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بملىء كالمهابملىء كالمها

وصلُت إلى منطقة البقاع الجميلة نهار االثنين، في 10 آب، لشغل منصبي الجديد كرئيسة لمكتب المفوضية 
الفرعي في زحلة. كان الخوف يتمّلكني: فلبنان لم يكن فقط في ذروة تفشي الوباء، ولكن قبل أقل من أسبوع، 

كانت بيروت قد تدّمرت جّراء انفجار هائل ضرب المرفأ – قيل عنه إنه ثالث أكبر انفجار في العالم. كانت البالد 
تترّنح جّراء هذه المأساة الكارثية التي خّلفت أكثر من 6,500 جريح و300,000 مشّرد، في حين كانت تمّر في األصل 

بأزمة سياسية واجتماعية واقتصادية غير مسبوقة.

كان تسّلمي لقيادة أكبر مكتب فرعي في لبنان في حد ذاته مهمة شاقة. فعلى الرغم من اعتيادي نسبيًا 
على التحديات – فقد عملت في كل من اليمن وجمهورية أفريقيا الوسطى وأفغانستان والصومال – غير 

أن الوضع العالمي غير المسبوق الناجم عن الوباء قد أضاف درجة جديدة كاملة من التعقيدات إلى مهمتي. 
تذكرت ما سمعته عن قدرة اللبنانيين الشهيرة على الصمود والمواجهة – فقد شاهدنا جميعًا التقارير 

اإلخبارية عن حفالت الـ«دي جيه« الصاخبة خالل احتجاجات تشرين األول 2019 – وقلت لنفسي: »آمل أن يصيبني 
بعض من هذه الميزة اللبنانية ألنني سأحتاجها بال شك!«

منذ بداية الجائحة، انتشرت التنبؤات التهويلية التي اعتبرت أن مخيمات الالجئين المكتظة ستصبح أرضًا خصبة 
لتكاثر الفيروس؛ ومنطقة البقاع وحدها تأوي أكثر من 3,500 تجّمع خيم وأكثر من 340,000 الجئ سوري. لحسن 

حظي، كان سلفي وفريق العمل في مكتب زحلة، بالتعاون الوثيق مع وزارة الصحة العامة ووزارة الداخلية 
والبلديات ووزارة الشؤون االجتماعية والمحافظين والسلطات البلدية ووكاالت األمم المتحدة الشقيقة 

والمنظمات غير الحكومية الشريكة والالجئين أنفسهم، قد نجحوا في إرساء إطار عمل تشغيلي ممّيز من أجل 
مواجهة مختلف التحديات الناجمة عن الفيروس في سياق عملنا.

من الشواهد على العمل االستثنائي الذي تم إنجازه تسجيل أول إصابة في صفوف الالجئين في البقاع في 
تموز 2020، والعدد الضئيل نسبيًا للوفيات بين الالجئين حتى هذا التاريخ في منطقتنا والبالغ 51 حالة وفاة.

على الرغم من جهودنا الحثيثة، ال بد من تذكير أنفسنا بأن الالجئين قد تأثروا بشكل خاص بالجائحة، وذلك بطرق 
مختلفة: زيادة العوز االقتصادي مع تضاؤل فرص العمل غير النظامية؛ التهديد باإلخالء بسبب التخّلف عن تسديد 

اإليجار؛ عدم القدرة على شراء المواد الصحية األساسية للحماية من الفيروس؛ الوصم والتمييز. لقد أدت هذه 
العوامل إلى زيادة الضغط النفسي والعنف المنزلي بسبب فترات الحجر واإلغالق الطويلة؛ اللجوء إلى آليات 

التأقلم الضارة مثل التقليل من الوجبات الغذائية؛ وإخراج األطفال من المدرسة وتشغيلهم؛ وانخفاض إمكانية 
الوصول إلى الرعاية الصحية، وبطبيعة الحال زيادة المشاكل النفسية واالضطرابات العقلية.

لكن، وكما هي الحال مع كل كارثة، أتيحت لنا الفرصة لتبيان مدى أهمية العمل الجماعي واالستفادة من القدرات ونقاط القوة وتعزيزها وتشارك المسؤوليات من أجل 
تحقيق نتائج ملموسة. فما الذي حققناه؟

في البقاع، تّم حشد 150 الجئًا من ذوي الخبرة الطبية للعمل كمتطوعين صحيين لخدمة المجتمع المحلي وذلك لدعم حمالت التوعية الخاصة بكوفيد-19 واألنشطة 
المتعلقة بالرصد واالستجابة، كما أنشأنا 1,500 مجموعة في المجتمعات المحلية لتعزيز التوعية والتأهب في تجّمعات الخيم. بحلول نهاية العام 2020، كان قد تّم عقد 

أكثر من 17,000 جلسة توعية في أكثر من 3,300 تجّمع خيم و255 مأوى جماعيًا و525 مسكنًا خاصًا، مما سمح لنا بالوصول إلى أكثر من 500,000 الجئ. وقد قمنا بتوزيع 
أعدادًا ال حصر لها من مجموعات مواد النظافة الصحية والوقاية من العدوى لتعزيز جهودنا الوقائية.

