
 

 مركز عملیات الطوارئ في بیروت 
 خلیة التقییم والتحلیل 

الوضع  تحلیل - الكبرى بیروت في اإلنسانیة االحتیاجات تحلیل  2020آب  25 -تحلیل الوضع    
 

  النتائج أولیة وسیتم تحدیثھا مع ظھور معلومات جدیدة. للتصحیحات والتعلیقات واالقتراحات، اتصل بـ
lebanonteam-situation@undac.org 

 

 
 

 
 
 

 
شخصاً   180آب وقع انفجار كبیر في میناء بیروت، مما أسفر عن مقتل    4في  

أكثر من   شخص، كما تضرر أو تدمر أكثر من    6000على األقل وإصابة 
  )17/08/2020مكتب تنسیق الشؤون اإلنسانیة  و   17/08/2020لعربیة  (ا مبنى    40.000

ل  التحقیق،  قید  االنفجار  سبب  یزال  إلى  ال  نُسب  نترات   2750كنھ  من  طناً 
الموانئ   یتم تخزینھا بشكل مناسب في مستودعات  لم  التي  (صحیفة األمونیوم 

 .)05/08/2020الغاردیان 
العمال   مأوى  ھي  وبعضھا  الكبرى،  بیروت  في  وأماكن  مناطق  عدة  تأثرت 

الف  أو  المحتاجة  الطبقة  أو مجتمعاتاللبنانیین من  المھاجرین  العمال  أو    قراء 
 300000من المحتمل أنھ فقد ما یصل إلى  الالجئین. فُقدت األعمال التجاریة و

والیونیسیف    05/08/2020ونیویورك تایمز    07/08/2020(الیونیسیف  شخص منازلھم  
 .)08/2020والرؤیة العالمیة  05/08/2020

(مكتب تنسیق الشؤون  ة االنفجار  ألف شخص وظائفھم نتیج   70فقد ما یقدر بنحو  
وقد وقع االنفجار أثناء مواجھة لبنان أزمتین اقتصادیة   )17/08/2020اإلنسانیة  

حاالت   وارتفاع  عمیقتین،  كورونا  وسیاسیة  بفیروس  تنسیق  اإلصابة  (مكتب 
اإلنسان ا سي    05/08/2020یة  لشؤون  بي  ونیویورك    06/08/2020وبي 

 .)05/08/2020تایمز
واإلدارة    اللبنانیة  الحكومة  في  الثقة  عدم  على  القائمة  االحتجاجات  اندلعت 

آب    10العامة منذ أشھر في مدینة بیروت، مما دفع الحكومة إلى التنحي في  
2020. 

األولویة ذات  االحتیاجات  تزا(التقییم   تعد  ال  تأھیل  ات  إعادة  ھي  جاریة)  ل 
الرعایة   على  والحصول  العیش،  سبل  ودعم  النقدیة،  والمساعدة  المالجئ، 

 .الصحیة والغذاء، والدعم النفسي واالجتماعي
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ر بیروت. تم تطویره من  یقدم ھذا التقریر مراجعة شـاملة للبیانات األولیة والثانویة المتوفرة حول االحتیاجات القطاعیة الرئیسـیة للسـكان المتضـررین عقب انفجا
ن ومیرـسي كور ومكتب روع تقییم القدرات وریتش وماب آكـش ركاء    قبل منظمة مـش انیة ویو ان داك، بدعم من الصـلیب األحمر اللبناني وـش ؤون اإلنـس یق الـش تنـس

كان المتضـررین قریباً على یة ضـمن الـس یتم توفیر تحلیل ثاٍن حول المنطقة األكثر تضـرراً والفئات الضـعیفة الرئیـس موقع ویب منظمة    خلیة عملیات الطوارئ. ـس
 .مشروع تقییم القدرات

https://reliefweb.int/report/lebanon/lebanon-beirut-port-explosions-situation-report-no-5-17-august-2020
https://english.alarabiya.net/en/features/2020/08/17/Beirut-blast-Residents-told-to-front-repair-costs-by-Lebanon-s-landlords.html
https://english.alarabiya.net/en/features/2020/08/17/Beirut-blast-Residents-told-to-front-repair-costs-by-Lebanon-s-landlords.html
https://reliefweb.int/report/lebanon/lebanon-beirut-port-explosions-situation-report-no-5-17-august-2020
https://reliefweb.int/report/lebanon/lebanon-beirut-port-explosions-situation-report-no-5-17-august-2020
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، والزیادة  واألزمات االقتصادیة والمالیة والنقدیةلقد تم بالفعل استنفاد قدرات األفراد والخدمات بسبب أزمة الالجئین السوریین  
لمؤكدة بفیروس كورونا. تُعد األسر الفقیرة والالجئین والعمال المھاجرین معرضون للخطر بشكل  األخیرة في حاالت اإلصابة ا

)، وإعادة بناء المالجئ  خاص ألن لدیھم موارد أقل إلعادة شراء أو استبدال الممتلكات التالفة أو المدمرة (بما في ذلك الوثائق
مواد األساسیة. غالباً ما تعیش ھذه المجموعات أیضاً في أحیاء مكتظة  اً ما تكون مستأجرة)، وشراء الطعام والالمتضررة (غالب

بالسكان في بیروت الكبرى، مع وصول محدود إلى الخدمات، بما في ذلك المیاه والصرف الصحي والنظافة الصحیة والخدمات  
 .الصحیة 

فعل أكثر تكلفة قبل االنفجار، بسبب التضخم  المواد غیر الغذائیة األخرى، كانت بال  لغذاء والوقود والكھرباء، باإلضافة إلىا
ودمر االنفجار صوامع القمح الرئیسیة في بیروت   ) وخسارة قیمة العملة المحلیة2020٪ في یونیو    91المفرط (وصل إلى  

ن  میناء بسعة أقل من بیروت. وم  - طرابلس    وسیتعین تحویل الكثیر من الواردات إلى  وألحق أضرارا بأجزاء من مرفأ بیروت،
المرجح أن یؤدي ھذا إلى مزید من الضغط التصاعدي على أسعار المواد الغذائیة والسلع األساسیة، التي ظلت ترتفع بشكل  

 .مطرد بسبب األزمة االقتصادیة 

باستقالة  فجار، مع مطالبة الناس  وتصاعدت في أعقاب االن  2019شرین األول  وتتواصل االحتجاجات في بیروت منذ أكتوبر / ت 
 آب، بعد استقاالت من قبل عدد من الوزراء.  10الحكومة. استقالت حكومة حسان دیاب (رئیس الوزراء) في 

یصدر مركز منظمة  س  .)10/08/2020بي بي سي  (الوزراء  بعد استقاالت عدد من    10استقال حسن دیاب رئیس الوزراء في  
 مشروع تقییم القدرات تقریر متابعة یبحث قریباً في الفئات الضعیفة وسیاق ما قبل األزمة. 

 األولویات الحالیة (أحدث تقییم متعدد القطاعات لالحتیاجات)
الحتیاجات متعدد القطاعات الذي أجراه دراسة استقصائیة لألسر في إطار تقییم ا  4000ددت النتائج األولیة لما یزید عن  ح
 )13/08/2020(إل آر سي  1: آب األولویات التالیة  13إلى   7ھالل األحمر اللبناني وشركاؤه في الفترة من ال
 

 المأوى وإعادة اإلعمار وإعادة التأھیل  •
 العیش سبل  •
 المساعدة النقدیة  •
 الوصول إلى الرعایة الصحیة واألدویة  •
 عيالدعم النفسي واالجتما •
 األمن الغذائي  •

 

Source: LRC 13/08/2020  
 

 نظرة عامة والظرو 
شخص. حتى    6000شخصاً وإصابة أكثر من   180آب وقع انفجار كبیر في میناء بیروت، مما أسفر عن مقتل حوالي  4في  
حوالي    17 یزال  ال  المفقودین    12آب،  عداد  في  اإلنسانیة  (شخصاً  الشؤون  تنسیق  العالمي   08/2020/ 17مكتب  الغذاء  ومنظمة 
19/08/2020(  

طناً من نترات األمونیوم المخزنة   2750ال تزال األسباب الدقیقة لالنفجار قید التحقیق، ولكن حتى اآلن، یُعزى االنفجار إلى  
  )05/08/2020صحیفة الغاردیان (بشكل غیر صحیح في أحد مستودعات المیناء 

ومساحات في محافظة / مدینة بیروت والبلدیات المجاورة واألحیاء في محافظة    1كان لالنفجار تأثیر كبیر على عدة مناطق
 مات، فإن المناطق األكثر تضرراً ھي جبل لبنان. وفقاً آلخر التقیی

الصافي (وداخل الحي، األحیاء األصغر مثل الجمیزة)؛ حي مدور (بما في ذلك حي الكرنتینا : حي  في محافظة بیروت  •
الفقیر تقلیدیاً، أو خضر، ومنطقة البار في مار مخایل)؛ حي الرمیل (خاصة حي الجعیتاوي)؛ حي األشرفیة وحي المرفأ  

وحي باشورة (بما في ذلك الحي األصغر في  لحي الجدید، المعروف أیضاً باسم وسط البلد، وحي المرفأ،  (بما في ذلك ا 
 بسطة التحتا)، وحي زقاق البالط، وحي المزرعة، وحي المصیطبة، وحي دار المریسة، ومیناء الحصن

المتن والزلقا (كلھا في قضاء   : بلدیات برج حمود والبوشریة وسن الفیل وعمرة شلھوب وجدیدةفي محافظة جبل لبنان •
 لمتن) ا

في ھذه المناطق، فقد الناس منازلھم وشركاتھم، بما في ذلك المطاعم والحانات والفنادق، بینما یواجھون بالفعل أزمة اقتصادیة  
 )05/08/2020 ان واي تيو  2020/ 06/08 وبي بي سي 05/08/2020 مكتب تنسیق الشؤون اإلنسانیة (
ألف مبنى،    40ألف وحدة سكنیة في بیروت. تضرر ما یقدر بنحو    200ب برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، تأثر إجمالي  وبحس .

في    50حوالي    -شركة    15000أكثر من    )17/08/2020مكتب تنسیق الشؤون اإلنسانیة  (مبنى متضرر بشدة    3000بما في ذلك  
 تشیر التقدیرات إلى تضرر معظمھا في الجملة.  - المائة من منشآت بیروت 

  مأوى. یتمقطاعي التجزئة والضیافة. في المناطق المتضررة (والتي تم تقییمھا)، تحتاج العدید من األسر إلى مواد المأوى وال
شخص) مع عائالت وأصدقاء وزمالئھم المواطنین، على الرغم من أن كبار السن    300000حوالي  إیواء السكان النازحین (

والعمال المھاجرین والالجئین سیحتاجون على األرجح إلى دعم مباشر. تم تقدیم المدارس والفنادق والمباني العامة األخرى  
االست  أن  الرغم من  ما  كمالجئ، على  إلى حد  اآلن كان محدوداً  العالمیة  (یعاب حتى    05/08/2020الیونیسیف  و   08/2020الرؤیة 

 . )07/08/2020والیونیسیف   05/08/2020نیویورك تایمز و 

األضرار التي لحقت بمستشفیات بیروت وتعمل على تخطیط إعادة اإلعمار وبدأت  أكملت منظمة الصحة العالمیة تقییمات 
 .آب  21إعادة اإلعمار في مستشفى الكرنتینا الحكومي في بیروت، ومن المقرر أن تبدأ عملیات إعادة اإلعمار في 

  30و  10ال ما بین شخص، وال یز 6500شخصاً، وجرح أكثر من   180والي  آب، تم اإلبالغ عن مقتل ح   21اعتباراً من 
 شخصاً في عداد المفقودین بعد االنفجار) 

 منھم.   54منھم بجروح خطیرة  254آب، بینما أصیب   18الجئاً حتى  13تم تأكید وفاة ما ال یقل عن  

المنطقة المجاورة مباشرة لالنفجار أو    ة فيشرك  10000جاء االنفجار وسط أزمة مالیة وسیاسیة عمیقة. تم تدمیر حوالي  
 .شخص عاطلین عن العمل وانعدام األمن الغذائي 70.000توقفت عن العمل، مما ترك أكثر من  

آب، أفادت تقاریر أن أحیاء األشرفیة والباشورة والمزرعة والرمیل والمدور والصیفي كانت أكثر المناطق   20اعتباراً من  
محافظة بیروت، في حین أن برج حمود والبوشریة ھما األكثر تضرراً في محافظة جبل لبنان. ھذه األحیاء تضرراً في  

ضاً المناطق التي تم إجراء معظم تقییمات االحتیاجات فیھا ومع ذلك، فإن التغطیة الجغرافیة وحجم عینة ھذه التقییمات ھي أی
ل بشكل كامل السكان المتضررین في بیروت الكبرى. المزید من التقییمات تختلف. تقدم التقییمات لمحة سریعة، لكنھا ال تمثّ 

 لمتضررة ومن المرجح أن تتغیر االحتیاجات ذات األولویة جاریة والنتائج حول معظم المناطق ا 

https://www.bbc.com/news/world-middle-east-53720383
https://reliefweb.int/report/lebanon/lebanon-beirut-port-explosions-situation-report-no-5-17-august-2020
https://reliefweb.int/report/lebanon/lebanon-beirut-port-explosions-situation-report-no-5-17-august-2020
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/WFP%20Lebanon%20%28Beirut%20Port%20Explosions%29%20Situation%20Report%20%232%2C%2017%20August%202020.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/WFP%20Lebanon%20%28Beirut%20Port%20Explosions%29%20Situation%20Report%20%232%2C%2017%20August%202020.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/WFP%20Lebanon%20%28Beirut%20Port%20Explosions%29%20Situation%20Report%20%232%2C%2017%20August%202020.pdf
https://www.theguardian.com/world/live/2020/aug/04/beirut-explosion-huge-blast-port-lebanon-capital
https://www.theguardian.com/world/live/2020/aug/04/beirut-explosion-huge-blast-port-lebanon-capital
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Beirut%20Port%20SitRep%20No.%201.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Beirut%20Port%20SitRep%20No.%201.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Beirut%20Port%20SitRep%20No.%201.pdf
https://www.bbc.com/news/world-middle-east-53668493
https://www.nytimes.com/2020/08/05/world/middleeast/beirut-lebanon-explosion.html
https://reliefweb.int/report/lebanon/lebanon-beirut-port-explosions-situation-report-no-5-17-august-2020
https://reliefweb.int/report/lebanon/lebanon-beirut-port-explosions-situation-report-no-5-17-august-2020
https://www.worldvision.org/disaster-relief-news-stories/lebanon-beirut-explosion-facts-how-help
https://www.worldvision.org/disaster-relief-news-stories/lebanon-beirut-explosion-facts-how-help
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/UNICEF%20Lebanon%20Situation%20Report%20No.%201%20%28Beirut%20Explosions%29%20-%205%20August%202020.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/UNICEF%20Lebanon%20Situation%20Report%20No.%201%20%28Beirut%20Explosions%29%20-%205%20August%202020.pdf
https://www.nytimes.com/2020/08/05/world/middleeast/beirut-lebanon-explosion.html
https://www.nytimes.com/2020/08/05/world/middleeast/beirut-lebanon-explosion.html
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  النزوح
وفقاً لتقدیرات محافظ بیروت، حیث أبلغت منازلھم عن أضرار    ألف شخص   300ما یصل إلى  من المرجح أن ینزح  

مكتب  (جار. یتردد الكثیر من األشخاص المتضررین والمحتاجین في مغادرة منازلھم  أو دمرت جزئیاً في أعقاب االنف

، حتى لو تضررت بشدة وغیر آمنة  بقاء األسر الفقیرة في منازلھم، مع احتمال  )14/08/2020تنسیق الشؤون اإلنسانیة  
 ).08/2020مؤسسة إنقاذ الطفل (

أسرة طلبت المساعدة في خیام الیونیسف التي تغطي الجعیتاوي والكرنتینا والبسطة   940٪ من  80ما یقرب من  
٪ فقط یقیمون مع األصدقاء  6، بینما  ٪ انتقلوا إلى الفنادق12ورأس النبع، كانوا ال یزالون یعیشون في منازلھم، و

 . )17/08/2020(الیونیسف  من المبحوثین إلى مأوى عام  قط  ٪ ف1٪ استأجروا مكانا آخر. انتقلت نسبة  4والعائالت، و
الالئي یعشن بمفردھن نسبة كبیرة من أولئك الذین بقوا في نصف قطر موقع االنفجار. النساء األكبر سنًا  وشكلت  

نسانیة  ومن إجمالي العینة التي تم مسحھا في تقییم قادم من قبل ھیئة األمم المتحدة للمرأة، ومكتب تنسیق الشؤون اإل
ھیئة األمم المتحدة للمرأة، (ن سن الستین  ٪ من النساء أنھن یعشن بمفردھن، وثالثة أرباع منھن تجاوز12واكتید، أفادت  

 ).20/08/2020مكتب تنسیق الشؤون اإلنسانیة، اكتید 

. ئلة واألصدقاءعاالبعد أسبوع من االنفجار، أفادت بعض العائالت في الكرنتینا أنھا لم تعد تشعر بالراحة في منازل  
أدى إلى زیادة التكالیف والحمایة والمخاطر انتقل البعض إلى األستودیوھات وغیرھا من المساكن المكتظة، مما  

  في لبنان. )12/08/2020اكتید (الصحیة، خاصة مع ارتفاع حاالت الكورونا 

مفتوحة لمن یحتاجون إلى مأوى، ولكن من غیر الواضح ما إذا كان یتم    الفنادق ودور الضیافة وأماكن العبادةتظل  
ركزي الذي یغطي جمیع البنیة التحتیة المعنیة.  استخدامھا وإلى أي مدى یبدو أن ھناك نقصاً في نظام اإلبالغ الم

 . )2020/ 08ة ملجأ بیروت لألزم(قدمون سوى حل إقامة قصیر األجل على أي حال، یبدو أنھم ال ی
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

آب. یحتاج ما یصل   14تم تحدید ملیون شخص على أنھم محتاجون بسبب االنفجار واألزمة االقتصادیة اعتباراً من  
یحتاج   بینما  إلى مساعدات غذائیة وصحیة،  ملیون شخص  المیاه والصرف    300000إلى  إلى خدمات  شخص 

مأوى، كما أبرزت التقییمات السریعة لالحتیاجات األضرار التي الصحي والنظافة الصحیة والمساعدة في توفیر ال
الطالب، كما زادت احتیاجات الحمایة منذ االنفجار، إلى جانب  لتحتیة للتعلیم والتي ستؤثر على آالف  لحقت بالبنیة ا

 .)14/08/2020 نسانیةمكتب تنسیق الشؤون اإل( احتیاجات الصحة العقلیة

 معلومات خاصة بالقطاع 

 المأوى والمواد غیر الغذائیة 

ولیة، التقییمات ال تزال  لمتعددة (النتائج األتم ذكر المأوى باستمرار على أنھ أھم احتیاج لألسر في تقییم احتیاجات القطاعات ا
جاریة). كان المستجیبون في المنطقة الوسطى ومدور والصیفي والكرنتینا والرمیل أكثر میالً إلى تسمیة المأوى على أنھ حاجتھم  

