
 
 

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
 .2020أغسطس/آب  14دوالر منذ إطالق النداء اإلنساين العاجل يف  مليون 56.3تم استالم •
مجموعة لمقاومة الطقس ودعم أعمال اإلصالحات البسيطة وإعادة  7,339وتم توزيع  •

 التأهيل.

جلسة للعناية بالجروح لما ال يقل عن  1,116استشارة و 2,788تم توفير ما ال يقل عن  •

 مريًضا. 7,689

مبنى، وتم تسليم ما يقرب من  155المناطق الحضرية يف تم إصالح وصالت شبكة  •

 مجموعة من مستلزمات النظافة. 4,500

أكثر من  •  جلسة إسعافات أولية نفسية. 2,900تم تقديم 
طن إىل مرفأ بيروت وتم  12,500طن متري من دقيق القمح من أصل 8,707وصل  •

 تفريغها. 

 إلنسانية يف مرفأ بيروت.تم إنشاء وحدتين متنقلتين لتخزين الحمولة والبضائع ا •

 

 

 

117 
 عدد المشاريع

56.3 
 المستلم التمويل

 ()بالدوالر األمريكي

 344.5 
 الماليةالمتطلبات 

 ()بالدوالر األمريكي

 انفجارات مرفأ بيروت  :لبنان
 9تقرير الحالة رقم 

 2020سبتمبر/أيلول  2اعتباًرا من 

16.3% 
 تم تمويل

  4لقطة مقّربة لمبنى تم تدميره يف أعقاب تفجيرات مرفأ بيروت يوم 

 .2020أغسطس/آب 

 تصوير: أوتشا  

 مليون دوالر 

 أمريكي
 مليون دوالر 

 أمريكي
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 عامة عن الحالة لمحة 
 

أغسطس/آب، بدأ المجتمع اإلنساين والمجتمع المدين والمبادرات الخاصة يف االستجابة من خالل   4مباشرة بعد التفجيرات التي وقعت يف مرفأ بيروت يف  

وصلت حموالت اإلمدادات إىل بيروت خالل أيام. وتعهد المانحون بتقديم مئات الماليين من  للمتضررين.توفير المساعدة المنقذة للحياة والحماية 

مليون  344.5مليون دوالر؛ وتم إطالق نداء إنساين عاجل لمدة ثالثة أشهر للحصول على  14.5الدوالرات؛ وصرفت الصناديق المشتركة لألمم المتحدة 

 دوالر.

بعد التوزيع الفوري لمجموعات مقاومة الطقس، ينتقل  االستجابة إىل شهرها الثاين، تتطور االحتياجات، وبالتايل فإن االستجابة تحول تركيزها.مع انتقال 

 .شركاء المأوى إىل مرحلة المال مقابل المأوى، فضالً عن العمل على اإلصالحات متوسطة األجل ومشاريع وأنشطة إعادة التأهيل طويلة األجل

توفير دعم  وبالمثل، يف حين أن احتياجات اإلسعافات األولية النفسية الحرجة ال تزال قائمة، هناك تركيز متزايد من قبل شركاء الحماية والصحة على

 نفسي واجتماعي للصحة العقلية على المدى الطويل.

إن زيادة مخاطر  بالغ األهمية، ويتجاوز التأثير السلبي على التعليم األضرار المادية.وبالمثل، فإن اإلصالحات المادية وإعادة بناء المرافق التعليمية أمر 

مرارية التسرب المدرسي، وزيادة ضعف األطفال المهمشين وذوي االحتياجات الخاصة، وكذلك اآلثار الالحقة للصدمة على المتعلمين، تعرض للخطر است

 التعليم الجيد وستحتاج إىل معالجة.

 ر شركاء المياه والصرف الصحي والنظافة يف تقديم الدعم الفوري من خالل نقل المياه بالشاحنات وإصالح وصالت شبكة يف المناطق الحضرية،مع استمرا

 فإنهم أيًضا على اتصال بالسلطات البلدية لمعالجة قضايا الصرف الصحي التي تقع خارج النطاق والقدرات التقنية للمستجيبين اإلنسانيين.

