
 
 

 مھمة مكتب األمم المتحدة لتنسیق الشؤون اإلنسانیة (أوتشا) ھي
 تنسیق االستجابة العالمیة للطوارئ إلنقاذ األرواح وحمایة الناس في األزمات اإلنسانیة.

 والقائم على المبادئ من قبل الجمیع وللجمیع.نحن ندعو إلى العمل اإلنساني الفعاّل 
www.unocha.org 

 

 .2020أغسطس/آب  7إلى  5و�غطي الفترة من  تم إعداد هذا التقر�ر من قبل مكتب تنسیق الشؤون اإلنسانیة في لبنان �التعاون مع الشر�اء في المجال اإلنساني.

 أبرز النقاط
شخص في تفجیرات  5000شخًصا، وأصیب ما �قدر بنحو  157ُقتل أكثر من  •
 شخًصا في عداد المفقودین. 150وال یزال أكثر من  میناء بیروت. 
مر�ًزا للرعا�ة الصحیة األّولیة  12تعرضت ثالثة مستشفیات على األقل و •
 أو أصبحت غیر صالحة للعمل جزئًیا أو �لًیا.ألضرار �الغة،  
في بیروت لدعم االستجا�ة الطبیة  تم نشر فرق الطوارئ الطبیة •
 المستمرة. 
  لدعم عملیات االستجا�ة. لمتحدة لتقییم الكوارث والتنسیقتم نشر فر�ق األمم ا •
تقییمات المأوى في حاالت الطوارئ جار�ة، و�تم التخطیط لتقییم حالة  •
 اإلمدادات الغذائیة ووظائف السوق/إمكانیة الوصول. 
تتطلع األمم المتحدة وشر�اؤها إلى تعدیل الشبكات اللوجستیة لضمان استمرار  •
 العملیات. 
 ملیون دوالر لدعم عملیات االستجا�ة للطوارئ. 15خصصت األمم المتحدة  •
  كما قدم المانحون العدید من التبرعات المالیة والعینیة. 

 

 لمحة عامة عن الحالة
�عد انفجار  مساًء (�التوقیت المحلي)، انفجر مستودع في مرفأ بیروت �حتوي على �میات �بیرة من نترات األمونیوم. 6أغسطس/آب، قرا�ة الساعة  4في 

و�حسب ما ورد،  �یلومتًرا من منطقة المیناء. 20انفجار الحق في أضرار واسعة النطاق، مع ورود أنباء عن وقوع أضرار على �عد أكثر من أّولي، تسبب 
 أطلقت االنفجارات والحرائق التي تلت ذلك مواد سامة في البیئة.

 
نة والجمیزة ومن بین األحیاء األكثر تضرًرا األشرفیة ووسط المدی بیروت.أغسطس/آب، أعلنت الحكومة اللبنانیة حالة الطوارئ لمدة أسبوعین في  5وفي 

 .خایلوالمرفأ ومار م
 

ومن المتوقع أن �ظل مرفأ بیروت غیر صالح  �یلومتًرا شمال بیروت. 85تم إعادة توجیه جمیع الواردات والصادرات إلى مرفأ طرابلس، على �عد حوالي 
 ار اإلصالحات و�زالة األنقاض وتصار�ح السالمة.للعمل لمدة شهر على األقل، في انتظ

 

157+ 
عدد الوفیات المبلغ 

 عنهم

5,000+ 
عدد المصابین المبلغ 

 عنهم

150+ 
عدد المفقودین المبلغ 

 عنهم

 انفجارات مرفأ بیروت لبنان:
 2تقریر الحالة رقم 

 2020أغسطس/آب  7من اعتباًرا 
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أصبحت ثالث مستشفیات على األقل غیر صالحة للعمل . و رت �شدةلیة تضرّ مر�ًزا للرعا�ة الصحیة األوّ  12تشیر التقییمات األّولیة إلى أن ما ال �قل عن 
�جري الشر�اء في المجال اإلنساني مز�ًدا من  لبناني، ألضرار مختلفة.طفل لبناني وغیر  55000مدرسة أخرى، �ستخدمها  120وتعرضت  جزئًیا أو �لًیا.

 تقییمات األضرار، �التنسیق الوثیق مع السلطات الحكومیة ذات الصلة.
 

