
 
 

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

 أبرز النقاط
شخص منذ بداية  19,000إلى  قام شركاء الحماية بتقديم الخدمات •

 االستجابة.
أسرة  1,110تم تقديم مساعدات نقدية متعّددة األغراض ألكثر من  •

 200في ثالث مناطق متضّررة. كما تم تقديم الدعم إلى ما يقرب من  
مؤسسة متناهية الصغر وصغيرة ومتوسطة في مجال أعمال إعادة 

 التأهيل.
شخًصا لتقديم خدمات الدعم النفسي   2,220تم الوصول إلى أكثر من   •

امرأة وفتاة بالخدمات  1,300واالجتماعي، كما تم تزويد أكثر من 
المتعلقة بالصحة الجنسية واإلنجابية والعنف القائم على النوع 

حقيبة كرامة منذ بداية  24,300وتم توزيع أكثر من  االجتماعي.
فير األدوية والمستلزمات الطبية، باإلضافة إلى االستجابة. يستمر تو

 دعم خمسة مستشفيات ومستوصف واحد خالل األسبوع الماضي.
رزمة خاصة بالحماية من الظروف  7,500تم توزيع أكثر من  •

شخص منذ  25,000المناخية متعلقة بقطاع المأوى، على أكثر من 
 بداية االستجابة.

لصحي والنظافة للمرافق يستمر توفير خدمات المياه والصرف ا •
متر مكعب من المياه بالشاحنات إلى مستشفى   70الطبية، حيث تم نقل  

 الجعيتاوي خالل األسبوع الماضي.
مبنى؛ وإعادة تأسيس وصالت إمدادات المياه   6400تم تقييم أكثر من   •

شخص منذ بداية  15,000أسرة بإجمالي  3,000ألكثر من 
 االستجابة.

 540مجموعة نظافة وأكثر من  6,800تم توزيع ما ال يقل عن  •
 مجموعة مستلزمات أطفال منذ بداية االستجابة.

 

 

344.5 
 المتطلبات المالية

 ()بالدوالر األمريكي

 59.8 
 المستلم التمويل

 ()بالدوالر األمريكي

117 
   عدد المشاريع

  

 أغسطس/آب 4رة الطبية ألحد سكان أحد مناطق بيروت المتضررة من تفجيرات مرفأ بيروت يف تم تقديم االستشا

 جمعية عامل الدولية تصوير:

17.4% 
 تم تمويل

 انفجارات مرفأ بيروت  :لبنان
  11تقرير الحالة رقم

 2020سبتمبر/أيلول  16اعتباًرا من 

 مليون دوالر

 أمريكي 

 مليون دوالر

 أمريكي 
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 عامة عن الحالة لمحة 
التكيف مع االحتياجات المتطّورة للمجتمعات المتضّررة، وتتقدم اآلن نحو التدخالت أغسطس/آب في    4في لبنان، تستمر االستجابة اإلنسانية الطارئة النفجارات مرفأ بيروت في  

 وال تزال وكاالت اإلغاثة ترّكز على تقديم المساعدة للفئات األكثر ضعفًا. متوسطة األجل والتي ستمهد الطريق للتعافي وإعادة اإلعمار على المدى الطويل.
تقع مناطق الجميزة والجعيتاوي السكنية في الغرب ومار  حيث يقع في وسط المدينة، وتحيط به بعض أهم مناطق بيروت. قتصاد بيروت، لعب المرفأ دوًرا رئيسيًا في تاريخ وا

 تستضيفعلى مدار العقود. والالجئين مخايل والكرنتينا في الشرق، وكانت تعتبر األخيرة مركز الحجر الصحي العثماني الذي يمثل نقطة وصول واستقرار عدة موجات من 
 تضّررت بشدة من التفجيرات. مجموعة المناطق هذه العديد من الخدمات الحكومية والخاصة في لبنان، بما في ذلك مزود الكهرباء ومحطة الحافالت وثالث مستشفيات رئيسية

، تأثيًرا مدمًرا على الظروف المعيشية للناس وسبل معيشتهم، وكذلك اختبار آليات التكيف لدى الناس مما 3.5ت مرفأ بيروت التي تعادل في قوتها زلزاالً بقوة كان النفجارا
السكان  توفير الغذاء والنقود واألدوية على حسب تقييمفي الوقت الحالي، يأتي في مقدمة األولويات إصالحات المأوى، يليها  أدى إلى تصاعد المخاوف المتعلقة بتوفير الحماية.

