
 
 

اإلنسانية (أوتشا) هي تنسيق االستجابة العالمية للطوارئ إلنقاذ األرواح وحماية الناس يف األزمات مهمة مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون 

  نحن ندعو إىل العمل اإلنسا� 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 اإلنسا�

 أبرز النقاط
 المحتاجین من خدمات الحمایة. شخص تقریبًا من  152ألف شخص من بین  36استفاد  •
وجبة ساخنة/جاھزة لألكل. كما تلقى ما   209,000تمت تغطیة حوالي سبعین في المائة من االحتیاجات المحّددة للمساعدة الغذائیة العینیة من خالل توزیع ما یقّدر بنحو  •

إلى ذلك، منذ النصف الثاني من شھر أغسطس/آب، تلقى ما یقرب من  شخص قسائم غذائیة. باإلضافة  2200شخص طرود غذائیة عینیة وتلقى  83,000یقرب من 
 مؤسسة متناھیة الصغر وصغیرة ومتوسطة الحجم إما بإعادة التأھیل أو بالمساعدة المالیة.  200شخص مساعدات نقدیة متعددة األغراض، وتم دعم أكثر من  27,800

شقة   243شقة وتغطیة إعادة التأھیل لـ  1015أسرة. وجاري تغطیة اإلصالحات الطفیفة لـ 14,500ي أسرة بالنقد مقابل اإلیجار، من إجمال 188تم دعم أكثر من  •
 شقة أخرى. 6,500شقة وإعادة تأھیل  22,000أخرى. إن العمل مستمر لتلبیة االحتیاجات البارزة، ویخطط شركاء المأوى إلجراء إصالحات طفیفة لـ 

مبنى تقریبًا. ویغطي ھذا ثلثي االحتیاجات المعروفة حتى اآلن. كما تم  1000أسرة) داخل  4,000شخص (تقریبًا  20,000تم إعادة توفیر إمدادات المیاه لـحوالي  •
 مجموعة مستلزمات أطفال.  840مجموعة نظافة و 6400مضخة، وتوزیع حوالي  230خزان و 3300تركیب أكثر من 

 خزان میاه مؤخًرا. 80ي والنظافة للمرافق الطبیة، بما في ذلك مستشفى الجعیتاوي، حیث تم تركیب استمر توفیر اإلمدادات الطبیة وخدمات المیاه والصرف الصح  •
 وحدة تخزین متنقلة في مرفأ بیروت لزیادة سعة التخزین.  12ال یزال ھناك  •
 

 الضعف االجتماعي واالقتصادي لكل منطقة 

 

 انفجارات مرفأ بيروت  : لبنان
  12تقرير الحالة رقم

 2020 أكتوبر/تشرين األول 15اعتباًرا من 

 2020أكتوبر/تشرین األول  9تم تحدیث الخریطة اعتباًرا من 
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 الحالة عامة عن لمحة 
لشركاء حاضرین في المراكز المجتمعیة، ال یزال ھناك مخاوف كبیرة بالنسبة لتوفیر الحمایة. لذلك ال تزال أنشطة التوعیة المجتمعیة مكونًا مھًما في استجابة الحمایة. ویظل ا

 .حیث یتم تقدیم الخدمات بطریقة متكاملة
 

 .شخص  150.000النطاق للمساعدات النقدیة متعّددة األغراض التي تھدف أیًضا إلى تغطیة االحتیاجات الغذائیة لـ    تستمر المساعدة الغذائیة، جنبًا إلى جنب مع التوزیع الواسع
 

ناًء علیھ، األكثر ضعفًا من السكان. وبال یزال استمرار توفیر خدمات الصحة النفسیة والدعم النفسي االجتماعي مكونًا رئیسیًا لالستجابة الصحیة، خاصةً لكبار السن والشرائح 
یون أیًضا تقدیم جلسات ال تزال االستجابة الصحیة تركز على توفیر خدمات التوعیة الصحیة، بما في ذلك الرعایة المنزلیة وخدمات التمریض. ویواصل الشركاء الصح 

نجابیة. ویواصل عدد من الشركاء أیًضا دعم مراكز الرعایة الصحیة  اإلسعافات األّولیة النفسیة واالستشارات في مجال العنف القائم على النوع االجتماعي والصحة الجنسیة واإل
، بما في ذلك معدات الوقایة  األّولیة وتقدیم الرعایة في حاالت الطوارئ واالستشارات الطبیة واستشارات تغذیة الرضع وصغار األطفال. وجاري توزیع اإلمدادات الطبیة

