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٢٠٢٠آب٤

The weekly situation report communicates with
the public and the international community the
different aspects of the Lebanese Government
Response to Beirut Port Disaster in terms of
mobilization and coordination of resources to
respond to affected peoples’ needs.

وت كارثة انفجار مرفأ بير

التقرير األسبوع  

٢٠٢٠أيلول ٦

علىوءالضيسّلطوهوالعامالرأيإلىاألسبوعيالتقريريتوجه
والدوليينالمحليينوالشركاءاألفرقاءمختلفاستجابةجوانبمختلف
احتياجاتيةلتلبالمواردوتحريكتنسيقحيثمنبيروتمرفألكارثة

.المتضّررةالمنطقةفيوالمقيمينالمواطنين

قاذإنإلىبيروتانفجارلكارثةاللبنانيةالحكومةاستجابةخطةتهدف
إلىالوضعإعادةللمتضررين،األساسيةوالمساعدةاإلغاثةتأميناألرواح،

الصحيةالقطاعاتتشملمتكاملةتعافيخطةخاللمنعليهكانما
.والبيئيةوالتربويةواالجتماعيةواالقتصادية
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ملخص الوضع الحال  

وت  ٢٠٢٠أيلول ٦–٢#التقرير األسبوع  –كارثة انفجار مرفأ بير

أيرز المعطيات
قامتكماأثري،مبنى٣٦٣ومبنى٢٠١٥علىمسحبإجراءبيروتفيالمهندسيننقابةقامت•

.منزًلا٢٥٠٠لـتقييمبإجراءالمتقدمةالعملياتغرفة
مكتبتقرير)منها٨،٧٠٧تفريغوتمبيروت،مرفأإلىالطحينمنطًنا١٢،٥٠٠وصولتم•

.(٩رقماإلنسانيةالشؤونالتنسيقالمتحدةاألمم
إعادةلعمليةفىالمستشيخضعكماالعمل،إلىالكرنتينالمستشفىالخارجيينالمرضىقسمعاد•

لقسمالفائقةايةالعنوحدةالولدة،حديثيلقسمالفائقةالعنايةوحدةفيأعمالتتضمنمؤقتةتأهيل
رقمنسانيةاإلالشؤونالتنسيقالمتحدةاألمممكتبتقرير)كاملوجناحالعمليات،غرفةاألطفال،

٩).
بماةومهنيتقنيةمجّمعاتخمسعنفضًلاالنفجار،جراءوخاصةعامةمدرسة١٦٣تضررت•

التربيةوزارة)وطالًباطالبة٨٥،٠٠٠حواليعلىاألمرهذاأّثروقد،TVETمدرسة٢٠فيها
.(األونيسكوالعالي،والتعليم

مبنىًا٦٤٧لـالصحيالتصريفنظامعنفضًلامبنًى،١،٣٣٩فيالمياهأنظمةتضررت•
.(٩رقمةاإلنسانيالشؤونالتنسيقالمتحدةاألمممكتبتقرير)للمياهعلوًياخزاًنا٣،٥٨٤و

آبولي،الدالبنك)الكبرىاوبيروتبيروتفيواإلصحاحالمياهمنشآتمن٪٤حواليتضررت•
٢٠٢٠).

فياسيأسبشكلوقعتاألضرارأنإلىالكهرباءقطاعفيلألضراراألوليالتقييميشير•
والمياهالطاقةلوزارةالعاموالمقرلبنان؛كهرباءلشركةاإلداريةاألقسامبعضالتوزيع؛المحولت؛

.(٢٠٢٠آبالدولي،البنك)أميركيدولرمليونا٥٠و٤٠بينتقّدراجماليةبكلفة

ار، الخسائر، واحتياجات القطاع العام  األضر

التقييم السريع لألضرار واالحتياجات في بيروت
٢٠٢٠البنك الدولي، آب 

.واطفيفعلىاأنهاقيمةاالستبدالاللموجوداتاالماديةاالمتضررةاإماابشكٍلاكاملاأواجزئياأالضررُيقدرا
.ررةعلىاأنهااالتدفقاتامناالقتصاداالناتجةاعناالغياباالمؤقتاللموجوداتاالمتضالخسائرُتقدرا

