2020

نداء

عاجل

ملخص المشروعات

من أغسطس/آب إلى نوفمبر/تشرين الثاني

تم إعداد هذه الوثيقة من قبل مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية (أوتشا) بالتعاون مع الشركاء
اإلنسانيين لدعم الجهود الوطنية.

المتطلبات المالية (بالدوالر األمريكي)

354.9

مليون دوالر

تصوير مروان نعماين
الصورة عبر جايت إيمدج

األشخاص المستهدفون

عدد المشاريع

300,000

119

عدد المشاريع

المتطلبات المالية (بالمليون دوالر أمريكي)

اﻷﻣﻦ اﻟﻐﺬاﻲﺋ

100,4

22

اﻟﻤﺄوى

95,0

27

اﻟﺼﺤﺔ

85,7

19

اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ

27,4

22

اﻟﻤﻴﺎه واﻟﺼﺮف
اﻟﺼﺤﻲ واﻟﻨﻈﺎﻓﺔ

23,8

10

اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ

22,4

18
1

اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻠﻮﺟﺴﺘﻴﺔ 0,2

األهداف االستراتيجية

1

2

إنقاذ األرواح من خالل توفير الرعاية الصحية األساسية والغذاء
والمياه والنظافة والمأوى والحماية لألشخاص المتضررين من
تفجيرات مرفأ بيروت لمدة ثالثة أشهر.

تمهيد الطريق نحو االعتماد على الذات من خالل إعادة إنشاء
سلسلة اإلمدادات الغذائية وأسواق التجزئة لألغذية األساسية
والمواد األخرى ،وتوفير دعم الدخل قصير األجل ،واستعادة الوصول
إىل التعليم.
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أهداف القطاع ومشاريعه
الحماية
•ضمان تعميم الحماية والمشاركة المجتمعية
•تقديم خدمات حماية مناسبة وفعاّلة
بيانات االتصال:
أنيكا جيرالش ،المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين ( ،)gerlacha@unhcr.orgإليان أبي سليمان
الدناوي ( ،)eldannawi@unfpa.orgجاكلين عطوي ()jatwi@unicef.org
( ،)eliane.abisleiman@caritas.org.lbنيسيا
َّ
المشاريع

المنظمات

إشراك األطفال ومقدمي الرعاية يف حلول الحماية

عامل  -الجمعية اللبنانية للعمل الشعبي

مركز األزمات والدعم النفسي

فور ذي آرت

الدعم النفسي واالجتماعي المجتمعي والوصول إىل الخدمات لألفراد األكثر عرضة للخطر
والمتض ّررين من انفجار ميناء بيروت

منظمة هانديكاب الدولية/اإلنسانية واإلدماج

تقديم المساعدة يف مجال الحماية المنقذة للحياة للسكان المتض ّررين من انفجارات مرفأ بيروت وكالة التعاون الفني والتنمية

زيادة الحماية والوصول إىل الخدمات لكبار السن واألشخاص ذوي اإلعاقة المتأثرين بانفجار
ميناء بيروت

منظمة هلب إيدج انترناشيونال

 - PAVEحماية العمال المهاجرين :تمهيد الطريق للتوظيف الالئق يف لبنان

منظمة العمل الدولية

حماية ومساعدة العمال المهاجرين والمجتمعات المضيفة الضعيفة

المنظمة الدولية للهجرة

المساعدة يف حماية السكان المتض ّررين يف بيروت

لجنة اإلنقاذ الدولية

مساعدة قانونية للضحايا والناجين من انفجار بيروت

العمل القانوين يف جميع أنحاء العالم

المساعدة الطارئة لحماية أفراد مجتمع المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري
الهوية الجنسانية واألفراد المتض ّررين من انفجار بيروت

منظمة الشرق األوسط للخدمات المناصرة
والتكامل وبناء القدرات

استجابة الحماية النفجار بيروت

المجلس النرويجي لالجئين

تحليل اآلثار الحقوقية المتعلقة بتفجير بيروت ومتابعة الحاالت الفردية ،بما يف ذلك اإلحاالت
للمساعدات اإلنسانية