م أن  ح مركز مصادر التعلُّ وجد االنحدار اللوجستي الذي تم إجراؤه على بیانات مس  )13/08/2020(الصلیب األحمر اللبناني  األساسیة  
األسر التي تحمل الجنسیة اللبنانیة كانت أكثر احتمالیة إحصائیاً لتضمین المأوى ضمن احتیاجاتھم الثالثة ذات األولویة. غالباً ما  
جانب   إلى  والمال،  والطعام  الصحیة  الرعایة  مثل  األخرى  المساعدة  ألنواع  األولویة  األخرى  والجنسیات  السوریون  أعطى 

نظراً للطریقة التي طرحت بھا أسئلة االحتیاجات ذات األولویة في االستطالع، ال یمكن تحدید ما إذا    حتیاجات المأوى. ولكنا
كان ذلك بسبب احتیاج األسر ذات الجنسیة اللبنانیة أكثر إلى المساعدة في اإلیواء، أي أنھا تأثرت بشكل أكبر بالتأثیر المباشر  

 أكثر حاجة ألنواع أخرى من المساعدة مثل الرعایة الصحیة والغذاء والنقد  من جنسیات أخرى كانت  لالنفجار، أو ألن األسر  
 . )13/08/2020(الصلیب األحمر اللبناني 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Source: LRC 13/08/2020  

 الثغرات والقیود في المعلومات 
أولئك الذین شملھم االستطالع في الساعات األولى بعد االنفجار أصیبوا بصدمات نفسیة ومن المفھوم أنھم لم یجیبوا على 

  ) 18/08/2020 وغیرھا ایج ھیلب( ئلة المطروحة جمیع األس 

بالتحیز والذاتیة، مما أثر على التحلیل. مع انتقال األشخاص من مكان إقامة  قد تكون اإلجابات في االستطالعات قد تأثرت 
إلى آخر، قد یكون من الصعب تتبع احتیاجاتھم، بما في ذلك المأوى والنقود وسبل العیش، ویمكن احتسابھم مرتین في 

یانات وتقییمھا فیما یتعلق باألشخاص الذین  . ال یزال جمع الب)09/08/2020ء التشغیلیین  (المناقشات مع الشركاتقییمات االحتیاجات  
المضیفة والعائالت التي تحتاج إلى  األماكنیعیشون خارج منازلھم ومواقعھم المحددة مفقوداً، مما یجعل من الصعب تقییم 

ت المصنفة  ازلھم األصلیة. إن التوافر المحدود للبیاناالدعم. ھناك حاجة إلى مزید من المعلومات حول سبب بقاء الناس في من
 . على النوع االجتماعي المبنیةحسب الجنس والعمر یعیق تحلیل نقاط الضعف واالحتیاجات 

 14/08/2020 الشؤون اإلنسانیةمكتب تنسیق المصدر : 

https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/lebanon_flash_appeal_final_14_aug_2020.pdf
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/lebanon_flash_appeal_final_14_aug_2020.pdf
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/lebanon_flash_appeal_final_14_aug_2020.pdf
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/assessments/sci_rapid_needs_assessment_beirut_blast.pdf
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/assessments/sci_rapid_needs_assessment_beirut_blast.pdf
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/assessments/beirut_explosion_acted_shelter_factsheet_to_submit.pdf
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/assessments/beirut_explosion_acted_shelter_factsheet_to_submit.pdf
https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1zB3ZUWEzSMSH6pFCHxD7fBD4Ho9BUfrb&ll=33.98712490588619%2C35.77877590000003&z=9
https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1zB3ZUWEzSMSH6pFCHxD7fBD4Ho9BUfrb&ll=33.98712490588619%2C35.77877590000003&z=9
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/lebanon_flash_appeal_final_14_aug_2020.pdf
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/lebanon_flash_appeal_final_14_aug_2020.pdf
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/assessments/lebanon_blast_emergency_needs_assessment-dorcas_-_helpage.pdf
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/assessments/lebanon_blast_emergency_needs_assessment-dorcas_-_helpage.pdf
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جزئیاً أو كلیاً معرضون    الذین یستأجرون مساكن بأسعار معقولة بموجب قانون اإلیجار القدیم ویجدونھا اآلن مدمراً   كبار السن
 السوق الحالیة.لخطر التشرد ألنھم لن یكونوا قادرین على تحمل اإلیجار بأسعار 

 الوقود والكھرباء 

، لكن امتداد ھذا النوع  الكرنتینات المبكرة، وتحدیداً في منطقة  تم اإلبالغ عن األضرار التي لحقت بنظام الكھرباء في التقییما
كھرباء  ال تشیر التقاریر األحدث إلى تدھور ملحوظ في توفیر ال  )14/08/2020ھیلب ایج وغیرھا  (واضح    من األضرار ال یزال غیر 

االنفج  قبل  ما  مقارنة بمستویات  المدینة  باقي  التشغیلیین  ار  في  الشركاء  مع  استمر    )19/08/2020(المناقشات  الموقع،  على  اعتماداً 
صعباً بشكل    وقود للمولداتي الیوم قبل االنفجار. وبالمثل، كان العثور على  ساعة ف  20لمدة تصل إلى    انقطاع التیار الكھربائي

(مكتب  لمراكز الصحیة، بما في ذلك سلسلة التبرید، وكذلك الظروف المعیشیة لألسر  النفجار، مما قوض وظائف امتزاید قبل ا 
 )27/08/2020العربي و  09/08/2020منظمة حقوق اإلنسان و  14/08/2020اإلنسانیة   یق الشؤونتنس

 المواد غیر الغذائیة األخرى
مؤسسة إنقاذ (ال تستطیع بعض األسر شراء المالبس وأطقم الفراش وأدوات المطبخ حتى لو كانت متوفرة بسھولة في السوق 

 .)14/08/2020ھیلب ایج وغیرھا و  08/2020الطفل 

 جمع النفایات والتخلص منھا
ستیك  یمثل اإلزالة السریعة للنفایات من الشوارع تحدیاً نظراً للكمیة الكبیرة من الركام واألنقاض والصعوبات في فرز البال 

 .)8/ 21یف یونیس وال مؤسسة إنقاذ الطفلو  14/08(الصلیب األحمر والزجاج والمواد األخرى 

(مناقشات مع الشركاء التشغیلیین  تعد قدرات مدافن النفایات المحلیة، خاصة لمعالجة الحطام من المیناء، محدودة للغایة 
یؤدي االنفجار إلى تفاقم الصعوبات الموجودة مسبقاً في خدمات جمع النفایات ومعالجتھا  ومن المحتمل أن  )12/08/2020

 ).16/08/2020فوا و  14/08/2020برنامج األمم المتحدة اإلنمائي (

 المخاطر 
 مواد بناء وإصالح غیر متوفرة و / أو باھظة الثمن  •
 ارتفاع في انتقال الكورونا بسبب اإلقامة المشتركة  •
 الوقایة من الكورونا بما في ذلك عملیات اإلغالققد تعرقل جھود اإلنقاذ إجراءات   •
 ت حرارة الشتاء الباردةلن تحمي األغطیة المؤقتة للنوافذ واألبواب السكان من أمطار الخریف ودرجا •
یمكن أن یؤدي التعطیل طویل األمد لخدمات إدارة النفایات السیئة بالفعل إلى إجبار الناس على العیش في أحیاء   •

 ع مخاطر احتمال تفشي األمراض المنقولة أو األمراض المنقولة بالمیاه غیر صحیة، م
 األشخاص الذین یعانون من أمراض الجھاز التنفسي  یمكن أن یؤدي بطء حرق النفایات الصلبة إلى زیادة عدد •
 
 

 

 

 

 

 

 

.  )19/08/2020دة اإلنمائي في مكتب تنسیق الشؤون اإلنسانیة  مم المتح برنامج األ(ألف وحدة سكنیة في االنفجار    200تضرر ما ال یقل عن  
صغیر مقارنة بتلك التي    )1144( فإن عدد الشقق التي تعرضت ألضرار جسیمة    بناًء على التقییمات التي أجریت حتى اآلن،

تضررت بشدة، تأثر    على التوالي). ومع ذلك، بالنسبة للشقق التي  17000و   30000تعرضت ألضرار خفیفة ومتوسطة ( 
قریبیة لألفراد المتضررین  ص مقارنة بالشقق التي تعرضت ألضرار طفیفة ومتوسطة. تبلغ النسبة التعدد أكبر بكثیر من األشخا

( في حالة حدوث أضرار جسیمة    1:  30ولكنھا تزید إلى حوالي    1:  3  لكل شقة تعرضت ألضرار طفیفة إلى متوسطة ھي
أسرة شملھا االستطالع من قبل الصلیب األحمر (النتائج األولیة،    4,194من    ٪51أفاد  )  14/08/2020  كتب تنسیق الشؤون اإلنسانیةم

. وأبلغ نصف المستجیبین  إطارات النوافذ٪ أیضاً تلفاً في  40والحظ حوالي    ج النوافذجابز التقییمات جاریة) عن أضرار لحقت  
( الصلیب األحمر اللبناني  الح في بابھم الخارجي، بینما احتاج الُخمس إلى استبدال الباب بالكامل  عن أضرار طفیفة وقابلة لإلص

  17و  10ن  ف في الجعیتاوي والكرنتینا والبسطا ورأس النبع بی یتماشى ھذا مع نتائج التقییم الذي أجرتھ الیونیس  )14/08/2020
٪ عن جدران  15٪ عن ألمنیوم مكسور وأبلغ  16مشاركاً أبلغوا عن زجاج مكسور وأبلغ    84٪ من  40آب، والذي وجد أن  

لكرنتینا وبدوي وخندق  كما أشارت النتائج األولیة لتقییم االحتیاجات المتعددة القطاعات في األشرفیة وكرم الزیتون وا   2منھارة.
 ) الشرفات  في  ھیكلیة  أضرار  حدوث  إلى  ال20الغمیق  تلك  من   ٪ ) األسطح   / والسقوف  تقییمھا)  تم  والعوارض  13تي   (٪

حوالي    ) ا20واألعمدة  على  الطلب  في  حادة  زیادات  بیروت  ستواجھ  والكابالت ٪).  الشرفة  ودرابزین  واألسمنت  لزجاج 
 ).12/08/2020اكتید  ( لب واأللمنیومالكھربائیة واألبواب والخشب والص

. یزید االفتقار إلى المالجئ  السطوویزید من خطر    یتھاخصوصیؤدي عدم وجود نوافذ وأبواب عاملة إلى حرمان العائالت من  
ر التحرش والعنف القائم على النوع االجتماعي، خاصة بالنسبة للنساء والفتیات بسبب نقاط الضعف  اآلمنة والكھرباء من مخاط

 ).08/2020مؤسسة إنقاذ الطفل (الجنسانیة وأقامت مجموعات المجتمع أنظمة مراقبة مرتجلة في بعض المناطق المتضررة 

لخریف  ل لألمطار في اوستعرض المناز  قدرتھا المحدودة على العزلبسبب حرارة الصیف، تُظھر األلواح البالستیكیة بالفعل 
وفیر وتركیب الزجاج واإلطارات على نطاق واسع قبل تغیر الموسم  ودرجات الحرارة الشتویة القاسیة إذا لم یتم االنتھاء من ت

 . )14/08/2020ھیلب ایج وغیرھا و  12/08/2020اكتید (

وتوافرھا في السوق في    تكالیف مواد اإلصالحكان المخبرون الرئیسیون في المناطق المتضررة قلقین بشأن القدرة على تحمل  
 . )14/08/2020الصلیب األحمر (مؤسسة إنقاذ الطفل و المستقبل 

(مكتب تنسیق الشؤون  ٪ من عملھ األصلي واستؤنفت عملیات التسلیم األولیة لمواد البناء (الحدید)  30روت اآلن إلى  بی   عاد مرفأ
لى إدارة عدد من التحدیات المتمیزة والمتداخلة: البنیة التحتیة الفردیة  ر إوستحتاج عملیة إعادة اإلعما   )14/08/2020اإلنسانیة  

المجتمعات   دور  والبیئیة؛  واالقتصادیة  االجتماعیة  االھتمامات  العمراني؛  التراث  على  الحفاظ  والمساحة؛  المجتمعیة  مقابل 
اإلعمار التي أعقبت الحرب األھلیة وصراع    ادةوالدولة والقطاع الخاص، ویجب أن یبدأ التخطیط اآلن للتعلم من األخطاء في إع

 .)21/08/2020المركز اللبناني للدراسات (وتجنب تكرارھا  2006یولیو  

  التأجیر
ب فیروس كورونا المستجد وانفجار میناء بیروت  كانت فرص العمل شحیحة منذ بدایة األزمة المالیة. وقد تفاقم ھذا الوضع بسب

برنامج األغذیة  (  الطردكات. أولئك الذین لدیھم عمالة یومیة ومؤقتة ولیس لدیھم مدخرات خطر  الذي أضر بمواقع العمل والشر 
ومن بین األسر التي تم مسحھا في تقییم احتیاجات القطاعات المتعددة حتى اآلن (النتائج األولیة، التقییمات    ).17/08/2020العالمي  

اللبنا  ٪ كانوا یعیشون في مساكن مستأجرة54جاریة)،   أدلة غیر مؤكدة على مطالبة    )08/2020/ 13ني  (الصلیب األحمر  ھناك 
اً لألزمة االقتصادیة الحالیة، التي  الضرر مقدماً، حتى لو كان ذلك عادة من مسؤولیة المالك. نظرالمستأجرین بدفع تعویضات  

ة لدفع تكالیف  ٪ من المدخرات للعدید من األشخاص في لبنان، من المرجح أن یمثل العثور على األموال الالزم 70قضت على  
للمستأجرین وأصحاب العقار  )19/08/2020(المناقشات مع الشركاء التشغیلیین  سواء  ات على حٍد  اإلصالحات العاجلة تحدیاً كبیراً 

یضیف دفع اإلیجار واألضرار إلى االحتیاجات األخرى ذات األولویة. نظراً ألن األسر قد تكون قد استنفدت مدخراتھا أو على  
 .)22/08/2020 (مجموعة األمن الغذائيأعلى، مما یجعلھا أكثر عرضة للفقر  الدیونوشك اإلنھاك، فإن فرص 

https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/assessments/lebanon_blast_emergency_needs_assessment-dorcas_-_helpage.pdf
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/assessments/lebanon_blast_emergency_needs_assessment-dorcas_-_helpage.pdf
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/lebanon_flash_appeal_final_14_aug_2020.pdf
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/lebanon_flash_appeal_final_14_aug_2020.pdf
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/lebanon_flash_appeal_final_14_aug_2020.pdf
https://www.hrw.org/news/2020/07/09/lebanon-dark
https://www.hrw.org/news/2020/07/09/lebanon-dark
https://english.alaraby.co.uk/english/news/2020/7/27/lebanon-faces-darkness-as-generator-owners-threaten-shut-off
https://english.alaraby.co.uk/english/news/2020/7/27/lebanon-faces-darkness-as-generator-owners-threaten-shut-off
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/assessments/sci_rapid_needs_assessment_beirut_blast.pdf
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/assessments/sci_rapid_needs_assessment_beirut_blast.pdf
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/assessments/sci_rapid_needs_assessment_beirut_blast.pdf
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/assessments/lebanon_blast_emergency_needs_assessment-dorcas_-_helpage.pdf
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/assessments/lebanon_blast_emergency_needs_assessment-dorcas_-_helpage.pdf
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/assessments/sci_rapid_needs_assessment_beirut_blast.pdf
https://www.unicef.org/press-releases/children-affected-beirut-explosions-need-psychological-support-50-cent-show-signs
https://www.unicef.org/press-releases/children-affected-beirut-explosions-need-psychological-support-50-cent-show-signs
http://webtv.un.org/watch/undp-press-briefing-lebanons-waste-crisis-geneva-14-august-2020/6181119883001/?lan=english
http://webtv.un.org/watch/undp-press-briefing-lebanons-waste-crisis-geneva-14-august-2020/6181119883001/?lan=english
https://www.voanews.com/middle-east/un-warns-waste-released-beirut-blast
https://www.voanews.com/middle-east/un-warns-waste-released-beirut-blast
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/lebanon_beirut_port_explosion_situation_report5_14_to_17_aug_2020.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/lebanon_beirut_port_explosion_situation_report5_14_to_17_aug_2020.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Lebanon%20Flash%20Appeal%20FINAL%2014%20Aug%202020.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Lebanon%20Flash%20Appeal%20FINAL%2014%20Aug%202020.pdf
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/assessments/beirut_explosion_acted_shelter_factsheet_to_submit.pdf
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/assessments/beirut_explosion_acted_shelter_factsheet_to_submit.pdf
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/assessments/sci_rapid_needs_assessment_beirut_blast.pdf
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/assessments/sci_rapid_needs_assessment_beirut_blast.pdf
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/assessments/beirut_explosion_acted_shelter_factsheet_to_submit.pdf
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/assessments/beirut_explosion_acted_shelter_factsheet_to_submit.pdf
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/assessments/lebanon_blast_emergency_needs_assessment-dorcas_-_helpage.pdf
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/assessments/lebanon_blast_emergency_needs_assessment-dorcas_-_helpage.pdf
https://www.icrcnewsroom.org/story/en/1928/lebanon-hospitals-need-urgent-medical-supplies-people-need-support-rebuilding-lives/0/eyJpdiI6IklqS3RnY2JobzRSNXN0aUExMlYrM1E9PSIsInZhbHVlIjoiQUdGZ0g3Qm1Tb2kyRUFVV2FwWm9TZz09IiwibWFjIjoiNjVmNDQ3NmJiMTNkNThlOTQzZWE4OTMyNThiNzNjZmJkZGJiZWY1NWM1ZDI5NzhmMWUyZGUyMzgxYTNkNTM0NiJ9
https://www.icrcnewsroom.org/story/en/1928/lebanon-hospitals-need-urgent-medical-supplies-people-need-support-rebuilding-lives/0/eyJpdiI6IklqS3RnY2JobzRSNXN0aUExMlYrM1E9PSIsInZhbHVlIjoiQUdGZ0g3Qm1Tb2kyRUFVV2FwWm9TZz09IiwibWFjIjoiNjVmNDQ3NmJiMTNkNThlOTQzZWE4OTMyNThiNzNjZmJkZGJiZWY1NWM1ZDI5NzhmMWUyZGUyMzgxYTNkNTM0NiJ9
https://www.unocha.org/story/lebanon-un-and-partners-continue-provide-emergency-aid
https://www.unocha.org/story/lebanon-un-and-partners-continue-provide-emergency-aid
https://www.lcps-lebanon.org/agendaArticle.php?id=188
https://www.lcps-lebanon.org/agendaArticle.php?id=188
https://insight.wfp.org/lebanon-blast-were-alive-due-to-a-lack-of-death-77e74dfbc008
https://insight.wfp.org/lebanon-blast-were-alive-due-to-a-lack-of-death-77e74dfbc008
https://insight.wfp.org/lebanon-blast-were-alive-due-to-a-lack-of-death-77e74dfbc008
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نعم ال بشكل جزئي

   
 

٪ من األسر  74مستضافة. كما كانت الحواجز المالیة للرعایة الصحیة أكثر انتشاراً بین األسر المستأجرة والمستضافة وادعى  
تحمل   القدرة على  إلى عدم  یرجع  ھذا  أن  الصحیة  الرعایة  إلى  الوصول  من  تتمكن  لم  والتي  المملوكة  المساكن  في  المقیمة 

 ).2020/ 13/08(الصلیب األحمر اللبناني ٪ لألسر المستضافة 88و٪ لألسر المستأجرة 83بـ  تكالیفھا، مقارنة 
 

إعادة التأھیل ال تزال المستشفیات والموظفون الصحیون تحت الضغط بسبب االحتیاجات المتزایدة للتعافي بعد الصدمة مثل  
بتجاوز استطاعة وحدة العنایة المركزة في بیروت  تھدد  التي    19- مرضى كوفید، باإلضافة إلى زیادة أعداد  والجراحة الترمیمیة

 .)19/08/2020اء التنفیذیین الشركومناقشة مع  14/08/2020منظمة الصحة العالمیة (وربما على الصعید الوطني على المدى الطویل 

وجد االنحدار اللوجستي لبیانات تقییم االحتیاجات األولیة متعددة القطاعات أنھ تقل احتمال الحصول على الرعایة الصحیة أن  
األسر المعیشیة في مكان مستضاف أو مستأجر، واألسر ذات الجنسیة السوریة، واألسر التي لدیھا أفراد یعانون من أمراض  

لدیھا مدخرات، واألسر التي بھا فرد یعاني من إعاقة جسدیة أو عقلیة واألسر التي فیھاعدد  أو أمراض مزمنة، واألسر التي لیس  
أیضاً   األسر  ھذه  من  العدید  كان  العمل.  سن  في  البالغین  من  رأس  قلیل  على  الصحیة  الرعایة   / األدویة  لوضع  میالً  أكثر 

أفراد من األسرة یعانون من مرض مزمن أو حالة طبیة  لك، كانت األسر التي بھا  فة إلى ذةباإلضا  احتیاجاتھم ذات األولویة
حرجة، واألسر التي تعیلھا نساء، واألسر التي بھا عدد أكبر من األفراد فوق سن الستین أكثر احتمالیة إحصائیاً إلعطاء األولویة  

الفئات الضعیفة بحاجة  األسر في ھذه  وتشیر ھذه النتائج إلى أن  )  13/08/2020( الصلیب األحمر اللبناني  لألدویة أو الرعایة الصحیة  
 ماسة إلى الرعایة الصحیة / األدویة، ویجب تلبیة احتیاجاتھم كأولویة. 

