، بما يف ذلك العمل لضمان الحماية من االستغالل الجنسي. 

(1.85 مليون دوالر).

باإلضافــة إىل تمويــل الصنــدوق اإلنســاين اللبنــاين، أطلــق منســق اإلغاثــة يف حــاالت الطــوارئ 6 مالييــن دوالر مــن الصنــدوق المركــزي لالســتجابة لحــاالت 
الطــوارئ (CERF) يف 7 أغســطس/آب. وقــد زودت مخصصــات الصنــدوق المركــزي لالســتجابة لحــاالت الطــوارئ منظمــة الصحــة العالميــة بمبلــغ 
4 مالييــن دوالر أمريكــي للدعــم الحــرج المنقــذ للحيــاة للمستشــفيات العامــة والخاصــة التــي تعالــج حــاالت الصدمــات مــن خــالل توفيــر معــدات 
الوقايــة الشــخصية، ومجموعــات الصدمــات والجراحــة، وشــراء األدويــة العاجلــة. تلقــى برنامــج األمــم المتحــدة للمســتوطنات البشــرية مليــون دوالر 
لبــدء إصالحــات الطــوارئ يف أماكــن اإلقامــة يف المناطــق األكثــر تضــرًرا بســبب االنفجــارات؛ وتــم تخصيــص مبلــغ مليــون دوالر لبرنامــج األغذيــة العالمــي 

لضمان الدعم اللوجستي لمرفأ بيروت.
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لمحة عامة عن الحالة

التمويل

يــة المنقــذة للحيــاة الناجمــة عــن  يف 14 أغســطس/آب، أطلــق المجتمــع اإلنســاين نــداًء عاجــالً بقيمــة 565 مليــون دوالر لالســتجابة لالحتياجــات الفور
االنفجارات وللمساعدة يف التحرك نحو التعايف.

أفرج المنسق اإلنساين عن 9 ماليين دوالر من الصندوق اإلنساين اللبناين (LHF) يف غضون 36 ساعة من تفجيرات 4 أغسطس/آب. تم تخصيص 
التمويل لمشاريع المنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية الشريكة ويستهدف القطاعات التالية: الصحة (4.6 مليون دوالر)، األمن الغذايئ (1.5 
مليون دوالر)، المياه والصرف الصحي والنظافة (750 ألف دوالر أمريكي) والحماية، بما يف ذلك العمل لضمان الحماية من االستغالل الجنسي. 

(1.85 مليون دوالر).

باإلضافــة إىل تمويــل الصنــدوق اإلنســاين اللبنــاين، أطلــق منســق اإلغاثــة يف حــاالت الطــوارئ 6 مالييــن دوالر مــن الصنــدوق المركــزي لالســتجابة لحــاالت 
الطــوارئ (CERF) يف 7 أغســطس/آب. وقــد زودت مخصصــات الصنــدوق المركــزي لالســتجابة لحــاالت الطــوارئ منظمــة الصحــة العالميــة بمبلــغ 
4 مالييــن دوالر أمريكــي للدعــم الحــرج المنقــذ للحيــاة للمستشــفيات العامــة والخاصــة التــي تعالــج حــاالت الصدمــات مــن خــالل توفيــر معــدات 
الوقايــة الشــخصية، ومجموعــات الصدمــات والجراحــة، وشــراء األدويــة العاجلــة. تلقــى برنامــج األمــم المتحــدة للمســتوطنات البشــرية مليــون دوالر 
لبــدء إصالحــات الطــوارئ يف أماكــن اإلقامــة يف المناطــق األكثــر تضــرًرا بســبب االنفجــارات؛ وتــم تخصيــص مبلــغ مليــون دوالر لبرنامــج األغذيــة العالمــي 

لضمان الدعم اللوجستي لمرفأ بيروت.

المياة والصرف
الصحي والنظافة 

األمن الغذائي الحماية/ الحماية من
االستغالل واالعتداء 

 الجنسي 

الصحة

0.75 1.5 1.85 4.6
 توزيع مخصصات الصندوق

اإلنساني اللبناني
(مليون دو�ر)

بعد أســبوعين تقريًبا من تفجيرات مرفأ بيروت، أفادت وزارة الصحة العامة لتصريف األعمال أن عدد القتلى وصل إىل 180 شــخًصا. ويقدر عدد 
الجرحى بأكثر من 6000 شخص، وما ال يقل عن عشرة أشخاص ما زالوا يف عداد المفقودين. يف 16 أغسطس/آب، صّرح نقيب األطباء يف بيروت 

أن "ما ال يقل عن 2000 طبيب يف بيروت تضرروا من االنفجار"، مضيًفا أن األطباء إما "أصيبوا بجروح جسدية أو دمرت عياداتهم". 

يــة، بمــا يف ذلــك االحتفــاظ بســجل التقييــم. وتتواصــل المشــاركة  تواصــل خليــة التقييــم والتحليــل (AAC) جمــع المعلومــات حــول التقييمــات الجار
أيًضــا مــع بلديــة بيــروت والصليــب األحمــر اللبنــاين وموئــل األمــم المتحــدة لتطويــر نظام يضع تصّور ألنشــطة االســتجابة المســتمرة. ُتوّضح المعلومات 
التــي تــم جمعهــا حتــى اآلن مــن خــالل ســجل التقييــم التغطيــة الجغرافيــة لــكل مــن الشــركاء والتقييمــات. كمــا تدعــم خليــة التقييــم والتحليــل تقييــم 

االحتياجات المتعددة القطاعات الذي يقوده مركز مصادر التوثيق.

تغــذي نتائــج التقييمــات البيئيــة الســريعة خطــة شــاملة إلدارة نفايــات الكــوارث، بمــا يف ذلــك النفايــات الخطــرة التــي يجــري تطويرهــا مــن أجــل بيــروت. 
خّصص االتحاد األورويب 15 مليون يورو لتمويل أنشطة إدارة النفايات يف حاالت الطوارئ يف جميع أنحاء بيروت - وسيتم تنفيذ العمل من قبل وزارة 
البيئــة، بالتعــاون مــع برنامــج األمــم المتحــدة اإلنمــايئ والشــركاء الوطنييــن. كمــا يتــم توفيــر التوجيــه للمنظمــات غيــر الحكوميــة لضمــان اتخــاذ تدابيــر 
https://www.humanitarianresponse.info الحماية الشخصية المناسبة أثناء إزالة الحطام. خرائط العمل المنفذ حتى اآلن متاحة للجمهور على

بعد صدور التقييمات، قدم كل من دوركاس/تابيثا، إم إس دي، هيلب إيدج إنترناشونال، جمعية المقاصد ومؤسسة عامل، المساعدة ألكثر من 800 
شــخص يف األحيــاء المتضــررة مــن البــداوي، بــرج حمــود، الجميــزة، الجعيتــاوي والكرنتينــا. باإلضافــة إىل االحتياجــات األساســية للغــذاء والمســاعدات 
النقدية والعينية، أعرب 26 يف المائة من المشاركين عن مخاوفهم بشأن صحتهم العقلية. كان هذا مصدر قلق خاص لكبار السن (25 يف المائة 
من المشــاركين) وبين الالجئين الســوريين (32 يف المائة من المشــاركين). أبلغ جميع المســتجيبين تقريًبا (98 يف المائة) عن أضرار يف الوحدات 
الســكنية، مــع حــدوث أضــرار للكهربــاء والصــرف الصحــي وشــبكات الميــاه خاصــة يف منطقتــي الكارنتينــا وبــرج حمــود. كذلــك، أفــاد حــوايل 34 يف المائــة 
مــن المســتجيبين بوجــود صعوبــات يف الوصــول إىل الخدمــات الصحيــة التــي تفاقمــت بســبب جائحــة كوفيــد 19-. بشــكل عــام، مــن المتوقــع أن يكــون 

لالنفجارات تأثير طويل المدى على حياة الناس، وخاصة أولئك الذين يعيشون يف أوضاع تتسم بالفعل بالضعف الشديد.

