
قسم الصحة

دخلـت اللجنـة الدوليـة يف رشاكـة مع مستشـفى رفيق الحريري الجامعي منـذ العام 2016 لدعم إمكانيـة وصول  الفئات 
األكـ� ضعفـاً إىل الرعايـة الصحيـة الجيـدة. ورسعان ما أصبح مستشـفى رفيق الحريري مركز التشـخيص والعالج الرئييس 

للمصاب¨ بف°وس كورونا. يف هذا اإلطار، وبغية تحس¨ قدرة املستشفى عىل االستجابة إىل هذا الوباء قمنا بـ :

يف مستشفى رفيق الحريري الجامعي 

مبادرات إضافية قامت بها اللجنة الدولية يف مجال الدعم الصحي:
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تقديم توصيات وإنتاج مواد توعية حول كيفية تنّقل املوظف¨ واملرىض وتحّركهم بشكل آمن داخل املستشفى.

تقديم املشورة حول كيفية تقسيم املساحة داخل املستشفى لض½ن العالج اآلمن لجميع املرىض.

تطوير قسم الطوارئ وجميع األجنحة املستخدمة حالي¿ا لعالج املصاب¨ بف°وس كورونا.

قمنا بتدريب 87 عامالً صحّياً يف مرافق الرعاية الصحية التي تدعمها اللجنة الدولية وبإحاطتهم بشأن كيفية 
الوقاية من ف°وس كورونا ومكافحته بالتعاون مع الصليب األحمر اللبناÆ.ويف عرسال، نظّمت اللّجنة الدولّية 

دورات توعية استهدفت 10 من أعضاء املجلس البلدي و8 منّسق¨ من املجتمع املحّيل. 

أمّنا   مناطق للفحص والعزل ملركزي خالد بن الوليد الطبي يف ع¨ الحلوة والرحمة للرعاية الصحية األولية 
يف شبعا وقّدمنا مجموعات من لوازم النظافة الصحية إىل ملجأ خربة داود الج½عي يف عكار.

قدمنا   معدات الوقاية الشخصية إىل: 12 منشأًة تتوّفر فيها الخدمات الطبّية الطارئة/خدمات رعاية ما قبل 
الدخول إىل املستشفى و38 مستشفًى و19 مركًزا للرعاية الصحّية األولّية ومركًزا واحًدا للعزل يف مخّيم البّص 

وداًرا واحًدا لرعاية املسن¨ يف منطقة بعبدات.

تقديم الدعم يف مجال بناء القدرات لتقديم خدمات الصحة النفسية والدعم النفيس واالجت½عي ملرىض 
كورونا يف املستشفيات.

تقديم الدعم املايل لرشاء 50 مضخة حقن وريدي ليتّم استخدامها يف وحدة العناية املركزة.

:Îتوف° املواد الالزمة التالية بهدف تعزيز القدرة عىل مكافحة العدوى والتأّهب الوقا

تنظيم تدريبات ألك� من 200 عامل يف املجال الطبي حول كيفية التعّرف عىل أعراض مرض كورونا
ورصدها وتنفيذ تداب° النظافة الصحية وحول أهمية التغذية والحد من التوتر.
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ــح،  ــات واللوائ ــك السياس ــا يف ذل Û ،ــذة ــ° املّتخ ــع التداب ــام جمي ــدة إىل رضورة قي ــة وبش ــة الدولي ــت اللجن دع
بتعزيــز ح½يــة املــوá واحرتام أرسهم واملجتمعات املتــّرضرة. تحقيًقا لهذه الغايــة، لقد قمنا ب:

قسم العلوم الطبية والتقنية الرشعية

قسم املياه والسكن

منــذ العــام 2016، بدأنــا بالعمــل عــىل أكــ� مــن 40 مرشوًعا إلعادة توف° الخدمات األساســية أو تحســينها. وقد ســاهمت 
هذه املشاريع يف دعم االستجابة الخاصة Ûكافحة وباء كورونا. بالفعل، لقد قمنا ب:

لقد قمنا أيًضا بتوف°:

يف مستشفى رفيق الحريري الجامعي 

عىل صعيد دعم توافر إمدادات املياه النظيفة، لقد قمنا بـ :

3,818 مادة بناء لألع½ل املدنية وامليكانيكية.

965 قطعًة من التجهيزات الخاصة بالسباكة والرصف الصحي.