 الوصول إلى خدمات الرعایة الصحیة المعتادة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source: LRC 13/08/2020   
 

 الصحة  

 المرض والوفیات 
 و  21/08مكتب تنسیق الشؤون اإلنسانیة (بسبب االنفجار    12على األقل، وفقد حوالي    6500اً، وأصیب  خصش  180توفي أكثر من  

تعمل وحدات العنایة المركزة في بیروت بطاقتھا الكاملة أو العالیة بسبب تدفق مرضى كورونا    )19/08مكتب تنسیق الشؤون اإلنسانیة  
یل مما یحتمل  الخدمات الصحیة األساسیة في برج حمود ومار مخامریضاً مصاباً بالصدمات من االنفجار. وتعطلت    117و  
العاملین الصحیین ومرضى الصدمات  تم اإلبالغ عن الحاالت المؤكدة بین   األسابیع المقبلةیؤدي إلى تراكم عدد المرضى في    أن

أعقبت االنفجار،  لم یتم االلتزام بتدابیر التباعد االجتماعي بشكل كامل في ظل الفوضى التي    )14/08/2020منظمة الصحة العالمیة  (
التباعد االجتماعي وسیصبح أو قد یصبح أولویة أقل في أعقاب الكارثة.  وھناك خطر من أنع سیبقى من الصعب الحفاظ على  

ال یزال األشخاص المصابون یعیشون مع األقارب واألصدقاء، بینما یجتمع المتطوعون لتقدیم المساعدة والعون الضروریین،  
وستنشر منظمة مشروع تقییم القدرات تقریراً مصاحباً عن سیاق ما قبل األزمة    النتقال كورونار مالءمة  مما قد یخلق ظروفاً أكث 

  مات حول الكورونا في لبنان.ونقاط الضعف، بما في ذلك المزید من المعلو

  والبنیة التحتیة والموظفینمرافق الرعایة الصحیة 
ً   تضررت تسع مستشفیات، ستة منھا جزئیاً وثالثة مركزاً    23كانت فاعلة في بیروت، وتأثر ما ال یقل عن    16من أصل    تماما

كما    )22/08/2020وكتلة الصحة    14/08/2020منظمة الصحة العالمیة  (، مع تضرر أربعة منھا بالكامل  للرعایة الصحیة األولیة بشدة
ستؤثر عملیات اإلغالق ھذه على آالف المرضى    )12/08/2020األحمر اللبناني  (الصلیب  العمل  توقف مركز واحد لنقل الدم عن  

الدولیة للصلیب األحمر   بكة المراكز الوطنیة للرعایة الصحیة األولیة  ، كما تعرض مرفق التخزین التابع لش)10/08/2020(اللجنة 
  10ألضرار بالغة. تم حفظ معظم مخزون اللقاحات واألدویة الحادة ونقلھا إلى مستودعات أخرى واستأنفت الشبكة التوزیع في  

زال المراكز الصحیة تبلغ عن احتیاجاتھا ال ت   )14/08/2020تنسیق الشؤون اإلنسانیة    تبمك و   14/08/2020منظمة الصحة العالمیة  (آب  
. تدمرت بعض اإلمدادات المخزنة في المیناء في  منتجات الصحة الجنسیة واإلنجابیةو األدویةومعدات الوقایة الشخصیة من 

االنفجار   قبل  بالفعل  منخفضة  المواد  ھذه  وكانت  العالمیة  (االنفجار  الصحة  اإلنسانیة  و   09/08/2020منظمة  الشؤون  تنسیق  مكتب 
التیتانوس ع  )19/08/2020 لقاحات  وتأثر    ) 08/2020الیونیسف  (لى نطاق واسع كجزء من عالج اإلصابة  كان البد من توفیر 

مكتب  (عیاداتھم و / أو أبلغوا عن إصابات    طبیب  2000موظفو الرعایة الصحیة بشدة، سواء كان ذلك مھنیاً أم جسدیاً، حیث فقد  
  .)18/08/2020كاریتاس (الستجابة وال تزال ھناك حاجھ الى ممرضات ل )19/08/2020تنسیق الشؤون اإلنسانیة  
 االحتیاجات الصحیة 

طغت معالجة الصدمات واإلصابات العاجلة على المستشفیات في الساعات األولى بعد االنفجار. في حین تم تلبیة االحتیاجات 
مكتب تنسیق الشؤون  (بیر، ال تزال اإلسعافات األولیة تقدم لإلصابات المبلغ عنھا أثناء تنظیف الحطام  الصحیة الطارئة إلى حد ك

حصول على  جات متعدد القطاعات أن الرعایة الصحیة والوجدت النتائج المستخلصة من تقییم االحتیا  )19/08/2020اإلنسانیة  
٪ من األسر عن  20ي شملھا االستطالع. أبلغت  األدویة ال یزاالن من بین أھم أربع احتیاجات ذات أولویة في جمیع المناطق الت 

تكافح العدید من    )13/08/2020(الصلیب األحمر اللبناني  ٪ في البوشریة  50احتیاجات صحیة في المنطقة الوسطى، وارتفعت إلى  
لیل بیانات تقییم  العائالت للعثور على المال لدفع تكالیف الرعایة الصحیة واألدویة لألمراض المزمنة والموجودة مسبقاً. وجد تح 

االحتیاجات األولیة متعددة القطاعات (التقییمات ال تزال جاریة) أن األسر المعیشیة في مساكن مستأجرة أو مستضافة كانت  
٪ من األسر المقیمة في مساكن مملوكة لھا  17ألرجح بحاجة إلى الدعم لدفع تكالیف الرعایة الصحیة أو األدویة. قالت  على ا

 ٪ في أماكن إقامة  39و ٪ في مساكن مستأجرة 24الحصول على الرعایة الصحیة، وارتفعت النسبة إلى  أنھا ال تستطیع 

  الثغرات في المعلومات والقیود
التي   المزمنة  المناطق األقرب لالنفجار. ھذا یجعل من  ال یوجد تصنیف لألمراض  الذین یعیشون في  السكان  تصیب 

ددة التي قد یحتاجھا الناس، إما ألنھم ال یستطیعون تحمل تكالیفھا، أو ال یمكنھم الصعب التنبؤ باألدویة والخدمات المح 
المواد الكیمیائیة وال  التي تعقب إطالق  المدى  مواد الخطرة على صحة السكان العثور علیھا في السوق. اآلثار طویلة 

االجتماعي بسبب نقص البیانات والبیئة تحتاج إلى مزید من التحقیق. ھناك معلومات محدودة عن أوجھ ضعف النوع  
 المصنفة حسبھ 

http://www.emro.who.int/images/stories/lebanon/documents/lebanon-blast-situation-report-11-8-20.pdf?ua=1
http://www.emro.who.int/images/stories/lebanon/documents/lebanon-blast-situation-report-11-8-20.pdf?ua=1
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Beirut%20Port_SitRep%20No.6.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Beirut%20Port_SitRep%20No.6.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/lebanon_beirut_port_explosion_situation_report5_14_to_17_aug_2020.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/lebanon_beirut_port_explosion_situation_report5_14_to_17_aug_2020.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/IntlMedCorps-BeirutExplosion_SitRep03.pdf
http://www.emro.who.int/images/stories/lebanon/documents/lebanon-blast-situation-report-11-8-20.pdf?ua=1
http://www.emro.who.int/images/stories/lebanon/documents/lebanon-blast-situation-report-11-8-20.pdf?ua=1
http://www.emro.who.int/images/stories/lebanon/documents/lebanon-blast-situation-report-11-8-20.pdf?ua=1
http://www.emro.who.int/images/stories/lebanon/documents/lebanon-blast-situation-report-11-8-20.pdf?ua=1
http://www.emro.who.int/images/stories/lebanon/documents/lebanon-blast-situation-report-11-8-20.pdf?ua=1
http://www.redcross.org.lb/NewsDetails.aspx?pageid=1433&PID=283&FPID=203
http://www.redcross.org.lb/NewsDetails.aspx?pageid=1433&PID=283&FPID=203
https://www.icrc.org/fr/document/explosion-de-beyrouth-nous-nabandonnerons-pas-le-liban-son-sort
https://www.icrc.org/fr/document/explosion-de-beyrouth-nous-nabandonnerons-pas-le-liban-son-sort
http://www.emro.who.int/images/stories/lebanon/documents/lebanon-blast-situation-report-11-8-20.pdf?ua=1
http://www.emro.who.int/images/stories/lebanon/documents/lebanon-blast-situation-report-11-8-20.pdf?ua=1
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/lebanon_flash_appeal_final_14_aug_2020.pdf
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/lebanon_flash_appeal_final_14_aug_2020.pdf
http://www.emro.who.int/images/stories/lebanon/donor-alert-lebanon-9-8-2020.pdf?ua=1
http://www.emro.who.int/images/stories/lebanon/donor-alert-lebanon-9-8-2020.pdf?ua=1
https://www.unocha.org/story/lebanon-un-and-partners-continue-provide-emergency-aid
https://www.unocha.org/story/lebanon-un-and-partners-continue-provide-emergency-aid
https://www.unocha.org/story/lebanon-un-and-partners-continue-provide-emergency-aid
https://www.unicef.org/stories/unicef-responding-destruction-lebanon
https://www.unicef.org/stories/unicef-responding-destruction-lebanon
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/lebanon_beirut_port_explosion_situation_report5_14_to_17_aug_2020.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/lebanon_beirut_port_explosion_situation_report5_14_to_17_aug_2020.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/lebanon_beirut_port_explosion_situation_report5_14_to_17_aug_2020.pdf
https://www.caritas.org/2020/08/beirut-two-weeks-after/
https://www.caritas.org/2020/08/beirut-two-weeks-after/
https://www.unocha.org/story/lebanon-un-and-partners-continue-provide-emergency-aid
https://www.unocha.org/story/lebanon-un-and-partners-continue-provide-emergency-aid
https://www.unocha.org/story/lebanon-un-and-partners-continue-provide-emergency-aid
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 الصحة النفسیة والدعم النفسي واالجتماعي 
ظھرت على بعض األشخاص الذین یعیشون في المناطق المتضررة عالمات مخاوف تتعلق بالصحة العقلیة أو  نفجار،  بعد اال

الصدمة، وأبلغ المتطوعون المجتمعیون الذین یجمعون البیانات عن عالمات االكتئاب واالرتباك بین السكان الذین تم تقییمھم.  
من الصدمات وعددھم غیر واضح، ولكن ھناك حاجة متزایدة إلدارة  یعانون  الذین    من غیر الواضح ما إذا كان عدد األشخاص

 .)14/08/2020  (ھیلب ایج  واالجتماعي الصدمات والدعم النفسي 

تضمنت عالمات الضیق النفسي واالجتماعي التي تم اإلبالغ عنھا في أعقاب االنفجار القلق المفرط والحزن والخوف وصعوبة  
٪ من  26. بشكل عام، أعرب  )15/08/2020(الرؤیة العالمیة  لصراخ غیر العادیین والعزلة الذاتیة  بكاء وا یلي والالنوم والذعر الل

البدوي، وبرج حمود، والجمیزة، والجعیتاوي، والكرنتینا عن مخاوفھم بشأن صحتھم   تقییمھم في أحیاء  تم  الذین  األشخاص 
(ھیلب ایج  ٪)  32تم تقییمھم) وبین الالجئین السوریین ( ن الذین  من السكا ٪  25العقلیة. كان ھذا مصدر قلق خاص لكبار السن ( 

(مؤسسة ویقترح بعض المخبرین الرئیسیین أن استھالك أدویة اإلجھاد زاد أثناء محاولتھم إدارة أعراضھم الصحیة    )14/08/2020
 .)08/2020إنقاذ الطفل 

 
ً   تعد الصدمات عنھا نتیجة لالنفجار. غالباً ما تشمل مظاھر القلق    اإلبالغ  التي تم  النفسیة ھي أكثر قضایا حمایة الطفل شیوعا

عند األطفال األرق أو الذعر اللیلي أو رفض تناول الطعام. تفید التقاریر بعدم قدرة بعض األطفال على دخول الغرف التي  
یمكن أن یعانون من  األطفال  إلى أن    شھدوا فیھا االنفجار وال یمكنھم التعبیر عن مشاعرھم والتعبیر عن قلقھم تشیر األبحاث

 . )07/08/2020مؤسسة إنقاذ الطفل (شھراً بعد تعرضھم النفجار واسع النطاق    16آثار نفسیة سلبیة لمدة تصل إلى 
 
مع وجود عدد أكبر بقلیل من الفتیات   3٪ من األسر عن أطفال یعانون من ضائقة نفسیة واجتماعیة 90أكثر من    ادأف •

 .)15/08/2020(الرؤیة العالمیة  سنة    11-6  . غالبیة األطفال المصابین تتراوح أعمارھم بین٪)47(مقارنة باألوالد    ٪)53(
فعل سلبیة لدى األطفال عقب االنفجار (غیر    سلوكیات أو ردود  ظھور عالمات على  عن  4أفاد ما یقرب من نصف األسر •

 .)17/08/2020(الیونیسف محدد في التقییم) 
 

من المرجح أیضاً أن یحتاج البالغون إلى الدعم النفسي واالجتماعي بسبب الصدمة والتوتر ومشاعر عدم الیقین الناجمة عن 
یة الرئیسیة التي تم اإلبالغ عنھا بین البالغین ھي القلق المفرط  یرات السلوك. كانت التغ االقتصادیة المستمرةاالنفجار واألزمة  

عن ضائقة إذا لم یتم التعامل معھا، قد تؤدي    ٪) 41( مقارنة الرجال    ٪)59(والخوف وصعوبة النوم. أبلغ عدد أكبر من النساء  
واالكتئاب،  اضطراب ما بعد الصدمة، والقلق،  على المدى الطویل، بما في ذلك    ذلك إلى خطر حدوث مشكالت في الصحة العقلیة

وتقدر بعض الخطوط    )08/2020/    7مترو  ،  15/08/2020الرؤیة العالمیة  (واألفكار أو النوایا االنتحاریة أو إیذاء النفس، واإلدمان  
 )08/2020/ 19(مناقشات مع الشركاء التنفیذیین االنفجار الساخنة للدعم أن الدعوات للدعم النفسي قد تضاعفت منذ  

وصمة العار على األشخاص اللبناني، وغالباً ما تؤدي إلى  ال تزال قضایا الصحة النفسیة من المحرمات في أجزاء من المجتمع   
 ن بمرض عقلي لتصبح عبئاً أكثر من المرض نفسھ. المصابی

 

  المخاطر
یھدد االنفجار وتدھور مستویات المعیشة بتفاقم مخاوف الصحة النفسیة. كما أن مشاكل الصحة النفسیة والضیق داخل   •

    زليالحمایة المتعلقة بالسالمة والعنف المن األسرة قد یؤدي إلى زیادة مخاوف 
 

 
 
 
 

یوجد في بیروت عدد قلیل من المستشفیات العامة وعادة ما یلزم الدفع مقابل الخدمات الصحیة. وفي حین لیس من الضروري  
دفع تكالیف العالج في حاالت الطوارئ مقدماً، ال یزال الوصول إلى الرعایة الصحیة مكلفاً وقد یتحول إلى رفاھیة ال یستطیع  

السكان تحم التنفیذیین  فجار  لھا بعد االنالعدید من  الشركاء  بلغ عدده    )19/08/2020  11/08/2019(المناقشات مع  ثُلث ما    802أفاد 
شخصاً شملھم االستطالع من قبل ھیلب ایج والمنظمات الشریكة في بدوي، وبرج حمود، والجمیزة، والجعیتاوي، والكرنتینا  

٪ أنھ كان من الصعب الحصول على األدویة  45الصحیة، بینما ادعى    آب أنھم واجھوا إعاقات في الوصول إلى الخدمات  7في  
٪ من األسر التي شملھا  44نتائج المبكرة من تقییم االحتیاجات متعدد القطاعات إلى أن  لت ال وتوص  )14/08/2020ھیلب ایج  (

 تحصل على الرعایة الصحیة أو األدویة، أو تحصل بشكل جزئي فقط علیھا. االستطالع ال 
یو  التي  المحددة  الوصول  بحواجز  یتعلق  فیما  التحقیق  إلى مزید من  الحاجة  الرغم من  االنفجار على  المشاركون  منذ  اجھھا 

مؤسسة إنقاذ (ثور على المال لدفع ثمنھا  األدویة متوفرة في السوق، لكن الناس یكافحون للع   )13/08/2020(الصلیب األحمر اللبناني  
ان الذین شملھم االستطالع من قبل ھیلب ایج قلقین بشأن  كان السك  )19/08/2020و مناقشات مع الشركاء التنفیذیین    08/2020الطفل  

تم إجراء    )14/08/2020ھیلب ایج وغیرھا  (في أعقاب االنفجار    ٪)26( وقضایا الصحة العقلیة    ٪) 30( عالج األمراض المزمنة  
التقییمات جاریة) وأبلغوا عن  أسرة في تقییم االحتیاجات متعدد القطاعات (النتائج األولیة،    4000مسح مع أكثر من نصف  

امرأة حامل في حالة    4000سیحتاج ما یقدر بنحو    )14/08/2020(الصلیب األحمر اللبناني  أمراض مزمنة أو حاالت طبیة حرجة  
.  )12/08/2020صندوق األمم المتحدة للسكان  (لمتضررة من االنفجار  نزوح حالیاً إلى الوصول المنتظم إلى رعایة األم في المناطق ا

فجار أو في العیادات والمستشفیات  خدمات األمومة ناقصة أو غائبة تماماً في معظم المستشفیات المیدانیة التي تم نشرھا بعد االن
 . )08/2020(صندوق األمم المتحدة للسكان للضحایا   التي تقدم خدمات طبیة مجانیة 

 إصابات إضافیة خالل االحتجاجات
بین   االحتجاجات  المتظاھرین    11و   8قوبلت  أصاب  الذي  المطاطي  والرصاص  للدموع  المسیل  الغاز  شمل  أمني  برد  آب 

و في المستشفیات، مما زاد من العبء  ن المساعدة، واحتاج المئات إلى العالج الطبي سواء في الموقع أواألطباء الذین یقدمو
ال یمكن استبعاد    )20/08/2020مكتب تنسیق الشؤون اإلنسانیة  و    11/08/2020منظمة العفو الدولیة  (ات  المؤقت لجراحة وعالج الصدم

المعلومات حول احتیاجات  ظل    المزید من االحتجاجات واإلصابات ذات الصلة في الحالي. لمزید من  مناخ عدم االستقرار 
 الحمایة ذات الصلة، راجع القسم المخصص ھنا. 