مفوضية األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان

توفير خدمات الحماية

بالن انترناشيونال

حماية الطفل المقدمة لألطفال المتضررين من انفجار بيروت

هيئة إنقاذ الطفولة الدولية

دعم حماية الطفل المقدمة للفتيان والفتيات الضعفاء ومقدمي الرعاية المتضررين من انفجار
المرفأ

هيئة تيردي زوم  -إيطاليا

حماية الطفل والعنف القائم على النوع االجتماعي لألطفال ومقدمي الرعاية المتضررين من
تفجيرات مرفأ بيروت

هيئة تيردي زوم  -لوزان

التوسع يف توفير خدمات الحماية وتعزيز آليات الحماية من االستغالل واالعتداء الجنسيين

هيئة األمم المتحدة للمرأة

يمكن للفتيات والفتيان والنساء ومقدمي الرعاية ،بمن فيهم المعرضون للخطر أو الناجون من
العنف ،الوصول إىل حزمة متكاملة من خدمات الوقاية واالستجابة عالية الجودة ،بما يف ذلك
التحويالت النقدية الطارئة

صندوق األمم المتحدة للطفولة

توفير المساعدة القانونية المجانية للناجين من االنفجار وحماية حقوق الفئات األكثر ضع ًفا

برنامج األمم المتحدة اإلنمايئ

تلبية احتياجات الحماية لألفراد ذوي االحتياجات الخاصة واألكثر تضر ًرا من انفجار بيروت

المفوضية السامية لألمم المتحدة لشئون
الالجئين

تقديم خدمة طارئة للعنف القائم على النوع االجتماعي للناجين من العنف الجنسي والعنف
القائم على النوع االجتماعي وللنساء والفتيات المعرضات للخطر

صندوق األمم المتحدة للسكان

استجابة الحماية لألطفال يف اعقاب انفجار بيروت من قبل الرؤية الدولية للبنان

الرؤية العالمية الدولية
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األمن الغذائي
•تعزيز األمن الغذايئ من خالل مساعدات االمن الغذايئ والتغذية المنقذة للحياة
•تعزيز األمن الغذايئ من خالل مساعدات سبل العيش ودعم إعادة تأهيل البنية التحتية الخفيفة للموائن

بيانات االتصال:
كارال ديجريجوريو ،برنامج األغذية العالمي ( ،)carla.degregorio@wfp.orgجوزيف نخلة ()joseph.nakhle@acted.org

المشاريع

المنظمات

المساعدة النقدية الطارئة للسكان المتضررين من الكوارث والتغذية ()CEDAR & NUT

العمل ضد الجوع

مساعدات األمن الغذايئ لتلبية االحتياجات الفورية لسكان بيروت المتضررين من تفجيرات المرفأ

وكالة التعاون الفني والتنمية

تعزيز األمن الغذايئ لألسر الضعيفة يف المرفأ ومدور وريميل وبرج حمود

بسمة وزيتونة لإلغاثة والتنمية Gülümseme -
ve zeytin

إعادة تشغيل منشآت الحجر النبايت والحيواين ومختبر القمح يف مرفأ بيروت.

منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة

مساعدات نقدية متعددة األغراض لألسر الضعيفة المتضررة من انفجار مرفأ بيروت

منظمة هانديكاب انترناشيونال/اإلنسانية
واإلدماج

المنح النقدية والمساعدة الفنية للمشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة

منظمة العمل الدولية

المساعدة الغذائية المغذية واستعادة سبل العيش للمتضررين من انفجار مرفأ بيروت

الجمعيات الخيرية المسيحية األرثوذكسية
الدولية

األمن االقتصادي ودعم الرفاهية

لجنة اإلنقاذ الدولية

مساعدات غذائية للسكان المتضررين من انفجار بيروت

اإلغاثة اإلسالمية يف جميع أنحاء العالم

قسائم غذائية لألفراد المتضررين من التفجيرات والمعرضين النعدام األمن الغذايئ يف بيروت

الجمعية اللبنانية للتنمية التربوية واالجتماعية

مساعدات غذائية لألسر المتضررين من انفجار بيروت

اللجنة المركزية لمينونايت

مساعدات غذائية لألسر المتضررين من انفجار بيروت

ONG Tabitha

توفير الغذاء والمساعدات النقدية المنقذة للحياة للفئات الضعيفة المتضررة من انفجار بيروت

