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لبنان :انفجارات مرفأ بيروت
تقرير الحالة رقم 7
اعتبا ًرا من  25أغسطس/آب 2020
تم إعداد هذا التقرير من قبل مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية يف لبنان بالتعاون مع الشركاء يف المجال اإلنساين.

أبرز النقاط
•

ال يزال تفريغ  12,500طن متري من دقيق القمح الذي تم
استالمه يف  18أغسطس/آب مستم ًرا.

•

منذ  9أغسطس/آب ،قدم برنامج األغذية العالمي  200طرد غذايئ
لدعم عمليات المطابخ المشتركة لتقديم  3000وجبة ساخنة يوم ًيا يف
أكثر ثالثة أحياء متض ّررة.

•

قام شركاء المأوى بتوزيع  1,562مجموعة مواد مقاومة للعوامل
الجوية بين  19و 22أغسطس/آب .منذ بداية االنفجارات ،تم الوصول
إىل  4,163أسرة من قبل شركاء المأوى.

•

قام شركاء المياه والصرف الصحي والنظافة بتركيب  277خزان مياه
لخدمة  480أسرة يف الجميزة ومار مخايل ،وتم اآلن إعادة توصيل المياة
يف  80يف المائة من المباين التي ال توجد بها نقاط مياه بالشبكة العامة.

•

بلغ عدد إجمايل المدارس الخاصة والعامة المتض ّررة 178مدرسة،
متجاوزًا التقدير األ ّويل البالغ .120

•

اعتبا ًرا من  25أغسطس/آب ،تم تشخيص  564حالة كوفيد 19-لدى
موظفي الصحة

 565مليون
دوالر
المتطلبات المالية

+180

عدد الوفيات المبلغ
عنهم
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+6,500

