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االتحاد األوروبي
تفعيل آلية التعاون مع اإلتحاد
األوروبي لطلب المساعدات
()DRM

تفعيل غرفة العمليات
الوطنية
)(DRM
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التنسيق الوطني
إعداد إطار عام االستجابة
الوطنية ()DRM, PMU

تنسيق االستجابة
تفعيل غرفة العمليات
المتقدمة للجيش ()FER
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تنسيق المساعدات الصحية
إنشاء لجنة وطنية لدى
رئاسة الحكومة لتنسيق
المساعدات الطبية

النداء االنساني
إطالق  OCHAلنداء لبنن
اإلنساني للمساعدات
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تنسيق المساعدات
الدولية
إطالق المنصة الوطنية
لمتابعة المساعدات الدولية
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لتاريخه تم مسح وتقييم  )%٧٤.٨( ١٨،٣٩٥من المنازل في المناطق المتضررة من قبل مختلف الشركاء وذلك بالتعاونً مع غرفة العمليات المتقدمة للجيش اللبناني (.)FER
قدم الصليب األحمر اللبناني المساعدات اإلنسانية األساسية لـ ٢٤،٩٠٧أشخاص من المناطق المتأثرة.
منذ بداية االستجابةّ ،
ن االجتماعية وشركائها بتوزيع المساعدات الغذائية على  ٢٤٠عائلة شهرياً.
تقوم و ازرة الشؤو ً
سيقدمها الصليب األحمر بالتعاونً مع شركائه.
سوف تستفيد  ١٠،٠٠٠عائلة خالل الشهرين المقبلين من مساعدات مالية مباشرة ّ
تم توزيع  ٧،٠٦٢حقيبة مقاومة للمياه على المآويً في المناطق المتضررة (تقرير الـ .)١٠# OCHA
تم تقييم  ٥،٧٤٠مبنى بالنسبة للمياه النظيفة والصرف الصحي ) (WASHوتم تأمين المياه إلى  ١،٦٢٢وحدة سكنية حيث تم التواصل مع  ٧،٩٨٩شخصاً وذلك منذ بدء أعمال
اإلستجابة (تقرير الـ .)١٠# OCHA
ي (تقرير الـ .)١٠# OCHA
تم تأمين  ٢٦صهريجاً من المياه لمستشفيين متضررين (الكارنتينا والوردية) وهما األقرب لموقع اإلنفجار ،وما زال هناك  ٥٠صهريجاً لمستشفى الجعيتاو ً
وزعت غرفة عمليات الجيش المتقدمة  ٦١طناً من اإلسمنت عبر  ٣منظمات غير حكومية.
تقوم منظمة األمم المتحدة اإلنمائية ( )UNDPبأعمال ترميم أساسية لـ  ٧٥وحدة سكنية وتامين  ٣٠٠وظيفة للمجتمعات المتضررة من خالل آلية «العمل مقابل المال».
أطلقت األمم المتحدة نداء لبنان اإلنساني في  ١٤آب/أغسطس لتأمين  ٣٤٤.٥مليونً دوالر أميركي .لتاريخه تم تأمين  %١٧منها لألمن الغذائي $١٧،٦٧٤،١٥١ ،أميركي للقطاع
الصحي ،و $١٠١،٣٥٦للحماية.
لغاية  ١٠أيلول  ،٢٠٢٠نّفذ الصليب األحمر اللبناني  ١٩،٢١٠مسحاً في المناطق المتضررة من االنفجار بالتنسيق مع غرفة العمليات المتقدمة للجيش.
ق الصليب األحمر  ٥،٣٥٥شخصاً في المناطق المتضررة (تقرير
قدم الصليب األحمر المساعدات لـ ١٤٣،٧٥٥شخصا ،وخالل الـ ٢٤ساعة المنصرمة ،ساعدت فر ً
منذ بداية االستجابةّ ،
الصليب األحمر اللبناني.)١١/٩/٢٠٢٠ ،

 المساعدات الدولية
مساعدات الدول المباشرة
ال يزال المجتمع الدولي يؤمن الدعم للبنان للتعافي من آثار إنفجار مرفأ بيروت خاصة في
القطاع الصحي واألمن الغذائي والمآوىً (يمكن االطالع على تفاصيل المساعدات عبر
المنصة االلكترونية الخاصة بتنسيق دعم المانحينhttps://dcp.pcm.gov.lb :
المأوى

