
 

 

 بيان صحافي 
 

في لبنان  19-الكوفيد استجابة األمم المتحدة لتفشي   
 

 بيروت، لبنان
  
مع القيود الجديدة   أقلمالت  لبنان  توجب علىاألسابيع األخيرة،    خالل  –  (األمم المتحدة)  2020أبريل  /نيسان  9  خميسال

وكاالت األمم المتحدة في تشاركت  في لبنان. 19-الكوفيدمن تفشي جائحة  للحدّ  منها محاولةٍ كالتي فرضتها الحكومة 
تعاونت مع جميع الشركاء المحليين اآلخرين، و ،المستجدة االستجابة لألزمة الصحية علىمساعدة لبنان العمل للبنان 

تجنب و ،واحتواءه مجتمع المدني، للعمل بشكل جماعي على منع انتقال الفيروسالحكومية وال جهاتال ذلك بما في
الطوارئ حالة  جّراءالتي تفاقمت قتصادية الجتماعية واالتحديات اللالمنّظمة كما استجابت  النظام الصحي. هاقإر

  الصحية.
    

بحالة لبنان  "يمرّ  :يكالوديو كوردون باإلنابة اإلنسانيةمم المتحدة في لبنان ومنسق الشؤون ألقال المنسق المقيم لو
أسرة كثّفت “لقد وأضاف:  ".هووقف انتقال طوارئ غير مسبوقة تتطلب منا جميعاً تكثيف إجراءاتنا الحتواء الفيروس

أكثر من أي وقت للتصدي لهذا الوباء. واليوم  ئهاجهودها لدعم الحكومة، وهي تعمل مع شركااألمم المتحدة في لبنان 
عرضًة الذين هم األكثر  األشخاصهذه األزمة على  ةوطأللتخفيف من  اَ ق والحاسم أساسّيالعمل المنسّ  تبرع، ُي مضى

 األكثر فقراً واألكثر ضعفاً". ولئكأي أضرر في جميع أنحاء لبنان، لل
 

توسيع نطاق عمليات االستعداد واالستجابة التابعة لوزارة الصحة  فيعلى الصعيد الصحي، ساعدت األمم المتحدة 
العامة اللبنانية، بما في ذلك التحديد السريع للحاالت وتشخيصها وإدارتها، وتحديد ومتابعة االتصاالت عند اإلمكان، 

  .الجهات المعنيةشركاء الوطنيين وبين الفعال  من خالل التنسيق
 

العاملين في الممرضات والممرضين  تدريب  نقابة الممرضات والممرضين في لبنان في  مع  األمم المتحدة  كما شاركت  
الوقاية معدات  استعمال  وعلى كيفّية    الوقاية من العدوى ومكافحتها  على وليةالرعاية الصحية األالمستشفيات وفي مجال  

 صفتهبمت األمم المتحدة الدعم الفني لمستشفى رفيق الحريري الجامعي، ، قدّ وعلى الصعيد الطبي أيضاً  .الشخصية
الالزمة  معدات االختبارالمنّظمة قّدمت قد لالحاالت.  استقبالو 19-ختبار الكوفيدإلجراء االرئيسي المرجع الطّبي 

ما ال يقل المستشفى جري ي. ومنذ ذلك الحين، 2020 فبراير/شباط 20األولى في منذ اإلعالن عن الحالة للمستشفى 
 اً راختبا 450حوالي  تمّكن من إجراءيل المستشفىتوسيع قدرة  تمّ سي في غضون أيام قليلةو ،يومياختبار  200عن 

معدات الوقاية  ةً منمجموع استلمتّول المستشفيات التي أإّن مستشفى رفيق الحريري الحكومي هو . الواحد في اليوم
من خالل توفير  فائقةسعة وحدة العناية الل على توسيع عمتّم ال باإلضافة إلى ذلكلمدة شهرين.  التي تكفيالشخصية 

 مستشفىالإلى  من تلك األجهزة  وأجهزة األشعة السينية المحمولة. كما قامت األمم المتحدة بتسليم أول جهاز    ستنّف   أجهزة
  .2020 أبريل/نيسان 3في 

  



 

 