وبحسب موجز اقتصادي لبرنامج األمم المتحدة اإلنمايئ، تأثر إجمايل 200 ألف وحدة سكنية يف بيروت؛ وتضّرر 40 ألف مبنى؛ كما أصيب 3000 
كثــر مــن 15000 مؤسســة - حــوايل 50 يف المائــة مــن منشــآت بيــروت  مبنــى ســكني بأضــرار جســيمة نتيجــة التفجيــرات. تشــير التقديــرات إىل تضــرر أ
كثــر مــن 70 ألــف عامــل عاطليــن عــن العمــل بســبب االنفجارات،  - معظمهــا يف قطاعــات البيــع بالجملــة والتجزئــة والضيافــة. وبحســب مــا ورد أصبــح أ

كثر من 12000 أسرة. مما كان له آثار مباشرة على أ

يف 17 أغسطس/آب، تم اإلبالغ عن 456 حالة إصابة جديدة بـكوفيد19- - وهو رقم قياسي جديد - مما رفع عدد الحاالت المؤكدة إىل 9336 حالة، 
بما يف ذلك 105 حالة وفاة و2809 حالة شفاء. أبلغت األونروا عن أربع وفيات بسبب كوفيد19- بين الالجئين الفلسطينيين يف لبنان خالل عطلة 
نهايــة األســبوع الماضــي، ليرتفــع العــدد اإلجمــايل إىل ثمانيــة. تــم مالحظــة انتقــال العــدوى المجتمعيــة لكوفيــد19-، مــع وجــود حــوايل 30 يف المائــة مــن 
يــر الصحــة العامــة  يــر عــن انهــاك  نظــام الرعايــة الصحيــة يف البــالد بشــكل كبيــر، دعــا الوز الحــاالت ليــس لديهــا مصــدر واضــح للعــدوى. مــع تــوارد التقار
القائم بتسيير األعمال إىل إغالق لمدة أسبوعين يف 17 أغسطس/آب. تواصل األمم المتحدة وشركاؤها دعم االستجابة الوطنية لـــكوفيد19-، مع 
التركيز على كل من تدابير التخفيف واستمرار استراتيجية "االختبار والتتبع والعالج". بينما تم تسجيل حاالت كوفيد19- يف جميع أنحاء لبنان، تم 

اإلبالغ عن أعلى األرقام يف مدينة صيدا يف الجنوب ومحيطها.
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االستجابة اإلنسانية

الحماية

يــة المنقــذة للحيــاة الناجمــة عــن  يف 14 أغســطس/آب، أطلــق المجتمــع اإلنســاين نــداًء عاجــالً بقيمــة 565 مليــون دوالر لالســتجابة لالحتياجــات الفور
االنفجارات وللمساعدة يف التحرك نحو التعايف.

أفرج المنسق اإلنساين عن 9 ماليين دوالر من الصندوق اإلنساين اللبناين (LHF) يف غضون 36 ساعة من تفجيرات 4 أغسطس/آب. تم تخصيص 
التمويل لمشاريع المنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية الشريكة ويستهدف القطاعات التالية: الصحة (4.6 مليون دوالر)، األمن الغذايئ (1.5 
مليون دوالر)، المياه والصرف الصحي والنظافة (750 ألف دوالر أمريكي) والحماية، بما يف ذلك العمل لضمان الحماية من االستغالل الجنسي. 

(1.85 مليون دوالر).

باإلضافــة إىل تمويــل الصنــدوق اإلنســاين اللبنــاين، أطلــق منســق اإلغاثــة يف حــاالت الطــوارئ 6 مالييــن دوالر مــن الصنــدوق المركــزي لالســتجابة لحــاالت 
الطــوارئ (CERF) يف 7 أغســطس/آب. وقــد زودت مخصصــات الصنــدوق المركــزي لالســتجابة لحــاالت الطــوارئ منظمــة الصحــة العالميــة بمبلــغ 
4 مالييــن دوالر أمريكــي للدعــم الحــرج المنقــذ للحيــاة للمستشــفيات العامــة والخاصــة التــي تعالــج حــاالت الصدمــات مــن خــالل توفيــر معــدات 
الوقايــة الشــخصية، ومجموعــات الصدمــات والجراحــة، وشــراء األدويــة العاجلــة. تلقــى برنامــج األمــم المتحــدة للمســتوطنات البشــرية مليــون دوالر 
لبــدء إصالحــات الطــوارئ يف أماكــن اإلقامــة يف المناطــق األكثــر تضــرًرا بســبب االنفجــارات؛ وتــم تخصيــص مبلــغ مليــون دوالر لبرنامــج األغذيــة العالمــي 

لضمان الدعم اللوجستي لمرفأ بيروت.

(مليون دو�ر)
برنامج األغذية العالمي برنامج األمم المتحدة

للمستوطنات البشرية 
منظمة الصحة العالمية

1 1 4  توزيع مخصصات الصندوق
 المركزي لالستجابة لحاالت

الطوارئ

االحتياجات :
•تستهدف تدخالت قطاع الحماية 152,200 من اللبنانيين والالجئين والعمال المهاجرين األكثر تضّرًرا وضعًفا.

•يحتــاج الرجــال والنســاء والفتيــات والفتيــان المتضــّررون إىل معلومــات عــن حقوقهــم، وعــن كيفيــة الحصــول علــى المســاعدة، وعــن طريقــة البحــث 
عن أفراد األسرة المفقودين. كما أنهم بحاجة إىل تمكين أنفسهم ومجتمعاتهم وإىل المشاركة يف االستجابة.

•هنــاك حاجــة ملحــة إىل خدمــات الحمايــة، بمــا يف ذلــك الدعــم النفســي واالجتماعــي والمســاعدة النفســية األّوليــة واإلحــاالت والمســاعدة المســتهدفة 
- وهذا كجزء من استجابة الحماية الشاملة.

االستجابة:
•تشــارك المفوضيــة الســامية لألمــم المتحــدة لشــؤون الالجئيــن وكاريتــاس يف قيــادة قطــاع الحمايــة ومــع اليونيســف يف قيــادة حمايــة الطفــل. يتــم 
االنتهــاء مــن حصــر الخدمــات المتاحــة للمتضرريــن. تواصــل المفوضيــة الســامية لألمــم المتحــدة لشــؤون الالجئيــن العمــل بشــكل وثيــق مــع الصليــب 

األحمر اللبناين، من بين أمور أخرى، تعميم الحماية والوقاية من االعتداء الجنسي وأعمال االستغالل ".

•باإلضافــة إىل دورهــا التنســيقي، تعطــي المفوضيــة األولويــة لمشــاركة المجتمــع والتواصــل والمســاعدات النفســية األوليــة واإلحــاالت. توجــد شــبكة 
واســعة مــن المتطوعيــن للتوعيــة، مــن بيــن المجتمــع، ويتــم نشــر فــرق الطــوارئ لتقييــم االحتياجــات العاجلــة للفئــات األكثــر ضعًفــا واالســتجابة لهــا. 
تســتهدف التدخــالت ذات األولويــة كبــار الســن الذيــن يعيشــون بمفردهــم واألشــخاص ذوي اإلعاقــة وأولئــك الذيــن أصيبــوا بصدمــات شــديدة بســبب 
االنفجــارات. كذلــك، يواصــل شــركاء الحمايــة تقديــم المســاعدة النفســية األوليــة والدعــم لألطفــال والكبــار، بمــا يف ذلــك إدارة الحــاالت واإلحالــة إىل 

الخدمات المتخصصة.

•مــن خــالل التنســيق القطاعــي، أعــرب ثمانيــة شــركاء يف مجــال الحمايــة عــن اهتمامهــم بالمشــاركة يف تقييــم الصليــب األحمــر اللبنــاين يف المناطــق 
المتضــررة. بالنظــر إىل الوضــع الملــح، يجــري العديــد مــن الشــركاء تقييماتهــم الســريعة بمــا يف ذلــك إنترســوس (األشــرفية والجعيتــاوي، وكرنتينــا 

وبرد حمود)؛ وأبعاد (منطقة الرميل والكرنتينا).

•ُتجــري هيئــة األمــم المتحــدة للمــرأة تقييًمــا ســريًعا للنــوع االجتماعــي مــع منظمــة كيــر الدوليــة وأبعــاد يف األســبوع األخيــر مــن شــهر أغســطس/آب. 
كمــا تقــدم  هيئــة األمــم المتحــدة للمــرأة وأبعــاد خدمــة خــط آمــن مخصــص للنســاء والفتيــات المعرضــات/ الــاليئ يتعرضــن للعنــف القائــم علــى النــوع 
كثــر مــن 100 جلســة مســاعدة نفســية أّوليــة يف الموقــع  كثــر مــن 70 مكالمــة، وتــم تقديــم أ االجتماعــي يف المناطــق المتضــّررة. حتــى اآلن، تــم تلقــي أ

لألسر المتضّررة.

