
 
 

زمات  مهمة مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية )أوتشا( هي تنسيق االستجابة العالمية للطوارئ إلنقاذ األرواح وحماية الناس يف األ

  نحن ندعو إىل العمل اإلنساين الفعاّل والقائم على المبادئ من قبل الجميع وللجميع اإلنسانية.

www.unocha.org 

 

 تم إعداد هذا التقرير من قبل مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية يف لبنان بالتعاون مع الشركاء يف المجال اإلنساين. 

 النقاطأبرز 
عملية   يففرد  6700أكثر من شمل تم   •

بالحماية والعنف القائم   المتعلقة  التوعية

على النوع االجتماعي وتخفيف المخاطر،  

وذلك باإلضافة إىل تقديم خدمات  

لعنف القائم على  يف مجال امخصصة 

 . فرًدا 475لـ النوع االجتماعي 

ستشارية اال خدمات كما تم تقديم ال •

أكثر من  لـ والتمثيل القانوين والعون 

 . فرد 2800

المجتمعية  توفير أنشطة حماية الطفل  تم   •

أكثر من    فرد.  2700إىل 

قام برنامج األغذية العالمي بإتمام عملية   •

طن متري من   12500تفريغ وشحن 

 دقيق القمح.

رزمة خاصة بالحماية من الظروف المناخية منذ بداية عمليات   7062أسرة. وتم توزيع  5140تم تقديم مساعدات اإليواء إىل  •

 أسرة.  1071االستجابة لـ 

بخدمات المياه. وقد بلغ عدد  أسرة 1662وصل  ، فضالً عن إعادةبنً م 5740لـ المياه والصرف الصحي والنظافة تقييم حالة تم  •

 االستجابة. عمليات شخص منذ بداية 7989ت مساعدتهم  تممن 

وتم األقرب إىل موقع االنفجارات، حيث كانت )الكرنتينا والوردية(  االمستشفيات تضرًر أكثر ثنين من المياه  خزان  26تم تركيب   •

 . يف مستشفى الجعيتاويإضافًية  اخزانً  50تركيب 

117 
 عدد المشاريع

56.8 
 المستلم التمويل

 ()بالدوالر األمريكي

 344.5 
 المتطلبات المالية

 (األمريكي)بالدوالر  

 انفجارات مرفأ بيروت  :لبنان
  10تقرير الحالة رقم

 2020سبتمبر/أيلول  9اعتباًرا من 

16.3% 
 تم تمويل

أغسطس/آب   4ة إىل أحد السكان يف أحد مناطق بيروت األكثر تضرًرا بعد انفجارات مرفأ بيروت يف تقديم المساعدات اإلنساني . 

 تصوير: كاريتاس لبنان 

 مليون دوالر 

 أمريكي
 مليون دوالر 

 أمريكي
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 عامة عن الحالة لمحة 
 

طن متري  15000فقدان وتعويض ستجابة لالدقيق القمح طن متري من  12500اكتمل تفريغ شحنة برنامج األغذية العالمي البالغة  •

يف جميع أنحاء  معهاسيتم تسليم دقيق القمح إىل المطاحن المتعاقد  االنفجار. والتي تضررت جراء من الحبوب المخزنة يف الصوامع

 4طن متري خالل تفجيرات  120.000سعتها حوايل والبالغ تدمير صوامع الحبوب يف لبنان قد أسفر عن  االنفجارجدير بالذكر أنَّ  البالد.

