لبنان :انفجارات مرفأ بيروت
تقرير الحالة رقم 14
اعتبا ًرا من  9نوفمبر/تشرين الثاين 2020
تم إعداد تقرير الحالة من قبل مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية في لبنان بالتعاون مع الشركاء في المجال اإلنساني.

أبرز النقاط
•
•

•
•

•

•

منذ بداية االستجابة ،استفاد أكثر من  52,000شخص ،بمن فيهم ما ال يقل عن  27,000امرأة وفتاة ،من خدمات الحماية.
كما تلقى  107,000شخص على األقل طرود غذائية عينية وتلقى  18,000شخص قسائم غذائية .حصل  7373,700700شخص على األقل على مساعدات نقدية
متعددة األغراض ،وتم دعم ما ال يقل عن  250مؤسسة متناهية الصغر وصغيرة ومتوسطة الحجم إما بإعادة التأهيل أو المساعدة المالية .تم دعم ما يقرب من 12,500
امرأة حامل ومرضعة محتاجة.
في نهاية أكتوبر /تشرين األول ،أطلق برنامج األغذية العالمي ،بصفته عضوا أساسيا في فرقة العمل المعنية بالنقد ،نظام تنسيق المساعدة ،باستخدام تقنية سلسلة الكتل،
إلزالة ازدواجية المساعدة النقدية التي يقوم بها مختلف الشركاء والجهات الفاعلة ،لتجنب قيام شركاء متعددين في نفس الوقت بتقديم المساعدة لنفس األشخاص بنفس نوع
المساعدة.
تشير التقييمات الخاصة بأكثر من  5300شقة مدرجة على أنها تضررت في تقييم االحتياجات متعددة القطاعات ،إلى أن ما يقرب من  28في المائة من األسر قد أصلحت
شققها من خالل وسائلها الخاصة .منذ بداية االستجابة ،تم تقديم الدعم ألكثر من  2200شقة إما بإصالحات طفيفة أو في مجال أعمال إعادة التأهيل .تلقت أكثر من 2500
أسرة النقد مقابل المأوى لدعم إعادة تأهيل مأواهم ومنازلهم ،كما تلقت  570أسرة نقدا مقابل اإليجار ،وهي وسيلة للمساعدة المالية األساسية تهدف إلى ضمان وصول
األسر األكثر ضعفا إلى مأوى آمن لثالثة أشخاص لمدة شهر.
تمت إعادة توصيل إمدادات المياه ألكثر من  20,700شخص (حوالي  4000أسرة) في أكثر من  1100مبنى ،وتم تركيب أكثر من  3700خزان و 250مضخة .تم
إصالح أكثر من  100تسرب في خط أنابيب المياه ،وبالتالي تم تغطية جميع االحتياجات في هذا المجال .تم توزيع أكثر من  6700مجموعة نظافة و 700مجموعة
مستلزمات أطفال .مع إعادة إنشاء االتصال بالشبكة العامة بالكامل ،توقف توفير خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة .تم تلقي أكثر من  1000مكالمة ومعالجتها من
خالل ثالثة خطوط ساخنة ،قد تم إلغائها اآلن مع تقديم الدعم المتعلق بالمياه والصرف الصحي والنظافة.
ال يزال هناك ست وحدات تخزين متنقلة في مرفأ بيروت لزيادة سعة التخزين.