 •أجــرى شــركاء الحمايــة 350 جلســة مســاعدة نفســية أّوليــة للبالغيــن واألطفــال. كذلــك، يواصــل الشــركاء العمــل مــع المجتمعــات المحليــة لتحديــد 
االحتياجات اإلضافية وتسهيل اإلحاالت إىل الخدمات المتخصصة، بما يف ذلك الصحة النفسية والدعم النفسي واالجتماعي.

كثر من 40.000 فرد. تضمنت  •يواصل شركاء الحماية االستجابة لالحتياجات الفورية للضعفاء من الرجال والنساء والفتيات والفتيان، ومساعدة أ
التدخالت حتى اآلن توفير وجبات ساخنة، ومستلزمات طعام، ومالبس، وأحذية، ومراتب، من خالل كاريتاس يف األشرفية ، ومار مخايل ، ورميل، 

وبرج حمود، والمواد غير الغذائية المالئمة لألطفال، من خالل بال حدود يف كارنتينا.

•يقــوم نظــام رصــد الحمايــة بجمــع المعلومــات والتحقــق منهــا وتحليلهــا لتحديــد مخاطــر الحمايــة ومعايــرة التدخــالت. منــذ 5 أغســطس/آب، تعامــل 
خــط المســاعدة التابــع للمفوضيــة الســامية لألمــم المتحــدة لشــؤون الالجئيــن يف جبــل لبنــان مــع 6197 مكالمــة و561 إحالــة مباشــرة فيمــا يتعلــق 
بالالجئيــن المحتاجيــن إىل المســاعدة. حيــث تقــدم لهــم المفوضيــة المســاعدة والخدمــات األساســية، بمــا يف ذلــك الدعــم النفســي واالجتماعــي ، 
والمســاعدات النقديــة يف حــاالت الطــوارئ، ومجموعــات المــأوى، ومتابعــة أي قضيــة تتعلــق بحمايــة الطفــل أو العنــف الجنســي. تــم تقديــم أمــوال 
طارئــة إىل 10 عائــالت الجئــة تضــّررت بشــكل مباشــر مــن التفجيــرات. كمــا أن فــرق الحمايــة التابعــة للمفوضيــة لهــا وجــود متنقــل  يف المناطــق 
يــات الراجلــة  المتضــّررة، وتقــوم بنشــر جهــات اتصــال مخصصــة لخطــوط االتصــال الســاخنة، ونشــر المعلومــات، وتحديــد اإلحــاالت مــن خــالل الدور

ألولئك الذين ال يعرفون أو ال يستطيعون الوصول إىل نقاط المعلومات أو الخدمات.

•تتصــل المفوضيــة بجميــع أســر الالجئيــن المقيميــن يف المناطــق المتضــّررة وتحيــل األشــخاص الذيــن تــم تحديدهــم إىل الدعــم المناســب. يشــمل 
الالجئون المتأثرون يف المناطق المتضّررة 10.884 أســرة: 1435 أســرة على بعد كيلومترين من موقع التفجيرات، و2451 أســرة يف نطاق 2-2.5 

كيلومتر؛ 5908 أسرة يف نطاق 3-2.5 كيلومترات، و1089 أسرة يف نطاق 4.5-3 كيلومترات.

•اعتباًرا من 14 أغسطس/آب، بلغ العدد اإلجمايل لوفيات الالجئين المؤكدين 13 فرًدا؛ وأصيب 224 شخًصا، وأُبلغ عن فقد 141 آخرين، وهناك 
46 بال مأوى، و30 شخًصا يف حاجة ماسة إىل  االنتقال لموضع آخر.

االحتياجات:
• قــدم قطــاع األمــن الغــذايئ مدخــالت األمــن الغــذايئ يف تقييــم الصليــب األحمــر اللبنــاين متعــّدد القطاعــات علــى مســتوى المنــازل. تشــمل المدخــالت، 
على سبيل المثال ال الحصر، تفضيل المساعدات الغذائية للمستفيد،على سبيل المثال عينًيا (وجبات ساخنة أو طرود غذائية) أو تحويل نقدي.

االستجابة:
• قــدم برنامــج األمــم المتحــدة اإلنمــايئ مســاعدات نقديــة مقابــل العمــل اســتهدفت 200 شــخص يعانــون مــن انعــدام األمــن الغــذايئ يف الجعيتــاوي 
والرميــل وبــرج حمــود. المســاعدة يف حــدود 70.000-50.000 ليــرة لبنانيــة علــى مــدى األشــهر الثالثــة القادمــة. يشــمل العمــل التنظيــف والصيانــة 

البسيطة يف األماكن العامة المتضررة من االنفجار.

كثــر مــن 50 موقًعــا يف الـــ 12 يوًمــا الماضيــة، ومولــت تســعة مطاعــم  كثــر مــن 70.000 وجبــة ســاخنة إىل أ • قدمــت منظمــة وورلــد ســنترال كيتشــن أ
متأثرة إلنتاج 5500 وجبة يومًيا.

كثــر األحيــاء تضــرًرا. تــم إرســال  • وزعــت مؤسســة شــيلد 200 طــرد غــذايئ لألســر المتضــّررة يف الكارنتينــا و 200 طــرد غــذايئ يف بــرج حمــود، وهمــا مــن أ
84 طرًدا إضافًيا من المواد الغذائية إىل بنك الطعام اللبناين لتشغيل مطبخين لمدة أسبوع. باإلضافة إىل ذلك، تم تسليم 100 طرد غذايئ لمطابخ 
الوجبــات الســاخنة يف كاريتــاس يف الجميــزة، مــع إرســال المزيــد مــن الطــرود الغذائيــة هــذا األســبوع لدعــم مبــادرات الوجبــات الســاخنة المســتمرة لدعم 

األسر المحتاجة.
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يــة المنقــذة للحيــاة الناجمــة عــن  يف 14 أغســطس/آب، أطلــق المجتمــع اإلنســاين نــداًء عاجــالً بقيمــة 565 مليــون دوالر لالســتجابة لالحتياجــات الفور
االنفجارات وللمساعدة يف التحرك نحو التعايف.

أفرج المنسق اإلنساين عن 9 ماليين دوالر من الصندوق اإلنساين اللبناين (LHF) يف غضون 36 ساعة من تفجيرات 4 أغسطس/آب. تم تخصيص 
التمويل لمشاريع المنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية الشريكة ويستهدف القطاعات التالية: الصحة (4.6 مليون دوالر)، األمن الغذايئ (1.5 
مليون دوالر)، المياه والصرف الصحي والنظافة (750 ألف دوالر أمريكي) والحماية، بما يف ذلك العمل لضمان الحماية من االستغالل الجنسي. 

(1.85 مليون دوالر).

باإلضافــة إىل تمويــل الصنــدوق اإلنســاين اللبنــاين، أطلــق منســق اإلغاثــة يف حــاالت الطــوارئ 6 مالييــن دوالر مــن الصنــدوق المركــزي لالســتجابة لحــاالت 
الطــوارئ (CERF) يف 7 أغســطس/آب. وقــد زودت مخصصــات الصنــدوق المركــزي لالســتجابة لحــاالت الطــوارئ منظمــة الصحــة العالميــة بمبلــغ 
4 مالييــن دوالر أمريكــي للدعــم الحــرج المنقــذ للحيــاة للمستشــفيات العامــة والخاصــة التــي تعالــج حــاالت الصدمــات مــن خــالل توفيــر معــدات 
الوقايــة الشــخصية، ومجموعــات الصدمــات والجراحــة، وشــراء األدويــة العاجلــة. تلقــى برنامــج األمــم المتحــدة للمســتوطنات البشــرية مليــون دوالر 
لبــدء إصالحــات الطــوارئ يف أماكــن اإلقامــة يف المناطــق األكثــر تضــرًرا بســبب االنفجــارات؛ وتــم تخصيــص مبلــغ مليــون دوالر لبرنامــج األغذيــة العالمــي 

لضمان الدعم اللوجستي لمرفأ بيروت.

التعليم
االحتياجات :

•تستهدف تدخالت قطاع الحماية 152,200 من اللبنانيين والالجئين والعمال المهاجرين األكثر تضّرًرا وضعًفا.