 .الشخصیة
 

شخص في شھري أغسطس/آب وسبتمبر/أیلول. وفي محاولة  23,000رزمة خاصة بالحمایة من الظروف المناخیة على أكثر من  7,500فیما یتعلق بالمأوى، تم توزیع 
البسیطة وإعادة باإلضافة إلى اإلصالحات    لالنتقال من االستجابة الفوریة إلى االستجابة متوسطة األجل، یمضي شركاء المأوى حالیًا قدًما في تقدیم الدعم النقدي مقابل اإلیجار،

الجاري  في المائة من االحتیاجات في ھذا الصدد لم یتم تغطیتھا بعد، ومع اقتراب فصل الشتاء، تظل إعادة التأھیل أحد المجاالت الرئیسیة للعمل 95التأھیل. ما یقرب من 
االستجابة، حیث تعرض كل مبنى لنوع مختلف من الضرر وبالتالي یتطلب   -ووتیرة    -للشركاء. وتضیف أنماط المباني المختلفة والكثافة الحضریة العالیة بشكل كبیر إلى تعقید  

ا ما كانت تأوي الشرائح األكثر  استجابة مخصصة. باإلضافة إلى ذلك، كان العدید من المساكن التراثیة وذات الدخل المنخفض في ظروف سیئة بالفعل قبل االنفجارات، وغالبً 
 شركاء المأوى زیادة قدراتھم التقنیة، تتأثر وتیرة االستجابة بالقدرة على إشراك المقاولین بسرعة واالستجابة لالحتیاجات المحّددة. ضعفًا من السكان. وبینما یواصل

 
 19- كوفيدعن   تحديث

أكتوبر/تشرین األّول، حیث تجاوز إجمالي عدد  15من مصدر قلق خطیر حیث یواجھ لبنان أزمة صحیة عامة تتصاعد بسرعة. اعتباًرا  19-ال یزال تفشي فیروس كوفید
حالة شفاء  25,694حالة وفاة و 501في المائة خالل األسابیع الثالثة الماضیة. كان ھناك ما مجموعھ  70بزیادة في عدد الحاالت بنحو  -حالة  58,000الحاالت في لبنان 

 .من العاملین في مجال الرعایة الصحیة بأمراض الجھاز التنفسي منذ فبرایر/شباط 1,275أكتوبر/تشرین األّول. وتم تشخیص ما ال یقل عن  15حتى 
شخًصا منذ ذلك الحین. باإلضافة   24فبرایر/شباط. ولقد توفى    21، منذ  19-الجئ فلسطیني، نصفھم یعیشون في المخیمات، بمرض كوفید    1000كما تم تشخیص ما یقرب من  

 .آخرین 15، وفي نفس الفترة؛ توفى 19- الجئًا من جنسیات أخرى بكوفید 15الجئًا سوریًا و 901إلى ذلك، أصیب 
قریة وبلدة في جمیع أنحاء لبنان تخضع حالیًا  164السابقة، فإن  14شخص خالل األیام الـ 100,000لكل  19-نھ تم تسجیل أكثر من ثماني حاالت إیجابیة لـكوفیدنظًرا أل 

أكتوبر/تشرین   4ابق تحت اإلغالق في  بلدة وقریة في وقت س  111. ویأتي ذلك بعد أن تم وضع  06:00حتى    01:00لإلغالق، مع فرض حظر تجول في كل مكان بین الساعة  
 ل منطقة. األول، حیث أدخلت الحكومة المؤقتة نھًجا محلیًا جدیًدا الحتواء الفیروس، إلى جانب نظام رسم خرائط المناطق لتحدید شدة الحاالت في ك

 

 
  

في المائة؛ وأِسّرة العنایة المركزة في عكار والبقاع مشغولة   72في المائة، بینما تبلغ نسبة أِسّرة العنایة المركزة  63ویبلغ معّدل إشغال األسّرة العادیة في جمیع أنحاء لبنان 
ممرضة. وقد تمت السیطرة على تفشي المرض في اثنین من أكبر مراكز االحتجاز في البالد،   181مل. كما تدعم منظمة الصحة العالمیة حالیًا ثالثة عشر مستشفى عام بھا  بالكا

 سجني رومیة وزحلة، ویرجع ذلك جزئیًا إلى نشر العدید من العاملین في مجال الرعایة الصحیة. 

