
 
 

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

 ل والقائم على المبادئ من قبل الجمیع وللجمیع.انحن ندعو إلى العمل اإلنساني الفعّ 
www.unocha.org 

 

 
 .2020أغسطس/آب  13إلى  11ویغطي الفترة من  تم إعداد ھذا التقریر من قبل مكتب تنسیق الشؤون اإلنسانیة في لبنان بالتعاون مع الشركاء في المجال اإلنساني.

 أبرز النقاط
شخًصا  30شخص، وال یزال  6000شخًصا ُقتلوا، وأصیب ما �قدر بنحو  178 •

 على األقل في عداد المفقودین في تفجیرات میناء بیروت.
 16تم افتتاح رصیفین في مرفأ بیروت واستأنفت خمس رافعات من أصل • 

میناء بیروت  أغسطس/آب. 14سیتم إعادة تشغیل رافعتین أخر�ین �حلول  عملیاتها.
 في المائة من طاقته. 30�عمل اآلن بنسبة 

تقدر منظمة الصحة العالمیة حالًیا تضرر ستة مستشفیات (�عد أن �انت ثالثة) • 
وأكثر من عشر�ن عیادة (و�مثل ذلك ارتفاًعا عن التقدیر األولي الذي بلغ خمسة 

 عشر).
 .19-عن ز�ادة معدالت انتقال فیروس �وفید العامة اإلبالغتواصل وزارة الصحة • 
شقة تعرضت لبعض الضرر، مما أثر  47.000�قدر قطاع المأوى أن أكثر من • 

 ساكن. 170.000على أكثر من 
مبنى أن أكثر  558وجد مسح لقطاع المیاه والصرف الصحي والنظافة على • 

من ثلثي المواقع التي �مكن الوصول إلیها تفتقر إلى الوصول إلى میاه الشرب 
 النظیفة.

في هذه المرحلة، من غیر المتوقع حدوث نقص في المواد •  
الغذائیة، و�بدو أن سعر الصرف غیر الرسمي للیرة اللبنانیة 

 ینخفض.

 
 لمحة عامة عن الحالة

ا. 178�عد أســبوع من تفجیرات میناء بیروت، أفادت وزارة الصــحة العامة أن عدد القتلى وصــل إلى  آخر�ن على األقل في عداد  30ال ، وما ز 6000وأصــیب أكثر من  شــخصــً
 المفقودین.

 
حالة إحالة لالجئین الذین تم اإلبالغ  503تم اســتالم  حالة وفاة بین مجتمع الالجئین. 13تم اإلبالغ عن إجمالي و  تشــمل المناطق المتضــّررة األحیاء التي تســتضــیف الالجئین.

أفادت المفوضـــیة الســـامیة لألمم المتحدة لشـــؤون  الجًئا ال �مكن الوصـــول إلیهم أو تم تأكید فقدانهم. 69ال یزال  عن مقتلهم في االنفجارات أو الجرحى أو المحتاجین للمســـاعدة.
كما أفادت و�الة األمم المتحدة إلغاثة وتشـــــــغیل الالجئین الفلســـــــطینیین في الشـــــــرق  �یلومترات من مرفأ بیروت. 5عائلة الجئة تعیش على �عد  37000الالجئین أن أكثر من 

 األدنى عن مقتل الجئین فلسطینیین وعدة جرحى.
 

العدید من هذه المجتمعات  نإ والالجئین.أثرت االنفجارات على العدید من األحیاء في جمیع أنحاء بیروت الكبرى، �ما في ذلك العدید من األحیاء الفقیرة والعمال المهاجر�ن 
ا في أحیاء �صـعب الوصـول فیها إلى الخدمات، �ما في وت المواد الغذائیة وغیر الغذائیة.لدیها موارد محدودة إلعادة بناء المالجئ المتضـررة أو شـراء  عیش هذه المجموعات أ�ضـً

 یتم إیواء غالبیة النازحین مع عائالت وأصدقاء.یة حیث الصح الصحي والنظافة والخدمات ذلك المیاه والصرف
 

178 
 عدد الوفیات المبلغ عنھم

6,000 
 عدد المصابین المبلغ عنھم

30 
 عدد المفقودین المبلغ عنھم

 انفجارات مرفأ بیروت لبنان:
 4قریر الحالة رقم ت

 2020أغسطس/آب  13اعتباًرا من 

صندوق األمم المتحدة  تصویر: موظفو صندوق األمم المتحدة للسكان یستعیدون اإلمدادات من مرفق تضرر في بیروت. 
 للسكان
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�یلومتًرا �نصــف قطر لالنفجارات أنه من أصــل  15وأظهر تقییم أّولي ســر�ع على نطاق  زئیة أو جســیمة.ألضــرار هیكلیة ج عیادة 20وولقد تعرضــت ســتة مســتشــفیات رئیســیة 
مدرســـــــة،  120 في المائة من المرافق قد عانت من أضــــــــرار متوســــــــطة إلى خطیرة وتحتاج إلى إعادة تأهیل. 40مرفًقا طبًیا، �عمل فقط نصــــــــفهم �كامل طاقتها وأن حوالي  55