طن متري من مخزون الصوامع وقت التفجيرات،   15000طن متري من القمح، والتي يتم تفريغها يف مرفأ بيروت استجابًة لخسارة    12,500توزيع    سيتم

 على المطاحن يف جميع أنحاء لبنان لدعم األمن الغذايئ إىل أبعد من المنطقة المصابة على الفور.

أكبر على القدرة  19-ال تزال متضررة، فإن التقارير عن العاملين الصحيين المصابين بـكوفيد يف حين أن العديد من المستشفيات والعيادات تؤثر بشكل 

حالة جديدة يف الفترة من  80مع تسجيل  - 679سبتمبر/أيلول، بلغ عدد العاملين الصحيين المشخصين  2اعتباًرا من  على تقديم الخدمات الصحية.

يف  97حالة، من ضمنها  348هذا يف سياق يستمر فيه عدد المرضى يف المستشفى يف االرتفاع، ليصل إىل  فقط. سبتمبر/أيلول 1أغسطس/آب إىل  30

تم إعادة توجيه ثالثة فرق للطوارئ الطبية قد تم نشرها يف البداية  مشغولة. 19-يف المائة من األسرة المخصصة لـكوفيد 60ووحدات العناية المركزة، 

والوقاية من العدوى والسيطرة عليها يف هذه  19-ن توأمتها مع ستة مستشفيات حكومية لزيادة القدرة على إدارة حاالت كوفيدلالنفجارات حيث تم اآل

 المرافق.

 
 

 
  

 االستغالل واالعتداء الجنسيجلسات الحماية من 

ستغالل ُعقدت أول جلستين يف سلسلة من جلسات التوعية التثقيف حول الحماية من االستغالل واالعتداء الجنسي من قبل شبكة لبنان للحماية من اال

ما يف ذلك المنظمات المجتمعية يف الجلسات مفتوحة لجميع الجهات الفاعلة اإلنسانية، ب سبتمبر/أيلول. 1أغسطس/آب و 20واالعتداء الجنسي يف 

 عامل يف الخطوط األمامية خالل األشهر الثالثة المقبلة.  800يجري تقديم دورات إضافية باللغتين العربية واإلنجليزية، بهدف الوصول إىل   طليعة االستجابة.
  

  

 الحاالت الجديدة
598 

 

 مجموع الحاالت

18,375 

 الوفيات
177 

 الحاالت التي تم شفائها

5,195 
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 التمويل
 344.5أغسطس/آب، إىل الحصول على  14ء اإلنساين العاجل الصادر يف تسعى استجابة األمم المتحدة المنسقة النفجارات مرفأ بيروت، من خالل الندا

شخص  300,000مشروًعا تستهدف  117مليون دوالر لتلبية االحتياجات الفورية المنقذة للحياة لمدة ثالثة أشهر؛ ويتم تحميل 

وتُسجّل خدمة التتّبع المايل جميع المساهمات  خدمة التتّبع المايل.ويتم تتّبع التمويل من أجل االستجابة على   /https://projects.hpc.toolsعلى،

هناك حاجة ماسة إىل التمويل، حيث تم تمويل النداء  رد.اإلنسانية المبلغ عنها وتقدم معلومات محّدثة عن المبلغ اإلجمايل للتمويل والفجوات يف الموا

 .هنالمزيد من المعلومات عن خدمة التتّبع المايل  يف المائة. 17اإلنساين العاجل للبنان بأقل من 

 

 

ذي أطلقه البنك الدويل، بناًء على تقييمات االحتياجات اإلنسانية واستكمالها واالستجابة لها، تقدر النتائج األّولية للتقييم السريع لألضرار واالحتياجات ال

