
 

 

  المستفيدون المستهدفون

مهاجرا ضعيفا و  001,44من بينهم  001,44
 01444لبنانيا من المجتمع المضيف و  1,44,,

.الجئ سوري   

 نداء المنظمة الدولية للهجرة
)بالدوالر األمريكي(   

 
(0202ديسمبر  -)أغسطس   

i 4.15 M 

الحماية )الصحة النفسية 

والدعم النفسي االجتماعي ، 

ومكافحة االتجار ومساعدة 

 المهاجرين( 

f 1.2 M  الصحة 

j 3.5 M مأوى 

F 0.5 M تتبع النزوح 

1 1.02 M  التعافي المبكر 

10.37 M                    مجموع 

 

 دمر االنفجار جزء كبير من الميناء وألحق أضراًرا بالغة بالمناطق

 السكنية والتجارية المحيطة ببيروت ، لبنان.

  نص االطار

، دمر انفجار هائل في مرفأ بيروت الكثير من أجزاء الميناء 0202أغسطس  4في 

وألحق أضراًرا جسيمة بالمناطق السكنية والتجارية المكتضة المحيطة في بيروت، 

آخرين وإصابة أكثر من  02شخًصا وفقدان  871لبنان. و قد تسبب االنفجار في مقتل 

. ويقدر قطاع المأوى أن أكثر من 8(0202أغسطس  80شخص بجروح )حتى   00222

من  8720222شقة تعرضت لمستوى معين من الضرر، مما أثر على أكثر من  470222

 82السكان، في حين تم الشعور باألضرار المدمرة واآلثار الهيكلية لالنفجار على بعد 

عامل مهاجر قد تضرروا بشكل  040022كيلومترات. وتقدر المنظمة الدولية للهجرة أن 

  مباشر من االنفجار.

 المنظمة الدولية للهجرةنداء 

 انفجارات ميناء بيروت -لبنان 

 0404أغسطس  0,النشر يوم  تم|  0404ديسمبر  -أغسطس 

 أغسطس  80. 4انفجارات مرفأ بيروت بلبنان. تقرير حول الوضع رقم  8
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خريطة توضح مواقع العمال المهاجرين قبل االنفجار وفقا لما أفادوا 

منهم   ,0,مستجوبا تم تقييمهم، فان  092به. من جملة 

ممن قامت المنظمة  72كانواموجودين في محافظة بيروت، و 

الدولية للهجرة بجمع بيانات حولهم كانوا موجودين ضمن "منطقة 

عمليات مكتب االمم المتحدة لتنسيق الشؤون االنسانية". وقد تم 

وضع حدود "منطقة عمليات مكتب االمم المتحدة لتنسيق الشؤون 

االنسانية" بغرض المساعدة في عمليات التنسيق والتعاون 

المتعلقة بجهود اإلغاثة النفجار بيروت على المستوى الميداني. 

 (. UNDACاألمم المتحدة لتقييم الكوارث والتنسيق )

لمزيد من المعلومات حول تقرير المنظمة الدولية للهجرة بشأن 

 التقييم األساسي لهشاشة العمال المهاجرين، يرجى االطالع على: 

-https://migration.iom.int/reports/lebanon%E0%12%94

-report-assessment-baseline-vulnerability-worker-migrant

0202-july-may  

يرجى مالحظة أن هذه المقابالت تم إجراؤها عن بعد من قبل 

موظفي المنظمة الدولية للهجرة )أجريت عمليات التقييم ضمن تدابير 

( وبالتالي فان هذا التقرير يقدم 9,فيداإلغالق الوطنية الخاصة بكو

باألحرى وجهات نظر المسجلين لدى السفارات من الراغبين في 

المشاركة في المقابالت. نتيجة لذلك، فان هذه العينة ليست تمثيلية 

 ولكنها عينة إرشادية. 