�جري الشـــــر�اء في المجال اإلنســـــاني مز�ًدا من تقییمات األضـــــرار، �التنســـــیق الوثیق مع الســـــلطات  فل لبناني وغیر لبناني، لحقت بها أضـــــرار متفاوتة.ط 50،000�ســـــتخدمها 
 الحكومیة ذات الصلة.

 
بلد�ة بیروت من الســكان إخالء المبنى الذي تم تقییمه على أنه طلبت  ال تزال التقار�ر تشــیر إلى وجود حطام داخل المنازل وفي الشــوارع مع اســتمرار عملیات اإلزالة والتنظیف.

على الرغم من نقلهم و�جالئهم، أفادت التقار�ر أن العدید من النازحین انتقلوا إلى مالجئ مؤقتة �القرب  غیر سلیم هیكلًیا وُ�شكِّل مخاطر أمنیة على سالمة المستجیبین والمدنیین.
 هم.تالنهب والسرقة أو اللتقاط متعلقاخالل النهار خوًفا من  من منازلهم أو عادوا إلى أحیائهم

 
ستمثل األزمة االقتصاد�ة التي أدت إلى فقدان سبل العیش  .19-تمنع أماكن اإلقامة البدیلة الجماعیة أو المزدحمة التباعد االجتماعي و�مكن أن �خلق ذلك تعرًضا أكبر لــــكوفید

نتیجة لذلك، قد تواجه األســر  و�النظر إلى التضـــخم المرتفع، من المرجح أن ترتفع أســـعار مواد البناء واإلصـــالح. ا للناس إلصـــالح منازلهم.والمدخرات للعدید من اللبنانیین تحد�ً 
٪ من المنازل التي 55من  ومع ذلك، تم تأجیر أكثر األكثر ضــعًفا نزوًحا مطوًال أو تعیش في ظروف خطرة بدون خدمات أســاســیة مثل الماء والكهر�اء أو التمتع �الخصــوصــیة.

تتوقع �عض األســر أن یتم تهجیرهم لمدة تصــل إلى شــهر، والبعض اآلخر لفترة أطول غیر  تم تقییمها في المنطقة، مما قد �ســمح للســكان المتضــرر�ن �االنتقال إلى مكان آخر.
 م واحد للعودة.ُیذ�ر أن السكان المتضّرر�ن من منطقة الكرنتینا قد �ستغرقون ما �صل إلى عا محّددة.

 
كما  وال تزال األحیاء األخرى تحصل على الكهر�اء بنفس مستوى ما قبل االنفجار (أي أقل من ست ساعات یومًیا). وأفادت التقار�ر أن أحیاء النبع والكرنتینا تفتقر إلى الكهر�اء.

وفي حین أن انقطاع التیار الكهر�ائي لمدة ثالث إلى  لغة �ســـــبب انقطاع التیار الكهر�ائي.أفید �أن الكابالت والمولدات الكهر�ائیة داخل شـــــبكة الكهر�اء قد تعرضـــــت ألضـــــرار �ا
  ساعة یومًیا في یولیو/تموز �سبب نقص الوقود. 20ست ساعات یومًیا أمر شائع في لبنان، فقد ارتفع إلى 

 
وهناك حاجة إلى مز�د من التقییمات للتأكد من تحدید  اد العدید منها خالل العملیات الجار�ة.ال تزال هناك مخاوف �شــــــــأن المواد الكیمیائیة المخزنة في المیناء، والتي تم اســــــــترد

�عتبر األســبســت والنفا�ات الخطرة األخرى مصــدر قلق نظًرا لمبادرات التنظیف المســتمرة في جمیع  جمیع التهدیدات وفهم أي مخاطر متتالیة فعلیة أو محتملة واســتعادة الســالمة.
  تم إصدار إرشادات للسكان حول تلوث الهواء وتنظیفه. أنحاء المدینة.