الجبهات   مختلفعلى    نعمل"إننا    :قالت ممثلة منظمة الصحة العالمية في لبنان، الدكتورة إيمان شنكيتيفي هذا السياق،  و
 عندص والفحإجراء ، وبعين االعتبار المخاطرأخذ ورفع مستوى الوعي و ،واالستجابة بشكل أفضل تأهبلضمان ال

وإدارة الحاالت في في مستشفى رفيق الحريري الجامعي،  اتاالختبارإجراء ، والمبكرنقاط الدخول، والكشف 
  ".المصابينمن قد يكون على اتصال ب عالمستشفيات، وتتبّ 

  
ألسر للرعاية الصحية ودعم االمالي  الدعم زيادةإلى  فتسعى األمم المتحدةعلى المستوى االجتماعي واالقتصادي، أّما 

 اتمعلومات وتوجيهمناشير تتضّمن  وقاية من العدوى ولل  الالزمةالعدة  توزيع    ما في ذلكب،  ى بالعدوأفرادها    أصيبالتي  
تشخيصي الختبار  اللالسداد التشاركي  من  شركات التأمين  تغطية    منإعفاء كل من ال يستفيد    هذا باإلضافة إلى.  أساسية

 توسيععلى  تعمل األمم المتحدة أيضاً  .ة التي يحملهاجنسيالبغض النظر عن  وذلك ،لعالج في المستشفىلو للفيروس
 تهدفخطة طوارئ    وإطالقتحويالت نقدية القيام بمن خالل  ،  منهم، وال سيما الفقراء ضرريندعم الدخل المباشر للمت

 ألسر مدرج أيضاً األخرى ل تكاليفالإن تخفيض  .بشكل مؤقتوذلك  لخسارة عملهمعمال المعرضين لا لدخإلى دعم 
تقديم الدعم للشركات ى الضرائب الوطنية والمحلية، باإلضافة إلتعليق دفع  من حيثعلى جدول أعمال األمم المتحدة 

  االقتصادي. هانشاط يزتعز غيةب
  

مع أكثر المنّظمة حاليّاً  ناقش، تاألماميةالمواجهة خطوط على  التي هي دعم السلطات والمجتمعات المحليةومن أجل 
جميع أنحاء لبنان، كيفية تنسيق استجابتهم بما يتماشى مع التوجيهات على  منبلديات  التحادات رئيسمن عشرين 

  .المناسبة اقتراح الحلولو ،المستوى الوطني، وتحديد االحتياجات
  
لمنع انتشار ، بما في ذلك الحجر الصحي الصارم لالزمةا االحترازية جميع اإلجراءاتلنفسها خذت األمم المتحدة اتّ و

 مع، وسكريعمدني و 11000كثر من ا التي تضّم في صفوفها في جنوب لبنان حفظ السالم قوات بينالفيروس 
 .محليةال مجتمعاتال
  

 نشر بما في ذلك، على األفراد على االستجابة لآلثار الثانوية للعزلة وتأثيرها االقتصادي  اً تعمل األمم المتحدة أيض
 تهميشهنّ واحتمال ،  المنزلية واألسرية هنّ مسؤوليات، وزيادة عنف المنزليخطر تعرض النساء للازدياد حول  تقارير

  على المدى الطويل.سوق العمل  بشكل أكبر في
  

ً لممثل رأساً على عقب في  انقلبقد  ةيوميال تهمنمط حياحياة األطفال وإّن " :اليونيسف في لبنان يوكي موكو ةوفقا
ً بالتالي أصبحت وغضون أسابيع قليلة.   19-بالكوفيدفقط ال تتأثر ، فهي تواجه أزمة مضاعفة العائالت األكثر ضعفا

ً   بالوضع االقتصادي   بل ساهم في تنفلونزا أن  إلبأعراض ا  ةالمرتبط  االجتماعيةة  . عالوة على ذلك، يمكن للوصمأيضا
 فيالبعض  همبعض الناس دعميلكي  األنسب الوقتهو  اآلنالمزيد من الصعوبات في حياة األسر الضعيفة. خلق 

بشكل  النظافة الصحيةالمعلومات والمياه وخدمات الوصول إلى إمكانية الرعاية الصحية و مع تأمين، همتمجتمعا
  ".منصف