تصوير :أوتشا

مهمة مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية (أوتشا) هي
تنسيق االستجابة العالمية للطوارئ إلنقاذ األرواح وحماية الناس في األزمات اإلنسانية.
نحن ندعو إلى العمل اإلنساني الفعاّل والقائم على المبادئ من قبل الجميع وللجميع.
www.unocha.org
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لمحة عامة عن الحالة
في نهاية أكتوبر/تشرين األول ،أطلق برنامج األغذية العالمي ،بصفته عضوا أساسيا في فرقة العمل الفرعية إلزالة االزدواجية داخل فرقة العمل المعنية بالتنسيق النقدي ،نظام
تنسيق المساعدة باستخدام تقنية سلسلة الكتل إلزالة االزدواجية في المساعدة النقدية التي يقوم بها الجهات الفاعلة المختلفة .يساعد النظام الشركاء على تجنب مساعدة نفس
المستفيدين في نفس الوقت مع نفس النوع من المساعدة ،وبالتالي تنسيق وتحسين االستجابة النقدية الشاملة .يتم استخدام معرف إزالة االزدواج الفريد والمجهول ()USCADI
لكل شخص/أسرة لتحقيق نتائج استجابة أكثر إنصافا وتأثيرا .تعكس بوابة الويب لتنسيق مساعدة المستفيدين/األسر من خالل  ،USCADIمما يعكس نوع المساعدة التي يتلقاها
كل م نهم ،ويكشف عن التكرارات داخل كل فئة من فئات المساعدة؛ األسر نفسها التي تتلقى فئات مختلفة من المساعدة النقدية ال تعتبر مكررة .نظام إزالة االزدواجية هذا لديه
القدرة على التوسع الستخدامه في التدخالت األخرى ،وال سيما تلك التي تساعد السكان اللبنانيين في المستقبل القريب.
في حاالت الطوارئ ،قد يؤدي الخوف من التمييز و/أو التهديدات و/أو اإلساءة إلى منع بعض الفئات الضعيفة والمهمشة من السكان من الوصول إلى المساعدة الالزمة ،فضال
عن خدمات الحماية .تُظهر التحليالت األخيرة لالستجابة النفجارات المرفأ أن األسر التي تعيلها سيدات والعامالت المهاجرات والنساء ذوات اإلعاقة ومجتمع الميم رهي شرائح
السكان التي تواجه تحديات تتعلق بالحصول على الخدمات وتظل األكثر عرضة لخطر التعرض للعنف القائم على النوع االجتماعي .وفقا لتحليل جنساني سريع حديث لتفجيرات
المرفأ أجرته هيئة األمم المتحدة ل لمرأة ،ومنظمة كير ،ولجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغرب آسيا (االسكوا) ،وأبعاد ،وصندوق األمم المتحدة للسكان ،هناك أدلة
متزايدة على أن النساء  -سواء ربات البيوت أو نساء مسنات يعشن بمفردهن  -ال يمثلن فقط جزءا كبيرا من الفئة المتضررة ،بل يمثلن أيضا مواطن ضعف متزايدة .وعلى
نطاق أوسع ،فإن األسر التي تعولها إناث ،واألفراد ذوو اإلعاقات الجسدية ،وكبار السن ،واألسر التي لديها فتيان وفتيات في سن المدرسة ،وغيرهم من األفراد والجماعات
المعرضين للخطر أو المهمشين هم األكثر عرضة للجوء إلى استراتيجيات التكيف السلبية ،بينما هم أقل احتماال للحصول على مأوى آمن أو إيجارات آمنة .بشكل عام ،يعد فهم
الطبيعة الخاصة بالنوع االجتماعي لجميع المجموعات والمجتمعات أمرا بالغ األهمية لتجنب الضرر ،مع تسهيل استجابة إنسانية أكثر إنصافا وتمكينا ،باإلضافة إلى تدخالت
التعافي.
يظل دعم الصحة النفسية جزءا حيويا من االستجابة الطبية .ويواصل شركاء الصحة العمل للوصول إلى الفئات األكثر تهميشا ،مثل كبار السن ومجتمع الميم والنساء .وتشير
األدلة إلى أن كبار السن والنساء المتحوالت يواجهون حواجز أكثر في تلقي خدمات الصحة العقلية والدعم النفسي واالجتماعي مقارنة بشرائح السكان األخرى ،حيث تقل
احتمالية مغادرة هذه المجموعات لمنازلهم للحصول على الخدمات بسبب مخاوف من كوفيد 19-والتمييز القائم على النوع االجتماعي ،على التوالي .ومع ذلك ،هناك حاجة
أيضا إلى توسيع نطاق خدمات الصحة النفسية بشكل كبير إلدماج الرجال بشكل أفضل .على سبيل المثال ،يدرك الشركاء الصحيون أن هناك حاجة إلى تدخالت للحد من وصمة
العار لكسر القوالب النمطية الجنسانية ،وكذلك إعادة صياغة روايات الذكورة الضارة المحيطة بالصحة النفسية والوصول إلى خدمات دعم الصحة النفسية .على الرغم من
األعر اف الثقافية واألبوية ،إال أن بعض الجهات الفاعلة في مجال الصحة النفسية والدعم النفسي االجتماعي قد أبلغت عن زيادة في عدد الرجال الذين يسعون للحصول على
خدمات الدعم ،مما يشير إلى أن الصدمة الجماعية لالنفجارات قد تقلل من وصمة العار تجاه الرجال الذين يسعون للحصول على دعم الصحة النفسية.

مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية
www.unocha.org
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التمويل
تسعى االستجابة المنسقة لألمم المتحدة النفجارات مرفأ بيروت ،من خالل النداء العاجل الصادر في  14أغسطس/آب ،إلى الحصول على  354.9مليون دوالر أمريكي لتلبية
االحتياجات الفورية المنقذة للحياة واحتياجات التعافي المبكر الحرجة من حيث الوقت ،لمدة ثالثة أشهر .تنظر المشاريع في النداء العاجل للبنان في تغطية االحتياجات الرئيسية
لـ  300.000شخص ،في مجاالت الحماية والتعليم واألمن الغذائي والصحة والمأوى والمياه والصرف الصحي والنظافة .تتم متابعة  119مشروعا ضمن النداء اإلنساني
تستهدف  300000شخص محتاج ،من خالل خدمة التتبّع المالي  .ال يزال النداء اإلنساني العاجل مموال بنسبة تقل عن  34.9في المائة ( 123.9مليون دوالر) اعتبارا من
 11نوفمبر/تشرين الثاني .باإلضافة إلى ذلك ،تم التبرع بحوالي  48.3مليون دوالر خارج النداء .يستمر تشجيع الجهات المانحة على تحديد أولويات التمويل للمشاريع ضمن
النداء العاجل لضمان التوافق عبر األولويات القطاعية ويمكن تتبع األموال ،باإلضافة إلى تعزيز التنسيق وتقليل االزدواجية.
التمويل المستلم لكل قطاع (النداء اإلنساني العاجل فقط)

مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية
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االستجابة اإلنسانية
الحماية
االستجابة:
•
•
•

منذ بداية االستجابة ،استفاد  52138شخص ،بمن فيهم ما ال يقل عن  27,000امرأة وفتاة ،من خدمات الحماية.
قام القطاع ،بدعم من المنظمة الدولية للمعاقين ومنظمة  HelpAge Internationalووكالة التعاون الدولي والتنمية ،بتطوير أداة لتعميم السن واإلعاقة .تحتوي األداة،
التي تكمل األدوات التي تم تطويرها سابقا ،على إرشادات أساسية حول تضمين كبار السن واألشخاص ذوي اإلعاقة في االستجابة ،باإلضافة إلى إرشادات حول جمع
البيانات والتواصل المجتمعي وشروط الخدمة.
تُظهر خريطة خدمة حديثة للعنف القائم على الجنس والنوع االجتماعي مساحات تشغيلية آمنة للنساء والفتيات .توفر المساحات اآلمنة خدمات الدعم النفسي واالجتماعي
واألنشطة الترفيهية ،ب اإلضافة إلى توفير مجموعات الكرامة ودعم إدارة الحالة للناجين أو النساء المعرضات لخطر العنف القائم على الجنس والنوع االجتماعي .حاليا،
هناك مساحتان آمنتان توفران أيضا خدمات متخصصة ألعضاء مجتمع الميم .منذ بداية االستجابة ،استفاد ما يقرب من  17,000شخص من المتضررين من التفجيرات
من الحماية والتوعية بالعنف القائم على النوع االجتماعي ،باإلضافة إلى أنشطة التخفيف من المخاطر.

3,740

8,773

13,970

16,959

عدد األشخاص المستفيدين من
الدعم النفسي االجتماعي
المتخصص للصحة النفسية
والدعم النفسي االجتماعي
المر َّكز وغير المتخصص

عدد األشخاص المستفيدين من
الخدمات في مجال األنشطة
المجتمعية لحماية الطفل

عدد األشخاص المستفيدين من
الجلسات اإلعالمية وجلسات التوعية
واالستشارات الفردية حول كيفية
الوصول إلى الخدمات (مثال الخدمات
القانونية

عدد األشخاص المستفيدين من خدمات
الحماية وأنشطة التوعية بالعنف القائم على
النوع االجتماعي وتدابير تخفيف المخاطر

365

1,474

عدد األشخاص المستفيدين من خدمات
االستشارة والمساعدة القانونية والتمثيل
القانوني

عدد األشخاص من ذوي االحتياجات
الخاصة ،بما في ذلك اإلعاقات ،وتلقي
المشورة الفردية ،وإدارة الحاالت والدعم
المتخصص

851

عدد األشخاص ذوي االحتياجات
الخاصة المدعومة بالحماية أو
النقد الطارئ

ملحوظة :.ال تمثل هذه األرقام بالضرورة مجمل االستجابة للحماية على أرض الواقع.

مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية
www.unocha.org

6,006
عدد األشخاص المستفيدين من الخدمات
المتعلقة بالعنف القائم على النوع
االجتماعي
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التعليم
االحتياجات:
•
•

يتجاوز تأثير انفجارات المرفأ األضرار الهيكلية التي لحقت بالمدارس المتضررة .إن زيادة مخاطر التسرب من المدرسة ،وزيادة ضعف األطفال المهمشين و/أو ذوي
االحتياجات الخاصة ،وعواقب ما بعد الصدمة لالنفجارات ،كلها عوامل تعرض للخطر استمرارية التعليم الجيد.
أيضا ،أثرت إجراءات احتواء كوفيد 19-بشكل كبير على أنظمة التعليم العام والخاص ،المثقلة بالفعل باألزمة االقتصادية .أدى كوفيد 19-إلى زيادة انتشار األطفال خارج
المدرسة ،وكثير منهم ال يمتلك طرق التعلم عن بعد.