 
تســــببت حالة الطوارئ في بیروت  حالة جدیدة في الیوم الســــابق. 292كما تم تحدید ما مجموعه  جدیدة. 19-حالة �وفید 298أغســــطس/آب، تم تســــجیل ما مجموعه  13في و 

من احتماالت معدالت انتقال  عن االحتجاجات على مدى األ�ام األر�عة الماضــیة، في تخفیف العدید من اإلجراءات االحتراز�ة المتعلقة �فیروس �ورونا المســتجد، مما زاد فضــالً 
إن الوضع مقلق �شكل خاص آلالف الشباب والمتطوعین من جمیع أنحاء لبنان الذین تقدموا للمساعدة في  بیر في األسابیع المقبلة.أعلى للفیروس وارتفاع عدد الحاالت �شكل �

 أنشطة التنظیف و�عادة التأهیل.
 
اج �بیر آخر في وســــــط بیروت، وهو أغســــــطس/آب، �ان هناك احتج 11وفي  أغســــــطس/آب، ال یزال الوضــــــع على األرض متوتًرا. 10على الرغم من اســــــتقالة الحكومة في و 

جر�ًحا تلقوا  32و�حســـب الصـــلیب األحمر اللبناني، أدت االشـــتباكات إلى إصـــا�ة عشـــرة أشـــخاص تم نقلهم إلى المســـتشـــفى و أغســـطس/آب. 9االحتجاج الرا�ع على التوالي منذ 
دعًما لإلســـعافات األّولیة في  311مدنًیا إلى المســـتشـــفیات وتلقى  85حمر اللبناني �أنه تم نقل على مدار األ�ام األر�عة المتتالیة لالحتجاج، أفاد الصـــلیب األ العالج في الموقع.

 من أفراد قوات األمن أصیبوا �جروح. 105وأفادت التقار�ر أن  الموقع.
 

  أغسطس/آب. 21أغسطس/آب، وفي أعقاب قرار برلماني، سیتم فرض حالة الطوارئ حتى  13وفي 
 

إن اإلعفاء، الذي ال  أغسطس/آب مشروع مرسوم �قبول و�عفاء التبرعات والمساعدات للعدید من الجهات العامة وغیر الهادفة للر�ح. 12لمجلس الوزراء في أقرت األمانة العامة 
 قد �سهل تنفیذ االستجا�ة اإلنسانیة في لبنان. معلًقا،یزال 

 
ووفًقا لوزارة الصــــناعة والتجارة، تعمل جمیع الموانئ الثالثة في  اجه صــــعو�ات في تدفق البضــــائع من الخارج.أغســــطس/آب، أفاد وز�ر االقتصــــاد والتجارة أن لبنان ال یو  12في 

 13ورصیف #  12وأفید �أنه تم افتتاح رصیف #  في المائة. 70في المائة، بینما تعمل في طرابلس بنسبة  30لبنان (بیروت وطرابلس وصیدا)، حیث تعمل في بیروت بنسبة 
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�اإلضافة  أغسطس/آب.14)، ومن المتوقع أن یتم تشغیل رافعتین أخر�ین �حلول 16أغسطس/آب، وتم إعادة تشغیل / تشغیل خمس رافعات (من أصل  13بیروت في  في مرفأ
 غسطس/آب.أ  14سیقیِّم برنامج األغذ�ة العالمي میناء بیروت في  إلى إعادة فتح محطة الحاو�ات، تم أ�ًضا استئناف تفر�غ القمح لسفینتین.

 
ر تتضــــــــمن دقیق القمح والحبوب في هذه المرحلة، لیس من المتوقع حدوث نقص في الغذاء، مع مالحظة أن برنامج األغذ�ة العالمي �جلب إلى البالد إمدادات لمدة ثالثة أشــــــــه

رفیة كانت المواد األسـاسـیة، �ما في ذلك الغذاء والوقود والكهر�اء، قد أصـبحت �الفعل أكثر تكلفة قبل االنفجارات �سـبب التضـخم والقیود المصـ للمخابز والمطاحن �ما ورد سـا�ًقا.
  ومن المتوقع أن تستمر أسعار المواد الغذائیة والسلع األساسیة األخرى في االرتفاع. وفقدان قیمة العملة المحلیة.

 
-6600أغســــطس /آب، انخفضــــت القیمة غیر الرســــمیة للدوالر األمر�كي إلى  13في  كان الوضــــع االقتصــــادي مســــتقًرا منذ االنفجارات، مع انخفاض طفیف في قیمة الدوالر.

 االنفجارات. لیرة للدوالر األمر�كي قبل 8000و�شكل هذا تعز�ًزا لقیمة اللیرة اللبنانیة، حیث وصلت سا�ًقا إلى  لیرة لبنانیة. 6800
 

 االستجا�ة اإلنسانیة
القطاعات ذات األولو�ة التي تســـــــــــتجیب هي قطاع المأوى (إعادة التأهیل)، الصـــــــــــحة (اإلجهاد، الصـــــــــــحة العقلیة، القدرة  والجهود جار�ة لدعم االســـــــــــتجا�ة الوطنیة لالنفجارات.