المياه

الغذاء
مواد البناء

الصحة

التعليم

بناء على التقارير المتوافرةًلتاريخه

الخدمات اللوجستية

 المأوى
قسمت غرفة العمليات المتقدمة للجيش اللبناني المنطقة المتضررة إلى  ١٨٨قسماً تغطي منطقة االنفجار والمناطق المحيطة.
عدد المنازل التي خضعت للتقييم
عدد المنازل التي تم ترميمها

١٨.٣٩٥
٧٣٥

عدد المنازل التي تم إخالؤها

٦٦

عدد المنازل التي ما زالت قيد الترميم

٥٩٨

نسبة عدد المنازل التي تم تقييمها بشكل مفصل حتى تاريخه

٧٤.٨%

ن  ٣٠منظمة غير حكومية مع غرفة العمليات التابعة للجيش في عمليات التقييم
تتعاو ً
وترميم المنازل :سطوح بيروت ،العمل التنموي ،بال حدود ،أبنية المصارف ،أحلى
فوضى ،كنيسة االتحاد المسيحي اإلنجيلية ، AVSI, ،باب وشباك ،بيت البركة ،الجهد
المشترك ،DT Care ،DPNA ،منظمة فرح االجتماعية ،الكنيسة االنجيلية الحرة
بيروت ،LOT ،IOCC ،جمعية المقاصد الخيرية االسالمية ،نورج ،نساند ،رشة خير،
صار بدا ،التضامن الدولية ،ابن االنسان ،تنمية بيروت ،برنامج األمم المتحدة اإلنمائي،
الرؤيا العالمية ،WPF ،نادي الليونز.
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تمًتقديم ١٢،٣٥٢حصةًغذائيةًللعائالتًفيًالمناطقً
المتضررةًمنًقبلًالصليبًاألحمرًاللبناني
تقريرًالصليبًاألحمرً٢٠٢٠-٩-١١
تم إجراء تصليحات بسيطة لعشرين وحدة سكنية وتمت إعادة
 ١،١٢٢عائلة إلى منازلها منذ بدء عمليات االستجابة.
أمنت  ١٦منظمة  ٥.١٤٠عائلة في منازل مؤقتة خالل األسبوع
المنصرم كما تم توزيع حقائب مقاومة للمياه لـ  ١،٠٧١عائلة.
تقريرًالـً ١٠# OCHAتاريخً٢٠٢٠-٩-٩

الصح
 القطاع
ي
قدمها الصليب األحمر
• استفاد  ٢٣،٣٥٦شخصاً من الخدمات الصحية والرعاية األولية التي ّ
اللبناني منذ بداية األزمة تشمل العيادات المتنقلة ،الدعم النفسي االجتماعي ،التوعية والتدريب
والمعالجة في مراكز الرعاية الصحية (تقرير الصليب األحمر .)٢٠٢٠-٩-١١
• وفقاً للـ  ،UNICEFيعاني حوالي  ٦٠٠،٠٠٠طفل من الضغط أو الصدمة النفسية.
ن االجتماعية من خالل مراكزها التنموية  ١،٢٠٠استشارة طبية جديدة ،و٩٠
أمنت و ازرة الشؤو ً
• ّ
تدخالً للدعم النفسي و ٧٥نشاطاً لحماية األطفال.
• خالل األسبوع الماضي ،تم إجراء  ٤،٩٩٩استشارة طبية ،ومتابعة  ٣٥٨مريضاً من خالل
الخدمات الطبية ،وتقديم الدعم لـ ٢٣٢إم أرًة وفتاة من خالل االستشارات ،كما تلقى  ٣٩مسناً
رعاية تمريضية واستشارات طبية وإحاالت (تقرير الـ  ١٠# OCHAتاريخ .)٢٠٢٠-٩-٩
ئ من خالل تدريبات على السيطرة
• تقدم منظمة الصحة العالمية الدعم لثالثة فرقً طبية للطوار ً
على العدوى ،والوقاية ،في ستة مستشفيات حكومية في لبنان (البوار ،ضهر الباشق ،صيدا،
بعبدا ،طرابلس ،وحلبا).
• وزعت جمعيات عامل ،اليونيسف ،IMC ،و  ١٠،٣٨٨ SAMSمجموعة معدات للوقاية
الشخصية بما فيها الكمامات ومعقمات األيدي للمتطوعين والسكان (تقرير الـ ١٠# OCHA
تاريخ .)٢٠٢٠-٩-٩
المركزيً التابع
ً
• إن منظمة الصحة العالمية في المراحل األخيرة من ترميم كامل مستودع األدوية
لو ازرة الصحة العامة ومضاعفة قدرته التخزينية وتحديث معداته (تقرير الـ ١٠# OCHA
تاريخ .)٢٠٢٠-٩-٩
• حاليا ،تقوم  ٧مستشفيات ميدانية بتقديم الدعم الطبي للمواطنين يديرها الجيش المغربي ،الجيش
اإليطالي ،الهالل األحمر اإليراني ،الجيش القطري ،فرقً الطوارئً الطبية البولندية ،المركز
البولندي للدعم الدولي الخاص بجائحة كورونا ،فرقً الطوارئً الطبية االنكليزية ،فرقً الطوارئً
الطبية التابعة لحقيبة السامريً.

