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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  

٢٠٢٠آب ٣٠

علىوءالضيسّلطوهوالعامالرأيإلىاألسبوعيالتقريريتوجه
بيروتفأمر لكارثةوالشركاءاألفرقاءمختلفاستجابةجوانبمختلف

والمقيميننالمواطنياحتياجاتلتلبيةالمواردوتحريكتنسيقحيثمن
.المتضّررةالمنطقةفي

٢٠٢٠آب٤

قاذإنإلىبيروتانفجارلكارثةاللبنانيةالحكومةاستجابةخطةتهدف
إلىالوضعإعادةللمتضررين،األساسيةوالمساعدةاإلغاثةتأميناألرواح،

الصحيةالقطاعاتتشملمتكاملةتعافيخطةخاللمنعليهكانما
.والبيئيةوالتربويةواالجتماعيةواالقتصادية
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ملخص الوضع الحال  

إدارة األزمة

  
 
غرفة العمليات المتقدمة للجيش اللبنان وحدة إدارة مخاطر الكوارث–رئاسة مجلس الوزراء 

عدات الجهات التنسيق بين مختلف الوزارات واإلدارات الرسمية، المنصة الوطنية لتنسيق مسا
المانحة 

، التواصل مع مسح وتقييم األضرار، تنسيق كافة العمليات الميدانية في المنطقة المتضررة
المتضررين، إعداد قاعدة معلومات شاملة وموحدة، الحماية واألمن

وت مرفأانفجاركارثة ٢٠٢٠آب ٣٠–١#التقرير األسبوع  –بير

الضررومستوىضررا ًاألكثرالمنطقةمسح

لمناطقاإلىباإلضافةوجوارهابيروتمرفأمنطقةفيجسيمةبأضراراالنفجارتسبب
فييغطيلالمفصاألضرارتقييمأنإال.لبنانجبلمنمختلفةمناطقإلىوصوالا المحيطة

مختلفقبلمنفوريةمساعدةإلىتحتاجوالتيكبيربشكلالمتضررةالمناطقالمرحلةهذه
.للمتضررينمستقروضعلتأمينالشركاء

أيرزًالمعطيات

شهيداا ١٩٠•
جريحاا ٦٥٠٠منأكثر•
المفقودينعدادفيزالواما٣•
مشرداا ٣٠٠،٠٠٠•
منزالا ٥٠،٠٠٠منأكثرتضرر•
الخدمةخارجأصبحتإحداهاكبرى مستشفيات٩تضرر•
الخدمةخارجأصبحت٨منهاالصحيةللعنايةمركزاا ٤٩تأثر•
وخاصةحكوميةبينمامدرسة١٧٨تضرر•
جسيمةأضرار  أصابتها%١٨بالكاملمدمرة%٢منهاحكومياا مبنىا ٩٩تقييمتم•
للترميمبحاجةمتضرراا مبنىا ٢٣٥•
لإلخالءبحاجةمبنىا ١١٣•
للعزلبحاجةمبنىا ٥٢•
الفوري للتدخلبحاجةتراثياا مبنىا ٧٠•
المباشرةاألضراركلفةأميركيدوالرمليار١٥حوالي•
يفاالستجابةعملياتفيينشطون ومحليةدوليةجمعية/منظمة٣٢٩حالياا هناك•