ذن منســق َأحیث  تتوفر المز�د من المعلومات حول احتیاجات المیاه والصــرف الصــحي والنظافة والتعلیمومع اســتمرار التقییمات، ســ واســتمرار�ة الرعا�ة)، األمن الغذائي والحما�ة.
لغذائي مالیین دوالر من الصندوق اإلنساني اللبناني لدعم مشار�ع المنظمات غیر الحكومیة الوطنیة والدولیة الشر�كة في قطاعات الصحة واألمن ا 9الشؤون اإلنسانیة �استخدام 

  لصرف الصحي والحما�ة.والمیاه وا
 

�جري وضـــــع خطط  ر المقدم حتى اآلن.ومن المرجح أن تلعب البرمجة النقد�ة دوًرا مهًما في االســـــتجا�ة لالحتیاجات متعددة القطاعات، ونظًرا إلى حجم المســـــاعدة العینیة الكبی
شـــخص من الفئات  80،000مشـــروع للمســـاعدة النقد�ة الطارئة لخدمة ما �صـــل إلى  قوم الیونیســـف بتصـــمیموت. لألشـــخاص المتضـــرر�ن من التفجیرات لتقد�م المســـاعدة النقد�ة

فرد لبناني عبر البطاقات اإللكترونیة �جزء من البرنامج  105000�قدم برنامج األغذ�ة العالمي المساعدة لـــــــــــــــ  الضعیفة الذین �عیشون في المناطق األكثر فقًرا واألكثر تضرًرا.
 ا�ع للحكومة و�عمل على توسیع برامجه لتشمل الفئات األكثر ضعًفا �ما في ذلك المتضرر�ن من التفجیرات.الوطني الستهداف الفقر الت

 
 یزال هناك عدد قلیل من الخبراء من الفرق وال مع إعالن الســــــــــــلطات اللبنانیة انتهاء مرحلة إنقاذ األرواح للبحث واإلنقاذ، أكملت معظم فرق البحث واإلنقاذ الحضــــــــــــر�ة مهمتها.

 الدولیة في البالد لدعم الدفاع المدني إلزالة األنقاض واستعادة الجثث ودعم جهود التقییم الهیكلي.
 

 حیث قام ســــارایید، الذي �ان یدیر خلیة تنســــیق تقییم األضــــرار، �إجراء دورة "تدر�ب المدر�ین" لمهندســــي البلد�ة ،راألضــــراإغالق خلیة تنســــیق تقییم أغســــطس/آب، تم  12وفي 
 و�عض الجیوش حول معاییر التقییم الهیكلي.

 
 الطوارئ إلىوصـــل منســـق قطاع اتصـــاالت  وال یزال فر�ق األمم المتحدة لتقییم الكوارث والتنســـیق یدعم مكتب أوتشـــا القطري جنًبا إلى جنب مع موظفي األمم المتحدة القادمین.

 أغسطس/آب للتنسیق مع الشر�اء والمشغلین الوطنیین ولتقییم احتیاجات االتصال لمجتمع االستجا�ة والسكان المتضرر�ن. 11بیروت في 
 

رع من قبل شوا 10منزًال و 650موقًعا متضرًرا و 11تم تنظیف و  شاً�ا، �من فیهم متطوعون فلسطینیون، في استجا�ة مجتمعیة في المواقع المتضّررة. 1،170حشدت الیونیسف 
نظارة  300خوذة و  400قناع من القماش، إلى جانب  20100شاب �إنتاج وتوز�ع  210�اإلضافة إلى ذلك، قام  أسرة ومتجًرا 142أنجز الشباب تأهیًال طفیًفا لــ وقد  الشباب.
 سترة أمان. 300واقیة و 

 
لجهود اإلغاثیة في بیروت (لیف الف بیروت، جو�ز فور لبنان، فوالنتیر ســـــــــیر�ل، �ودي، تضـــــــــافرت جهود ائتالف من المنظمات غیر الر�حیة لتقلیل العمل المكرر وتبســـــــــیط ا

 .)نناشد، ر�بیلد بیروت، یونیسف، مواطن لبناني، �سمة أند ز�تونة، أرسنسیال، ألت سیتي إمباكت، بلوم بي أم، آي سیرف، مورتا
 

 ) إلنشاء خط مساعدة في غضون أسبوعین مع المنظمة المحلیة "لیف الف لبنان".TSFتخطط شر�ة تلیكوم سان فرونتییر (
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 الصحة  

 االحتیاجات:

تقدر منظمة الصــحة العالمیة  تشــیر التقییمات المحّدثة إلى تضــرر المز�د من المســتشــفیات ومراكز الصــحة األولیة عما �ان مقدًرا في الســابق.وت. تســتمر تقییمات األضــرار •
 وفًقا للتقدیر األّولي). 15أن ستة مستشفیات تضّررت (�عد أن �انوا ثالثة) وأن أكثر من عشر�ن عیادة قد تضررت (�عد أن �انوا 

مسـتشـفى جامعة سـان جورج،  .2لكرنتینا) مسـتشـفى بیروت الحكومي (ا .1 أكملت منظمة الصـحة العالمیة نتائج التقییم الطبي السـر�ع للمسـتشـفیات الخمس األكثر تضـرًرا: •
م تصنیف مبنى مستشفى بیروت تكما  مستشفى راهبات الورد�ة. .5مستشفى رزق  -مر�ز الجامعة اللبنانیة األمیر�یة الطبي .4مستشفى الجعیتاوي الجامعي اللبناني  .3

 ة تقییمات هیكلیة.طلبت أر�ع مستشفیات إضافیو  الحكومي على أنه غیر آمن، وُ�حظر على الموظفین دخوله.
من االنتقال المجتمعي ألن العدید من  4هناك مخاوف من أن المسـتشـفیات في بیروت لیس لدیها ما �كفي من وحدات العنا�ة المر�زة المتاحة مع دخول البالد في المرحلة  •

 رة العنا�ة المر�زة ال تزال مشغولة من قبل مرضى مصابین �جروح خطیرة.أسّ 
ال یزال مقلق للغا�ة مع عودة ظهور الحاالت اإل�جابیة، �ما في ذلك بین العاملین في مجال الرعا�ة الصـــــحیة، یتم بذل جهود مكثفة  19-ســـــبب �وفیدونظًرا ألن الوضـــــع � •

 �االستجا�ة لحاالت الطوارئ الناتجة عن االنفجار من أجل تعز�ز الوعي والتدابیر الوقائیة. 19-لر�ط استجا�ة �وفید
 

 االستجا�ة:

 مر�ًزا للرعا�ة الصــــحیة األّولیة. 12كجزء من تخصــــیص احتیاطي الصــــندوق اإلنســــاني اللبناني، ســــتقدم الهیئة الطبیة الدولیة ومنظمة اإلغاثة الدولیة حزمة شــــاملة لدعم  •
، واإلمدادات الطبیة �ما في ذلك معدات الحما�ة تشــــــــــــــمل الحزمة إعادة التأهیل الهیكلي وغیر الهیكلي، والتجدید، و�صــــــــــــــالح المعدات وتزو�دها، وأدو�ة األمراض المزمنة
 .اهرً ش ثنى عشراالشخصیة ومجموعات اإلسعافات األّولیة الجراحیة، واالستشارات، والصحة العقلیة، ودعم الموظفین لمدة تسعة أشهر إلى 

أغســطس/آب، قدمت منظمة الصــحة العالمیة  11: وفي معدات الوقا�ة الشــخصــیة واإلمدادات اإلنســانیة التي دمرتها االنفجاراتزمة لالالمواد ال�قدم شــر�اء قطاع الصــحة  •
ن ومن المتوقع وصــــول رحلتین أخر�یْ  و�ســــتمر تســــلیم اإلمدادات إلى بیروت. مســــتشــــفى عام وخاص. 23ســــبعة عشــــر طًنا من معدات الوقا�ة الشــــخصــــیة لتوز�عها على 

عدات الوقا�ة الشخصیة وسلع اللقاحات وتقوم بدعم سلسلة تبر�د مالعدوى ومكافحتها و تقوم الیونیسف �شراء المواد الالزمة لمنع  أغسطس/آب. 12�اإلمدادات الصحیة في 
ام صــندوق األمم المتحدة وق متناقصــة.األدو�ة الحادة، ومســتلزمات الطوارئ الصــحیة، ومســتلزمات التولید والموالید والقبالة، و�مدادات التغذ�ة لتجدید المخزونات األســاســیة ال

 من معدات الوقا�ة الشخصیة إلى مستودع وزارة الصحة العامة في الكرنتینا. 10000للسكان بتسلیم حوالي 
ادة تأهیل المباني من أجل العالج تقدم الیونیســــف الدعم الفني لوزارة الصــــحة العامة في تطو�ر "حزمة إعادة بدء الرعا�ة الصــــحیة األّولیة"، �ما في ذلك الحد األدنى من إع •