  

  

  
 

 الحاالت الجدیدة
1,550 

 مجموع حاالت الوفاة
501 

 مجموع الحاالت
58,645 

 مجموع الحاالت التي تم شفائھا
25,694 

مجال الرعایة الصحیةعامالً في    
1,275 
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 التمويل 
ملیون دوالر أمریكي لتلبیة  354.9أغسطس/آب، إلى الحصول على  14تسعى االستجابة المنسقة لألمم المتحدة النفجارات مرفأ بیروت، من خالل النداء العاجل الصادر في 

شخص محتاج،  300,000مشروًعا، تستھدف  119یل االحتیاجات الفوریة المنقذة للحیاة واحتیاجات التعافي المبكر الحرجة من حیث الوقت، لمدة ثالثة أشھر. جاري تمو
أكتوبر/تشرین األّول. باإلضافة إلى ذلك، تم المساھمة   15ملیون دوالر) حتى  101.6في المائة (  29. ال یزال النداء مموًال بنسبة تقل عن خدمة التتبّع الماليعلى مدار العام 
 ملیون دوالر خارج النداء العاجل.  19بما ال یقل عن 

 التمويل المستلم لكل قطاع
 

 

   

  المستلم المطلوب   

 ملیون دوالر أمریكي 1.3  ملیون دوالر أمریكي  27.4 الحماية  

 ملیون دوالر أمریكي 0.1  ملیون دوالر أمریكي  22.4 التعليم 

 ملیون دوالر أمریكي  30.5  ملیون دوالر أمریكي   100.4 األمن الغذائي  

 ملیون دوالر أمریكي  12.8  ملیون دوالر أمریكي  85.7 الصحة 

 ملیون دوالر أمریكي  22.1  ملیون دوالر أمریكي  95 المأوى  

المياه والصرف   
الصحي  

 والنظافة 

 ملیون دوالر أمریكي  0  ملیون دوالر أمریكي  23.4

 ملیون دوالر أمریكي  28.9   غير محّدد  

قطاعات   
متعددة  

 ) متشاركة (

 ملیون دوالر أمریكي 5.8  

 
-مصادر سبل العیش الذي تفاقم بسبب التفشي الحالي لكوفیدأدى فقدان   فقد  الحمایة والمساعدة لمن ھم في أمس الحاجة إلیھا.تحدة والشركاء یركزون على تقدیم  ال تزال األمم الم

على مدى   والغذاء والصحة والمأوى والمیاه والصرف الصحي والنظافة. في مجال الحمایة ستمرار المساعدةباإلضافة إلى األزمة االقتصادیة، إلى خلق حاجة ملحة ال 19
 تعاني من نقص كبیر في التمویل. شھرین بعد االنفجارات، ال تزال القطاعات المذكورة أعاله 

عد أمًرا إن توسیع نطاقھ، خاصة بالنسبة لألسر األكثر ضعفًا في الشتاء، یُ  مطلوب تمویل مستدام وفي الوقت المناسب ویمكن التنبؤ بھ لمواصلة التدخالت اإلنسانیة المستھدفة.
 بالغ األھمیة لمنع تدھور الوضع. 

وضع البرامج، تشارك  صعیدعلى و ل لبنان یحتاج إلى مساعدة كبیرة وطویلة األجل لدعم اإلصالح االقتصادي والتعافي وإعادة اإلعمار.إلى جانب المساعدة اإلنسانیة، سیظ 
حاسمة في االنتقال وھي خطوة    -)  3RFاألمم المتحدة وشركاؤھا بنشاط في تطویر مجموعة البنك الدولي واالتحاد األوروبي وإطار عمل اإلصالح واإلنعاش وإعادة اإلعمار ( 

 من البرامج اإلنسانیة الفوریة إلى تدخالت أكثر استدامة ودعًما.

 

 ملیون 101.6
 (دوالر أمریكي)  المستلم

 

 ملیون 101.6
 (دوالر أمریكي)  المستلم

 

 

28.6% 

 

https://fts.unocha.org/appeals/1009/summary
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  االستجابة اإلنسانية 

 الحماية   

 :االستجابة

ة التوعیة حیث یتم تقدیم ال تزال أنشطة التوعیة المجتمعیة مكونًا مھًما في استجابة الحمایة. ویظل الشركاء حاضرین في المراكز المجتمعیة، لضمان استمرار أنشط •
 الخدمات بطریقة متكاملة. 