تناول الطعام معدل انخفض فقد األمن الغذايئ،  لقطاع البالد. ووفًقايف  توافر الغذاء وسالمته على ر  مباش أغسطس/آب، مما أثر بشكل  

الطهي. الوصول إىل مرافق ل األكبر، إىل جانب نقص الوقود وعدم القدرة على المال لشراء الطعام هو الشاغشح أصبح و ،منذ االنفجارات

 تتمثل يفويتعامل مع أزمة متعّددة األوجه فيروس كورونا وقعت االنفجارات يف وقت كان فيه لبنان يتعامل بالفعل مع تفشي  دلق

 د األمن الغذايئ لألسر.تهدّ  التي بمجملها كانتاالقتصادي وزيادة الفقر وارتفاع أسعار السلع األساسية، و حساراالن

 المتضّررة إىل أجزاء  األسر إىل انتقال العديد من  جراء االنفجارات التضّررشديدة ة يف المناطق مأوى آمن وبأسعار معقولتوفر أدى عدم  •

 أفرادها احتياجات وتقييمالوصول إليها  هذه األسر بغيةلتحديد  المحلية الحماية مع المجتمعات شركاء ويعملهذا   المدينة.أخرى من 

تشير التقييمات إىل ، حيث المخاوف، خاصة بالنسبة للنساء واألطفالزيادة م مخاطر الحماية وكما يؤدي النزوح إىل تفاق المتعلقة بالحماية.

إىل تصل مدته يف حي الكرنتينا، تشير التقييمات إىل جدول زمني  المثال،على سبيل ف  لفترة غير محدّدة.تظل مهجرة أن بعض األسر قد 

 منازلهم.لناس من العودة إىل سنى لعام حتى يت

أكثر من  أصيبوا يف التفجيراتطفل قد  1000زهاء ووفًقا لليونيسيف، هناك  •  100،000كما رأى ما يقرب من  .اشخًص  6500من بين 

شكال الصدمة طفل قد يعانون من شكل من أ 600000تقدر اليونيسف أن ما يصل إىل و  طفل منازلهم مدمرة كلًيا أو جزئًيا.

اكتظاظ األسر والمجتمعات المحلية، مما يزيد من مخاطر أخرى، كانتقال غالنفسية/الضغط النفسي. و الًبا ما يؤدي فقدان المنازل إىل 

 و/أو العنف الجنسي والعنف القائم على النوع االجتماعي.فيروس كورونا عدوى 

إىل خلق حاجة ملحة  ،قتصاديةالحايل واألزمة االفيروس كورونا بشكل عام، أدى فقدان مصادر سبل العيش الذي تفاقم بسبب تفشي  •

هناك حاجة ماسة إىل تمويل مستدام، وبالتايل،  الستمرار المساعدة المنقذة للحياة من حيث الغذاء والتغذية والحماية والدعم الصحي.

ن التدهور يف اإلنسانية المستهدفة وتوسيع نطاقها لمنع المزيد م تقديم الخدماتالوقت المناسب ويمكن التنبؤ به لمواصلة يصل يف 

 الوضع.

 باإلصابة بلغ عدد العاملين الصحيين المشخصينو حالة. 21877يف لبنان المصابة سبتمبر/أيلول بلغ عدد اإلجمايل للحاالت  9اعتباًرا من  •

أكثرمريض،  400ل إىل يتأرجح حيث وصال يزال عدد المرضى يف المستشفى و  .751  زة.من نصف المرضى يف وحدات العناية المرك مع 

٪ من 69باإلضافة إىل  كورونا،فيروس رة العادية المخصصة لـ٪ من األّس 51سبتمبر/أيلول تم شغل ما يقرب من  8اعتباًرا من يوم الثالثاء، 

رئيس مستشفى رفيق الحريري الجامعي يف بيروت، الشخصية الرائدة يف  حذروقد  كورونا.فيروس رة العناية المركزة المخصصة لـأّس 

ن مكافحة الفيروس يف البالد، من أن التركيز على العالج وليس الوقاية، من شأنه أن يأيت بنتائج عكسية، مما يضر بالفئات األكثر ضعًفا م

ة القائم بتسيير األعمال حمد حسن يف وقت سابق خالل وبالمثل، صرح وزير الصح السكان الذين يعيشون يف أماكن عالية الكثافة.