ودعمًا للخطة الوطنية التي وضعتها الحكومة للتأهب واالستجابة الصحية في لبنان لكوفيد-19، عمدت المفوضية في شهر تموز 2020 في البقاع، بالتنسيق مع برنامج 
األمم المتحدة اإلنمائي واليونيسيف، إلى إنشاء مركزًا للعزل في البالد حيث يمكن لكل من السكان اللبنانيين والالجئين عزل أنفسهم بأمان. هنالك حاليًا مركزان للعزل 

جاهزان لالستخدام، فضاًل عن مركز آخر قيد التنفيذ. وقد حرصنا على توزيع مواد التنظيف والنظافة الصحية على نظرائنا الحكوميين: البلديات والمديرية العامة لألمن 
العام وقوى األمن الداخلي والسجون والنظارات.

ومن أجل دعم وزارة الصحة العامة في تعزيز القدرة االستيعابية لوحدات العناية المركزة في جميع أنحاء البالد، تنّبهت المفوضية منذ المراحل األولى إلى ضرورة تأمين 
100 وحدة إضافية للعناية المركزة. وفي شهر تشرين الثاني، تّم افتتاح القسم المخصص لمرضى كوفيد-19 في مستشفى بعلبك الحكومي، بسعة إجمالية بلغت 50 

سريرًا عاديًا و24 سريرًا في وحدة العناية المركزة. كما أننا اليوم بصدد التبرع بـ5 وحدات أخرى للعناية المركزة إلى مستشفى زحلة الحكومي. باإلضافة إلى ذلك، قمنا 
جنبًا إلى جنب مع البلدية بدعم حمالت إجراء فحوص PCR بقيادة وزارة الصحة العامة في عرسال، في البقاع الشمالي، حيث ال توجد أي مرافق إلجراء هذه الفحوص 

وحيث تخضع حركة الالجئين في بعض األحيان للتقييد.

من الواضح أنه كان علينا أن نكون خاّلقين في عملنا – وإدراكًا منا للتزايد المطرد في الضغوط النفسية وحالة عدم اليقين الناجمة عن الجائحة، قمنا بتعزيز الدعم 
النفسي واالجتماعي لالجئين من خالل توفير الدعم عن بعد عبر خدمات تقديم المشورة عن بعد؛ كما حرصنا على االستمرار في توفير خدمات الحماية الحيوية للفئات 

األكثر ضعفًا.

باإلضافة إلى ذلك، قّدمنا الدعم إلى وزارة الصحة العامة من خالل إنشاء خلية للعمليات تضمن قيام فرق االستجابة السريعة المكونة من شركاء متخصصين من األمم 
المتحدة والمنظمات غير الحكومية بزيارة الالجئين الذين ثبتت إصابتهم بالعدوى في تجّمعات الخيم وتقديم الدعم المتعدد القطاعات )بما في ذلك الحصص الغذائية 
والدعم في مجال المياه والصرف الصحي، ومجموعات مستلزمات النظافة الصحية، إلخ.(؛ علمًا أن هذه الفرق المخصصة تناوب على مدار الساعة وطوال أيام األسبوع 

.)7/24(

في الختام، ال يسعني سوى اإلشارة إلى أننا ندرك حجم الخسائر الناجمة عن هذه الجائحة وإجراءات اإلغالق االحترازية األساسية التي يتكبدها الالجئون. كما أن حالة 
عدم اليقين التي طال أمدها، وشّح الموارد، والنقص في فرص كسب العيش، والمخاوف المتعلقة بالرعاية الصحية، والقلق بشأن تعليم األطفال، وتدهور العالقات بين 

المجتمعات المحلية، والتمييز وما إلى ذلك، كلها عوامل تنبئ بمستقبل مظلم وقاتم. لكنني فخورة بما حققناه معًا من خالل تفانينا والتزامنا وجهودنا الدؤوبة. عندما 
نتحدث مع الالجئين، يصيبني الذهول دومًا إزاء قدرتهم على التكيف والمثابرة واألمل – باختصار، تذهلني قدرتهم على الصمود والمواجهة. وهذا ما يجعلنا نستمّر 

في عملنا.