•يحتــاج الرجــال والنســاء والفتيــات والفتيــان المتضــّررون إىل معلومــات عــن حقوقهــم، وعــن كيفيــة الحصــول علــى المســاعدة، وعــن طريقــة البحــث 
عن أفراد األسرة المفقودين. كما أنهم بحاجة إىل تمكين أنفسهم ومجتمعاتهم وإىل المشاركة يف االستجابة.

•هنــاك حاجــة ملحــة إىل خدمــات الحمايــة، بمــا يف ذلــك الدعــم النفســي واالجتماعــي والمســاعدة النفســية األّوليــة واإلحــاالت والمســاعدة المســتهدفة 
- وهذا كجزء من استجابة الحماية الشاملة.

االستجابة:
•تشــارك المفوضيــة الســامية لألمــم المتحــدة لشــؤون الالجئيــن وكاريتــاس يف قيــادة قطــاع الحمايــة ومــع اليونيســف يف قيــادة حمايــة الطفــل. يتــم 
االنتهــاء مــن حصــر الخدمــات المتاحــة للمتضرريــن. تواصــل المفوضيــة الســامية لألمــم المتحــدة لشــؤون الالجئيــن العمــل بشــكل وثيــق مــع الصليــب 

األحمر اللبناين، من بين أمور أخرى، تعميم الحماية والوقاية من االعتداء الجنسي وأعمال االستغالل ".

•باإلضافــة إىل دورهــا التنســيقي، تعطــي المفوضيــة األولويــة لمشــاركة المجتمــع والتواصــل والمســاعدات النفســية األوليــة واإلحــاالت. توجــد شــبكة 
واســعة مــن المتطوعيــن للتوعيــة، مــن بيــن المجتمــع، ويتــم نشــر فــرق الطــوارئ لتقييــم االحتياجــات العاجلــة للفئــات األكثــر ضعًفــا واالســتجابة لهــا. 
تســتهدف التدخــالت ذات األولويــة كبــار الســن الذيــن يعيشــون بمفردهــم واألشــخاص ذوي اإلعاقــة وأولئــك الذيــن أصيبــوا بصدمــات شــديدة بســبب 
االنفجــارات. كذلــك، يواصــل شــركاء الحمايــة تقديــم المســاعدة النفســية األوليــة والدعــم لألطفــال والكبــار، بمــا يف ذلــك إدارة الحــاالت واإلحالــة إىل 

الخدمات المتخصصة.

•مــن خــالل التنســيق القطاعــي، أعــرب ثمانيــة شــركاء يف مجــال الحمايــة عــن اهتمامهــم بالمشــاركة يف تقييــم الصليــب األحمــر اللبنــاين يف المناطــق 
المتضــررة. بالنظــر إىل الوضــع الملــح، يجــري العديــد مــن الشــركاء تقييماتهــم الســريعة بمــا يف ذلــك إنترســوس (األشــرفية والجعيتــاوي، وكرنتينــا 

وبرد حمود)؛ وأبعاد (منطقة الرميل والكرنتينا).

•ُتجــري هيئــة األمــم المتحــدة للمــرأة تقييًمــا ســريًعا للنــوع االجتماعــي مــع منظمــة كيــر الدوليــة وأبعــاد يف األســبوع األخيــر مــن شــهر أغســطس/آب. 
كمــا تقــدم  هيئــة األمــم المتحــدة للمــرأة وأبعــاد خدمــة خــط آمــن مخصــص للنســاء والفتيــات المعرضــات/ الــاليئ يتعرضــن للعنــف القائــم علــى النــوع 
كثــر مــن 100 جلســة مســاعدة نفســية أّوليــة يف الموقــع  كثــر مــن 70 مكالمــة، وتــم تقديــم أ االجتماعــي يف المناطــق المتضــّررة. حتــى اآلن، تــم تلقــي أ

لألسر المتضّررة.

 •أجــرى شــركاء الحمايــة 350 جلســة مســاعدة نفســية أّوليــة للبالغيــن واألطفــال. كذلــك، يواصــل الشــركاء العمــل مــع المجتمعــات المحليــة لتحديــد 
االحتياجات اإلضافية وتسهيل اإلحاالت إىل الخدمات المتخصصة، بما يف ذلك الصحة النفسية والدعم النفسي واالجتماعي.

االحتياجات:
• ُتظهــر النتائــج األّوليــة مــن التقييــم الســريع الجــاري لــوزارة التربيــة والتعليــم العــايل (MEHE) أن 120 مدرســة عامــة وخاصــة؛ 20 مدرســة عامــة 

للتعليم الفني والمهني (TVET) ومدرسة للتدريب؛ باإلضافة إىل 20 مبنى من الجامعة اللبنانية قد لحقت بهم أضراًرا .

• ســيطلق شــركاء قطــاع التعليــم أيًضــا تقييًمــا ســريًعا لالحتياجــات عــن طريــق تنفيــذ برامــج التعليــم غيــر الرســمي، مثــل التعليــم المجتمعــي يف 
مرحلــة الطفولــة المبكــرة،  ومعرفــة القــراءة والكتابــة والحســاب (BLN)، ومعرفــة الشــباب القــراءة والكتابــة والحســاب، وتقييــم تأثيــر االنفجــارات علــى 

قدرة الشركاء، بما يف ذلك قدرتهم على تقديم البرامج والوصول إىل األطفال المحتاجين.

االستجابة:
• تدعــم اليونيســف وزارة التربيــة والتعليــم العــايل يف تحديــد التكلفــة المقــدرة إلعــادة تأهيــل وإعــادة بنــاء المــدارس المتضــّررة، والتــي ســيتم إصدارهــا 
يف 19 أغسطس/آب. ستدعم اليونسكو وزارة التربية والتعليم العايل يف تنسيق إعادة تأهيل المدارس. حصلت اليونسكو حتى اآلن على 1.2 مليون 
دوالر لدعم العمل يف المدارس االبتدائية والثانوية العامة، بينما من المتوقع أن يكون لدى اليونيسف أموال كافية لتغطية بايق المدارس العامة.

كثر من 40.000 فرد. تضمنت  •يواصل شركاء الحماية االستجابة لالحتياجات الفورية للضعفاء من الرجال والنساء والفتيات والفتيان، ومساعدة أ
التدخالت حتى اآلن توفير وجبات ساخنة، ومستلزمات طعام، ومالبس، وأحذية، ومراتب، من خالل كاريتاس يف األشرفية ، ومار مخايل ، ورميل، 

وبرج حمود، والمواد غير الغذائية المالئمة لألطفال، من خالل بال حدود يف كارنتينا.

•يقــوم نظــام رصــد الحمايــة بجمــع المعلومــات والتحقــق منهــا وتحليلهــا لتحديــد مخاطــر الحمايــة ومعايــرة التدخــالت. منــذ 5 أغســطس/آب، تعامــل 
خــط المســاعدة التابــع للمفوضيــة الســامية لألمــم المتحــدة لشــؤون الالجئيــن يف جبــل لبنــان مــع 6197 مكالمــة و561 إحالــة مباشــرة فيمــا يتعلــق 
بالالجئيــن المحتاجيــن إىل المســاعدة. حيــث تقــدم لهــم المفوضيــة المســاعدة والخدمــات األساســية، بمــا يف ذلــك الدعــم النفســي واالجتماعــي ، 
والمســاعدات النقديــة يف حــاالت الطــوارئ، ومجموعــات المــأوى، ومتابعــة أي قضيــة تتعلــق بحمايــة الطفــل أو العنــف الجنســي. تــم تقديــم أمــوال 
طارئــة إىل 10 عائــالت الجئــة تضــّررت بشــكل مباشــر مــن التفجيــرات. كمــا أن فــرق الحمايــة التابعــة للمفوضيــة لهــا وجــود متنقــل  يف المناطــق 
يــات الراجلــة  المتضــّررة، وتقــوم بنشــر جهــات اتصــال مخصصــة لخطــوط االتصــال الســاخنة، ونشــر المعلومــات، وتحديــد اإلحــاالت مــن خــالل الدور

ألولئك الذين ال يعرفون أو ال يستطيعون الوصول إىل نقاط المعلومات أو الخدمات.