ازدياد يف طرابلس، حيث تحتاج المدينة إىل دعم يف كل من عدد اختبارات يب سي أر اليومية التي  كورونا يففيروس األسبوع أن عدد حاالت 

ى حلبا الحكومي ومستشفى سير الضنية مستشفى طرابلس الحكومي، ومستشف األسّرة يفيتم إجراؤها، فضالً عن زيادة سعة 

 صباًحا. 06:00والساعة  01:00ل العام بين الساعة ايتم فرض حظر التجوسسبتمبر/أيلول،  8اعتباًرا من يوم الثالثاء و الحكومي.

 
   

  

 الحاالت الجديدة
498 

 

 مجموع الحاالت

21,324 

 الوفيات
207 

 الحاالت التي تم شفائها

6,722 
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 التمويل
 344.5أغسطس/آب، إىل الحصول على  14تسعى استجابة األمم المتحدة المنسقة النفجارات مرفأ بيروت، من خالل النداء اإلنساين العاجل الصادر يف 

شخًصا تم تحميلها وتمويلها من أجل  300000مشروًعا تستهدف  117وهناك  -اجات الفورية المنقذة للحياة لمدة ثالثة أشهر مليون دوالر لتلبية االحتي

، حيث ُتسّجل خدمة التتّبع المايل جميع المساهمات اإلنسانية المبلّغ عنها وتقدم معلومات محّدثة  خدمة التتبع المايلاالستجابة ويمكن تتبعها من خالل 

يف المائة.  17المبلغ اإلجمايل للتمويل والفجوات يف الموارد. وهناك حاجة ماسة إىل التمويل، حيث تم تمويل النداء اإلنساين العاجل للبنان بأقل من عن 

.هنالمزيد من المعلومات عن خدمة التتّبع المايل 

 

  

$101,362 

$1,930,361 

$4,114,212 

$17,674,151 

$225,617 

$22,399,625 

$23,787,976 

$27,380,622 

$84,595,281 

$85,731,643 

$100,413,549 
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https://fts.unocha.org/content/faqs-all-funding
https://fts.unocha.org/content/faqs-all-funding
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  االستجابة اإلنسانية 

 الحماية  
  :االحتياجات

سلط شركاء الحماية الضوء على قلة المساحات المجتمعية يف عدد من المناطق المتضّررة من التفجيرات، بما يف ذلك الكرنتينا، والباشورة  •

عي، بما يف ذلك الوصول إىل فونسيير، ومداور فونسيير وقد خلق ذلك تحديات أمام تنفيذ األنشطة التي من شأنها تحقيق التواصل المجتم

 .المساحات الصديقة لألطفال أو توفير المعلومات

أخرى  أدى عدم وجود مأوى آمن وبأسعار معقولة يف المناطق المتضّررة بشدة من التفجيرات إىل انتقال العديد من العائالت المتضّررة إىل أجزاء •

 .العائالت والوصول إليها لتقييم االحتياجات الممكنة المتعلقة بالحمايةمن بيروت. ويعمل شركاء الحماية مع المجتمعات لتحديد تلك 

 

 :االستجابة

 إىل بالوصول منظمة 20قامت فترة اإلبالغ،  لخال

 

  

6,700+  

 

475 

 

2,845  

69 1,265  

 

101 

2,709 

 

 الشركاء

 ملحوظة.: ال تمثل هذه األرقام بالضرورة مجمل االستجابة الحماية أرض الواقع. 
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والعنف قامت وزارة الشؤون االجتماعية وبدعم من المنظمة الدولية للهجرة، بتطوير أداة لفحص المهاجرين بسرعة بحًثا عن تعرضهم لسوء المعاملة   •

هاجرين ذوي االحتياجات الخاصة للحماية والمتضررين من واالستغالل. وستعزز هذه األداة الرقمية آليات اإلحالة الوطنية لضمان تحديد العمال الم

وعة التفجيرات بشكل صحيح وإحالتهم للمساعدة. كما قام فريق من األخصائيين االجتماعيين من وزارة الشؤون االجتماعية بتجربة األداة مع مجم

 من المهاجرين اإلثيوبيين الذين يقيمون يف ملجأ القنصلية األثيوبية.