 مليار دوالر يف الخسائر. 3.5-2.9مليار دوالر يف األضرار وما بين  4.6إىل  3.8األورويب، أن االنفجارات تسببت فيما بين بالتعاون مع األمم المتحدة واالتحاد 
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$23,787,976
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  االستجابة اإلنسانية 

 الحماية  
  :االحتياجات

من بين ما يقرب من  الحماية المباشرة واإلحاالت.أجرى شركاء الحماية تقييمات سريعة لتحديد المزيد من األشخاص الذين يحتاجون إىل خدمات  •

أكثر من    2,300 يف المائة عن حاجتهم إىل خدمات الحماية والدعم النفسي واالجتماعي، باإلضافة إىل المواد الغذائية   60أسرة تم االتصال بها، عّبر 

 وغير الغذائية والنقود.

 

 :االستجابة
رليس وتابيطا دوركاس واليونيسف خدمات الدعم النفسي واالجتماعي المجتمعية للفتيان والفتيات قدمت منظمة منظمة طفل الحرب هولندا وبورد •

أكثر من   طفل ومقدم رعاية يف أماكن صديقة لألطفال ومن خالل أنشطة التوعية. 2,000المتضررين، فضالً عن مقدمي الرعاية، لتصل إىل 

أكثر من جلسة  203خالل فترة التقرير، تم توفير  • مجموعة كرامة. تم   305جلسة؛ تم توزيع  2,900إسعافات أولية نفسية إضافية، بلغ مجموعها 

خالل هذه األنشطة، أوىل الشركاء اهتماًما خاًصا لتحديد وإحالة األشخاص  أسرة وتقييم فردي.  9,000خدمة إلدارة الحاالت؛ وتم إجراء أكثر من    26إجراء  

 ك المعرضين للعنف الجنسي والعنف القائم على النوع االجتماعي.المعرضين للخطر، وخاصة أولئ

أكثر من  • شريكًا على األنشطة المتعلقة بالحماية، مثل اإلسعافات األّولية النفسية، والدعم النفسي واالجتماعي،  80منذ بداية االستجابة، تم تدريب 

 االجتماعي وأنشطة التوعية.وتقديم الخدمات الطارئة للعنف الجنسي والعنف القائم على النوع 

أغسطس/آب، استهدف نظام مراقبة الحماية التابع للمفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين أولئك المعروف أنهم يعيشون على   14منذ   •

 النتائج كما يلي: كيلومترات من االنفجارات. خمسبعد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الشركاء

 

  

 52%   63%  

233 9,458 

 11%   32%  
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 التعليم  
 :االحتياجات

 ماسة إىل الدعم إلعادة تأهيل المدارس، ومع اقتراب بداية العام الدراسي، هناك حاجة أيًضا إىل دعم عاجل للتعلم عن بعد.هناك حاجة  •

مبنى للجامعات الخاصة يف  14مبنى تابًعا للجامعة اللبنانية و 22وتشير التقديرات إىل تضرر منشآت التعليم العايل من جراء االنفجار، بما يف ذلك  •

 ة، بما يف ذلك المختبرات العلمية لكليات الطب.األشرفي

إن زيادة مخاطر التسرب المدرسي، وزيادة ضعف األطفال المهمشين وذوي االحتياجات الخاصة،  يتجاوز األثر السلبي على التعليم األضرار المادية. •

 للخطر.وكذلك اآلثار الالحقة للصدمة على المتعلمين، تعرض استمرارية التعليم الجيد 

والبرامجي لالنفجارات على شركاء المنظمات غير الحكومية التعليمية يف بيروت وجبل أجرى شركاء التعليم تقييًما سريًعا لكل من األثر الهيكلي  •

 لبنان، وكانت النتائج كما يلي:

 

 :االستجابة
شابًا ومراهًقا يف خيام اليونيسف  186قامت منظمة هوبس غير الحكومية بتنفيذ أنشطة ترفيهية، بما يف ذلك جلسات رياضية من أجل التنمية، لـ  •

 يف الكرنتينا وكرم العريش والبسطة.