خفیف تسببت حالة الطوارئ في بیروت في ت جدیدة، وهو رقم قیاسي جدید �النسبة للبنان. 19-حالة �وفید 255أغسطس/آب، تم تسجیل ما مجموعه  6في 
 األسابیع المقبلة. العدید من اإلجراءات االحتراز�ة المتعلقة �فیروس �ورونا المستجد، مما زاد من احتماالت معدالت انتقال أعلى وعدد �بیر من الحاالت في

كما لحقت أضرار  سیة األخرى.ألف طن متري من مخزونات الغذاء، �ما في ذلك القمح وفول الصو�ا واألغذ�ة األسا 120دمرت االنفجارات ما �قدر بنحو 
تشیر التقدیرات ء. و ب في لبنان في السابق في المینافي المائة من الحبو  85تم تخز�ن ما �قرب من  جسیمة �صوامع الحبوب في المیناء من جراء االنفجارات.

 أسابیع. 6-4یكفي إمداد الحبوب المتبقي في البلد لمدة سالحالیة إلى أنه، �معدالت االستهالك المنتظمة، 
 

في األشهر األخیرة، أدى االنكماش االقتصادي وتزاید الفقر وارتفاع األسعار إلى تفاقم االحتیاجات ف تأتي التفجیرات بینما یواجه لبنان أزمة متعددة األوجه.
إلى إجهاد األنظمة الصحیة  19-انتقال فیروس �وفید تسببت ز�ادة. و بین المجتمعات اللبنانیة وغیر اللبنانیة، �ما في ذلك أعداد �بیرة من الالجئین في لبنان

 تستمر التوترات االجتماعیة في التصاعد في أجزاء �ثیرة من البالد.هذا و  في البالد.

 االستجابة اإلنسانیة
ق البحث واإلنقاذ الوطنیة والدولیة وقد وصلت فر  وُتبذل الجهود لدعم االستجا�ة الجار�ة �قیادة الحكومة لالنفجارات، �ما في ذلك عملیات البحث واإلنقاذ.

) للمساعدة في تنسیق عملیات االستجا�ة UNDACفر�ق األمم المتحدة لتقییم الكوارث والتنسیق ( نشروتم  وخبراء إدارة الكوارث لدعم جهود الطوارئ الجار�ة.
) وفرق البحث واإلنقاذ الحضر�ة INSARAGالدولیة للبحث واإلنقاذ (صلت المجموعة االستشار�ة وقد و  وسینضم إلیه قر�ًبا الشر�اء التشغیلیین الدولیین.

)USAR الد لدعم عملیات البحث واإلنقاذ.دولة إلى الب 13) من أكثر من 
 

ارع و�زالة و�قوم المتطوعون بتنظیف الشو  �قوم العاملون في المجال اإلنساني �جمع البیانات المتاحة لتقییم الوضع واالحتیاجات عبر المناطق المتضررة.
رسل الكثیر من المانحین إمدادات اإلغاثة والفرق الطبیة المتنقلة والمستشفیات المیدانیة لدعم االستجا�ة . وأاألنقاض منها �جزء من عملیة تنظیف أوسع

 الطبیة.
 

مالیین دوالر من الصندوق المر�زي  6الطوارئ أطلق منسق اإلغاثة في حاالت �ة. و الر لدعم عملیات الطوارئ الجار ملیون دو  15أطلقت األمم المتحدة 
كما أطلق  ) لدعم رعا�ة اإلصا�ات وغیرها من أشكال الدعم العاجل للمستشفیات و�صالح المنازل المتضّررة والمتطلبات اللوجستیة.CERFلمواجهة الطوارئ (

سیساعد التمو�ل في  ) لدعم الجهود الجار�ة.LHFصندوق لبنان اإلنساني (مالیین دوالر من  9المنسق المقیم/منسق الشؤون اإلنسانیة التا�ع لألمم المتحدة 
 النظافة وحما�ة السكان األكثر ضعًفا.و المیاه والصرف الصحي دعم تلبیة االحتیاجات الصحیة األّولیة وتوفیر المساعدة الغذائیة و 

 
 1.6مالیین دوالر �ندي)، والدنمارك ( 5ملیون دوالر أمر�كي)، و�ندا ( 1.4ا (أغسطس/آب، تم اإلعالن عن المساهمة المالیة من قبل أسترالی 7اعتباًرا من 