كيلومترات من  5أيلول وصلت طواقم مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين إىل الالجئين الباقين والمعروف إقامتهم على بعد /سبتمبر 5يف  •

أغسطس/آب، تم   14مكالمة هاتفية منذ   10916مرفأ بيروت، إيذانًا بنهاية برنامج التوعية. وكانت النتائج النهائية والتراكمية هي كما يلي: تم إجراء  

٪ فقط أنه ال 40٪ عّبروا عن ضائقة نفسية/قلق بسبب االنفجار. وقال 23٪ من المستطلعين عن أضرار يف مساكنهم و52٪ منها. أفاد 49د على الر 

اسية( د األسيوجد تأثير على اإلطالق. وتظل االحتياجات ذات األولوية، يف جميع المناطق، هي: الغذاء واالحتياجات النقدية )الغذاء واإليجار والموا

 وترميم المأوى.

 التعليم  
 :االستجابة

بوع تواصل اليونيسف دعم الشباب والمراهقين المستضعفين يف بيروت بأنشطة الرياضة من أجل التنمية يف العديد من خيام اليونيسف. وخالل األس •

 .شابًا 18الماضي، قام ثالثة مدربين بمشاركة األنشطة مع 

 األمن الغذائي  
 :االستجابة

 طن متري من دقيق القمح وسيتم تسليمها إىل المطاحن المتعاقد معها. 12500تفريغ شحنة برنامج األغذية العالمي البالغة تم االنتهاء من  •

من النساء الحوامل والمرضعات المحتاجة إىل ممارسات ما قبل الوالدة والرضاعة الطبيعية وجلسات المشورة  447قدم شركاء التغذية المشورة لـ  •

ذية الرضع وصغار األطفال من خالل أخصائيي الرضاعة والمكالمات الهاتفية. وقدمت اليونيسف أيًضا منذ وقوع التفجيرات مباشرة، والتوعية حول تغ

 امرأة محتاجة. 3262المشورة إىل 

وثائق هو توجيه وإعالم أنهت فرقة العمل على التغذية موجًزا للدعوة وإجراءات تشغيل موحدة حول تغذية الرضع وصغار األطفال. إن الغرض من ال •

لمناسب الشركاء الوطنيين والدوليين العاملين يف لبنان حول كيفية ضمان دعم تغذية األطفال الرضع وصغار األطفال بشكل مناسب وآمن ويف الوقت ا

لى تفشي فيروس كورونا الحايل واألزمة سنوات. وتم تصميم الوثائق أيًضا للتركيز ع  2-0لألسر التي لديها نساء حوامل و/أو أطفال تتراوح أعمارهم بين  

 االقتصادية يف البالد.

 

 الصحة   
 :االحتياجات

وهناك  هناك حاجة ماسة لمستلزمات رعاية المسنين والرعاية المنزلية للمرضى الكبار وخدمات الصحة النفسية واألدوية المزمنة للمرضى البالغين. •

 .ماتأيًضا حاجة لمزيد من خدمات الدعم النفسي واالجتماعي لألطفال والتطعي

 .هذا وقد تم اإلبالغ عن أنًّ اإلنفاق الشخصي لتسديد تكاليف خدمات التشخيص المخبري يعتبر تحديًا لألشخاص المتضررين •
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 :االستجابة
  الخدمات الصحية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المستشفياتدعم 
يف تدعم منظمة الصحة العالمية ثالثة فرق طبية للطوارئ إلجراء تدريبات على التعامل مع العدوى والوقاية والسيطرة يف ست مستشفيات  عامة  •

با( والتي تم إقرانهم بها بعد إعادة توجيههم لزيادة القدرة على إدارة فيروس كورونا. كما  جميع أنحاء لبنان )بوار، ضهر الباشق، صيدا، بعبدا، طرابلس، حل

تدريًبا تعليمًيا يف مستشفيات بوار وضهر الباشق. ومن المقرر إجراء تدريبات للمستشفيات األخرى يف سبتمبر/أيلول حيث يستمر  13تم إجراء 

 .التدريب على رأس العمل يف جميع المواقع

 الرعاية الصحية األولية من كاريتاس لبنان

 منظمات بتقديم 8قامت 

455  98 

 

4,999 

 

232 358 

 خدمات التوعية الصحية

 ملحوظة.: ال تمثل هذه األرقام بالضرورة مجمل االستجابة الصحية على أرض الواقع. 