 مديرة مكتب المفوصية في زحلة
غويندولين منسا
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المطلوب هو درجة عالية من الوعي والتضامن 
واالنضباط للحد من انتشار كوفيد-19 من خالل 

ممارسات النظافة الشخصية الصارمة وآداب السعال 
والرصد الذاتي وتدابير التباعد االجتماعي. ُيعتبر 

إشراك المجتمع المحلي أساسيًا في الحّد من 
االنتشار وتخفيفه. لقد شاركت المفوضية بصورة 
ناشطة، جنبًا إلى جنب مع اليونيسف، في حمالت 

التوعية التي استهدفت الالجئين في لبنان عبر 
مختلف قنوات التواصل. باإلضافة إلى ذلك، قامت 

المفوضية بتعبئة وتدريب المتطوعين من الالجئين 
والعاملين في الخطوط األمامية على التعامل مع 

كوفيد-19، فضاًل عن الالجئين من ذوي الخبرة الطبية 
من أجل دعم المجتمعات المحلية. كما يتم توزيع 
مواد ومستلزمات النظافة الصحية، بما في ذلك 
الصابون والمعقمات ومستحضرات التبييض على 

الالجئين الذين يعيشون في أماكن مكتظة في 
جميع أنحاء لبنان.

تدعم المفوضية عملية تعزيز القدرات الحالية 
لدى القطاع الصحي على كل من مستويات إجراء 

الفحوص وتقديم العالج االستشفائي لضمان 
إمكانية وصول الالجئين إلى الخدمات عند الحاجة 

وتوفير العالج بالسرعة المطلوبة لجميع المصابين 
بكوفيد-19 الذين قد يحتاجون إلى الرعاية 

االستشفائية من دون أن يؤدي ذلك إلى تنافس على 
العالج والرعاية.

تتعاون المفوضية مع السلطات المعنية ومنظمة 
الصحة العالمية وغيرها من المنظمات على 

التخطيط للطوارئ، وهي قد عززت التدابير 
والتوجيهات المتعلقة بالعزل الذاتي واالحتواء في 

حال اكتشاف أي إصابة ضمن مجتمعات الالجئين.
تتمتع المفوضية بالقدرة على دعم عملية إنشاء 

مراكز عزل مخصصة ضمن تجمعات الخيم، كما أنها 
قد أنشأت مراكز حجر على مستوى البلديات من 

خالل تحديد المباني الشاغرة وتأمين جميع المعدات 
الالزمة. باإلضافة إلى ذلك، تشارك المفوضية، 

إلى جانب شركاء آخرين في العمل اإلنساني، في 
اإلشراف على هذه المنشآت والمرافق وتوفير 

معدات الحماية الشخصية المطلوبة لعاملي 
الخطوط األمامية ومقدمي الرعاية. هذه المراكز 

مفتوحة أمام جميع األشخاص الذين هم بحاجة، بغض 
النظر عن جنسيتهم أو وضعهم.

خطة االستجابة الثالثّيةخطة االستجابة الثالثّية
  ما هو الدور الذي تّضطلع به المفوضّية في مكافحةما هو الدور الذي تّضطلع به المفوضّية في مكافحة

كوفيد-كوفيد-1919 في لبنان؟ في لبنان؟

الوقايةالوقاية
  إشراك المجتمع ورفع مستوىإشراك المجتمع ورفع مستوى  

الوعيالوعي

احتواء العدوىاحتواء العدوى
  إجراءات العزل في األماكنإجراءات العزل في األماكن

المكتّظةالمكتّظة

  توفير العالجتوفير العالج
وإدارة الحاالتوإدارة الحاالت
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الوقايةالوقاية
إشراك المجتمع ورفع مستوى الوعيإشراك المجتمع ورفع مستوى الوعي  

الخطوة 1

يعمل فريقنا على مدار الساعة من أجل تمكين الالجئين، وذلك بهدف منع العدوى ودرء تفشيها داخل أسرهم 
ومجتمعهم.

لقد تّم تزويد 1٠٠% من الالجئين المعروفين لدى المفوضّية، من خالل سائر منّصات التواصل االجتماعي، بمعلومات حول:

• أعراض كوفيد-19 وطرق انتقاله
• التوعية حول النظافة الصحية وسبل الوقاية

• إجراءات التشخيص والعالج
• تعليمات الحكومة في ما يتعلق بالتنقل ومنع التجول

• إجراءات العزل الذاتي

قام مركز االتصال المشترك بين المفوضّية وبرنامج األغذية العالمي بالرّد على أكثر من 354,417 مكالمة متعلقة بكوفيد-19 
منذ منتصف نيسان  2020. 

لقد عقدت الوكاالت اإلنسانية جلسات للتوعية على أهمية النظاقة الصحية كما قامت بتوزيع مجموعات لوازم للنظافة الصحية في تجمعات الخيم وغيرها من 
المواقع المماثلة فتم الوصول إلى 531،9٢٨ شخصًا يعيشون في أماكن مكتظة.