الدعم الطبي للمستشفيات
منذ بداية عمليات االستجابة استلم  ٧٣مستشفى حكومياً وخاصاً  ٨٧حقيبة طبية تتضمن
مستلزمات طبية وأدوية ومعدات تبرعت بها دول مختلفة.
المستشفيات العامة والخاصة
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قدمت كاريتاس  ٤٥٥دواء ٥٢ ،استشارة ،وتواصلت مع  ٩٨مريضاً لتقديم الرعاية الصحية
• ّ
األولية

آلية توزيع المساعدات الطبية
تشرف اللجنة الوطنية لتنسيق المساعدات الطبية في رئاسة مجلس لوزراء على آلية توزيع المساعدات الطبية كما تقوم بإنشاء منصة تفاعلية لتتبع المساعدات/االحتياجات الطبية بشكل منتظم.
يستلم الجيش المساعدات الطبية حيث يتم فرزها من ناحية النوع
والعدد ثم ترسل إلى وزارة الصحة العامة

تعد وزارة الصحة العامة قوائم توزيع مفصل ًة العناصر والكميات
المراد توزيعها على المستشفيات وترسلها إلى الجيش

يقوم الجيش بعملية التوزيع وفقاً لقائمة وزارة الصحة العامة

الغذائ
األمن
ي
•
•
•
•

تم توزيع  ٤٨،١٢٩وحدة غذائية في بيروت من خالل غرفة العمليات المتقدمة للجيش ،منها  ٢٣،٣٢٩خالل فترة إعداد التقرير.
تم توزيع  ١٢،٣٥٢حصة غذائية للعائالت في المناطق المتضررة من قبل الصليب األحمر اللبناني بالتنسيق مع غرفة العمليات المتقدمة للجيش.
حصة غذائية شهرياً على العائالت المتضررة في منطقة االنفجار من قبل و ازرة الشؤونً االجتماعية.
يتم توزيع ّ ٢٤٠
استكمل برنامج الغذاء العالمي شحن  ١٢،٥٠٠طناً من القمح في إطار االستجابة لفقدان  ١٥،٠٠٠طناً من مخزونً القمح الذي كان مخزناً في اإلهراءات على أثر االنفجار.