فتاة وفتى وامرأة ورجل من خدمات الدعم النفسي   1000كثر من تظل المنظمات المحلیة عامالً رئیسیًا عندما یتعلق األمر بمشاركة المجتمع، حیث استفاد أ •
. كما تخطط المنظمة غیر الحكومیة لفتح مركز مجتمعي دائم في األوزاعي. وبالمثل، دعمت  Borderlessواالجتماعي في الكرانتینا بفضل المنظمة غیر الحكومیة  

 ألطفال في برج حمود والجعیتاوي وكرم زیتون.طفالً في األماكن الصدیقة ل 140منظمة إنقاذ الطفولة الدولیة 
حقیبة كرامة للنساء والفتیات، ونظمت جلسات توعیة، ووفرت   8,500منذ بدایة االستجابة، وزعت الجھات الفاعلة في مجال العنف القائم على النوع االجتماعي  •

النوع االجتماعي وإمكانیة الوصول إلیھا مع إنشاء مساحات آمنة جدیدة للنساء   المساعدة الشخصیة لألشخاص المحتاجین. لقد زاد توافر خدمات العنف القائم على
خدمات المتخصصة والفتیات في الجعیتاوي ومار مخایل وكوارنتینا. وتم تطویر مخطط خدمة العنف القائم على النوع االجتماعي ویتضمن أیًضا معلومات حول ال

 تمع المیم (المثلیات والمثلیین ومزدوجي المیل الجنسي ومغایري الھویة الجنسانیة وحاملي صفات الجنسین).والعنف القائم على النوع االجتماعي ألعضاء مج 
ن على إنشاء آلیة مشتركة یستمر رفع مستوى الوعي بشأن القلق من االستغالل واالنتھاك الجنسي، بینما تعمل شبكة الحمایة من االستغالل واالنتھاك الجنسي في لبنا •

 والشكاوى. للتعلیقات
 شخص تقریبًا من المحتاجین من خدمات الحمایة.  152شخص من بین  36,109منذ بدایة االستجابة، استفاد  •

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التعليم   

 :الستجابةا

 طفل).  1001طفًال) والكرنتینا ( 274طفل، في باستا ( 1,275منذ األسبوع الثالث من شھر أغسطس/آب، توفر منظمة طفل الحرب ھولندا أنشطة ترفیھیة لـ  •
خایل. وتشمل األنشطة تقنیات االسترخاء  من أولیاء األمور في الجمیزة ومار م 68طفل و 100تقدم الیونسكو أنشطة من أجل خدمات الدعم النفسي واالجتماعي لـ  •

 والرسم والرقص. 
رنتینا ومحطة األمة  منذ بدایة االستجابة، تدیر المنظمات غیر الحكومیة "الحق في اللعب" و"بالن إنترناشونال" جلسات الدعم النفسي واالجتماعي في مدور الك •

 فل. ط 200األشرفیة وكرم الزیتون األشرفیة وبرج البراجنة والشیاح لـ

11,231 
اس������تف��ادوا من خ��دم��ات الحم��ای��ة  فردًا

وأنش������ط��ة التوعی��ة ب�العنف الق��ائم على 
بیر نوع االجتم���اعي وت���دا ل تخفیف  ا

 المخاطر

2,732 
من الخدمات المتعلقة  فردًا مس��تفیدین

 بالعنف القائم على النوع االجتماعي

333 
بخدمات االس���تش���ارة فردًا مس���تفیدین 

 والتمثیل القانونيوالمساعدة القانونیة 

416 
ذوي االحتی���اج���ات  فردًا من
بالحمایة أو  مدعومینالخاص���ة 

 النقد الطارئ

3,966 

373 
من ذوي االحتیاجات الخاصة، بما فردًا 

المش������ورة  یتلقونفي ذل��ك اإلع��اق��ات، 
ال��ف��ردی���ة، وإدارة ال��ح���االت وال���دع��م 

 المتخصص

10,718 
من الجلس���������ات فردًا اس������تف���ادوا 

اإلعالمی���ة وجلس���������ات التوعی���ة 
واالس���تش���ارات الفردیة حول كیفیة 
الوص������ول إلى الخ���دم���ات (مثالً 

  الخدمات القانونیة)

الخدمات  اس������تفادوا من افردً 
في مجال األنشطة المجتمعیة 

 لحمایة الطفل

6,340 

 ملحوظة.: ال تمثل ھذه األرقام بالضرورة مجمل االستجابة للحمایة على أرض الواقع.