مالیین درهم)،  10ملیون دوالر) والهالل األحمر اإلماراتي ( 2.74ملیون یورو)، والمجر (ملیون یورو)، والنرو�ج ( 33ملیون یورو)، واالتحاد األورو�ي (
 ملیون دوالر). 15المتحدة ( ملیون دوالر) والوال�ات 6.6والمملكة المتحدة (

 
الجزائر (الموظفون والمعدات)، قبرص  �اإلضافة إلى ذلك، تم اإلعالن عن الدعم التشغیلي والمساعدة العینیة من قبل العدید من البلدان، �ما في ذلك:

المیداني)، االتحاد األورو�ي (طائرات الهلیكو�تر، الموظفون (المروحیات والموظفون)، جمهور�ة التشیك (الموظفون)، الدنمارك (المعدات)، مصر (المستشفى 
، إ�طالیا (المعدات)، والمعدات)، فرنسا (المستشفى المیداني والموظفون)، ألمانیا (الموظفون) )، الیونان (الموظفون والمعدات)، العراق (الموظفون والمعدات)
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(المستشفى المیداني والموظفون)، هولندا (الموظفون)، بولندا (المستشفى المیداني)، روسیا األردن (المستشفى المیداني)، الكو�ت (المعدات)، المغرب 
الموظفون والمعدات)، (المستشفى المیداني والموظفون)، قطر (المعدات واألفراد)، المملكة العر�یة السعود�ة (الموظفون)، تونس (المعدات والموظفون)، تر�یا (

 لمعدات) والوال�ات المتحدة (المعدات).اإلمارات العر�یة المتحدة (ا
 

 الصحة  

 :االحتیاجات

 تستمر المرافق الطبیة والمستشفیات المیدانیة في عالج آالف المرضى من الصدمات والحروق. •
من مرافق الرعا�ة  مرفًقا 12شیر تقار�ر الیونیسف إلى تضرر ما ال �قل عن وت رة.تستمر التقییمات لألضرار التي لحقت �المرافق الصحیة المتضرّ  •

 شخص سا�ًقا. 120،000ت هذه التسهیالت خدمَ  الصحیة ومراكز األمومة والتحصین والموالید في بیروت.
 .19-، والتي ال تزال ضرور�ة للمستجیبین األوائل وللوقا�ة من �وفیدحاو�ات من معدات الحما�ة الشخصیةدمرت االنفجارات عشر  •
 

 :االستجا�ة

فرق الطوارئ الطبیة والموظفین في بیروت لمساعدة مراكز نقل الدم األكثر  من 375وسیارة إسعاف  75�صل إلى  اللبناني ماحشد الصلیب األحمر  •
 ضعًفا والنشطة في جمیع أنحاء البالد (على سبیل المثال، أنطلیاس، جونیه، النبطیة، صیدا، سبیرز، طرابلس وزحلة).

ة للصدمات والجراحة لعشرة مستشفیات �برى، تحتوي على األدو�ة األساسیة واإلمدادات الطبیة الالزمة قدمت منظمة الصحة العالمیة إمدادات عالجی •
 جراحي. تدخل 1000وتدخل لعالج الصدمات  1000لدعم التدخالت في مجال الصدمات على الفور في المستشفیات المحلیة، لتغطیة أكثر من 

 یروت بتنسیق من وزارة الصحة العامة و�دعم من منظمة الصحة العالمیة.یتم نشر فرق الطوارئ الطبیة �شكل تدر�جي في ب •
طفًال، من بینهم تسعة أطفال حدیثي الوالدة، من المرضى المقیمین في وحدة حدیثي الوالدة في مستشفى الكرنتینا الحكومي الذي أصیب  24تم نقل  •

 مات مولود جدید. ألسف،. ولعم من القوات المسلحة اللبنانیة�أضرار �الغة، إلى مستشفى لدیها قدرات وحدة العنا�ة المر�زة بد
وستعمل أ�ًضا مع الشر�اء الصحیین لسد الفجوات في مخزون معدات  كإجراء احترازي، ستدعم الیونیسف لقاحات الكزاز للمصابین قبل التدخل الطبي. •

 الوقا�ة الشخصیة، �ما في ذلك تلك التي ُدمرت في المیناء.
منظمة الصحة العالمیة والجامعة  وتعمل الصحة العالمیة مع مر�زها اإلقلیمي للعمل البیئي الستكشاف إنشاء مراكز مراقبة جودة الهواء.تعمل منظمة  •

 األمر�كیة في بیروت على إرشادات عامة حول تجنب التعرض للعوامل البیئیة.
 