531،9٢٨
شخصًا

+4٨٨
الجئًا من ذوي الخبرة الطبية 

يقومون بالترصد الصحي 
المجتمعي 

عقد 14,65٢ جلسة 
إعالمية حول كوفيد-19 
)من قبل متطوعين في 

مجال التوعية والصحة 

22٨ في تجمعات الخيم

2،049 حالة شفاء

119 حالة وفاة

1٠6،3٨5
أسرة

تدريب 65٠ موظفًا وعاماًل 
من الخطوط األمامية في 

المفوضية

تدريب وتعبئة 
7،433 الجئ

7،515
تجمع خيم

٢،734
حالة إيجابية

إنتاج أكثر من 79,3٨4 كمامة و67,415 لوح صابون من قبل الالجئين في المراكز المجتمعية 
المدعومة من قبل المفوضية وتوزيعها على كل من الالجئين والمجتمعات المضيفة.

1،135
مأوى جماعي

تشكيل فرق لالستجابة 
السريعة في 1,311 

منطقة

درجة الوعي لدى الالجئين*

التواصل مع المجتمعات المحّلية

%9٨ %93

جلسات التوعية وتوزيع مجموعات لوازم النظافة الصّحية وإشراك المجتمع 

حاالت الكوفيد-19 في صفوف الالجئين

من الالجئين يدركون ما هي 
اإلجراءات الوقائية للحماية من 

كوفيد-19

* بحسب أحدث نتائج عملية رصد الحماية

سيتصلون بوزارة الصحة العامة 
أو يتوجهون إلى مركز للرعاية 

الصحية األولية في حال ظهور أّية 
أعراض على فرد من العائلة



خريطة التوزيعخريطة التوزيع
المواقع التي تّم الوصول إليها

األفراد الذين تّم الوصول إليهم

مجموعات لوازم النظافة الصّحية التي تّم توزيعها

QR Code ُيرجى مسح هذا الرمز
PCR لمعرفة المزيد حول حملة فحوص

نسبة التغطية في المحافظات

عّكار

الشمال
بعلبك

البقاع

النبطّية

بيروتعّكارالشمال
 و جبل لبنان

بعلبك  الجنوب
الهرمل

النبطّيةالبقاع

الجنوب

بيروت\
جبل لبنان

2،210
165،794

101،٨70

1،٨71
146،625
104،344

112
4،514
4،679

506
59،653

20،171

42٨
19،047

23،612

1،364
47،4٨٨
64،995

2،159
٨٨،٨07
102،130

100% 100% 100% 100% 100% 100%99%



دعم المفّوضّية السامية لألمم المّتحدة لشؤون الالجئين للبنان في خّطة اإلستجابة لكوفيد-١9 - ك٢ ٢0٢١

احتواء العدوىاحتواء العدوى
إجراءات العزل في األماكن المكتّظةإجراءات العزل في األماكن المكتّظة

التوجيهات المتعلقة بالعزل

دعم قدرات المجتمعات المحّلية على العزل

دعم عملية إجراء الفحوص في األماكن المكتظة

الخطوة 2

1
٢

3
4

ثمة 1٠,٠٠٠ مجموعة عّدة إيواء 
للطوارئ جاهزة للنشر واالستخدام في 

غضون ساعات من أجل دعم حاالت العزل 
من المستويات 1 و2 و4

تّم وضع اإلجراءات التشغيلية الموحدة المتعلقة بعزل وحجر الالجئين المؤكدة إصابتهم أو المشتبه بإصابتهم 
بكوفيد-19 وفقًا لإلرشادات الوطنية.

توزيع دليل إجراءات العزل والحجر الصحي الخاصة بالالجئين على جميع الالجئين المعروفين لدى المفوضية 
والشركاء في مجال العمل اإلنساني الذين يقدمون الدعم. توزيع دليل المستخدم لالجئين حول إجراءات العزل 

والحجر الصحي على الجميع.

تّم وضع دفتر شروط إدارة المراكز وفقًا للمبادئ التوجيهية الوطنية ومن خالل عملية استشارية حددت 
المسؤوليات اإلدارية والتنظيمية وعملية تقديم الخدمات وغيرها من المسؤوليات لمراكز الحجر الخاصة 

للمستوى 3.

سّهلت المفوضية إجراء فحوص كوفيد-19 لالجئين الذين يعيشون في أماكن مكتظة بالتعاون مع 
وزارة الصحة العامة، وذلك بمعدل 200 فحص PCR في اليوم، على مدى فترة 5 أسابيع بين شهري أيار 

وحزيران.

* سيتّم تفكيك أّية هياكل أو شوادر إضافّية كانت ُخّصصت للعزل بحسب خّطة اإلستجابة الوطنّية  لكوفيد- 19 حين تنتفي الحاجة إليها.

