لبنان :انفجارات مرفأ بيروت
تقرير الحالة رقم 15
اعتبا ًرا من  17ديسمبر/كانون األول 2020
تم إعداد تقرير الحالة من قبل مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية في لبنان بالتعاون مع الشركاء في المجال اإلنساني.

أبرز النقاط
•

تمت مراجعة النداء العاجل للبنان ،في شهر نوفمبر/تشرين الثاني ،وتم تمديده حتى نهاية هذا العام .تضمنت المراجعة استعراض لخطط استجابة القطاعات وأخذت في
االعتبار العمل الذي تقوم به الجهات الفاعلة العاملة خارج نطاق النداء العاجل ،فضالً عن وجود أطر عمل أخرى ،أبرزها إطار عمل االتحاد األوروبي واألمم المتحدة
ومجموعة البنك الدولي في مجال اإلصالح والتعافي وإعادة اإلعمار .وتبلغ المتطلبات المالية المحدثة للنداء العاجل اآلن  196.6مليون دوالر أمريكي  -وهو تعديل
اعتبارا من  17ديسمبر/كانون األول ،تم تمويل النداء العاجل بنسبة  80في المائة
تنازلي قدره  158.3مليون دوالر أمريكي منذ إطالق النداء في  14أغسطس/آب .و
ً
تقريبًا ( 156.4مليون دوالر أمريكي).

•

منذ بداية االستجابة ،استفاد أكثر من  67,600شخص ،بمن فيهم ما يقرب من  27,000امرأة وما ال يقل عن 13,200فتاة ،من خدمات الحماية.

•

منذ بداية االستجابة أيضًا ،تم توزيع أكثر من  200,000وجبة ساخنة ،وتلقى ما ال يقل عن  121,000شخص طرود غذائية عينية .ومنذ أغسطس/آب ،تلقى ما ال يقل
عن  97,200شخص مساعدات نقدية متعددة األغراض .وتم دعم ما ال يقل عن  207مؤسسة متناهية الصغر وصغيرة ومتوسطة الحجم بمساعدة مالية مباشرة ،كما تم
دعم وإعادة تأهيل  157شركة أخرى على األقل.

•

اعتبارا من  20نوفمبر/تشرين الثاني .وحصلت حوالي
أصبحت التغذية قطاعًا ضمن إطار عمل كل من االستجابة النفجارات مرفأ بيروت واالستجابة لـكوفيد،19-
ً
 16,000امرأة حامل ومرضع على خدمات التغذية منذ بداية االستجابة.

•

اعتبارا من  9ديسمبر/كانون األول ،تم إمداد  26,000شخص بـ 8000رزمة خاصة بالحماية من الظروف المناخية الطارئة في مجال المأوى .واستمر توزيع هذه
ً
اإلمدادات بسبب األمطار الغزيرة .ومنذ بداية االستجابة ،تم تقديم الدعم ألكثر من  10,500شقة إما بإصالحات طفيفة أو في مجال أعمال إعادة التأهيل .وتلقت أكثر من
 5100أسرة النقد مقابل المأوى لدعم إعادة تأهيل منازلهم ،كما تلقت  1250أسرة نقدًا مقابل اإليجار ،وهي وسيلة للمساعدة المالية األساسية تهدف إلى ضمان وصول
األسر األكثر ضعفًا إلى مأوى آمن لمدة ثالثة أشهر.

•

اعتبارا من منتصف نوفمبر/تشرين الثاني ،بينما يستمر توزيع المجموعا ت ،أغلق قطاع المياه والصرف الصحي والنظافة االستجابة فيما يتعلق بالتدخالت الخاصة باألسر
ً
المتضررة بشكل مباشر من االنفجارات .وبشكل عام ،تم تقييم أكثر من  13,200مبنى إلمدادها بخدمات المياه والصرف الصحي والنظافة ،وأعيد إنشاء توصيل إمدادات
المياه ألكثر من  23,000شخص (أكثر من  4700أسرة) وتم تركيب ما يقرب من  4,400خزان و 350مضخة ،كما تم توزيع أكثر من  13,800مجموعة من
مستلزمات النظافة الشخصية و 750مجموعة من مستلزمات األطفال لتلبية ما يقرب من  70بالمائة من االحتياجات في هذا الصدد.

