
وت كارثة انفجار مرفأ بير

-٨-التقرير رقم 

ي ٢
 
ين الثان ٢٠٢٠تشر

علىوءالضيسّلطوهوالعامالرأيإلىاألسبوعيالتقريريتوجه
والدوليينالمحليينوالشركاءاألفرقاءمختلفاستجابةجوانبمختلف
احتياجاتةلتلبيالمواردوتحريكتنسيقحيثمنبيروتمرفألكارثة

.المتضّررةالمنطقةفيوالمقيمينالمواطنين
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قاذإنإلىبيروتانفجارلكارثةاللبنانيةالحكومةاستجابةخطةتهدف
إلىالوضعإعادةللمتضررين،األساسيةوالمساعدةاإلغاثةتأميناألرواح،

الصحيةالقطاعاتتشملمتكاملةتعافيخطةخاللمنعليهكانما
.والبيئيةوالتربويةواالجتماعيةواالقتصادية
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أبرز العناوين 

الترميمقيدمنزال٦،٣٧٦ًًزالومامنزالً،٢،٨٥٠وترميممنزالً،٣٧،٠٤٤تقييمتماالستجابة،بدايةمنذ•

.(٣٠/١٠/٢٠٢٠للجيش،المتقدمةالعملياتغرفةتقرير)منظمة٥٧بمساعدةالمتضررةالمناطقفي

..متضررةالالمنطقةفيالمحتاجةلألسرالغذاءلتأمينللجيشالمتقدمةالعملياتغرفةمعمنظمة٢٣تنسق•

للجيش،المتقدمةالعملياتغرفةتقرير)غذائيةحّصة٣٤٣،١٦٨مجموعهماتوزيعتماآلن،حتى

٣٠/١٠/٢٠٢٠).

للجيشلمتقدمةاالعملياتوغرفةبيروتوبلديةاللبنانيينالمهندسيناتحادأجراهالذياألضرارتقييمأظهر•

(FER)عقاًرا٣،٠٤٠علىلآلثار،العامةوالمديريةوالنقلالعامةاألشغالووزارةلإلغاثةالعلياوالهيئة

٢٥٠الجزئي،أوالكليباالنهيارمهدداًًمبنى٣٠٠ًًهناكأناالنفجار،منطقةفيمبنى٢،٥٠٠ًًبينهامن

بخطرمهددتراثيمبنى١٠٠إلىباإلضافةمشققة،مبنى٥٥٠واألجزاء،بعضفيللفصلعرضةمبنى

اتحاد–للمبانيالنهائياالنشائيالتقييمتقرير:٢٠٢٠أغسطس٤فيبيروتميناءانفجار)االنهيار

.(٢٠٢٠األولتشرين–بيروتفياللبنانيينالمهندسين

يقتنسمكتبقبلمناإليجارمقابلالنقدتأمينبرنامجخاللمنأسرة١٨٨دعمتماالستجابة،بدايةمنذ•

كما.أسرة١٤،٥٠٠مجموعهماالبرنامجهذايستهدفحيثالمتحدة،األمممنظمةفياإلنسانيةالشؤون

ةمنطقفياألولالمستوىمنمنازلهافيطفيفةإصالحاتمنمتضررةأسرة٤٨٤اآلن،لغايةاستفادت

لغايةأجريتقييمها،تمشقة٢٢،٠٠٠أصلومنالبالط،وزقاقورميلحمودوبرجوالباشورةاألشرفية

مماألفياإلنسانيةالشؤونتنسيقمكتب)الثانيالمستوىمنشقة١،٠١٥علىطفيفةإصالحاتاآلن

.(١٥/١٠/٢٠٢٠–١٣رقمتقريرالمتحدة،

٢٥٩ضمنهامنأميركي،دوالرمليون١٣٧حواليمجموعهامساهمة٣١٩نحومانحا٩١ًًقّدملتاريخه،•

والحمايةالغذائيواألمنوالتربيةالصحةقطاعاتضمنتوزعتماديةمساهمة60وعينيةمساهمة

.(١/١١/٢٠٢٠–https://dcp.pcm.gov.lbالدوليةللمساعداتالوطنيةالمنصة)المنازلوتأهيل

تداعياتلمواجهة٢٠٢٠آب١٤فيأطلقتهالذياإلنسانيالنداءخاللمنالمتحدة،األمممنظمةتسعى•

مرحلةفيوالحرجةالملحةللحاجاتلالستجابةأميركيدوالرمليون٣٥٤،٩تأمينإلىالمرفأ،انفجار

شخصألف٣٠٠تستهدفمشروعا١١٩خاللمنالعمليتماآلنلغاية.أشهرثالثةلمدةالمبكرالتعافي

تملتياالمبالغقيمةوصلتحيثوالتربية،والمأوىوالحمايةالغذاءوسالمةالصحةمجاالتفيتتوزع

خارجمنتأمينهاتمأميركيدوالرمليون١٩إلىباإلضافةأميركي،دوالرمليون١٠١،٦إلىتأمينها

.(١٥/١٠/٢٠٢٠–١٣رقمتقريرالمتحدة،األممفياإلنسانيةالشؤونتنسيقمكتب)اإلنسانيالنداءإطار

