
 
 

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

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

 
  .2020أغسطس/آب  10إلى  7ویغطي الفترة من  تم إعداد ھذا التقریر من قبل مكتب تنسیق الشؤون اإلنسانیة في لبنان بالتعاون مع الشركاء في المجال اإلنساني.

 أبرز النقاط
شخص في تفجیرات میناء  5000شخًصا على األقل، وأصیب أكثر من  160قُتل  •

 بیروت.
في المائة أصیبوا بأضرار  37مركًزا للرعایة الصحیة األّولیة أن  55َوجد تقییم سریع لـ • 

في المائة من المرافق التي خضعت للمسح ال  47فقط  تتراوح بین المتوسطة والخطیرة.
 یزال بإمكانھا تقدیم خدمات صحیة روتینیة كاملة.

ینة على أنھا رنتكلجمیزة ومار مخایل واألشرفیة والحدد تقییم المأوى السریع مناطق ا• 
 مناطق ذات أولویة.

یحتاج آالف األشخاص المتضررین إلى وجبات ساخنة وحصص غذائیة ومساعدات • 
 غذائیة أخرى بعد االنفجارات.

تتزاید المخاوف من أن األضرار التي لحقت بمرفأ بیروت ستؤدي إلى تفاقم انعدام األمن • 
واألزمة االجتماعیة واالقتصادیة  19-دالغذائي، الذي كان یتزاید بالفعل وسط جائحة كوفی

 الممتدة.
أغسطس/آب، استأنف مرفأ بیروت للحاویات تفریغ السفن بعد تضررھا جزئیًا  8في • 

 من االنفجارات.
تحتاج العدید من العائالت إلى إمدادات الصرف الصحي والنظافة حتى یمكن استعادة • 

 رة.الخدمات األساسیة في األحیاء المتضرّ 
 .19-وزارة الصحة اإلبالغ عن زیادة معدالت انتقال فیروس كوفید تواصل• 
أغسطس/آب، تعھد المانحون بمئات المالیین من الدوالرات لمساعدة لبنان في  9في • 

 مؤتمر دولي افتراضي.

 

 لمحة عامة عن الحالة
طفل  50000مدرسة أخرى، یستخدمھا  120وتعرضت  بأضرار ھیكلیة جزئیة أو جسیمة. ئیسیة،ربما في ذلك ثالثة مستشفیات  طبیة،منشأة  15صیب ما ال یقل عن أ

 جري الشركاء في المجال اإلنساني مزیدًا من تقییمات األضرار، بالتنسیق الوثیق مع السلطات الحكومیة ذات الصلة.وی لبناني وغیر لبناني، ألضرار مختلفة.
 

تسببت حالة الطوارئ في بیروت في تخفیف العدید من  جدیدة، وھو رقم قیاسي جدید بالنسبة للبنان. 19-حالة كوفید 294أغسطس/آب، تم تسجیل ما مجموعھ  9في 
 ت االحترازیة المتعلقة بفیروس كورونا المستجد، مما زاد من احتماالت معدالت انتقال أعلى وعدد كبیر من الحاالت في األسابیع المقبلة.اإلجراءا

 
) حادة في منطقة الحادث حتى CBRN) أي مؤشر على وجود تھدیدات كیمیائیة وبیولوجیة وإشعاعیة ونوویة (USARلم تجد فرق البحث واإلنقاذ في المناطق الحضریة (

ناك حاجة إلى مزید من التقییمات لفھم وھ تم اإلبالغ فقط عن تھدیدات كیمیائیة طفیفة ناتجة عن تدمیر مرافق التخزین (الطالء، المذیبات، األسبستوس، إلخ) حتى اآلن. اآلن.
 تم اإلبالغ عن تسرب النفط في المیناء. االقلق. كمع من المواقع التي تثیر ألضرار التي لحقت بأي موقلأي مخاطر ثانویة/متتالیة فعلیة أو محتملة نتیجة 

 
 8في قُتل شرطي في اشتباكات بیروت و أغسطس/آب، تجمع المتظاھرون المناھضون للحكومة في ساحة الشھداء في بیروت، مع ورود أنباء عن أعمال عنف. 9و 8في 

كما أفید بأن سبعون من أفراد قوات األمن قد  منھم إلى المستشفیات لتلقي العالج. 160مدنیًا بجروح، وتم نقل  728ووفقًا للصلیب األحمر اللبناني، أصیب  أغسطس/آب.
 أصیبوا.