أوكسفام

مساعدات نقدية لألسر المتضررة من االنفجار يف لبنان

منظمة اإلغاثة الدولية

مساعدات غذائية للعائالت المتضررة من انفجارات مرفأ بيروت

أر إي يت الدولية (مؤسسة صندوق تعليم
الالجئين ساب ًقا حتى )2014

دعم الفئات األكثر ضع ًفا بالمساعدات الغذائية العينية ،والمساعدة النقدية متعددة األغراض،
وضمان المرونة االقتصادية للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة

هيئة انقاذ الطفولة الدولية

دعم ألسر التي تعيلها النساء والمتضررين من انفجار بيروت

هيئة األمم المتحدة للمرأة

مساعدات غذائية للعائالت المتضررة من انفجار بيروت

صندوق األمم المتحدة للطفولة

األمن الغذايئ األسري لألشخاص المستضعفين المتضررين من االنفجار

برنامج األمم المتحدة اإلنمايئ

المساعدات الغذائية للفئات السكانية الضعيفة المتضررة من انفجار مرفأ بيروت.

برنامج األغذية العالمي

تشغيل مرفأ بيروت المؤقت

برنامج األغذية العالمي

استجابة الرؤية العالمية للبنان النفجار بيروت بتقديم المساعدة الغذائية

الرؤية العالمية الدولية
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الصحة
•دعم إعادة بناء مستودع األدوية المركزي وإعادة تأهيل المرافق الصحية المتضررة إلعادة التشغيل وتوفير الخدمات
والحفاظ عليهما
•تعزيز الوصول إىل الخدمات الصحية األساسية والضرورية عالية الجودة بما يف ذلك االستجابة لحاالت الطوارئ من خالل
شراء مجموعات عالج الصدمات الطارئة واألدوية األساسية
•تعزيز إجراءات الوقاية من العدوى ومكافحتها لمنع الزيادة الحادة يف حاالت اإلصابة بفيروس كورونا
•تقييم تأثير المخاطر البيئية على الصحة العامة
بيانات االتصال:
كريستينا بيثكا ،منظمة الصحة العالمية ( ،)dupinc@who.intماهر الطويل ()mahertawil@hotmail.com
المشاريع

المنظمات

دعم إعادة بناء وتشغيل مستشفى الكرنتينا

وكالة التعاون الفني والتنمية

تعزيز الوصول إىل الرعاية الصحية األولية يف المناطق المتضررة من انفجار بيروت

عامل  -الجمعية اللبنانية للعمل الشعبي

إعادة التأهيل الحرج والدعم المادي والتشغيلي لمرا كز الرعاية الصحية األ ّولية ومستشفى رفيق
الحريري الجامعي بسانت جورج لتمكين والحفاظ على الوظائف وتقديم الخدمات

المعونة األمريكية لالجئين يف الشرق األدىن

تقديم خدمات صحية  -انفجار بيروت

مركز كاريتاس لبنان للمهاجرين

صندوق اغاثة االطفال المصابين بالسرطان يف لبنان

مركز سرطان األطفال يف لبنان

خدمات إعادة التأهيل الجسدي والنفسي الشامل للمصابين

منظمة هانديكاب انترناشيونال/اإلنسانية
واإلدماج

زيادة إمكانية الوصول إىل الخدمات لكبار السن واألشخاص ذوي اإلعاقة المتأثرين بانفجار ميناء
بيروت

منظمة هلب إدج انترناشيونال ،المملكة
المتحدة

المساعدة الصحية للمجتمعات الضعيفة يف المناطق المتضررة من انفجارات مرفأ بيروت

المنظمة الدولية للهجرة

تقديم مساعدات صحية للمتضررين استجابة النفجار بيروت

اإلغاثة اإلسالمية يف جميع أنحاء العالم

الوصول إىل الخدمات الصحية والعقلية المقدمة للنساء والفتيات والرجال والفتيان.