االستجابة:
•
•
•

•

تقدم اليونسكو أنشطة  PSSلـ  144طفال و 88من الوالدين في برج حمود واألشرفية؛ تشمل األنشطة تقنيات االسترخاء والرسم والرقص.
تنظم المنظمة غير الحكومية أنا أقرأ فصوال لدعم محو األمية لـ  139متعلما وأولياء أمورهم في بسطة والجعيتااوي والكرنتينا.
ي الجعيتاوي والصنايع بدعم من المجلس النرويجي لالجئين؛ كان
منذ  19أكتوبر/تشرين األول ،يحضر  192طفال الحلقة الثانية من الخدمات التعليمية التكميلية في مركز ّ
 88طفال قد حضروا سابقا الدورة األولى بين سبتمبر/ايلول وأكتوبر/تشرين االول .األطفال المستهدفو ن هم جزء من برنامج التعلم األفضل ،الذي يجمع بين نهج يركز
على الصدمات النفسية واالجتماعية .يهدف برنامج التعلم األفضل إلى تحسين ظروف التعلم لألطفال والمراهقين المعرضين للصدمات والتوتر ،مع تحديد هؤالء األطفال
الذين سيحتاجون إلى مزيد من المساعدة لجلسات فردية واحدة ،مرة واحدة في األسبوع ،خالل الشهر التالي.
منذ بداية اال ستجابة ،تدير المنظمات غير الحكومية "الحق في اللعب" و"بالن إنترناشونال" جلسات الدعم النفسي واالجتماعي في مدور والكرنتينا ومحطة األمة األشرفية
وكرم الزيتون األشرفية وبرج البراجنة والشياح لـ  260طفل.

األمن الغذائي
االستجابة:
•
•
•
•
•

•

كما تلقى ما يقرب من  6,713شخص طرود غذائية عينية وتلقى  15,749شخص قسائم غذائية خالل شهر أكتوبر/تشرين األول .كما تلقى  107,000شخص على
األقل طرود غذائية عينية وتلقى  18,000شخص قسائم غذائية.
يواصل شركاء األمن الغذائي توزيع المساعدات النقدية متعددة األغراض ( )MPCAألولئك األكثر ضعفا اقتصاديا .في أكتوبر/تشرين األول ،تلقى  53,221شخصا
مساعدات نقدية متعددة األغراض (تم صرف حوالي  4.8مليون دوالر) 11285 ،شخصا قام بمساعدتهم برنامج األغذية العالمي وحده .تم الوصول إلى ما ال يقل عن
 73,700شخص منذ أغسطس/آب.
في أكتوبر/تشرين األول ،استمرت المطابخ المجتمعية في برج حمود واألشرفية ،حيث تقدم وجبات الطعام لما ال يقل عن  23,000شخص.
فيما يتعلق بأنشطة التغذية ،ومن عينة مكونة من  17,000أسرة ،أبلغت أسرة واحدة من كل  20أسرة أن لديها أفرادا من األسرة حوامل أو مرضعات ،مع  40في المائة
منهم بحاجة إلى دعم لألمهات و/أو الرضع .منذ بداية االستجابة ،تم دعم  12,500من النساء الحوامل والمرضعات المحتاجين.
تم االنتهاء من النسخة العربية من إجراءات التشغيل القياسية ( ) SOPsلتغذية الرضع واألطفال الصغار ،والتي تكمل النسخة اإلنجليزية ،في حاالت الطوارئ في لبنان،
في أكتوبر/تشرين األول .الغرض من إجراءات التشغيل القياسية هو توجيه الوكاالت الوطنية والدولية حول كيفية ضمان دعم تغذية األطفال الرضع وصغار األطفال في
الوقت المناسب وبشكل آمن لألسر التي لديها نساء حوامل و/أو أطفال تتراوح أعمارهم بين  2-0سنة .توضح إجراءات التشغيل القياسية بالتفصيل المخاطر الصحية
والتغذوية المرتبطة بالتبرعات غير المتوافقة من بدائل لبن األم واألغذية العالجية والتكميلية من قبل جهات فاعلة غير متخصصة وعدم اتباع بروتوكوالت صحية محددة،
مع إبراز أهمية فهم أفضل لحالة األمن الغذائي في قطاع المستهدفين .وتتبع إجراءات التشغيل القياسية ،من بين أمور أخرى ،نداء للعمل بشأن ألطفال الرضع وصغار
األطفال والتغذية ،استجابة النفجارات المرفأ التي صدرت في وقت سابق في سبتمبر/أيلول.
خالل شهر أكتوبر/تشرين األول ،تلقت  122مؤسسة متناهية الصغر وصغيرة ومتوسطة الحجم دعما مباشرا إما من خالل إعادة التأهيل أو بتقديم المساعدة المالية .منذ
بداية االستجابة ،تم دعم ما ال يقل عن  254من المشاريع الصغرى والصغيرة والمتوسطة؛ تم دعم ما ال يقل عن  197مشروعا متناهي الصغر وصغيرا ومتوسطا من
قبل تسع منظمات غير حكومية دولية بما مجموعه  450.000دوالر أمريكي تم صرفها على شكل مساعدة .لضمان استمرار تنسيق الدعم المقدم للمشروعات المتناهية
الصغر والصغيرة والمتوسطة ،أنشأ القطاع مجموعة مواضيعية ،بقيادة برنامج األغذية العالمي ويشترك في قيادتها المجلس الدنماركي لالجئين ،لتيسير التعاون بين
الجهات الفاعلة المحلية التي تدعم المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.
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الصحة
االحتياجات:
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