عدد الجرحى المبلغ
عنهم
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لمحة عامة عن الحالة
بعد التقييمات األ ّولية لالحتياجات يف أعقاب انفجارات مرفأ بيروت يف  4أغسطس/آب ،تتشكل صورة أكثر شموال ً لتأثير االنفجار .تشمل االحتياجات ذات
األولوية للسكان المتض ّررين الذين تم استهدافهم بالتقييم الحصول على الرعاية الصحية والغذاء؛ إعادة تأهيل المالجئ؛ تقديم المساعدة النقدية ودعم سبل
العيش .ومع ذلك ،قد تتغير احتياجات السكان المتض ّررين مع تطور االستجابة على أرض الواقع وتك ُّيفها.
وبحسب برنامج األمم المتحدة اإلنمايئ ،تض ّرر إجمايل  200,000وحدة سكنية من جراء االنفجارات ،مع تض ّرر ما يقدر بنحو  40ألف مبنى ،منها  3000تض ّرروا
بشكل خطير .تشير التقديرات إىل تض ّرر أكثر من  15,000مؤسسة  -حوايل  50يف المائة من جميع منشآت بيروت  -معظمها يف قطاعات البيع بالجملة
والتجزئة والضيافة .ويؤثر هذا بشكل خاص على الفئات األكثر ضع ًفا الذين قد يكونون يف المناطق المتض ّررة قد فقدوا منازلهم ودخلهم.
األسر الفقيرة والالجئون والعمال المهاجرون ضعفاء بشكل خاص ألن لديهم موارد أقل إلعادة بناء المآوي المتض ّررة وشراء المواد الغذائية والعناصر األساسية.
باإلضافة إىل أن هذه المجموعات تعيش غال ًبا يف أحياء يكون الوصول فيها إىل الخدمات ،محدودًا بما يف ذلك المياه والصرف الصحي والنظافة والخدمات
الصحية .تأثر الالجئون من جميع الجنسيات الذين كانوا يعيشون يف المناطق المتض ّررة بشدة من تفجيرات  4أغسطس/آب.
غال ًبا ما يؤدي فقدان المنازل إىل اكتظاظ األسر والمجتمعات المحلية ،مما يزيد من مخاطر أخرى ،بما يف ذلك زيادة خطر انتقال عدوى كوفيد 19-و/أو العنف
الجنسي والقائم على النوع االجتماعي .وف ًقا للصليب األحمر اللبناين ،فإن أكبر عدد من األسر التي أبلغت عن وجود عشرة أشخاص أو أكثر يقيمون تحت
ً
تحليال وصف ًيا للبيانات آخذا يف االعتبار
سقف واحد كانت يف المدور واألشرفية والكرنتينا .أكملت هيئة األمم المتحدة للمرأة ووكالة التعاون التقني والتنمية
نوع الجنس ،تم جمع البيانات من خالل تقييم االحتياجات الذي يجريه الصليب األحمر اللبناين ،وأظهرت النتائج األولية أن األسر التي تعيلها نساء أكثر عرضة
لإلبالغ عن إعاقات جسدية و/أو عقلية ،باإلضافة إىل اإلشارة إىل الحاجة إىل مجموعات الرعاية والنظافة .كما يظهر أن عددا كبيرا من األسر المتضررة من
التفجيرات تتكون من نساء عازبات مسنات
ورد أن بعض المهاجرين والعاملين يف المنازل قد تم التخلي عنهم من قبل العائالت التي عملوا لديها ،وأجبروا على العيش يف الشوارع ،يف كثير من األحيان
بدون وثائق قد تعيق حصولهم على المساعدة .يتركز العمال المهاجرون يف الجعيتاوي والجميزة وبرج حمود .كما توجد مخاوف بشأن حوادث االتجار بالبشر
والجنس للمهاجرين المستضعفين .قد يؤدي االعتماد على مقدمي الخدمات إىل تعريضهم لالستغالل وسوء المعاملة.
تماشيا ً مع توصيات خلية الطوارئ البيئية ،سيتم ربط جهود التطهير يف مرفأ بيروت باستراتيجية إدارة نفايات الكوارث التي يجري تطويرها ،مع اعتبارات
خاصة للنفايات الخطرة .أفادت التقارير أن االنفجارات والحرائق التي أعقبتها أطلقت مواد سامة يف البيئة يمكن أن تحتوي على األسبستوس والغبار السام
والنفايات الخطرة األخرى .يف حين أن الدخان الناتج عن االنفجار الذي يحتوي على جزيئات وغازات سامة قد تبدد حتى اآلن ،فقد يكون هناك خطر متزايد
على السكان من تلوث الهواء الجسيمي الذي قد يكون ملوثًا بمعادن مختلفة ،ومسحوق الزجاج ،والسموم من حطام المبنى.
شهد لبنان زيادة يف معدالت انتقال فيروس كوفيد  19-منذ االنفجارات ،مما زاد من إجهاد األنظمة الصحية يف البالد .يف  25أغسطس/آب ،تم اإلبالغ عن 532
حالة كوفيد 19-جديدة يف البالد .ومن بين هؤالء ،كان هناك  13من العاملين يف مجال الرعاية الصحية ،وبذلك يصل العدد اإلجمايل إىل  .564بلغ العدد اإلجمايل
للحاالت يف لبنان  13,687حالة ،بما يف ذلك  138حالة وفاة  -تم اإلبالغ عن  12حالة منها اليوم  -و  3815حالة تعايف .اعتبا ًرا من  25أغسطس/آب ،بلغ إجمايل
ً
مريضا 73 ،منهم يف وحدة العناية المركزة.
عدد المرضى يف المستشفى 270
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االستجابة اإلنسانية
الحماية
االحتياجات:
•

أطلقت المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين وشركاؤها يف مجال الحماية ما يقرب من  6,000مكالمة وتقييم متعلقة بالحماية للعمال
اللبنانيين والالجئين والمهاجرين يف المناطق المتضررة يف بيروت ،وكذلك يف البقاع والشمال ألولئك الذين انتقلوا .أعرب العديد من العائالت واألفراد عن
ضائقة نفسية  /قلق  ،فضال ً عن تدهور ظروفهم المعيشية .يف جميع المناطق الجغرافية ،كانت االحتياجات الرئيسية التي تم التعبير عنها تتعلق بالغذاء
واالحتياجات النقدية الفورية (للطعام واإليجار والمواد األساسية) وإصالح المأوى .رصد هذه االحتياجات مستمر وسيتم مشاركة المزيد من التفاصيل
عندما تصبح متاحة.