ندا
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https://micicinitiative.iom.int/
https://micicinitiative.iom.int/
https://migration.iom.int/reports/lebanon%E2%80%94-migrant-worker-vulnerability-baseline-assessment-report-may-july-2020
https://migration.iom.int/reports/lebanon%E2%80%94-migrant-worker-vulnerability-baseline-assessment-report-may-july-2020
https://migration.iom.int/reports/lebanon%E2%80%94-migrant-worker-vulnerability-baseline-assessment-report-may-july-2020


 

 

 iالحماية )الصحة النفسية والدعم النفسي االجتماعي، ومكافحة االتجار ومساعدة المهاجرين(            

  الميزانية

 

مساعدة المهاجرين ومكافحة  -

 دوالر أمريكي 41444,,االتجار: 

الصحة النفسية والدعم  -

النفسي واالجتماعي: 

 دوالر أمريكي: 0441444

 العودة الطوعية: -

 دوالر أمريكي 010441444 

 المستهدفين

 عمال مهاجرين 400822

(،أفراد المجتمع 001,44)

( 1,44,,اللبناني المضيف )

 والالجئون السوريون

(01444)  

 COVID-89سيعتمد مستوى المرتجعات على قواعد الحجر الصحي في بلدان المنشأ / السفر استجابة لـ  *

 اإلجراءات المقترحة

 الحماية المرحلة األولى:

بالتنسيق  رينالقيام بمسح و احصاء الخدمات االجتماعية والنفسية و االجتماعية الحالية، والحصول على المأوى، والسكن، وعدة السالمة، ورعاية المهاج

 مع الفريق المعني بتنسيق العمال المهاجرين بقيادة المنظمة الدولية للهجرة / منظمة العمل الدولية وقطاع الحماية.

 الصحة النفسية والدعم النفسي واالجتماعي 

 توفير بناء القدرات والدعم العيني لفرق الصحة النفسية والدعم النفسي االجتماعي القائمة التي تعمل مع المنظمات غير الحكومية بما في •

 ذلك تسهيل خدمات االستشارة واإلحالة إلى خدمات الصحة النفسية المتخصصة. 

تدريب المترجمين الفوريين غير الرسميين على اللغة األكثر استعماال من قبل المهاجرين في البالد بما في ذلك في مجال الصحة النفسية  •

األساسية والدعم النفسي و االجتماعي، والمبادئ  اإلنسانية ومهارات االستماع والترجمة لخدمات الصحة النفسية والدعم النفسي 

 االجتماعي.

الترجمة باللغات األكثر استعماال من قبل المهاجرين والتوزيع المستهدف لمنشورات الصحة النفسية والدعم النفسي واالجتماعي والتواصل  •

 االجتماعي التي تطورها جهات فاعلة أخرى، بما في ذلك وزارة الصحة

إنشاء أنظمة دعم مجتمعية من خالل تدريب أفراد المجتمع على اللغة األكثر استعماال من قبل المهاجرين حول اإلسعافات األولية النفسية  •

وسياق الهجرة( وتعبئة أفراد المجتمع والموارد بغرض إنشاء أنظمة دعم مجتمعية لألشخاص المتضررين   9,)التي تم تكييفها مع  جائحة كوفيد

 من االنفجار.

 مساعدة المهاجرين:

تقديم الدعم لعمليات التحديد واإلحالة اآلمنة للعمال المهاجرين المعرضين لخطر العنف واالستغالل وسوء المعاملة وضحايا االتجار إلى  •

 الخدمات المتخصصة بين المجتمعات المضيفة والمهاجرين والالجئين في المناطق المستهدفة.

ندا
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توفير الحماية والمساعدة الشاملة، بما في ذلك إدارة الحاالت للعمال المهاجرين المعرضين للخطر من ضحايا العنف واالستغالل وسوء  •

 المعاملة واالتجار وذوي االحتياجات الخاصة. و سيتم تقديم هذا الدعم بالتعاون مع مختلف المنظمات غير الحكومية.

 تقديم المساعدة النقدية لتغطية االحتياجات الفورية للمهاجرين األكثر ضعفًا والمتضررين من االنفجار. •

مهاجر عالق، بما في ذلك المساعدة الصحية المرتبطة بها قبل المغادرة والدعم عند  01,44توفير الدعم للعودة الطوعية وإعادة اإلدماج لفائدة  •

 الوصول )بما في ذلك المساعدة النقدية بعد الوصول لتغطية االحتياجات األساسية خالل األسابيع القليلة األولى بعد عودتهم(.

 المرحلة الثانية:

 مساعدة المهاجرين:

د حديتقديم المساعدة الفنية لتعزيز تنفيذ إجراءات التشغيل القياسية الوطنية التي تم وضعها من قبل فريق العمل المعني بمكافحة االتجار لت •

 ومساعدة وحماية ضحايا االتجار. 

 f الصحة 

  الميزانية

 

 المستهدفين

 عمال مهاجرين 400822

(،أفراد المجتمع 001,44)

( 1,44,,اللبناني المضيف )

 والالجئون السوريون

(01444)  

 اإلجراءات المقترحة

 المرحلة األولى:

• 

. 