أفاد شركاء الصحة أن المجتمعات التي يخدمونها قد حددت االحتياجات الصحية الحرجة التالية:
نقص األدوية والمستلزمات ،خاصة فيما يتعلق باألدوية الحادة والمزمنة .أفاد المرضى الذين شملهم االستطالع بأنهم قلقون بشأن الرفع المرتقب لإلعانات الحكومية
لبعض األدوية األساسية أو جميعها .في حين أنه من الصعب قياس التأثير في هذه المرحلة ،فمن المتوقع أن أي تغيير في الوصول إلى األدوية األساسية سيكون له
آثار ضارة على صحة السكان بشكل عام ،وليس فقط على أدوية الحاالت المزمنة والحادة .يمكن أن تشمل اآلثار المحتملة ما يلي :تقنين الرعاية والتأخير في تلقي
الرعاية االختيارية والرعاية الطارئة؛ التأثير على العدوى والوقاية والمكافح؛ استنفاد األدوية واإلمدادات في مراكز الرعاية الصحية األولية؛ و/أو عدم قدرة األسر
الضعيفة على تحمل تكاليف األدوية المنقذة للحياة.
عدم كفاية توفير الخدمات المنزلية ونقص مستلزمات النظافة لكبار السن.
عدم تغطية رسوم المستشفى ،فضال عن عدم تغطية رسوم إعادة التأهيل البدني والعالج الطبيعي.
ع دم وجود معلومات كافية عن خدمات الصحة الجنسية واإلنجابية المتوفرة في مراكز الرعاية الصحية األولية لزيادة وصول النساء والمراهقات إلى هذه الخدمات؛
بحاجة إلى مزيد من الموظفين ومتطوعي االستجابة لتدريبهم على أساسيات العنف القائم على الجنس والنوع االجتماعي والوقاية من االعتداء الجنسي واالستغالل
الجنسي.
نقص معدات الوقاية الشخصية.
أ فاد عدد كبير من الشركاء الصحيين أن فجوات التمويل أدت إلى تأخير أنشطتهم المخططة التي تؤثر على التدخالت التالية:
إعادة تأهيل تسعة مستشفيات في الوقت المناسب ،بما في ذلك مستشفى الكرنتينا الحكومي؛
توفير معدات الصحة الجنسية واإلنجابية لمستوصفات الصحة الجنسية واإلنجابية خارج شبكة الرعاية الصحية األولية؛
توفير األدوية واإلمدادات الطبية الكافية ،بما في ذلك موانع الحمل ،لتغطية جميع المستوصفات و/أو مراكز الرعاية الصحية األولية المحتاجة؛
استقدام قابالت للقيام بزيارات منزلية لألمهات واألطفال حديثي الوالدة؛
تقديم الدعم النفسي واالجتماعي المتوسط األجل ودعم الصحة النفسية للناجيات من العنف؛
توفير اإلمدادات الصحية ومعدات الحماية الشخصية لشبكة الرعاية الصحية األولية؛
استجابة إدارة النفايات في مراكز الرعاية الصحية األولية المتأثرة.