5,012 قطعًة من العتاد الكهرباÎ وأجهزة اتصاالت.

805 قطعًة خاصة بأنظمة التحكم يف الدخول وأنظمة كام°ات املراقبة.

100 فلرت إلدارة جودة الهواء داخل مباÆ املستشفى.

تزويد مؤسستي مياه لبنان الش½يل والجنوÛ äواد كي½وية ملعالجة املياه وملخترباته½.

رفع توصيات إىل الســلطات رفيعة املســتوى للحرص عىل كون السياســات واللوائح املعتمدة يف إطار
تفــيش الوباء تويل االحرتام الواجــب للموá وامللكوم¨.

تنظيم 23 جلســة توعية اســتهدفت 110 عامــًال يف مجال الرعاية الصحيــة ورعاية املوá يتولّون
التعامــل مع املوá وأرسهــم ومجتمعاتهم.

تقديــم املشــورة الفنيــة والتقنيــة إىل اإلدارة والعاملــ¨ يف مجال الرعايــة الصحيــة التشــغيلية والضالع¨ 
ــب  ــم يف وضــع خطــط التأّه ــة ودعمه ــ½ت الرســمّية املعنّي ــوá يف املؤسســات واملنظّ ــة بامل يف العناي

واالســتجابة إىل حاالت الطوارئ.

ــث  ــاس جث ــة وأكي ــة الرشعي ــة والتقني ــوم الطبي ــة بالعل ــرش ذات صل ــّدة للن ــواد مع ــق وم ــ° وثائ توف
ــم  ــن االحتجــاز واملستشــفيات الرئيســية لدع ــة وأماك ــات التنفيذي ــة متخّصصــة للهيئ ــدات وقاي ومع
ــة  ــية الخاص ــارات الرئيس ــاول االعتب ــورات تتن ــك منش ــا يف ذل Û ،ــي ــا اليوم ــات يف عمله ــذه الجه ه

Ûراســم الدفن يف الدين االســالمي وذلك بالتعاون مع املؤسســات األكادêية.

تزويد مؤسسات املياه يف لبنان Ûعدات الوقاية الشخصية.

تطوير محطّة معالجة املياه ومحطّة الضّخ الرئيسة.

تجديد قسم الطوارئ الذي يستخدم حالًيا بالكامل لعالج املصاب¨ بكورونا.

استبدال الغاليات واملواس°/األنابيب لتحس¨ خدمات التعقيم وغسل املالبس.

إصالح مولدات الكهرباء او استبدالها.

إصالح 16 مصعًدا وتحديثها.

1,730 قطعًة من معدات الوقاية الشخصية لفرق الصيانة.
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ــًة ســكانيًّة مســتضعفًة، � ســيّ� بســبب اكتظــاظ مرافــق ا�حتجــاز وافتقارهــا إ�  ــ� ا�حتجــزون بشــكل خــاص فئ يُعت

النظافة والتهوية.

 نحــن نتابــع الوضــع يف مرافــق االحتجــاز عــن كثــب ونؤّمــن الدعــم الفنــي والتقنــي لســلطات االحتجــاز بغيــة تعزيــز 

قدراتهــا الوقائيــة وتأّهبهــا وقدرتهــا عــىل الحــّد مــن خطــر تفــيش العــدوى. كــ½ وقّدمنــا   توصيــات محــّددة بشــأن كيفّيــة 

التعريــف عــن حــاالت اإلصابــة وإجــراءات الوقايــة والفحــص واســتخدام معــدات الوقايــة الشــخصية والحجــر الصحــي 

ــم  ــاÆ لتنظي ــر اللبن ــب األحم ــع الصلي ــقنا م ــة ونّس ــواد تعليمّي ــا   م ــك، وّفرن ــة إىل ذل ــث. باإلضاف ــزل وإدارة الجث والع

ــات،  ــن اإلصاب ــف ع ــص والكش ــام بالفح ــة القي ــىل كيفّي ــجون ع ــي الس ــب موظف ــن وتدري ــة للمحتجزي ــات توعي جلس

ودعم كّل من قوى األمن الداخيل والجيش اللّبناÆ واألمن العام يف هذا املجال.

قمنا برتكيب عوازل  للس½ح للعائالت بزيارة أقاربها املحتجزين يف بيئة آمنة.