 األمن الغذائي  
 :االستجابة

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

 الشركاء

  
 

29 
 74,600 21,200 13 

 
30  

15 8

خفيف متوسط شديد

1 

24  
  

 

13  
2,750 
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 31طن متري حتى  8707طن متري من دقيق القمح، حيث تم تفريغ  12500وتستمر عمليات تفريغ شحنة برنامج األغذية العالمي البالغ  •

سيتم توزيع  ألف طن متري من مخزون الحبوب المخزنة يف الصوامع وتأثرها باالنفجارات. 15وتأيت هذه الشحنة كاستجابة لخسارة  أغسطس/آب.

 جراًما لمدة شهرين. 117القمح على المطاحن يف جميع أنحاء البالد لدعم األمن الغذايئ يف البالد عن طريق زيادة وزن عبوة الخبز بمقدار دقيق 

التوجيهات منظمة على عمليتي التبرع وتوزيع بدائل لبن األم لضمان تقديم دعم التغذية االصطناعية بما يتماشى مع    16قام شركاء التغذية بتدريب   •

 الدولية.

 

 الصحة   
 :االحتياجات

 تواصل المجتمعات اإلبالغ عن وجود حاجة كبيرة لخدمات الصحة النفسية والدعم النفسي االجتماعي. •
من تفشي فيروس  4هناك نقص يف معدات الحماية الشخصية لالستخدام اليومي من قبل المجتمعات المحلية حيث أن لبنان يف المرحلة  •

 مع انتشار العدوى المجتمعية بين مجموعات متعددة يف العديد من المناطق. 19-كوفيد

 مزيد من التدريب على اإلسعافات األّولية النفسية يف ضوء االحتياجات الهامة للصحة النفسية والدعم النفسي االجتماعي. •

 

 :االستجابة
 الخدمات الصحية

 الطبية المتنقلة والمحطات الطبية والرعاية المنزلية(الخدمات الصحية اإلرشادية )الوحدات 

جلسة للعناية بالجروح، إىل ما ال يقل عن  1116استشارة وما ال يقل عن  2788تم تقديم مجموعة من الخدمات الطبية، بما يف ذلك ما ال يقل عن  •

مؤسسات اإلمام الصدر، إنارة، الهيئة الطبية الدولية، منظمة أطباء بال حدود، منظمة فرسان مالطا، مستشفى  مريًضا من قبل الشركاء التاليين:  7689

 رحمة، باإلضافة إىل جمعية كاراغيوسيان، المقاصد ومؤسسة عامل الدولية. 

 

 الرعاية الصحية األولية والصحة النفسية والدعم النفسي االجتماعي.

ممرًضا للرعاية الصحية األولية وممرًضا مجتمعًيا للصحة النفسية يف مركز للرعاية الصحية األّولية قد تأثّر يف برج  11نشرت مؤسسات اإلمام الصدر  •

 189صندوًقا من األدوية على  798مريًضا ووزعت صيدليتها  126استشارة على مدار خمسة أيام؛ كما عالجت عيادات أجيالنا  659حمود وأجريت 

 وقدمت الهيئة الطبية الدولية  صحة لديهم أيًضا برعاية خمس عمليات جراحية.مريًضا. وقام قسم ال

أكثر من  1161مجموعة من الخدمات إلجمايل عدد مرضى  • دواء على  680مريًضا يف برج حمود ومار مخايل وعائشة بكار، وصرفت كاريتاس لبنان 

 مستفيداً. 228

مريًضا يف برج   191اإلسعافات األّولية النفسية، حيث نجحت الهيئة الطبية الدولية يف الوصول إىل  قدم كاريتاس لبنان والهيئة الطبية الدولية جلسات   •

كما قدمت الهيئة اليسوعية لخدمة الالجئين خدمات الدعم النفسي واالجتماعي، واإلسعافات األّولية النفسية،  حمود ومار مخايل وعائشة بكار.

