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

www.unocha.org 

 

 أعّد هذا التقرير مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشئون اإلنسانية بلبنان بالتعاون مع الشركاء اإلنسانيين 

  :أبرز النقاط 

من المتضّررين هم  81,000يقدر صندوق األمم المتحدة للسكان أن حوايل  •

من الفتيات  24,000سنة(، بما يف ذلك  49-15نساء يف سن اإلنجاب )

 .المراهقات

شخص بحاجة إىل خدمات الحماية. ومنذ  152,200يقدر شركاء الحماية أن  •

جلسة إسعافات أّولية نفسية  2700بداية االستجابة، تم تقديم ما يزيد على 

 .لمن هم بحاجة إليها

 الكرنتيناق دورات رياضية من أجل التنمية للشباب والمراهقون يف تم إطال •

 .والجعيتاوي والبسطة

وجبة ساخنة/جاهزة  50,000منذ بداية االستجابة، تم توزيع ما يزيد على  •

 .منطقة 11لألكل يف 

مجموعة مواد مقاومة للعوامل الجوية، بما يف ذلك يف  4.458تم توزيع  •

 .لكرنتينااالاوي، مار مخايل الجميزة واألشرفية، برج حمود، الجعيت

خزان   648مبنى، وتم تركيب    130تمت معالجة مشاكل توصيالت الشبكة يف   •

مبنى. كما وزع شركاء المياه والصرف الصحي  192مياه حتى اآلن، تخدم 

مجموعة من  624مجموعة من مستلزمات النظافة و 4341والنظافة 

مستلزمات األطفال لألسر األكثر احتياًجا يف الباشورة فونسيير والرميل 

 .كرنتيناوال
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المتطلبات المالية 

 ()بالدوالر األمريكي

300,000 
األشخاص  

 المستهدفين

180+ 
عدد الوفيات المبلغ 

 عنها

6,500+ 
المبلغ  ىعدد الجرح

 عنهم
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 عامة عن الحالة لمحة 
نان  كان لالنفجارات تأثير مدمر على بيروت، وسييييييييييكون لها عواقب واسيييييييييعة وطويلة المدب على البلد ككل بسيييييييييبب األزمة االقتصيييييييييادية المتفاقمة يف لب

م  . وحذر محافظ مصييييييرف لبنان المركزي من أن البنك قد ال يتمكن من االسييييييتمرار يف اسييييييتخدا19والمتعددة األوجه، والتي تفاقمت بسييييييبب وباء كوفيد 

ًقا لسيييييعر احتياطياته من العمالت األجنبية لتمويل التجارة ودعم القمح والوقود واألدوية. إن رفع الدعم يعني أنه سييييييتم تسيييييعير السيييييلع األسييييياسيييييية وف

كان الذين يعانون من  ليرة لبنانية للدوالر األمريكي. وحذر الخبراء من أن السيييييي   1.500الصييييييرف يف السييييييوق، وهو ارتفاع كبير مقارنة بالمعدل الحايل البالغ 

 الفقر بالفعل سيكافحون من أجل دفع ثمن األدوية، ومن المتوقع أن تكلّف حوايل خمسة أضعاف التكلفة الحالية.

فتاة مراهقة، تأثرن على الفور  24,000سييييييينة(، بما يف ذلك  49-15امرأة يف سييييييين اإلنجاب )  81,000ويقدر صيييييييندوق األمم المتحدة للسيييييييكان أن حوايل 

سييعافات األّولية جارات. ووفًقا للتقارير الواردة من البرنامج الوطني للصييحة النفسييية التابع لوزارة الصييحة العامة، وباإلضييافة إىل الحاجة إىل تقديم اإلباالنف

نجابية والجنسية والعنف النفسية والدعم لمعالجة اضطراب ما بعد الصدمة، فإن النساء والفتيات المصابات بحاجة أيًضا إىل الدعم المتعلق بالصحة اإل

 القائم على النوع االجتماعي.

مبنى خطر االنهيار الجزيئ أو الكلي نتيجة االنفجارات. وُيظهر تقييم االحتياجات متعدد   170وفًقا لتصيييييييييريحات نقيب المهندسيييييييييين اللبنانيين، يواجه نحو 

أكثر القطاعات الذي يجريه الصييليب األحمر اللبناين أن دعم إصييالح المأوب هو ب الفعل أولوية قصييوب يف معظم المناطق المتضييّررة، حيت اعتبرها كذلك 

 4458( المسيييييتهدفة يف التقييم. وتسيييييتجيب األمم المتحدة وشيييييركا ها وفًقا لذلك، وتم توزيع ما مجموعه 6,100يف المائة من األسييييير المقيمة ) 35من 

 .الكرنتينابرج حمود، والجعيتاوي، ومار مخايل، والجميزة، ومجموعة مقاومة للعوامل الجوية، بما يف ذلك مناطق األشرفية، و