 خطر بیئي 

ال توجد معلومات متاحة حتى اآلن بشأن التمرد المحتمل بسبب الضائقة التنفسیة في أعقاب االنفجار مباشرة بسبب الغبار المعلق  
  14/08/2020ماب اكشن  (قد تم وضع مخطط بالمواد الخطرة في المیناء حتى اآلن بعد االنفجار  ا، و والمواد السامة المشتبھ بھ

 ).14/08/2020وخلیة البیئة 

یجب أن تأخذ أنشطة تخلیص المیناء في االعتبار المخاطر المتبقیة وأن تضمن اإلزالة اآلمنة والمعالجة والتخلص من النفایات  
، بما  ، ویعد الوجود المحتمل لألسبستوس والغبار السام والنفایات الخطرة األخرى مصدر قلق)21/08/2020(خلیة البیئة الخطرة 

البیئة  تمرة في جمیع أنحاء المدینة  في ذلك أي مبادرات تنظیف مس ویجري تقدیم تدریب المنظمات غیر    )08/2020/ 14(خلیة 
 . )21/08/2020(خلیة البیئة  الحكومیة 

 .)21/08/2020(خلیة البیئة كما تقوم وزارة البیئة بوضع خطة إلدارة نفایات الكوارث  
وفي أو إیھ   14/08/2020برنامج األمم المتحدة اإلنمائي (حریة بعد االنفجار ة لتلوث المیاه الجوفیة والبھناك حاجة إلى تقییمات كامل 

16/08/2020( . 

 المخاطر 
زیادة التحدیات في الوصول إلى الرعایة الصحیة واألدویة لألشخاص الذین یعانون من ظروف موجودة مسبقاً بسبب  •

ید الصیدالنیة  ، فضالً عن قیود سلسلة التور تمل لإلعانات العامة لألدویةالضغوط المالیة األكبر وقد یؤدي التخفیض المح 
 )19/08/2020، المناقشات مع الشركاء التشغیلیین 23/06/2020 961(الموجودة مسبقاً، إلى تفاقم مشكالت الوصول 

االجتماعي وزیادة تعرض المرضى بسبب انخفاض التباعد    19بفیروس كوفید    ارتفاع في أعداد حاالت اإلصابة المؤكدة •
 ي غرف الطوارئ والمالجئ والشقق المكتظة والعاملین الصحیین ف

https://reliefweb.int/report/lebanon/beirut-s-children-are-likely-suffer-anxiety-night-terrors-save-children
https://reliefweb.int/report/lebanon/beirut-s-children-are-likely-suffer-anxiety-night-terrors-save-children
https://metro.co.uk/2020/08/07/mental-health-beirut-13094369/
https://metro.co.uk/2020/08/07/mental-health-beirut-13094369/
https://metro.co.uk/2020/08/07/mental-health-beirut-13094369/
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/assessments/lebanon_blast_emergency_needs_assessment-dorcas_-_helpage.pdf
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/assessments/lebanon_blast_emergency_needs_assessment-dorcas_-_helpage.pdf
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/assessments/sci_rapid_needs_assessment_beirut_blast.pdf
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/assessments/sci_rapid_needs_assessment_beirut_blast.pdf
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/assessments/sci_rapid_needs_assessment_beirut_blast.pdf
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/assessments/lebanon_blast_emergency_needs_assessment-dorcas_-_helpage.pdf
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/assessments/lebanon_blast_emergency_needs_assessment-dorcas_-_helpage.pdf
https://lebanon.unfpa.org/en/news/unfpa-calls-urgent-funding-respond-emerging-needs-lebanon
https://lebanon.unfpa.org/en/news/unfpa-calls-urgent-funding-respond-emerging-needs-lebanon
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2020/08/lebanon-military-and-security-forces-attack-unarmed-protesters-following-explosions-new-testimony/
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2020/08/lebanon-military-and-security-forces-attack-unarmed-protesters-following-explosions-new-testimony/
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/lebanon_flash_appeal_final_14_aug_2020.pdf
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/lebanon_flash_appeal_final_14_aug_2020.pdf
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/ma034_hazardous_materials_found_at_port_post_blast-300dpi.pdf
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/ma034_hazardous_materials_found_at_port_post_blast-300dpi.pdf
http://webtv.un.org/watch/undp-press-briefing-lebanons-waste-crisis-geneva-14-august-2020/6181119883001/?lan=english
http://webtv.un.org/watch/undp-press-briefing-lebanons-waste-crisis-geneva-14-august-2020/6181119883001/?lan=english
https://www.voanews.com/middle-east/un-warns-waste-released-beirut-blast
https://www.voanews.com/middle-east/un-warns-waste-released-beirut-blast
https://www.voanews.com/middle-east/un-warns-waste-released-beirut-blast
https://www.the961.com/lebanese-govt-bread-subsidy-coupons/
https://www.the961.com/lebanese-govt-bread-subsidy-coupons/
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السبب في تقریر األشرفیة عن أكبر عدد من األطفال المنفصلین عن ذویھم أو غیر المصحوبین بذویھم ھو أن أكبر عدد من  
 .عمل االستبیان معھا تسكن في األشرفیة  األسر التي تم

یعیش العدید من كبار السن في مناطق تاریخیة في بیروت. ومن المرجح أن یؤدي تزاید الفقر إلى صعوبة إعادة البناء وإصالح  
على  األضرار التي لحقت بمنازلھم. انتشرت شائعات عن اتصال مطورین بمالكین یائسین أو ضعفاء في األشرفیة أو الجمیزة  

 ).13/08/2020وصحیفة لوس أنجلوس (مصادر محلیة اعي نطاق واسع على وسائل التواصل االجتم

من أجل استبدال األبواب المكسورة والنوافذ  لدفع المال    تأجرین للضغط من قبل المالك وبحسب ما ورد تعرض بعض المس 
المحطمة. تقع على عاتق المالك مسؤولیة دفع تكالیف اإلصالحات، والتي یجب أن تكون مؤھلة بعد ذلك للحصول على تعویض  

ن أنھ سیتم  وارد الالزمة للدفع مقدماً أو ال یعتقدومن قبل المجلس األعلى لإلغاثة. یدعي العدید من المالك أنھ لیس لدیھم الم
 .)17/08/2020العربیة (تعویضھم. ال یزال العدید من المستأجرین یعیشون في منازل مدمرة مع عدم كفایة األمن والحمایة  

. نظراً ألن مالكي المباني ال یدفعون ضرائب بلدیة  استخدم بعض المالك الضرر كذریعة للضغط على المستأجرین للمغادرة
جرین  على الشقق الخالیة، یفضل العدید من المالك الجلوس في شقق شاغرة بدالً من اإلیجار بسعر أقل. یخشى بعض المستأ

أو اضطروا  الذین غادروا مؤقتاً بسبب األضرار من عدم السماح لھم بالعودة. واضطر آخرون إلى النزوح والبقاء بال مأوى  
 .)17/08/2020العربیة (لالنتقال مع العائلة أو األصدقاء أو إلى الفنادق أو المالجئ العامة 

 ى الحمایة االجتماعیة ویواجھون إمكانیة التشرد یفتقر النازحون إل
ألف طفل. وجد معظمھم مأوى مع األقارب أو مجموعات    100ألف نازح في منطقة بیروت الكبرى، ھناك    300من بین  
م محلیة یضطرون إلى النوم في الشوارع أو في المباني  المحلي، لكن العدید من األشخاص الذین لیس لدیھم شبكات دع  المجتمع

یؤدي الوضع الحالي لإلسكان إلى اكتظاظ األسر والمجتمعات المحلیة، مما یزید من خطر    )7/08/2020یسف  یون (ال  غیر اآلمنة
النوع االجتماعي   القائم على  الكورونا والعنف الجنسي والعنف  ایج  انتقال  التي  كان أعلى تركیز لأل  )14/08/2020(ھیلب  سر 

لكرنتینا في مدور (على الرغم  مدور واألشرفیة، وخاصة في حي ا   أشخاص أو أكثر تحت سقف واحد في   10أبلغت عن بقاء  
 . )08/2020/ 13(الصلیب األحمر اللبناني من أن التقییمات ال تزال جاریة) 

ن لخطر العنف الجنسي والجنساني، والذي  انتقلت بعض النساء والفتیات إلى أماكن إقامة مؤقتة أو مالجئ مشتركة، مما یعرضھ
 .)14/08/2020(اي ار سي الل تفشي الكورونا  كان یرتفع بالفعل خ 

التي عملوا معھا عن بعض   العائالت  المنازل، وأجبروا اآلن على وبحسب ما ورد، تخلت  المھاجرین، بمن فیھم عامالت 
الوضع االجتماعي  عیش في الشوارع، في كثیر من األحیان دون وثائقال قد یعیق عدم وجود وثائق وتدني  إلى  .  الوصول 

حیث یتم اإلبالغ عن مستویات عالیة    ،المساعدة. یتركز العمال المھاجرون بشكل كبیر في الجعیتاوي والجمیزة وبرج حمود
بشأن متزاید  قلق  ھناك  اإلنسانیة.  االحتیاجات  بالبشر    من  االتجار  لخطر  متزاید  بشكل  المعرضین  المستضعفین  المھاجرین 

(مناقشات مع الشركاء التنفیذیین  وفي النبعة على وجھ التحدید    ،تم اإلبالغ عن خمس عشرة حالة اتجار في برج حمودو  ،والجنس
19/08/2020( . 

 
 الحمایة 

 احتجاجات عنیفة 
واشتدت    2019ل االحتجاجات ضد الحكومة منذ تشرین األول  یقة. وتتواصجاء االنفجار في خضم أزمة مالیة وسیاسیة عم

 .سالح حزب هللا في بیروت منذ االنفجار، مع مطالبة المواطنین باستقالة الحكومة ونزع
آب، ال سیما في المناطق المحیطة بمجلس النواب، ووزارات الخارجیة    8تحولت االحتجاجات إلى أعمال عنف جزئیة في  

آب، بعد استقالة مختلف الوزراء    10والبیئة في وسط بیروت. استقالت حكومة حسان دیاب (رئیس الوزراء) في    واالقتصاد
متزایدة   عنیفة  احتجاجات  وسط  السابقة  األیام  سي  (في  بي  إص  )10/08/2020بي  االحتجاجات  ھذه  بین  وشھدت  كبیرة  ابات 

منھم إلى    160مدنیاً بجروح، نقل    728ن وقوات األمن على حد سواء، فضالً عن مقتل ضابط شرطة. وأصیب  المتظاھری 
 ).14/08/2020مكتب تنسیق الشؤون اإلنسانیة (آب  11- 8  المستشفیات لتلقي العالج في الفترة ما بین

واستخدمت الشرطة الغاز المسیل للدموع والرصاص المطاطي وخراطیم الضخ، فیما ألقى المتظاھرون الحجارة والمفرقعات  
سي إن إن  ، 9/08/2020یرة  لجز، ا 11/08/2020الجزیرة  (ان ودخل المتظاھرون عدة وزارات حكومیة واحتلوھا مؤقتاً  وأشعلوا النیر 

8/08/2020( . 
لطات رطاً وعشوائیاً للقوة اتسم بإطالق النار بھدف اإلصابة، مما یشیر إلى أن الستظھر لقطات من االحتجاجات استخداماً مف

 .)17/08/2020منظمة العفو الدولیة (أرادت معاقبة المتظاھرین وثنیھم عن المشاركة 
من كبیرة  احتجاجات  أي  اإلبالغ عن  یتم  استئناف  آب  11ذ  لم  احتمال  فإن  ذلك،  بتدھور  . ومع  االحتجاجات مرتفع، مدفوعاً 

 .األوضاع االقتصادیة والتصورات السلبیة عن استجابة الدولة لالنفجار 
 انفصال األسرة

  4000أسرة عن حاالت ألطفال منفصلین أو غیر مصحوبین بذویھم من بین أكثر من    100أبلغت أكثر من    آب   13اعتباراً من  
من األسر التي أبلغت عن ھذه    ٪) 5(. معظم الحاالت المبلغ عنھا ھي من سجل األشرفیة لكن أعلى نسبة  ٪)3( أسرة تم تقییمھا  

 .) 13/08/2020( الصلیب األحمر اللبناني المشكلة ھي في الصیفي 
ھم ومقدمي الرعایة المعتادین، إما  أن ھذه المعلومات أولیة، إال أنھا تشیر إلى أن بعض األطفال لیسوا مع والدی  على الرغم من

ون لكونك طفل منفصل أو غیر مصحوب بذویھ تأثیر سلبي على الصحة العقلیة،  بسبب االنفجار أو عوامل أخرى. یمكن أن یك
لمرجح أن یقع األطفال غیر المصحوبین بذویھم من األسر الفقیرة في آلیات  حتى لو كان الطفل حالیاً مع عائلة ممتدة. من ا 

(مؤسسة إنقاذ  رض لالستغالل وسوء المعاملة  یف السلبیة، مثل عمالة األطفال أو التسول، ویواجھون خطراً متزایداً من التعالتك
 .)13/08/2020الطفل 

 حقوق اإلسكان واألراضي والملكیة  

المشورة القانونیة بشأن حقوق الملكیة، وقضایا اإلسكان، واستعادة أو تجدید الوثائق مھمة لضمان حصول األفراد على الحقوق  
ص  . أثارت المنظمات غیر الحكومیة المحلیة والمتطوعون مخاوف جدیة بشأن مخططات إلقناع األشخاوالحمایة ذات الصلة

عین باقتراح البیع  المتضررین، وكبار السن على وجھ الخصوص، ببیع منازلھم المتضررة، مع تظاھر األشخاص كمتطو
  )14/08/2020(ھیلب ایج 

 الثغرات في المعلومات والقیود 

یتوفر القلیل من المعلومات حول تأثیر االنفجار على الفئات الضعیفة أو على آلیات التأقلم السلبیة المتعلقة بالحمایة التي  
اجة إلى مزید من البحث لتتبع الزیادة في عبء قضایا العنف الجنسي والجنساني  یجبر الناس على اللجوء إلیھا. ھناك ح 

معلومات أساسیة محدودة بشكل عام حول األشخاص المغایرین جنسیا الذین غالباً ما   وقضایا الصحة العقلیة الحادة وھناك
 یر علیھم وتخطیط طرق لحمایتھم. یكونون غیر مرئیین من اإلحصاءات والبیانات، مما یجعل من الصعب جداً قیاس التأث

 أسرتھم  عن   منفصلون أطفال  ھنالك  ھل

https://www.latimes.com/world-nation/story/2020-08-13/beirut-blast-leveled-historic-neighborhoods-fears-developers-destroy-more
https://www.latimes.com/world-nation/story/2020-08-13/beirut-blast-leveled-historic-neighborhoods-fears-developers-destroy-more
https://english.alarabiya.net/en/features/2020/08/17/Beirut-blast-Residents-told-to-front-repair-costs-by-Lebanon-s-landlords
https://english.alarabiya.net/en/features/2020/08/17/Beirut-blast-Residents-told-to-front-repair-costs-by-Lebanon-s-landlords
https://english.alarabiya.net/en/features/2020/08/17/Beirut-blast-Residents-told-to-front-repair-costs-by-Lebanon-s-landlords
https://reliefweb.int/report/lebanon/geneva-palais-briefing-note-situation-children-affected-beirut-explosions-and-unicef
https://reliefweb.int/report/lebanon/geneva-palais-briefing-note-situation-children-affected-beirut-explosions-and-unicef
https://reliefweb.int/report/lebanon/beirut-150000-women-and-girls-displaced-following-blast
https://reliefweb.int/report/lebanon/beirut-150000-women-and-girls-displaced-following-blast
https://www.bbc.com/news/world-middle-east-53720383
https://www.bbc.com/news/world-middle-east-53720383
https://www.unocha.org/sites/unocha/files/Lebanon%20Flash%20Appeal%20FINAL%2014%20Aug%202020.pdf
https://www.unocha.org/sites/unocha/files/Lebanon%20Flash%20Appeal%20FINAL%2014%20Aug%202020.pdf
https://www.aljazeera.com/news/2020/08/investigation-excessive-force-beirut-protesters-200810134441254.html
https://www.aljazeera.com/news/2020/08/investigation-excessive-force-beirut-protesters-200810134441254.html
https://www.aljazeera.com/news/2020/08/hundreds-protesters-injured-anger-simmers-beirut-live-200808234355971.html
https://www.aljazeera.com/news/2020/08/hundreds-protesters-injured-anger-simmers-beirut-live-200808234355971.html
https://edition.cnn.com/2020/08/08/middleeast/beirut-judgment-day-protests-intl/index.html
https://edition.cnn.com/2020/08/08/middleeast/beirut-judgment-day-protests-intl/index.html
https://edition.cnn.com/2020/08/08/middleeast/beirut-judgment-day-protests-intl/index.html
https://reliefweb.int/report/lebanon/liban-l-arm-e-et-les-forces-de-s-curit-s-en-prennent-des-manifestant-e-s-non-arm-s
https://reliefweb.int/report/lebanon/liban-l-arm-e-et-les-forces-de-s-curit-s-en-prennent-des-manifestant-e-s-non-arm-s
https://reliefweb.int/report/lebanon/beirut-s-traumatised-children-speechless-sleepless-and-separated-their-parents
https://reliefweb.int/report/lebanon/beirut-s-traumatised-children-speechless-sleepless-and-separated-their-parents


   
 ACAPS Situation Analysis: Beirut explosion 

    

8 
 

ذلك،   أومع  أیضاً  المحلیة  الفاعلة  الجھات  بعد  أفادت  البالد  كثیرة من  أجزاء  تتزاید في  االجتماعیة  التوترات  ن 
انیین الضعفاء والالجئین، حیث تفاقمت المنافسة المتصورة على الجتماعیة بین اللبن. ازدادت التوترات ااالنفجار

ساعدات المساعدات والموارد المحدودة بسبب االحتیاجات الملحة الجدیدة وادعاءات التحیز في عملیات توزیع الم
 .المبكرة

المدربین في زیادة الفوضى واإلحباط  یمكن أن یساھم االفتقار إلى التنسیق وانتشار المستجیبین التنفیذیین غیر  
. تشیر التقاریر المنشورة على وسائل التواصل االجتماعي إلى أن بعض األسر یتم تقییمھا بشكل مبالغ فیھ والتوتر

الجھا العدید من  البعض اآلخر. لضمان واستھدافھا من قبل  یتم تجاھل  المساعدات، في حین  الفاعلة في مجال  ت 
 كثر الفئات ضعفاً، یلزم اختیار المستفیدین الشامل والتحقق منھم (بما في ذلك مكان المعیشة وصول المساعدات إلى أ

 ي ینتمون إلیھا.یجب أن یشمل ھذا جمیع أنواع األسر بغض النظر عن المجموعة الت )12/08/2020(اكتید الحالي) 

 المخاطر 
 ب الفقر، مثل عمالة األطفال یؤدي االنفجار وتدھور مستویات المعیشة إلى تفاقم نقاط الضعف بسب •
والمثلیین   • السن  النساء واألطفال وكبار  العنف ضد  تفاقم  إلى  والعدالة  القانون  إنفاذ  أنظمة  تفكك  یؤدي  أن  المرجح  من 

 الھویة الجنسانیة والخناثى، وال سیما الالجئین والعمال المھاجرین الضعفاء ومزدوجي المیل الجنسي ومغایري  
قضایا حمایة جدیدة حول تدمیر ھیاكل الدعم االجتماعي وحقوق الملكیة  نفجار أیضاً إلى خلق  من المحتمل أن یؤدي اال •

 واالحتجاجات العنیفة والتماسك االجتماعي
ع • القائم  والعنف  الجنسي  العنف  مخاطر  وانعدام  تزداد  المعدنیة،  الصحة  وقضایا  للضیق،  نتیجة  االجتماعي  النوع  لى 

 منازلھم الخصوصیة لألشخاص الذین فقدوا  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مع تدھور الوضع، لن یتمكن المزید من األشخاص الذین یفتقرون إلى الحمایة االجتماعیة (الجئون، المغایرون جنسیا، عامالت 
ھة  تلبیة االحتیاجات األساسیة وسیعتمدون كلیاً على مقدمي الخدمات، أو سیتعین علیھم العودة إلى آلیات المواج المنازل،) من  

 السلبیة التي تعرض أنفسھم لالستغالل وسوء المعاملة (الجھات التنفیذیة في لبنان). 