 
ویتم توجیھ ، في مؤتمر دولي افتراضي للتبرعات، استضافتھ فرنسا واألمم المتحدة، تعھد المانحون بتقدیم مئات المالیین من الدوالرات كمساعدة للبنان آب،أغسطس/ 9في 

دعت نائبة األمین العام لألمم المتحدة أمینة محمد والرئیس الفرنسي ماكرون القادة إلى التحرك بسرعة و معظمھا من خالل وكاالت األمم المتحدة والمنظمات غیر الحكومیة.
 وفعّالیة لتنسیق المساعدة.

160 
 عدد الوفیات المبلغ عنھم

5,000 
 عدد المصابین المبلغ عنھم

60 
عدد المفقودین المبلغ 

 عنھم

 انفجارات مرفأ بیروت لبنان:
 3قریر الحالة رقم ت

 2020أغسطس/آب  10اعتباًرا من 

 أوتشا/فرید عاصف تصویر: تقییم األضرار التي لحقت بمستشفى راھبات الوردیة في الجمیزة.
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 االستجابة اإلنسانیة
تواصل الجھات الفاعلة في المجال اإلنساني تقییم االحتیاجات اإلنسانیة الفوریة عبر المناطق المتضّررة عقب انفجارات و رات.الجھود جاریة لدعم االستجابة الوطنیة لالنفجاو

أعضاء في فریق األمم المتحدة لتقییم الكوارث والتنسیق وتسعة خبراء من خمسة الشركاء  10خبیًرا ( 19 بنشر والتنسیقفریق األمم المتحدة لتقییم الكوارث  امق میناء بیروت.
دولة تحت رعایة المجموعة االستشاریة الدولیة للبحث واإلنقاذ  11) من USARفریقًا للبحث واإلنقاذ في المناطق الحضریة ( 14تم نشر حوالي كما  التشغیلیین).

)INSARAGنقاذ باإلضافة إلى جھود التقییم الھیكلي.) لدعم عملیات البحث واإل 
 

 سھل إیصال المساعدات الطارئة إلى السكان األكثر ضعفًا ویدعم االنتقال نحو المراحل الالحقة من االستجابة.إن وجود ھیكل تنسیقي مرن سیُ 
 

أرسل الكثیر من المانحین إمدادات اإلغاثة والفرق الطبیة المتنقلة كما  ویستمر المتطوعون في تنظیف الشوارع وإزالة األنقاض منھا كجزء من عملیة تنظیف أوسع.
 والمستشفیات المیدانیة لدعم االستجابة الطبیة.

 

 الصحة  
 :االحتیاجات

ان استمرار المرافق ھناك حاجة إلى دعم إضافي لضمو بأضرار ھیكلیة جزئیة أو جسیمة. رئیسیة،بما في ذلك ثالثة مستشفیات  طبیة،منشأة  15أصیب ما ال یقل عن  •
 المستمرة آلالف المرضى. 19-الطبیة المتبقیة في تقدیم الرعایة الصحیة األولیة ودعم الصحة العقلیة وإدارة جائحة كوفید

 .طفل من المقّرر أن یولدوا في بیروت في الشھر المقبل 400إلى دعم إضافي لصحة األمھات لضمان الوالدة اآلمنة لما یقدر بنحو ًضا أیھناك حاجة  •
مركًزا للرعایة  55، تقییًما ص��حیًا س��ریعًا لـ��������� بحیةروھي منظمة لبنانیة غیر  )CRD(وبالتش��اور مع منظمة الص��حة العالمیة، أكملت منظمة ربط األبحاث بالتنمیة  •

في المائة أصیبوا بجروح خالل  13في المائة أصیبوا بأضرار متوسطة إلى خطیرة، وأن  37وأظھرت النتائج الرئیسیة أن  ) في بیروت.PHCsالصحیة األّولیة (
 في المائة من المرافق عن حاجتھا إلى المعدات. 55وأعرب حوالي  في المائة قادرون على تقدیم خدمات صحیة روتینیة كاملة. 47االنفجارات و