بيروت

والتنسيقآلية التواصل: غرفة العمليات المتقدمة للجيش

٣٠٠٠:الساخنالخطعلىاالتصاالتعدد•
اتمعلومات، التبليغ عن احتياج: نوع الطلب•

ار الناجمة عن االنفجار لتاري    خ  ٢٠٢٠آب ٢٦مسح األض 

العالقاتًالعامة وحدةًالتخطيط

السكرتاريا

مسؤولًالعمليات

قائدًالعملياتًالميدانية

العميدًساميًالحويك

المعلوماتيةً

والتكنولوجيا

إدارةً

المعلومات

األنظمةً

والمنصاتً

اإللكترونية

تحريكًالعملياتً

الرعايةً

الصحية

سالمةًالغذاء

المياهًواإلصحاح

المأوى

البناء

الحماية

المواردً

واللوجستية

منسقً

توزيعً

المساعدات

منسقًاستالمً

المساعدات

التواصل

التواصلً

الرقمي

العالقاتًالعامة

الخطًالساخن

QA/QC

المراقبةً

وإعدادًالتقاريرً

الداخلية

نفريقًالمحققي

الهندسةً

والتدقيق

االستراتيجيةًالعامة

نماذجًالعمليات

اإلجراءاتًالعمالنية

القيادة

إدارةًالمساعدات

مسحًاالحتياجات

دالموارمسح

التنسيق

اإلدارةًالمالية

اللوجستية

التواصل

البنىًالتحتية

الكهرباء

المياه

الصرفًالصحي

الطرقات

االتصاالت

التقديمات

والمبادراتً

المالية

التأمين

المساعداتً

الماليةً

واالقتصادية

وإعادةًالتأهيل

اإلعمار

مسحًمنطقةً

المرفأ

مسحًالمناطقً

المتضررة

المنطقةً

المتضررة

إدارةًالنفاياتً

والردم

سالمةًالغذاء

المأوى

ةالصحيالرعاية

المساعداتً

اإلنسانية

الحماية

المياهًواإلصحاح

مكافحةًالسرقات

الحمايةًواألمن

البحثًواإلنقاذ

محاورًاالستجابة

القطاعات

المنتجة

ةالعامالمحاور

المباني

.نطاقاا ١٨٨في بيروت ضمن قسمت غرفة عمليات الجيش منطقة العمليات •
ت من خالل المنظمات غير الحكومية العاملة في بيرو منزالا ٦٩٢٦مسح لتاريخه، تم •

.للجيشغرفة العمليات المتقدمة عبر 
نطاقاا متضررة بشكل بليغ٣٨•
نطاقات متوسطة األضرار٦•
نطاقاا منخفضة األضرار١٤٤•



المساعدات الدولية

سالمة الغذاء–اإلنسانية الخدمات

االستجابة
.للجيشالمتقدمةالعملياتغرفةعبرتوزيعهاتمغذائيةحصة٣٠٠٠•
.األهليةوالجمعياتللتنميةاإليطاليةالوكالةمنبدعماالجتماعيةالشؤون وزارةقبلمنتوزيعهاتمغذائيةحصة١٠٠٠•
موقع١٨فيمنظمة٢٨قبلمنتوزيعهاتمطارئةغذائيةمساعدات٧٣٧٠ومحددةغذائيةمواد٣٨٠٠غذائية،موادقسيمة٢٥٠٠جاهزة،ساخنةوجبةألف٥٠•

.(٢٠٢٠-٨-٢٨تاريخ٨رقمOCHAتقرير:مرجع)المتحدةلألممالمنّسقةاالستجابةخاللمنالمتضررةالمنطقةفي

األولماليو ومنذالمأساوية،الكارثةبعداإلنسانيلبنانلنداءدولة٣٣منأكثراستجابت
نممزيد)واإلنسانيةالماديةاألصعدةمختلفعلىفوريةمساعداتالدولهذهقدمت

.(المساعداتلتنسيقاإللكترونيةالمنصةعلىالتفاصيل

ة مساعدات الدول المباشر

مساعدات 
صحية 

مساعدات 
إيواء

مساعدات غير 
غذائية

مساعدات 
غذائية

ات  تجهير 
ومعدات

مساعدات 
تربوية

بحث وإنقاذ

توفيرإلىزراء،الو مجلسرئاسةلدىإنشاؤهاتمالتيالمساعداتلتنسيقااللكترونيةالمنصةتهدف
مختلفعلىعواالطالللمشاركةوالوطنيةالدوليةوالمنظماتالمانحةللدولوديناميكيةتفاعليةمنصة

كما.يروتبانفجاركارثةتداعياتلمعالجةاالستجابةمجاالتمختلففيوالمساهماتالدعمأنواع
.االحتياجاتإلىباإلضافةالمساعداتمناستفادتالتيالجهاتمعرفةالمنصةتتيح

WWW.DCP.PCM.GOV.LB:اإللكترونيإن الدخول إلى المنصة متوفر لكل الناس عبر الموقع
.  للحصول على معلومات شاملة حول المساعدات

ونيةالوطنيةالمنصة لتنسيق المساعداتااللكير

WWW.DCP.PCM.GOV.LB

نوع وموقع توزي    ع الحصص الغذائية من قبل الجمعيات والمنظمات: غرفة العمليات المتقدمة للجيش

مواد بناء

وت  ٢٠٢٠آب ٣٠–١#التقرير األسبوع  –كارثة انفجار مرفأ بير
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الرعاية الصحية–اإلنسانية تالخدما

اإليواء-الخدمات اإلنسانية 

االستجابة
.غرفة العمليات المتقدمةقبلمنأسرة بحاجة لمأوى ١٧١٣تم تحديد ➢
مؤسسة صغيرة من قبل المنظمات والجمعيات ٥٥وحدة سكنية و٣٠٠تم إعادة تأهيل ➢

.بالتنسيق مع غرفة العمليات المتقدمة
.مؤسسة صغيرة ما زالت قيد الترميم٥٧وحدة سكنية و٢٧٠➢
مأوى بديل في محافظات جبل لبنان، والشمال، والبقاع والجنوب٢٢٠تم توفير ➢

.للعائالت التي تحتاج سكن إلى حين ترميم منازلهم
.مأوى بديلالتنسيق المباشر مع غرفة عمليات الجيش لتوجيه األشخاص المحتاجين ل➢
أعدت وحدة إدارة مخاطر الكوارث منصة تفاعلية لمتابعة تأمين المأوى البديل➢