•

اعتبارا من  12نوفمبر/تشرين الثاني.
نظرا ألن االحتياجات اللوجستية لم تعد موجودة ،فقد تم إلغاء تنشيط قطاع اللوجستيات
ً
ً

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
وقعت انفجارات ميناء بيروت في الوقت الذي كان فيه لبنان في خضم أزمة متعددة األوجه منذ أكتوبر/تشرين األول  ،2019مع تسارع األزمة االقتصادية والمالية التي أدت
منذ ذلك الحين إلى زيادة مستويات الفقر وانعدام األمن الغذائي  ،مما زاد من تفاقم عدم المساواة الهيكلية بين الجنسين واالحتياجات بين المجتمعات اللبنانية وغير اللبنانية على
حد سواء ،بما في ذلك أعداد كبيرة من الالجئين .أيضًا ،كان نظام الصحة العامة يواجه تحديات هيكلية قبل تفشي وباء كوفيد ،19-حيث تسببت األزمة المالية واالقتصادية في
أضرارا بستة مستشفيات على األقل ،باإلضافة
قيام معظم المستشفيات بخفض طاقتها االستيعابية بنسبة  50-40في المائة على األقل .عالوة على ذلك ،ألحقت انفجارات المرفأ
ً
إلى أكثر من  55مرفقًا/مستوصفًا للرعاية الصحية األولية .فضالً عن تصاعدت التوترات االجتماعية في أجزاء كثيرة من البالد خالل العام الماضي ،مع ما يرتبط بذلك من
إدراك متزايد للتحيز لتوفير المعونة.
في ظل هذه الخلفية ،وبنا ًء على التدخالت الموجودة مسبقًا ،أطلقت األمم المتحدة ،بقيادة المنسق المقيم ومنسق الشؤون اإلنسانية ،استجابة شاملة النفجارات المرفأ ،مع التركيز
على معالجة احتياجات اإلنعاش المبكر المنقذة للحياة والحاسمة للوقت خالل فترة أولية مدتها ثالثة أشهر .وعلى هذا النحو ،تم إطالق نداء عاجل بتنسيق من األمم المتحدة في
 14أغسطس/آب ،لدعم استجابة جماعية لالحتياجات اإلنسانية والحماية األكثر إلحا ًحا للمتضررين من التفجيرات .وبالتوازي مع ذلك ،عمل االتحاد األوروبي واألمم المتحدة
ومجموعة البنك الدولي على إطار اإلصالح واإلنعاش وإعادة اإلعمار لتوفير خارطة طريق لتلبية احتياجات الناس على المدى المتوسط إلى الطويل من خالل مجموعة من
اإلصالحات التي تركز على األشخاص.
في  12نوفمبر/تشرين الثاني ،وافق فريق العمل اإلنساني في لبنان على مراجعة النداء العاجل ،بما في ذلك تمديده حتى نهاية العام .وتضمن التمديد مراجعة  119مشروعًا تم
تقديمها في أغسطس/آب ،عندما تم إطالق النداء العاجل .وظلت كل من االستراتيجية العامة للنداء العاجل واألهداف االستراتيجية للقطاعات كما هي ،حيث تضمنت المراجعة
استعراض لالحتياجات المعلقة وأولوياتها واالحتياجات الطارئة واإلنسانية ،جنبًا إلى جنب مع أهداف المشاريع ومتطلبات التمويل .في هذا السياق ،تمت مراجعة خطط االستجابة
للقطاعات ،كما تم األخذ في االعتبار الدعم الكبير المقدم من الجهات الفاعلة العاملة خارج النداء العاجل ،مع األخذ في االعتبار المساهمات العينية من الدول األجنبية ،الموزعة