زیادة ظھور الحاالت اإلیجابیة بما في ذلك بین العاملین في مجال الرعایة الص�������حیة، یتم بذل جھود مكثفة لربط  ال تزال مقلقة للغایة مع 19-ونظًرا ألن حالة كوفید •
 لالستجابة لحاالت الطوارئ من أجل تعزیز الوعي والتدابیر الوقائیة. 19-استجابة كوفید

 
 :االستجابة

 لة.. الوحدات الطبیة المتنق3و. الصحة العقلیة 2 لیة،األوّ حیة . الرعایة الص1 أعطى قطاع الصحة األولویة لثالثة مجاالت للدعم: •
 تستمر المرافق الطبیة والمستشفیات المیدانیة في عالج آالف المرضى من الصدمات والحروق. •
تشفیات الخمسة األكثر تضرًرا من قبل منظمة ومن المقرر أن یبدأ تقییم األضرار في المس كما تستمر التقییمات لألضرار التي لحقت بالمرافق الصحیة المتضررة. •

مركًزا للرعایة الصحیة األّولیة في  15ومازال تقییم  أغسطس/آب. 11أغسطس/آب ویكتمل بحلول  9الصحة العالمیة بالتنسیق الوثیق مع وزارة الصحة العامة في 
 منطقة االنفجار مستمًرا.

ة المتنقلة منطقة الكرنتینا (التي تدیرھا مؤسسة عامل الدولیة) وبرج حمود والجعیتاوي وكرم الزیتون أغسطس/آب ولمدة أسبوعین، تغطي الوحدات الطبی 5منذ  •
ترتبط الوحدات الطبیة المتنقلة بالرعایة الصحیة األّولیة وتعمل كوسیلة للتواصل  ).)ي أم سيآالھیئة الطبیة الدولیة ( ھا(التي تدیر سط المدینةووالجمیزة/مار مخایل/

 السن بشكل أساسي.الستھداف األشخاص ذوي االحتیاجات الخاصة وكبار 
لحسن الحظ، تم توفیر المعدات واألدویة والمستلزمات و ر برنامج مركز عالج السل واإلیدز المدعوم من المنظمة الدولیة للھجرة في منطقة الكرنتینا بالكامل.وقد تضرّ  •

شبكة من یتم توجیھ األشخاص المصابین بفیروس نقص المناعة البشریة حالیًا إلى المنظمات غیر الحكومیة الشریكة، ویتلقى مرضى السل األدویة عبر كما  الطبیة.
  المتطوعین والمنسقین المیدانیین.

تم ضمان التخزین في مكان آمن و تینا بالقرب من موقع االنفجار.تم االنتھاء من نقل جمیع األدویة واإلمدادات من مستودع وزارة الصحة العامة المتضّرر في الكارن •
 ومكیّف داخل مبنى مستشفى رفیق الحریري الجامعي، وجاري أعمال إعادة التأھیل.

جنبًا إلى جنب مع  ) من خالل شبكة الرعایة الصحیة األّولیةMHPSSیتم حشد المنظمات غیر الحكومیة لتقدیم خدمات الصحة العقلیة والدعم النفسي االجتماعي ( •
یتم إجراء مسح لخدمات الصحة النفسیة والدعم كما  التفعیل الكامل للخط الساخن لالستجابة للعدد المتزاید من المرضى الذین یعانون من االكتئاب واألفكار االنتحاریة.

 النفسي االجتماعي المتخصصة وغیر المتخصصة المتاحة.
 یتم حشد األموال لتعویض األدویة التي تضررت في التفجیرات.و یتم إجراء تقییم سریع لتحدید وظائف خدمات الصحة النفسیة الثانویة. •
ت عن ) لتوفیر معلوماHeRAMSوبالتنسیق الوثیق مع وزارة الصحة العامة، ستقوم منظمة الصحة العالمیة بوضع نظام مراقبة توافر الموارد والخدمات الصحیة ( •

 الضرر ومستوى وظائف المرافق الصحیة وتوافر الموارد والخدمات األساسیة.
 