 الثغرات والقیود:

�یلومترات من موقع االنفجار، تعرضت  3الصحة العامة في الكرنتینا، التي تقع على �عد أقل من  تشیر التقییمات األّولیة إلى أن مستودعات وزارة •
 منظمة الصحة العالمیة والیونیسیف دعمت نقل أدو�ة الحاالت الحادة والمزمنة من المستودعات إلى مرافق التخز�ن األخرى. ألضرار هیكلیة.

م نقل جمیع اللقاحات على الفور إلى غرفتي التبر�د المتضررتین وت للقاحات تدعمها الیونیسف.دمرت االنفجارات خمسة من أصل سبع غرف تبر�د  •
 في المائة من المخزون. 90جزئًیا ولكنهما تعمالن في المیناء، مما أنقذ أكثر من 

ناًء على تقییم وزارة الصحة العامة، و� المتضرر.من األولو�ات الرئیسیة للشر�اء الصحیین نقل اللقاحات ومعدات سلسلة التبر�د واألدو�ة من المستودع  •
 ستدعم الیونیسف إعادة تأهیل غرفة التبر�د في المستودع المر�زي لوزارة الصحة العامة وغرفتي تبر�د في منطقتي راشیا وزحلة.
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 المأوى   

 :االحتیاجات

تم تحدید العدید من  المأوى في حاالت الطوارئ مع شر�اء القطاع اآلخر�ن.كجزء من االستجا�ة األّولیة، �قوم مر�ز مصادر التعلُّم بتنسیق تقییمات  •
 المناطق ذات األولو�ة في منطقتي بیروت وجبل لبنان �التنسیق مع السلطات الحكومیة.

د الوقا�ة من الطقس في حاالت ، وتعبئة مواًراستدعم المفوضیة إجراء تقییم سر�ع الحتیاجات المأوى اإلنساني، مع إعطاء األولو�ة للمناطق األكثر تضر  •
 الطوارئ ودعم جهود اإلصالح و�عادة التأهیل.

 قتضاء.ستجري وحدة إدارة مخاطر الكوارث في مكتب رئیس الوزراء ونقا�ة المهندسین والمعمار�ین مع موئل األمم المتحدة تقییمات الحقة، حسب اال •
 

 :االستجا�ة

رة كما ستزود األسر المتضرّ  ساعة القادمة. 72أسرة خالل الـ 1000المالجئ المؤقتة الجاهزة الستقبال  �قوم الصلیب األحمر اللبناني �فتح العدید من •
 وجمیع االحتیاجات األساسیة. ومجموعات النظافة الشخصیة�الوجبات 

واألغطیة البالستیكیة والخیام ومواد اإلغاثة تقوم المفوضیة السامیة لألمم المتحدة لحقوق اإلنسان بتعبئة مخزون داخل البلد یتضمن مجموعات المأوى  •
 األساسیة لتوز�عها واستخدامها على الفور.

 تستمر عملیات إزالة األنقاض عبر المناطق المتضّررة لتسهیل عودة السكان إلى د�ارهم. •

 

 من الغذائيألا  

 :االحتیاجات

 العدید من المتضرر�ن من التفجیرات أكثر عرضة للخطر.وسط تزاید معدالت البطالة وتخفیض الرواتب، أصبح  •
 و�قدر أن ملیون شخص في لبنان �عیشون تحت خط الفقر. •
 طلبت وزارة الشؤون االجتماعیة دعم توفیر طرود الغذاء لألسر الضعیفة. •
 السر�ع لالحتیاجات متعددة القطاعات.وسیكون تقییم حالة اإلمدادات الغذائیة في بیروت ووظائف السوق/إمكانیة الوصول جزًءا من التقییم  •

 

 :االستجا�ة

 ن جمیع موردي برنامج األغذ�ة العالمي �عملون ولدیهم مخزون متاح لمدة شهر�ن.أوأفید � •
 كل طرد �كفي إلطعام عائلة مكونة من خمسة أفراد طرد غذائي إضافي لألسر المتضّررة من االنفجارات. 5000وقد خّصص برنامج األغذ�ة العالمي  •