•

ومن المتوقع أن تنشأ قضايا قانونية ألن األضرار الهيكلية التي تلحق بالمنازل تولد قضايا تتعلق بالسكن واألرض والممتلكات .كما أن االفتقار إىل
المستندات الداعمة يزيد من صعوبة المطالبة بالتعويض أو االستعادة.

•

تعرض األشخاص يف المناطق المتضررة لصدمات متعددة .إذا لم يتم التعامل مع مشكالت الصحة العقلية ،فسوف تتفاقم على مدار األشهر والسنوات
قدما يف حياتهم .يحتاج األفراد المتضررون الذين ليس لديهم شبكات دعم إىل المساعدة ،بما يف
القادمة ،مما يمنع المتضررين من التعايف التام والمضي
ً
ذلك توفير سكن بديل آمن .يف هذه الظروف ،يكون األطفال عرضة للخطر بشكل خاص.

االستجابة:
•

جا شامال ً ،حيث تقوم الفرق على أرض الواقع بإكمال التقييمات وتقديم المساعدة الفورية ،سواء من خالل دعم المأوى المؤقت
تتخذ استجابة الحماية نه ً
لتمكين األشخاص من القدوم والخروج بأمان من منازلهم ،أو من خالل التواصل عبر المكالمات الهاتفية وأدوات المعلومات واسعة النطاق (مثل
الملصقات) ،أو بإحالة الحاالت إىل خدمات أو منظمات متخصصة .تم ً
أيضا تمكين استجابة المنظمات المتخصصة والموظفين من دمج احتياجات

الالجئين والنساء والفتيات واألطفال وضحايا العنف الجنسي والجنساين وكبار السن واألشخاص ذوي اإلعاقة وأعضاء المثليات والمثليين ومزدوجي
الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية والمجتمع
•

بين  19و 21أغسطس/آب  ،استجابت المفوضية وشركاء الحماية يف المناطق األقرب لالنفجارات ،مثل مار مخايل وبرج حمود والجميزة واألشرفية،
وكذلك يف مناطق أخرى تواجه مستويات منخفضة من الضرر ،مثل الجديدة والدكوانة .شارك الشركاء مع المجتمعات لضمان اتباع نهج قائم على أسس
جيدة وتشاركية.

≈ 8,500

16,500+

≈ 60,000

جالون من الماء

مستلزمات النظافة  /مجموعات

وجبات ساخنة/مجموعات

الكرامة للنساء والفتيات

721

تنظيف المنازل والمدارس
والمباين المشتركة

الغذاء

250
األشخاص الذين وصلت إليهم
خدمات إدارة الحاالت
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2,000+

)أكثر من  1300منها لألطفال(

جلسات اإلسعافات األولية
النفسية
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يشمل الشركاء الذين ساهموا:
حلم

صندوق األمم المتحدة
للسكان

كونسيرن

كاريتاس

تابيطا /دوركاس

هيئة إنقاذ الطفولة

وكالة االدفنتيست
لإلغاثة والتنمية الدولية

مخزومي

إنترسوس

المفوضية السامية

منظمة األمم المتحدة

الرؤية العالمية

أبعاد

لألمم المتحدة لشؤون

للطفولة

الالجئين

كما أشار العديد من الشركاء إىل أن لديهم القدرة على توسيع نطاق استجابتهم ،وال سيما من خالل تعيين الموظفين والمتطوعين.
•

تأثر الالجئون من جميع الجنسيات الذين كانوا يعيشون يف المناطق المتضررة من التفجيرات بشدة .واعتبا ًرا من  21أغسطس/آب ،تأكد مقتل  14الجئًا
نتيجة لالنفجارات ،وال يزال  59منهم يف عداد المفقودين أو يتعذر الوصول إليهم .حتى  21أغسطس/آب ،تم تأكيد إصابة  250الجئًا ،من بينهم 193
بجروح طفيفة و 57بإصابات خطيرة .ال تزال المفوضية تشارك بنشاط يف تعقب جميع األشخاص المفقودين.