  
 الشركاء

 

52 
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 خدمات الصحة النفسية والدعم النفسي واالجتماعي

بيروت لتنسيق أنشطة الصحة تعمل منظمة الصحة العالمية والبرنامج الوطني للصحة النفسية عن كثب مع غرفة الطوارئ المتقدمة يف بلدية  •

بدأ البرنامج الوطني للصحة النفسية  كما النفسية والدعم النفسي االجتماعي تحت مظلة فريق عمل الصحة النفسية والدعم النفسي االجتماعي.

 .األّولية النفسيةيف تنفيذ التدريب على اإلسعافات 

الهيئة الطبية الدولية ومنظمة ومركز ريستارت والهيئة اليسوعية لخدمة الالجئين وكاريتاس لبنان وقدمت فرق من صندوق األمم المتحدة للسكان  •

فرًدا  796بما يف ذلك التدريب على اإلسعافات األّولية النفسية وأنشطة التوعية ل االجتماعي،أطباء العالم أنشطة الصحة النفسية والدعم النفسي 

منذ بداية االستجابة، قدمت الجهات الفاعلة يف مجال الصحة النفسية  والمتخصصة. الرعاية فرًدا إضافًيا إىل 51أسرة، يف حين تمت إحالة  251و

أشخاص آخرين للحصول على خدمات متخصصة، بما يف ذلك  1207فرد وأحالت  3200إىل ما يزيد قليالً عن الدعم والدعم النفسي االجتماعي 

 .الصحة النفسية

. ورقة معلومات 1 ية على النحو التايل:وتوع امنظمة الصحة العالمية وصندوق األمم المتحدة للسكان موادً البرنامج الوطني للصحة النفسية و أعدّ  •

ية) النساء الحوامل أو بعد الوالدة والقابالت لدعمألطباء النساء والتوليد  ز  .لعامة الناسفيديو  من خالل . التوعية2 ؛(العربية / اإلنجلي 

 

 اإلمدادات والتوزيعواألدوية 
الوقاية الشخصية، وسائل قطعة من  10388 ية األمريكية )سامز(روالجمعية الطبية السوعامل واليونيسف والهية الطبية الدولية  وزعت جمعية •

الوقاية الشخصية   وسائلاالستجابة، قدمت الهيئة الطبية الدولية    بداية المجتمع. ومنذبما يف ذلك أقنعة الوجه ومعقمات اليدين للمتطوعين وسكان  

ية األمريكية رقامت الجمعية الطبية السوووحدتين للرعاية المتنقلة، يف حين    مستشفيات  8ومركًزا للرعاية الصحية األولية    62ادات الطبية إىل  واإلمد

 .مستشفى الشرق األوسط ، إىلاألغطيةمن معدات الوقاية الشخصية، باإلضافة إىل  2000توفير ب

نظافة، بينما قام شركاء مقاصد وصندوق األمم رزمة  1410قام كل من اتحاد الجمعيات اإلغاثية والتنموية وميدير والهيئة الطبية الدولية بتوزيع  •

أكثر من و كرامة إىل النساء والفتيات المستضعفات.رزمة حفظ ال 1262المتحدة للسكان بتوزيع  على مة رز 6،100منذ بداية االستجابة، تم توزيع 

 رة من قبل هذه الجهات الفاعلة، وكذلك من قبل الجمعية الطبية السورية األمريكية.المجتمعات المتضرّ 

 
 دعم إعادة التأهيل

ضاعف قدرته التخزينية سيمنظمة الصحة العالمية يف المراحل األخيرة من الترميم الكامل لمستودع األدوية المركزي التابع لوزارة الصحة العامة، مما   •

الصحة  يجري تطوير برنامج إدارة لوجستيات جديد للتعامل مع وظائف مستودع األدوية المركزي وبرامج صرف األدوية لوزارةو وتحديث معداته.