منظمة ميدير السويسرية

االستجابة الطارئة لضمان الوصول إىل الخدمات الصحية والنفسية للسكان المتضررين من
انفجار مرفأ بيروت يف لبنان

منظمة أطباء العالم

خدمات التوعية لكبار السن والمعوقين المتضررين من انفجار بيروت

منظمة فرسان مالطا لبنان

توفير معدات الوقاية الشخصية لمرا كز الرعاية الصحية األولية الواقعة يف المنطقة المتأثرة
ببيروت وما حولها

منظمة اإلغاثة األولية الدولية

تحسين الوصول إىل الرعاية الصحية األولية للمجتمعات اللبنانية المضيفة الضعيفة والالجئين
من جميع الجنسيات يف بيروت من خالل إعادة تأهيل خمسة مرا كز للرعاية الصحية األولية
ودعم حزمة شاملة من الخدمات يف ثمانية مرا كز رعاية صحية أولية استجابة النفجار بيروت.

منظمة اإلغاثة الدولية

معالجة االحتياجات الصحية الطارئة الحرجة للمجتمعات الضعيفة المتضررة من انفجار بيروت

مؤسسة رينيه معوض ،مشروع األمل

المساعدة الصحية الطارئة لألطفال والنساء المتضررين من انفجار بيروت ،والوصول إىل خدمات
صحة األم والمولود والطفل والمراهق األساسية ،بما يف ذلك الصحة العقلية والتحصين ،وسط
جائحة كوفيد19-

صندوق األمم المتحدة للطفولة

االستجابة المتكاملة إلعادة القدرة التشغيلية لمرافق بيروت الصحية

مكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع

خدمات الصحة والحقوق الجنسية واإلنجابية الطارئة للنساء والفتيات المتضررات من تفجيرات
مرفأ بيروت 2020

صندوق األمم المتحدة للسكان

دعم النظام الصحي اللبناين للتعايف بعد االنفجار وتعزيز استعداده لمواجهة فيروس كوفيد19-

منظمة الصحة العالمية
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المأوى
•االستجابة الحتياجات المأوى الفورية لألسر األكثر ضع ًفا
•المساهمة يف إصالح أو إعادة تأهيل المباين المتضررة على المدى الطويل
•دعم النهج متعدد القطاعات إلعادة تأهيل المناطق المتضررة
بيانات االتصال:
محمد مقلد ( ،)mukalled@unhcr.orgسوزان ماكجواير ( ،)suzanne.maguire@un.orgمها األيويب (@maha.ayyoubi
)nrc.no
المشاريع

المنظمات

إعادة تأهيل خفيفة إىل متوسطة للشقق والمباين المتضررة من انفجار بيروت (المستوى )2

العمل ضد الجوع

توفير مساعدات مأوى مصممة حسب احتياج األفراد المعرضين للخطر واألكثر تضر ًرا من
انفجارات مرفأ بيروت

وكالة التعاون الفني والتنمية

إعادة تأهيل بسيطة ومتوسطة (المستوى  1والمستوى  )2لألسر الضعيفة استجابة النفجار مرفأ المعونة األمريكية لالجئين يف الشرق األدىن
بيروت
المساعدة يف توفير المأوى واستجابة تعميم الحماية لألفراد اللبنانيين وغير اللبنانيين الضعفاء
المتضررين من انفجار مرفأ بيروت

جمعية المتطوعين للخدمة الدولية

إصالح المأوى لألسر المتضررة مباشرة من انفجار بيروت

هيئة كير الدولية

كاريتاس لبنان  -انفجار بيروت (المأوى)

مركز كاريتاس لبنان للمهاجرين

المساعدة يف توفير المأوى يف حاالت الطوارئ استجابة النفجار بيروت

اللجنة الدولية لتنمية الشعوب

دعم احتياجات المأوى للفئات األكثر ضعفا ً والمتضررة من انفجار مرفأ بيروت

كونسيرن وورلد وايد

إصالح المأوى لألشخاص المتضررين من االنفجار

المجتمعات العالمية

ضمان أن األسر الضعيفة المتضررة من انفجار مرفأ بيروت تعيش يف مالجئ مناسبة وف ًقا
لخصائص العمر والجنس والتنوع ألفرادها

منظمة هانديكاب انترناشيونال/اإلنسانية
واإلدماج

المشاركة المجتمعية وجمع البيانات وتوفير أماكن إقامة آمنة للعمال اللبنانيين والمهاجرين
المتأثرين بانفجار مرفأ بيروت