ــــــــــــــــكوفید الفوري للمرضـــى الخارجیین، ، وتوفیر المســـاحة الالزمة للجرحى، ورعا�ة ما قبل الوالدة واســـتشـــارات طب 19-�ما في ذلك تدابیر منع العدوى ومكافحتها الالزمة لـ
ا معدات طبیة و�مدادات طوارئ لعالج الجرحى. األطفال. ألولیة ووحدة من مراكز الرعا�ة الصـــحیة ا مر�ًزا 16ســـیتم إعطاء األولو�ة إلعادة تأهیل  وســـتشـــمل الحزمة أ�ضـــً

 األطفال حدیثي الوالدة.
وســــــــط المدینة (تدیرها الهیئة /خایلتســــــــتمر الوحدات الطبیة المتنقلة في تغطیة الكرنتینا (التي تدیرها جمعیة عامل) و�رج حمود، والجعیتاوي، و�رم الز�تون، والجمیزة/مار م •

 األمم المتحدة للسكان).)، األشرفیة (كار�تاس) والمقاصد (بدعم من صندوق الطبیة الدولیة
ـــــــــــــ  • مجموعة من أدوات الطوارئ وأدو�ة  42لقاح ضد التیتانوس تبرعت بها شر�ة سانوفي (شر�ة أدو�ة)، و 10000سهلت الیونیسف التوز�ع واللوجستیات وسلسلة التبر�د لـ

 الطوارئ إلى مراكز الرعا�ة الصحیة األّولیة.
ز�ارات من الباب إلى الباب لتقد�م التوجیه  المتنقلة و�جراءمقاصـــــــــد في توظیف قابلة لالنضـــــــــمام إلى الوحدات الطبیة كما دعم صـــــــــندوق األمم المتحدة للســـــــــكان جمعیة ال •

جًها كما دعمت الیونیسف المتخصصین في الرضاعة والمثقفین الصحیین المجتمعیین في تقد�م المشورة و  واإلرشاد للنساء الحوامل والنساء اللواتي ولدن حدیًثا والمرضعات.
 أسرة. 32ـلوجه لـ

مراهقة وامرأة (تحتوي على فوط صــــحیة ومناشــــف وقوالب صــــابون وفرشــــاة  1500مجموعة �رامة على حوالي  4700وقام صــــندوق األمم المتحدة للســــكان بتوز�ع حوالي  •
 أسنان ومعجون أسنان) من خالل شر�اء صندوق األمم المتحدة للسكان.

مر�ًزا للرعا�ة الصـحیة األّولیة لتحدید األضـرار التي لحقت �قسـم الصحة  36، بدعم من صـندوق األمم المتحدة للسـكان، بتقییم لبنانیینقامت اللجنة الدولیة لطالب الطب ال •
 الجنسیة واإلنجابیة وقسم األمومة.

رنتینا والبسطة والجعیتاوي لتوفیر األنشطة الترفیهیة وإلسعافات األّولیة تم نصب الخیام في الك من األطفال والبالغین. 720قدمت الیونیسف اإلسعافات األّولیة النفسیة إلى  •
 النفسیة لألطفال وتقد�م جلسات اإلرشاد الصحي.

 من األخصائیین االجتماعیین في الخطوط األمامیة لتقد�م اإلسعافات األولیة النفسیة للنساء. 40قام صندوق األمم المتحدة للسكان بتدر�ب  •



 5| 4تقریر حالة الطوارئ في لبنان رقم  
 

 

 مكتب األمم المتحدة لتنسیق الشؤون اإلنسانیة
www.unocha.org 

عالوة على ذلك، تخطط المنظمة لفتح مر�ز  ًیا خط المســـــاعدة الوطني للدعم العاطفي ومنع االنتحار للرد على األفراد الذین �عانون من ضـــــائقة عاطفیة.تدیر إمبر�س حال •
 للحضور في الحمرا لتقد�م المشورة.

 لدعم المراهقین والشباب في التعامل مع تأثیر االنفجارات. وستنشئ الیونیسف مساحات صد�قة للشباب في مجتمعات مختلفة، �ما في ذلك المجتمعات الفلسطینیة، •
 

 المأوى   

 االحتیاجات:

ن الطقس في حاالت الطوارئ ودعم سیدعم شر�اء المأوى إجراء تقییم سر�ع الحتیاجات المأوى اإلنساني، مع إعطاء األولو�ة للمناطق األكثر تضرًرا، وتعبئة مواد الوقا�ة م •
 قام �عض الشر�اء بتوفیر مجموعات المأوى خالل الیومین الماضیین.و  جهود اإلصالح و�عادة التأهیل.