تّم شمل 147 موقعًا في مختلف أنحاء البالد

تّم أخذ 3,599 عينة

جميع النتائج سلبية

تّم إنشاء وتعبئة فرق لالستجابة 
السريعة من الشركاء في العمل 

اإلنساني في 1،311 من أصل 1،612 
منطقة عقارية وهي على استعداد 

لدعم إجراءات العزل

تلّقت ٢٢,5٠٠ أسرة الجئة محتاجة )22,000 أسرة سورية و500 أسرة الجئين من جنسيات أخرى( ال تستفيد من أي دعم مساعدة نقدية مؤقتة كجزء من 
االستجابة لمواجهة كوفيد-19 في عام 2020 من أجل مساعدتها على التأقلم مع حالة الطوارئ. هذا باإلضافة إلى العائالت التي تّمت مساعدتها من 

خالل المساعدات النقدية الشهرية االعتيادية المتعددة األغراض والتي بلغ عددها 57,63٠ أسرة في عام 2020

تّم تحديد أكثر من 4٨٨ الجئًا يتمتعون 
بخبرة طبية وتعبئتهم وتدريبهم على 

إجراءات العزل

تّم توفير معدات الوقاية الشخصية 
لجميع موظفي المفوضية والعاملين 

الصحيين وأعضاء فرق االستجابة 
السريعة.

تّم تشكيل مجموعات محلية في 
7,11٨ موقعًا تضم 3 إلى 5 

متطوعين من الالجئين في مختلف 
أنحاء البالد لالضطالع بدور فاعل في 

إجراءات العزل

على مستوى األسرة

على مستوى المجتمع المحلي

على مستوى البلدية

الحجر الصحي الكامل

تّم توزيع مجموعات مواد غذائية/ 
لوازم للنظافة الصحية مع الشركاء 

في مجال العمل اإلنساني، مع 
استهداف 1٠,٠٠٠ عائلة محتاجة

نحن في صدد تجهيز ودعم مراكز للعزل باإلضافة إلى توفير التوجيهات واإلرشادات ذات الصلة في األماكن 
المكتّظة التي قد ال تتوفر فيها إمكانية العزل للسكان.



خريطة دعم القدرة على العزلخريطة دعم القدرة على العزل

عّكار

بعلبك

البقاع

الجنوب

الشمال

جبل لبنان

     مستشفى قانا 
الحكومي، قانا

    54 سرير

     مركز عربصاليم 
المستوى 3، النبطية

55 سرير
    30 سرير

     مركز الحياة الطبي،
القرعون
76 سرير

     10 أسّرة

     مدرسة المقاصد،
مجدل عنجر

     54 سرير

     شركة دالية،
بعلبك
60 سرير

    12 سرير

     مبنى وزارة الشؤون 
االجتماعية، عرسال

    64 سرير

    كورة ريزيدنس،
بطّرام

    9٨ سرير
    

    فندق معرض رشيد 
كرامي الّدولي، طرابلس

243 سرير
    132 سرير

    تل حياة
350 سرير

    6٨ سرير
  

    مركز العزيز
    40 سرير

     مركز سانتا ماريا،
عاليه

70 سرير
    57 سرير

     نادي الخيول الرياضي،
المريجة

    115 سرير

    المستشفى اللبناني 
الكندي، سن الفيل

    51 سرير

تم تقييم ٢,16٨ موقعًا للعزل المتصل بكوفيد-19 )مستوى عزل من 1 إلى 3(

577 موقعًا مناسبًا مع قدرة استيعابية للعزل من المستوى 2
 مركز عزل

 مركز عزل تابع للبلدّية 

جاهز للعمل

األعمال جارية

مركز مغلق

المواقع الُمشار إليها في الخريطة ُمتاحة لكّل من هم بحاجة للعزل بغّض النظر عن الجنسّية أو الوضع. 

من الالجئين السوريين في لبنان 
يعيشون في تجمعات خيم ومآٍو 

جماعية

يجري العمل على تجهيز 4 مراكز 
عزل في مناطق مضيفة لالجئين

مراكز عزل بلدية مدعومة من 
المفوضية في كل من الشمال 

والجنوب والبقاع وجبل لبنان

مواقع جاهزة لإلستخدام مع 
قدرة استيعاب 569 سرير

تم إغالق مركزين من أصل 
المراكز الستة المكتملة بسبب 
تغيير وجهة استخدام المباني 

من قبل مالكيها

QR Code ُيرجى مسح هذا رمز
لمشاهدة فيديو عن مراكز العزل في لبنان

1٠ 9 4 %٢٢
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توفير العالج وإدارة الحاالتتوفير العالج وإدارة الحاالت

األرقام المتوقعة

التقدم المحرز

تعزيز القدرة االستيعابّية للخط الساخن المخّصص من قبل وزارة الصّحة العامة لكوفيد-19

دعم شبكات المستشفيات

تغطية العالج و الفحوصات

الخطوة 3

أي توسيع القدرة االستيعابّية وتعزيزها لدى عدد من المستشفيات الحكومّية و الخاصة الستقبال وعالج مرضى 
كوفيد-19 وتجّنب التنافس على الرعاية. الرعاية يجب أن تكون متاحة لجميع المرضى بغض النظر عن جنسيتهم.