ــتفادوا منفردًا   ــي   اسـ دعم نفسـ
ــص   في مجال اجتماعي متخصـ

لصـحة النفسـیة والدعم النفسـي ا
ــاـعي  ــك االـجـتم ــذل دـعم ـمن وك

ــص في  مركَّز وغیر المتخصــ
 واالجتماعي   مجال الدعم النفسي
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 متعلًما وأولیاء أمورھم.  139في بسطة وجعیتاوي والكرنتینا، تنظم منظمة أنا عقرة غیر الحكومیة فصوًال لدعم محو األمیة لـ  •
 طفالً خدمات تعلیمیة تكمیلیة في مركزي جعیتاوي والصنایع بدعم من المجلس النرویجي لالجئین. 170یحضر  •
) للمراھقین والشباب. فمنذ بدایة االستجابة، تم تدریب  Sport-4-Developmentة الریاضة من أجل التنمیة ( تواصل المنظمة غیر الحكومیة ھوبز دعم أنشط  •

 مدربًا. 51مراھقًا وشابًا بواسطة  342
 

 األمن الغذائي 

  :االستجابة

شخًصا   82,481مستفیًدا حصًصا كاملة من الطرود الغذائیة العینیة. منذ بدایة االستجابة، كما تلقى    2,154قى  خالل األسبوعین األخیرین من شھر سبتمبر/أیلول، تل •
 في المائة من االحتیاجات المعروفة حتى اآلن. 72طروًدا غذائیة عینیة، تغطي 

إضافیة المساعدة بقسائم الطعام خالل األسابیع القادمة. ومنذ   أسرة 1000شخًصا قسائم طعام. وستتلقى  1,637في النصف الثاني من شھر سبتمبر/أیلول، تلقى  •
 شخًصا قسائم طعام. 2214بدایة االستجابة، تلقى 

  ضعفًا اقتصادیًا بین السكان   منذ النصف الثاني من شھر سبتمبر/أیلول، قام شركاء قطاع األمن الغذائي بتسلیم المساعدات النقدیة متعّددة األغراض إلى الفئات األكثر •
شخًصا تم الوصول  27,741شخًصا المساعدات النقدیة متعّددة األغراض، بإجمالي  20,848المتضّررین من االنفجارات. خالل الفترة المشمولة بالتقریر، تلقى 

رة، شھریًا؛ وستستمر المساعدات  دوالًرا أمریكیًا على مدى ستة أشھر، لكل أس  250إلیھم منذ أغسطس/آب. وسیتلقى المستھدفون من قبل برنامج األغذیة العالمي 
شخًصا من خالل برنامج النقد مقابل   75شخص. كما استطاع القطاع الوصول إلى  150.000لتغطیة االحتیاجات األساسیة لـ  2021النقدیة حتى فبرایر/شباط 

 العمل. 
  209,053ا خالل الفترة المشمولة بالتقریر. وتم توزیع ما یقدر بـ  شخصً   5,947استمرت المطابخ المجتمعیة في العمل في برج ھاموند واألشرفیة، حیث وصلت إلى   •

في المائة من االحتیاجات المعروفة حتى اآلن. ویقوم عدد قلیل من الشركاء بتقییم ما إذا كان االنتقال إلى   70وجبة ساخنة/جاھزة لألكل منذ بدایة االستجابة، تغطي 
مثل  -القائمة على النقد، یمكن أن تصبح حیز التنفیذ. كما یخطط شركاء آخرون لمواصلة دعم مجموعات محّددة طریقة مختلف، مثل سالل الغذاء أو التحویالت 

 بوجبات ساخنة.  -كبار السن واألشخاص ذوي اإلعاقة 
لرضاعة خالل الفترة المشمولة امرأة حامل ومرضع جلسة استشاریة واحدة على األقل من قبل أخصائي ا 3,145فیما یتعلق باألنشطة في مجال التغذیة، تلقت  •