األمن الغذائي
االستجابة:

21
منظمة

قامت بتقديم

6,569

اىل

1,200+

و

وجبة ساخنة

على األقل

16,021

طرد غذايئ

يف

منطقة

أسرة

ملحوظة :ال تمثل هذه األرقام بالضرورة مجمل استجابة األمن الغذائي على أرض الواقع.

الشركاء التشغيليين:
مؤسسة فرح

هيئة اإلغاثة اإلنسانية

نساند

منظمة التعاون الدويل

حركة مناهضة

جمعية التنمية

()COOPI

العنصرية

لإلنسان والبيئة

ESDA

مؤسسة التراث

شارك

هيئة إنقاذ الطفولة

تابيطا /دوركاس

الرؤية العالمية للبنان

االجتماعية

برنامج األغذية
العالمي

ACA

مراث-الجمعية

الغذايئ

مؤسسة ميشال

وقفية الغوث اإلنساين

اللبنانية للتنمية

ضاهر االجتماعية

للتنمية

التربوية واالجتماعية
()LSESD

الرابطة اللبنانية للمرأة
جمعية عامل

يف مجال األعمال
التجارية

الجامعة األمريكية
ببيروت
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• وصلت شحنة من برنامج األغذية العالمي حمولتها  12500طن متري من دقيق القمح إىل بيروت يف  18أغسطس/آب وما زال التفريغ جاريًا.
• استهدف شركاء التغذية  4000امرأة حامل ومرضعة يف أربعة مراكز مختلفة يف األشرفية ،وسط
• بيروت سنترال ،المزرعة ،المرفأ ،برج حمود ،المصيطبة ،سيف ،الرميل .كما تم إجراء جلسات ورسائل حول تغذية الرضع وصغار األطفال ،بما يف ذلك
الرضع من  5-0أشهر الذين ال يرضعون من الثدي ولكنهم يعتمدون على إمدادات حليب األطفال.
• تلقت  710أسرة مساعدات نقدية من منظمة إنقاذ الطفولة الدولية ومؤسسة تيرفناد يف برج حمود واألشرفية منذ التفجيرات.

الصحة
االحتياجات:
•

البنية التحتية :تتطلب كل من "راهبات الوردية" و "جامعة الجعيتاوي اللبنانية" و"مستشفيات سانت جورج" إعادة تأهيل وإصالحات هيكلية
كبرى .وسيتعين إعادة بناء مستشفى كارنتينا الحكومي بالكامل؛ وهناك خمسة مستشفيات أخرى تتطلب إصالحات متوسطة إىل طفيفة.

•

رعاية المريض :األدوية المزمنة ،وكذلك الحصول على حزمة شاملة للرعاية الصحية األ ّولية؛ وهناك حاجة إىل دعم خدمات الصحة اإلنجابية ،بما يف ذلك
تكلفة االستشارات واالختبارات المعملية والفحوصات بالموجات فوق الصوتية والتشخيص.

•

األدوية واإلمدادات :يجب تجديد معدات الحماية الشخصية والمواد االستهالكية واإلمدادات الطبية يف المراكز التي قدمت رعاية الطوارئ بعد
االنفجارات.

•

الصحة النفسية والدعم النفسي :أبلغت المجتمعات المتضررة عن وجود حاجة رئيسية لخدمات الدعم النفسي واالجتماعي

•

قدرة المستشفيات التشغيلية ومستويات الضرر التي تم تقييمها من قبل منظمة الصحة العالمية هي كما يلي:

مستوى الضرر التشغيل
1

3
5
1

تعمل بكامل طاقتها

تعمل جزئيًا

8

ضرر جزئي

ال تعمل

ضرر كلي

االستجابة:
الخدمات الصحية

الوصول للخدمات الصحية (الوحدات الطبية المتنقلة والمحطات الطبية والرعاية المنزلية)