•تتصــل المفوضيــة بجميــع أســر الالجئيــن المقيميــن يف المناطــق المتضــّررة وتحيــل األشــخاص الذيــن تــم تحديدهــم إىل الدعــم المناســب. يشــمل 
الالجئون المتأثرون يف المناطق المتضّررة 10.884 أســرة: 1435 أســرة على بعد كيلومترين من موقع التفجيرات، و2451 أســرة يف نطاق 2-2.5 

كيلومتر؛ 5908 أسرة يف نطاق 3-2.5 كيلومترات، و1089 أسرة يف نطاق 4.5-3 كيلومترات.

•اعتباًرا من 14 أغسطس/آب، بلغ العدد اإلجمايل لوفيات الالجئين المؤكدين 13 فرًدا؛ وأصيب 224 شخًصا، وأُبلغ عن فقد 141 آخرين، وهناك 
46 بال مأوى، و30 شخًصا يف حاجة ماسة إىل  االنتقال لموضع آخر.

األمن الغذائي

االحتياجات:
• قــدم قطــاع األمــن الغــذايئ مدخــالت األمــن الغــذايئ يف تقييــم الصليــب األحمــر اللبنــاين متعــّدد القطاعــات علــى مســتوى المنــازل. تشــمل المدخــالت، 
على سبيل المثال ال الحصر، تفضيل المساعدات الغذائية للمستفيد،على سبيل المثال عينًيا (وجبات ساخنة أو طرود غذائية) أو تحويل نقدي.

االستجابة:
• قــدم برنامــج األمــم المتحــدة اإلنمــايئ مســاعدات نقديــة مقابــل العمــل اســتهدفت 200 شــخص يعانــون مــن انعــدام األمــن الغــذايئ يف الجعيتــاوي 
والرميــل وبــرج حمــود. المســاعدة يف حــدود 70.000-50.000 ليــرة لبنانيــة علــى مــدى األشــهر الثالثــة القادمــة. يشــمل العمــل التنظيــف والصيانــة 

البسيطة يف األماكن العامة المتضررة من االنفجار.

كثــر مــن 50 موقًعــا يف الـــ 12 يوًمــا الماضيــة، ومولــت تســعة مطاعــم  كثــر مــن 70.000 وجبــة ســاخنة إىل أ • قدمــت منظمــة وورلــد ســنترال كيتشــن أ
متأثرة إلنتاج 5500 وجبة يومًيا.

كثــر األحيــاء تضــرًرا. تــم إرســال  • وزعــت مؤسســة شــيلد 200 طــرد غــذايئ لألســر المتضــّررة يف الكارنتينــا و 200 طــرد غــذايئ يف بــرج حمــود، وهمــا مــن أ
84 طرًدا إضافًيا من المواد الغذائية إىل بنك الطعام اللبناين لتشغيل مطبخين لمدة أسبوع. باإلضافة إىل ذلك، تم تسليم 100 طرد غذايئ لمطابخ 
الوجبــات الســاخنة يف كاريتــاس يف الجميــزة، مــع إرســال المزيــد مــن الطــرود الغذائيــة هــذا األســبوع لدعــم مبــادرات الوجبــات الســاخنة المســتمرة لدعم 

األسر المحتاجة.
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االحتياجات:
• قــدم قطــاع األمــن الغــذايئ مدخــالت األمــن الغــذايئ يف تقييــم الصليــب األحمــر اللبنــاين متعــّدد القطاعــات علــى مســتوى المنــازل. تشــمل المدخــالت، 
على سبيل المثال ال الحصر، تفضيل المساعدات الغذائية للمستفيد،على سبيل المثال عينًيا (وجبات ساخنة أو طرود غذائية) أو تحويل نقدي.

االستجابة:
• قــدم برنامــج األمــم المتحــدة اإلنمــايئ مســاعدات نقديــة مقابــل العمــل اســتهدفت 200 شــخص يعانــون مــن انعــدام األمــن الغــذايئ يف الجعيتــاوي 
والرميــل وبــرج حمــود. المســاعدة يف حــدود 70.000-50.000 ليــرة لبنانيــة علــى مــدى األشــهر الثالثــة القادمــة. يشــمل العمــل التنظيــف والصيانــة 

البسيطة يف األماكن العامة المتضررة من االنفجار.

كثــر مــن 50 موقًعــا يف الـــ 12 يوًمــا الماضيــة، ومولــت تســعة مطاعــم  كثــر مــن 70.000 وجبــة ســاخنة إىل أ • قدمــت منظمــة وورلــد ســنترال كيتشــن أ
متأثرة إلنتاج 5500 وجبة يومًيا.

االحتياجات:
.(PPE) اإلمدادات الطبية واألدوية (خاصة لألمراض غير المعدية)؛ مجموعات الصحة اإلنجابية، ومعدات الوقاية الطبية والشخصية •

• دعم إعادة التأهيل البدين والجراحة الترميمية للمصابين.

• حزمة الكرامة، بما يف ذلك النظافة الصحية للحيض.

.(PFA) تدريب الموظفين على المساعدة النفسية األّولية •

االستجابة:
كــز رعايــة صحيــة أوليــة متضــّررة لتحديــد تكلفــة  • دعمــت منظمــة اإلســعاف األويل- المســاعدة الطّبّيــة الدوليــة (PU-AMI) تقييًمــا أولًيــا لســبعة مرا
إعــادة التأهيــل واحتياجــات المعــدات الطبيــة. زودت منظمــة اإلســعاف األويل- المســاعدة الطّبّيــة الدوليــة  الصليــب األحمــر اللبنــاين أيًضــا بمعــدات 

الوقاية الشخصية.

• قامــت منظمــة العــون الطبــي للفلســطينيين بشــراء اإلمــدادات الطبيــة لجمعيــة الهــالل األحمــر الفلســطيني التــي حشــدت ســيارات اإلســعاف 
والمسعفين واستقبلت المرضى المصابين يف مستشفى حيفا.

كدت المنظمة الدولية للهجرة أن 36 مريًضا من مرضى السل يتلقون عالجاتهم من خالل الوصول. • أ

• قام فريق مركز ريستارت متعدد التخصصات بتوصيل اإلسعافات األّولية النفسية والدعم إىل المتضّررين يف مار مخايل واألشرفية وكورنتينا.

كز الرعاية الصحية األولية؛  • قام صندوق األمم المتحدة للسكان بتوزيع 1.975 مجموعة كرامة؛ وتم شراء 100.000 قارورة من األوكسيتوسين لمرا
كما تم توزيع 10.880 قطعة من معدات الوقاية الشخصية على وزارة الشؤون االجتماعية.قدمت الوحدات الطبية المتنقلة التي يدعمها صندوق 
األمم المتحدة للسكان المساعدة األّولية إىل 74 امرأة تضّررت من االنفجار؛ حيث تلقت 60 امرأة خدمات الصحة النفسية والدعم النفسي االجتماعي، 

وتلقت 40 امرأة حامل استشارات الزيارات المنزلية من خالل األنشطة التي يدعمها صندوق األمم المتحدة للسكان.

• قدمــت مؤسســة مخزومــي ومنظمــة اإلغاثــة الدوليــة الخدمــات الصحيــة والتعامــل مــع الجــروح؛ كمــا قــام بدعــم  األمهــات المرضعــات؛ وتوفيــر 
األوليــة  الرضــع وصغــار األطفــال، واإلســعافات  الشــخصية للمستشــفيات؛ كمــا قدمتــا استشــارات تغذيــة  الحمايــة  الطبيــة ومعــدات  اإلمــدادات 

النفسية وخدمات الصحة العقلية المتخصصة. 

• عالجت الوحدات الطبية المتنقلة لمستشفى الرحمة 143 من أفراد المجتمع والمتطوعين الذين أصيبوا أثناء أنشطة التنظيف.

• تنسق منظمة الصحة العالمية فرق الطوارئ الطبية التي سيتم إعادة توجيه بعضها لدعم استجابة كوفيد19-، وصاغت منظمة الصحة العالمية 
خطة عمل لإلبالغ عن مخاطر كوفيد19- وإشراك المجتمع يف أعقاب التفجيرات.