.واالحتياجات
آلية وضعت وزارة الشؤون الداخلية بالتعاون مع غرفة العمليات المتقدمة للجيش➢

. استفادة األسر المتضرر ة من خدمات اإليواء البديل
.تقوم المحافظات بالتنسيق مع المنظمات الدولية بتأمين احتياجات اإليواء➢

االحتياجات
.التواصل مع االشخاص المتضررين لمعرفة عدد األسر التي تحتاج للمأوى ➢
.الشتاءضرورة االنتهاء من اعمال الترميم األساسية للمنازل المتضررة قبل فصل➢

المستشفيات
الخاصة يةالمستشفيات الحكوم

مستشفى القديس جورج 
الحدث مستشفى النبطية

مستشفى البرج مستشفى بعبدا
مستشفى الرسول األعظم روانمستشفى فتوح كس

مستشفى الجعيتاوي  مستشفى سبلين
مستشفى بهمن مستشفى بشري 

مستشفى الساحل مستشفى البترون 
مستشفى الزهراء مستشفى زحلة

مستشفى رزق  مستشفى تبنين
مستشفى ضهر الباشق مستشفى طرابلس
مستشفى القلب المقدس مستشفى صيدا

مستشفى أوتيل ديو
مستشفى الحياة

يوس مستشفى القديس جاورج
الروم–

مستشفى جبل لبنان

المساعدات الدولية الطبية للمستشفيات 
ات المتقدمة توزيع مساعدات طبية على المستشفيات الحكومية والخاصة من قبل غرفة العملي

.٢٠٢٠-٨-١٢للجيش بالتنسيق مع وزارة الصحة العامة لتاريخ 

UNالـلتقريروفقاا  OCHAمنظمة١٦قدمت،٢٠٢٠-٨-٢٨بتاريخالصادر٨رقم
معالجةمريضاا،٢،٥١٤عنيقلالماالعالجهذامناستفادوقدطبية،استشارة٢،٣٧٣
تدريبإلىإضافةمستفيداا ١٦٨لـدواءا ٩٧٢توفيرتمكمامعدية،الغيرواألمراضالجروح

.المجتمعيةالصحيةللعنايةمتطوعاا ٥٠

االستجابة المنّسقة لمنظمات األمم المتحدة   قطاع الخدمات اإلنسانية
 
استجابة منظمات األمم المتحدة ف

.ياتطناا من المستلزمات الطبية لتوزيعها على المستشف٦٠لبنان ANERAقدمت جمعية •
وزارة الصحة العامة بمعدات الوقاية UNOPSزود مكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع •

.الشخصية واإلمدادات الطبية
ي حقيبة نسائية للنساء والفتيات فUNFPA٢٢،٥٤٠وزع صندوق األمم المتحدة للسكان •

.المناطق المتضررة
.كمامة على األسر المتضررة٦،٤٢٠قدمت اليونيسف الدعم لعشرين شاباا إلنتاج وتوزيع •

االستجابة
المنطقةفيمستشفيات٨هناكأنتبينالعالمية،الصحةمنظمةأجرتهالذيالتقييمبعد•

.بناءإعادةإلىوواحدةترميمإعادةإلىبحاجةمنها٥جزئي،بشكلمتضررةالمنكوبة
تشفياتالمسلمساندةالمتضررةالمنطقةفيالخدمةفيميدانيةمستشفيات٤وضعتم•

.العاملة
.مستمربشكلالمستشفياتفيالطبيةاالحتياجاتتقييم•
الغميقوالخندقمخايلوماربيروتحرجفيخيم٣االجتماعيةالشؤون وزارةوضعت•

.المتضررةلألسرالنفسيوالدعمالمساعدةلتوفير
حةالصومنظمةالعامةالصحةوزارةمننداءوإعدادالصحيةللرعايةمركزاا ٥٥تقييمتم•

:االحتياجاتحولللسكانالمتحدةاألمموصندوق العالمية

رة خدمات اإليواء البديل للعائالت المتض 
مركز إيواء بديل في مختلف ٢٢٠بالتنسيق مع المحافظات والجمعيات األهلية، تم تأمين 

المحافظات

UNالـلتقريروفقاا  OCHA١٥٦٢تأمينتم،٢٠٢٠-٨-٢٨بتاريخالصادر٨رقم
اغسطس،/آب٢٢–١٩بينالفترةفيوذلكالجويةللعواملمقاومةمستلزماتحقيبة