أكثر من  مركًزا للرعاية الصييييييحية األولية تضييييييررت بشييييييدة من االنفجارات. إن مسييييييتشييييييفى   80وفيما يتعلق بالصييييييحة، أفادت منظمة الصييييييحة العالمية أن 

ع على بعد مئات األمتار من مركز االنفجارات. ويسيييييتمر تقديم الدعم العام، على سيييييبيل المثال، ال يزال يعاين من األضيييييرار، وهو مسيييييتشيييييفى يق الكرنتينا

ا. وفًقا لتقييم صيندوق األمم المتحدة للسيكان لييييييييييي  لكرنتينالمسيتشيفى اال  55السيتئناف أنشيطة فحص صيحة الطفل واسيتشيارات العيادات الخارجية أيضيً

ا للرعيايية الصييييييييييحيية األّوليية على بعيد  بيالميائية من المراكز أنهيا حيافظيت على حزمية كياملية من خيدميات   50كيلومترات من االنفجيارات، أفياد أقيل من  5مرفقيً

حزمة كرامة   22,540ية واإلنجابية، بما يف ذلك رعاية األم والمولود والعالج لألمراض المنقولة جنسييييًيا. ولمعالجة هذه القضييييايا، تم توزيع  الصييييحة الجنسيييي 

اعي. ويقوم جتمعلى النسياء والفتيات يف المناطق المتضيّررة من خالل الشيركاء المنفذين لبرامج الصيحة الجنسيية واإلنجابية والعنف القائم على النوع اال

ا بتزويد النسيييييييياء والفتيات بمعلومات حول خدمات الصييييييييحة الجنسييييييييية واإلنجابية، والصييييييييحة العقلية والدعم النفسييييييييي   موزعو مجموعات الكرامة أيضييييييييً

 واالجتماعي، والوقاية من االستغالل واالعتداء الجنسيين، وغيرها من أنشطة رفع الوعي.

يف لبنان حيت بدأت البالد يف تخفيف إجراءات اإلغالق. ولقد ارتفع عدد العاملين يف   19-جديدة بييييييكوفيد حالة إصابة  676أغسطس/أب، تم تأكيد   28يف 

حالة تعايف.   4260حالة وفاة و 148حالة يف البالد، بما يف ذلك   15,613، من أصيييل 594إىل ما مجموعه   19-مجال الرعاية الصيييحية المصيييابين بيييييييييييييكوفيد

مع ما يقرب  -سياعة الماضيية  24يف المائة يف الييييييييييي  50بزيادة تقارب  -حالة 298ى يف التذبذب حيت ارتفع ليصيل إىل ويسيتمر عدد المرضيى يف المسيتشيف

 مريًضا يف وحدات العناية المركزة. 90و 19-من نصف هؤالء المرضى يتلقون العالج يف أجنحة مخصصة ليكوفيد

أن القدرات يف الموارد البشييرية ال تزال دون المسييتوب األمثل، مع وجود فجوة يف الوقت   ووفًقا لمنظمة الصييحة العالمية، سييعة األسييرة قد زادت، يف حين

المجتمعي من    19-تم تأكيد اسييييتمرار انتقال كوفيد ممرض مطلوبين لتوفير الرعاية الكافية يف المسييييتشييييفيات العامة المخصييييصيييية. 100الحايل بحوايل 

ة من الحاالت المؤكدة وغير المعروف لها مصييييدر واضييييح لثصييييابة حيت أعلنت وزارة الداخلية أنها يف المائ 30خالل مجموعات متعددة، مع ما يقرب من 

 22:00أغسييطس/أب، سيييتم فرض حظر تجول من السيياعة  28سييتخفف إجراءات اإلغالق بعد ضييغو  من األفراد والشييركات. واعتباًرا من يوم الجمعة، 

 50ذلك المطاعم والمقاهي ومراكز التسيوق واألسيواق وصياالت األلعاب الرياضيية، بالعمل بنسيبة  . وسييتم السيماح للشيركات، بما يف06:00إىل السياعة 

 يف المائة.
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 : اإلنسانية االستجابة 
 الحماية   

  :االحتياجات
 وتدمير األصييييييييدقاء، أو/و األسييييييييرة أفراد حياة فقدان مثل وعواقبه، نفسييييييييه بالحدث المتعلقة الصييييييييدمات من معقدة طبقات عدة االنفجارات خلقت •

 ضييييرورية كلها المتخصييييصيييية، الخدماتو االقتضيييياء، وعند واالجتماعي، النفسييييي  والدعم( PFA) النفسييييية ليةاألوّ  اإلسييييعافاتإن . والممتلكات المنازل