من خالل الجيش اللبناني أو المجتمع المدني اللبناني ،ومساندة الصليب األحمر اللبناني ،والمساعدات التي قدمها الشتات اللبناني والجمعيات الخيرية واألفراد ،فضالً عن جهود
إعادة التأهيل التي تقوم بها المجتمعات نفسها .وسيتم دمج بعض أنشطة اإلنعاش المبكر ،على سبيل المثال إعادة تأهيل المنازل والمباني من المستوى  ،3التي تعرضت ألضرار
هيكلية جسيمة ،والتي بدأت في إطار النداء العاجل ،سيتم دمجها في استراتيجيات االستجابة لإلصالح واإلنعاش وإعادة اإلعمار في سبيل المضي قد ًما.
يُظهر تحليل أحدث البيانات المتاحة من تقييم االحتياجات متعدد القطاعات ( )MSNAأن النقد وإصالحات المأوى واألدوية تظل على رأس األولويات التي أبلغ عنها المتضررون
من االنفجارات .ويظل النقد هو األولوية األولى في الباشورة وبرج حمود والمزرعة والمداورة وشن الفيل .إن الغذاء هو الحاجة الرئيسية ذات األولوية في سن الفيل ،والحاجة
الرئيسية الثانية ذات األولوية في جميع أحياء بيروت األخرى ،والحاجة الرئيسية الثالثة في األشرفية ،والباشورة ،وبرج حمود ،ومداورة ،والرميل .في حين أن إصالحات النقد
والمأوى هي أهم حاجتين من االحتياجات ذات األولوية لكال الجنسين ،فإن األسر التي تعولها امرأة أوضحت أهمية األدوية باعتبارها االحتياج الثالث واألكثر إلحا ًحا أكثر من
األسر التي يرأسها رجل .ويشير التحليل أيضًا إلى أن األسر التي تعولها امرأة ( 60في المائة) من المرجح أن يكون لديها فرد واحد على األقل يزيد عمره عن  60عا ًما مقارنة
أخيرا ،تشير التقديرات إلى أن األسر التي تعولها إناث تعانين من الضعف االقتصادي أكثر من األسر التي تعولها الذكور ،حيث
باألسر التي يعولها ذكور ( 49في المائة) .و ً
 43في المائة فقط من األسر التي تعولها اإلناث مقارنة بـ  66في المائة من األسر التي تعولها الذكور ،تشير إلى أن فردًا واحدًا على األقل من األسر قد حقق دخالً على مدار
الشهر السابق.
عضوا أساسيًا في فرقة العمل الفرعية إلزالة االزدواجية داخل فرقة العمل المعنية بالتنسيق النقدي ،نظام
في نهاية أكتوبر/تشرين األول ،أطلق برنامج األغذية العالمي ،بصفته
ً
تنسيق المساعدة باستخدام تقنية سلسلة الكتل إلزالة االزدواجية في المساعدة النقدية التي يقوم بها الجهات الفاعلة المختلفة .ويساعد النظام الشركاء على تجنب مساعدة نفس
اعتبارا من نهاية نوفمبر/تشرين الثاني ،انضمت  22منظمة تقدم
المستفيدين في نفس الوقت مع نفس النوع من المساعدة ،وبالتالي تنسيق وتحسين االستجابة النقدية الشاملة.
ً
مساعدات نقدية متعددة األغراض للفئات األكثر ضعفًا والمتضررين من االنفجارات إلى نظام تنسيق المساعدة.
خارج بيروت والمناطق المتضررة من تفجيرات المرفأ ،ستستمر الحاجة إلى مراقبة دقيقة للوضع اإلنساني في لبنان وعبره.

مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية
www.unocha.org
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التمويل
تمت مراجعة النداء العاجل ،الذي كان يسعى في البداية للحصول على  354.9مليون دوالر أمريكي ،في نوفمبر وتم تمديده حتى  31ديسمبر  .2020يبلغ إجمالي المتطلبات
اعتبارا من  17ديسمبر/كانون األول ،تم تمويل
المالية المحدثة اآلن  196.6مليون دوالر أمريكي  -وهو تعديل تنازلي قدره  158.3مليون دوالر أمريكي منذ إطالق النداء.
ً
النداء العاجل بنسبة  80في المائة تقريبًا ( 156.4مليون دوالر أمريكي) .وعلى الرغم من المستوى العام للتمويل الجيد ،فإن الصحة ممولة بنسبة  47في المائة والحماية ال
تزال ممولة بنسبة  8في المائة فقط .وال يزال النداء العاجل يهدف إلى تغطية االحتياجات البارزة لـ  300ألف شخص في مجاالت الحماية والتعليم واألمن الغذائي والصحة
والمأوى والمياه والصرف الصحي والنظافة.
يستمر تتبع التمويل من أجل  102مشروعًا (بانخفاض قدره  17مشروعًا) في أحدث مراجعة للنداء العاجل في خدمة التتبع السريع التي يديرها مكتب تنسيق الشؤون
اعتبارا من  17ديسمبر/كانون األول.
اإلنسانية  ،إلى جانب المساهمات خارج النداء العاجل ،حيث تبلغ قيمة هذا األخير حوالي  100دوالر أمريكي مليون
ً
ستكون هناك حاجة إلى تمويل مستدام ويمكن التنبؤ به وغير مشروط للتعافي المبكر وأنشطة التعافي وإعادة اإلعمار على المدى الطويل ضمن إطار عمل خطة اإلصالح
واإلنعاش وإعادة اإلعمار للمضي قد ًما لمواصلة معالجة االحتياجات ذات األولوية بطريقة شفافة ومنسقة وخاضعة للمساءلة.
التمويل المستلم لكل قطاع (النداء اإلنساني العاجل فقط)

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

ال تزال االحتياجات الماسة المتعلقة بحماية الطفل والصحة النفسية وخدمات الدعم النفسي واالجتماعي ( )MHPSSودعم األشخاص ذوي اإلعاقة قائمة .لذلك ،من
األهمية بمكان ضمان استمرار خدمات الحماية حتى عام  2021وأن يتم دمجها ومعالجتها من خالل إطار خطة عمل األمم المتحدة لإلصالح واإلنعاش وإعادة اإلعمار.

االستجابة:
•

منذ بداية االستجابة ،استفاد أكثر من  67,650شخص ،بمن فيهم ما يقرب من  27,000امرأة وما ال يقل عن 13,200فتاة ،من خدمات الحماية .واصل شركاء العنف
القائم على النوع االجتماعي توزيع مجموعات الكرامة للنساء والفتيات  5400 -في شهر نوفمبر/تشرين الثاني  -مع زيادة الوعي حول خدمات الصحة النفسية والدعم
النفسي االجتماعي المتاحة ودعم العنف القائم على النوع االجتماعي وخدمات منع االستغالل واالعتداء الجنسي.

5,176

11,511

20,204

19,453

شخص حصلوا على دعم نفسي
اجتماعي متخصص للصحة النفسية
والدعم النفسي االجتماعي المر َّكز
وغير المتخصص

شخص تم تقديم الخدمات لهم في
مجال األنشطة المجتمعية لحماية
الطفل

شخص استفادوا من الجلسات
اإلعالمية وجلسات التوعية
واالستشارات الفردية حول
كيفية الوصول إلى الخدمات
(مثالً الخدمات القانونية)

شخص استفادوا من خدمات الحماية
وأنشطة التوعية بالعنف القائم على
النوع االجتماعي وتدابير تخفيف
المخاطر