مساعدة غذائية في مناطق خارج المتضررين من االنفجارات. عالوة على ذلك، تشير األدلة المتناقلة عن شركاء األمن الغذائي إلى زيادة عدد األشخاص الذين يحتاجون إلى 
شخص الذين استهدفتهم األمم  300,000يدعم تسليط الضوء على االحتياجات الهامة الموجودة مسبًقا والتي تتجاوز وهذا  نطاق محيط االهتمام الفوري المتعلق باالنفجارات.
 المتحدة وشركائها من خالل النداء اإلنساني العاجل.

توسيع المنطقة المستهدفة إلجراء تقييم االحتياجات متعددة  تم إن تقييم االحتياجات متعّددة القطاعات بدعم من خلية عمليات الطوارئ وخلية التقييم والتحليل مازال مستمًرا.
 19,000سبتمبر/أيلول، تم االنتهاء من التقييمات لحوالي  15واعتباًرا من  كيلومترات من موقع االنفجارات. 3القطاعات لتشمل جميع المنازل ضمن دائرة نصف قطرها 

وعلى الرغم من العبء الكبير الذي تضعه التقييمات على األسر المتضّررة،  ييمهم بحلول نهاية أكتوبر/تشرين األول.أسرة من المتوقع أن يتم تق  35,000أسرة، من بين حوالي  
 مار وفعّاليتها.في تنسيق جهود إعادة اإلع إال أنه ال يمكن التقليل من أهمية مجموعة البيانات الشاملة والدقيقة المتعلقة بتقييم االحتياجات متعددة القطاعات لضمان المضي قدما

لمناطق المجاورة وأعاد سبتمبر/أيلول، اندلع حريق في أحد مستودعات المرفأ في أماكن تخزين النفط واإلطارات، وفقًا لما ورد، مما تسبب في حالة من الذعر في ا 10في 
ذا هو الحريق الثاني منذ االنفجارات، وأفاد شركاء العمل اإلنساني بارتفاع ه أغسطس/آب. 4المجتمعات المحلية إلى حالة الصدمة والقلق التي كانت تعاني منها منذ تفجيرات 

لتي ما زالت بال نوافذ. في حين أن مستوى التوتر بين السكان، والسيما األطفال. لقد تسببت النيران في تصاعد أعمدة الدخان، مما أدى إلى حدوث مشاكل للعديد من المنازل ا
منذ وقوع االنفجارات  يقة غير واضحين، وأفادت اللجنة الدولية للصليب األحمر أن جزًءا من طرودها الغذائية في المستودع اشتعلت فيها النيران.سبب الحريق ونقطة نشأته الدق

للصليب األحمر أن يكون للحريق تأثير وتتوقع اللجنة الدولية  مباشرة، عملت اللجنة الدولية للصليب األحمر، مثل المنظمات األخرى، على إزالة مخزوناتها من منطقة المرفأ.
وبحسب الصليب األحمر اللبناني، لم يصب أي  على مساعداتهم اإلنسانية، سواء في لبنان أو سوريا، رغم أنه من الصعب التأكد من مدى التأثير الحقيقي في هذه المرحلة.

ومع ذلك، اضطر بعض شركاء الحماية العاملين في المناطق المتضررة  جراء استنشاق الدخان.سبتمبر/ أيلول، وتم اإلبالغ عن وفاة حالة واحدة فقط من    10شخص بجروح في  
 استئناف خدمات دعم الصحة النفسية المكثفة، التي تستهدف األطفال على وجه التحديد، بدًءا من اليوم التالي. إلى وقف أنشطة التوعية المجتمعية لهذا اليوم، بسبب الحريق. وتم

 

 تحديثات عن فيروس كورونا المستجد
حالة وفاة  259حالة، من بينهم  26,083سبتمبر/أيلول بلغ العدد اإلجمالي للحاالت في لبنان  16اعتباًرا من  يظل تفشي فيروس كورونا المستجد في البالد مصدر قلق كبير.