تلّقت المفوضية مخزون من األدوية ألكثر من 22,000 مريض كوفيد-19، فضاًل عن غالبية التجهيزات والمعدات 
الخاصة بالمستشفيات.

ابتداًء من 1 تشرين األول 2020، عمدت المفوضية إلى تسليم الدعم الذي تقّدمه من أجل توفير الموارد البشرية لتشغيل مركز االتصال الوطني التابع لوزارة 
الصحة العامة والمخصص لكوفيد-19 إلى منظمة الصحة العالمية. واصلت المفوضية تقديم الدعم لخدمات االتصاالت الهاتفية في المركز حتى نهاية 

العام 2020. يواصل الممرضون العشرة المدربون اإلضافيون في العمل كعاملي هاتف، فضاًل عن توفير نظام إحالة يتم من خالله تحويل الالجئين على الفور 
إلى المفوضية من أجل اتخاذ اإلجراءات الالزمة. بحلول نهاية العام 2020 كان الخط الساخن قد تلقى 13٨،435 مكالمة.

عبر توسيع وتعزيز قدرات المستشفيات للتمكن من معالجة مرضى كوفيد19 من الالجئين والمجتمعات اللبنانية على حد سواء، وذلك من خالل:

تتكّفل المفوضّية بتغطية 1٠٠% من تكاليف الفحوص والعالج للمرضى الالجئين. 

تصميم وبناء وتجهيز وحدات مؤقتة مخصصة لكوفيد19 يتم إلحاقها 
بعدد من المستشفيات المختارة، أو إعادة تأهيل منشآت قائمة غير 

مستخدمة داخل المستشفيات لتخصيصها لمرضى كوفيد-19.

تّم إدخال 479 الجئًا مصابًا بكوفيد-19 إلى المستشفيات لتلقي العالج 
في إطار برنامج اإلحالة للرعاية الصحية التابع للمفوضية

يجري العمل على توزيع ٨00 سرير إضافي لالستشفاء و100 سرير إضافي لوحدات العناية المركزة و٨ أسّرة إضافية لغسيل الكلى لمرضى كوفيد-19 على 3 
مراحل.

استهدفت المرحلة األولى ذات األولوية 5 مستشفيات حكومية في طرابلس وحلبا وبعلبك ومستشفى رفيق الحريري الجامعي وصيدا.
ستتضمن المرحلة الثانية تعزيز القدرة االستيعابية في ٨ مستشفيات في مختلف أنحاء البالد. كما تعمل المفوضية على إضافة ما مجموعه ٨ وحدات 

غسيل كلى لمرضى كوفيد-19 في طرابلس ومستشفى رفيق الحريري الجامعي وبعلبك وصيدا، حيث ال تزال عملية التقييم جارية.

نظرًا إلى التدهور السريع في األوضاع المتصلة بكوفيد-19 منذ بداية العام 2021، تبذل المفوضية حاليًا جهدها لتسريع عملية توزيع األسرة والمعدات 
المتبقية على هذه المستشفيات لكي تتمكن بسرعة من تعزيز قدرتها االستيعابية، وذلك تبعًا لطواقم العمل والقدرات التشغيلية لكل مستشفى 

وبالتنسيق مع الجهات المعنية الرئيسية األخرى، مثل وزارة الصحة العامة ومنظمة الصحة العالمية.

توفير معدات الوقاية الشخصية واللوازم الطبية واألدوية لتمكين 
المستشفيات من إدارة حاالت كوفيد-19.

تمت تغطية تكلفة 549 فحص كوفيد-19 في إطار برنامج اإلحالة 
للرعاية الصحية التابع للمفوضية

1٠٠ 1٠٠ ٨٠٠

أسّرة لالستشفاء
197 قيد اإلستخدام
603 في المستودع

أسّرة لوحدات العناية المركزة
67 قيد اإلستخدام
33 في المستودع

أجهزة تنفس
67 قيد اإلستخدام
33 في المستودع

اجهزة تنفس محمولة
٨ تم التبرع بها للصليب األحمر اللبناني و 

جهاز في مستشفى حلبا الحكومي
11 في المستودع

٢٠
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مستشفى بعلبك الحكومي

مستشفى صيدا 
الحكومي

مستشفى طرابلس الحكومي

مستشفى رفيق 
الحريري الجامعي

مستشفى د. عبدهللا 
الراسي الحكومي - حلبا

سرير إضافي لوحداتسرير إضافي لالستشفاء العام مستشفيات
 العناية المركزة

QR Code ُيرجى مسح هذا الرمز
لمشاهدة فيديو عن عملية توسعة المستشفيات في لبنان

أسّرة جاهزة لإلستخدام:

 197 سرير لالستشفاء

٢5 سرير لوحدات العناية المركزة

الهدف اإلجمالي على 3 مراحل:

 ٨٠٠ سرير إضافي لالستشفاء

 1٠٠ سرير إضافي لوحدات العناية المركزة
   6 أسّرة لغسيل الكلى

سرير إضافي لالستشفاء

)ICU( سرير إضافي لوحدات العناية المركزة

جاهز لالستخدام

يصبح جاهزًا بحلول 

5197٢5

43
4

36
5

30
5

36
5

52 
6
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مستشفى بعلبك الحكومي

يحدد في وقت 
الحق

مشغرة

مستشفى طرابلس
 الحكومي

مستشفى رفيق 
الحريري الجامعي

بعبدا

مستشفى صيدا 
الحكومي

مستشفى د. عبدهللا 
الراسي الحكومي - حلبا

سرير إضافي لوحدات سرير إضافي لالستشفاء العام مستشفيات
العناية المركزة

سرير إضافي
 لغسيل الكلى

أسّرة جاهزة لإلستخدام:

3٢ سرير لوحدات العناية المركزة
الهدف اإلجمالي على 3 مراحل:

 ٨٠٠ سرير إضافي لالستشفاء

 1٠٠ سرير إضافي لوحدات العناية المركزة
   6 أسّرة لغسيل الكلى

سرير إضافي لالستشفاء

)ICU( سرير إضافي لوحدات العناية المركزة

سرير إضافي لغسيل الكلى

جاهز لالستخدام

يصبح جاهزًا بحلول 

٨14٨4٨٨

44
9
2

6
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من الميدانمن الميدان
قصص

UNHCRLebanon

UNHCRLebanon

UNHCRLebanon

أعلن لبنان عن أول إصابة بمرض كوفيد-19 في شباط 2020، وال يزال البلد، بعد مرور حوالي العام على ذلك، 
يعيش حالة إغالق تام وصارم من أجل الصمود في وجه العدوى واسعة النطاق مع تسجيل أكثر من 5,000 

حالة يوميًا. لقد سارعت المفوضية، منذ تسجيل أول حالة مؤكدة، إلى تقديم الدعم من خالل خطة االستجابة 
الوطنية، وذلك عبر حمالت توعية وعمليات توسعة للمستشفيات ومتابعة لحاالت كوفيد-19 في صفوف 

الالجئين.

فوزي الجئ في الثامنة والثالثين من عمره، يعيش في عكار في شمال لبنان، كان يحلم بالعودة إلى زوجته 
وأطفاله الخمسة عندما كان يصارع للبقاء على قيد الحياة في وحدة العناية المركزة في مستشفى حلبا 

الحكومي في عكار. فعلى الرغم من اتخاذه جميع االحتياطات الممكنة والحد من تفاعله مع اآلخرين إذ كان 
يعاني أيضًا من مرض السكري، ُأصيب بالفيروس في تشرين الثاني 2020.

كانت اإلصابة بكوفيد-19 بالنسبة إلى فوزي أسوأ تجربة مر بها على اإلطالق. فبعد لياٍل لم يذق فيها طعم 
النوم إذ كان يعاني من ضيق في التنفس، تّم نقله إلى المستشفى. أمضى ستة أيام في وحدة العناية 
المركزة حيث كان يشعر بأوجاع ال ُتفّسر؛ لكن، وبفضل دعم األطباء والممرضين الذين لم يكتفوا بتزويده 

بالعالج الالزم وإنما قّدموا له أيضًا الدعم المعنوي، تمكن من خوض هذه المعركة واالنتقال إلى غرفة عادية 
حيث أمضى خمسة أيام أخرى تحت المراقبة. بحسب األطباء، فإن شفاء فوزي إنما هو شهادة عظيمة على 

جودة الرعاية في المستشفى، فضاًل عن قوة إرادته وعزيمته.

على الرغم من بلوغ المستشفيات قدراتها االستيعابية القصوى وتضاؤل إمكانية الوصول إلى المعدات 
الطبية في لبنان، تمّكن فوزي من دخول المستشفى بفضل المساهمة السخية التي قّدمها االتحاد 

األوروبي والمتمّثلة في 10 وحدات للعناية المركزة وأكثر من 50 سريرًا لالستشفاء العادي لجناح معزول 
مخصص لمرضى كوفيد-19 تم إلحاقه بالمستشفى. لقد شمل الدعم المقّدم مختلف أنحاء لبنان مع قيام 

المفوضية بتوسعة 13 مستشفى وتوفير ٨00 سرير لالستشفاء العادي و100 وحدة للعناية المركزة. 

