
6,5٤٤ مجموعة خاصة بمستلزمات العزل للمنازل )أغلفة بالستيكية، 
ألواح خشب، ألواح خشب رقائقي، أدوات خاصة( تم توزيعها على أكثر 

من 20,000 شخص متضرر لكي يتمكنوا من تأمين أبواب خارجية وتغليف 
النوافذ المتضررة من أجل استعادة الخصوصية واإلحساس باألمان.

..6 دوالر أمريكي
ويتم دفعها بعملة الدوالر 

األمريكي.

١١،5٠٠
أسرة تستفيد من المساعدة

النقدية

٩،٨٠٠
تبادل مع األفراد المتضررين من خالل الزيارات 

المنزلية وأنشطة التوعية

١،65٠
شخًصا شاركوا في الدعم الفردي مع شركأينا 

لضمان حصولهم على المساعدة المناسبة 
والمخصصة

66١
شخًصا تلقوا إسعافات أولية نفسية

٢،٩6٠
شخًصا تلقوا دعًما متخصًصا للصحة النفسية 

والدعم النفسي واالجتماعي

+٢٠٠
شخصًا تلقوا المشورة القانونية

الصحة العقلية والدعم النفسي واإلسعافات األولية النفسية
تشكل اإلسعافات األولية النفسية والدعم النفسي جزءًا من االستجابة على اختالف مراحلها – 

من حالة الطوارئ إلى مرحلة التعافي، وذلك لمساعدة الناجين على التعافي وإعادة بناء ثقتهم 
بأنفسهم وقدرتهم على الصمود. يتم تدريب عاملي الخطوط األمامية في مجال اإلسعافات األولية 

النفسية على تلقي مكالمات األشخاص المنكوبين والرد عليها بالشكل المناسب وإحالة األشخاص 
المحتاجين إلى خدمات متخصصة، بما في ذلك خدمات الصحة العقلية والدعم النفسي واالجتماعي 

المتخصصة.

دعم الحاالت الفردية
يتم تقديم المساعدة النقدية الطارئة وتلك المخصصة للحماية، باإلضافة إلى المشورة، إلى 

األشخاص األكثر حاجة، كالكبار في السن أو ذوي االحتياجات الخاصة الذين تضرروا جّراء االنفجار والذين 
يحتاجون إلى دعم مخصص. ستسمح هذه المساعدة لألسر بتلبية احتياجاتها الطبية وتسديد تكاليف 

الدفن واسترداد المقتنيات الضرورية وغيرها من االحتياجات الفورية الالزمة للبقاء.

إشراك المجتمع المحلي وتعبئته وتوعيته
يتم تحديد األشخاص المحتاجين وإحالتهم إلى الخدمات من قبل مجموعات ومتطوعين مدربين على 
التوعية وموظفي المفوضية والجهات الشريكة، وذلك ضمن وحدات متنقلة وبعثات ميدانية على 
األرض. كما تم إنشاء خط ساخن مخصص لإلستجابة من أجل توفير المعلومات لألشخاص المتضررين 

من االنفجار وإحالتهم إلى الخدمات المتخصصة.

المساعدة القانونية لتأمين الوثائق األساسية
يتم تقديم المساعدة القانونية المخصصة لمساعدة األشخاص على الحصول على المستندات 

القانونية التي فقدوها أثناء االنفجار، كبطاقات الهوية وصكوك الملكية وتصاريح اإلقامة وغيرها 
من وثائق األحوال الشخصية المهمة للوصول إلى الخدمات الصحية والتعليم والعدالة والمطالبة 

بالتعويضات، فضاًل عن جملة أمور أخرى.

إصالحات أولية
لألبواب الخارجية واألبواب الداخلية واألسقف المستعارة والنوافذ 

وأعمال السمكرة البسيطة.

إصالحات واسعة النطاق
 كالتحسينات على مستوى المباني والمساحات المشتركة.

إن المساعدة النقدية من أجل إصالح المساكن هي عبارة عن برنامج 
مساعدات نقدية ُصّمم لمساعدة األشخاص المتضررين على إصالح 

مساكنهم أو سداد جزء من التكاليف التي تكّبدوها.

إن األشخاص المتضررين ومجتمعاتهم هم في صلب استجابة المفوضية. فمن خالل الشراكات القائمة وتلك الناشئة حديثًا، يتم تحديد 
األشخاص الذين هم بحاجة عاجلة إلى المساعدة وتقديم المشورة بشأن الخدمات والمساعدات المطلوبة لتأمين الحقوق األساسية لألفراد 

وضمان كرامتهم، مع تمهيد الطريق للتعافي النفسي والمادي والقدرة على المواجهة.

المأوى لتأمين سقف يأويهم

مرحلة االستجابة الفورية

مرحلة اإلستجابةالمتوسطة 

الحماية للمساعدة على مداواة الجراح الخفية

استجابة المفوضية النفجار بيروت
الوقوف إلى جانب لبنان - تشرين األول ٢٠٢٠ 