قدم فريق الطوارئ يف  مريًضا.  32شخًصا متضرًرا، باإلضافة إىل توزيع األدوية المؤثرة على النفسية على    319وجلسات التوعية والتثقيف النفسي لـ  

قامت منظمة  إحالة منذ بداية االستجابة. 70تدخاًل يف مجال الصحة النفسية والدعم النفسي االجتماعي و 353منظمة أطباء العالم ما مجموعه 

إىل المزيد من النساء واألطفال الذين يحتاجون إىل خدمات الصحة النفسية والدعم النفسي االجتماعي. وحتى اآلن، رستارت بتوسيع خدماتها لتصل  

 امرأة وأربعة أطفال، وستدعم هيئة األمم المتحدة للمرأة االستجابة جزئًيا. 117تم تحديد 

بالًغا وعشرة أطفال عبر اإلنترنت.  18تعزيز إعادة التأهيل والصمود لـقدمت الرابطة الدولية للقيم اإلنسانية / مؤسسة فن الحياة ورشة عمل حول  •

شخًصا   68شخًصا على تعزيز إعادة التأهيل والصمود، وعقدت ورش عمل حول تعزيز إعادة التأهيل والصمود لـ  11بداية االستجابة؛ تم تدريب   ومنذ

 بالًغا وعشرة أطفال.
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 الرعاية الصحية الثانوية

رة إعادة توجيه ثالثة فرق للطوارئ الطبية قد تم نشرها يف البداية لالنفجارات حيث تم اآلن توأمتها مع ستة مستشفيات حكومية لزيادة القدتتم  •

 والوقاية من العدوى والسيطرة عليها يف هذه المرافق. 19-على إدارة حاالت كوفيد

 

 المستشفياتدعم 
 31السويسرية للتنمية والتعاون/المعونة اإلنسانية وهو فريق متخصص يف رعاية "األم والطفل"، قد أنهى انتشاره يف إن فريق الطوارئ الطبية للوكالة 

كما شمل إعادة التأهيل المؤقت للمستشفى إصالحات  قسم العيادات الخارجية يف مستشفى الكرنتينا اآلن مع موظفين محليين. أغسطس/آب. ويعمل

باإلضافة إىل ذلك، التزمت الوكالة السويسرية للتنمية  زة لحديثي الوالدة، ووحدة العناية المركزة لألطفال، وغرفة العمليات، وجناح.داخل وحدة العناية المرك

 مليون دوالر. 1.1والتعاون/المعونة اإلنسانية بإعادة بناء قسم طب األطفال على مدى األشهر الستة القادمة بميزانية قدرها 

 

 ات والتوزيعاألدوية واإلمداد
مطهر وقفازات ومياه للشرب على المجتمعات المتضررة، كما تم تقديم   2000مجموعة نظافة و 2,098قناع و 18,000تم توزيع ما ال يقل عن  •

المعونة  ن:مركًزا للرعاية الصحية األّولية وثمانية مستشفيات ووحدتين طبيتين متنقلتين من قبل الشركاء التاليي 19الخدمات إىل ما ال يقل عن 

 األمريكية لالجئين يف الشرق األدىن، الهيئة الطبية الدولية، منظمة أطباء بال حدود، منظمة اإلغاثة الدولية.

 مجموعة كرامة. 220بدعم من صندوق األمم المتحدة للسكان، قام كل من مقاصد ومخزومي بتوزيع  •
مليون قطعة من إمدادات الوقاية الشخصية   6.3مستشفى؛ تم توزيع    27الوقاية الشخصية إىل  طًنا من معدات    34ومنذ بداية االستجابة، تم تسليم   •

 إىل وزارة الصحة العامة. 19-مليون قطعة من إمدادات الوقاية الشخصية وكوفيد 1.4على خمس نقاط عبور حدودية؛ وتم التبرع بـ  19-وكوفيد

 

 رفع الوعي
والجمعيات الخيرية المسيحية األرثوذكسية الدولية جلسات المشورة والتوعية حول تغذية الرضع وصغار األطفال إىل حتى اآلن، قدمت اليونيسف  •