2,309

1,749

6,592

659
شخص استفادوا من خدمات االستشارة
والمساعدة القانونية والتمثيل القانوني

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

شخص من ذوي االحتياجات
الخاصة المدعومة بالحماية أو
النقد الطارئ

شخص استفادوا من
الخدمات المتعلقة بالعنف
القائم على النوع
االجتماعي

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

األمن الغذائي
االستجابة:
•
•

•
•

صا طرو ًدا غذائية عينية منذ بداية
في نوفمبر/تشرين الثاني ،تلقى  11,956مستفيدًا ،غالبيتهم من اللبنانيين ،طرو ًدا غذائية عينية .وتلقى ما ال يقل عن  120,945شخ ً
االستجابة.
ً
صا مساعدات نقدية
يواصل شركاء األمن الغذائي توزيع المساعدات النقدية متعددة األغراض ألولئك األكثر ضعفا اقتصاديًا .وفي نوفمبر/تشرين الثان ،تلقى  71385شخ ً
متعددة األغراض (تم صرف حوالي  4.5مليون دوالر) .وتم الوصول إلى ما ال يقل عن  97200شخص منذ أغسطس/آب ،من بينهم  71155تم الوصول إليهم من
خالل برنامج األغذية العالمي وحده .بينما تلقت معظم العائالت المساعدة من خالل واسترن يونيون أو بطاقات الطوارئ المدفوعة مسبقًا ،تلقت بعض العائالت الجزء
ً
أمواال طارئة على  1506أسرة ،مع اختيار  1230أسرة
الغذائي من قيمة التحويل في شكل بطاقة إلكترونية للطعام (قسيمة) .كما وزعت اللجنة الدولية للصليب األحمر
لتلقي الدعم لمدة ستة أشهر ،حتى أبريل  /نيسان .2021
في نوفمبر/تشرين الثاني ،استفاد ما ال يقل عن  24,000شخص من الوجبات الساخنة ،وتم توزيع نصفها من خالل مطابخ المجتمع .كما تم توزيع أكثر من 200,000
وجبة ساخنة ،منذ بداية االستجابة.
مباشرا ،مع توزيع ما ال يقل عن  170ألف دوالر أمريكي ،كما تلقت  44مؤسسة أنواعًا أخرى
في نوفمبر/تشرين الثاني ،تلقت  70مؤسسة صغيرة ومتوسطة دع ًما نقديًا
ً
من الدعم ،تتراوح بين اإلصالحات المادية والمساعدة العينية .باإلضافة إلى ذلك ،تدعم اللجنة الدولية  50مؤسسة صغيرة ومتوسطة بأقساط شهرية حتى نهاية يناير/كانون
الثاني ( 2021تبلغ قيمتها حوالي  80ألف دوالر أمريكي) .كما تم دعم ما ال يقل عن  207مؤسسة متناهية الصغر وصغيرة ومتوسطة الحجم بمساعدة مالية مباشرة،
فضالً عن إعادة تأهيل  157شركة أخرى على األقل.
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التغذية
االستجابة:
•
•

اعتبارا من  20نوفمبر/تشرين الثاني.
أصبحت التغذية قطاعًا ضمن إطار عمل كل من االستجابة النفجارات مرفأ بيروت واالستجابة لـكوفيد،19-
ً
منذ بداية االستجابة ،تم دعم  16,122امرأة حامل ومرضعة بخدمات التغذية ،واستمر القطاع في تنسيق التبرعات العينية المتلقاة ،مع ضمان استيفاء المعايير والقوانين
الوطنية والدولية ،على سبيل المثال من خالل دعم الرضع والشباب .اللجنة الفرعية لتغذية األطفال الرضع وصغار األطفال في تحسين الخدمات المقدمة من خالل الخط
الساخن الخاص باألطفال الرضع وصغار األطفال ،بما في ذلك اإلحاالت .المكالمات الواردة من خالل الخط الساخن  - 40خالل الفترة من منتصف نوفمبر/تشرين الثاني
إلى منتصف ديسمبر/كانون األول  -تدور في الغالب حول طلبات الحصول على بدائل لبن األم ودعم الرضاعة؛ تم إحالة  30حالة إلى متخصصين في تغذية األطفال
الرضع وصغار األطفال.