 ذلك، إىل باإلضيافةو. والفتيات النسياء وخاصية للخطر، الناس سيالمة  تعرض المتضيررة السيكنية الوحدات أن كما. للتعايف للمتضيررين هامة وسيتكون

  والمجتمعات المنفصييييييييلة العائالت أخيًرا،. للخطر عرضيييييييية أكثر الخاصيييييييية االحتياجات وذوي السيييييييين وكبار األطفال  يكون  بديل، مأوب عن البحت عند

 شيركاء ويقدر. االتجار أو االجتماعي النوع على القائم والعنف الجنسيي العنف ذلك يف بما كبيرة، حماية مخاطر  يواجهون الكثيرين تجعل المضيطربة

 .الحماية خدمات إىل بحاجة شخص 152,200 أن الحماية

  المائة يف 57 أفاد:  تقييمها  تم أسرة 6,100 بين من اللبناين، األحمر الصليب يجريه الذي قطاعاتال متعدد االحتياجات لتقييم المتاحة للنتائج  اوفقً و •

 3و عقلية؛ أو جسيييدية إعاقة من  يعانون المائة يف 8 مرضيييعات؛ أو حوامل النسييياء من المائة يف 5 مزمن؛ بمرض مصييياب األقل على واحد فرد بوجود

 .التفجيرات بسبب إعاقة من يعانون المائة يف

 للعنف يتعرضيين الاليئ أو/و للخطر المعرضييات والفتيات للنسيياء مخصييص آمن مسيياعدة خط خدمة أبعاد ومنظمة للمرأة المتحدة األمم هيئة توفر •

 توفير إىل الحياجية إىل تشييييييييييير مكيالمية 245 تلقي تم أب،/أغسييييييييييطس 24 إىل 10 من الفترة يف. المتضييييييييييررة المنياطق يف االجتمياعي النوع على القيائم

  تسيييتجيبو . واالجتماعي النفسيييي والدعم والكرامة النظافة مسيييتلزمات ذلك يف بما والنظافة، الصيييحي والصيييرف المياه ومسييياعدة والصيييحة المأوب

  الصيييييحة شيييييركاء إىل األخرب االحتياجات أحالت وقد واالجتماعي، النفسيييييي والدعم العقلية والصيييييحة بالحماية المتعلقة لالحتياجات أبعادمؤسيييييسييييية 

 ، واالسييييتماع االحتياجات،  وتقييم النفسييييي، للدعم الموقع يف نفسييييية أولية إسييييعافات جلسيييية 243 قدمت كما. والمأوب الصييييحي والصييييرف والمياه

 .المعلومات توصيل يف والمساعدة والراحة،

 :االستجابة

 الذين أولئك إىل باإلضيييييييافة واألشيييييييرفية، والجميزة حمود وبرج مخايل مار مثل لالنفجارات، األقرب المناطق يف االسيييييييتجابة الحماية شيييييييركاء واصيييييييل •

  إشييييييييرا  على قائم منهج وجود لضييييييييمان المحلية المجتمعات مع والتواصييييييييل ودكوانة،  جديدة مثل الضييييييييرر، من منخفضيييييييية مسييييييييتويات  يواجهون

 .المجتمعات

 350 من أكثر منهم قدم بالتقرير، المشييمولة الفترة خالل جلسيية 700 نفسييية؛ أولية إسييعافات جلسيية 2700 من أكثر  تقديم تم االسييتجابة، بدء منذ •

  مثل غذائية، غير مواد شييييييييخص 600 من أكثر تلقى دواء؛ 5,500 من  وأكثر النظافة مسييييييييتلزمات من مجموعة 1,000  توزيع تم لألطفال؛ جلسيييييييية

 .والمراتب المالبس

ا اهتماًما الشييركاء أوىل والتوزيعات، األنشييطة أثناء•  •   الجنسييي للعنف المعرضييين أولئك وخاصيية للخطر، المعرضييين األشييخاص وإحالة  لتحديد خاصييً

  للسكان، المتحدة األمم صندوق دوركاس،  تابيثا األطفال،  أنقذوا مخزومي، إنترسوس،  حلم،  كونسيرن،  ،كاريتاس أدرا، أبعاد،: هم  الشركاء. والجنساين

 .العالمية الر ية منظمة للمرأة، المتحدة األمم هيئة اليونيسف، الالجئين، لشؤون السامية المتحدة األمم مفوضية

ا اهتماًما الشييركاء أوىل  والتوزيعات، األنشييطة أثناء •  والقائم الجنسييي للعنف المعرضييين أولئك وخاصيية ا،ضييعفً  األكثر األشييخاص وإحالة لتحديد خاصييً

 األمم صيييندوق دوركاس، تابيثا الطفولة، إنقاذ هيئة مخزومي، إنترسيييوس،  حلم، كونسييييرن، كاريتاس، أدرا، أبعاد،:  هم الشيييركاء. االجتماعي النوع على