• وتقــوم منظمــة الصحــة العالميــة بإعــداد خطــط إعــادة بنــاء المســتودعات المركزيــة بالتنســيق الوثيــق مــع وزارة الصحــة العامــة؛ وتــم بــدء المناقشــات 
يف  الشمســية)  (األلــواح  المتجــّددة  الطاقــة  إدخــال  إلمكانيــة  البيئيــة  المجموعــة  يف  والشــركاء  المشــاريع  لخدمــات  المتحــدة  األمــم  مكتــب  مــع 

كز الرعاية الصحية األّولية المختارة. المستودعات ومرا

• قدمت الوحدات الطبية المتنقلة لمنظمة عامل يف منطقة الكارنتينا االستشارات الطبية واألدوية األساسية وتغيير الضمادات والعناية بالجروح 
إىل 250 شخًصا.

كــز الرعايــة الصحيــة األّوليــة  • تــم إنقــاذ مــا يقــرب مــن 1.75 مليــون جرعــة مــن اللقاحــات يف أعقــاب االنفجــارات وتقــوم اليونيســف بتوزيعهــا علــى مرا
والمستوصفات ومواقع التطعيم التابعة للمفوضية ونقاط التحصين األخرى.

• تجــري منظمــة أطبــاء العالــم التوعيــة مــن أجــل تقديــم المســاعدة النفســية األّوليــة والدعــم النفســي يف الكارنتينــا وتقــدم خدمــات الصحــة النفســية 
والدعــم النفســي االجتماعــي مــن خــالل خــط المســاعدة الهاتفــي. وعقــدت جلســات توعيــة مــع التركيــز علــى اآلثــار الصحيــة النفســية الناجمــة عــن 

االنفجار. كما اشترت منظمة أطباء العالم معدات الوقاية الشخصية وتبرعت بمجموعتين تحتويان على 10.000 دواء لعالج الحاالت الحادة.

• قدمــت جمعيــة  إنــارة مســاعدات أوليــة أساســية ومتقدمــة إىل 306 مرضــى يف محطتيــن طبيتيــن يف كارنتينــا ومــار مخايــل ووزعــت الميــاه ومعــدات 
الوقاية الشخصية على المجتمع والمتطوعين.

الصحة

كثــر األحيــاء تضــرًرا. تــم إرســال  • وزعــت مؤسســة شــيلد 200 طــرد غــذايئ لألســر المتضــّررة يف الكارنتينــا و 200 طــرد غــذايئ يف بــرج حمــود، وهمــا مــن أ
84 طرًدا إضافًيا من المواد الغذائية إىل بنك الطعام اللبناين لتشغيل مطبخين لمدة أسبوع. باإلضافة إىل ذلك، تم تسليم 100 طرد غذايئ لمطابخ 
الوجبــات الســاخنة يف كاريتــاس يف الجميــزة، مــع إرســال المزيــد مــن الطــرود الغذائيــة هــذا األســبوع لدعــم مبــادرات الوجبــات الســاخنة المســتمرة لدعم 

األسر المحتاجة.

• قدمــت الجمعيــات الخيريــة المســيحية األرثوذكســية الدوليــة استشــارات تغذيــة الرضــع وصغــار األطفــال للنســاء الحوامــل والمرضعــات. كمــا قامــت 
الجمعيــات الخيريــة المســيحية األرثوذكســية الدوليــة بتوعيــة المصابيــن بفيــروس كورونــا ودعمــوا كاريتــاس لتقديــم الرعايــة لفتــرة مــا بعــد الحــروق 
والجــروح. كمــا تقــدم كاريتــاس خدمــات صحيــة مــن خــالل خيمــة طبيــة يف منطقــة مــار مخايــل. تــم تقديــم خدمــات الصحــة النفســية والدعــم النفســي 

االجتماعي يف الميدان ومن خالل الزيارات المنزلية. تقدم مستوصفات كاريتاس خدمات الرعاية الصحية األّولية يف سن الفيل وسد البوشرية.

• أقامــت منظمــة أطبــاء بــال حــدود نقــاط طبيــة يف مــار مخايــل وكوارنتينــا؛ حيــث يتــم تقديــم مجموعــة مــن األنشــطة بمــا يف ذلــك الدعــم فيمــا يتعلــق 
يــارات المنزليــة. تقــوم منظمــة أطبــاء بــال  بالعنايــة بالجــروح والصحــة العقليــة والمســاعدة النفســية األوىل ؛ يســتمر األخصائيــون االجتماعيــون يف الز

حدود أيًضا بإجراء اختبار يب سي آر "تفاعل البوليميراز المتسلسل" يف النقاط الطبية كجزء من الدعم المستمر الستجابة الحكومة لـكوفيد19-.

كثــر مــن 550 مجموعــة مــن مســتلزمات النظافــة، وتــم تركيــب ثــالث نقــاط للميــاه. تــم تحديــد عــدد مــن المبــادرات المحليــة لدعــم اإلغاثــة  • تــم توزيــع أ
بالمــواد غيــر الغذائيــة، مثــل المنظمــات الشــعبية التــي تــوزع المــواد علــى مجتمعــات المهاجريــن الضعيفــة. مــن أجــل الوصــول بشــكل أفضــل إىل 

الفئات األكثر ضعًفا، تواصل منظمة أطباء بال حدود تحديد المبادرات على مستوى القاعدة/المجتمع المحلي والتنسيق معها.

الفجوات والمعوقات:
• تمويل المنظمات غير الحكومية على وجه الخصوص.

• تؤدي الحالة العامة من التعب والغضب إىل االسترخاء وعدم إعطاء األولوية لتطبيق السلوك الوقايئ المرتبط بـكوفيد19-.
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االحتياجات:
• قــدم قطــاع األمــن الغــذايئ مدخــالت األمــن الغــذايئ يف تقييــم الصليــب األحمــر اللبنــاين متعــّدد القطاعــات علــى مســتوى المنــازل. تشــمل المدخــالت، 
على سبيل المثال ال الحصر، تفضيل المساعدات الغذائية للمستفيد،على سبيل المثال عينًيا (وجبات ساخنة أو طرود غذائية) أو تحويل نقدي.

االستجابة:
• قــدم برنامــج األمــم المتحــدة اإلنمــايئ مســاعدات نقديــة مقابــل العمــل اســتهدفت 200 شــخص يعانــون مــن انعــدام األمــن الغــذايئ يف الجعيتــاوي 
والرميــل وبــرج حمــود. المســاعدة يف حــدود 70.000-50.000 ليــرة لبنانيــة علــى مــدى األشــهر الثالثــة القادمــة. يشــمل العمــل التنظيــف والصيانــة 

البسيطة يف األماكن العامة المتضررة من االنفجار.

كثــر مــن 50 موقًعــا يف الـــ 12 يوًمــا الماضيــة، ومولــت تســعة مطاعــم  كثــر مــن 70.000 وجبــة ســاخنة إىل أ • قدمــت منظمــة وورلــد ســنترال كيتشــن أ
متأثرة إلنتاج 5500 وجبة يومًيا.

االحتياجات:
.(PPE) اإلمدادات الطبية واألدوية (خاصة لألمراض غير المعدية)؛ مجموعات الصحة اإلنجابية، ومعدات الوقاية الطبية والشخصية •

• دعم إعادة التأهيل البدين والجراحة الترميمية للمصابين.

• حزمة الكرامة، بما يف ذلك النظافة الصحية للحيض.

.(PFA) تدريب الموظفين على المساعدة النفسية األّولية •

االستجابة:
كــز رعايــة صحيــة أوليــة متضــّررة لتحديــد تكلفــة  • دعمــت منظمــة اإلســعاف األويل- المســاعدة الطّبّيــة الدوليــة (PU-AMI) تقييًمــا أولًيــا لســبعة مرا
إعــادة التأهيــل واحتياجــات المعــدات الطبيــة. زودت منظمــة اإلســعاف األويل- المســاعدة الطّبّيــة الدوليــة  الصليــب األحمــر اللبنــاين أيًضــا بمعــدات 

الوقاية الشخصية.

• قامــت منظمــة العــون الطبــي للفلســطينيين بشــراء اإلمــدادات الطبيــة لجمعيــة الهــالل األحمــر الفلســطيني التــي حشــدت ســيارات اإلســعاف 
والمسعفين واستقبلت المرضى المصابين يف مستشفى حيفا.

كدت المنظمة الدولية للهجرة أن 36 مريًضا من مرضى السل يتلقون عالجاتهم من خالل الوصول. • أ

• قام فريق مركز ريستارت متعدد التخصصات بتوصيل اإلسعافات األّولية النفسية والدعم إىل المتضّررين يف مار مخايل واألشرفية وكورنتينا.