الصحة
االحتياجات:
•
•
•
•
•
•

فرض تفشي فيروس كورونا الجديد (كوفيد )19-ضغو ً
طا إضافية على النظام الصحي الوطني المثقل باألعباء والذي يعاني من نقص الموارد .وأفاد شركاء الصحة
أن المجتمعات التي يخدمونها تستمر في تحديد االحتياجات الصحية التالية والحاسمة:
نقص األدوية والمستلزمات ،خاصة فيما يتعلق باألدوية الحادة والمزمنة.
عدم كفاية توفير الخدمات المنزلية ونقص مستلزمات النظافة لكبار السن.
عدم تغطية رسوم العالج بالمستشفى ،وعدم تغطية رسوم إعادة التأهيل البدني والعالج الطبيعي ،فضالً عن ارتفاع تكلفة خدمات التشخيص.
خدمات دعم الصحة النفسية والدعم النفسي االجتماعي غير كافية.
أيضًا ،إذا استمر تحميل النظام الصحي في لبنان فوق طاقته ،فإنه سيحد حت ًما من توافر إمكانية الوصول إلى الخدمات الصحية المنقذة للحياة ،بما في ذلك خدمات
الصحة الجنسية واإلنجابية للنساء والفتيات ،وهي ضرورية في حاالت الكوارث وبما أن النساء والفتيات يتأثرن بشكل غير متناسب.

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

قدمت  HelpAge Internationalوجمعية عامل ومنظمة أطباء بال حدود و مركز ريستارت ،خدمات التوعية الصحية من خالل المحطات الطبية والوحدات الطبية
المتنقلة والرعاية المنزلية .ومنذ بداية االستجابة ،تم تحديد  1585فردًا بحاجة للدعم ،وتم تزويد  868فردًا بخدمات الدعم النفسي واالجتماعي ،كما تم تقديم المساعدة
العينية لـ  259فردًا ،وتم تزويد  238فردًا باألدوية .فضالً عن ذلك ،تم الوصول إلى  532من كبار السن من خالل زيارات التوعية ،وتلقى  394من كبار السن
استشارات طبية ،و 495خدمات رعاية تمريضية.

دعم مركز الرعاية الصحية األولية
•

واصلت مؤسسة مخزومي والجمعيات الخيرية المسيحية األرثوذكسية الدولية ومنظمة اإلسعاف األولي-المساعدات الطبية الدولية دعم عدد من مراكز الرعاية الصحية
األولية عن طريق إتاحة الموظفين وتوفير األدوية .ومنذ 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  2176مريض.

•

قدمت مراكز الرعاية الصحية األولية والوحدات الطبية المتنقلة المدعومة من كاريتاس  462استشارة ،وأدوية لــ 2176مريضًا ،باإلضافة إلى  25جلسة شبه طبية
(عالج طبيعي وصحة نفسية) لـ  20مستفيدًا.

•

ذكرا و 547أنثى و 410لبناني و 381سوريًا وثماني
قدمت منظمة اإلسعاف األولي-المساعدات الطبية الدولية  799استشارة في ثالث مراكز رعاية صحية لـ ً 252
جنسيات أخرى.

•

واصلت مراكز الرعاية الصحية األولية التي تدعمها مؤسسة مخزومي تقديم خدمات الصحة العقلية ورعاية اإلصابات مجانًا.