االستجابة:
الخدمات الصحية اإلرشادية (الوحدات الطبية المتنقلة والمحطات الطبية والرعاية المنزلية)
•

قدم كل من صندوق األمم المتحدة للسكان و منظمة اإلسعاف األولي-المساعدات الط ّبيّة الدولية و  HelpAge Internationalوالهيئة الطبية الدولية ومؤسسة اإلمام
ومنظمة أطباء بال حدود ،خدمات توعية صحية من خالل المحطات الطبية والوحدات الطبية المتنقلة والرعاية المنزلية .في النصف األول من شهر أكتوبر/تشرين األول،
وبفضل هؤالء الشركاء والخدمات ،تم تزويد  910امرأة باستشارات الصحة الجنسية واإلنجابية ،وحصلت  340امرأة على الدعم النفسي واالجتماعي واإلسعافات األولية
النفسية .استمرت زيارات الرعاية الصحية المنزلية لكبار السن :تمت زيارة  77مسنا من قبل متطوعين في مجال التوعية ،وتلقى  88مسنا استشارات طبية ،وتلقى 64
مسنا رعاية تمريضية .منذ بداية االستجابة ،تمت زيارة  297مسنا من قبل متطوعين في مجال التوعية ،وتلقى  282مسنا استشارات طبية ،وتلقى  288مسنا رعاية
تمريضية .باإلضافة إلى ذلك ،تم إجراء  609استشارة للمسنين في المنزل مع  245متابعة.

األولية
دعم مراكز الرعاية الصحية ّ
•

واصلت مؤسسة مخزومي والجمعيات الخيرية المسيحية األرثوذكسية الدولية ومنظمة اإلسعاف األولي-المساعدات الطبّيّة الدولية دعم عدد من مراكز الرعاية الصحية
األولية عن طريق إتاحة الموظفين وتوفير األدوية .منذ بداية االستجابة ،تم تقديم ما ال يقل عن  3559استشارة في مركزي الرعاية الصحية األولية في الحريري وخاتم
األنبياء وحدهما ،وقدمت عشر قابالت خدمات الصحة الجنسية واإلنجابية في تسعة مراكز ،ووصلت إلى  2176مستفيدة.

خدمات الصحة النفسية والدعم النفسي واالجتماعي
•

•
•

حدد مركز ريستار  147شخصا بحاجة إلى خدمات الصحة النفسية ودعم  139فردا باألدوية ،فضال عن خدمات الصحة النفسية والدعم النفسي واالجتماعي والمساعدة
العينية .منذ بداية االستجابة ،تم دعم ما ال يقل عن  1208فردا بأدوية الصحة النفسية وخدمات الصحة النفسية والدعم النفسي واالجتماعي.
قدمت ثالث خيام تابعة للهيئة الطبية الدولية  201جلسة عن اإلسعافات األولية النفسية .منذ بداية االستجابة ،تم تقديم  2,359جلسة عن اإلسعافات األولية النفسية داخل
الخيام.
واصل معهد التنمية والبحوث والدعوة وال رعاية التطبيقية تقديم دعم الصحة النفسية من خالل عيادته المتنقلة في المركز الطبي الجامعي بمستشفى سانت جورج وخط
ساخن يعمل على مدار الساعة ( ،)03730475تم إنشاؤه في غضون  24ساعة بعد االنفجارات لتقديم االستشارات المجانية واإلسعافات األولية النفسية.
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التبرعات و/أو توزيع المستلزمات الطبية
• في النصف األول من شهر أكتوبر ،قدمت لجنة الدعم اآلشوري ،ومنظمة  ،Human Concern International Lebanonومنظمة المعونة األمريكية لالجئين
في الشرق األدنى ،و ،Cénacle de La Lumièreوالهيئة الطبية الدولية ،واليونيسيف ،المعدات الطبية ومعدات الوقاية الشخصية واألدوية لـ  19مركز رعاية صحية
أولية وثمانية مستشفيات ووحدتين طبيتين متنقلتين.
• تم شراء ثالجة مبردة لتخزين اللقاح لمستشفى رفيق الحريري الجامعي .باإلضافة إلى ذلك100 ،تم توفير مجموعة إسعافات أولية 1530 ،إمدادات طبية 13814 ،دواء،
 98.021معدات الوقاية الشخصية .منذ بداية االستجابة ،تم توفير ما ال يقل عن  200مجموعة إسعافات أولية ،و 13744من المستلزمات الطبية ،و 40551دواء،
و 720.677من معدات الوقاية الشخصية ،و 14.430عنصرا جراحيا للمستوصفات ومراكز الرعاية الصحية األولية والمستشفيات.
دعم المستشفيات
•

من المتوقع أن تبدأ إعادة تأهيل مستشفى الكرنتينا الحكومي في بداية عام  2021وسيستغرق استكمالها حوالي عام حيث يجري تطوير خطة عمل مفصلة.