 16وسجل لبنان أمس  ي البالد، مما يؤكد استمرار وجود انتقال اإلصابة في المجتمع وانتشارها.في المائة من الحاالت بين المقيمين ف 98أكثر من  حالة تم شفائها. 9,634و
وال  من العاملين في مجال الرعاية الصحية بأمراض الجهاز التنفسي منذ فبراير/شباط. 824تم تشخيص ما ال يقل عن  حالة إصابة جديدة وسبع وفيات. 634سبتمبر/ أيلول 

على مدار الشهر الماضي، تضاعف عدد المرضى في  مريًضا في وحدات العناية المركزة. 120مريًضا، منهم  426المستشفى يتذبذب ليصل إلى  يزال عدد المرضى في
ل وتخفيف المخاطر ورفع أصبحت أنشطة الحماية المتعلقة بالتواص المستشفيات، بينما تضاعف ثالث مرات تقريبًا في وحدات العناية المركزة، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية.
 مستوى الوعي والمشاورات الفردية صعبة بشكل متزايد مع القيود التي يفرضها فيروس كورونا المستجد.

 
 

 
قام عدد من  عن كثب. -حالة بين المحتجزين والحراس  100حيث يتم مراقبة أكثر من  -المرض في أكبر مركز احتجاز في لبنان، سجن رومية المركزي تتم مراقبة تفشي 

 عزل للرعاية الطبية للمحتجزين.الشركاء، بما في ذلك منظمة الصحة العالمية واللجنة الدولية للصليب األحمر، بتحديث البنية التحتية لتحسين النظافة وإنشاء جناح 
 

يوليو/تموز، في أعقاب تحديث يوليو/تموز لخطة االستجابة اإلنسانية العالمية لفيروس كورونا   17تم إطالق نداء الطوارئ المحّدث للبنان في إطار فيروس كورونا المستجد في  
مليون  170.8في المائة( مقابل مبلغ  27مليون دوالر ) 46.6تلقى نداء الطوارئ للبنان  دوالر. مليارات 10المستجد المنسقة من قبل األمم المتحدة والتي نادت بأكثر من 

( تعزيز المشاركة 2( دعم النظام الصحي في لبنان. 1 أولويات: 4يتكون نداء الطوارئ للبنان من  يونيو/حزيران. 30، اعتباًرا من 4و 2و 1دوالر المطلوب لألولويات 
بنان ( ضمان تقديم المساعدة والخدمات الضرورية دون انقطاع إلى المجتمعات األكثر ضعًفا والمتضررة من األزمة السورية، والتي تغطيها خطة ل3عات؛  والتواصل مع المجتم

 ( دعم الفئات السكانية الضعيفة المتضّررة بسبب األزمة االقتصادية وتفشي فيروس كورونا المستجد.4؛ 2020-2017لالستجابة لألزمة 
 

  

  

  

 

 
634 259 

 
26,083 

 
9,634 

https://raseef22.com/article/1070677-karantina-city-outsiders
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 التمويل
مليون دوالر أمريكي   344.5أغسطس/آب، إلى الحصول على    14تسعى االستجابة المنسقة لألمم المتحدة النفجارات مرفأ بيروت، من خالل النداء العاجل الصادر في  

تُسّجل  . خدمة التتّبع المالي شخص محتاج، على مدار العام  300,000مشروًعا، تستهدف    117جاري تمويل   لتلبية االحتياجات الفورية المنقذة للحياة لمدة ثالثة أشهر.
ن الحصول على مزيد من يمك .خدمة التتبّع المالي جميع المساهمات اإلنسانية الُمبلغ عنها وتقدم معلومات محّدثة عن المبلغ اإلجمالي للتمويل والفجوات في الموارد

 .هنا المعلومات عن خدمة التتبّع المالي
 

مصادر سبل العيش الذي تفاقم بسبب بشكل عام، فقد أدى فقدان  ٪17ال تزال هناك حاجة ماسة إلى التمويل، حيث أن النداء العاجل للبنان تم تمويله بما يزيد قليالً عن 
ذاء والتغذية والمأوى والدعم التفشي الحالي لفيروس كورونا المستجد واألزمة االقتصادية إلى خلق حاجة ملحة الستمرار المساعدة المنقذة للحياة من حيث الحماية والغ