الصحة النفسية والدعم النفسي االجتماعي
•

•

واصلت منظمة هيومانتي أند إنكلوجن ،و ،HelpAge Internationalو معهد التنمية والبحوث والدعوة والرعاية التطبيقية ،وخدمات الالجئين اليسوعية ،وصندوق
األمم المتحدة للسكان تقديم خدمات الصحة النفسية والدعم النفسي االجتماعي ،وتوفير اإلسعافات األولية النفسية ( )PFAوجلسات الصحة النفسية والدعم النفسي االجتماعي
لما ال يقل عن  846مريضًا ،وتوزيع األدوية على  51مريضًا ،وتوفير الطب النفسي ،وعالج األعصاب ،وعالج النطق ،وخدمات طب األطفال لـ  38مريضًا ،وجلسات
صا من ذوي اإلعاقة وكبار السن.
عالج طبيعي لـ  50شخ ً
واصل معهد التنمية والبحوث والدعوة والرعاية 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 .قدمت
 ،HelpAge Internationalبالشراكة مع معهد التنمية والبحوث والدعوة والرعاية التطبيقية ،استشارات الصحة النفسية لما ال يقل عن  159من كبار السن وأفراد
صا محتا ًجا.
األسرة ،واستشارات متخصصة لما ال يقل عن  30شخ ً
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التبرعات و/أو توزيع المستلزمات الطبية
•
•

منذ بداية االستجابة ،تبرعت أنيرا لمستشفيات مختلفة بما ال يقل عن  602,995من اإلمدادات الطبية ،و 12,714دواء ،و 144.934من معدات الوقاية الشخصية،
و 1264أداة جراحية و  1260من لوازم النظافة .كما وزعت أنيرا ما ال يقل عن  865,814من معدات الوقاية الشخصية و 619,334من اللوازم الطبية و 66,065
عنصرا جراحيًا و14,874من مستلزمات النظافة.
دوا ًء و15,713
ً
واصلت اإلغاثة اإلسالمية دعم اثنين من مراكز الرعاية الصحية األولية ومستشفى واحد باإلمدادات الطبية ومعدات الوقاية الشخصية والمطهرات.

دعم المستشفى
•

أكملت اليونيسف إعادة تأهيل مركز الرعاية الصحية األولية في الكرنتينا.

المأوى
االحتياجات:
•

تم إجراء تمرين تقييم سريع لالحتياجات مع الشركاء لفهم الفجوات المعلقة تحت المستوى ( 1الضرر الخفيف) والمستوى ( 2الضرر المتوسط) والمستوى ( 3الثقيل
والهيكلي واألضرار) واالتفاق على المضي قد ًما .أثناء إعداد النتائج ،سيوضح التمرين مدى تلبية االحتياجات ،خاصة عندما يتعلق األمر بالتدخالت البسيطة إلصالح
وإعادة التأهيل (المستوى  1والمستوى  ،)2وكذلك تحديد الفجوات على مستويات المنطقة المختلفة.