 العامة.

 

 رفع الوعي
من النساء  41حتى اآلن، قدمت فرق الجمعية الخيرية المسيحية األرثوذكسية الدولية المشورة يف مجال تغذية األطفال الرضع وصغار األطفال إىل  •

 االستجابة،  بداية الكرنتينا. ومنذخيمة اليونيسف يف    داخلكورونا  فيروس  رفع الوعي حول  برامج  الحوامل والمرضعات، ومقدمي الرعاية، باإلضافة إىل  

من النساء  436مجال تغذية األطفال الرضع وصغار األطفال إىل  والتوعية يفقدمت فرق الجمعية الخيرية المسيحية األرثوذكسية الدولية المشورة 

 امرأة. 148الحوامل والمرضعات ومقدمي الرعاية، ووزعت مجموعات الكرامة على 

أغسطس/آب، قدمت  24منذ و شخًصا يف المناطق األكثر تضرًرا. 72نظمت منظمة أطباء العالم جلسات توعية حول فيروس كورونا المستجد لـ  •

 شخًصا. 114 كورونا إىلفيروس فرق منظمة أطباء العالم جلسات توعية حول 

  

https://www.moph.gov.lb/userfiles/files/Tipsheet-للقابلات%20-وأمراض%20النساء%20والتوليد%20-%20الصحة%20النفسية%20-النساء%20الحوامل%20والأمهات%20الجدد-%20Eng.pdf
https://www.moph.gov.lb/userfiles/files/Tipsheet-للقابلات%20-وأمراض%20النساء%20والتوليد%20-%20الصحة%20النفسية%20-النساء%20الحوامل%20والأمهات%20الجدد%20-Ar(1).pdf
https://www.facebook.com/watch/?v=238021810858011&extid=8j6X8Hl3OwmLZ5q9
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 المأوى 

 :االستجابة
 أسرة يف المجمل. 5140شريكًا المساعدة لـ 16األسبوع الماضي، قدم خالل  •

 7،062أسرة، بإجمايل  1،071عوامل الطقس يف المأوى على مواجهة كما استمرت تلبية االحتياجات الفورية والعاجلة من خالل توزيع مجموعات  •

 مجموعة قد تم توزيعها منذ بداية االستجابة.

 أسرة. 1122أسرة باإلضافة إىل إعادة التأهيل التي تمت بالنسبة لـ  20ها لـدعم ءالمأوى دعم اإلصالحات الطفيفة التي تم إجراكما واصل شركاء  •

القطاع بتخصيص شركاء يف القطاع لمناطق  قامالتنسيق. كما المتقدمة يف بيروت من أجل تحسين  وغرفة الطوارئتم تنظيم لقاء بين القطاع  •

المضي  أثناءهذه وثيقة حية سيتم تحديثها وتكييفها حسب الضرورة و محّددة بناًء على قدراتهم وخبراتهم وروابطهم مع المجتمعات المتضّررة.

 قدًما.

ا اإلسكان واألراضي والممتلكات، وكذلك مع تم تكثيف التعاون بين القطاعات مع قطاع الحماية من خالل مجموعة عمل مشتركة معنية بقضاي •

إنشاء اللجان الفنية المؤقتة للقطاع وهي تركز على   تم الشركاء. كما  قطاع المياه والصرف الصحي والنظافة بشأن تنسيق التدخالت من قبل مختلف  

حات طفيفة )هيئة إنقاذ الطفولة(، إعادة التأهيل )المجلس دة، مثل النقد مقابل اإليجار )بقيادة المركز البولندي للمساعدة الدولية(؛ إصالقضايا محدّ 

 النرويجي لالجئين( والمساكن واألراضي والممتلكات )موئل األمم المتحدة والمجلس النرويجي لالجئين(.