 من النساء الحوامل والمرضعات المحتاجین.  7,085بالتقریر. ومنذ بدایة االستجابة، تم الوصول إلى 
لمشمولة بالتقریر.  الل الفترة اتلقت اثنتا عشرة مؤسسة متناھیة الصغر وصغیرة ومتوسطة الحجم دعًما مباشًرا إما من خالل إعادة التأھیل أو بتقدیم المساعدة المالیة خ  •

 منشأة إضافیة خالل األسابیع المقبلة.  124مؤسسة متناھیة الصغر وصغیرة ومتوسطة الحجم. وسیتم الوصول إلى  207ومنذ بدایة االستجابة، تم تقدیم الدعم إلى 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

     
       

  

209,053 
عدد الوجبات الس���اخنة/الجاھزة التي تم 

 توزیعھا

2,214 
عدد المستفیدین الذین حصلوا 

 على قسائم غذائیة
توزیع  من  طن متري 12500تم 

دقیق القمح، حی���ث تغطي م���ا یقرب 
في الم���ائ���ة من المخزون���ات  80من 

 المتضّررة

207 
عدد المؤس��س��ة المتناھیة الص��غر 
والص�����غیرة والمتوس�����طة الحجم 
التي حص������ل���ت على ال���دعم في 

إعادة التأھیل والمس������اعدة  مجال
 النقدیة

7,085 

75 
عدد المس������تفیدین المدعومین 

 بالنقد مقابل العمل

82,841 
ع���دد المس������تفی���دین ال���ذین یتلقون 
  طرود غذائیة عینیة (وجبة كاملة)

المس�������تفی���دین من  ع���دد
المس������اعدة النقدیة متعدّدة 

 األغراض

27,471 
ــات  ــدم ــات/مق عــدد األمھ
ــة اـلـلواـتي ـیـتـلـقـین  ــای اـلرع
ــارة واحدة  ــتشـ ــة اسـ جلسـ
ــل  ــب ــن ق ــل م ــى األق ــل ع

 الرضاعةأخصائي 
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 الصحة   

 :االحتياجات 

 نفسي واالجتماعي والعالج الطبیعي. في أعقاب تفجیرات المیناء، ال تزال الفئات األكثر ضعفًا من السكان بحاجة إلى الدعم، وتحدیًدا فیما یتعلق بالصحة النفسیة والدعم ال •
د مالیة أو ضمانات بأن  تزال الحاجة إلى تغطیة رسوم العالج بالمستشفى ضرورة ملحة، حیث ال یستطیع العدید من المرضى تأمین قبولھم في المستشفیات بدون موارال •

 الرسوم سیقوم كفیل بتغطیتھا.

 
 :االستجابة

 یة)الخدمات الصحیة اإلرشادیة (الوحدات الطبیة المتنقلة والمحطات الطبیة والرعایة المنزل

، ومؤسسة اإلمام الصدر، والھیئة الطبیة الدولیة،  HelpAge Internationalمن داخل خیامھم، عقدت الوحدات الطبیة المتنقلة وفرق التوعیة، وجمعیة عامل، ومنظمة   •
استشارة حول العنف القائم على النوع االجتماعي،    2جلسة لإلسعافات األولیة النفسیة، و  368جمعیة العنایة الصحیة، وصندوق األمم المتحدة للسكان،    SIDCومقاصد، و

من كبار السن من خالل االستشارات الطبیة المنزلیة   103أسرة. ومنذ األسبوع الثالث من سبتمبر/أیلول، تم الوصول إلى    53بما في ذلك المشورة و/أو الدعم الدوائي، لـ  
استشارة حول العنف القائم على النوع االجتماعي؛ كما تم الوصول    287ة من برنامج المساعدة اإلنسانیة و جلس  2،158وخدمات التمریض. ومنذ بدایة االستجابة، تم تقدیم  

 امرأة وفتاة استشارات في مجال الصحة الجنسیة واإلنجابیة.  11,330من كبار السن من خالل االستشارات الطبیة المنزلیة وخدمات التمریض؛ وتلقى  223إلى 
 

 مراكز الرعایة الصحیة األولیة

طبیة وخدمات الصحة النفسیة تواصل كاریتاس والجمعیات الخیریة المسیحیة األرثوذكسیة الدولیة ومؤسسة مخزومي، تقدیم الرعایة لإلصابات باإلضافة إلى االستشارات ال •
  88للمجتمعات المتضّررة. ومنذ األسبوع الثالث من سبتمبر/أیلول، قدمت كاریتاس واستشارات تغذیة الرضع وصغار األطفال وخدمات الصحة الجنسیة واإلنجابیة 