االستجابة:
•
•
•
•
•

في نوفمبر/تشرين الثاني  ،زاد القطاع من وجوده في الميدان ،من خالل المشاركة مع الشركاء والمنظمات (العاملة داخل وخارج النداء العاجل) ،مع التركيز على كل من
الفجوات في االستجابة ونوعية تدخالت المأوى .فيما يتعلق باألخير ،تم تحديد الحاجة المحتملة لما يسمى بـ "اإلصالحات الشاملة الثانية" ،باإلضافة إلى العمل السيئ و/أو
غير المكتمل الذي تم القيام به خالل المراحل األولى من االستجابة؛ وسوف يستجيب القطاع وفقًا لذلك.
واعتبارا من  9ديسمبر/كانون األول ،تم الوصول إلى
واصل القطاع توفير الرزم الخاصة بالحماية من الظروف المناخية في حاالت الطوارئ بسبب األمطار الغزيرة.
ً
 26,000شخص مع  8000مجموعة من مجموعات المأوى.
منذ بداية االستجابة ،تم تقديم الدعم ألكثر من  10,500شقة إما بإصالحات طفيفة (المستوى  ،)1أو في مجال أعمال إعادة التأهيل (المستوى  :)2تم االنتهاء من 9605
إصالحات طفيفة و 964عملية إعادة تأهيل.
منذ بداية االستجابة ،تلقت  5138أسرة دع ًما نقديًا لمرة واحدة بقيمة  600دوالر أمريكي ،كما تلقت  1251أسرة دع ًما نقديًا مقابل اإليجار (تم تحديده بمبلغ 750,000
ليرة لبنانية شهريًا لمدة ثالثة أشهر).
تقوم اللجنة الفنية المؤقتة لإلسكان واألراضي والممتلكات بوضع اللمسات األخيرة على مذكرة إرشادية حول اإلسكان واألراضي والممتلكات .إن اللجنة التقنية رفيعة
المستوى ،التي يشترك في رئاستها موئل األمم المتحدة والمجلس النرويجي لالجئين ،هي لجنة قصيرة المدى تعمل تحت قطاعي المأوى والحماية ،وتتمثل مهمتها األساسية
في دعم ت عميم حقوق اإلسكان واألرض والملكية في االستجابة النفجارات المرفأ .و ستسلط المذكرة التوجيهية الضوء على كل من القضايا الرئيسية المتعلقة بالسكن
واألرض والملكية واألطر القانونية ذات الصلة للمساعدة في توجيه الشركاء ،وضمان أن تظل االستجابة متوافقة مع نهج عدم اإلضرار ،وحيثما أمكن ،تعزز الوصول
إلى حقوق اإلسكان واألرض والملكية للمحتاجين .وبمجرد انتهاء النداء العاجل في نهاية العام ،سيتم دمج اللجنة الفنية المؤقتة لإلسكان واألراضي والممتلكات مع مجموعة
الفاعلين القانونيين في إطار خطة االستجابة لألزمة في لبنان ،مما يسهل أوجه التآزر والتكامل.

الفجوات والمعوقات:
•

تأخيرات محتملة فيما يتعلق بأنشطة البناء بسبب توقعات هطول أمطار غزيرة متكررة خالل األسابيع القادمة.
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المياه والصرف الصحي والنظافة
االستجابة:
•
•
•

اعتبارا من منتصف نوفمبر/تشرين الثاني ،بينما يستمر توزيع المجموعات ،أغلق قطاع المياه والصرف الصحي والنظافة االستجابة فيما يتعلق بالتدخالت الخاصة باألسر
ً
المتضررة بشكل مباشر من االنفجارات.
تم تقييم أكثر من  13,200مبنى .ولقد أعطيت األولوية في أعقاب االنفجارات إلى التقييمات النقدية ،في المناطق األقرب من الميناء ،تليها المباني التي تعتبر أقل خطورة
من حيث الدعم باعتبارها بعيدة عن مركز التفجيرات.
بشكل عام ،تمت إعادة توصيل إمدادات المياه ألكثر من  23,000شخص ( 4743أسرة) ،مما يلبي جميع االحتياجات في هذا الصدد .ومنذ بداية االستجابة ،تم تركيب
ما مجموعه  4394خزانًا و 347مضخة ،وتوزيع  13,858مجموعة من مستلزمات النظافة و 752مجموعة مستلزمات أطفال ،تغطي ما يقرب من  70بالمائة من
االحتياجات في هذا الصدد.

الخدمات اللوجستية
االستجابة:
•
•

تم تفعيل قطاع اللوجستيات بعد االنفجارات مباشرة ،وسرعان ما قام بتقييم عدم الحاجة إلى خدمات الدعم المشتركة ،وبالتالي التركيز على تسهيل الواردات ،واإلجراءات
الجمركية ،والتنسيق وإدارة المعلومات.
اعتبارا من  12نوفمبر/تشرين الثاني.
اللوجستيات
قطاع
تنشيط
إلغاء
تم
فقد
موجودة،
تعد
نظرا ألن االحتياجات اللوجستية لم
ً
و ً

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
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