 المأوى  
 :االحتیاجات

تم و اطق ذات أولویة.كجزء من تقییم سریع مع محافظ بیروت وبلدیة بیروت، حدّد الصلیب األحمر اللبناني مناطق الجمیزة ومار مخایل واألشرفیة والكرنتینا كمن •
 لنبأ والباشورة وفرن الشباك.إجراء تقییم لالحتیاجات الطارئة من الباب إلى الباب في العدید من األحیاء االجتماعیة واالقتصادیة الضعیفة، بما في ذلك برج حمود وا

 بحاجة إلى دعم المأوى. محدّد محافظ جبل لبنان برج حمود والجدیدة وسن الفیل وجل الدیب (شاطئ البحر) والزلقا (على البحر) على أنھ •
ن الطقس في حاالت الطوارئ سیدعم شركاء المأوى إجراء تقییم سریع الحتیاجات المأوى اإلنساني، مع إعطاء األولویة للمناطق األكثر تضرًرا، وتعبئة مواد الوقایة م •

 ن الماضیین.قام بعض الشركاء بتوفیر مجموعات المأوى خالل الیومیكما  ودعم جھود اإلصالح وإعادة التأھیل.
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 :االستجابة

 الحالیة الخاصة بالمأوى.وبالتنسیق مع الصلیب األحمر اللبناني، تقوم المفوضیة السامیة لألمم المتحدة لشؤون الالجئین وموئل األمم المتحدة بتنسیق االستجابة  •
 اإلنسانیة في المناطق األكثر تضرًرا. یقوم قطاع المأوى حالیًا بدعم الصلیب األحمر اللبناني في تحدید االحتیاجات واالستجابة •
تقییم ھیكلي للمباني  یدعم قطاع المأوى محافظ بیروت وبلدیة بیروت، اللتین شكال فریق عمل مع المجلس األعلى لإلغاثة وتحالف من الشركات االستشاریة، إلجراء •

 اقتصادي لبرج حمود. بدأ برنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشریة في بناء وتقییمو رة بشدة.المتضرّ 
، والخیام ومواد اإلغاثة یقوم شركاء قطاع المأوى بتعبئة مخزون داخل البلد (على سبیل المثال مجموعات المأوى واألغطیة البالستیكیة، األخشاب وصنادیق األدوات) •

 األساسیة لتوزیعھا واستخدامھا على الفور.
كما یقوم المتطوعون الشباب  مواصلة إزالة األنقاض عبر المناطق المتضّررة لتسھیل عودة الناس إلى دیارھم.من الشباب المتطوعین ل 300إلى  200تحشد الیونیسف  •

 .19-بخیاطة األقنعة للمستجیبین في الخطوط األمامیة لحمایتھم من كوفید

 

 المیاه والصرف الصحي والنظافة  
 :االحتیاجات

تحتاج العدید من العائالت إلى اإلمدادات حتى یمكن استعادة الخدمات حیث  في العدید من األحیاء ي األساسیةتسبب االنفجار في توقف خدمات المیاه والصرف الصح •
شفیات ومراكز الرعایة الصحیة األّولیة أعطى قطاع المیاه األولویة الستجابة المیاه والصرف الصحي والنظافة العامة لدعم مرافق المیاه الحیویة والمستوقد  األساسیة.

 واألسر المتضّررة.
 

 :االستجابة

تم تقییم شبكة میاه و التحتیة. ) للبنیةBMLالتقییمات جاریة من قبل الشركاء في قطاع المیاه والصرف الصحي والنظافة بالتنسیق مع مؤسسة میاه بیروت وجبل لبنان ( •
 كبیر. األشرفیة الرئیسیة على أنھا تضّررت بشكل

اآلن بتقییم خطوط توزیع المیاه وحتى خزانات سطح المبنى بالتنسیق یقوم قطاع المیاه والصرف الصحي والنظافة و یقوم مركز مصادر التعلُّم بإجراء تقییمات منزلیة. •
 لبنان.مع مؤسسة میاه بیروت وجبل 

