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بيان صحفي

بعد مرور عاٍم كامل على تفجيرات مرفأ بيروت، تستمّر
إحتياجات األطفال شديدة، وتبقى أكثر من 98 في

المئة من األسر في حاجة ماّسة الى الدعم.
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العربيةEnglishمتوفر بـ:

بيروت، 3 آب/ أغسطس 2021- بعد مرور عام كامل على اإلنفجارات الضخمة المدمرة
التي عصفت بالعاصمة بيروت، كشف مسٌح أجرته اليونيسف إستمرار إحتياجات األطفال

واألسر المتضررة، خصوصا مع إنتشار وباء كوفيد-19 وغياب اإلستقرار السياسي
والتضخم الهائل الذي أصاب اإلقتصاد في لبنان.

سّلط التقييم السريع الضوء على هول الصدمات التي عاني منها األطفال وحجم
إحتياجات األسر ومعاناتها.

طلبت 7 من كل 10 أسرالمساعدة األساسّية بعد تفجيرات 4 آب/ أغسطس 2020،
وتستمر جميع تلك األسر تقريبا، بعد مرور عام كامل على التفجيرات، في حاجة  ماسة

الى الدعم، خصوصا على الدعمين النقدي والغذائي، وهو ما أظهرته الطلبات المقدمة
للحصول على المساعدة.

ثلث األسر التي لديها أطفال تقل أعمارهم عن 18 عاما قالت أن طفال واحدا على األقل
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من أطفالها ما زالت عالمات الضغط النفسي ظاهرة عليه. وترتفع هذه النسبة عند
البالغين الى النصف تقريبا.

يوكي موكو، ممثلة اليونيسف في لبنان، قالت: "بعد مرور عام كامل على األحداث
المأساوية، يستمر تأثيرها الشديد على األطفال. هذا ما أخبرنا به األهالي.  كما تناضل

األسر في سبيل التعافي من آثار اإلنفجارات في ظلِّ أسوأ وقٍت ممكن- وسط ازمة
إقتصادية حادة وتفّشي وباء عالمي".

دّمرت اإلنفجارات مساحات شاسعة واسعة من العاصمة بيروت، ما أسفر عن مقتل أكثر
من 200 شخص، بينهم 6 أطفال، وإصابة أكثر من 6500 شخص بينم 1000 طفل.

مع الدمار الكبير الذي لحق قطاع اإلقتصاد واألعمال في لبنان، فقد عشرات آالف
العمال وظائفهم، ما جعلهم يعانون في سبيل توفير الطعام الى أسرهم وتقديم

الرعاية الصحّية التي يحتاج إليها أطفالهم. أظهر مسح أجرته اليونيسف أن أسرتين من
كل ثالث أسر (أي ما يعادل 68,6%) لم تحصل على الرعاية الصحّية أو األدوية منذ عام

كامل وتحديدا منذ تفجيرات 4 آب. وما فاقم األزمة، أن أسرة واحدة من كل 4 أسر لديها
شخص واحد على األقل، من أفرادها، ثبتت إصابته بوباء كوفيد-19 خالل هذا العام. 

بّين استطالع استند الى مقابالت هاتفية أجريت في يوليو/ تموز 2021 مع 1197 أسرة
ما يلي:

ذكرت جميع األسر تقريبا أن منازلها إحتاجت الى تصليحات في أعقاب التفجيرات.
ونحو نصف تلك األسر قالت أن الحاجة الى ذلك ال تزال مستمرة حتى اليوم.

4 من كل 10 أسر قالت أن نظام إمدادات المياه لديها قد تأثر باإلنفجارات. وربع
تلك األسر أكدت أن هذه الحالة تستمر قائمة حتى اليوم.