 .العالمية الر ية منظمة للمرأة، المتحدة األمم هيئة اليونيسف، الالجئين، لشؤون السامية المتحدة األمم مفوضية للسكان، المتحدة

 تأكيد تم أب،/أغسييييطس 25 من اعتباًراو. بشييييدة التفجيرات من المتضييييررة المناطق يف يعيشييييون  كانوا الذين الجنسيييييات جميع من الالجئون  تأثر•  •

 .عنهم المبلغ المفقودين عن البحت يف بنشا  تشار   المفوضية تزال ال ؛(سوريون الجئون) الجًئا 15 وفاة
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 التعليم  

  :االحتياجات
 وجعيتاوي كارنتينا يف اليونيسف خيام يف بأنشطة  يقومون مدربين ستة مع ومراهًقا، شابًا 54ليييي  التنمية أجل من رياضية دورات اليونيسف أطلقت •

  مع اليونيسيييييف، مع تطويرها  تم التي الحياتية المهارات وأدوات مواد المحلية الحكومية غير هوبس منظمة تسيييييتخدم التحديد، وجه على. وبسيييييطة

 .واألنشطة الجلسات إىل لالنضمام األسرة أفراد إحضار يف المشاركون بدأو الصمود؛ وزيادة التوترات لتقليل الرياضة على التركيز

 

 الغذائي األمن  

 :االستجابة

  

1,508 

 

 

58 28 2 HHs 

6,522 

%52  71% 

 

 أسرة 18  193 335

%10  

 

28 

 منظمة

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

50,000 

   وجبة ساخنة/جاهزة لألكل

2,500 
أسرة بقسائم الغذاء وطرود 

 الطعام العينية

 منطقة
15 

3,800 

 وقامت بإمداد

 7,370 من خالل

شخص بمساعدات غذاء 

 عينية طارئة

            أسرة بأنواع غذاء مختارة

1,364  

 طرد طعام

 قامت بتوزيع

 وإمداد و
 يف

%51  

 

  

%64 
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 معززة تخزين سييعة العالمي األغذية برنامج أنشييأ كما. القمح دقيق من متري طن 500,12 البالغة العالمي األغذية برنامج شييحنة تفريغ ويتواصييل •

 .والشحنات اإلنسانية للبضائع بيروت ميناء يف أقيمت متنقلة تخزين وحدات مع مؤقتة

  من تضييييييييييرروا ًرامتج 20 ذليك يف بميا طياقتهيا، بكياميل تعميل البالد أنحياء جميع يف العيالمي األغيذيية برنيامج معهيا المتعياقيد التجياريية المحالت جميع •

 .جارية بهم الخاصة اإلصالح/الصيانة أعمال زالت وما االنفجارات

 إىل التركيز تحول ومع. تيرفند ومؤسيييييييسييييييية الدولية الطفولة إنقاذ منظمة خالل من  نقدية مسييييييياعدات أسيييييييرة 710 تلقت واألشيييييييرفية، حمود برج يف •

سييييييتم إلغاء التوزيع العيني  كما .  اتدريجيً  المجتمعية المطابخ دعم العالمي األغذية برنامج ألغى النقدية، التحويالت خالل من الغذائية المسييييياعدة

 .أيلول/سبتمبر من اعتباًرا وضعًفا تضرًرا األكثراألفراد  من ألًفا 150 إىل المقدمة النقدية المساعدة زيادة مع تدريجي،للفئات األكثر ضعًفا بشكل 

 :والمعوقات الفجوات

  مع التنسييييييق وخاصييييية الواقع أرض على اعمومً  اإلنسيييييانيين الشيييييركاء بين التنسييييييق نقص الغذايئ األمن قطاع يف اإلنسيييييانيون الشيييييركاء وقد عرّف •

 .الفجوات منا واحدً باعتباره  هموفيما بين المحلية الحكومية غير المنظمات

  بموجب لالحتياجات االسييتجابة يف االسييتمرار على  قدرتهم على بدوره  يؤثر قد مما ا،سييابقً  المتوفر التمويل  توجيه بإعادة الشييركاء من  العديد يقوم•  •

 .2020-2017 لألزمة لالستجابة لبنان خطة

 

  

كوبي  مدى
مؤسسة التراث 

الغذائي 
وحدة البيئة والتنمية 

المستدامة 
الجامعة األمريكية 

ببيروت

الرابطة اللبنانية 
للمرأة في مجال 
األعمال التجارية

مؤسسة فرح 
االجتماعية

مؤسسة ميشال 
ظاهر االجتماعية

ميراث
الجمعية اللبنانية 
لإلنماء التربوي 

واالجتماعي
كاريتاس لبنان

مؤسسة االغاثة 
IHH

HRD مؤسسة عامل كير لبنان رفيق الدار بيت البركة
وكالة االدفنتيست 
لإلغاثة والتنمية 