ك حاجة إلى تمويل مستدام وفي الوقت المناسب ويمكن التنبؤ به لمواصلة التدخالت وهنا كل مجاالت العمل والقطاعات هذه ال تزال تعاني من نقص التمويل. الصحي.
يتم تشجيع الجهات المانحة على تحديد أولويات التمويل للمشاريع ضمن النداء العاجل  اإلنسانية المستهدفة وتوسيع نطاقها للفئات األكثر ضعفًا ولمنع تدهور الوضع.

 ع، وتعزيز التنسيق، والحّد من االزدواجية، وتمكين تتّبع األموال.لضمان التوافق مع أولويات القطا
 

وتعمل بعض منظمات األمم  إلى جانب المساعدة اإلنسانية، سيحتاج لبنان أيًضا إلى مساعدة كبيرة وطويلة األجل لدعم اإلصالح االقتصادي والتعافي وإعادة اإلعمار.
تدخالتهم بأطر التنمية، بما في ذلك إطار عمل البنك الدولي واالتحاد األوروبي وأطر اإلصالح والتعافي وإعادة اإلعمار، وهي خطوة المتحدة والشركاء بالفعل على ربط  

 حاسمة في االنتقال من البرامج اإلنسانية الفورية إلى تدخالت ودعم أكثر استدامة.

 
 

 التمويل المستلم لكل قطاع

 

 
 

  

$101,362

$4,114,212

$4,546,577

$17,556,574

$22,399,625

$225,617

$23,787,976

$27,380,622

$85,731,643

$84,595,281

$100,413,549
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https://fts.unocha.org/appeals/1009/summary
https://fts.unocha.org/content/faqs-all-funding
https://fts.unocha.org/content/faqs-all-funding
https://fts.unocha.org/content/faqs-all-funding
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  االستجابة اإلنسانية 

 الحماية   

 :االحتياجات

أسرة   305  -العائالت التي شملها االستطالع  في المائة من    47وجد تقييم حديث الحتياجات حماية الطفل والدعم النفسي االجتماعي أجرته منظمة تير دي زوم أن   •
٪ من األطفال يحتاجون إلى الدعم النفسي االجتماعي الفردي، 87وأفادت التقارير أن هناك   كانت تتعامل بالفعل مع تحديات ونقاط ضعف محّددة قبل االنفجارات.  -

في المائة من المستجيبين عن إعاقات جديدة، إما  6كما أبلغ  ٪(.43بالسكان اللبنانيين )٪( مقارنة 78مع وجود احتياجات أعلى بكثير بين الالجئين السوريين )
 مؤقتة أو دائمة، داخل أسرهم نتيجة لالنفجارات.

عور العام بعدم سبتمبر/أيلول في أحد مستودعات المرفأ إلى تفاقم مستويات التوتر بين سكان بيروت باإلضافة إلى زيادة الش 10يمكن أن تؤدي حوادث مثل حريق   •
 .األمان، وال سيما في المناطق األكثر تضرًرا

على سبيل المثال، تلقى الشركاء تقارير متناقلة  تم اإلبالغ عن حوادث توترات وأعمال عدائية ضد الالجئين السوريين في بعض المناطق بما في ذلك الكرنتينا. •
 علق ببعض خدمات التوزيع التي تستهدف فقط المواطنين اللبنانيين.عن منع الالجئين من الوصول إلى خدمات التوزيع، أو فيما يت

 

 :االستجابة

 اجات الخاصة والوصول إليهم.يواصل شركاء الحماية استخدام التقييمات المنظمة والتوعية المجتمعية واإلحاالت لتحديد الرجال والنساء والفتيات والفتيان ذوي االحتي

 

 :استطاع شركاء الحماية الوصول إلى بالتقرير، الفترة المشمولة  لخال

 

  

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

14,000+
  

2,000 4,000+  

39 800  

50+ 

2,300 2,000+  
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 األمن الغذائي 

 :االستجابة

يحية األرثوذكسية استمرار المساعدات الغذائية، بشكل رئيسي من خالل المطابخ المجتمعية؛ وتدعمها حاليًا مؤسسة ماهر االجتماعية والجمعيات الخيرية المس •
 مود.يواصل الشركاء تقديم الخدمات إلى األسر األكثر ضعفًا بما في ذلك كبار السن، في األشرفية وبرج ح الدولية وبريمبتيف الف.