تيد شيبان، المدير اإلقليمي لليونيسف في الشرق األوسط وشمال أفريقيا قال: "منذ
حدوث اإلنفجارات، كان لبنان في حالة "سقوط حّر" نحو الهاوية في ظلِّ أزمة ثالثية

األبعاد: إقتصادية وسياسية وصحّية تمثلت بانتشار وباء كوفيد-19. وهذا ما هّدد في
جعل كل طفل في لبنان تقريبا في عداد األطفال الضعفاء. وإذا لم يحدث التغيير

واإلصالح والمساءلة اآلن فلن يحدث ذلك أبدا، ويكون غدا قد فات األوان، فيسقط البلد
في الهاوية، الى حيث ال عودة الى الوراء". 

تدعو اليونيسف الى إتخاذ اإلجراءات التالية:

جعل األطفال في لبنان أولوية، وإحترام حقوقهم األساسية وإتاحتها وجعلها من
المسلمات الثابتة. وتشمل تلك الحقوق وصولهم الى الصحة والغذاء السليم

وحمايتهم من العنف بما في ذلك سوء المعاملة واإلستغالل.
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حّث القادة في لبنان على التخلي عن خالفاتهم السياسية والعمل معا لتشكيل
حكومة تخدم المجتمعات والشعب اللبناني كله، وتعمل من أجل وضع البالد على

طريق اإلنتعاش وتحقيق العدالة الى األسر المتضررة من اإلنفجار ومحاسبة
المسؤولين.

إستمرار تقديم الخدمات العامة، على المديين القصير والبعيد، أمر أساسي من أجل
نمو الطفل وبقائه. ويشمل ذلك توفير المياه والتعليم والرعاية الصحية الى

األطفال والمجتمعات في شكل عام. وال يمكن أن يتحقق ذلك إال من خالل الحكم
الرشيد واألنظمة العامة المرنة حتى في أسوأ حاالت االزمات والصدمات. ولو كانت
مثل تلك األنظمة موجودة في لبنان لما وصلت البالد الى ما وصلت إليه مع أزمة

المياه، على سبيل المثال ال الحصر، حيث يتعرض 75 في المئة من االسر في البالد
الى خطر عدم حصولهم على المياه.

بناء نظام وطني مستدام للمساعدة اإلجتماعية، بما في ذلك إتاحة وصول األسر
المحتاجة الى مساعدات نقدية مماثلة للمساعدة التي قدمها برنامج المساعدة

النقدية الطارئة "حّدي" المدعوم من اليونيسف. على أن يغطي النظام االسر
الضعيفة التي لديها أطفال صغار وأشخاص من ذوي اإلعاقة  أو ممن تجاوزوا سن

السبعين.

إجراء تحقيق ذات شفافية وثقة عاليتين لتحديد سبب اإلنفجار ومحاسبة
المسؤولين عنه وتحقيق العدالة لألسر المتضررة بما في ذلك أولئك الذين فقدوا

أحبائهم.

بيانات االتصال بالفريق اإلعالمي

جولييت توما
المديرة االقليمية لإلعالم

مكتب يونيسف للشرق األوسط وشمال أفريقيا

هاتف: 00962798674628

jtouma@unicef.org :بريد إلكتروني

حسن نابلسي
مسؤول إعالم

مكتب يونيسف للشرق األوسط وشمال أفريقيا

هاتف: 00962791368405

hnabulsi@unicef.org :بريد إلكتروني
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عن اليونيسف
نعمل في اليونيسف على تعزيز حقوق ورفاهّية كّل طفٍل من خالل أّي عمل نقوم به.

استعراض جميع جهات االتصال

محتوى الوسائط المتعددة

لقراءة التقرير

لتحميل القصص والصور ومقاطع الفيديو

لمعرفة المزيد عن إستجابة اليونيسف
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بالّتعاون مع شركائنا في 190 دولة ومنطقة نقوم بترجمة التزامنا هذا إلى واقع عملي،
باذلين جهدًا خاّصًا للوصول إلى األطفال األكثر هشاشة واستقصاًء، وذلك من أجل صالح كّل

األطفال، وفي كّل مكان.