.أميريكيدولرمليار٤،٦و٣،٨بينماالنفجاراتعنالناجماإلجماليالضرريتراوح
حيثرًرا،تضالقطاعاتأكثروالثقافةاإلسكانقطاعاُيعتبرالجتماعية،القطاعاتضمن
١،٢و١،٠بينومااإلسكانلقطاعدولرمليار٢،٣و١،٩بينماالضرركلفةتتراوح
-التجارةواالسياحةقطاعاُيعتبراإلنتاجية،القطاعاتضمن.الثقافةلقطاعدولرمليار

دولرمليونا٢٠٥و١٧٠بينماالضرركلفةتتراوححيثتضرًرا،القطاعاتأكثرالصناعة
رأضراتركزت.الصناعة-التجارةلقطاعدولرمليونا١٢٥و١٠٥بينوماالسياحةلقطاع

٣٤٥و٢٨٠بينماكلفتهتراوحتحيثوالمرفأ،النقلقطاععلىالتحتيةالبنىقطاعات
٦٠بينماتتراوحبكلفةٍاتضرًرا،األكثرالحوكمةقطاعكانالقطاعات،ضمن.دولرمليونا

.دولرمليونا٨٠و

٢٠٢٠التقييماالسريعالألضراراوالحتياجاتافيابيروت،االبنكاالدولي،اآبا
628

6655

865

190

1055

3590

1585

145

830
1275 1265

630

0

2000

4000

6000

8000

قطاعات انتاجية قطاعات اجتماعية بنى تحتية قطاعات متداخلة

الر
دو

ن 
يو

مل

اضرار خسائر احتياجات

السكن/ المأوى 

رة إىل  ي المنطقة المتضر
منطقة ١٨٨قسمت غرفة العمليات المتقدمة للجيش اللبنانر

.تغطي منطقة االنفجار وتلك المحيطة بها

المساعدات الدولية

طاعاتالقمختلفضمنللستجابةللبنانالمباشرةالمساعدةبتقديم٣٥منأكثرتقوم
:المساعداتلتنسيقاإللكترونيةالمنصةعلىالتفاصيلمنمزيد)

https://dcp.pcm.hov.lb

مساعدات الدول المباشرة

مساعدات 
صحية

مساعدات
إيواء

مساعدات غير 
غذائية

مساعدات 
غذائية

ات  ر تجهير
ومعدات

مساعدات 
تربوية

بحث وإنقاذ مواد بناء

وافرةابناءاعلىاالمعطياتاالمت
لتاريخاصدوراالتقرير

.(٢٠٢٠آبالدولي،البنك)أميريكيدولرمليونا٢٥و٢٠بينالنفجارجّراءبيروتمنهاعانتالتياألضرارتتراوح•
.(٢٠٢٠آبالدولي،البنك)والصناعيةالتجاريةالمنشآتمن٪٥٦تضررت•
لنقاطآلة٢،٣٠٠منوأكثرATMاألمواللسحبآلة٢٤منأكثرتضررت.طفيفبشكلٍا٪١٦وجزئيبشكلٍامنها٪٧تضررتفيمابيروت،فيالمصارففروعمن٪١٢حواليتدمرت•

.(٢٠٢٠آبالدولي،البنك)كليأوجزئيبشكلٍاإماPOSالبيع
.(٢٠٢٠آبالدولي،البنك)السياحيةالمنشآتمن٪٤٩حواليتأثرت•
.(٩رقماإلنسانيةالشؤونالتنسيقالمتحدةاألمممكتبتقرير)آب١٤فيالمتحدةلألممالعاجلاإلنسانيالنداءإطلقمنذأميريكيدولرمليونا٥٦.٤استلمتم•

٢،٥٠٠خهإجمالي عدد البيوت التي شملها التقييم المفّصل لتاري

٤٦٣عدد البيوت التي تم ترميمها   

٦٦عدد البيوت التي تم إخالؤها   

٨٧٠عدد البيوت تحت التأهيل   

%١٨،٥٢نسبة البيوت التي شملها التقييم المفصل   

٤٢عدد الجهات التي تعمل على إعادة تأهيل البيوت  

https://dcp.pcm.hov.lb/


رة    –المنطقة المتضر
ر
مسح المبان

ءسالمة الغذا –اإلنسانية الخدمات

بالتعاونابيروتفيينالمهندسنقابةتعدهالذيللمبانياألسبوعيالتقييميالتقرير:بيروتانفجار
بتاريخ٢رقمالتقرير.بيروتوبلديةبيروتومحافظةالمتقدمةالعملياتغرفةمع

٠٢/٠٩/٢٠٢٠.