6
منظمات

و

قامت بتقديم

2,373
استشارة

قامت بعالج

830
مريضا

يف

4
مناطق على األقل

شخصا على األقل  ،بينهم  77طفالً .باإلضافة إىل ذلك ،تلقت
منذ بداية االستجابة ،قدمت  6منظمات ما ال يقل عن  2373استشارة ،وعالجت 830
ً
 106امرأة وفتاة استشارات يف مجال الصحة اإلنجابية .ما تم توفير ما ال يقل عن  890جلسة للعناية بالجروح.
ملحوظة :.ال تمثل هذه األرقام بالضرورة مجمل االستجابة الصحية على أرض الواقع.
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الشركاء التشغيليين:

أطباء بال حدود

إنارة

جمعية الصليب األحمر

صندوق األمم المتحدة

األرميني اللبناين

للسكان

الهيئة الطبية الدولية

جمعية عامل

مراكز الرعاية الصحية األوّلية
•

تعاونت منظمة أطباء بال حدود مع  -المساعدة الط ّب ّية الدولية يف دعم اثنين من مراكز الرعاية الصحية األولية يف ظريف ويف برج حمود تعمالن على
شخصا مصابًا.
أدوية األمراض المزمنة والمتابعة الطبية  ،ومنذ بداية االستجابة  ،عالج مركز الرعاية الصحية األولية يف مخزومي 115
ً

الصحة النفسية والدعم النفسي واالجتماعي
•

ً
مريضا تلقوا جلسات إسعافات أولية نفسية ( )PFAيف خيام الهيئة الطبية الدولية ،تم إحالة  23منهم إىل المرافق المدعومة من الهيئة الطبية
151
مريضا إىل منظمات أخرى .كان العاملون االجتماعيون يف هيئة كير لبنان حاضرين ً
ً
أيضا يف المناطق المتضررة لتوفير المساعدة
الدولية ،بينما تم إحالة 38
النفسية للجميع.

•

يف كارنتينا ،قدمت أم دي أم خدمات الصحة النفسية والدعم النفسي االجتماعي الجديدة و/أو المتابعة لـ  54رجال ً و  54امرأة ،بما يف ذلك  22قاص ًرا .منذ
البداية ،تم تقديم  236تدخال ً من الصحة النفسية والدعم النفسي االجتماعي ( 111رجل و  125امرأة) ،باإلضافة إىل  65إحالة.

•

قدمت منظمة فرسان مالطة الدعم النفسي واالجتماعي للعائالت التي تستضيفها مركز شبروح عبر خط ساخن.

دعم المستشفى
•

تدعم أربعة فرق طبية طارئة نشطة ستة مستشفيات ،وتقوم منظمة الصحة العالمية بالتنسيق وف ًقا لذلك لضمان اتباع منهجية منظمة

ومواءمة لمعايير منظمة الصحة العالمية.
•

دعمت الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون  /المعونة اإلنسانية ،بالتعاون الوثيق مع وحدة فرق الطوارئ الطبية و"األم والطفل" ،إعادة التشغيل
التدريجي ألنشطة الطوارئ الخاصة باألم والطفل يف مستشفى سانت جورج .يف مستشفى كارنتينا ،يقوم فريق البناء التابع للوكالة السويسرية للتنمية
والتعاون /المعونة اإلنسانية بإعادة تأهيل عدة غرف الستئناف أنشطة العيادات الخارجية السريرية لألطفال.

•

قدمت اتحاد الجمعيات اإلغاثية والتنموية األدوية والمواد االستهالكية إىل مستشفيات جامعة المقاصد ونوتردام  ،وسلمت أنيرا  74صندو ًقا من الغرز إىل
مستشفى رفيق الحريري الجامعي.

•

قدمت منظمة أطباء بال حدود الدعم إىل دار رعاية المسنين يف مستشفى سانت جورج.