كز الرعاية الصحية األولية؛  • قام صندوق األمم المتحدة للسكان بتوزيع 1.975 مجموعة كرامة؛ وتم شراء 100.000 قارورة من األوكسيتوسين لمرا
كما تم توزيع 10.880 قطعة من معدات الوقاية الشخصية على وزارة الشؤون االجتماعية.قدمت الوحدات الطبية المتنقلة التي يدعمها صندوق 
األمم المتحدة للسكان المساعدة األّولية إىل 74 امرأة تضّررت من االنفجار؛ حيث تلقت 60 امرأة خدمات الصحة النفسية والدعم النفسي االجتماعي، 

وتلقت 40 امرأة حامل استشارات الزيارات المنزلية من خالل األنشطة التي يدعمها صندوق األمم المتحدة للسكان.

• قدمــت مؤسســة مخزومــي ومنظمــة اإلغاثــة الدوليــة الخدمــات الصحيــة والتعامــل مــع الجــروح؛ كمــا قــام بدعــم  األمهــات المرضعــات؛ وتوفيــر 
األوليــة  الرضــع وصغــار األطفــال، واإلســعافات  الشــخصية للمستشــفيات؛ كمــا قدمتــا استشــارات تغذيــة  الحمايــة  الطبيــة ومعــدات  اإلمــدادات 

النفسية وخدمات الصحة العقلية المتخصصة. 

• عالجت الوحدات الطبية المتنقلة لمستشفى الرحمة 143 من أفراد المجتمع والمتطوعين الذين أصيبوا أثناء أنشطة التنظيف.

• تنسق منظمة الصحة العالمية فرق الطوارئ الطبية التي سيتم إعادة توجيه بعضها لدعم استجابة كوفيد19-، وصاغت منظمة الصحة العالمية 
خطة عمل لإلبالغ عن مخاطر كوفيد19- وإشراك المجتمع يف أعقاب التفجيرات.

• وتقــوم منظمــة الصحــة العالميــة بإعــداد خطــط إعــادة بنــاء المســتودعات المركزيــة بالتنســيق الوثيــق مــع وزارة الصحــة العامــة؛ وتــم بــدء المناقشــات 
يف  الشمســية)  (األلــواح  المتجــّددة  الطاقــة  إدخــال  إلمكانيــة  البيئيــة  المجموعــة  يف  والشــركاء  المشــاريع  لخدمــات  المتحــدة  األمــم  مكتــب  مــع 

كز الرعاية الصحية األّولية المختارة. المستودعات ومرا

• قدمت الوحدات الطبية المتنقلة لمنظمة عامل يف منطقة الكارنتينا االستشارات الطبية واألدوية األساسية وتغيير الضمادات والعناية بالجروح 
إىل 250 شخًصا.

كــز الرعايــة الصحيــة األّوليــة  • تــم إنقــاذ مــا يقــرب مــن 1.75 مليــون جرعــة مــن اللقاحــات يف أعقــاب االنفجــارات وتقــوم اليونيســف بتوزيعهــا علــى مرا
والمستوصفات ومواقع التطعيم التابعة للمفوضية ونقاط التحصين األخرى.

• تجــري منظمــة أطبــاء العالــم التوعيــة مــن أجــل تقديــم المســاعدة النفســية األّوليــة والدعــم النفســي يف الكارنتينــا وتقــدم خدمــات الصحــة النفســية 
والدعــم النفســي االجتماعــي مــن خــالل خــط المســاعدة الهاتفــي. وعقــدت جلســات توعيــة مــع التركيــز علــى اآلثــار الصحيــة النفســية الناجمــة عــن 

االنفجار. كما اشترت منظمة أطباء العالم معدات الوقاية الشخصية وتبرعت بمجموعتين تحتويان على 10.000 دواء لعالج الحاالت الحادة.

• قدمــت جمعيــة  إنــارة مســاعدات أوليــة أساســية ومتقدمــة إىل 306 مرضــى يف محطتيــن طبيتيــن يف كارنتينــا ومــار مخايــل ووزعــت الميــاه ومعــدات 
الوقاية الشخصية على المجتمع والمتطوعين.

االستجابة:
• يواصل قطاع اإليواء توزيع مجموعات اإليواء يف الجعيتاوي ومار مخايل والجميزة والكرنتينا. تم تسليم ما مجموعه 405 مجموعة من مجموعات 
المأوى الخاصة بالمفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين يف 15-14 أغسطس/آب، ليصل إجمايل مجموعات المأوى التي سلمتها 

المفوضية إىل 1.231.

• تواصــل المفوضيــة الســامية لألمــم المتحــدة لشــؤون الالجئيــن والصليــب األحمــر اللبنــاين العمــل علــى تقييمــات األســر وتقســيم المناطــق، وذلــك 
التقسيم لضمان التنسيق وتجنب ازدواجية المساعدة وتسهيل المتابعة واإلحاالت للحاالت الفردية.

• يســتمر تقييــم المــأوى الــذي يقــوده برنامــج األمــم المتحــدة اإلنمــايئ يف بــرج حمــود والنبعــة علــى مــدى األســابيع الثالثــة المقبلــة. ســتفيد النتائــج 
يف أعمال إصالح المالجئ وستستهدف كالً من اللبنانيين والالجئين والعمال المهاجرين. 

• يقــوم برنامــج األمــم المتحــدة للمســتوطنات والمنظمــات غيــر الحكوميــة المحليــة والدوليــة والمتطوعــون بإجــراء تقييمــات للمبــاين يف بلديــة بــرج 
حمود - يتم تقييم 90 يف المائة من المباين وسيتم تقديم النتائج هذا األسبوع. تم تقييم ما يقرب من 4000 مبنى وتم رسم خرائط لها لتحديد 
يــد مــن التقييمــات الفنيــة لتحديــد تكلفــة األضــرار. ومــن المقــرر أيًضــا إجــراء تقييــم اجتماعــي  أولويــات التدخــالت القادمــة. وســيتبع ذلــك المز

واقتصادي لبرج حمود يوم األربعاء 19 آب بمشاركة برنامج األمم المتحدة اإلنمايئ والوكاالت المحلية والدولية.

المأوى

يــة ومــن المتوقــع أن يتــم االنتهــاء منهــا هــذا األســبوع. وحتــى اآلن، تــم تقييــم 1555 مبنــى يف  • تقييمــات الميــاه والصــرف الصحــي والنظافــة العامــة جار
كثــر مــن 150 مبنــى مشــغول وآمــن لإلصــالح العاجــل  ســبع مناطــق - تــم العثــور علــى مــا مجموعــه 1114 مبنــى يمكــن الوصــول إليهــا. تمــت إحالــة أ

لضمان توفر نقطة مياه واحدة على األقل يف المبنى.

• يســتمر توزيــع مســتلزمات النظافــة ومســتلزمات األطفــال، بنــاًء علــى التقييــم متعــدد القطاعــات  للصليــب األحمــر اللبنــاين. حتــى اآلن تــم توزيــع 
كبر عدد من األشخاص، تغطي االحتياجات المبلغ عنها حتى اآلن. 390 مجموعة على أ

• يتــم توفيــر نقــل الميــاه بالشــاحنات علــى أســاس اإلحــاالت. تــم حتــى اآلن تغطيــة ثالثــة مبــاٍن بالميــاه، لتوصيلهــا إىل 20 أســرة تبّيــن أنهــا بحاجــة للميــاه. 
كثــر مــن 680 أســرة إىل خزانــات ميــاه وتحتــاج 171 غرفــة تفتيــش إىل إعــادة تأهيــل خارجــي. تــم بالفعــل إعــادة توصيــل 6 مبــاين كبدايــة لمرحلــة  تحتــاج أ

إعادة التأهيل.

 والصرف الصحي والنظافة 

كثــر األحيــاء تضــرًرا. تــم إرســال  • وزعــت مؤسســة شــيلد 200 طــرد غــذايئ لألســر المتضــّررة يف الكارنتينــا و 200 طــرد غــذايئ يف بــرج حمــود، وهمــا مــن أ
84 طرًدا إضافًيا من المواد الغذائية إىل بنك الطعام اللبناين لتشغيل مطبخين لمدة أسبوع. باإلضافة إىل ذلك، تم تسليم 100 طرد غذايئ لمطابخ 
الوجبــات الســاخنة يف كاريتــاس يف الجميــزة، مــع إرســال المزيــد مــن الطــرود الغذائيــة هــذا األســبوع لدعــم مبــادرات الوجبــات الســاخنة المســتمرة لدعم 

األسر المحتاجة.