وت  ٢٠٢٠أيلول ٦–٢#التقرير األسبوع  –كارثة انفجار مرفأ بير
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توصيات التدخل في األبنية األثرية٣٦٢: عدد األبنية التراثية التي شملها المسح المفّصل

توصيات التدّخل في األبنية٢٠١٥: عدد المباني التي شملها التقييم المفّصل

االستجابة

.متقدمةالالعملياتغرفةقبلمنتوزيعهاتمغذائيةحصة٢٤،٨٠٠•
٢١،٢٠٠تزويدتمكماتوزيعها،تمجاهزة/ساخنةوجبة٧٤،٦٠٠•

٢٩قبلمنحًيا١٣فيغذائيةوحصصغذائيةبقسائمبيت
اإلنسانيةناالشؤوالتنسيقالمتحدةاألمممكتبتقرير)مختلفةمنظمة

.(٩رقم
٨،٧٠٧تفريغوابيروت،مرفأإلىطحينالمنطًنا١٢،٥٠٠وصول•

الشؤونايقلتنسالمتحدةاألمممكتبتقرير)لتوزيعهااستعداداًامنها
.(٩رقماإلنسانية

نهأملدعملبنانأرجاءفيالمطاحنعلىطحينالتوزيعيتمس•
خللغراًما١١٧بـالخبزربطةوزنازيادةطريقعنوذلكالغذائي،
شؤونااللتنسيقالمتحدةاألمممكتبتقرير)القادمينالشهرين
.(٩رقماإلنسانية

توزيع الحصص الغذائية : غرفة عمليات المتقدمة للجيش

رة  إدارة النفايات والردم–المنطقة المتضر

فريق العمل التنسيقي إلدارة النفايات الصلبة

يةاوالبيئيةااللزمةالستخداماالقانونيتماالعملاحاليًااعلىاتحديدااإلجراءاتحيثمرفأابيروتمنطقةامناخارجاالذيايتماجمعهاوالمعالجةاللردماوالفرزتماتحديداموقعيناملئميناللتخزيناالمؤقتا•
.هذيناالموقعين

.وغرفةاالعملياتاالمتقدماللجيشالتنسيقامعابلديةابيروتوذلكابمرفأافياموقعاالكرنتينا،االمناخارجاالذيايتماجمعهاالردميتماتخزينامؤقتًا،ا•
الملئمةاةاالوقائيتحديداالتدابيراذلكابهدفاأخصائًياابهدفاالكشفاعلىاالنفاياتاالسامةافيامرفأابيروت،اوا١١يعملاالتحادااألوروبياووزارةاالبيئةاوالجيشااللبنانيابشكٍلاحثيثامعافريقامنا•

.إدارةاالنفاياتاواإلدارةاالبيئيةخطةلوضعا،اعلىاأناتكوناالتوصياتاالصادرةاعناالفريقاالتقنياأساساًالتجنباالتلوثاواآلثاراالصحية
جمعيةا)اتا/ناتاالمتطوعي/وذلكامعافريقامناالمهندسينالردماالذيايتماجمعهامناخارجاالمرفأ،يقومابرنامجااألمماالمتحدةااإلنمائي،امعادعمامناخبراءاللتحادااألوروبي،ابتقييماحجما•

Frontline Engineers.)