 العنف الجنسي والجنساني (العنف الجنسي والجنساني)
األطفال، وال سیما الالجئون والمھاجرون وأعضاء مجتمع المغایرون جنسیاً، مستویات متزایدة  من المرجح أن تواجھ النساء و

والجنساني، ویتعرض الرجال والفتیان في لبنان أیضاً للعنف واالعتداء الجنسیین. ومع ذلك، من المرجح أن    من العنف الجنسي
 مما یعیق اإلبالغ وتقدیم الدعم.  ل األرقام المبلغ عنھا منخفضة بسبب وصمة العار االجتماعیة،تظ

) حیث حاصرت 19-وس كورونا المستجد (كوفیدمن المعروف أن العنف الجنسي والجنساني في لبنان قد ازداد خالل تفشي فیر
القیود على الحركة النساء واألطفال في بیئات غیر آمنة في وقت تصاعدت فیھ الضغوط والتوترات المنزلیة. وجدت إحدى  

تعرضن لشكل من أشكال التحرش أو العنف   19 كوفید  ٪ من النساء والفتیات اللواتي تمت مقابلتھن بعد تفشي 54الدراسات أن  
صندوق  (٪ أقل أماناً في مجتمعاتھم منذ بدایة الجائحة  57وھن یشعرن بأنھم أقل أماناً في منازلھم  ٪ أن 44أو اإلساءة، حیث أفاد  

 .)08/2020األمم المتحدة للسكان 

التعرض للعنف الجنسي والعنف القائم على النوع االجتماعي، بما في ذلك االستغالل الجنسي واالتجار  بعد االنفجار، ازداد خطر  
بالجنس، بسبب نقص المالجئ واالكتظاظ المحتمل. في الكرنتینا، ورد أن الناس كانوا یستأجرون أستودیوھات صغیرة وأماكن  

 .)12/08/2020(اكتید ضیقة كمالجئ مؤقتة 

األمان في المالجئ الجماعیة المؤقتة أو المالجئ غیر اآلمنة بدون أبواب وأقفال ونوافذ، خاصة للنساء  تنخفض الخصوصیة و
 .)17/08/2020(ھیئة األمم المتحدة للمرأة والفتیات 

احتیاجات   یمھا حتى اآلن في تقییم٪ من األسر التي تم تقی19یختار الكثیر من الناس البقاء في منازل متضررة، حیث أفادت نسبة  
  13القطاعات المتعددة بأضرار كبیرة غیر قابلة لإلصالح لألبواب الخارجیة، مما أدى إلى مخاطر أمنیة كبیرة. اعتباراً من  

ة،  ر أن الفتحات الخارجیة (األبواب والنوافذ) في منازلھم لم یتم إغالقھا باستخدام مواد مؤقت٪ من األس54، أفادت نسبة  آب
٪ من األسر بأن مرافق المیاه والصرف الصحي والنظافة الصحیة غیر مقبولة نتیجة لالنفجار (المرحاض 11وأفادت نسبة  

ل مشاركة المرافق خارج أفراد األسرة، مما یزید من  المكسور أو المتسرب) وقد یدفع ھذا األسر للبحث عن حلول بدیلة، مث
 ).13/08/2020(الصلیب األحمر اللبناني  االجتماعي مخاطر العنف الجنسي والمبني على النوع 

آلیات الحمایة محدودة للغایة ودمرت المساحات اآلمنة جزئیاً بسبب االنفجار. وھناك مخاوف من أن یؤدي ھذا، إلى جانب آلیات  
الت من العقاب فضالً عن  انون والعدالة المربكة، إلى خلق فراغ ملموس في سیادة القانون وإعطاء الجناة شعوراً باإلفإنفاذ الق

 الفرص. 

كما ھو الحال في العدید من البلدان األخرى، یعتبر عنف الشریك الحمیم مصدر قلق في لبنان. من المرجح أن تؤدي مخاطر  
إلى جانب زیادة مشكالت الصحة العقلیة والفقر والیأس، إلى مزید من حوادث العنف الجنسي    الحمایة المتزایدة الموضحة أعاله،

حیث من   19- كوفید سبب). سیتفاقم ھذا الخطر بسبب ظروف اإلغالق ب2020/ 08/ 17لجنساني (ھیئة األمم المتحدة للمرأة  وا
الوصول إلى الخدمات الطبیة واالجتماعیة إلى تفاقم    المحتمل أن تؤدي فترات العزلة الطویلة وانعدام األمن في الدخل وتقیید 

  .الظروف الحالیة 

 التماسك االجتماعي 
ھرت االستجابة المبكرة لألزمة الدرجة المتزایدة من التماسك المجتمعي الناتج عن حركة االحتجاج في لبنان على  ظأ

الشباب عبر االنقسامات الطائفیة التقلیدیة. تدفق  مدار االثني عشر شھراً الماضیة، بما في ذلك الشبكات القویة بین  
 .وفیر الطعام والماء في أعقاب األزمةالمتطوعون على الشوارع للمساعدة في التنظیف وت

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/beirut_blast_gbv_brief_-_140820.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/beirut_blast_gbv_brief_-_140820.pdf
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التقدیرات إلى أن ما ال یقل عن   شركة في قطاع    15000آب، وقد تضررت    4ألف شخص فقدوا وظائفھم منذ    70تشیر 
كبیرة من    تضم المناطق المحیطة بالمیناء أعداداً   ).19/08/2020(برنامج األمم المتحدة اإلنمائي في مكتب تنسیق الشؤون اإلنسانیة  الخدمات  

الفنادق والمعارض الفنیة ومراكز التسوق التي توظف آالف األشخاص، واستنفد أصحاب األعمال  المتاجر والحانات والمطاعم و
خراتھم أو انخفضت بشدة لدیھم بعد شھور من األزمة االقتصادیة وقد ال یتمكنون من إقراض أو استثمار األموال في إصالح  مد

یف نفس العدد من الناس. ال تستطیع الشركات أیضاً الوصول بسھولة إلى المدخرات حتى  كذلك توظفتحھا، و المتاجر وإعادة
(الصلیب مما یحد من القدرة على التحرك بسرعة إلصالح الضرر وتشغیل األعمال    - لو كانت تمتلكھا بسبب األزمة المالیة  

اللبناني   التنفیذیین).  12/08/2020األحمر  الشركاء  یتمثل في انخفاض الطلب    دق  ومناقشات مع  تأثیراً مضاعفاً  یواجھ الموردون أیضاً 
  .)19/08/2020(المناقشات مع الشركاء التنفیذیین لتورید وارتفاع التكالیف، إلى جانب االضطرابات المحتملة على طول سلسلة ا 

إلداریین وغیرھم ممن قد یواجھون  كان المیناء نفسھ مصدراً مھماً للربح وخلق مجموعة من الوظائف للصیادین والموظفین ا
بدأ اإلغالق   )14/08/2020(مكتب تنسیق الشؤون اإلنسانیة  حتیة بالكامل مرة أخرى  اآلن احتماالت غیر مؤكدة حتى یتم تشغیل البنیة الت

في   كورونا  العمل    21بسبب  وفرص  الدخل  تولید  إمكانیات  من  أكبر  بشكل  وسیحد  التشغیلیین  آب   الشركاء  مع  (المناقشات 
19/08/2020.(  

٪ بعدم  83أسرة شملھا االستطالع في الجوالت األولى لتقییم االحتیاجات المتعددة القطاعات، أفاد    4000من بین أكثر من  
ً  25٪ أنھم یستطیعون إعالة أنفسھم ألقل من  70من بین األقلیة التي لدیھا مدخرات، قدر  وجود مدخرات، و  .یوما

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 13/08/2020المصدر الصلیب األحمر اللبناني 

  األمن الغذائي 

فرد من بین المتضررین من االنفجار مؤقتاً على أنھم بحاجة ماسة إلى    150000في النداء العاجل، تم تحدید ما یصل إلى  
كان الطعام أحد أھم أربع احتیاجات تم ذكرھا بشكل متكرر بین    .)14/08/2020ون اإلنسانیة  مكتب تنسیق الشؤ (مساعدة غذائیة فوریة  

ییم احتیاجات القطاعات المتعددة (التقییمات ال تزال جاریة)، وكان أكبر  أولئك الذین شملھم االستطالع في الجوالت األولیة لتق
في   كان  ملحة  كحاجة  الطعام  ذكروا  الذین  المستجیبین  من  من    الكرنتیناعدد  الدراسة)  60(أكثر  شملتھا  التي  األسر  من   ٪

اللبناني  ٪ من األسر)  50(حوالي    البشوریةو ن الغذائي كقضیة خطیرة محتملة في  تم تأكید األم  )13/08/2020(الصلیب األحمر 
أفاد ما یقرب من نصف المستجیبین الذین استطلعت آراؤھم ھیلب ایج بالحاجة إلى مجموعات الطعام وطلب ثلثھم    لكرنتیناا

بینما یتوفر الطعام في السوق، فإن القدرة على تحمل التكالیف ھي الشغل الشاغل    )2020/ 14/08ھیلب ایج  (  أدوات المطبختقریباً  
ووجد االنحدار اللوجستي لبیانات    للمقیمین اللبنانیین واألجانب الذین لدیھم القلیل من المدخرات ویواجھون ارتفاع األسعار، 

حتیاجات األولیة متعددة القطاعات أن األسر التي لیس لدیھا مدخرات واألسر ذات الجنسیة السوریة كانت أكثر عرضة  تقییم اال
منة،  لوضع الغذاء كأحد احتیاجاتھا ذات األولویة القصوى. كانت األسر التي لدیھا أفراد یحتاجون إلى أدویة / رعایة صحیة مز

ل، واألسر المعیشیة في أماكن إقامة مستأجرة أو مستضافة، واألسر التي بھا عدد أقل  واألسر التي لدیھا عدد أكبر من األطفا 
اقترحت التحلیالت اإلضافیة أن القدرة ، أكثر میالً أیضاً إلى إعطاء األولویة للطعام، و)60-18(من البالغین في سن العمل  

ا أدرج النقود كاحتیاجات ذات أولویة، ال سیما األسر  در قلق رئیسي لھذه األسر حیث أن العدید منھھي مص  على تحمل التكالیف 
التي لیس لدیھا مدخرات، واألسر المعیشیة المؤجرة، واألسر التي لدیھا عدد أكبر من األطفال، واألسر التي لدیھا فرد یعاني  

 ).2020/ 13/08(الصلیب األحمر اللبناني من مرض مزمن أو حالة طبیة 
  08/2020ة إنقاذ الطفل  مؤسس(المعلب في ظل عدم توفر الكھرباء وأدوات المطبخ عقب االنفجار    ولجأت بعض العائالت إلى الطعام

ھیئة األمم المتحدة  (ب االضطرابات في سلسلة التورید  قد تستمر أسعار المواد الغذائیة في االرتفاع بسب  )14/08/2020الرؤیة العالمیة  و 
٪، إلى مزید من الضغط التصاعدي على  30وقد یؤدي الضرر الذي لحق بمیناء بیروت، الذي یعمل بطاقة    )13/08/2020للمرأة  

األسعار حیث یتعین على المستوردین التفاوض على طرق إمداد بدیلة. تمكن المیناء من استقبال الحاویات مرة أخرى اعتباراً  
وقد تتداخل قلة االحتیاطیات األجنبیة    ).19/08/2020  و مكتب تنسیق الشؤون اإلنسانیة  17/08/2020برنامج األغذیة العالمي  (   آب  12من  

(المناقشات مع الشركاء التشغیلیین  مع استدامة سلسلة التورید الحالیة لالستیراد، وال سیما التي تؤثر على تجار المواد الغذائیة بالجملة  
ضاً على وصول السكان  قدان سبل العیش والدخل في أعقاب ارتفاع مستویات البطالة أیف  وسیؤثر  )22/08/2020،  19/08/2020

 .)14/08/2020میرسي كور(إلى الطعام 
باشورة، كانت  ي واالقتصادي أنھ في مناطق متعددة من المدور وبرج حمود والوتُظھر الخرائط األخیرة للضعف االجتماع

غالبیة أو مجموع األسر معرضة بالفعل للخطر االجتماعي واالقتصادي قبل االنفجار، وبالتالي فمن المرجح أن تكون لدیھا  
التكیف بعد ھذه الصدمة األخیرة   أظھرت السنوات األخیرة أن مستوى األمن    )18/08/2020ماب اكشن  (قدرات محدودة على 

ائي عن كثب  الغذائي أعلى بین األسر التي تعیلھا نساء، وبالتالي، یجب مراقبة عدم المساواة بین الجنسین حول انعدام األمن الغذ 
 ). 2018لسوریین تحلیل الضعف لالجئین ا،  2019تحلیل الضعف لالجئین السوریین (

 المخاطر 
ة مع زیادة انخفاض األسر الفقیرة في تناول السعرات الحراریة. قد یؤدي التخفیض استمرار تضخم أسعار المواد الغذائی  •

الشركاء ، المناقشات مع  23/06/2020  961(المحتمل في الدعم الحكومي لمواد غذائیة معینة إلى تفاقم انعدام األمن الغذائي  
 )19/08/2020التنفیذیین 

عدم توفر أصناف غذائیة معینة، وخاصة المنتجات المستوردة، نتیجة الضطراب سالسل التورید وانخفاض احتیاطیات   •
 العمالت األجنبیة 

 یشكل تقلب العملة والقیود المصرفیة تحدیات أمام البرمجة النقدیة  •

 الثغرات والقیود في المعلومات 

خل والوظائف في  قد یكون من السابق ألوانھ تقییم استراتیجیات التكیف السلبیة الناشئة التي نفذتھا األسر التي فقدت الد
ى اآلن، ال توجد تقدیرات  أعقاب االنفجار، وال تزال المعلومات عن تأثیر االنفجار على صناعة صید األسماك شحیحة. حت 

دقیقة لفئات المحالت التجاریة والشركات المدمرة أو المتضررة بشدة. ولیس من الممكن تقییم األقسام األكثر تضرراً في  
التي قد تفتقر إلى المنتجات والخدمات في األسابیع القادمة. ھناك معلومات محدودة عن أوجھ  قطاع الخدمات والمجاالت  

 بسبب نقص البیانات المصنفة حسب الجنس.  الضعف الجنساني

 الثغرات في المعلومات والقیود 
بناًء على التقییمات المنشورة. قد یؤدي  ال توجد صورة واضحة فیما یتعلق بالتوافر العام ألجھزة الطھي وحفظ الطعام  

ل األجل إلى الغذاء، ولم یعثر  النقص أو الخلل في ھذه األجھزة على نطاق واسع إلى إعاقة وصول األسر المستدام والطوی 
للبیانات  المحدود  التوافر  یعیق  التقییمات معلقة.  أن  االنفجار حیث  الغذائیة بعد    على معلومات محددة بشأن االحتیاجات 

 المصنفة حسب الجنس والعمر تحلیل أوجھ الضعف واحتیاجات النوع االجتماعي. 

https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/lebanon_flash_appeal_final_14_aug_2020.pdf
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/assessments/lebanon_blast_emergency_needs_assessment-dorcas_-_helpage.pdf
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/assessments/lebanon_blast_emergency_needs_assessment-dorcas_-_helpage.pdf
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/assessments/sci_rapid_needs_assessment_beirut_blast.pdf
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/assessments/sci_rapid_needs_assessment_beirut_blast.pdf
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/assessments/wvl-_beirut_blast_needs_assessment-_august_14.pdf
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/assessments/wvl-_beirut_blast_needs_assessment-_august_14.pdf
https://arabstates.unwomen.org/en/digital-library/publications/2020/08/un-women-2020-beirut-explosion-response-plan
https://arabstates.unwomen.org/en/digital-library/publications/2020/08/un-women-2020-beirut-explosion-response-plan
https://arabstates.unwomen.org/en/digital-library/publications/2020/08/un-women-2020-beirut-explosion-response-plan
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/WFP%20Lebanon%20%28Beirut%20Port%20Explosions%29%20Situation%20Report%20%232%2C%2017%20August%202020.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/WFP%20Lebanon%20%28Beirut%20Port%20Explosions%29%20Situation%20Report%20%232%2C%2017%20August%202020.pdf
https://www.unocha.org/story/lebanon-un-and-partners-continue-provide-emergency-aid
https://www.unocha.org/story/lebanon-un-and-partners-continue-provide-emergency-aid
https://www.mercycorps.org/blog/surviving-crisis-rebuilding-beiruts-small-businesses-matters
https://www.mercycorps.org/blog/surviving-crisis-rebuilding-beiruts-small-businesses-matters
https://maps.mapaction.org/dataset/2020-lbn-001-ma030-v4/resource/a514f7bd-6f3e-4663-883b-243bb06f757f
https://maps.mapaction.org/dataset/2020-lbn-001-ma030-v4/resource/a514f7bd-6f3e-4663-883b-243bb06f757f
https://reliefweb.int/report/lebanon/vasyr-2019-vulnerability-assessment-syrian-refugees-lebanon
https://reliefweb.int/report/lebanon/vasyr-2019-vulnerability-assessment-syrian-refugees-lebanon
https://reliefweb.int/report/lebanon/vasyr-2019-vulnerability-assessment-syrian-refugees-lebanon
https://www.wfp.org/publications/vulnerability-assessment-syrian-refugees-lebanon-vasyr-2018#:%7E:text=Vulnerability%20Assessment%20of%20Syrian%20Refugees%20in%20Lebanon%20%2D%20VASyR%202018,-Publication%20type%3A%20Analyses&text=The%20Vulnerability%20Assessment%20for%20Syrian,World%20Food%20Programme%20(WFP).
https://www.wfp.org/publications/vulnerability-assessment-syrian-refugees-lebanon-vasyr-2018#:%7E:text=Vulnerability%20Assessment%20of%20Syrian%20Refugees%20in%20Lebanon%20%2D%20VASyR%202018,-Publication%20type%3A%20Analyses&text=The%20Vulnerability%20Assessment%20for%20Syrian,World%20Food%20Programme%20(WFP).
https://www.the961.com/lebanese-govt-bread-subsidy-coupons/
https://www.the961.com/lebanese-govt-bread-subsidy-coupons/
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 قطاع المیاه والصرف الصحي والنظافة