قابالت. ومنذ بدایة  10مریًضا، ودعمت الجمعیات الخیریة المسیحیة األرثوذكسیة الدولیة تسعة مراكز تتضمن  127جلسة عالج نفسي، وأدویة لـ  11استشارة طبیة، و 
 شخًصا آخرین إلى خدمات الدعم األخرى حسب الضرورة. 516شخًصا وأحال  594ول إلى االستجابة، استطاع مركز ریستارت الوص

 
 خدمات الصحة النفسیة والدعم النفسي واالجتماعي

لصدر، والھیئة الیسوعیة لخدمة الالجئین، ومنظمة أطباء العالم، ومنظمة اإلغاثة الدولیة، ومركز ریستارت،  تواصل الرابطة الدولیة للقیم اإلنسانیة، ومؤسسة اإلمام ا •
 970سبتمبر، تلقى أكثر من وصندوق األمم المتحدة للسكان تقدیم خدمات الصحة النفسیة والدعم النفسي االجتماعي للمجتمعات المتضّررة. منذ األسبوع الثالث من شھر 

نفسي واالجتماعي.  دمات الصحة النفسیة والدعم النفسي االجتماعي، بما في ذلك جلسات الصحة النفسیة، وجلسات اإلسعافات األولیة النفسیة، وجلسات الدعم ال شخًصا خ 
صحة النفسیة والدعم النفسي  جلسة دعم شخصي في مجال ال 1000قدمت مؤسسة اإلمام الصدر والھیئة الیسوعیة لخدمة الالجئین، ومنظمة أطباء العالم أكثر من 

 االجتماعي منذ بدایة االستجابة. 
 

 تبرعات وتوزیع المستلزمات الطبیةال

ألدویة والمستلزمات تلقت عشرة مستشفیات وستة مراكز رعایة صحیة ومستوصفان ومنظمتان غیر حكومیتین أقنعة للوجھ ومعقمات للیدین ومعدات الوقایة الشخصیة وا  •
مجموعة نظافة. الشركاء الذین قاموا بدعم ھذه التبرعات ھم: المعونة األمریكیة    80وحقیبة كرامة    1,581الطبیة، بما في ذلك اإلمدادات المتعلقة بالجراحة، باإلضافة إلى  

المساعدات الطبّیّة الدولیة، مركز ریستارت، الجمعیة الطبیة السوریة األمریكیة، صندوق األمم المتحدة للسكان، -لالجئین في الشرق األدنى (أنیرا)، منظمة اإلسعاف األولي 
مركًزا من مراكز الرعایة الصحیة األولیة، وثمانیة مستشفیات ووحدتین من الوحدات الطبیة المتنقلة،  19ة االستجابة، دعمت الھیئة الطبیة الدولیة والیونیسف. ومنذ بدای

متطوع   2,000ومعقم الیدین على    مجموعة من مستلزمات النظافة، كما تم توزیع أقنعة الوجھ  1,786بالمعدات الطبیة ومعدات الوقایة الشخصیة واألدویة. كما تم توزیع  
 من المجتمع المدني.

 
 

 المأوى   
 :االستجابة

 :  أكتوبر/تشرین األّول 9بناًء على المعلومات المبلغ عنھا من الشركاء، اعتباًرا من  •
أسرة من خالل تقدیم النقد مقابل اإلیجار. ویستھدف  188ل. ومنذ بدایة االستجابة، قد تم دعم أسرة على دعم نقدي مقابل اإلیجار في األشرفیة والرمی 15حصلت  -

 . أسرة  14,500القطاع 
)؛ غالبیة الذین تم الوصول إلیھم یعیشون في األشرفیة والباشورة وبرج حمود والرمیل وزقاق 1أسرة متضّررة من إصالحات طفیفة (المستوى  484استفادت  -

 .شقة مستھدفة 22,000شقة من إجمالي  1015بدایة االستجابة، تم إجراء إصالحات طفیفة لـ  البالط. ومنذ
)؛ وغالبیة الذین تم الوصول إلیھم یعیشون في األشرفیة ومدور والرمیل. ومنذ بدایة االستجابة، تم 2أسرة متضّررة من إعادة تأھیل شققھا (المستوى  31استفادت  -

 .شقة مستھدفة  6,500الي شقة من إجم 243إعادة تأھیل 
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 :والمعوقات فجواتال