تعاونّــا مــع ســلطات االحتجــاز يف أكــرب ســجن يف لبنــان مــن أجــل تحديــث البنيــة التحتيــة وتحســ¨ مســتوى النظافــة 
ــة الالّزمــة  ــم الرعاي ــه وتقدي ــه وإنشــاء مــكان آمــن êكــن عــزل الحــاالت املشــتبه بإصابتهــا واملؤكــدة في ــة في الصحي

للمصاب¨ من خالل:

 تركيب مغاسل يف غرف املسح والتفتيش، عند املدخل الرئيس للسجن وعند مدخل كل من املباÆ لتوف° 
إمكانية غسل اليدين للمعني¨.

توف° معدات الوقاية الشخصية (مثل القفازات والك½مات والصابون واملواد املطّهرة)

إنشاء جناح عزل يتّسع ل24 حالًة مشتبهاً بإصابتها و240 حالًة مؤكدًة تظهر عليها أعراض خفيفة، 
وإعادة تأهيل جناح آخر مخّصص للمصاب¨ املتعاف¨.

التعاون مع سلطات االحتجاز لوضع آليات خاصة بإحالة املصاب¨ إىل املستشفى وتحس¨ وضع جناح 
االحتجاز يف مستشفى اإلحالة بهدف تقديم خدمات الرعاية الصحّية املناسبة إىل املحتجزين املصاب¨.

4,715 زجاجة صابون سائل

50,200 قناع جراحي

51,560 زوًجا من القفازات

37 مقياس حرارة باألشعة تحت الحمراء

8 عربات طعام وعربات طبّية 331  كيًسا واقًيا من املخاطر البيولوجّية 

250 وسادًة وفرشًة للوقاية من العدوى71 واٍق للوجه

FFP2 15,520 قناع تنّفس من نوع 10,700 رداء عزل أحادي االستخدام 

695 زجاجًة من مواد تنظيف األسطح 6,260 مجموعًة من لوازم النظافة الصحّية

قسم االحتجاز

يف سجن رومية املركزي

يف قرص العدل يف ب°وت 

قمنا برتكيب مكّيف¨ للهواء ومغسلة وخّزان كهرباÎ للمياه الساخنة.
يف عيادة السجن العسكري يف أبلح

قمنا بإعداد 4 زنزنات للعزل الطبي الستقبال املصاب¨ بف°وس كورونا.
يف مركز االحتجاز التابع لألمن العاّم

(أي 3 سجون مركزية، قرصي عدل، 6 سجون عسكريّة ومرفق احتجاز للمهاجرين)
أّمنا   لوازم النظافة الصحّية ومواد التنظيف يف مختلف املباÆ و/ أو معدات الوقاية الشخصّية عىل النحو التايل:

يف 11 مرفق احتجاز 

تأم¨   310 فرشة قابلة للغسل ومقاومة للحريق.

توف° 10 عربات طعام وعربات طبّية.

تأم¨ أسطل لتعقيم األحذية. 
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لبنان، سجن رومية ا�ركزي، 2020

أّدى وباء كورونا إ� تفاقم ا�زمة ا�قتصادية الحاليّة التي بات بسببها عدٌد كبٌ� من ا�� بحاجة ماّسة إ� الّدعم.  

من أجل ا�ستجابة إ� هذه الحاجة، قامت اللّجنة الدوليّة بـ : 
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قسم األمن االقتصادي

 facebook.com/ICRClb

 twitter.com/ICRC_lb

 instagram.com/icrc_lebanon

اللجنة الدولية للصليب األحمر
يف لبنان

مبنى منصور، شارع السادات-الحمرا 
صندوق بريد 11-7188، ب�وت 
الهاتف: 9/8/739297 1 00961 

الفاكس: 740087 1 00961 
 bey_beyrouth@icrc.org :´وµال�يد ا�لك

تأم¨ مجموعات من لوازم النظافة الصحّية لـ7,348 عائلًة (أي ما مجموعه 36,740 شخًصا)

توزيع طرود غذائّية عىل 2,015 عائلًة (أي ما مجموعه 10,075 شخًصا).

تقديم هبة نقديّة متعّددة األغراض إىل 1,037 عائلة لبنانية ملدة 6 أشهر.

تزويد 2,230 مزارًعا من صغار املزارع¨ بـ 4 أنواع من شتالت الخرضوات واألدوات الزراعّية.
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