للمزيد من المعلومات حول اليونيسف وما تقوم به نحو األطفال، يمكنكم زيارة
www.unicef.org/mena موقعنا

تابعوا اليونيسف على

Twitter   Facebook   Instagram   LinkedIn   Youtube   TikTok 

 

انضموا إلى مجموعة الواتس آب التابعة لليونيسف - الشرق األوسط وشمال
أفريقيا، واحصل تباعًا على آخر األخبار. أرسلوا لنا رسالة على الرقم التالي وسوف

نضيفكم إلى قائمتنا: ٠٠٩٦٢٧٩٠٠٨٢٥٣١

المواضيع ذات الصلة
الشرق األوسط وشمال أفريقياالشرق األوسط وشمال أفريقيالبنانحماية األطفالحقوق الطفل

استكشف المزيد عن اليونيسف
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شهر على انفجارات بيروت: زيادة الدعم أمر حيوي لمساعدة األطفال
تعّرض 183 مرفقا تعليميا لألضرار أو الدمار بسبب االنفجارات على أكثر من 000 77 طفل وشاب وشاّبة

مع اقتراب العام الدراسي الجديد

زر الصفحة

تصريح

05 آب / أغسطس 2020

تعّبر اليونيسف عن الحزن والصدمة بسبب انفجارات بيروت، والقلق بشأن األطفال، كما تدعم الشركاء
العاملين على األرض

إقرأ اآلن

مذكرة أخبار

06 آب / أغسطس 2020

اليونيسف تعزز نطاق االستجابة والمساعدة لألطفال المتضررين من تفجيرات بيروت وعائالتهم
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الصفحة الرئيسية

مجاالت التركيز
األبحاث والتقارير

قصص من المنطقة
بادر بالمساعدة
المركز اإلعالمي

عن يونيسف

أين نعمل
التوظيف

روابط ذات عالقة

أطفال سوريا
الصندوق االستئماني مدد

إقرأ اآلن

مذكرة أخبار

25 آب / أغسطس 2020

تأمن اليونيسف المستلزمات الحيوية لدعم األطفال واألسر المتضررة من تفجيرات بيروت

إقرأ اآلن



(COVID-19) مرض فيروس كورونا

آخر المستجدات



https://www.unicef.org/mena/ar
https://www.unicef.org/mena/ar/%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%B2
https://www.unicef.org/mena/ar/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D8%AD%D8%A7%D8%AB-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1
https://www.unicef.org/mena/ar/stories
https://www.unicef.org/mena/ar/%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A9
https://www.unicef.org/mena/ar/press-centre
https://www.unicef.org/mena/ar/%D8%B9%D9%86-%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%B3%D9%81
https://www.unicef.org/mena/ar/%D8%A3%D9%8A%D9%86-%D9%86%D8%B9%D9%85%D9%84
https://www.unicef.org/about/employ/
http://childrenofsyria.info/
http://eutf-unicef.org/
http://nolostgeneration.org/
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https://www.unicef.org/mena/ar/coronavirus
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ال لضياع جيل
مبادرة األطفال خارج المدرسة

أصوات الشباب

كن من المتبرعين

      

الشؤون القانونيةاتصل بنا

اإلبالغ عن االحتيال، االستغالل، المخالفات



(COVID-19) مرض فيروس كورونا

آخر المستجدات



http://nolostgeneration.org/
http://oosci-mena.org/
http://www.voicesofyouth.org/ar
https://www.youtube.com/user/unicefmena/
https://twitter.com/UNICEFmena
https://www.instagram.com/unicef_mena/
https://www.facebook.com/UNICEFmena/
https://www.unicef.org/mena/ar/%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D9%84%D9%88%D8%A7-%D8%A8%D9%86%D8%A7
https://www.unicef.org/legal
https://www.unicef.org/auditandinvestigation/report-wrongdoing
https://www.unicef.org/mena/ar/coronavirus