  اه والصرف الصحيخدمات المی
لم یتم اإلبالغ عن المیاه والصرف الصحي والنظافة الصحیة كواحدة من االحتیاجات ذات األولویة في نتائج تقییم االحتیاجات 

٪ من المباني في المناطق   25). ومع ذلك، فقد ما یصل إلى 2020آب   13األولیة متعددة القطاعات على مستوى الشقة (حتى  
و السلسلة العالمیة   14/08/2020و الصلیب األحمر اللبناني    19/08/2020(الوكالة األمریكیة للتنمیة الدولیة  إلى شبكة المیاه  المتضررة الوصول  

  3,541بین  أظھر مسح مستمر على مستوى المبنى أجراه قطاع المیاه والصرف الصحي والنظافة الصحیة أنھ من    )17/08/2020
غیر    125(غیر مشغول أو غیر مصرح بھ من السكان)، وال یزال    808كن الوصول إلى  مبنى تم تقییمھا حتى اآلن، ال یم

أو كامالً األضرار التي لحقت بشبكات الصرف الصحي    162متصل بشبكة المیاه و    )22/08/2020(الیونیسف،  تقریراً رئیسیاً 
ال تزال األخرى بحاجة إلى التقییم    الصحي، أبلغت إحداھما عن أضرار طفیفة بینماتضررت محطتان لمعالجة میاه الصرف  

لم یتضح بعد ما ھو التأثیر على قدرات معالجة میاه الصرف الصحي. ومع ذلك، من    )14/08/2020(مكتب تنسیق الشؤون اإلنسانیة  
 ).22/08/2020(كتلھ قطاع المیاه المخطط فحص األضرار المحتملة ألنابیب الصرف الصحي 

تصدعات في البنیة التحتیة والتسربات وأضرار یوم التالي لالنفجار، ومع ذلك، ینبغي توقع حدوث  وأعید تشغیل شبكة المیاه في ال
 مع األخذ في االعتبار االھتزاز الكبیر من االنفجارات بدأت عملیات التفتیش (كتلھ قطاع المیاه). في خطوط األنابیب  

والمیاه أكثر من المناطق األخرى التي تم مسحھا بواسطة  منخفضة الدخل تأثراً ألنظمة الصرف الصحي  ا  الكرنتینشھدت منطقة  
٪ من األسر التي شملتھا الدراسة أفادت  10وجدت نتائج تقییم االحتیاجات المبكرة متعددة القطاعات أن   )14/08/2020(ھیلب ایج  

تلف أنابیب  ي) كما لوحظ  حاض مكسور أو متسرب (الصلیب األحمر اللبنان٪ لدیھا مر11بعدم إمكانیة الوصول إلى المیاه وأن  
و یو    19/08/2020و   08/2020/ 14(الصلیب األحمر اللبناني    میاه جدیدةخزانات  أسرة على األقل تتطلب    680، في حین أن  الصرف
ویؤدي ذلك إلى زیادة نفقات المیاه المعبأة أو المنقولة بالشاحنات، وممارسات النظافة السیئة، فضالً عن    )19/08/2020اس اید  

 ض المنازل والطرق ألضرار محتملة إذا كانت ھناك أمطار غزیرة في الخریف والشتاء. تعری

منتجات ن صعوبات في الوصول إلى  ٪ أنھم یواجھو  40شخصاً شملھم االستطالع من قبل ھیلب ایج، أفاد حوالي    802من بین  
حقیبة الكرامة النسائیة بما في ذلك منتجات    )14/08/2020(ھیلب ایج  ، والتي تعتبر مھمة بشكل خاص أثناء تفشي الكورونا  النظافة

وتضامن    08/2020(مؤسسو إنقاذ الطفل  النظافة للحیض ومنتجات األطفال مثل الحفاضات، ال تكاد تكون في متناول األسر المعوزة  
 .)09/08/2020وصندوق األمم المتحدة للسكان  13/08/2020العالمیة 

 

 

٪ في الصیفي، إن لدیھم بعض المدخرات. ومع ذلك، انخفضت  25وألشرفیة والرمیل،  ٪ من المستطلعین في ا 20قال حوالي  
شخصاً شملھم االستطالع من قبل ھیلب   802٪ في البشور (الصلیب األحمر اللبناني) من بین 9و٪ في الكرنتینا 6النسبة إلى 

ون كعمال میاومین أو مؤقتین، أما البقیة  ٪ ممن لدیھم عمل یعمل50، كان نسبة  آب  7٪ لم یتم توظیفھم حتى    50أكثر من  ایج
ھؤالء العمال معرضون بشدة لآلثار المركبة    )14/08/2020لب ایج  ھی (فكانوا إما أصحاب أعمال خاصة أو محترفین آخرین  

ع الناجمة  االقتصادیة  أمان  للصدمة  شبكات  إلى  لبنان  یفتقر  المالیة.  واألزمة  المستجد،  كورونا  فیروس  وقیود  االنفجار،  ن 
 .)14/08/2020نسیق الشؤون اإلنسانیة مكتب ت، 2020/ 17/08برنامج األغذیة العالمي (اجتماعي واسعة لدعم العمال العاطلین عن العمل 

 المصدر الصلیب األحمر اللبناني 
 

 المخاطر 
ت البطالة نتیجة انخفاض فرص العمل بعد االنفجار وأثناء اإلغالق. یفتقر لبنان إلى شبكات أمان اجتماعي ارتفاع معدال •

 .)14/08/2020كتب تنسیق الشؤون اإلنسانیة  م، 17/08/2020برنامج األغذیة العالمي  العمل ( واسعة لدعم العمال العاطلین عن 
 المزید من األسر تستنفد مدخراتھا وال یمكنھا تغطیة نفقات اإلصالح وإعادة اإلعمار اإلضافیة.  •

 

 

 

 

 

 

 

 ي المعلومات والقیود الثغرات ف
أن استراتیجیات التكیف لألسر التي لم یعد لدیھا إمكانیة الوصول إلى إمدادات المیاه و / أو المراحیض.  ال توجد معلومات بش

مزید من البحث ضروري لقیاس تأثیر ذلك على الوضع االقتصادي لھذه األسر بسبب استخدام مصادر بدیلة لمیاه الشرب  
إلى مز العامة على األطفال بسبب ظروف الصرف  ید من البحث لقیاس  للشبكة العامة وھناك حاجة أیضاً  مخاطر الصحة 

الصحي السیئة واستخدام میاه الشرب غیر الخاضعة للرقابة، وأخیراً، یلزم إجراء تقییم محدد حول تأثیر ضعف الوصول إلى  
عن نقاط الضعف  محدودیة المعلومات    )08/2020/ 22(كتلھ قطاع المیاه  المیاه والصرف الصحي والنظافة على المراھقات والنساء  

 واالحتیاجات المحددة بسبب نقص البیانات المصنفة حسب النوع االجتماعي. 

https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/assessments/lebanon_blast_emergency_needs_assessment-dorcas_-_helpage.pdf
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/assessments/lebanon_blast_emergency_needs_assessment-dorcas_-_helpage.pdf
https://insight.wfp.org/lebanon-blast-were-alive-due-to-a-lack-of-death-77e74dfbc008
https://insight.wfp.org/lebanon-blast-were-alive-due-to-a-lack-of-death-77e74dfbc008
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/lebanon_flash_appeal_final_14_aug_2020.pdf
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/lebanon_flash_appeal_final_14_aug_2020.pdf
https://insight.wfp.org/lebanon-blast-were-alive-due-to-a-lack-of-death-77e74dfbc008
https://insight.wfp.org/lebanon-blast-were-alive-due-to-a-lack-of-death-77e74dfbc008
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/lebanon_flash_appeal_final_14_aug_2020.pdf
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  المخاطر
ت  االنفجار بسبب نقص الوصول إلى حزم البیاناقد تفوت األسر الفقیرة معلومات مھمة عن االستجابة اإلنسانیة والخدمات بعد 

 خاصة لالجئین السوریین.  )08/2020 / 19تي إس إف    13/8/2020كتلة المعلومات  ( أو القدرة على تحمل تكلفتھا واالتصال المتقطع
 

  ألیات التأقلم
آلیات تأقلم سلبیة تتعلق    الغذاء: وفقاً للتقدیرات األولیة، في أعقاب االنفجار، اعتمد كل من النساء والرجال من األسر المتضررة

كل أساسي من أجل التعامل مع الوضع االقتصادي الصعب. كان خفض اإلنفاق على الغذاء من أكثر  باستھالك الغذاء، وذلك بش
برنامج األغذیة العالمي (  2020استراتیجیات المواجھة التي تم اإلبالغ عنھا من قبل كل من الالجئین والمجتمع المضیف في یونیو  

14/06/2020(. 

٪  85و٪ من الرجال، تأكلن طعاماً أقل تفضیالً،  43٪ من النساء، مقارنة بنسبة  66تظھر البیانات المصنفة حسب الجنس أن  
وقت الوجبةـ بینما یحد كل من الرجال والنساء    تخفضن أحجام حصص الطعام في٪ من الرجال  57من النساء مقارنة بنسبة  

٪،  84٪) أو یقللون عدد الوجبات التي یتناولونھا (إناث:  57٪، متوسط:  52من طعامھم لصالح األطفال األصغر سنًا (إناث:  
 . )05/2020كیر (٪) 86متوسط:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  المخاطر
الناس على شرب المیاه غیر اآلمنة، وتقلیل   • قد یؤدي تعطل خدمات المیاه والصرف الصحي داخل المباني إلى إجبار 

اع معدالت التلوث  ممارسات النظافة، والعیش في أحیاء غیر صحیة، مع مخاطر تفشي األمراض المنقولة بالمیاه وارتف
یدات خاصة لصحتھن وحمایتھن وكرامتھن دون الحصول على  بفیروس كورونا. تواجھ النساء والفتیات المراھقات تھد

 )22/08/2020(كتلھ قطاع المیاه المیاه المأمونة والصرف الصحي ومنتجات النظافة 
تلوث المیاه مع آثار صحیة فوریة وطویلة  الشقوق واألضرار الھیكلیة لشبكات المیاه والصرف الصحي تزید من خطر   •

 )22/08/2020ھ قطاع المیاه (كتلاألجل على األطفال وأسرھم 
 
 التعلیم  

لناجمة عن االنفجار الذي سیؤثر  خاصة) عن مستویات مختلفة من األضرار ا   50حكومیة و  70أبلغت مائة وعشرون مدرسة ( 
المقرر    55000على   من  كان  لبناني  وغیر  لبناني  ( طفل  الصیفیة  العطلة  بعد  أیلول  في  الدراسة  یستأنفوا  الیونسكو  أن 

مبنى في الجامعة    20مراھق، إلى جانب    طالب  8000). كما تضررت عشرین مؤسسة تدریب مھني تخدم عادة  2020/ 08/ 11
) الخریف  في  الدراسة  بدء  وإعادة  بناء  وإعادة  إلصالح  الوقت  من  القلیل  المؤسسات  ھذه  ترك  مما  الیونیسف  اللبنانیة، 

اإلنسانیة  ،  2020/ 08/ 14 الشؤون  تنسیق  الدراسي  11/08/2020الیونیسف  ،  2020/    19/08مكتب  العام  بدء  یعیق  قد   .(
اضي مع المزید  ت اإلصابة بفیروس كورونا. قد ینتج عن ذلك الحاجة إلى توسیع نطاق التعلیم االفتربسرعة ارتفاع عدد حاال

من العبء على األھالي، وخاصة األمھات، اللواتي یقضین ساعات أطول في دعم تعلیم األطفال في المنزل مقارنة بما قبل  
 ).  2020/ 05/ 15كیر  ، 2020/ 08/ 19الجائحة (المناقشات مع الشركاء التنفیذیین  

  المخاطر
العدد المتزاید في حاالت الكورونا واستمرار التعلم االفتراضي. یتخلف أكثر   • بسبب  ال یمكن إعادة فتح المدارس فعلیاً 

 لدیھم إمكانیة الوصول إلى األدوات االفتراضیة وقد یكونون أكثر عرضة للتسرب.الطالب الذین لیس  
  مكتب تنسیق الشؤون ( إمكان األھالي دفع الرسوم المدرسیة بسبب زیادة نفقات الطعام واإلصالحات وإعادة اإلعمارلم یعد ب •

 والتي من المحتمل أن تھدد حضور األطفال.  )14/08/2020اإلنسانیة 
 

  االتصاالت 

 
ت توفیر البیانات والبنیة التحتیة لالتصاالت في منطقة المیناء وستعمل على استعادة الوظائف الكاملة  إعادة إنشاء خدماتتواصل  

 لمیناء بیروت، مع السماح للعاملین في المجال اإلنساني وغیرھم من المستجیبین بمواصلة العمل في المنطقة. 
 .)19/08/2020تي إس إف ،  2020/ 13/8كتلھ المعلومات (
 

 في الوجبات عدد خفض
 الیوم

جبة الوكمیة خفض 
 لصالح الطفل

 األھل من الطعام طلب جبة الوكمیة خفض 
 واألصدقاء

 مفضلة غیر وجبات تناول
 وأرخص

 الثغرات في المعلومات والقیود 
حالیاً   لبنان  تجري  في  الالجئین  لمجتمعات  رئیسیاً  دوراً  تلعب  والتي  النظامي،  غیر  التعلیم  لمراكز  (الیونیسف  تقییمات 

لیس من الواضح ما إذا كانت المدارس ستتم إعادة فتحھا في سبتمبر أو تواصل التدریس افتراضیاً نظراً    )11/08/2020
 من مراكز التعلم في بیروت الرتفاع حاالت الكورونا، واألضرار التي لحقت بالعشرات  

 الثغرات في المعلومات والقیود 

ال تزال تقییمات خدمات االتصاالت في الكرنتینا جاریة وال توجد معلومات متاحة بشأن مدى الضرر المحتمل للشبكات  
 . )13/08/2020(إي تي كلستر  والتوصیلیة في المنطقة
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 أقل طعام مصروف

 المدخرات استخدام

 صدقاءواأل األھل من المساعدة طلب

 كدین النقود اقتراض

 أقل عالج مصروف

 شخصیة ممتلكات بیع

 أقل تعلیم مصروف

 الدخل مصادر توسیع

 إنتاجھا تم منتاكات بیع

 المستخدمة التأقلم استراتیجیات أھم

 التعلیم 

قد یواجھ أولیاء أمور طالب المدارس والجامعات المزید من الصعوبات في دفع الرسوم الدراسیة حیث ینخفض دخلھم بسبب  
 .)19/08/2020، المناقشات مع الشركاء التشغیلیین 10/03/2020العربي (فقدان الوظیفة والتضخم 

. وأعرب المخبرون الرئیسیون عن مخاوفھم بشأن  2020: شھد لبنان زیادة في عمالة األطفال والزواج المبكر في عام  الحمایة
على األسر التي تكافح لتغطیة    أجل تخفیف العبء الماليزواج األطفال وخطر إجبار الفتیات على الزواج في سن مبكرة من  

 .)19/08/2020(مناقشات مع الشركاء التنفیذیین احتیاجاتھا األساسیة 

العامة  النقل والمواصالت  األجرة  سیارات  نفقات  من  ویقللوا  أكثر  یمشون  الناس  أن  إلى  القصصیة  األدلة  تشیر  العربي  (: 
. سیؤدي ھذا على األرجح إلى زیادة إجمالي الوقت الذي یقضیھ في التنقل وتشغیل المھمات وقد یخلق صعوبات  )10/03/2020

 العامالت. لألشخاص الذین یعانون من فقر الوقت بالفعل، مثل األمھات 

قرر أولئك الذین یستطیعون مغادرة البالد، ولدیھم المھارات والشبكات االجتماعیة الالزمة للعثور على وظیفة في  : قد یالھجرة
عالیة   مھارات  ذات  عاملة  قوة  من  االقتصاد  بحرمان  یھدد  وھذا  أكبر.  بأعداد  الھجرة  التنفیذیین  الخارج،  الشركاء  مع  (مناقشات 

 .)10/03/2020لعربي ، ا19/08/2020
 

 وصول المساعدات اإلنسانیة 
 وصول الجھات الفاعلة في مجال اإلغاثة إلى السكان المتضررین

آب نظراً الرتفاع انتشار الكورونا وسیتم إعفاء الجھات اإلنسانیة الفاعلة من    21عین في  سیبدأ اإلغالق الوطني لمدة أسبو
اإلغالق في بیروت الكبرى لمواصلة أنشطتھا. ومع ذلك، فإن خطر انتقال كورونا لكل العاملین في المجال اإلنساني والمجتمعات  

البیانات عن طریق خلیة التحلیل والتقییم كوسیلة لملء احتیاجات تم تطویر منھجیات التقییم وجمع  ال یزال قائًما، لھذا السبب،  
المعلومات، وتحسین تنسیق التقییم (التغطیة الجغرافیة والفئات السكانیة المستھدفة)، وتعزیز ممارسات "عدم اإلضرار" عن  

 طریق الحد من مقابلھ الوجھ لوجھ. 

 المتضررین إلى اإلغاثة والخدمات وصول السكان 
كورونا بالفعل على الوضع، ووصلت المستشفیات في بیروت إلى طاقتھا الكاملة وتبلغ عن نقص في المعدات  لقد طغى   •

الالزمة لعالج الجرحى ورعایة المرضى في حالة حرجة. نقل بعض المصابین إلى مستشفیات في مناطق أخرى من  
 .)6/8/2020الیونیسیف (الدولة 

 ساعدات والخدمات العقبات المادیة التي تحول دون الوصول إلى الم

(المناقشات مع ضررة من قبل المجتمعات المحلیة وكیانات الحمایة المدنیة  تم اآلن تنظیف معظم الطرق في المنطقة المت •
 . )08/2020/ 11الشركاء التنفیذیین 

ء  كم شمال بیروت، وال تزال أجزا  85تم إعادة توجیھ بعض الواردات والصادرات إلى مرفأ طرابلس الواقع على بعد   •
 ریة مستمرة رغم تعرضھا لبعض األضرار. من مرفأ بیروت تعمل والمطار ال یزال یعمل والرحالت التجا

قامت سلطات الدولة بتقیید الوصول إلى بعض المناطق، لكنھا لم تطبق تدابیرھا باستمرار. تم تطویق المناطق غیر اآلمنة   •
 . )08/2020/ 11(مناقشات مع الشركاء التنفیذیین حیث انھارت المباني المتضررة بعد االنفجار 

 

 

 

 

 

 المأوى
 مجموعة من آلیات التكیف السلبیة للحفاظ على سقف فوق رؤوسھم. ت المستضعفة إلى اللجوء إلى اضطرت العائال

تنتقل العائالت من المالجئ السكنیة إلى المالجئ غیر السكنیة أو إلى المستوطنات العشوائیة، حیث تكون    -تقلیص نوع المأوى  
 اإلیجارات عادة أقل.