المنظمة الدولية للهجرة

إعادة تأهيل الشقق والمؤسسات السكنية يف المناطق المتضررة من انفجار بيروت

الجمعيات الخيرية المسيحية األرثوذكسية
الدولية

تقديم المساعدة يف توفير المأوى للمتضررين من انفجار مرفأ بيروت

اإلغاثة اإلسالمية يف جميع أنحاء العالم

توفير ظروف مأوى آمنة للنساء والفتيات والرجال والفتيان

منظمة ميدير

استجابة المأوى النفجار بيروت

المجلس النرويجي لالجئين

برنامج أسقف تحمي بيروت

نساند

استجابة فورية وإنعاش المجتمع يف شرق بيروت وبرج حمود

المركز البولندي للمساعدات الدولية ()PCPM

إعادة تأهيل طفيفة لألسر المتضررة من االنفجار يف منطقة برج حمود

منظمة اإلغاثة األولية الدولية

ترميم منازل وسبل عيش الفئات األكثر تضر ًرا من انفجار بيروت

خدمات إغاثة المأوى لدعم المجتمعات المتض ّررة من انفجار بيروت

مؤسسة رينيه معوض
هيئة انقاذ الطفولة الدولية

تقديم المساعدة يف مجال اإليواء لألسر األكثر ضع ًفا التي تأثرت بانفجار مرفأ بيروت لالستجابة
الحتياجاتهم الفورية إىل اإليواء

صندوق األمم المتحدة للطفولة

إعادة تأهيل/إصالح المالجئ المتضررة وإزالة األنقاض والحطام بأمان

برنامج األمم المتحدة اإلنمايئ

استجابة المأوى وبرنامج التعايف النفجار بيروت

مفوضية األمم المتحدة السامية لشؤون
الالجئين

تحسين سالمة المجتمع وتسريع عودة األسر النازحة إىل منازلهم من خالل التثبيت السريع
للمباين السكنية التي تم إخالؤها والتي تضررت هيكل ًيا باعتبارها مقدمة لإلصالح الهيكلي.

برنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشرية

إعادة تأهيل الوحدات السكنية وتوفير مواد إعادة التأهيل

مكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع

استجابة هيئة مجموعة المتطوعين المدنيين المتكاملة للمأوى للوحدات السكنية الخفيفة
والمتوسطة الضرر نتيجة انفجار بيروت

وي وورلد  -هيئة مجموعة المتطوعين
المدنيين اونلس

استجابة المأوى النفجار بيروت من قبل الرؤية العالمية للبنان

الرؤية العالمية الدولية
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المياه والصرف الصحي والنظافة
•دعم مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان يف إعادة تأهيل البنية التحتية للمياه والصرف الصحي والحفاظ على الخدمة
•توفير خدمات المياه والصرف الصحي اآلمنة والتي يمكن الوصول إليها يف حاالت الطوارئ
•تعزيز ودعم ممارسات النظافة الجيدة

بيانات االتصال:
خوان لويز لوبيز ( ،)juanluislf@hotmail.comخلود مهدي ()kmahdi@lb.acfspain.org

المشاريع

المنظمات

دعم فوري ومتوسط األجل للمياه والصرف الصحي لمؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان والسكان
الضعفاء المتأثرين يف الغالب بانفجارات المرفأ

وكالة التعاون الفني والتنمية

توفير مستلزمات النظافة وخزانات المياه لألسر المتض ّررة يف مناطق برج حمود ومدور ورميل

المعونة األمريكية لالجئين يف الشرق األدىن

إعادة تأهيل مرافق وخدمات المياه والصرف الصحي والنظافة داخل الشقق والمباين المتضررة من العمل ضد الجوع
انفجار بيروت (المستوى )2

توفير المساعدات يف مجال المياه والصرف الصحي والنظافة للفئات األكثر ضع ًفا والمتضررة من
انفجار مرفأ بيروت

كونسيرن وورلد وايد

توفير معدات الوقاية الشخصية لكبار السن واألشخاص ذوي اإلعاقة المتأثرين بانفجار مرفأ بيروت