 المياه والصرف الصحي والنظافة   
 :االحتياجات

اكتمال التقييم األوّ  • إعادة هو التحقق من ولمياه والصرف الصحي والنظافة، تجري جولة ثانية من المراجعة/الزيارات بهدف مزدوج لخدمات ا يلمع 

 األوىل. وجاريالمياه والصرف الصحي والنظافة التي تم إجراؤها بالفعل وإعادة النظر يف المباين التي تعذر الوصول إليها خالل الجولة    توصيل خدمات

أنواع إىل نوع من  مبنى 1،605مبنى منذ بداية االستجابة، حيث يحتاج  5،740تم تقييم إجمايل  ااالنفجارات. كمعن موقع المناطق البعيدة  تقييم

 المياه والصرف الصحي والنظافة. توفير خدماتإلعادة  التدخل

 :االستجابة
 شخًصا. 7989أسرة، لتصل إىل  1662تم إعادة توفير إمدادات المياه لـ •

مجموعة من مجموعات األطفال على  499مجموعة من مجموعات النظافة و 4،870المياه والصرف الصحي والنظافة ما مجموعه وزع شركاء  •

 العائالت المحتاجة منذ بداية االستجابة.

أسفرت و الصحي.من بين المستشفيات األربعة المجاورة لموقع االنفجارات، طلبت ثالثة مستشفيات الدعم من شركاء المياه والنظافة والصرف  •

 خزان مياه آخر يف مستشفى الجعيتاوي. 50خزان مياه؛ وسيتم تركيب  26طلبات الدعم من مستشفيات الكرنتينا والوردية عن تركيب 

أكثر من  • م رة، مما يوفر الدعالمياه والصرف الصحي والنظافة يف المناطق المتضرّ خدمات ملصق بأرقام الخطوط الساخنة الخاصة ب 500تم توزيع 

 حتى اآلن تمو  فيما يتعلق بطلبات نقل المياه بالشاحنات، وإصالحات السباكة البسيطة، ودعم أجهزة المياه والصرف الصحي والنظافة األخرى.

 طلًبا للمساعدة يف مجال المياه والصرف الصحي والنظافة من خالل الخطوط الساخنة. 47معالجة 

هناك بحاجة إىل إصالحات، مع مالحظة أن  صنبوًرا 32هناك ، التحقق منهاتم  صنبوًرا 33أصل  منوتستمر أعمال المسح لشبكة توزيع المياه:  •

 لصيانة على مر السنين.صنبور اآلخرين إىل ا 31الـ  مباشر باالنفجارات، بينما افتقر بشكل قد تأثرفقط  صنبوًرا واحًدا فقط
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 الخدمات اللوجستية  
 :االستجابة

 الحايل للتخليص الجمركي للسلع اإلنسانية الخطوات التالية:يتطلب اإلجراء  •
 يتعين على المنظمات المسجلة تقديم خطاب إىل الهيئة العليا لإلغاثة، تطلب فيه اإلعفاء من جميع الضرائب والرسوم الجمركية. (1

الموافقات من الوزارات ذات الصلة بالشحن )الصحة، بمجرد منح هذا اإلعفاء، يمكن للمنظمات تقديم اإلقرار الجمركي، وكذلك الحصول على  (2

 الزراعة، االقتصاد(.

 يواصل قطاع اللوجستيات الدعوة لدى المجلس األعلى للجمارك لرفع اإلجراءات المذكورة أعاله. •

 

 االستفادة من الخبرة المحلية الستجابة المياه والصرف الصحي والنظافة

 لمزيد من المعلومات، يرجى االتصال بـ: 

 640 802 71 961+ ، الهاتف:rey@un.orgمدير مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية يف لبنان،  سيفرين راي،

 855 907 71 961+ هاتف: giacobbe@un.org، مسؤول الشؤون اإلنسانية، مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية يف لبنان، إنريكا جاكويب

 

 www.unocha.org www.reliefweb.intلمزيد من المعلومات، الرجاء زيارة الموقع 

 

Flyer for the DPNA hotline. 
Credit: DPNA. 
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