الدولية

دور كاس/طابيثا
جمعية التنمية 
لإلنسان والبيئة

هيئة إنقاذ الطفولة 
الدولية

حركة مناهضة 
العنصرية

منظمة بسمة 
وزيتونة 

AACA

منظمة الرؤية 
انالعالمية الدولية لبن

المركز المجتمعي 
للمهاجرين 

جمعية المساعدات الشعبية لإلغاثة 
والتنمية 

برنامج األغذية 
العالمي

 الشركاء التنفيذيون
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 الصحة   

 :االحتياجات

 ومتكاملة، شاملة خدمات إىل الحاجة على وتأكيًدا.الشركاء بها وأخبر ليةاألوّ  الصحية للرعاية مركًزا 55 تقييم من للسكان المتحدة األمم صندوق انتهى •

 ،(المختبرات)  األساسية  والتشخيصات  الطفولة،  ألمراض  متكاملة  إدارة  تقدم  تقييمها  تم  التي  األولية  الصحية  الرعاية  مراكز  نصف  من  أقل  أن  التقييم  وجد

 على القائم العنف لخدمات اإلحالة أو النفسية، األدوية ذلك يف بما االجتماعي، النفسي والدعم النفسية والصحة الحمل، منع ووسائل السكري، وطب

 يظهر الشكل هنا أدناه كل من التشغيل واألضرار. .االجتماعي النوع

 

 

 

 :االستجابة
 :الدعم النفسي واالجتماعي وخدمات الرعاية الصحية األولية

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6

45

4

مستوى الضرر الملحق

Not Damaged Partially Damaged Totally Damaged

39

8

8

التشغيل

Fully Functioning Partially Functioning Non-Functioningيعمل بشكل كامل يعمل جزئيا ال يعمل

 منظمة  16
 تاالستجابة قاممنذ بداية 

 

 برعاية ألمراض غير معدية

2,514 
 1,518 مريض تم الوصول إليهم

 

 من بينهم

 تلقوا عالجا ألمراض غير معدية

بينهم من بعالج على األقل  

82 2,514 
 مريض أطفال

 وقامت بتوفير

2,514 
يالجروحخدمة عناية   

 و و و

50 

متطوع على العمل الصحي 

 المجتمعي
 استشارة

2,373 

 تم تقديم على األقل

 دواء

972  

 مستفيد

168 

 الى

 مساعدات جلسات

 أولية نفسية

 على األقل

171 

 و و و

  هذه األرقام بالضرورة مجمل االستجابة الصحية على أرض الواقعملحوظة. ال تمثل 

 متضرر بالكامل جزئيا متضرر متضرر  غير

 تم تدريب
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 ياتدعم المستشف

األم والطفل". والدعم مستمر " (EMT) العمل مع وحدة فريق الطوارئ الطبية (SDC / HA) تواصل الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون/المعونة اإلنسانية

ة لكل من مستشفى سانت جورج الستئناف األنشطة العامة )العيادات الخارجية والجراحة والطوارئ( ومستشفى كارانتينا الستئناف أنشطة فحص صح

يس لديهم تأمين. وقد تضمنت إعادة الطفل واالستشارات الخارجية. وتغطي أيًضا الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون رسوم االستشفاء لتسعة مرضى ل

فال وأجنحة التأهيل المؤقتة لقسم األطفال يف مستشفى سانت جورج إصالحات داخل وحدة العناية المركزة لحديثي الوالدة، ووحدة العناية المركزة لألط

 .أغسطس/آب 31اث فريق الطوارئ الطبية يف النساء والتوليد؛ وتم إعادة تأهيل قسم العيادات الخارجية يف مستشفى كارانتينا. وسينتهي ابتع

 

 

 األدوية والمستلزمات والتوزيع

من خالل أنيرا لبنان، سيتم تسليم هذه اإلمدادات إىل و مليون دوالر. 12.7طًنا من اإلمدادات الطبية بقيمة  60قامت دايريكت ريليف بتسليم  •

معة األمريكية يف بيروت، والمركز الطبي للجامعة اللبنانية األمريكية، وفندق ديو العديد من المرافق الصحية يف بيروت، بما يف ذلك مستشفى الجا

قامت الجمعيات الخيرية المسيحية األرثوذكسية الدولية يف  دي فرانس، ومستشفى رفيق الحريري الجامعي، ومركز سرطان األطفال يف لبنان.

علب من األدوية والمستلزمات الطبية للعيادات  9" بي لبنان يحتاجتبرعت "كما  اتمجموعة كرامة للنساء الحوامل والمرضع 148كرانتينا بتوزيع 

وزعت منظمة الصحة العالمية تبرًعا عينًيا روسًيا مكونًا من ثالث مجموعات جراحية و التابعة يف مونو ومستشفى أوتيل ديو ومن بيت لبيت.