مما یثیر مخاوف صحیة عامة إضافیة عندما یكون ھناك  لى مالجئ في حالة أسوأ،  تنتقل العائالت إ  -تدھور ظروف المأوى  
 وصول محدود إلى مرافق المیاه والصرف الصحي. 

في ظروف مزدحمة   أن تصبح عامل خطر النتشار    - العیش  المحتمل  من  ولكن  اإلیجار،  لتقاسم عبء  معاً  العائالت  تنتقل 
 وى. الكورونا لآلخرین الذین یتشاركون في المأ

خلق مشاكل إضافیة عندما تكون العائالت غیر قادرة على سداد دیونھا بسبب نقص    - زیادة الدیون الحالیة    الدخول في الدیون أو
 الدخل. 

یؤدي إلى سوء التغذیة والمخاطر الصحیة على المدى المتوسط والطویل،    - الحد من استھالك الغذاء لتوفیر المال مقابل اإلیجار  
 لألطفال. وخاصة بالنسبة 

ض السكان الذین لدیھم تأمین صحي مدفوعات خططھم، مما یقوض وصولھم إلى خدمات الرعایة الصحیة  : أوقف بع الصحة
الصحي    .)10/03/2020العربي  ( اإلنفاق  بیانات  كان خفض  إلى  استناداً  استخداماً  السلبیة  المواجھة  استراتیجیات  أكثر  خامس 

 .)14/06/2020ألغذیة العالمي برنامج ا(، ال سیما بین اللبنانیین والسوریین 2020برنامج األغذیة العالمي اعتباراً من یونیو 
بعد األزمة    ).10/03/2020(العربي    : لم یعد الناس یقترضون من البنوك ألنھم یشعرون أنھم قد ال یتمكنون من سدادھاسبل العیش

سي (بل النقد  ، لجأ الناس إلى اقتراض األموال من األقارب واألصدقاء أو البیع الذھب مقا 2019المصرفیة التي بدأت في عام  
أكید النتائج من خالل استطالع أجراه برنامج األغذیة العالمي  . تم ت)14/06/2020، برنامج األغذیة العالمي    10/02/2020جي إیھ ِب  
لمواجھة استخداماً من قبل الالجئین  ووجد أن طلب المساعدة من العائلة واألصدقاء كان ثالث أكثر استراتیجیات ا   2020في یونیو  

، اعتمد الالجئون بالفعل  2015. في عام  )2020/ 14/06برنامج األغذیة العالمي  (والمجتمعات المضیفة، مباشرة بعد إنفاق مدخراتھم  
(أوكسفام یة للحصول على المساعدة المالیة، وإنشاء "شبكات األمان االجتماعي" الخاصة بھم  على األسرة والشبكات االجتماع 

، )10/03/2020العربي  (ن ببیع أصول وممتلكات للحصول على حقن نقدي فوري إلنفاق األسرة  قام بعض اللبنانیی   )2015وشركاء  
األصول المباعة بإنتاج سلع قابلة للتسویق (مثل آالت الخیاطة،    وھو حل غیر مستدام للصعوبات المالیة، خاصة إذا سمحت

 .)2020/ 10/2سي جي إیھ ِب (  المعدات الزراعیة)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 14/6/2020 المصدر برنامج الغذاء العالمي  •
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https://oi-files-d8-prod.s3.eu-west-2.amazonaws.com/s3fs-public/file_attachments/rr-lebanon-refugees-protection-300616-en.pdf
https://oi-files-d8-prod.s3.eu-west-2.amazonaws.com/s3fs-public/file_attachments/rr-lebanon-refugees-protection-300616-en.pdf
https://english.alaraby.co.uk/english/indepth/2020/3/10/lebanese-struggle-to-cope-with-countrys-biting-crisis
https://english.alaraby.co.uk/english/indepth/2020/3/10/lebanese-struggle-to-cope-with-countrys-biting-crisis
https://www.cgap.org/blog/vulnerable-groups-lebanon-cite-health-top-financial-challenge
https://www.cgap.org/blog/vulnerable-groups-lebanon-cite-health-top-financial-challenge
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 االستجابة الدولیة: نداء سریع

اإلصابة بفیروس كورونا، سیكون دعم  ملیون الجئ سوري، وأزمة اقتصادیة متفاقمة، وتزاید عدد حاالت    1.5د  مع وجو •
 ً (ھیلب الجھات الفاعلة أن ھذا سیكون صعباً نظراً لعدم وجود آلیات المساءلة الضروریة حالیاً   المجتمع الدولي ضروریا

  )19/08/2020ایج 
وناشدت   آب.  14قطري اإلنساني مسؤولون عن تنفیذ النداء العاجل الذي أطلق في  منسق الشؤون اإلنسانیة والفریق ال •

ملیون دوالر لمساعدة لبنان في التعامل مع آثار االنفجار. ال یزال من غیر المعروف مقدار ما سیكون    565األمم المتحدة  
المالیة الخاصة بھم والمت لتقدیمھ، بالنظر إلى المشاكل  علقة بالكورونا والمخاوف من أن بعض المانحون على استعداد 

 لسلطات اللبنانیة المزعومة الفاسدة األموال سیتم توجیھھا من خالل ا 
إنسانیة لضمان   • إنشاء قطاعات  تم  لالنفجار،  لالستجابة  الطوارئ  العلیا من خالل خلیھ عملیات  التقنیة  كلیات  یتم دعم 

ئي للمساعدات الطارئة للفئات األكثر ضعفاً ودعم االنتقال نحو التنسیق. تم وضع ھیكل تنسیق مرن لتمكین التسلیم المبد
 ) 14/08/2020في (مكتب تنسیق الشؤون اإلنسانیة التعا

 یقوم العدید من القطاعات والشركاء بتوسیع نطاق وجودھم لتعزیز قدرتھم التنسیقیة أثناء االستجابة للطوارئ  •
فریق یو ان داك لزیادة قدرة مكتب تنسیق الشؤون اإلنسانیة    یجري تعزیز ھیاكل التنسیق الرسمیة بما في ذلك وصول  •

 منسق الشؤون اإلنسانیة، ولكن في وقت كتابة ھذا التقریر، كانت ھناك معلومات محدودة على دعم  
منظمھ غیر   55إن منتدى المنظمات غیر الحكومیة الدولیة اإلنسانیة في لبنان ھو ھیئھ تنسیق غیر رسمیھ ومستقلھ تضم  •

أفرادھا دوًرا نشًطا في تنسیق االستجابة حیث یشارك ة دولیة تعمل في البالد لتلبیھ احتیاجات األكثر ضعفا یلعب  حكومی
 في رئاسة القطاعات التي تم إنشائھا في إطار مركز عملیات الطوارئ 

مثل الشركات   تواصل المنظمات غیر الحكومیة والمنظمات غیر الحكومیة الدولیة تشكیل تحالفات حول طرائق محددة، •
  الصغیرة والمتوسطة أو سبل العیش 

 استجابة مستمرة من الجھات الفاعلة الوطنیة والدولیة 

آب، سأل الصلیب األحمر اللبناني األسر عما إذا كانت قد تلقت أي مساعدة في التعافي من آثار    13إلى    6خالل الفترة من  
رد نسبة المستجیبین الذین  مناطق حول منطقة االنفجار لم تتلق المساعدة. وتاالنفجار، وتشیر النتائج من ھذا إلى أن العدید من ال

أفادوا بأنھم لم یتلقوا مساعدة مبینة في الجدول أدناه. ال تغطي بیانات مركز مصادر التعلُّم حالیاً عدداً من المناطق األكثر ضعفاً  
 یباً.ییمات جاریة وسیتم إصدار المزید من البیانات قرمن ھذا التقریر). ومع ذلك، فإن التق  23(انظر الخریطة في الصفحة 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
الشؤون األمنیة لمدینة وجمیع  تمنح الجیش صالحیات خاصة على الشؤون المدنیة ومسؤول عن  52/1967حالة طوارئ وفق المرسوم التشریعي  5

ى تكون تحت قیادتھ.  الوحدات المسلحة بما في ذلك القوى األمنیة الداخلیة، واألمن العام، وأمن الدولة، والجمارك والقوى المسلحة في المؤسسات األخر
المحاكم العسكریة لجرائم متعلقة باإلخالل باألمن  وفقاً لھذا المرسوم التشریعي، یكون للجیش خالل حاالت الطوارئ الصالحیة في محاكمة المدنیین في 

 القدرة على االستجابة 
 تعبئة المجتمع واالستجابة المحلیة 

تعبئة السكان المحلیین والمنظمات المجتمعیة والمنظمات غیر الحكومیة من جمیع أنحاء بیروت للتنظیف بعد االنفجار  •
الغذائیة وبدء أنشطة إعادة اإلعمار وتوفیر  ر المأوى والطعام ودعم المواد غیر  وإزالة األنقاض وتقییم األضرار وتوفی 

 حلول مأوى مؤقتة، وقد لعبت ھذه المبادرات المحلیة، والتي غالباً ما تكون تطوعیة، دوراً رائداً في االستجابة. 
 بة المجتمع المدني والمجتمع، وھناك علّق مكتب تنسیق الشؤون اإلنسانیة التابع لألمم المتحدة على النھج المنظم الستجا •

من خالل   االستجابة  المعلومات حول  وتنشر  تجمع  التي  المحلیة  اإلنسانیة  والمنظمات  الفاعلة  الجھات  من  قویة  شبكة 
واتساب، ومع محدودیة الموارد بسبب المناخ االقتصادي واالحتیاجات الملحة، یبقى أن نرى ما إذا كانت بنیة   اتصاالت

 التنسیق بشكل فعال. دني ستكون قادرة على المجتمع الم
من المعروف أن لبنان یتمتع بمجتمع مدني نشط یضم آالف المنظمات غیر الحكومیة المسجلة باإلضافة إلى مبادرات  •

غیر رسمیة أخرى. لقد تطور ھذا المجتمع المزدھر بسبب حالة االختالل الوظیفي التي غالباً ما فشلت في توفیر احتیاجات 
لمتطوعین، التي تشكلت لمساعدة الناس خالل األزمة االقتصادیة، على استعداد لالستجابة  . كانت بعض مجموعات اشعبھا

بسرعة، وتنظیم المتطوعین لتوزیع المواد الغذائیة وغیرھا من المواد. من المسلم بھ عموماً أن مجموعات المتطوعین  
الحكومة سدھا، وقد أشا  التي ال تستطیع  الفجوات  المتمأل  المجموعات  أنھا تنوي مواصلة جھودھا، رت ھذه  إلى  حلیة 

 .)18/08/2020تي إن إتش (ولكن، نظراً للضغوط االقتصادیة التي یتعرض لھا كل فرد تحت ھذه النیة، فقد یتم اختباره 

 االستجابة الوطنیة 
یُعزى المجتمع المدني القوي في لبنان إلى حد كبیر إلى حقیقة أن الحكومة لم تكن قادرة على تلبیة احتیاجات السكان. من   •

االحتیاجات في تحدي قدرة الحكومة على تلبیة   كوفید  المرجح أن تستمر األزمة االقتصادیة الحالیة جنباً إلى جنب مع جائحة
 لواقع على أرض ا

انتھاء مرحلة اإلنقاذ للبحث واإلنقاذ. تم دعم االستجابة األولیة من قبل المنظمات   9في   • اللبنانیة  آب، أعلنت السلطات 
  المحلیة والدولیة وكذلك فرق البحث واإلنقاذ الدولیة

)  1967/ 52كومة حالة الطوارئ (مرسوم رقم  آب، طلب الجیش اللبناني دوراً أقوى في تنسیق الرد. كما أعلنت الح   10في   •
  )13/8/20دیلي ستار ( 51األمور المدنیةیمنح القوات المسلحة صالحیات استثنائیة في 

ررت محافظة بیروت أن المنظمات اإلنسانیة والمتطوعین سیحتاجون إلى تصاریح صادرة عن الجیش آب، ق  14في   •
ر تم التراجع عنھ منذ ذلك الحین بعد تدخل واضح من األمم المتحدة. صرح مصدر من المحافظة لتي إن  للعمل، وھو قرا 

 )08/2020/ 18تي إن إتش (ت إتش أن المنظمات ستضطر اآلن ببساطة إلى "تسجیل الدخول" مع بلدیة بیرو
سیحتاج المجتمع الدولي إلى تحقیق توازن دقیق بین التنسیق العملي مع كل من الحكومة المدنیة والقوات المسلحة (وھو  •

 ضروري لالستجابة الفعالة)، مع الحفاظ على الحیاد والنزاھة اإلنسانیة أمر 
 

 

 

 

اعتقاالت منزلیة ودخول  وحظر التجمعات التي ترى أنھ تھدد األمن وإغالق ساحات التجمع ووضع حظر تجول وفرض رقابة على اإلعالم وفرض 
 )13/8/20دیلي ستار المنازل في أي وقت ألسباب أمنیة وإصدار الغرامات وترحیل المشتبھین الذین یشكلون خطر أمني (

https://www.thenewhumanitarian.org/news-feature/2020/08/18/Lebanon-Beirut-explosion-local-aid-response
https://www.thenewhumanitarian.org/news-feature/2020/08/18/Lebanon-Beirut-explosion-local-aid-response
http://www.dailystar.com.lb/News/Lebanon-News/2020/Aug-13/510250-mps-convene-to-discuss-state-of-emergency.ashx
http://www.dailystar.com.lb/News/Lebanon-News/2020/Aug-13/510250-mps-convene-to-discuss-state-of-emergency.ashx
https://www.thenewhumanitarian.org/news-feature/2020/08/18/Lebanon-Beirut-explosion-local-aid-response
https://www.thenewhumanitarian.org/news-feature/2020/08/18/Lebanon-Beirut-explosion-local-aid-response
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 آب. الحظ أن التقییمات جاریة   13إلى  8التي تم إنجاز تقییمات متعددة القطاعات لالحتیاجات: من  النسبة المئویة للمناطق 

 مینا الحصن  100%
 میناء  100%
 باشورة  84%
 األشرفیة  83%
 الرمیل  80%
 مرفأ ال 80%
 آخر  79%
 الصیفي  76%
 مدور  68%
 وسط بیروت  57%
 الكرنتینا  33%

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 التقییمات 
آب، كانت األشرفیة، والباشورة، والمزرعة، والرمیل، والمدور، والصیفي في محافظة بیروت، وبرج حمود    20اعتباراً من  

حتیاجات. الرمیل، برج حمود، المدور، األشرفیة ھم أكثر خرائط  والبوشریة ھي المناطق التي یتم فیھا إجراء معظم تقییمات اال
ة (خارج الحي) وحجم عینة ھذه التقییمات تختلف. التقییمات الحالیة، على  المساحات تقییماً. ومع ذلك، فإن التغطیة الجغرافی

عض التقییمات غیر مكتملة (أي أن  الرغم من أنھا مفیدة للغایة، ال تمثل جمیع السكان المتضررین في بیروت الكبرى. أیضاً، ب
ن االنفجار واحتیاجات الناس ذات األولویة  جمع البیانات جاري) ومن المرجح أن تتغیر النتائج حول المناطق األكثر تضرراً م

 .مع مسح خرائط مساحیة جدیدة، ال سیما مع تقییم المناطق ذات الضعف االجتماعي واالقتصادي العالي

ییم االحتیاجات مقابل حالة الضعف االجتماعي واالقتصادي للمناطق إلى أن المجتمعات األكثر ضعفاً قد  یشیر تحلیل بیانات تق
 .بدرجة أقل من المجتمعات األخرى في بیروت (على الرغم من استمرار التقییمات)تم تقییمھا  

تقییم االحتیاجا لبیانات  تم إجراء تحلیل  لتقییم االحتیاجات،  الجغرافي  النطاق  ت مقابل الضعف االجتماعي واالقتصادي  لفھم 
  1لى بیانات من موئل األمم المتحدة (الشكل  للمناطق. تم تقدیر الضعف االجتماعي واالقتصادي على مستوى المنطقة بناًء ع

 .أدناه)

جار. اعتباراً  یتم حالیاً إجراء تقییمات لالحتیاجات على مستوى األسرة. وركزت التقییمات األولیة على المناطق األقرب لالنف
 .أسرة  4100مبنى ~  1100آب، تم تقییم حوالي   13من  

الشركاء لیست متجانسة فیما یتعلق بحجم العینة أو التغطیة الجغرافیة. توسیع نطاق    إن عملیة جمع البیانات األولیة التي یقوم بھا
 .یسمح بتصویر شامل ودقیق للموقفالعینة غیر المتكافئة لن یأخذ في االعتبار االختالفات في جمیع المجاالت وال 

كان من الممكن   للصلیب األحمر اللبناني  االحتیاجات المتعددة القطاعاتاستناداً إلى الموقع الذي تم توفیره من خالل بیانات تقییم  
 مقارنة المناطق التي تم تقییمھا مقابل الضعف االجتماعي واالقتصادي (الشكل أدناه). 
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 لبنان انفجارات 
 االحتیاجات تقییم

 االقتصادي واالجتماعي  والضعف الممسوحة المناطق 

 ف االقتصادي واالجتماعي الضعمقابل المناطق الممسوحة 
 ن ل منطقة ممسوحة  

 منطقة ممسوحة 

منطقة  
 

 ن ل

المنطقة 
 الممسوحة 

 فارغ  ☐
 ن ☐

  
  –أوجھ الضعف االقتصادي  

 االجتماعي
 فارغ  ☐
 جمیعھ فقراء  ☐
نصف فقراء نصف لیس   ☐

 فقراء 
 أكثریة فقراء  ☐
 أقلیة فقراء ☐
 ال فقراء  ☐
 غیر سكني  ☐

 مكان المسح، الحي   
 األشرفیة  ☐
 بشورة  ☐
 منطقة بیروت المركزیة  ☐
 كرنتینا  ☐
 مرفأ  ☐
 مدور ☐
 ال استبیان  ☐
 رمیل ☐
 صیفي  ☐
 مالحظات: 

الوضع االقتصادي االجتماعي لألسر 
في كل منطقة حسب    قبل االنفجار

 تقدیر موئل األمم المتحدة

حة
سو

مم
 ال

طق
منا

 ال
عدد

 

أغلبیة 
 فقیرة 

صنف  
فقیر /  
نصف  
لیس 
 فقیر 

ال  
 فقراء 

  غیر
 معروف 

أقلیة 
 فقراء 

غیر  
 سكنیة 

الجمیع  
 فقراء 

 الضعف
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 البیانات المتعلقة باالحتیاجات التغذویة شحیحة، وكذلك عن رعایة األم والطفل. ●
 النوع االجتماعي.   كبیر في فھم تأثیر االستجابة من خالل منظورحتى اآلن، ھناك نقص  ●
أعداد الالجئین    أثر االنفجار على الفئات الضعیفة مثل الالجئین والعمال المھاجرین. ومع ذلك، ال توجد معلومات كافیة عن ●

یعیشون ویعملون    أو العمال المھاجرین المتضررین بسبب عدم توفر خط أساس موثوق ألعداد ھؤالء األشخاص الذین
في المنطقة المباشرة لالنفجار. تشیر التقاریر القصصیة إلى أن بعض العمال المھاجرین قد تخلوا عنھم من قبل العائالت 

النفجار، مما تركھم بال مأوى أو مصدر رزق، وفي كثیر من األحیان بدون وثائق. كان  التي عملوا من أجلھا في أعقاب ا
انفجار المیناء، وبسبب األزمة االقتصادیة، لم یعد الناس قادرین على دفع أجور عامالت المنازل،  ھذا االتجاه یتزاید قبل 

حم إلى وضع  أدى  مما  الرواتب،  دفع  توقفوا عن  أو  عنھم  تخلوا  ما  خارج  وغالباً  الكثیرون  ینام  حیث  للغایة  سیئ  ایة 
لقلق ومعرفة كیف تفاقمت نقاط الضعف الموجودة سفاراتھم. ھناك حاجة إلى مزید من التقییمات للتحقیق في حجم ھذا ا

 مسبقاً. 
بسبب عدم الوضوح حول أسماء وحدود التقسیم اإلداري لمحافظة بیروت، قد تحتوي ملفات تعریف المناطق المتأثرة   ●

الموقع  بعض عدم الدقة، ال سیما عندما یتعلق األمر بالتھجاء اإلنجلیزي للخرائط العقاریة أو أصغر األحیاء، وكذلك  على  
 الدقیق لألحیاء المعترف بھا بشكل غیر رسمي أو تقلیدي داخل السجل العقاري.