أسرة في األشرفية   1,120تدعم هيئة إنقاذ الطفولة الدولية، ولجنة اإلنقاذ الدولية وتيرفند بعض المساعدات النقدية متعددة األغراض، والتي وصلت حتى اآلن إلى   •
 دة األغراض.وفي األسابيع المقبلة، سيكون للعديد من الشركاء خطط لتوسيع نطاق المساعدات النقدية متعد وبرج حمود والرميل.

والمنظمة اللبنانية  Welthungerhilfeكما بدأ كل من لجنة اإلنقاذ الدولية ووكالة  بدأ شركاء األمن الغذائي في توسيع نطاق أنشطتهم لبناء القدرة على الصمود. •
مؤسسة من المؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة   195كما تم دعم   للدراسات والتدريب في تنفيذ مشاريع لدعم المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.

 والمتوسطة من خالل أعمال إعادة التأهيل.
امرأة حامل ومرضع بحاجة إلى ممارسات ما قبل  826في إطار فرقة العمل المعنية بالتغذية، وخالل الفترة المشمولة بالتقرير، قدم شركاء التغذية المشورة إلى  •

وقدمت اليونيسف ومؤسسة مخزومي والجمعيات الخيرية المسيحية األرثوذكسية الدولية المشورة إلى  وتغذية الرضع وصغار األطفال.  الوالدة والرضاعة الطبيعية
ة كما عقدت الجمعيات الخيرية المسيحية األرثوذكسية الدولية ورشة عمل ثانية حول تغذي سبتمبر/أيلول. 14امرأة من المحتاجين، وذلك، اعتباًرا من  4,088

سبتمبر/أيلول، لمقدمي الحليب االصطناعي لتعريفهم بأهمية الرضاعة الطبيعية وتقديم الدعم التغذوي بما يتماشى مع اإلرشادات  10الرضع وصغار األطفال في 
 الرضع وصغار األطفال. مشارًكا على ممارسات تغذية 70كما قامت اليونيسف بتدريب  العملياتية حول تغذية الرضع وصغار األطفال في حاالت الطوارئ.

+(، بتنسيق من الجمعيات الخيرية المسيحية األرثوذكسية الدولية 961 70 231 739يعمل الخط الساخن الوطني لممارسات تغذية الرضع وصغار األطفال ) •
 منذ األسبوع الماضي، ويقدم الدعم بشأن تغذية الرضع وصغار األطفال والقضايا ذات الصلة.

 

 الشركاء 
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 الصحة   

 :االحتياجات

 هناك احتياجات ماسة لكل من مستلزمات رعاية المسنين وأدوية الحاالت الحادة والمزمنة للمرضى البالغين. •

 

 :االستجابة

 الرعاية الصحية األولية، بما في ذلك فرق التوعية والفرق الطبية المتنقلة والمرافق الثابتة

استشارة على األقل )بما في ذلك الرعاية   1,650قدمت جمعية عامل الدولية وهيلب إيدج إنترناشونال والهيئة الطبية الدولية وأجيالنا وميرسي كوربسإنترناشونال   •
وبرج حمود ومار مخايل وعائشة  شخًصا من خالل أربعة فرق طبية متنقلة، وفريق للتوعية ومرفق ثابت بالكرنتينا 1,490المتعلقة بالجروح والتمريض( إلى 

 بّكار.