ندا
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هود تعزيز ج وتشمل جهود إعادة التأهيل إعادة بناء البنى التحتية، وتوفير األدوية، واإلمدادات والمعدات الطبية، وانتداب الموظفين، باإلضافة إلى 

 .9,الصحة، بما في ذلك توفير التواصل بشأن المخاطر وأنشطة المشاركة المجتمعية بخصوص كوفيد

 المرحلة الثانية:

شخص بحاجة حالًيا إلى مأوى، ال سيما في الدورة والجميزة ومار  0441444تشير التقديرات إلى أن 

ميخائيل وكارنتينا وجتاوي وكرم الزيتون. وقد تضرر ثمانون في المائة من المباني السكنية والبنى 

 التحتية في هذه األحياء.

٪( يدفعون اإليجار لتأمين مسكن، إما 20قبل االنفجار، كان غالبية المهاجرين الذين شملهم االستبيان )

٪( أو أموال 00٪(، أو مدخراتهم ),0٪(، أو أموال من عائالتهم في الخارج )02باستخدام رواتبهم )

٪(. وقد أدى االنفجار إلى تفاقم الوضع القائم، حيث كان المهاجرون يواجهون بشكل 00مقترضة )

متزايد تدهورًا في دخلهم ووضعهم الوظيفي خالل األشهر الماضية. وهو ما يشير إلى الصعوبات 

 jالمأوى 

  الميزانية

 

 المستهدفين

 مهاجر 

  لبناني

المهمة التي سيواجهها المهاجرون على المدى القصير لتأمين تكلفة سكنهم. و يؤدي الضغط الحالي على الخيارات المتعلقة بالسكن 

اآلمن والمتاح إلى تفاقم تعرض المهاجرين لمخاطر الحماية، وال سيما اإلخالء من المسكن، و ذلك بالنظر الى أن الغالبية العظمى 

منهم ال يملكون اتفاقيات إيجار رسمية. كما يواجه الالجئون واألسر اللبنانية المحرومة اجتماعيًا واقتصاديًا من الذين يعيشون في 

 المناطق المتضررة تحديات مماثلة.

 اإلجراءات المقترحة

 األولى:المرحلة 

أشهر لضمان تلبية احتياجاتهم المحلية  0توفير المساعدة النقدية للمأوى والمواد غير الغذائية للمهاجرين المتأثرين لمدة  •

 مهاجر(. 1,44,ليرة لبنانية. ) 0441444المباشرة، والمأوى والمواد غير الغذائية، بما يعادل 

 0إعادة تأهيل األماكن اآلمنة و / أو المالجئ الجماعية التي تستضيف العمال المهاجرين، وخاصة ذوي االحتياجات الخاصة. )عدد  •

 عامال مهاجرا شهريا( 04مآوي بسعة 

توفير الدعم المالي لتغطية تكلفة سكن المهاجرين شديدي الضعف، وخاصة ذوي االحتياجات الخاصة، الذين تتم إحالتهم إلى  •

 عامل مهاجر معرض للخطر( 044أماكن آمنة تديرها المنظمات الشريكة )نشاط مشترك مع قطاع الحماية  لفائدة 

 أسرة(1444,تقديم مساعدة طارئة متعلقة باإليجار للبنانيين ضعاف الحال المتضررين من االنفجار )مساعدة نقدية مشروطة(. ) •

 المرحلة الثانية: 

النقد إلعادة التأهيل و / أو القيام بإصالحات طفيفة لمالجئ األسر اللبنانية الضعيفة التي تضررت من االنفجار. و ستقوم  •

المنظمة الدولية للهجرة بتقديم الدعم من خالل المساعدة المالية المباشرة للعائالت اللبنانية التي تعيش في شقق تضررت من 

ندا
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بّينت مراجعة البيانات الثانوية التي أجرتها خلية عمليات الطوارئ لتقييم وتحليل البيانات في العاشر من 

أغسطس قيام عمليات التقييم الحالية بتغطية نسبة صغيرة فقط من سكان بيروت الكبرى. ونتيجة 

لذلك، فان هناك نقص في الفهم الشامل لالحتياجات ذات األولوية للسكان المتضررين، مما يحد من 

 فعالية االستجابة.