األدوية واإلمدادات والتوزيع
•

دعمت اليونيسف  22شابًا إلنتاج  4,840قناع وجه من القماش وتوزيعها على العائالت يف المناطق األكثر تضر ًرا ،ووزعت الوكالة السويسرية للتنمية
قناعا من طراز  FFP2على الموظفين يف الميناء ،وعمال اإلطفاء ،والمشتركين يف أعمال التنظيف .تلقى  2,000متطوع
والتعاون/المعونة اإلنسانية 450
ً
من الهيئة الطبية الدولية الذين يساعدون يف تنظيف الشوارع معقمات األيدي وأقنعة الوجه.

•

وزعت أنيرا منتجات النظافة االستهالكية على  524فردًا يعيشون يف المناطق المتضررة ،ووزعت اإلغاثة اإلسالمية يف لبنان  441مجموعة من مستلزمات
النظافة لألسر المتضررة .كما وزعت الهيئة الطبية الدولية  1,140مجموعة من مستلزمات النظافة وقدمت الجمعيات الخيرية المسيحية األرثوذكسية
الدولية مجموعات أدوات الكرامة إىل  148امرأة يف المناطق المتضررة.

•

قدمت الهيئة الطبية الدولية معدات الوقاية الشخصية واإلمدادات الطبية إىل  19مركزًا للرعاية الصحية األولية وثمانية مستشفيات ووحدتين من الوحدات
الطبية المتنقلة .كما وزعت إنارة أقنعة الوقاية الشخصية باإلضافة إىل توعية مجتمعية وتوزيع مياه الشرب يف المناطق المتضررة.

•

تبرعا عين ًيا من المساعدات األيرلندية يشمل معدات الوقاية الشخصية التي تحتوي على  1,000مالبس واقية ،و 22,000
تلقت منظمة الصحة العالمية
ً
قفازات ،و 48,000قناع وجه طبي ،و  44جالونًا من محلول جل اليد .تم توزيع التبرع على مستشفى رفيق الحريري الجامعي والمستشفيات الحكومية
يف بوار وطرابلس والنبطية وحلبا.
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رفع الوعي
•

شخصا حول ممارسات ما قبل الوالدة والرضاعة الطبيعية وتغذية األطفال الرضع وصغار السن .كما قدمت
قدمت خيام اليونيسف المشورة إىل 294
ً
فرق الجمعيات الخيرية المسيحية األرثوذكسية الدولية ومخزومي استشارات حول تغذية األطفال الرضع وصغار السن ،.باإلضافة إىل التوعية حول كوفيد-
 19للنساء الحوامل والمرضعات ومقدمي الرعاية يف خيام اليونيسف يف الكارنتينا ،الجعيتاوي ،والبسطة .منذ بداية االستجابة  ،تم الوصول إىل  524من
النساء الحوامل والمرضعات ومقدمات رعاية.

•

شخصا ( 17رجال ً و  19امرأة).
قدمت منظمة أطباء العالم جلسات توعية حول الصحة النفسية والدعم النفسي االجتماعي إىل 36
ً

المأوى
االحتياجات:
•

مع استمرار الشركاء يف توزيع مجموعات مقاومة الطقس يف مناطق بعيدة عن االنفجار ،تم العثور على احتياجات أقل على األرض .لضمان تلبية جميع
معا لمطابقة المناطق الجغرافية مع الشركاء على األرض.
االحتياجات ،تواصل المفوضية والشركاء العمل ً

االستجابة:
•

قام شركاء المأوى بتوزيع  1,562مجموعة مواد مقاومة للعوامل الجوية بين  19و 22أغسطس/آب .منذ االنفجارات ،تم الوصول إىل إجمايل  4,163أسرة
يف الجعيتاوي ومار مخايل والجميزة وكارنتينا من قبل انترسوس ومديير وهيئة إنقاذ الطفولة و ;وكونسيرن ،وكذلك من قبل وكالة التعاون التقني
والتنمية ومجلس اإلغاثة اللبناين و منظمة المساعدات الطبية الدولية وسوليداريس الدولية.يتضمن الذين تم الوصول إليهم 80.5 :يف المائة من اللبنانيين
و  16يف المائة سوريون و  3.5يف المائة من جنسيات أخرى .مع قيام الشركاء بتوسيع التوزيع إىل المناطق التي تستضيف عددًا أكبر و  /أو تركيزًا من
الالجئين والمهاجرين المتأثرين  ،انخفضت نسبة اللبنانيين الذين يتلقون المساعدة مقارن ًة بجنسيات أخرى.

المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية
االحتياجات:
•

من أصل  3,644مبنى تم تقييمها ،تم العثور على  125مبنى بدون نقاط مياه ،ولم يتمكن من الوصول إىل  818مبنى وقت الزيارة (إما غير مشغول أو
عدم االستعداد للتقييم) .تضررت شبكات المياه يف  541مبنى باإلضافة إىل أكثر من  3500خزان مياه على السطح .كما تضرر نظام الصرف الصحي
المكون من  370مبنى.

االستجابة:
•

قدمت مجلس اإلغاثة اللبناين وجمعية التنمية لإلنسان والبيئة و GVCالدعم لضمان إعادة توصيل  99من أصل  125مبنى بدون نقاط مياه بالشبكة
العامة  ،وتم تركيب  277خزان مياه لخدمة  480أسرة يف الجميزة ومار مخايل.

•

جا يف الباشورة
قامت اليونيسف وشركاؤها بتوزيع  3,441مجموعة من مستلزمات النظافة و  424مجموعة من مستلزمات األطفال لألسر األكثر احتيا ً
فونسيير (الصليب األحمر اللبناين) ،والرميل (كونسيرن وميدير)  ،وكارنتينا (وكالة التعاون التقني والتنمية ).

•

تواصل مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان  ،بدعم فني من اليونيسف  ،تقييم األضرار المحتملة لشبكة المياه .تشير النتائج األولية إىل حدوث أضرار يف
غرف التفتيش يف المنطقة المحيطة باالنفجارات.

الفجوات والمعوقات:
•

تم تحديد التوافر الفوري لخزانات المياه على أنه عنق الزجاجة إلصالح أنظمة المياه يف الوقت المناسب على مستوى المباين؛ ويبحث قسم التوريد يف

اليونيسف عن موردين إضافيين للموردين المتعاقد معهم مسب ًقا.
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التعليم
االستجابة:
•

يستمر تقييم االحتياجات بقيادة وزارة التربية والتعليم العايل :بلغ إجمايل عدد المدارس الخاصة والعامة المتضررة  ،178حيث ارتفع التقدير األويل البالغ
 .120مزيد من البيانات حول التصنيف ،فضال ً عن الموارد المطلوبة الالزمة إلعادة التأهيل وإعادة اإلعمار ستكون متاحة يف المستقبل القريب.

•

يف إطار لجنة بيروت لالستجابة لالنفجار التي أسستها وزارة التربية والتعليم العايل ،تواصل اليونسكو التنسيق مع الشركاء المساهمين يف أعمال إعادة
التأهيل .يجري حال ًيا إجراء نشاط لتحديد هؤالء الشركاء الذين أعربوا عن اهتمامهم بدعم إعادة تأهيل المدارس لحشد التمويل ،باإلضافة إىل تسليط
الضوء على أي فجوات يف التمويل.

االتصاالت في حاالت الطوارئ
االستجابة:
•

قدما يف توفير االتصال ،كما هو
مع تأكيد اتصال البيانات المتوفر يف مرفأ بيروت ،ال تتوقع مجموعة االتصاالت يف حاالت الطوارئ الحاجة إىل المضي
ً
مخطط له يف األصل وتم اإلبالغ عنه .على هذا النحو ،اتفق الفريق ال ُقطري اإلنساين على أن عمل هذا القطاع سيعطل.

لمزيد من المعلومات ،يرجى االتصال بـ:
سيفرين راي ،رئيس مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية يف لبنان,rey@un.org ،الهاتف+961 71 802 640 :
دانييل مويلين ،مسؤول اإلعالم  ،مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية يف لبنان moylan@un.org ،الهاتف+961 81 771 978 :،
لمزيد من المعلومات ،الرجاء زيارة الموقع www.unocha.org - www.reliefweb.int
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