 
 الصحة الجنسية واإلنجابية، والعنف القائم على النوع االجتماعي، وخدمات الصحة النفسية والدعم النفسي واالجتماعي

واالجتماعي، بما في ذلك اإلسعافات األولية النفسية، قدمت فرق من صندوق األمم المتحدة للسكان، ومنظمة أطباء العالم والهيئة الطبية الدولية خدمات الدعم النفسي   •
قام صندوق األمم المتحدة للسكان واللجنة الطبية الدولية بدعم تقديم خدمات  شخًصا. كما 2,218شخًصا ووصل إجمالي عددهم منذ بداية االستجابة إلى    321إلى  

 32كما قدمت منظمة أطباء العالم  حتى اآلن. 1,316امرأة وفتاة؛ ليصل مجموعهم إلى  485الصحة النفسية واإلنجابية والعنف القائم على النوع االجتماعي لـ 
باإلضافة إلى ذلك، قدم معهد التنمية  شخًصا في مركز الصحة النفسية المجتمعي بمستشفى رفيق الحريري الجامعي. 278جلسة توعية بالصحة النفسية إلى 

مة اإلغاثة الدولية وخدمات الصحة النفسية والدعم النفسي واالجتماعي وأنواع أخرى من خدمات الصحة النفسية من والبحوث والدعوة والرعاية التطبيقية ومنظ
اإلسعافات األّولية خالل الخطوط الساخنة والمواقع الثابتة، في حين قدمت مؤسسة اإلمام الصدر والبرنامج الوطني للصحة النفسية تدريبًا عبر اإلنترنت على 

 من العاملين في الخطوط األمامية. 58لى النفسية إ
 

 توزيع األدوية واإلمدادات والمعدات ومعدات الحماية الشخصية

ذكسية الدولية وصندوق كجزء من عملية التوعية بالصحة الجنسية واإلنجابية والعنف القائم على النوع االجتماعي، قام كل من الجمعيات الخيرية المسيحية األرثو •
 24,348حقيبة كرامة للنساء والفتيات ليصل إجمالي حقائب الكرامة التي تم توزيعها منذ بدء االستجابة إلى  1,141للسكان وشركائهم بتوزيع األمم المتحدة 

ورية األمريكية بتوزيع كما قام كل من اللجنة الطبية الدولية واليونيسف والجمعية الطبية الس مجموعة نظافة.  1,676وقامت اللجنة الطبية الدولية بتوزيع   مجموعة.
قدمت منظمة اإلغاثة الدولية  مركًزا للرعاية األّولية وثمان مستشفيات وثالث وحدات طبية متنقلة.  19شخص على األقل و  2,000معدات الحماية الشخصية على  

ت الطبية إلى خمس مستشفيات )مستشفى القلب المقدس، ومستشفى األدوية واإلمدادا  (واتحاد الجمعيات اإلغاثية والتنموية والجمعية الطبية السورية األمريكية )سامز
 سان جورج ومستشفى رفيق الحريري الجامعي ومستشفى نوتر دام الجامعي ومستشفى مقاصد العام( والمستوصف الطبي االجتماعي ببرج حمود.

 
 رفع مستوى الوعي حول فيروس كورونا المستجد

ومنذ بداية االستجابة، تم تقديم هذه الجلسات إلى  شخًصا في منطقة الكرنتينا. 192ول فيروس كورونا المستجد لـ نظمت منظمة أطباء العالم جلسات توعية ح •
 شخًصا. 264

 

 التقييمات

وجاري   .البيئيةأسابيع في سبتمبر/أيلول بقيادة هيئة الصحة العامة في إنجلترا لوضع خطة لمعالجة قضايا الصحة العامة    4دعمت منظمة الصحة العالمية بعثة لمدة   •
عة عمل الصحة العامة البيئية التي تضم االنتهاء من توصيات خبراء هيئة الصحة العامة في إنجلترا، جنبًا إلى جنب مع خطة عمل مفّصلة سيتم تطويرها مع مجمو

 اإلنجليزية(. العربية/) بعض اإلرشادات والتوصيات حول إدارة ما بعد االنفجار متوفرة هنا أصحاب المصلحة المتعددين والتي تم إنشائها استجابة لالنفجارات.