 مجموعة كرامة. 148من النساء الحوامل والمرضعات ومقدمي الرعاية، بما يف ذلك مرحلة ما قبل الوالدة والرضاعة الطبيعية، ووزعت  1009

 . 19-ول تغذية الرضع وصغار األطفال، وتواصل مؤسسة مخزومي أيًضا تقديم جلسات توعية حول كوفيدباإلضافة إىل جلسات المشورة ح

 
 :الفجوات والمعوقات

لكلوي وأدوية ال يزال الوصول إىل األدوية يمثل عائًقا، خاصة العالجات غير المتوفرة يف مراكز الرعاية الصحية األّولية، بما يف ذلك أدوية الفشل ا •

 مزمنة األخرى.األمراض ال

ويف نفس الوقت، أبلغ الشركاء أيًضا عن نقص يف اإلمدادات  الصعوبات يف اللوجيستيات وإجراءات التخليص تؤخر تسليم اإلمدادات الطبية. •

 الطبية، فضالً عن معدات الوقاية الشخصية للعاملين.

المتخصصين لتغطية مجاالت إضافية؛ فمعظم المتخصصين المتفرغين لديهم عدد وقد أفاد بعض الشركاء بوجود نقص يف العاملين الميدانيين  •

 كبير من القضايا بسبب االنفجارات وال يمكنهم المشاركة يف التوعية، مما أدى إىل إحالة المستفيدين إىل المراكز.

 

 المياه والصرف الصحي والنظافة   
 :االحتياجات

 لصحي تقع على مستوى المبنى الفردي.غالبية األضرار من حيث المياه والصرف ا •
خزانًا  3584مبنى متضّررة، وأن  1339مبنى يف المناطق المتضّررة أن أنظمة المياه يف  5355أظهر تقييم قطاع المياه والصرف الصحي والنظافة لـ  •

التقييمات البعيدة عن موقع  شارتمبنى. وأ 647على السطح قد تأثرت وتحتاج إىل التدخل/االستبدال؛ كما تضرر نظام الصرف الصحي يف 

 االنفجارات إىل ضرر ضئيل أو منعدم.
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 :االستجابة
مبنى  310تم إصالح الشبكات الداخلية لـ مبنى. 155بناًء على التقييم، قامت فرق السباكة بإصالح الوصالت التالفة بشبكة المناطق الحضرية يف  •

يتم توفير المزيد من دعم المياه والصرف الصحي والنظافة من خالل نقل  خزان مياه جديد الستعادة إمدادات المياه. 873إضايف حيث تم تركيب 

 المياه بالشاحنات إىل المناطق التي ال تصل إليها الشبكة.

 ه بالشاحنات، وخدمات التخلص من الحمى، ودعم المرافق الطبية.تقوم ثالثة خطوط ساخنة بجمع المعلومات وتقديم المساعدة بشأن نقل الميا •

 مكالمة والرد عليها من قبل فرق السباكة تحت الطلب. 42وحتى اآلن، تم استالم 

ة يتواصل شركاء المياه والصرف الصحي والنظافة بشكل وثيق مع بلدية بيروت بشأن قضايا الصرف الصحي التي تقع خارج النطاق والقدرات الفني •

 لفرق السباكة الحالية.

 مجموعة من مستلزمات النظافة لألسر األكثر احتياًجا يف الباشورة فونسيير والرميل والكرنتينا وبرج حمود. 4485وّزع شركاء القطاع  •

 

 الخدمات اللوجستية  
 :االستجابة

 
 

 اتحاد محطة حاويات بيروت  المصدر:

 

وحدة تخزين متنقلة أقيمت يف مرفأ بيروت للبضائع اإلنسانية والجمارك، بما  12أنشأ برنامج األغذية العالمي سعة تخزين معززة مؤقتة من خالل  •

 الغذائية المعبأة والمواد غير الغذائية.يف ذلك المواد 

 

 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 
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