والجميزةمخايلماروفيالجعيتاوي مستشفىفياسرة٤١٦٣معالتواصلوتم
.والكارنتينا

  قطاع الخدمات اإلنسانية
 
استجابة منظمات األمم المتحدة ف

وت  ٢٠٢٠آب ٣٠–١#التقرير األسبوع  –كارثة انفجار مرفأ بير

(أ.د)المبلغ المطلوب االحتياجات

١،٣٩٣،٦٦٦الصحيةمراكز الرعاية ترميم مباني 
سبة زيادة الميزانية السنوية لالدوية بناألدوية األساسية

٢٥%
٢،٠٠٠،٠٠٠البرنامج الوطني للصحة النفسية

٨٠٠،٠٠٠الوقاية الشخصيةمعدات
٤،٠٠٠،٠٠٠اللوازم الطبية والمواد اإلستهالكية



رة  البن  التحتية–المنطقة المتض 

  األبنية الحكومية
 
ار ف مسح األض 

وزارة األشغال العامة والنقل والتفتيش المركزي 

كامل،بشكلمدمرةاألبنيةمن%٢بأنخاللهمنتبّينحكومي،مبنى٩٩مسحجرى لتاريخه،
االنشائيةالكلفةأما.خفيفةأضرار%٢٥متوسطةأضرار%٥٢كبيرة،أضرارفيهامنها%١٨

علىبناءأميركيدوالر٧،٢٠٠،٠٠٠±بحواليتقديرهاتمفقداالجمالية(والخارجيةالداخلية)
المركزي والتفتيشوالنقلالعامةاألشغالوزارةتقرير

  األبنية غير الحكومية
 
ار ف مسح األض 

ابةنقعنالصادرالمتضررةالمنطقةفياألضرارمسححولاألسبوعيالتقرير
تاريخ٥رقمقريرت.بيروتوبلديةللجيشالمتقدمةالعملياتغرفةمعبالتعاون المهندسين

٢٠٢٠-٨-٢٥.

مجموعة عمل إدارة النفايات
ألوروبي،ااالتحاداإلنمائي،المتحدةاألممبرنامجوالبلديات،الداخليةوزارةالبيئة،وزارة

،يوسفالقديسجامعةاألميركية،الجامعةالعامة،الصحةوزارةواإلعمار،اإلنماءمجلس
لبنانجبلمحافظةبيروت،وبلديةمحافظة،CBRNلجنة

طريقخارطةبوضعخاللهماقامتاجتماعيينالنفاياتإدارةعملمجموعةعقدت•
.بيروتمرفأانفجارعننتجتالتيالنفاياتإدارةكيفحول

أجلمنيروتبوبلديةومحافظةالبيئةووزارةالمتقدمةالعملياتغرفةمعالتنسيقيتم•
.االنفجارنفاياتومعالجةوفرزلتجميعالمناسبةالمواقعتحديد

اإلنمائيالمتحدةاألمموبرنامجاألوروبياالتحاديقّدمهالذيالتقنيالدعمإطارضمن•
علىحتوي تالتيالمواقعتحديدأجلمندوليينبخبراءاالستعانةتمالعمل،لمجموعة

.معالجتهاطريقةوتحديدخطرةنفايات
.االنفجارعنالناتجةالنفاياتإلدارةعملخطةتطويرعلىالعمل•
نفاياتالوفرزوجمعرفععمليةخاللالخطرةالموادعلىللتعّرفموحدأنموذجإعداد•

.عنهاالتبليغآليةوتحديد
األنقاضونقلوجمعبرقعيقومون الذينوالمتطوعينالعمالمعتوعيةحلقاتتنفيذ•

.الخطرةالموادحولوالردم

للمعلومات
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رة  تالنفاياإدارة–المنطقة المتض 

إنجازًمسحً
مبنى٩٩ً

دًمبنىًقي١٨١
المسح

دمارًكاملً
(٢)%

أضرارًكبيرةً
(١٨)%

أضرارًخفيفة
(٢٥)%

أضرارًمتوسطةً
(٥١)%

٨،٦٠٠،٠٠٠

٧،٢٠٠،٠٠٠

١،٤٠٠،٠٠٠

كلفةًاألضرارًاإلجمالية كلفةًاألضرارًاإلنشائية كلفةًمعداتًومفروشات

التوصيات٢٠٢٠-٨-٢٤نتائج مسح األضرار لتاريخ 

لى عدد المباني التي تحتاج إ١٥٧٥عدد المباني التي تم مسحها
تدعيم

٢٣٥

ات عدد المباني التي لديها تصدع
في أجزائها الداخلية

لى عدد المباني التي تحتاج إ٢٤٥
إخالء

١١٣

لى عدد المباني التي تحتاج إ١٤٤يارعدد المباني المهددة بخطر االنه
عزل

٥٢

ال عدد المباني المعّرضة لالنفص
في عناصرها غير اإلنشائية

عدد المباني التراثية التي٥٧
تحتاج إلى تدخل فوري 

٧٠

٣١٣مسحهاعدد المباني التراثية التي تم
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