 بدون ماء. 50مبنى فقط، منھا  58مبنى تم تقییمھا، كان من الممكن الوصول إلى  106تضرًرا: من بین  تشیر النتائج األّولیة إلى أن الجمیزة ومار مخایل ھما األكثر •
 ستبدأ أعمال اإلصالح مطلع األسبوع المقبل بالتنسیق مع مؤسسة المیاه.و

 مؤسسة میاه بیروت وجبل لبنان محطة الضخ في مرفأ بیروت في الیوم التالي لالنفجارات. تاستعاد •
من مستلزمات األطفال التي قدمھا قطاع المیاه والصرف الصحي والنظافة من قبل مركز  مجموعة 20ومجموعة من مستلزمات النظافة  80ما مجموعھ تم توزیع  •

 مصادر التعلم ومجموعة المأوى.
 ث نقاط دعم تابعة للصلیب األحمر اللبناني.بدعم من الیونیسف، یوفر مجلس اإلغاثة اللبنانیة المیاه عن طریق الشاحنات وخدمات التخلص من الحمأة لثال •
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 من الغذائياأل  
 :االحتیاجات

آالف األشخاص المتضررین والسیما عائالت النازحین یحتاجون إلى وجبات  •
 ساخنة وحصص غذائیة ومساعدات غذائیة أخرى بعد االنفجارات. 
مطلوب مخزون إضافي لتجدید احتیاطیات الحبوب الوطنیة التي دمرتھا  •
 االنفجارات في المیناء. 
وسیكون تقییم حالة اإلمدادات الغذائیة في بیروت ووظائف السوق/إمكانیة  •
الوصول جزًءا من التقییم السریع لالحتیاجات متعددة القطاعات بما في ذلك  
 تقییمات المستودعات والمطاحن. 

 
 :جابةاالست

طرد غذائي إضافي لألسر  5000وقد خّصص برنامج األغذیة العالمي  •
كل طرد یكفي إلطعام عائلة مكونة من خمسة أفراد  المتضّررة من االنفجارات. 
 واحد لمدة شھر 
قامت "شیلد"، وھي شریك لبرنامج األغذیة العالمي،  آب،أغسطس/ 8في  •
ستخدم لطھي طرد غذائي إلى مؤسسة كاریتاس الدولیة، ستُ  100بتسلیم  
سیبدأ توزیع الحصص الجافة في غضون أیام قلیلة لألسر و وجبات ساخنة. 
 المستھدفة القادرة على الوصول إلى المطابخ. 
لبناني عبر  105000یواصل برنامج األغذیة العالمي تقدیم المساعدة إلى  •
لفقر.اج الحكومة الوطني الستھداف رنامالبطاقات اإللكترونیة كجزء من ب 
یعمل برنامج األغذیة العالمي على توسیع برامجھ لتشمل المزید من الفئات  
 الضعیفة بما في ذلك المتضّررین من التفجیرات. 
في أعقاب األضرار التي لحقت بصوامع الغالل والمخزونات في المرفأ،  •
متري من دقیق القمح إلى  طن 50000سیقوم برنامج األغذیة العالمي بتسلیم  
بیروت من أجل تحقیق استقرار اإلمدادات الوطنیة وضمان عدم وجود نقص  
 في الغذاء في البالد. 
من المقدّر أن یغطي احتیاطي دقیق القمح الحالي في البالد احتیاجات السوق  •
طن متري  17500 زنتومن المقّرر أن تصل شحنة أّولیة  أسابیع. 6لمدة  
 خالل األیام العشرة القادمة لتزوید المخابز لمدة شھر واحد. مرفأ بیروتإلى  
كما  یخطط الشركاء في المجال اإلنساني لتوسیع نطاق المساعدات النقدیة. •
یخطط برنامج األغذیة العالمي لتوسیع برنامجھ الحالي للمساعدة النقدیة في  
كان لبنان للوصول إلى ملیون شخص في جمیع أنحاء البالد، بما في ذلك س 
 بیروت الذین تضّرروا بشكل مباشر من االنفجارات. 

 

 الحمایة  
 :االحتیاجات

وتعدّ الفئات السكانیة الضعیفة، بما في ذلك النساء واألطفال وكبار السن، من بین أكثر  تسببت االنفجارات في صدمة كبیرة آلالف المواطنین اللبنانیین وغیر اللبنانیین. •
 یُعدّ الدعم النفسي واالجتماعي، ولم شمل األسرة وخدمات الحمایة األخرى من الضروریات.كما  الفئات تضرًرا.