 ة.لصدمات على ثالثة مستشفيات عاملوثالث مجموعات أدوات عالج 

 150قناع وجه على العائالت المتضررة، بينما قامت منظمة كير لبنان بتوزيع أقنعة الوجه على  6,420شابًا إلنتاج وتوزيع  20دعمت اليونيسف  •

، IIR قناع 2500وقناع حماية،  40واقية، و مآزر 540، والمستلزمات الطبية ومعدات الحماية الشخصية )19-كما تم التبرع بأدوية كوفيد شخًصا.

 (.SDC/HA) اإلنسانية المعونةفحص( إىل مستشفى كرانتينا من قبل الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون/  قفازات 500و

 الحماية من قفازات 25,000؛ N95قناع  597,025 المتحدة لخدمات المشاريع بتسليم المواد التالية إىل وزارة الصحة العامة:قام مكتب األمم  •

يمكن التخلص منها؛ مآزر  498،550، محاليلمضخة  25مضخة حقنة،  25كحول  90غطاء لألحذية؛  22000كيس جثت،  1000المخاطر العالية؛ 

 جهاز منظم لضربات القلب. 12جهاز مراقبة للعالمات الحيوية؛  50حاويات حادة،  4صندوق بالستيكي شفاف؛  16نظارات واقية؛  249,900

كرامة على النساء والفتيات يف المناطق المتضررة من خالل الشركاء المنفذين يف مجموعة  22,540قام صندوق األمم المتحدة للسكان بتوزيع  •

أكثر من  لعنف القائم على النوع االجتماعي منذ التفجيرات.مجال الصحة الجنسية واإلنجابية وا  26إىل  20مجموعة من  1000تم توزيع 

كما يزود موزعو  لمناهضة العنف ضد المرأة. اللبنانية والهيئة والميثاق والتنمية التقني التعاون وكالةآب من خالل شركاء مثل /أغسطس

خدمات الصحة الجنسية واإلنجابية والعنف القائم على النوع االجتماعي والصحة العقلية  مجموعات الكرامة النساء والفتيات بمعلومات عن

ولمعالجة النقص يف وسائل منع  والصحة النفسية والدعم النفسي االجتماعي والوقاية من االستغالل واالعتداء الجنسيين وأنشطة التوعية.

 ل الحديثة.عبوة من وسائل منع الحم 22,467الحمل، وصلت إىل بيروت 

 الشركاء التنفيذيون

 
إنارة فرسان مالطا اطباء بال حدود لبنان يحتاج

صندوق األمم 
المتحدة للسكان

مؤسسة عامل

المقصد ريستارت
هيئة األمم المتحدة 

للمراة
كاريتاس لبنان مؤسسة مخزومي مركز شبروح

إدراك ةالهيئة الطبية الدولي ريليف  كير لبنان
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 رفع الوعي
يواصل العاملون يف مجال التوعية الذين يدعمهم صندوق األمم المتحدة للسكان تزويد النساء والفتيات بالمعلومات حول خدمات الصحة  •

 االستغالل واالعتداء الجنسيين.اإلنجابية الجنسية والعنف القائم على النوع االجتماعي والصحة النفسية والدعم النفسي االجتماعي والوقاية من 

 تقدم فرق اليونيسف والجمعيات الخيرية المسيحية األرثوذكسية الدولية المشورة بشأن ممارسات ما قبل الوالدة والرضاعة الطبيعية وتغذية •

شخًصا محتاًجا؛ قدمت  872إىل وصلت اليونيسف  األطفال الرضع وصغار السن من خالل أخصائيي الرضاعة والمكالمات الهاتفية والخيام الممتدة.

من النساء  364الرضع وصغار األطفال إىل  بشأن تغذيةالمشورة والتوعية  لكرنتينافرق الجمعيات الخيرية المسيحية األرثوذكسية الدولية يف اال

دولية ورشة عمل عن تغذية الرضع باإلضافة إىل ذلك، أجرت الجمعيات الخيرية المسيحية األرثوذكسية ال الحوامل والمرضعات ومقدمي الرعاية.

وإبالغهم بأهمية الرضاعة الطبيعية، وكذلك لمناقشة كيفية تقديم الدعم  صناعيآب لمخاطبة مقدمي الحليب ال/أغسطس 25وصغار األطفال يف 

دمت مؤسسة مخزومي ق التغذوي بطريقة تتماشى مع اإلرشادات العالمية والدولية حول تغذية الرضع وصغار األطفال يف حاالت الطوارئ.

استشارات حول تغذية الرضع وصغار األطفال للنساء الحوامل والمرضعات من خالل المكالمات الهاتفية ويف خيام اليونيسف يف البسطة 

 والجعيتاوي.