بوي القطاع الير

مهنيةمدرسة20ضمنهامنوتقنيةمهنيةمجمعاتوخمسوخاصةرسميةمدرسة163
التقرير)تلميذألف٨٥علىاألقلعلىسيؤثرممابيروت،مرفأانفجارجراءمنتضررت
.٣/٩/٢٠٢٠تاريخاألونيسكوومنظمةالعاليوالتعليمالتربيةوزارةعنالصادر

تمويل إعادة تأهيل المدارسمسح األضرار في المدارس

توّزع المدارس المتضررة

.  استكمالامسحااألضرارافياالمدارساالرسميةاوالخاصةاوالمعاهداالتقنية➢
المعاهدااستكمالامسحاالحتياجاتاللمعداتاوالتجهيزاتافياالمدارساالرسميةاوالخاصةاوا➢

.  التقنية
لتواصلاعبراالعملاعلىاإيجاداالحلولاالمناسبةالتأميناالتقنياتاوالتجهيزاتااللزمةاوخدمةاا➢

.  النترنتافياالمدارسالتحقيقاالتعليماعنابعد
:  إعادةاتأهيلاالمدارساالمتضررةاوتجهيزهاابناءاعلىااألولوياتاالتالية➢

فاشهرافيامنتص( أضراراخفيفةاومتوسطة)انجازاتأهيلاكافةاالمدارساالثانويةا1.
.٢٠٢٠تشرينااألولا

صفافيامنت( أضراراخفيفةاومتوسطة)انجازاتأهيلاكافةاالمدارساالمتوسطةا2.
.٢٠٢٠شهراتشرينااألولا

تصفاشهرافيامن( أضراراخفيفةاومتوسطة)انجازاتأهيلاكافةاالمدارساالبتدائيةا3.
.٢٠٢٠تشرينااألولا

حصاءإتمإذالنفجار،جراءمنأيضاتأثرقدالعاليالتعليمبأناألضرارمسحاأظهراالحتياجات وفق ما حددتها وزارة التربية والتعليم العالي
األشرفيةمنطقةفيخاصةجامعة١٤واللبنانيةللجامعةتابعاًامبنىًا٢٢فيمختلفةأضرار

الشؤونايقلتنسالمتحدةاألمممكتبتقرير)طبيةومدارسعلميةمختبراتإلىباإلضافة
.(٩رقماإلنسانية

الرعاية الصحية

االستجابة

:للمعلومات
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مليونا٨٥-٧٠بـفتقّدرالخسائراما،دولرمليونا٢٠-١٥بـالتعليمقطاعفيالضرريقدر
علىطالبألف١٧٠منأكثرينتقلأنالمتوقعمنأنهالعاليوالتعليمالتربيةوزارةتقدر.دولر

ألف٣٠حواليانسحابتوقعمعالحكومية،المدارسإلىالخاصةالمدارسمنالوطنيالمستوىا
.ةالخاصالمدارسمن(لبنانوجبلبيروتفيالخاصةالمدارسفيالطلبمن٪٤٠)طالب

٢٠٢٠التقييم السريع لألضرار واالحتياجات في بيروت، البنك الدولي، آب 

91

70

20

مدارس رسمية

مدارس خاصة

معاهد

6

1.3 1.5

5.52

0.013

1.11

0

2

4

6

مدارس رسمية مدارس خاصة معاهد

قيمة الضرر القيمة المتوفرة

في نقص

التمويل

في نقص

التمويل

نقص في 

التمويل

المساعدات الدولية الطبية للمستشفيات 
اتاالمتقدمةاتوزيعامساعداتاطبيةاعلىاالمستشفياتاالحكوميةاوالخاصةامناقبلاغرفةاالعملي

.٢٠٢٠-٨-٢٤للجيشابالتنسيقامعاوزارةاالصحةاالعامةالتاريخا

المستشفيات الحكومية المستشفيات الخاصة

النبطية بلفيو جبل لبنان

بعبدا العزونية الحدث-القديس جاورجيوس 

الفتوح كسروان الجامعة األميركية البرج

سبلين المشرق الرسول األعظم

بشري المقاصد الجعيتاوي

البترون الوردية بهمن

زحلة هارون السهل

تبنين سيدة لبنان الزهراء

طرابلس عسيران رزق

صيدا عين وزين ضهر الباشق

الهرمل سانت شارل القلب المقدس

عبد هللا الراسي سرحال أوتيل ديو

راشيا أورانج ناسو الحياة

بعبلك الشرق األوسط الروم-القديس جاورجيوس 

الشحار الغربي CMCكليمونصو  سانت جوزيف

٪ا٣٦تأثراحواليا. مليونادولر١١٥وا٩٥تتراوحااألضراراالتيالحقتابقطاعاالصحةابينا
،ابماافياذلكامبانياالمستشفياتاالعامةا( مرفًقا٨١٣مناأصلا٢٩٢)مناالمرافقاالصحيةا