ن ضعف الجئي فلسطین ال یمكن أن یزداد إال نتیجة لألزمة االقتصادیة وأزمة أ أفادت وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغیل الالجئین الفلسطینیین في الشرق األدنى •
 تم اإلبالغ عن وقوع حالتین وفاة وإصابات قلیلة بین الجئي فلسطین.كما  بسبب انفجارات بیروت. التي تفاقمت اآلن 19-كوفید

 
 :االستجابة

مركز االتصال الوطني وكذلك الخطوط ما أن ك، والطارئةمراكز االستقبال التابعة للمفوضیة في جمیع أنحاء البالد، بما في ذلك بیروت، مفتوحة للحاالت الحرجة  •
 ي جمیع أنحاء البالد مجّھزة بالكامل لالستجابة لطلبات المساعدة.الساخنة اإلقلیمیة ف

 
 

 التعلیم  
 االحتیاجات:

فإن  وعلیھ، طفل لبناني وغیر لبناني. 50000مدرسة حكومیة وخاصة إلى تعطیل فرص التعلم لما یقدر بنحو  120قد تؤدي األضرار الجسیمة التي لحقت بأكثر من  •
 مطلوبة لتقلیل التأخیر في األنشطة المدرسیة وتعطیلھا عند بدء العام الدراسي.اإلصالحات الطارئة واإلمدادات األساسیة 

 

 أوتشا تصویر: بقایا صوامع مرفأ بیروت.
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 الخدمات اللوجستیة  
 االحتیاجات:

من الحبوب لضمان وجود مخزون وطني  الستالم الوارداتھناك حاجة إلى مرفق مؤقت و من المتوقع أن یظل مرفأ بیروت غیر صالح للعمل لمدة شھر على األقل. •
 في خطوط اإلمداد بالغذاء. توالتعطیالیعد تعزیز مرافق مرفأ بیروت ضروریًا لتجنب االنقطاعات كما  كاف.

 أغسطس/آب، استأنفت المنشأة تفریغ السفن. 8في و تأثرت محطة الحاویات في مرفأ بیروت بشكل جزئي فقط من جراء االنفجارات. •
 

 االستجابة:

ت لصوامع الحبوب وصلت ثالث رحالت شحن مع المعدات اللوجستیة لتمكین المیناء من العمل، بما في ذلك وحدات التخزین المتنقلة وغیرھا من المعدات كحل مؤق •
 المدمرة.

 .آب/أغسطس 12لس في من المقرر تقییم میناء طرابو أغسطس/آب. 11ستبدأ المجموعة اللوجستیة في تقییم المستودعات في المیناء والمطار في  •
 كم شماًال). 80سیتم إعادة توجیھ أغلب المواد اإلنسانیة عبر میناء طرابلس (و تتطلع األمم المتحدة وشركاؤھا إلى تعدیل الشبكات اللوجستیة لضمان استمرار العملیات. •
لم یتم اإلعالن عن أي و بكامل طاقتھم لتسھیل وصول المواد. یعمل سماسرة الجمارك في المطارحیث  مفتوًحا لرحالت الركاب والبضائع یظل مطار بیروت الدولي •

 تغییرات تشریعیة بشأن اإلجراءات الجمركیة لمواد اإلغاثة.
 

 القیود:

قد تؤدي السفن المعاد توجیھھا إلى ازدحام و حیث إن سعة مرفأ طرابلس ھي ثلث مرفأ بیروت تقریبًا. قد یكون لھذا التغییر عواقب وخیمة على بعض سالسل التورید •
 المیناء.

 

 یرجى االتصال بـ:، لمزید من المعلومات
 640 802 71 961+ ، الھاتف:rey@un.org رئیس مكتب األمم المتحدة لتنسیق الشؤون اإلنسانیة في لبنان،، سیفرین راي
 978 771 81 961+  :الھاتف moylan@ un.org مكتب األمم المتحدة لتنسیق الشؤون اإلنسانیة في لبنان، اإلعالم،، مسؤول دانییل مویلین
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