 لمدة شهر واحد.
 ر أن تصل ثالث رحالت شحن في األ�ام المقبلة محملة �مواد غذائیة إضافیة.ومن المقرّ  •
خطط مر�ز مصادر و�ُ  تم تحدید المنظمات غیر الحكومیة المحلیة الموجودة �الفعل على األرض لتقد�م الدعم في توفیر الطرود أو الوجبات الساخنة. •

 وز�ع المواد الغذائیة األساسیة على شكل مساعدات نقد�ة وقسائم.أسرة بت 1000التعلُّم لمساعدة 
إعادة �عمل خمسة عشر شر�ًكا في قطاع سبل العیش/االستقرار االجتماعي على تعدیل البرامج الجار�ة الستیعاب االحتیاجات الجدیدة، �ما في ذلك  •

 تأهیل المنازل وتوز�ع الغذاء والمیاه.
 النقد�ة لألسر المتضّررة.الخطط جار�ة لتوسیع المساعدة  •
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 الحما�ة  

 :االحتیاجات

 .ُ�عد دعم الصحة العقلیة والدعم النفسي االجتماعي وخدمات الحما�ة األخرى من مجاالت التدخل البالغة األهمیة في حالة الطوارئ الحالیة •
 128أر�عة مهاجر�ن لقوا مصرعهم في االنفجارات وأصیب وذ�رت السفارة والقنصلیات أن  ال یزال العمال المهاجرون من بین أكثر السكان ضعًفا. •

 وال یزال شخصان في عداد المفقودین. آخرون على األقل.
 

 :االستجا�ة

و�ذلك مراكز االستقبال التا�عة للمفوضیة في جمیع أنحاء البالد، �ما في ذلك بیروت، مفتوحة للحاالت الحرجة/الطارئة، ومر�ز االتصال الوطني  •
 الساخنة اإلقلیمیة في جمیع أنحاء البالد مجّهزة �الكامل لالستجا�ة لطلبات المساعدة.الخطوط 

 أنشأت منظمة غیر حكومیة محلیة عیادة للصحة النفسیة والدعم العاطفي في منطقة مار مخایل. •
كما �جري البحث عن أسر األطفال المنفصلین  تواصل الیونیسف تشغیل خطوط ساخنة لتقد�م الدعم النفسي واالجتماعي لألسر واألطفال المتضرر�ن. •

 عن ذو�هم ولم شملهم.
 أنشأت الیونیسف مساحات صد�قة لألطفال في مواقع مختارة لتقد�م الدعم الشخصي. •
وفر الطعام كما أنها تساعد المحتاجین من خالل العیادات المتنقلة، وت تأهیل مر�ز العمال الذي تضرر في االنفجارات. �إعادة�ار�تاس تقوم جمعیة  •

 إدارة الحاالت.یتم والماء ومجموعات النظافة الشخصیة، فضًال عن إحالة الحاالت إلى األخصائیین االجتماعیین ل
 

 الخدمات اللوجستیة  

 :االستجا�ة

یتم إعادة توجیه أغلب وس العملیات.مع توقف میناء بیروت عن العمل، تتطلع األمم المتحدة وشر�اؤها إلى تعدیل الشبكات اللوجستیة لضمان استمرار  •
 المواد اإلنسانیة عبر میناء طرابلس.

 عمل سماسرة الجمارك في المطار �كامل طاقتهم لتسهیل وصول المواد.و� �ظل مطار بیروت الدولي مفتوًحا لرحالت الر�اب والبضائع. •
 

 القیود:

تؤدي السفن المعاد  دوق تقر�ًبا.قد �كون لهذا التغییر عواقب وخیمة على �عض سالسل التور�د، حیث إن سعة مرفأ طرابلس هي ثلث مرفأ بیروت  •
 توجیهها إلى ازدحام المیناء.

 

  یرجى االتصال بـ: لمزید من المعلومات،
 640 802 71 961+ ، الھاتف:rey@un.orgرئیس مكتب األمم المتحدة لتنسیق الشؤون اإلنسانیة في لبنان،  سیفرین راي،
 923 910 71 961+ ، الھاتف:mazarro@un.orgنائب رئیس مكتب األمم المتحدة لتنسیق الشؤون اإلنسانیة في لبنان،  ،إیلینا مازارو
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