 

  

http://www.emro.who.int/images/stories/lebanon/post-explosion-management-ar.pdf?ua=1
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 المأوى  

 :االستجابة

مجموعة، لتصل  7,500خاصة بالحماية من الظروف المناخية لالستجابة لالحتياجات العاجلة والملحة حيث تم توزيع أكثر من  رزم توزيعأنهى شركاء المأوى  •
 شخص. 25,000إلى أكثر من 

باإلضافة إلى ذلك، قامت نساند  مسكن.  107إلى    ونساند بتوفير بعض خدمات اإلصالحات الطفيفة  CISPو  AVSIوخالل األسبوع الماضي، قام كل من مؤسسة   •
 مسكن. 1,200ومنذ بداية االستجابة، أنهى شركاء المأوى أعمال إعادة اإلعمار وبعض اإلصالحات الطفيفة لحوالي  مسكنًا. 45بتقديم خدمات إعادة اإلعمار لـ

محّددة، مثل النقد مقابل اإليجار )بقيادة المركز البولندي للمساعدة الدولية(؛ اإلصالحات الطفيفة )هيئة تم إنشاء اللجان الفنية المؤقتة للقطاع وهي تركز على قضايا   •
البشرية والمجلس النرويجي   إنقاذ الطفولة الدولية(، إعادة التأهيل )المجلس النرويجي لالجئين(، المساكن واألراضي والممتلكات )برنامج األمم المتحدة للمستوطنات

 ن(، لتقديم توجيهات محّددة لشركاء القطاع.لالجئي

 

 المياه والصرف الصحي والنظافة   
 :االحتياجات

وظائف إعادة تأهيل مع اكتمال التقييم األّولي للمياه والصرف الصحي والنظافة، تجري جولة ثانية من المراجعة، وتستمر الزيارات بهدف مزدوج هو التحقق من  •
 والنظافة التي تم إجراؤها بالفعل وإعادة النظر في المباني التي تعذر الوصول إليها خالل التقييم األولي لتلك الخدمات.المياه والصرف الصحي 

مبنى بحاجة إلى تدخل ما في مجال المياه والصرف الصحي والنظافة ويحتاج إلى إشراف  1,458مبنى منذ بداية االستجابة، منها  6,472تم تقييم ما مجموعه  •
 ة مياه بيروت وجبل لبنان.مؤسس

 مبنى إضافي بهم مشاكل لربطهم بشبكة المياه الحضرية الرئيسية. 367 •

 

 :االستجابة

ومن بين األنشطة األخرى، تضمنت أعمال إعادة التأهيل  شخص. 15,192أسرة وبذلك يتحقق وصول اإلمدادات إلى  3,059تم إعادة توفير إمدادات المياه لـ  •
 مضخة جديدة. 80خزان مياه جديد و 2,566تركيب 

مجموعة من مجموعات األطفال على العائالت المحتاجة  543مجموعة من مجموعات النظافة و 5,187وّزع شركاء المياه والصرف الصحي والنظافة ما مجموعه  •

 منذ بداية االستجابة.
وتقدم الخطوط الساخنة لخدمات المياه  ملصق/نشرة في المناطق المتضّررة.  1,500تستمر حملة الخط الساخن للمياه والصرف الصحي والنظافة، حيث تم توزيع   •

ات المياه والصرف والصرف الصحي والنظافة الدعم فيما يتعلق بطلبات نقل المياه بالشاحنات وإصالحات السباكة البسيطة وأشكال الدعم األخرى المتعلقة بمعد
 ا للمساعدة في مجال المياه والصرف الصحي والنظافة من خالل الخطوط الساخنة الثالث.طلبً  55وحتى اآلن، تمت معالجة  الصحي والنظافة.

متًرا مكعبًا من المياه بالشاحنات إلى مستشفى الجعيتاوي، حيث سيتم   70كما يستمر تقديم خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة للمنشآت الطبية، حيث يتم نقل  •
 ل مجلس اإلغاثة اللبناني، بمجرد االنتهاء من أعمال إعادة إعمار البنية التحتية.خزان مياه من قب 50أيًضا تركيب 

التسرب الذي سيحّدد تم تقديم دعم ثنائي جديد من اليونيسف، عبر شركة مياه دولية، إلى شركة المياه؛ كما تم شحن المعدات والموظفين لبدء برنامج الكشف عن  •
 ية في بيروت.التصدع المحتمل في شبكة المياه الجوف
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