أین  حتى اآلن، ھناك معلومات محدودة حول كیفیة إدراك المجتمع لالستجابة والمشتركین فیھ ● یثقون بھ، ومن  ا، ومن 
م اللبنانیة بشكل متزاید بتغطیة انتشار  یحصلون على المعلومات وتفضیالتھم أثناء محاولتھم استردادھا. تقوم وسائل اإلعال

التقییمات ومنظمات االستجابة. كما أن ھناك مستویات عالیة من الغضب ضد السلطات الحكومیة التي تحاول االستجابة  
 لألزمة. 

تجدر  ض تقاریر التقییم، أبلغت فرق جمع البیانات عن عالمات االكتئاب واالرتباك بین السكان الذین تم تقییمھم. وفي بع ●
اإلشارة إلى أن أولئك الذین جمعوا المعلومات كانوا أخصائیین عمومیین وال یحاولون تشخیص ھذه الحاالت ولكن یُعتقد  

 ).14/08/2020(ھیلب ایج المجمعة ت الشاملة في البیانات أن ھذا قد یكون قد ساھم في التناقضات والفجوا
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
منطقة ذات أغلبیة فقیرة لم یتم تقییمھا. على الرغم من أن بعض   52/58تشیر بیانات تقییم االحتیاجات الحالیة إلى أن   •

لى الرغم من تحلیل األضرار التي  مناطق العملیات في برج حمود خضعت لتقییم مكثف، إال أن مناطق أخرى لم تكن ع 
المناطق تأثرت أیضاً بشكل كبیر باالنفجار. لیس من الواضح حتى اآلن   باألقمار الصناعیة والتي تشیر إلى أن ھذه لحقت

ما إذا كانت بعض مناطق العملیات في برج حمود أقل تقییماً من غیرھا ألنھا أقل كثافة سكانیة. یسلط ھذا الضوء على 
لى الرغم من استمرار  ماتیة محتملة في فھم االحتیاجات في المجتمعات األكثر ضعفاً وتأثراً في بیروت (ع فجوة معلو 

 ).التقییمات 
  أعاله   3یتم دعم ھذا التحلیل من خالل بیانات تقییم االحتیاجات المتاحة على مستوى المبنى (الشكل   •
 .ضعفاً لتقییم االحتیاجات مع استمرار التقییم، یوصى بأن یتم استھداف المناطق األكثر •
اإلنساني في إجراء مسوح عقاریة أو مسوحات األحیاء كبدیل لمسوح األسر  لدعم مدى جغرافي أوسع، قد یرغب المجتمع   •

المدینة، فإن االنتقال من المسوحات األسریة إلى مسوح  المعیشیة. مع انتشار كورونا وإمكانیة اإلغالق المحلي داخل 
ي ككل قد یدعم فھماً أسرع  ن بعد باستخدام المخبرین الرئیسیین لإلبالغ عن السجل العقاري / الح المساحة / األحیاء ع

 .وأكثر شمولیة لالحتیاجات عبر المناطق المتأثرة
على سبیل    -لم یتم تسجیل التأثیر على سبل عیش أو صحة المتضررین من االنفجار ولكنھم یعیشون خارج تلك المناطق   •

ؤالء العمال في مناطق فقیرة  في التقییمات المبكرة. یعیش العدید من ھ  -نئ أو عامل قطاع الخدمات  المثال عمال الموا 
 .وقد یؤثر فقدان دخل األسرة في المجتمعات الضعیفة على عدد كبیر من المعالین

 
 القیود والثغرات في المعلومات

 القیود العامة والفجوات المعلوماتیة 
نفجار، ویقدم  صورة شاملة للوضع عبر قطاعات متعددة والمنطقة األكثر تضرراً من االیركز ھذا التحلیل على توفیر  •

انطباعاً شامالً عن الوضع داخل كل قطاع. وھي ال توفر (أو تحاول توفیر) مستوى التفاصیل الالزمة للتخطیط المتعمق 
 لالستجابة القطاعیة. 

المأوى والصحة، ولم یتم بعد نشر تقییمات واسعة النطاق    القطاعات التي لدیھا أكثر المعلومات المتاحة حالیاً ھي •
 . )08/2020/ 09البنك الدولي  (لمأوى وإعادة اإلعمار مما یجعل المقارنات بین األحیاء صعبة  الحتیاجات ا

 توفیر الكھرباء المصنفة حسب الحي غیر موجودة. وشھدت ضواحي بیروت انقطاعاتالمعلومات حول   •
نقص الوقود وضعف البنیة التحتیة للكھرباء وارتفاع  طویلة في التیار الكھربائي قبل االنفجار، ویرجع ذلك أساساً إلى  •

 باء إضافیة بعد االنفجار.الطلب في فصل الصیف. من غیر الواضح ما إذا كانت بعض المناطق تعاني من مشاكل كھر

https://www.worldbank.org/en/news/speech/2020/08/09/remarks-by-axel-van-trotsenburg-managing-director-operations-at-the-high-level-event-to-mobilize-and-coordinate-response-to-beirut-explosion-disaster
https://www.worldbank.org/en/news/speech/2020/08/09/remarks-by-axel-van-trotsenburg-managing-director-operations-at-the-high-level-event-to-mobilize-and-coordinate-response-to-beirut-explosion-disaster
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كان المیناء موطناً لصناعة الصید. في ھذه المرحلة، ال تتوفر معلومات حول تأثیر االنفجار على صناعة صید  •
 األسماك

المیاه والصرف الصحي والنظافة الصحیة: ال توجد معلومات بشأن استراتیجیات المواجھة لألسر التي لم یعد  •
 دادات المیاه و / أو المراحیض لدیھا إمكانیة الوصول إلى إم

  : من غیر الواضح ما إذا كانت المدارس ستتم إعادة فتحھا في أیلول / سبتمبر، بعد فترة اإلجازة الصیفیة التعلیم •
المعتادة، أو ما إذا كانت ستبقى مغلقة بسبب ارتفاع حاالت اإلصابة بفیروس كورونا الذي لحق بالعشرات من 

 التعلیمیة والمدارس في بیروتالمراكز 
یلزم إجراء تقییمات لمراكز التعلیم غیر النظامي. یعتمد الكثیر من الناس، بمن فیھم الالجئون، على التعلیم غیر   •

 )11/08/2020 الرسمي (الیونیسف
مات : ال تزال تقییمات خدمات االتصاالت في الكرنتینا جاریة وال توجد معلواالتصاالت السلكیة والالسلكیة •

 )2020/ 13/08(إي تي مجموعة   متاحة فیما یتعلق بمدى الضرر المحتمل للشبكات والتوصیلیة في المنطقة
الفئات الضعیفة أو على آلیات التأقلم السلبیة المتعلقة الحمایة: تتوفر معلومات قلیلة حول تأثیر االنفجار على   •

وري لتتبع الزیادات في عبء قضایا العنف بالحمایة یضطر الناس إلى اللجوء إلیھا. مزید من البحث ضر
حول   عام  بشكل  محدودة  أساسیة  معلومات  ھناك  الحادة.  العقلیة  الصحة  وقضایا  والجنساني  الجنسي 

مما یجعل من الصعب لباً ما یكونون غیر مرئیین من اإلحصاءات والبیانات،  األشخاص المثلیین الذین غا
 یتھم. جداً قیاس التأثیر علیھم وتخطیط طرق لحما

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فجوات المعلومات والقیود لكل قطاع 

 
فھوم : أولئك الذین شملھم االستطالع في الساعات األولى بعد االنفجار أصیبوا بصدمات نفسیة ومن المالمأوى •

لم یجیبوا على جمیع األسئلة المطروحة   ایج  أنھم  الذین   .)18/08/2020(ھیلب  ینتقل األشخاص  المحتمل أن  من 
ن أن یجعل من الصعب تتبع تضررت منازلھم وأصبحت غیر صالحة للسكن من مكان سكن إلى آخر. ھذا یمك

ین أو تفویتھم في تقییمات االحتیاجات احتیاجات المأوى الخاصة بھم ویزید من احتمالیة أن یتم احتسابھم مرت
 .)09/08/2020(المناقشات مع الشركاء التنفیذیین 

لمضیفة والعائالت ال تتوفر بیانات عن المواقع الحالیة المحددة للنازحین، مما یجعل من الصعب تقییم الھیاكل ا •
 المضیفة التي تحتاج إلى الدعم.

ا یتعلق بأسباب بقاء بعض األشخاص في منازلھم األصلیة حتى ھناك حاجة أیضاً إلى مزید من المعلومات فیم •
في حالة تعرضھم للضرر وما إذا كان ذلك بسبب األضرار المحدودة نسبیاً أو عدم القدرة على االنتقال إلى 

 قیود المالیة أو الخوف من عدم تمكنھم من ذلك العودة إذا خرجوا مؤقتاً.مكان آخر بسبب ال
ركز مصادر التعلُّم نسبة عالیة من األشخاص الذین یبلغون عن أمراض مزمنة، ومع : یُظھر تقییم مالصحة •

ر،  ذلك، ال یوجد تصنیف حول األمراض المزمنة التي تصیب السكان الذین یعیشون في المناطق األقرب لالنفجا
التنبؤ باألدویة والخدمات المحددة التي قد یحتاجھا الناس بعد االنفجا ر إما ألنھم ال وھذا یجعل من الصعب 

 یستطیعون تحمل تكالیفھا أو یجدونھا في السوق. 
إن اآلثار طویلة المدى التي تعقب إطالق المواد الكیمیائیة والمواد الخطرة على صحة السكان والبیئة تحتاج  •

 من البحث. التقییمات جاریة. إلى مزید 
بل برنامج األغذیة العالمي كانوا قلقین بالفعل : نصف اللبنانیین الذین شملھم المسح في یونیو من قاألمن الغذائي •

 بشأن نقص الغذاء. سیكون فھم حالة األمن الغذائي في أعقاب االنفجار أمراً بالغ األھمیة. 
بالتوافر العام ألجھزة الطھي (مثل مواقد الغاز / المواقد) وأجھزة حفظ  ال توجد صورة واضحة فیما یتعلق   •

ال بناًء على  إذا فقدت أو تضررت في االنفجار، فسیتم تحدي وصول الطعام (الثالجات)  المنشورة.  تقییمات 
لغاز  األسر المستدام والطویل األجل إلى الغذاء. یستخدم الغاز بشكل شائع ألغراض الطھي. كان الوصول إلى ا

 مشكلة مباشرة بعد االنفجار. ومع ذلك، فقد أعادت معظم األسر اآلن الوصول إلى غاز الطھي. 
 تابة ھذا التقریر، كانت تقییمات السوق جاریة.في وقت ك •
ینبغي تحدید خطوط األساس التغذویة ذات الصلة إن أمكن حتى تتمكن من قیاس أي تغییرات في الحالة التغذویة  •

 لألطفال الصغار.
: حتى اآلن ال توجد تقدیرات دقیقة لفئات المحالت التجاریة والشركات المدمرة أو التي تضررت سبل العیش •

شدة، وبالتالي ال یمكن تقییم أي أقسام في قطاع الخدمات كانت األكثر تضرراً بما في ذلك عدد األشخاص ب
ھ ال توجد صورة واضحة عن المكان  الذین فقدوا سبل عیشھم بشكل مباشر نتیجة انفجار. ھذا یعني أیضاً أن

 ا عادةً، وال تزال التقییمات جاریة.والى أي درجة تم تقلیص المنتجات والخدمات التي كان الناس یحصلون علیھ
الدخل  • فقدت  التي  األسر  فقد تضطر  السلبیة،  المواجھة  تقییم شامل الستراتیجیات  إجراء  السابق ألوانھ  من 

لى االعتماد علیھا. إن فھم آلیات المواجھة التي كان الناس یستخدمونھا بالفعل والوظائف في أعقاب االنفجار إ
یة سیكون أفضل نقطة انطالق للتنبؤ بما ستفعلھ األسر المتأثرة باالنفجار للبقاء على للتعامل مع األزمة المال

وخاصة المواد باھظة الثمن قید الحیاة. لقد استنفد الكثیر من الناس مدخراتھم وكانوا یقللون من تناول الطعام،  
 والمستوردة مثل اللحوم أو حلیب األطفال 
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 حول خلیة التقییم والتحلیل 
خلی  والتحلیل حول  التقییم  الشؤون  2020آب    5في   ة  تنسیق  مكتب  بقیادة  الطوارئ،  مركز عملیات  المتحدة  األمم  أنشأت   ،

والتنسیق) إلجراء تحلیل سریع للوضع على األرض والمساعدة في اإلنسانیة وخبراء من فریق األمم المتحدة لتقییم الكوارث  
 روت انفجار تنسیق أنشطة االستجابة للطوارئ استجابة لمرفأ بی 

طلبت خلیھ مركز الطوارئ من مركز منظمة مشروع تقییم القدرات والشركاء ماب آكشن ومیرسي كور ومكتب تنسیق الشؤون  
والجھات التنفیذیة األخرى جمع المعلومات لتحلیل الموقف. یھدف ھذا التقریر إلى تقدیم    اإلنسانیة وریش واألمم المتحدة للطبیعة

الموجو للمعلومات  المتضررة من أجل  ملخص  للمجتمعات  الضعف األساسیة  األزمة ونقاط  قبل  األزمة، وسیاق ما  دة حول 
 التخطیط لالستجابة وتصمیم تقییمات أكثر تفصیالً 

األحمر اللبناني والجھات التنفیذیة األخرى التي قدمت بیانات التقییم السریع والمعلومات حول    تود الخلیة أن تشكر الصلیب 
 االحتیاجات

صل الخلیة جمع المعلومات عن التقییمات السابقة والجاریة واالحتفاظ بسجل للتقییم في متناول جمیع الجھات الفاعلة للرجوع  توا
 إلیھ 

ت الشركاء التشغیلیین، تھدف الخلیة إلى إجراء المزید من أنشطة تحلیل البیانات والفجوات  مع توفر مجموعات البیانات من تقییما
تم تطویره لسیاق بیروت. ستتم مشاركة المخرجات مع جمیع الجھات الفاعلة، عندما تتوفر، للمساعدة    من خالل إطار تحلیلي

 في تقدیم المساعدة واإلبالغ عن تخطیط االستجابة 
 ً    منھجیة عن بُعد لمقابالت المخبرین الرئیسیین والتي یمكن استخدامھا من قبل الجھات الفاعلة لتقلیل االعتماد طورت الخلیة أیضا

 على المقابالت وجھاً لوجھ، وبالتالي فھي مفیدة لسیاق الھالة 
أنشطة   تصور  إلى  یھدف  نظام  لتطویر  المتحدة  األمم  وموئل  اللبناني  األحمر  والصلیب  بیروت  بلدیة  مع  المشاركة  تواصل 

 االستجابة الجاریة. وتواصل الخلیة أیضاً دعم تقییم االحتیاجات المتعددة القطاعات الذي یقوده  
 لصلیب األحمر اللبنانيا

ات وتقاریر ومجموعات بیانات مع الخلیة حتى یتمكنوا من االستمرار في تقدیم الدعم  یتم تشجیع الشركاء على مشاركة أي تقییم
 المنسق 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
نھا متغیرات  أطریقة إحصائیة تحاول تحدید حجم وطبیعة العالقة بین متغیر تابع (عادة ما یشار إلیھ بـ "ع") وسلسلة من المتغیرات األخرى (المعروفة ب  6

 مستقلة) 

  المنھجیة
 :لیةتم التوصل إلى االستنتاجات التي تشكل أساس تحلیل الموقف ھذا باستخدام مجموعة من األسالیب التكمی 

المتضررین والقدرة   معلوماتاألزمة، وتأثیر األزمة، والظروف اإلنسانیة، و مراجعة البیانات الثانویة لفھم سیاق ما قبل   •
، باإلضافة  2020آب    12على االستجابة. یعتمد ذلك على مراجعة البیانات الثانویة لخلیة التقییم والتحلیل المنشورة في  

 اإلعالماألمم المتحدة والمنظمات اإلنسانیة ووسائل  إلى تقاریر الحالة التي نشرتھا  
آب    13إلى    7مناطق سكنیة في الفترة من    10أسرة في    4000تحلیل البیانات المبكرة التي تم جمعھا من أكثر من   •

تحت إشراف الصلیب األحمر اللبناني وشركائھ. ال یزال جمع البیانات مستمراً وسیتم توفیر المزید من التحلیل    2020
ل الذي أجراه مركز منظمة مشروع تقییم القدرات شركاء الصلیب األحمر  في تاریخ الحق وفي ھذا التقریر، ركز التحلی 

اللبناني على الحصول على لمحة عامة عن االحتیاجات والظروف العامة للسكان المتضررین. سیجري الصلیب األحمر  
 اللبناني والشركاء التشغیلیون تحلیالت أكثر دقة 

اعات المتعددة ھذه لتحدید العالقات ذات الداللة اإلحصائیة بین االحتیاجات لبیانات تقییم احتیاجات القط  62ل االنحدارتحلی •
 والفئات السكانیة والمناطق 

 وكاالت تنفیذیة  8تحلیل تقاریر تقییم االحتیاجات المقدمة من   •
خبیراً في المجال اإلنساني أو    14آب مع    20إلى    9تم إجراء جولتین من مقابالت المخبرین الرئیسیین في الفترة من   •

مغتربین) لجمع معلومات نوعیة   4و لبنانیین   10و ذكور    10وإناث  4التنمیة یعیشون ویعملون في المنطقة المتضررة (
 عن المناطق المتضررة والقطاعات ذات األولویة ومخاوف الحمایة والمساعدة في تثلیث المعلومات

في مركز   الفنیة ومراجعة الجوانب الرئیسیة للتقریر من قبل خبراء في خلیة التقییم والتحلیلشورة  التحلیل المشترك والم •
عملیات الطوارئ، وقادة القطاعات، وخبراء متخصصون من القطاعات اإلنسانیة، وأعضاء منتدى المنظمات الدولیة  

 بنان غیر الحكومیة اإلنسانیة في لبنان، والمحللون وأكادیمیون یعملون في ل
 
 

 

 

 بیروت مرفأ انفجارتحلیل  إطار
 كثر الحاجة؟أوجھ الضعف القائمة في لبنان واألأثر االنفجار على  كیف
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 معاییر العیش

 مجتمع وطني دولي

 تنسیق
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  واألشخاص   العیش ظروف 
والتطور المحتمل  المحتاجون
 والمخاطر

 

  قیوم
االحتیاجا 

  غیر ت
 المقیدة 