المأوى
االحتياجات:
•
•

بعد ثالثة أشهر من التفجيرات ،انخفضت درجات الحرارة ونزلت األمطار الغزيرة األولى على بيروت .وهذا الوضع يجعل الحاجة إلى دعم األسر األكثر ضعفا في
إصالح منازلهم قبل اقتراب فصل الشتاء ،أكثر إلحاحا.
تم االنتهاء من تقييمات األضرار السريعة على مستوى المباني للبلدتين األكثر تضررا في بيروت وبرج حمود من بين أكثر من  11,300مبنى تم تقييمها ،تم العثور
على  877مبنى غير آمن ،وإخالئها .تساعد نتائج التقييمات شركاء المأوى على تصنيف مدى الضرر ،بما في ذلك الضرر الهيكلي ،باإلضافة إلى توفير المعلومات لكل
من االستجابة الحالية واالستجابة طويلة األجل ،وذلك ضمن سياق النهج األفضل إلعادة البناء هذا النهج الخاص بمجموعة البنك الدولي واالتحاد األوروبي وأيضا ضمن
إطار األمم المتحدة لإلصالح واإلنعاش وإعادة اإلعمار.

االستجابة:
•

•

•
•

•

تشير التقييمات التقنية الخاصة بأكثر من  55300300شقة مدرجة على أنها تضررت في تقييم االحتياجات متعددة القطاعات ،إلى أن ما يقرب من  28في المائة
من األسر قد أصلحت شققها من خالل وسائلها الخاصة ،وهو ما يُعرف "باإلنعاش الذاتي" .بالرغم من االعتماد على كل من مدى اإلصالحات الذاتية وجودتها ،إال
أن األسر مازالت مؤهلة للحصول على أعمال اإلصالح وإعادة التأهيل فيما يتعلق باحتياجاتهم المعلقة أو النقد مقابل المأوى بما في ذلك التعويض عن التكاليف
التي تحملوها أثناء فترة االنعاش الذاتي.
بالتنسيق مع غرفة الطوارئ المتقدمة في بيروت ،يقوم كل من شركاء القطاع وشركاء المجتمع المدني بإصالح حوالي  12في المائة من إجمالي عدد الشقق (حوالي
المتضررة بشكل بسيط (المستوى
 65.000-60.000شقة بناء على بيانات تقييم االحتياجات متعددة القطاعات ،وغرفة الطوارئ المتقدمة ،على التوالي) من الشقق
ّ
 )1وبشكل متوسط (المستوى  .)2منذ بداية االستجابة ،استفادت  2225شقة إما من إصالحات طفيفة (المستوى  ،1أضرار بسيطة) أو من إعادة التأهيل (المستوى
 ،2أضرار متوسطة).
استفادت  903أسرة متضررة من إصالحات طفيفة ،خالل شهر أكتوبر/تشرين األول ،وتعيش غالبية األسر المدعومة في الرميل ،وبرج حمود ،والباشورة ،والمدور،
والمصيطبة ،واألشرفية ،والمزرعة ،وزقاق البالط .منذ بداية االستجابة ،تم إجراء  1997إصالحا طفيفا؛  15في المائة من المباني البالغ عددها  13,000مبنى
تقريبا ،والتي أكد الشركاء قيامهم بتمويلها.
متضررة من إعادة تأهيل شققها خالل شهر أكتوبر/تشرين األول؛ وغالبية الذين تم الوصول إليهم يعيشون في األشرفية ومدور والرميل .منذ
استفادت  102أسرة
ّ
بداية االستجابة ،تم إجراء  228إصالحا إعادة تأهيل طفيف؛  8في المائة من المباني البالغ عددها  3000مبنى تقريبا ،والتي أكد الشركاء قيامهم بتمويلها.
منذ بداية االستجابة ،تلقت  2562أسرة من بين  14,500أسرة مستهدفة ،دعما نقديا بقيمة  600دوالر لمرة واحدة في برج حمود والصيفة واألشرفية والرميل.
كما تلقت  572أسرة من بين  3500أسرة مستهدفة ،دعما نقديا لإليجار (محدد حاليا بـ  750.000ليرة لبنانية شهريا لمدة ثالثة أشهر) في األشرفية ،وبرج حمود،
والمزرعة ،والمرفعة ،والمصيطبة ،وسن الفيل ،وفرن الشباك.