صناعي)  30،660مبنى ( 1،144ة وفرد) بها أضرار متوسط 51،300( شقة 17،100وصناعیة) بها أضرار طفیفة،  89،313شقة ( 29،771لمأوى أن ر قطاع ا�قدّ  •
 أضرار جسیمة. �ه

 
 االستجا�ة:

تم  تقییم الحتیاجات المأوى في حاالت الطوارئ. 3500أجرى شـــــــر�اء قطاع المأوى، الذین �عملون عن �ثب مع الصـــــــلیب األحمر اللبناني والشـــــــر�اء اآلخر�ن، أكثر من  •
میزة مجموعة من مجموعات اإلیواء (مثل القماش المشــــــمع واألخشــــــاب ومواد الحدید) في األحیاء المتضــــــّررة �ما في ذلك الكرنتینا والجعیتاوي والج 839توز�ع ما مجموعه 

 ومار مخایل و�رم الز�تون والرمیل.
ــــــــــــــــــ ُ�جري موئل األمم المتحدة تقیی • كما دعمت إجراء التقییم لمبنى بلد�ة بیروت و�رج حمود من خالل تزو�د المهندســــین  في مار مخایل والكرنتینا. ئهمبنى تم إخال 70مًا لـ

 ضرار.ى األالبلدیین والمتطوعین بتطبیق الهاتف المحمول إلجراء تقییم سر�ع للمباني مما سیساعد في تحدید المناطق الجغرافیة األكثر تضرًرا ومستو 
 شخًصا. 133أسرة ومجموعة أدوات النظافة على  40قامت �ار�تاس بتوز�ع المواد غیر الغذائیة على  •
طر�قة "النقد مقابل اإل�جار" �مجرد تحدید واســطة بمن األســر األكثر ضــعًفا تم إجالؤهم من منازلهم في مار مخایل والكرنتینا  800�خطط موئل األمم المتحدة لدعم حوالي  •

 دوالر لكل أسرة لتغطیة االحتیاجات السكنیة لألسر/األفراد لمدة أر�عة إلى خمسة أشهر. 800المبلغ الواجب تقد�مه هو  الضعف.نقاط 

 

 المیاه والصرف الصحي والنظافة  

 االحتیاجات:

غیر أن األضرار التي لحقت �المباني  .النتائج األّولیة للتقییم المنسق الذي أجرته الیونیسف ومؤسسة میاه بیروت وجبل لبنان لم تجد أضراًرا �بیرة في شبكة المیاه الرئیسیة •
 السكنیة أعاقت وصول العدید من األسر إلى المیاه النظیفة.

من هذه  225إجمالي  مبنى فقط �مكن الوصول إلیهم ومشغولین. 337مبنى متأثًرا، وجد قطاع المیاه والصرف الصحي والنظافة أن  558وفي دراسة استقصائیة شملت  •
 المواقع لم �كن لدیها إمكانیة الوصول إلى المیاه.

كما ســــیتم التعجیل �مز�د من التقییم لشــــبكة المیاه من محطات  .ســــتســــتمر التقییمات على مســــتوى المبنى لالحتیاجات من المیاه من أجل توجیه أنشــــطة اإلصــــالح الجار�ة •
 الضخ إلى المباني.

 ال تزال أنشطة إدارة النفا�ات متأخرة ومحدودة في معظم المناطق، مما یز�د من خطر اإلصا�ة �األمراض المنقولة عن طر�ق المیاه. •
 

 االستجا�ة:

تضــــمن كما  أســــرة في مالجئ مؤقتة. 80ما في ذلك الفوط الصــــحیة ومواد الوقا�ة من العدوى ومكافحتها على وزعت الیونیســــف المیاه ومســــتلزمات النظافة الشــــخصــــیة، � •
مجموعة  150تم توز�ع �ما مجموعة إضــافیة تم تســلیمها من قبل الیونیســف  250 بتوز�ع الصــلیب األحمر اللبناني وقام مجموعة مســتلزمات أطفال. 20التوز�ع المباشــر 

 ة لالستخدام الفوري.جاهز 
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 األمن الغذائي  

 االستجا�ة:

 شخص محتاج. 700شخص وأطقم قدم إلى  30000قدمت �ار�تاس وجبات ساخنة إلى  •
شــخص ضــعیف، �ما في ذلك األســر التي لدیها أطفال، والعمال من ذوي  80،000تقوم الیونیســف بتصــمیم مشــروع للمســاعدة النقد�ة الطارئة للوصــول إلى ما �صــل إلى  •

 القدرات المختلفة والمسنین والمهاجر�ن الذین �عیشون في المناطق األكثر فقًرا واألكثر تضرًرا.
یة األرثوذ�ســیة الدولیة، والصــلیب األحمر اللبناني، وأ�عاد، یواصــل برنامج األغذ�ة العالمي مشــار�ته مع العدید من الشــر�اء (على ســبیل المثال، الجمعیات الخیر�ة المســیح •