التوزع الجغرافي للجمعيات التي
تقدم الحصص الغذائية
ّ

تقوم  ٤٢منظمة غير حكومية بتوزيع الوحدات الغذائية بالتعاون مع غرفة
العمليات المتقدمة التابعة للجيش اللبناني:
أحباب الخير االجتماعية ،حركة مناهضة العنصرية ،قوس قزح ،بنين ،بيتي أنا
بيتك ،بيت العناية اإللهية ،شبابيك ،شريك ،الجهد المشترك ،جمعية تحنن
االنجيلية ،إحسان ،استقالل الخيرية ،اإلرشاد واإلصالح ،الجبهة االجتماعية،
جمعية داد ،جمعية العمل التنموي ،بال حدود ،جمعية جنة بلدي ،شباب الطالب
المسيحيين ،جذورنا ،كنيسة الفادي المعمدانية ،كشاف الجراح ،كشاف المبرات،
كلنا عيلة ،كن إيجابي ،لبنان الغد ،الليونز ،منا وفينا ،الصليب األحمر اللبناني،
فوج كشاف الجراح ،MSD،المحطة الوطنية ،NDML ،نساندOMNI ،
 ،Games of Beirutرابطة أبناء بيروت ،الرابطة النسائية ،رشة خير ،م ًؤسسة
صدى ،سوا للتنمية واإلغاثة ،إبن اإلنسان ،شباب فرسان مالطا لبنانً ،وحدة
المجتمع ،الرؤيا العالمية.
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كارثة انفجار مرفأ ربيوت – التقرير
ي

 تقييم ر
األضار
تقييم أضرار المباني

التوصيات لألبنية الممسوحة

ن مع غرفة
إنفجار بيروت :التقرير التقييمي األسبوعي الذي تعده نقابة المهندسين بالتعاو ً
العمليات المتقدة التابعة للجيش اللبناني ومحافظة وبلدية بيروت .التقرير ًرقم  ٣تاريخ -٩-٩
.٢٠٢٠

مباني تحتاج الى عزل

106

مباني تحتاج الى اخالء

176

يتوجب تدعيمها انشائيا
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العقارات الممسوحة

تشققات في اجزائها
معرضة
معرضة لالنفصال
الداخلية و
في عناصرها الغير لالنهيارالكلي او
الخارجية
الجزئي
انشائية

غي الحكومية
 التعاون مع المنظمات ر

تلّقت غرفة عمليات الجيش  ٤،٥٠٦اتصاالً لالحتياجات والمستلزمات
والشكاوى واستفسارات مختلفة

هناك  ٤٠٩منظمات غير حكومية مسجلة في منصة غرفة عمليات الجيش المتقدمة ألعمال
التنسيق والتدخل في مختلف عمليات اإلستجابة.

كيفية التسجيل

١

ملءًاإلستمارةًالخاصةًبالمنظماتًغيرًالحكوميةًالكترونياًأوًاالتصالًبغرفةًالعملياتً
المتقدمةًللجيش

٢

تحضيرًالمستنداتًالمطلوبة:
• المستنداتًااللزامية :علمًوخبرً 2020الصادرًعنًو ازرةًالداخليةًوالبلديات.
• المستنداتًاألصليةًللمنظمةًغيرًالحكوميةً(المرجع :و ازرةًالماليةًوًالحساب
المصرفيًالرسمي)

٣

تقديمًالمستنداتًفيًاالدارةًالعامةًلغرفةًالعملياتًالمتقدمةًللجيشًفيًبلديةًبيروتً،
الطابقًاألول

االحتياجات المطلوبة في كل قطاع

Food

37%

Health

46%

General
Cash
Household
8%
4% 5%

كيف تتعاون المنظمات غير الحكومية

١

ملءًاإلستمارةًالخاصةًبالمنظماتًغيرًالحكوميةًالكترونياًأوًاالتصالًبغرفة عملياتً
الجيشًالمتقدمة

٢

تحديث المعلوماتًالجديدة

٣

تحديدًاالحتياجاتًوالتحديات

٤

توّليًالمهامًاليوميةًحسبًالطلبًواالحتياجات

٥

إعدادًالتقاريرًبشكلًمستمر

٦

التخطيطًألنشطةًمشتركةًمعًغرفةًالعملياتًالمتقدمةًللجيش

للمعلومات:
وحدة إدارة مخاطر الكوارثinfo@drm.pcm.gov.lb / http://drm.pcm.gov.lb / ٠١-٩٨٣٦٧٠ :
غرفة العمليات المتقدمة للجيش :هاتف  / ٠١-٩٩٠٠٥٥ / ١-٩٨٧٠٠٢ / ٠١-٩٨٧٠٠٣فاكسADVEMERGENCYROOM@GMAIL.COM / ١-٩٨٧٠٠٤ :