الثغرات والمعوقات:
•
•
•
•

بعد التوزيع الفوري للرزم الخاصة بالحماية من الظروف المناخية إلى  7,500أسرة (حوالي  25,000فرد) في شهري أغسطس/آب وسبتمبر//أيلول ،بدأ الشركاء في
أنشطة إعادة البناء التي تتطلب أنشطة فنية وتعامل مع المقاولين .استغرق االنتقال إلى أعمال إعادة البناء وقتا بسبب تلك المتطلبات المتعلقة بالتقييمات الفنية والعطاءات،
مما أثر على وتيرة سير أعمال إعادة التأهيل التي تم القيام بها حتى اآلن.
باإلضافة إلى األضرار الهيكلية التي لحقت بالعديد من المباني ،دمرت انفجارات المرفأ المباني التراثية أيضا ،مما أضاف جانب آخر من التعقيد إلى استجابة المأوى.
كما تأخر بدء العمل بسبب القيود المفروضة على تأمين المقاولين في سوق غير مستقر باإلضافة إلى عدم توافر مواد البناء وتقلب األسعار .اآلن وقد اكتملت المتطلبات
الرسمية الرئيسية ،من المتوقع أن يتم تنفيذ األعمال بشكل أسرع.
من بين ما يقدر بـ  80.000-73.000شقة (استنادا إلى بيانات تقييم االحتياجات متعددة القطاعات ،وغرفة الطوارئ المتقدمة ،على التوالي) التي تعرضت ألضرار،
هناك ثغرة في التغطية بحوالي 18,500-13,500شقة ( 23-18في المائة) ،حتى عند األخذ في الحسبان القدرات الحالية لشركاء المأوى والقدرات المقدّرة لشركاء
المجتمع المدني ،والمستويات المقدرة لإلنعاش الذاتي.
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المياه والصرف الصحي والنظافة
االحتياجات:
•

منذ بداية االستجابة ،تم تقييم  13,243مبنى .ولقد زاد عدد المباني التي تم تقييمها نتيجة التساع نطاق تغطية التقييمات بمرور الوقت .ولقد أعطيت األولوية لتقييمات
الحاالت الحرجة افي المناطق األقرب للمرفأ ،وذلك في أعقاب االنفجارات .ويقوم الشركاء اآلن بتقييم المباني التي تم اعتبارها أقل أهمية من حيث االحتياج إلى الدعم،
باعتبارها بعيدة عن مركز االنفجارات .تُظهر التقييمات أن  1887مبنى بحاجة إلى نوع واحد على األقل من التدخل أو الدعم في مجال المياه والصرف الصحي والنظافة
و 399مبنى به مشاكل في االتصال بالشبكة الحضرية الرئيسية ،باإلضافة إلى األضرار التي لحقت بـ  6204خزان مياه و 590مضخة.

االستجابة:
•

•
•
•
•

تمت إعادة توصيل إمدادات المياه لـ 20763شخص ( 4080أسرة) في  1105مبنى ،وتم تركيب  3705خزان و 250مضخة .هناك حاجة إلى مزيد من التمويل
لتغطية االحتياجات المتبقية للوصول إلى الهدف وهو  50،000شخص من خالل توصيالت إمدادات المياه أو الخزانات أو المضخات .وقد غطى القطاع حتى اآلن 40
في المائة من االحتياجات األكثر إلحاحا ،حيث أصلح جميع األضرار المباشرة والمرئية الناجمة عن االنفجارات .وتهدف االحتياجات الملحة إلى تغطية المحتاجين الذين
يعيشون في المناطق المتضررة التي لم يتعرض نظام السباكة بها ألضرار مباشرة بفعل االنفجارات.
تم إصالح  102تسرب في خط أنابيب المياه ،وبالتالي تم تغطية جميع االحتياجات في هذا المجال .تم التبرع بمعدات الكشف ذات التقنية العالية المستخدمة في تحديد
التسربات إلى مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان وموظفيها المدربين لعمل الصيانة الالزمة في المستقبل.
منذ بداية االستجابةّ ،
وزع الشركاء  6779مجموعة نظافة و 700مجموعة مستلزمات أطفال.
مع إعادة إنشاء االتصال بالشبكة العامة بالكامل ،توقف توفير خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة.
تضررا ،وتم إرسال 2500أكثر من  2500رسالة نصية قصيرة ،تحيل الناس إلى ثالث خطوط ساخنة للمياه
تم توزيع أكثر من  3200ملصق في المناطق األكثر
ّ
والصرف الصحي والنظافة الذي يتعامل مع طلبات نقل المياه بالشاحنات ،وإصالحات السباكة البسيط ة و/أو دعم أجهزة المياه والصرف الصحي والنظافة .تم استالم
 1100مكالمة في المجمل ،ومعالجتها من خالل الخطوط الساخنة التي تم إلغاء عملها اآلن.

الخدمات اللوجستية
االستجابة:
•

بقيت ست وحدات تخزين متنقلة قائمة في مرفأ بيروت لتعزيز سعة التخزين لكل من المواد الغذائية وغير الغذائية.

لمزيد من المعلومات ،يرجى االتصال بـ:
سيفرين راي ،مدير مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية في لبنان ،rey@.org ،الهاتف+961 71 802 640:
إنريكا جاكوبا ،مسؤول الشؤون اإلنسانية ،مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية في لبنان giacobbe@un.org ،هاتف+961 71 907 855:
لمزيد من المعلومات ،الرجاء زيارة الموقع www.unocha.org www.reliefweb.int

مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية
www.unocha.org