 Fتتبع النزوح 

  الميزانية

 

االنفجار، بما من شأنه أن يسمح لهم بتغطية تكاليف أعمال إعادة التأهيل / إعادة البناء. و سيتم تحديد مبلغ كل منحة من خالل 

قائمة الكميات ذات الصلة التي أعدها الفريق الفني للمنظمة الدولية للهجرة وسيتم اإلفراج عن المدفوعات بعد عمليات تقييم 

 أسرة لبنانية[. 144,,فنية شاملة ]

هناك حاجة إلى إنشاء نظام تتبع منتظم والمحافظة عليه ورصد تطور الوضع بشأن نزوح السكان، والتنقل، واالحتياجات متعددة القطاعات 

الناشئة عن األزمة وأثناء االستجابة لحاالت الطوارئ. و ستعمل المنظمة الدولية للهجرة مع الفاعل الرئيسي الذي يستجيب لألزمة وهو 

الصليب األحمر اللبناني وقطاع المأوى إلطالق عمليات تقييم منتظمة لتتبع النزوح متعددة القطاعات. وستستهدف عمليات التقييم ما 

 ألف شخص فقدوا منازلهم في المناطق األكثر تضرًرا، بما في ذلك محافظات بيروت وجبل لبنان. 044يقدر بنحو 

تعتبر مصفوفة تتبع النزوح التابعة للمنظمة الدولية للهجرة نظام معلومات ومجموعة من األدوات التي تم تطويرها لجمع البيانات 

وتحليلها و ذلك لنشر المعلومات الهامة متعددة المستويات حول التنقل، ونقاط الضعف، واحتياجات السكان النازحين والمتنقلين بما من 

شأنه أن يمّكن صانعي القرار والمستجيبين من تزويد هؤالء السكان بمساعدة تتناسب مع السياق . و تنشط مصفوفة تتبع النزوح حالًيا 

 دولة حول العالم. 0,في 

ستقوم مصفوفة تتبع النزوح بجمع وتحليل ونشر البيانات والمعلومات المصنفة حسب الجنس والعمر بشكل منتظم و ذلك لدعم 

االستجابة وتقديم المساعدة اإلنسانية إلى السكان المحتاجين، بما في ذلك المعلومات حول الخدمات المتخصصة آلليات اإلحالة. 

 ويشمل ذلك بشكل خاص المجاالت ذات األولوية للمأوى والصحة وسبل كسب العيش التي أبرزتها عملية مراجعة البيانات الثانوية حالًيا.

ستقوم البيانات والمعلومات بدعم االستجابة لحاالت الطوارئ في المدى القريب من خالل استهداف وتقديم المساعدة بشكل أكثر 

 فاعلية كما أنها ستقوم بارشاد عملية االنتقال وإعادة اإلعمار / التعافي في المستقبل.

 

 اإلجراء المقترح

 المرحلة األولى:

إجراء تقييم لالحتياجات متعدد القطاعات كل أسبوعين لجمع البيانات على مستوى المجتمع المحلي في المواقع ذات األولوية  •

داخل المناطق األكثر تضرًرا. و سيركز التقييم على البيانات والمعلومات متعددة القطاعات التي من شأنها أن توفر معلومات أكثر 

 فعالية في االستهداف وتقديم المساعدة للسكان المحتاجين. 

إجراء عمليات تقييم شهرية لمنطقة األساس/ المنطقة المرجعية، حيث سيتم جمع وتحليل ونشر البيانات والمعلومات حول تنقل  •

السكان، والهشاشة، واالحتياجات متعددة القطاعات على مستوى المنطقة والقطاع في جميع المناطق المتضررة داخل محافظتي 

بيروت وجبل لبنان. وسيمكن هذا األمر من الحصول على فهم أفضل لالحتياجات المتغيرة ذات األولوية للسكان المتضررين ودعم 

عمليات التخطيط وتحديد األولويات على المستوى االستراتيجي والميداني بشكل منتظم. و سيفيد التسلسل الزمني والبيانات 

متعددة القطاعات أيًضا في ترشيد عملية التخطيط إلعادة اإلعمار والتعافي والبرمجة بعد المرحلة  الفورية لالستجابة المتمثلة في 

 انقاذ الحياة.