ا بتوز�ع كما  و�ار�تاس، وشــــیلد) لتوفیر طرود غذائیة للمطا�خ التي تقدم وجبات ســــاخنة للمســــتجیبین في الخطوط األمامیة والمتضــــرر�ن من االنفجار. �قوم الشــــر�اء أ�ضــــً
 .عمل �الفعلتى مطا�خ حصص غذائیة جافة للعائالت التي لدیها إمكانیة الوصول إل

�عد التأكد من تشـغیل محطة الحاو�ات ونهج و  أغسـطس/آب إلى مرفأ بیروت. 20طن متري من دقیق القمح �حلول  12500ومن المقرر أن تصـل الشـحنة األولى البالغة  •
 .بدیل احتیاطي�ء طرابلس میناعلى  اإل�قاءالمیناء، سیقوم برنامج األغذ�ة العالمي �استیراد القمح لضمان استمرار�ة احتیاطي الحبوب الوطني، مع 

 �خطط برنامج األغذ�ة العالمي إلجراء تقییم سر�ع لألمن الغذائي واالحتیاجات األساسیة. •
 

 الحما�ة  

 االحتیاجات:

 للسكان األكثر تضرّرا. ،تقد�م الدعم النفسي واالجتماعي واإلسعافات األّولیة النفسیةي فلو�ة �عطي قطاع الحما�ة األوّ  •
 الرعا�ة البدیلة أثناء إقامتهم مع عائلة ممتدة. ،تقدم خدمات إدارة الحالةو  ال یزال طفالن منفصلین عن عائالتهما المباشرة. •

 
 

 االستجا�ة:

ومن الشــر�اء النشــطین  .ومار مخایل وجعیتاوي  الخندق الغمیقمجموعة �رامة للنســاء في الكرنتینا و  10000یوزع الشــر�ك المنفذ لصــندوق األمم المتحدة للســكان أكثر من  •
 في المنطقة جمعیة عامل وجمعیة عكارونة وانترسوس.

 تم تكییف مراقبة الحما�ة لتحدید مخاطر الحما�ة التي یواجهها السكان المتضررون. •
�قوم شر�اء آخرون بتوسیع و  لذین یتم إحالتهم.و�و�یل لدعم المحتاجین إلى الحما�ة ا حما�ةو تم إنشاء خطوط ساخنة مخصصة و�تم تشغیلها من قبل تاّر دي زوم، إ�طالیا  •

 نطاق الخطوط الساخنة الحالیة للحما�ة.
 �قوم متطوعو التوعیة المجتمعیة بز�ارة العائالت المتضررة لتقد�م المعلومات والدعم واإلشارة إلى المساعدة والخدمات حسب الحاجة. •
 ة والبلد�ات لمساعدة المتضرر�ن في استبدال الوثائق المفقودة.تعمل المفوضیة مع إدارة األحوال الشخصیة بوزارة الداخلی •
 تم إنشاء مساحات صد�قة لألطفال من قبل حما�ة والیونیسف ووور تشایلد هوالند في مناطق مختلفة من بیروت. •
 ًفا.طفل ومقدم رعا�ة، �اإلضافة إلى المال�س والمنظفات لألسر األكثر ضع 700قدمت الیونیسف الطعام والماء إلى  •

 

 التعلیم  

 االحتیاجات:

من المراهقین والشــــــــــباب  8000�قرب من  ماوأن  االنفجارات. فعل�رت تضــــــــــرّ قد تدر�ب لل مدارسو مدرســــــــــة عامة للتعلیم الفني والمهني  20 �أن التقییمات الجار�ةفادت أ •
 یذهبون إلى المدارس المتضّررة.

 االنفجارات. علف�مدرسة حكومیة وخاصة حّددتها وزارة التعلیم والتعلیم العالي على أنها تضّررت  120إلى  إضافة هذه المواقعتم ی •
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 مكتب األمم المتحدة لتنسیق الشؤون اإلنسانیة
www.unocha.org 

 الخدمات اللوجستیة  

 االستجا�ة:

 یواصل القطاع إجراء تقییمات المخازن والموانئ، مع توقع النتائج األّولیة في األ�ام المقبلة. •
 ب المستورد في میناء بیروت خالل األ�ام المقبلة.سیتم إنشاء وحدات تخز�ن متنقلة للقمح السائ •
 

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

 
  www.unocha.org | www.reliefweb.intالرجاء زیارة الموقع لمزید من المعلومات،

mailto:rey@un.org
mailto:moylan@un.org%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7%D8%AA%D9%81
mailto:moylan@un.org%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7%D8%AA%D9%81
http://www.unocha.org/
http://www.unocha.org/
http://www.reliefweb.int/