• قدمــت الجمعيــات الخيريــة المســيحية األرثوذكســية الدوليــة استشــارات تغذيــة الرضــع وصغــار األطفــال للنســاء الحوامــل والمرضعــات. كمــا قامــت 
الجمعيــات الخيريــة المســيحية األرثوذكســية الدوليــة بتوعيــة المصابيــن بفيــروس كورونــا ودعمــوا كاريتــاس لتقديــم الرعايــة لفتــرة مــا بعــد الحــروق 
والجــروح. كمــا تقــدم كاريتــاس خدمــات صحيــة مــن خــالل خيمــة طبيــة يف منطقــة مــار مخايــل. تــم تقديــم خدمــات الصحــة النفســية والدعــم النفســي 

االجتماعي يف الميدان ومن خالل الزيارات المنزلية. تقدم مستوصفات كاريتاس خدمات الرعاية الصحية األّولية يف سن الفيل وسد البوشرية.

• أقامــت منظمــة أطبــاء بــال حــدود نقــاط طبيــة يف مــار مخايــل وكوارنتينــا؛ حيــث يتــم تقديــم مجموعــة مــن األنشــطة بمــا يف ذلــك الدعــم فيمــا يتعلــق 
يــارات المنزليــة. تقــوم منظمــة أطبــاء بــال  بالعنايــة بالجــروح والصحــة العقليــة والمســاعدة النفســية األوىل ؛ يســتمر األخصائيــون االجتماعيــون يف الز

حدود أيًضا بإجراء اختبار يب سي آر "تفاعل البوليميراز المتسلسل" يف النقاط الطبية كجزء من الدعم المستمر الستجابة الحكومة لـكوفيد19-.

كثــر مــن 550 مجموعــة مــن مســتلزمات النظافــة، وتــم تركيــب ثــالث نقــاط للميــاه. تــم تحديــد عــدد مــن المبــادرات المحليــة لدعــم اإلغاثــة  • تــم توزيــع أ
بالمــواد غيــر الغذائيــة، مثــل المنظمــات الشــعبية التــي تــوزع المــواد علــى مجتمعــات المهاجريــن الضعيفــة. مــن أجــل الوصــول بشــكل أفضــل إىل 

الفئات األكثر ضعًفا، تواصل منظمة أطباء بال حدود تحديد المبادرات على مستوى القاعدة/المجتمع المحلي والتنسيق معها.

الفجوات والمعوقات:
• تمويل المنظمات غير الحكومية على وجه الخصوص.

• تؤدي الحالة العامة من التعب والغضب إىل االسترخاء وعدم إعطاء األولوية لتطبيق السلوك الوقايئ المرتبط بـكوفيد19-.
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االحتياجات:
• تســعى "خدمــة االتصــاالت يف حــاالت الطــوارئ" إىل الحصــول علــى مبلــغ 370 ألــف دوالر لتغطيــة خدمــات االتصــاالت الهامــة علــى مــدى األشــهر 
الثالثــة المقبلــة. ستشــمل الخدمــات األساســية توفيــر الربــط بيــن البيانــات يف المينــاء حتــى يتــم إعــادة تشــغيل مقدمــي الخدمــة الوطنييــن بالكامــل؛ 
ومــن خــالل شــبكات المحمــول المتوفــرة، ســيتم توفيــر حــزم الصــوت والبيانــات لألشــخاص األكثــر تضــرًرا، وذلــك لتمكيــن الوصــول إىل المعلومــات 
والمســاعدة اإلنســانية التــي يفتقــرون إليهــا. أيًضــا، ســيتم تقييــم شــبكات االتصــاالت األمنيــة وتعزيزهــا حســب الحاجــة لضمــان اســتمرار العامليــن 

يف المجال اإلنساين بأمان.

االتصاالت في حاالت الطوارئ 

االستجابة:
• يواصل قطاع اللوجستيات متابعة القضايا المتعلقة بالشحنات عند ظهورها، حتى يكون لدينا إدارة فّعالة للمواد اإلنسانية القادمة إىل البالد.

• يتــم تجميــع تقييــم القــدرات اللوجســتية، مــع األخــذ يف االعتبــار جميــع البنــى التحتيــة والخدمــات ذات الصلــة مــن منظــور لوجســتي. تقــوم التقييمــات 
الجارية يف المستودعات والمطاحن والميناء بإبالغ  مصلحة الجمارك اللبنانية (LCA) بشكل متساٍو.

الخدمات اللوجستية

التنسيق العام
منســق الشــؤون اإلنســانية والفريــق القطــري اإلنســاين مســؤولون بشــكل عــام عــن تنفيــذ االســتجابة اإلنســانية النفجــارات مينــاء بيــروت بمــا يتماشــى 
مــع النــداء اإلنســاين العاجــل. يتــم دعــم الفريــق القطــري اإلنســاين علــى المســتوى التشــغيلي مــن قبــل خليــة عمليــات الطــوارئ. كجــزء مــن االســتجابة 
لالنفجــارات، تــم إنشــاء قطاعــات إنســانية لضمــان التنســيق األمثــل. إن وجــود هيــكل تنســيقي مــرن سيســهل إيصــال المســاعدات الطارئــة إىل الســكان 
األكثــر ضعًفــا ويدعــم االنتقــال نحــو المراحــل الالحقــة مــن االســتجابة. يعمــل العديــد مــن القطاعــات والشــركاء علــى توســيع نطــاق وجودهــم مــن خــالل 
عمليــات النشــر المفاجئــة مــن أجــل تعزيــز قدرتهــا التنســيقية أثنــاء االســتجابة للطــوارئ، مــع األخــذ يف االعتبــار البيئــة المعقــدة بشــكل متزايــد مــع 

عمليات االستجابة اإلنسانية األخرى وتفشي كوفيد19- يف مرحلة انتقال المجتمع.

لمزيد من المعلومات، يرجى االتصال بـ:

سيفرين راي، رئيس مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية يف لبنان،rey@un.org  الهاتف:

دانييل مويلين، مسؤول اإلعالم، مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية يف لبنان، moylan@un.orgالهاتف، 

www.unocha.org | www.reliefweb.int لمزيد من المعلومات، الرجاء زيارة الموقع

خلية عمليات الطوارئ
يرأسها مكتب تنسيق الشئون اإلنسانية

الُمنسق المقيم/
ُمنسق الشئون اإلنسانية

فريق العمل اإلنساني الُقطري

خلية الحاالت البيئية الطارئة 

خلية التنسيق المعنية بالبحث 
واإلنقاذ في المناطق الحضرية

خلية التنسيق المدني العسكري

خلية التقييم والتحليل 

اتصاالت الطوارئ
برنامج الغذاء العالمي

اللوجستيات
برنامج الغذاء العالمي

المأوى
مفوضية األمم 

المتحدة السامية 
لشؤون الالجئين/ 

برنامج األمم المتحدة 
للمستوطنات البشرية

المياه والصرف 
الصحي 
والنظافة

منظمة األمم المتحدة 
للطفولة/ منظمة العمل 

ضد الجوع

الصحة
منظمة الصحة 

العالمية/ مؤسسة 
عامل الدولية

الحماية 
مفوضية األمم المتحدة 

السامية لشؤون الالجئين/ 
منظمة األمم المتحدة 

للطفولة/ صندوق األمم 
المتحدة للسكان/ كاريتاس 

الدولية

األمن الغذائي
برنامج الغذاء العالمي/ 
منظمة التعاون التقني 

كتد" والتنمية "أ

مجموعة االتصال اإلنساني

شبكة الحماية من االستغالل 
واالعتداء الجنسي

وحدة فريق الوصول

وكيل أول رئيس الوزراء
ووزير الدفاع

منسقو القطاع/ مساعدو المنسقين، منتدى المنظمات غير الحكومية 
الدولية يف لبنان، منتدى المنظمات غير الحكومية اإلنسانية والتنموية يف لبنان 

(LHDF)، الصليب األحمر اللبناين داخل القطاعات، ممثل المانح التشغيلي

 +961 71 802 640

 +961 81 771 978