لقد أثبتت عمليات التوسعة هذه أهميتها البالغة بالنسبة 
إلى فوزي وآالف المرضى اآلخرين، إذ سمحت بتعزيز قدرات 

المستشفيات االستيعابية من أجل توفير العالج لمرضى كوفيد-19 
والمرضى الذين يعانون من حاالت صحية أخرى. الفيروس ال يميز 

بين البشر، فال بّد من ضمان قدرة الجميع على الوصول إلى الرعاية 
الطبية الالزمة.

يشعر فوزي أنه كان محظوظًا ألنه تمكن من الفوز بمعركته ضد كوفيد-19 ويتحدث عن امتنانه لتمّكنه من 
تلقي العالج في المستشفى نظرًا للضغط الهائل على المستشفيات وارتفاع نسب اإلشغال فيها. وعلى حد 
تعبيره، »لوال دعم المفوضية في تسديد الفاتورة، لما تمكنت من تحّمل أي من النفقات.« يعمل فوزي في 
محل بقالة صغير وما يجنيه ال يكفيه حتى لتأمين قوت عائلته. وهو اليوم متحمس أكثر من أي وقت مضى 

للتوعية شخصيًا على أهوال هذا الفيروس، كما على ضرورة توفير الرعاية الصحية للجميع. لقد اصطدمت 
عملية مكافحة الوباء بالعديد من العقبات، بما في ذلك األزمة االقتصادية الحادة والتضخم في أسعار السلع 

األساسية، مما يجعل العزل الذاتي والعمل من المنزل رفاهية قد ال تكون في متناول الجميع.

افتقد فوزي عائلته أثناء وجوده في العزل، وكان يصعب عليه بشكل خاص أن يشرح لطفله البالغ من العمر 
ثالث سنوات سبب عدم قدرته على عناقه وتقبيله كما اعتاد أن يفعل. استمّر فوزي بالعزل داخل المنزل إثر 

خروجه من المستشفى، وحافظت أسرته على سالمتها من خالل االلتزام بالتعقيم باستخدام مجموعة أدوات 
التعقيم المقّدمة من قبل المفوضية.

لقد استفاد جميع السكان من زيادة القدرة االستيعابية للمستشفيات في محافظة عكار في لبنان الشمالي. 
فمع عمليات التوسعة وإعادة التأهيل، بات بإمكان سكان عكار والمناطق المجاورة التماس العالج المنقذ 

للحياة على الرغم من االستنزاف الحاصل للقدرات االستيعابية للمستشفيات. فالنقص في عدد األسّرة في 
مستشفيات عكار لطالما شّكل ثغرة خطيرة حتى قبل تفشي الوباء إذ كان المرضى يضطرون إلى قضاء 

ساعات طويلة على الطريق للوصول إلى مستشفى قريب في محافظة لبنان الشمالي أو العاصمة بيروت.

يشعر فوزي أنه حظي بفرصة ثانية للحياة، فكأنه يبدأ صفحة بيضاء، يعتزم مألها بذكريات جديدة وأوقات 
ممتعة مع زوجته وابنيه وبناته الثالث، وهو يشعر باالطمئنان حيال قدرته على الوصول إلى العالج في حال 

كانت حياته أو حياة أحبائه في خطر.

لمحة سريعة عن خطة 
دعم المفوضية لمواجهة 

كوفيد-19، والتي تشمل كاًل 
من السكان اللبنانيين والالجئين. 

ُيرجى مسح هذا الرمز لمعرفة 
المزيد.

ما الذي تقوم به المفوضية 
في لبنان للوقاية من 

كوفيد-19 والتصدي له؟ ُيرجى 
مسح هذا الرمز لالطالع على ما 
يقوله مدير قسم الصحة لدينا، 

الدكتور أسعد كاظم.

إن الدعم الذي تقّدمه 
المفوضية إلى المستشفيات 

للتصدي لكوفيد-19 يتخّطى 
مجّرد توفير المعدات الطبية 
المنقذة للحياة. ُيرجى مسح 

هذا الرمز لالطالع على جهود 
الدعم التي نبذلها لضمان التغذية المستمرة 

بالطاقة في المستشفيات التي تستقبل مرضى 
كوفيد-19.

تابعونا على

شاهد وشارك فرصة ثانية للحياة: قصة فوز الجئ في معركته ضد كوفيد -19
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ُتعِرب المفّوضّية السامية لألمم المّتحدة لشؤون الالجئين عن امتنانها للجهات المانحة على دعمها البّناء 
لكاّفة برامجها، ومن ضمنها خّطة اإلستجابة لكوفيد-19 لعام 2020