ندا
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 bالتعافي المبكر 

  الميزانية

 

 المستهدفين

من أفراد المجتمع 

 اللبناني المضيف، عمال

  مهاجرون والجئون 

يعاني العمال المهاجرون وأفراد المجتمع ضعاف الحال من نقص في الخدمات العامة والتوترات 

الناجمة عن تزايد انعدام األمن، والمنافسة على الوظائف، والتصورات السلبية بشأن تحيز المساعدة 

اإلنسانية، واإلخالء القسري. وقد تأثرت القطاعات االقتصادية الرئيسية التي توظف العمال المهاجرين 

باألزمات المتعددة، بما في ذلك العمالة المنزلية، التي توظف عدًدا كبيًرا من العمال المهاجرين. و مع 

استمرار تدهور الظروف المعيشية للعمال المهاجرين، فمن المرجح أن يؤدي ذلك إلى زيادة التوترات 

حول الوصول إلى الموارد العامة المنهكة أصال. باإلضافة إلى ذلك، هناك ارتفاع في وتيرة التقارير 

 ، ال سيما في المناطق المكتظة بالسكان.9,التي تفيد بوجود حوادث كراهية األجانب نتيجة لكوفيد

ستستخدم المنظمة الدولية للهجرة استطالعات وعمليات تقييم لمسح التوترات تم وضعها وصقلها 

، و حيثما كان  0404من خالل برنامج االستقرار المجتمعي لتحديد المناطق األكثر عرضة لعدم االستقرار. و خالل الفترة المتبقية من سنة 

ذلك ممكًنا ومناسًبا، ستبدأ المنظمة الدولية للهجرة العمل على وضع األسس لتحقيق انتعاش اقتصادي أطول ولضمان عدم تحول 

 التوترات المجتمعية بشأن الوصول إلى الخدمات والمساعدات الى صراع.

تستند التدخالت المقترحة الى خبرة المنظمة الدولية للهجرة الواسعة في تنفيذ برامج كسب العيش وتحقيق االستقرار في لبنان منذ عام 

 . وهي تكّمل البرامج الحالية التي تستجيب الحتياجات الالجئين السوريين والمجتمعات المضيفة المتضررة.,,04

 اإلجراءات المقترحة

 المرحلة األولى:

توفير فرص مدرة للدخل على المدى القصير للسكان المتضررين بما في ذلك المجتمعات اللبنانية والعمال المهاجرين والالجئين  •

)تجديد المناطق المجتمعية، وجمع النفايات، وإزالة األنقاض، وما إلى ذلك(. وسيوفر هذا األمر دخال لألسر الضعيفة كما أنه 

 سيسمح لمختلف المجتمعات المعنية بالعمل مًعا بشكل تعاوني. 

إجراء تقييم سريع لالحتياجات بما في ذلك التقييم السريع لسوق العمل وتحديد مصادر التوتر والمناطق التي تواجه عدم  •

 االستقرار في بيروت وجبل لبنان.

 

 المرحلة الثانية:

المساهمة في االنتعاش االقتصادي وتنمية القطاع الخاص، مع دعم فرص العمل المستدامة في الشركات الصغيرة  •

والمتوسطة. وتهدف المنظمة الدولية للهجرة إلى استعادة البنى التحتية االقتصادية األساسية وذلك من خالل توفير رأس مال 

للشركات الصغيرة والمتوسطة ذات الطلب المرتفع على العمالة وفي القطاعات االقتصادية الرئيسية أو القطاعات التي توظف 

 العمال المهاجرين بشكل مباشر أو غير مباشر.

تنفيذ التدخالت التي تقوم بدعم المجتمع والتي تهدف إلى تعزيز قدرة المجتمعات المحلية على مواجهة األزمات، فضاًل عن  •

تعزيز قدرة المجتمع على االستجابة لالحتياجات ذات األولوية، والتخفيف من حدة التوترات، وتجنب تصعيد النزاعات بشكل رئيسي 

بين المجتمعات المضيفة، والمهاجرين، والالجئين. وستشمل التدخالت أعمال إعادة التأهيل على نطاق صغير، والتدخالت 

 االجتماعية والثقافية والترفيهية التي تركز على الشباب. 

ندا
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 .منظر لمنطقة الميناء ، التي دمرت في االنفجار
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