لمتاحة المتعلقة بكل من ب للمجتمعات المتضررة فيما يتعلق بالخدمات ااعبر تطبيق الواتس  الدولية االتصاالتالطّبّية  اتتواصل منظمة المساعد •

 واالنفجارات. 19-كوفيد

 

 :والمعوقات فجواتال
 ؛ حيت انه يتم تقديم العديد من الخدمات عن بعد.الفعلي بالتواجد الرعاية تقديم على الكاملة بالقدرةالمنظمات من االلتزام  19-يمنع وباء كوفيد •

مع زيادة عدد اإلحاالت بعد التفجيرات، أفادت المنظمات بوجود و واإلحاالت قبل التفجيرات.كانت بعض المنظمات مثقلة بأعداد المستفيدين  •

 قوائم انتظار أطول.

ا  أفادت المنظمات التي تقدم أنشطة التوعية يف المناطق المتضررة بشدة أن نقص خدمات الرعاية الصحية األولية يف مناطق معينة يمثل تحديً  •

 يدين إىل اإلحالة إىل الخدمات المتخصصة.حيت يحتاج العديد من المستف

 المأوى  

 :االحتياجات
 أن الدعم يف إصالحات المأوب هو األولوية القصوب يف معظم المناطق،  الصليب األحمر اللبناين يجريهُيظهر تقييم االحتياجات المتعددة القطاعات الذي 

 ( كأولية رئيسية.6,100يف المائة من األسر المقيمة المستهدفة يف التقييم ) 35 على يزيد ما اعتبره حيت

 

 

 

 

 

 

 

 مطّوعة وفًقا الحتياجاتهم.ال تزال الشرائح الضعيفة من السكان، بما يف ذلك كبار السن أو األشخاص ذوو اإلعاقة، بحاجة إىل دعم ومساعدة  •

 

  

  من المستجيبين 68%

أبلغوا عن تلف الباب 

 الخارجي

 من األبواب  %58

 ال تغلق

 األسرمن  36%

أبلغوا عن أضرار جسيمة 

 بمنازلهم

 باألعمدة %12

 بالكمرات %10

 بالسقف %14

  من المستجيبين        %66

 لديهم نوافذ محطمة
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 :االستجابة
 ال تزال استجابة شركاء المأوب تستند إىل التقييمات من الباب إىل الباب وتحديد األهلية للحصول على المساعدة. •

مجموعة مقاومة للعوامل الجوية منذ بداية االستجابة، بما يف ذلك األشرفية وبرج حمود والجعيتاوي  4,458قام شركاء المأوب بتوزيع ما مجموعه  •

 يف المائة من جنسيات أخرب. 3يف المائة سوريون و 25يف المائة لبنانيون و 72ومن بين الذين تم الوصول إليهم،  .لكرنتيناومار مخايل والجميزة وا

أكبر و/أو تركيًزا من الالجئين والمهاجرين مع قيام الشركاء بتوسيع الت تستمر نسبة اللبنانيين  المتأثرين،وزيع إىل المناطق التي تستضيف عدًدا 

 الذين يتلقون المساعدة مقارنًة بجنسيات أخرب يف االنخفاض.

 
 

 المياه والصرف الصحي والنظافة  

 :االحتياجات
منها ال تحتوي على مياه جارية، إما بسبب مشاكل يف  130مبنى، تبّين أن  3939قام شركاء المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية بتقييم  •

مبنى لم يكن من الممكن الوصول إليها وقت الزيارة )سواء كانت غير مأهولة أو غير  386بناء الشبكة؛  وصالتالشبكة العامة المحلية أو تلف 

 بة يف التقييم(.راغ

كما تضرر نظام الصرف الصحي يف  على السطح بحاجة إما إىل اإلصالح أو االستبدال.خزان  5909مبنى، وهنا   737تضررت شبكات المياه يف  •

 مبنى. 470

غرفة بحاجة إىل  16غرفة تفتيش قامت بتقييمها مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان، بدعم تقني من اليونيسف، تم العثور على  26من بين  •

 اإلصالح.

 
 :االستجابة

 مبنى. 192خزان مياه حتى اآلن لخدمة  648مبنى، وتم تركيب  130تمت معالجة مشاكل توصيالت الشبكة يف  •

مجموعة من مستلزمات األطفال لألسر األكثر احتياًجا  624مجموعة من مستلزمات النظافة و 4,341وزع شركاء المياه والصرف الصحي والنظافة  •

 (.وكالة التعاون التقني والتنمية) كارنتيناو (،(، والرميل )كونسيرن وميديرالصليب األحمر اللبناينيف الباشورة فونسيير )

التوريد  وقام قسم تم االتصال بمزودي خزانات المياه المحليين لزيادة إنتاجهم لخزانات المياه لتلبية االحتياجات األكثر إلحاًحا يف المناطق المتضررة؛  •

 يف اليونيسف بتوسيع قائمة الموردين المعتمدين، وقام المصنعون بزيادة معّدل إنتاجهم ثالث أضعاف.