منظمة هلب إدج انترناشيونال ،المملكة
المتحدة

استجابة المياه والصرف الصحي والنظافة لألشخاص المتضررين من انفجار بيروت

اإلغاثة اإلسالمية يف جميع أنحاء العالم

توزيع مستلزمات النظافة على األسر المتضررة من انفجار مرفأ بيروت

الخطة الدولية

توفير الوصول إىل خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية للسكان المتضررين يف بيروت

صندوق األمم المتحدة للطفولة

فهم عيوب الصرف الصحي الناجمة عن انفجار مرفأ بيروت

برنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشرية

استجابة المياة والصرف الصحي والنظافة النفجار بيروت من قبل الرؤية العالمية للبنان

الرؤية العالمية الدولية

الخدمات اللوجستية
•تعزيز التنسيق اللوجستي
•تحسين إدارة المعلومات اللوجستية
•تعزيز الخدمات اللوجستية المشتركة
بيانات االتصال:
سيريل مارتن  -برنامج الغذاء العالمي ()cyril.martin@wfp.org

المشاريع

الدعم اللوجستي للمجتمع اإلنساين بأكمله العامل يف لبنان

المنظمات

برنامج األغذية العالمي
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التعليم
•دعم إعادة تأهيل المؤسسات التعليمية المتضررة
•زيادة الوصول إىل فرص التعلم الرسمية وغير الرسمية عالية الجودة لألطفال المتضررين
•الدعم النفسي واالجتماعي للمعلمين والطالب
بيانات االتصال:
هالة الحلو  -اليونيسف ()helhelou@unicef.org

المشاريع

المنظمات

تأهيل ودعم مدارس يف مناطق برج حمود ،الرميل ،واألشرفية

المعونة األمريكية لالجئين يف الشرق األدىن

دعم استمرار الوصول إىل التعلم لمعلمي المدارس الحكومية وشبه الخاصة واألطفال وأسرهم
يف المناطق المتضررة من انفجار بيروت

جمعية أنا أقرأ

استعادة الوصول إىل التعليم

جمعية المتطوعين للخدمة الدولية

استجابة تعليمية متعددة المستويات لألطفال والمعلمين والموظفين التربويين يف بيروت
وجبل لبنان

التعاون والتنمية ()CESVI

وصول األطفال المتضررين من انفجار بيروت إىل التعليم

التعاون الدويل ()COO- PI

التعايف والوصول إىل تعليم آمن وعايل الجودة لجميع األطفال

لجنة اإلنقاذ الدولية

دعم المدارس والمرا كز التعليمية المتضررة من انفجار بيروت

اإلغاثة اإلسالمية يف جميع أنحاء العالم

دعم األطفال المتضررين من االنفجار يف برج حمود وسن الفيل ،لضمان استمرارهم يف تلقي
التعليم بأمان

الحركة االجتماعية

استجابة التعليم النفجار بيروت

المجلس النرويجي لالجئين

االستجابة الطارئة للتعليم

بالن انترناشيونال

تعزيز االلتحاق واالستمرار يف مسارات التعلم لألطفال المتضررين يف بيروت.

مؤسسة رينيه معوض

إعادة تأهيل خفيفة لـ  25مؤسسة تعليمية حكومية/خاصة متضررة من انفجار ميناء بيروت

أر إي يت الدولية (مؤسسة صندوق تعليم
الالجئين ساب ًقا حتى )2014

التعليم :الوصول والتسجيل لألطفال والشباب

منظمة الحق يف اللعب (رايت تو بالي)

دعم إعادة تأهيل البنية التحتية التعليمية والحصول على تعليم جيد

صندوق األمم المتحدة للطفولة

إعادة التأهيل ودعم التعلم للمدارس المتضررة من انفجار بيروت

منظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة

إعادة تأهيل  25مدرسة بأضرار متوسطة إىل شديدة

مكتب األمم المتحدة لخدمة المشروعات

إعادة الوصول إىل التعليم يف األحياء المتضررة بشدة من تفجيرات مرفأ بيروت

منظمة نحن العالم  -مجموعة المتطوعين
المدنيين أنجلوس

استجابة التعليم النفجار بيروت من قبل الرؤية العالمية للبنان

الرؤية العالمية الدولية

يمكن العثور على معلومات مفصلة عن المشروع على الرابط:
https://fts.unocha.org/appeals/1009/projects
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