  
ما يتعلق بالالجئين في لبنان، قامت األمم المتحدة بتعزيز تدابير التأهب والوقاية واالستجابة في المراحل األولى  يف

من و  صحة ورفاه الالجئين والعاملين في المجال اإلنساني في جميع أنحاء البالد.ل  ، وذلك مراعاةً 19-الكوفيد من أزمة
شركاؤها في حملة توعية واسعة النطاق مع  األمم المتحدة  تعاونتاتباع تدابير النظافة الوقائية،  في  أجل دعم الالجئين

 خالل شهراألخرى على الالجئين    التنظيفصابون ومواد التوزيع  ب  ، وقامتبداية تفشي المرض ذومتعددة الوسائط من
 تعملو .حيث يعيش الالجئون المكتظة جماعيةالمالجئ الو تجمعات الخيمفي حلقات توعية كما نظمت  .فبراير/شباط

اآلن واستناداً إلى األدلة  لغاية .لوازم النظافة الصحيةتوزيع والتوعية حملة من  المرحلة الثانيةعلى حالّياً  المنظمة
مقيم خارج المخيمات.   واحد  الالجئين في لبنان باستثناء الجئ فلسطيني  بين  19-لكوفيدالمتوفرة، ال توجد حاالت مؤكدة ل

طوارئ   وضع خطةومع ذلك، تعمل األمم المتحدة بشكل وثيق مع السلطات اللبنانية المعنية والمنظمات اإلنسانية على 
من أجل تفادي  مكتظة.ال سيما في األماكن الوبين الالجئين،  19-الكوفيد يتفشّ  لعزل واالحتواء في حالإلجراءات ا



 

 

العناية   اتوحدو  ياتالمستشف  ةرهاق النظام الصحي، تدعم وكاالت األمم المتحدة الحكومة من خالل توسيع قدرإة  إمكانّي
 .في الوقت المناسبو 19-بالكوفيدلجميع المصابين  اً صبح الحصول على العالج ممكني لكي، الفائقة

 
كثفت جهودها لتطوير حلول ، فعلى قطاع التعليم جائحةالجماعي للتخفيف من تأثير الحثت األمم المتحدة على العمل  و

والتعليم العالي في تطوير  التربيةتدعم األمم المتحدة وزارة استمرارية التعليم. وإغالق المدارس لضمان عن بديلة 
كما وستقوم   .في هذا المجالالمحرز  تقدم  التراقب  ، وسالتعلم عن بعد في البالد وفقا لالستراتيجية التي وضعتها الوزارة

باإلضافة إلى ذلك،  .للطالب التعليم الجيد والشاملية ضمان استمرارلحكومة للتحديد الثغرات، وتقديم الدعم الفني ب
  لالجئين الفلسطينيين في لبنان. 65برنامج التعلم الذاتي في مدارسها الـ  لمتحدةاألمم ا تنفذ
  
االجتماعي، وسائل التواصل أطلقت منظومة األمم المتحدة العديد من حمالت التوعية على وسائل اإلعالم التقليدية وو

تم إعداد العديد من المواد اإلعالمية لزيادة  ،بالتنسيق مع الشركاء المحليين. والناس عبر التواصل المباشر معوكذلك 
إلى توجيه الحمالت  هدفت. ووملصقات ورسوم بيانيةتتضمن فواصل إعالنية  جميع شرائح المجتمع عند الوعي

تحدي األيادي النظيفة من أجل لبنان آمن، ودحض األخبار عبر   غسل اليدين بشكل صحيحأهمية    حول  رسائل توعوية
اإلعالمية   كما سعت الحمالتواالستقرار، وتصحيح المفاهيم الخاطئة.  التماسك االجتماعي  على    السلبيوتأثيرها  الكاذبة  

وحقوق اإلنسان بما في ذلك   نفسيةالصحة ال  واإلحاطة بموضوع  ،إلى تقديم الدعم والتحفيز لألطفال أثناء التعلم عن بعد
في   صوالفحإجراء  أهمية  على    والتشديد  االجتماعي،  األجانب والوصم ُرهابعدم التمييز ومكافحة خطاب الكراهية و

 .أماكن االحتجاز