 
 

  اللوجستية  الخدمات  

 :االستجابة
أيًضا، تم  المعلومات.العسكري وإدارة  -وافق شركاء اللوجستيات على مفهوم للعمليات، بما يف ذلك األنشطة المقترحة بشأن التنسيق المدين  •

 إنشاء مجموعة على الواتساب للشركاء لثبالغ عن المشكالت ومشاركة التحديثات.

أبلغت مصلحة الجمار  قطاع اللوجستيات أن الشركاء يف المجال اإلنساين يمكنهم طلب تصريح خاص، من خالل نظام قائم بالفعل، يسمح  •

 سوم والضرائب.بالتخليص الفوري للبضائع، فضالً عن تعليق الر 

تحليل الفجوات واالحتياجات، ال توجد فجوات واحتياجات كبيرة من حيت الوصول إىل البنى  لوضع اللمسات األخيرة علىبعد المقابالت الثنائية  •

 التحتية القائمة و/أو الخدمات اللوجستية، مثل النقل أو تسهيل التخزين المشتر .
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 مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية )أوتشا(  
www.unocha.org 

 

 :والمعوقات فجواتال
 والدعم والتعاون.يف التنسيق، وكذلك يف الخبرة اللوجستية التقنية  لفجواتد شركاء اللوجستيات احدّ  •

بري ال تزال المعلومات المتسقة ويف حينها عن الخدمات اللوجستية والبنى التحتية المتاحة يف السوق تشكل فجوة، خاصة فيما يتعلق بالنقل ال •

 .واألصول الحايل، فضالً عن خدمات التخزين

فيما يتعلق بالمعلومات اللوجستية المحّدثة حول عمليات سلسلة التوريد النهائية، بما يف ذلك اإلجراءات اإلدارية وحالة  فجواتحدد الشركاء ال •

 .نقا  الدخول إىل الدولة

 
 
 

 العام  التنسيق
 يف  إطالقه  تمكما    اإلنساين  للعمل  القطري  الفريق  خالل  من  أجلها من عاجل نداء  تنسيق  تمو   كبيرة،  عاجلة  إنسانية  احتياجات بيروت  مرفأ  يف  االنفجارات  خلقت

 على مشروًعا 117 تحميل ويتم ،FTS على ؛(FTS) المايل التتبع نظام على به المتعلقة المالية والمساهمات العاجل النداء تتبع يتمو. أب/أغسطس 14

https://projects.hpc.tools/  .تعرض  والتي  المايل،  التتبع  نظام  موقع  على  صفحة المتحدة  األمم  وكاالت  بين  مشتركة  منسقة  استجابة  خطة   وكل  نداء  لكل 

 النداءات/االستجابة خطط تعدو . رالمتضرّ  للبلد الكلي التمويل من فرعية مجموعة هو التمويل هذا النداء؛/االستجابة خطة بمتطلبات المرتبط التمويل كل

 عمليات نطاق عن التقارير وإلعداد االستجابة وتنسيق لتخطيط اإلنساين للعمل القطرية الفرق تستخدمها التي اإلنسانية البرامج دورة من رئيسًيا جزًءا

 النقدية التبرعات ذلك يف بما عنها، غالمبلّ  اإلنسانية المساهمات جميع يسجل الذي المايل، عالتتبّ  نظام اإلنسانية الشؤون تنسيق مكتب يديرو. االستجابة

 اإللكتروين عن طريق البريد  المساهمات عن اإلبالغ يتم والمناصرة، المصداقية ولدواعي. الموارد يف والفجوات للتمويل اإلجمايل المبلغ لتسجيل والعينية،

fts@un.orgمزيدمع . المايل التتبع لنظام المتلقية والمنظمات المانحة الجهات أفادت كما اإلنساين التمويل تدفقات عن البيانات المايل عالتتبّ  نظام ينشرو 

 .هنا المايل التتبع نظام حول علوماتالم من

 

 

 

 

 

 

 :لمزيد من المعلومات، يرجى االتصال ب

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

  855 907 71 961+ :الهاتف ,giacobbe@un.org ,، مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية يف لبنانالشؤون اإلنسانية، مسؤول جياكوب انريكا 

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

https://fts.unocha.org/appeals/1009/summary
https://projects.hpc.tools/
https://projects.hpc.tools/
https://projects.hpc.tools/
mailto:fts@un.org
https://fts.unocha.org/appeals/1009/summary
https://fts.unocha.org/content/faqs-all-funding
mailto:rey@.org
mailto:giacobbe@un.org
http://www.unocha.org/
http://www.reliefweb.int/