والخاصةا،اومراكزاالرعايةاالصحيةااألولية (PHCCs) والمستوصفاتاوالعياداتاالخاصةا
.مراكزااألشعة/ والصيدلياتاوالمختبراتاالمستقلةا

٢٠٢٠التقييم السريع لألضرار واالحتياجات في بيروت، البنك الدولي، آب 

وزارةمعلوزراءامجلسرئاسةفيالطبيةالمساعداتتنسيقفيالمختصةالوطنيةاللجنةتقوم•
فياجلةالعالطبيةالحتياجاتلتحديددورياتقييمبإجراءاألطباءونقابةالعامةالصحة

.الواردةوالمساعداتالمستشفيات
خللمنعهاتوزييتممستشفىلكلالطبيالدعملوائحأسبوعياًاالعامةالصحةوزارةتضع•

.للجيشالمتقدمةالعملياتغرفة
يتمكما،ليينمحموظفينمعالكرنتينامستشفىفيالخارجيةالعياداتقسمفيالعملبوشر•

ووحدة،دةالوللحديثيالمركزةالعنايةوحدةتشملالمستشفىفيتأهيلإعادةعلىالعمل
لتنميةاوكالةعلماًال،اكامجناحإلىباإلضافةالعملياتوغرفة،لألطفالالمركزةالعناية

قدرهاميزانيةبالمقبلةالستةاألشهرمدىعلىاألطفالقسمبناءإعادةالتزمتقدالسويسرية
(.٩تقريرامكتبااألمماالمتحدةالتنسيقاالشؤونااإلنسانيةارقما)دولرمليونا١.١

تقديمفيالمستشفياتوتدعمالمتضررةالمناطقفيميدانيةمستشفيات٧حالياًاتعمل•
.(للجيشالمتقدمةالعملياتلغرفةاألسبوعيالتقرير)الطبيةالخدمات

الشؤوناوزارةقبلمنلألطفالنفسيودعمحمايةخدمة٢٠٠وطبيةاستشارة١٥٠٠تقديمتم•
.المتضررةالمناطقفيالموجودةمراكزهاعبرالجتماعية

موادواأدويةتحملالدوليالحريريارفيقمطارإلىإيطاليةطائرة٣/٩/٢٠٢٠بتاريخوصلت•
األحمريبللصلبهاالتبرعتمشخصيةحمايةحقائبإلىباإلضافةوطبيةصحيةرعاية

.وطرابلسبيروتمستشفياتعلىلتوزيعهااللبناني
إلىالقبرصياألحمرالصليبخللمنالطبيةاإلمداداتمنطناًا٢٥٠بـقبرصتبّرعت•

.ياللبناناألحمرالصليب
مطارإلىوصلتالتيالطبيةالمستلزماتمنأطنان٦بـالبرازيلفياللبنانيةالجاليةتبّرعت•

.٣/٩/٢٠٢٠بتاريخبيروتفيالحريريارفيق
عنيقلللماللجروحرعايةجلسة١.١١٦عنيقللومااستشارة٢.٧٨٨تقديمتم•

رقمنيةاإلنساالشؤونالتنسيقالمتحدةاألمممكتبتقرير)منظمات٩قبلمنمريًضا٧.٦٨٩
٩).

ماباألوليةالصحيةبالرعايةتزويدهموتممنظمات٤خللمنرًداف٢.٣٦٣إلىالوصولتم•
الشؤوناتنسيقلالمتحدةاألمممكتبتقرير)األدويةوتوزيعالطبيوالعلجالستشاراتذلكفي

.(٩رقماإلنسانية
.ستشفىم٢٧إلىالشخصيةالوقايةمعداتمنطناًا٣٤تسليمتم،الستجابةبدايةمنذ•
نقاطخمسعلىCOVID-19والشخصيةالوقايةمعداتمنقطعةمليونا٦.٣توزيعتم•

COVID-19والشخصيةالوقايةمعداتمنقطعةمليونا١.٤بـالتبرعوتم،حدوديةعبور
.(٩رقماإلنسانيةالشؤونالتنسيقالمتحدةاألمممكتبتقرير)العامةالصحةلوزارة
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