االستجابة، حیث تعرض كل مبنى لنوع مختلف من الضرر وبالتالي یتطلب   -ووتیرة  -تضیف أنماط المباني المختلفة والكثافة الحضریة العالیة بشكل كبیر إلى تعقید  •
نفجارات، وغالبًا ما كانت تأوي الشرائح  استجابة مخصصة. باإلضافة إلى ذلك، كان العدید من المساكن التراثیة وذات الدخل المنخفض في ظروف سیئة بالفعل قبل اال 

 . األكثر ضعفًا من السكان
المحّددة. في ھذا السیاق، حیث  بینما یواصل شركاء المأوى زیادة قدراتھم التقنیة، تتأثر وتیرة االستجابة بالقدرة على إشراك المقاولین بسرعة واالستجابة لالحتیاجات •

 .مع وجود مخاوف بشأن الجودة والواردات السائبة والتضخم یجب مراعاة متطلبات مواد البناء بعنایة،
 

 المياه والصرف الصحي والنظافة  
 :االحتياجات 

مبنى بحاجة إلى نوع واحد على األقل من تدخل و/أو دعم  1,800مبنى منذ بدایة االستجابة، مما یُظھر أكثر من  7,880رین األول، تم تقییم أكتوبر/تش  8اعتباًرا من  •
  538یاه وخزان م 5,980كما تضّرر . مبنى بھا مشكالت في االتصال بالشبكة الحضریة الرئیسیة 400في مجال المیاه والصرف الصحي والنظافة، وما یقرب من 

 .مضخة
كیلومتًرا. ومن المتوقع أن تستمر أعمال اإلصالح حتى نھایة   90یستمر العمل على تحدید التسربات واإلصالح السریع، فضالً عن إصالح خط أنابیب المیاه بطول   •

 . أكتوبر
المیاه بالكلور، وإعادة تأھیل محطة معالجة المیاه في  كما یعمل القطاع على تلبیة االحتیاجات التالیة: إعادة بناء خزان میاه األشرفیة، وإنشاء نظامین جدیدین لتطھیر •

 . ضبیة، وإعادة تأھیل آبار الدامور
 . تنظیف وفصل شبكة الصرف الصحي المتضّررة نتیجة االنفجارات •

 
 :االستجابة

، من المقدر أن ثلثي االحتیاجات مبنى. في الوقت الحالي 957أسرة)، یعیشون في  3946شخًصا (  19,922منذ بدایة االستجابة، تمت إعادة توصیل إمدادات المیاه لـ  •
 . المعروفة قد تمت تغطیتھا

مضخة منذ بدایة االستجابة. كما تم  235خزان في المجمل و 3372مضخة. تم تركیب  121خزان میاه و 673منذ األسبوع الثالث من سبتمبر/أیلول تم تركیب  •
 . 80تسربًا في خط أنابیب المیاه من أصل  25إصالح 

 843مجموعة نظافة و 6,455مجموعة من مستلزمات النظافة خالل الفترة المشمولة بالتقریر. منذ بدایة االستجابة، وّزع شركاء القطاع  1000ھ تم توزیع ما مجموع •
 . مجموعة مستلزمات أطفال

الخط الساخن للمیاه والصرف الصحي  رسالة نصیة قصیرة، تحیل الناس إلى  25,000ملصق في المناطق األكثر تضّرًرا، وتم إرسال  2,300تم توزیع أكثر من  •
تى اآلن، تم التعامل مع والنظافة الذي یدعم طلبات نقل المیاه بالشاحنات، وإصالحات السباكة البسیطة و/أو دعم أجھزة المیاه والصرف الصحي والنظافة األخرى. ح 

  طلبًا ومعالجتھ عبر الخط الساخن 305
 

 الخدمات اللوجستية   

 :االستجابة

 وحدة تخزین متنقلة في مرفأ بیروت لزیادة سعة التخزین مؤقتًا.  12ال یزال ھناك  •
 
 
 
 
 

 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.orgية يف لبنان، ، مسؤول الشؤون اإلنسانية، مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانإنريكا جاكويب

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

 

mailto:rey@un.org
mailto:giacobbe@un.org
http://www.unocha.org/
http://www.reliefweb.int/

	لمحة عامة عن الحالة
	التمويل المستلم لكل قطاع

	الاستجابة الإنسانية