اللخنقديةماليةمساعدةأوالتأهيلإلعادةإمامباشراًًدعماًًالحجمومتوسطةصغيرةمؤسسة١٢تلقت•

سيتمحيثالحجم،ومتوسطةصغرىمؤسسات٢٠٧دعمتماالستجابة،بدايةومنذ.التقريرإعدادفترة

األممفيةاإلنسانيالشؤونتنسيقمكتب)المقبلةاألسابيعخاللإضافيةمؤسسة١٢٤استهدافعلىالعمل

.(١٥/١٠/٢٠٢٠–١٣رقمتقريرالمتحدة،

علىواحدنوعإلىيحتاجمبنى١،٨٠٠منأكثرأنتبينحيثاالستجابة،بدايةمنذمبنى٧،٨٨٠تقييمتم•

لديهمبنى٤٠٠وحواليالصحية،والنظافةالصحيوالصرفالمياهمجالفيالدعمأو/والتدخلمناألقل

قدمضخة٥٣٨ومياهخزان٥،٩٨٠أنتبينذلك،إلىباإلضافة.الرئيسيةبالشبكةالربطفيمشاكل

–١٣رقمتقريرالمتحدة،األممفياإلنسانيةالشؤونتنسيقمكتب)االنفجارجراءمنتضررت

١٥/١٠/٢٠٢٠).

وتم.مبنى٩٥٧فييعيشونشخصا١٩،٩٢٢لـالمياهإمداداتوصالتإنشاءأعيداالستجابة،بدايةمنذ•

خطفيتسربا٨٠ًًأصلمن٢٥إصالحتمكما.مضخة٢٣٥ومياهخزان٣،٣٧٢مجموعهماتركيب

.(١٥/١٠/٢٠٢٠–١٣رقمتقريرالمتحدة،األممفياإلنسانيةالشؤونتنسيقمكتب)المياهأنابيب

والذينباالنفجارتأثرواالذينالسكانمن٤،٢٨٠علىنقديةتوزيععملياتالعالمياألغذيةبرنامجبدأ•

أشهر،ستةلفترةاللبنانيةبالليرةيعادلهماأوأمريكياًًدوالرا٢٥٠ًًقدرهشهريتحويلعلىسيحصلون

إلىحاليةأسرة١٥،٠٠٠منالدعمبرنامجمنالمستهدفةاألسرنطاقتوسيععلىجارالعملبأنعلماًً

.(٢٠٢٠سبتمبر/أيلولالعالمي،األغذيةبرنامج)٥٠،٠٠٠

راإلعماوإعادةللتعافيإطاروضععلىالمتحدةاألمممنظمةشركاءمعالعالمياألغذيةبرنامجيعمل•

العالمي،يةاألغذبرنامج(لالستجابةوالبعيدوالمتوسطالقصيرالمدىعلىالتدخلأولوياتسيحددالذي

.(٢٠٢٠سبتمبر/أيلول

أبرز محطات االستجابة 

تنسيق االستجابة

ًالعمليات تفعيلًغرفة

ًللجيشً (FER)المتقدمة

تفعيل غرفة العمليات 

الوطنية
(DRM)

االتحاد األوروبي

ًتفعيلًآليةًالتعاونًمعًاإل تحاد

األوروبيًلطلبًالمساعدات

(DRM)

التنسيق الوطني

ً إعدادًإطارًعامًاالستجابة

(DRM, PMU)الوطنيةً

تنسيق المساعدات الصحية

إنشاءًلجنةًوطنيةًلدىً

رئاسةًالحكومةًلتنسيقً

المساعداتًالطبية

تنسيق المساعدات  

الدولية

إطالقًالمنصةًالوطنيةً

ًالمساعداتًالدولية لمتابعة

٦

آب

٧
آب

٤
آب

٥
آب

١٣
آب

١٤
آب

٢٨
آب

النداء االنساني

لنداءًلبنانOCHAإطالقً

اإلنسانيًللمساعدات

انفجار مرفأ 
بيروت

أيلول

استجابة لبنان

منظمةًتستجيبًفي٤٥٩

مختلفًالمحاور

وت  ي ٢-( ٨)التقرير رقم –كارثة انفجار مرفأ بير
ين الثان  ٢٠٢٠تشر
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نسبة الفحوصات اإليجابية

١٣،٩٪

٩٠
مستخدم

٩١
ممول

٢٥٩
تحويالتًعينية

٦٠
تحويالتًنقدية

٣،٧٣٤
االستماراتً

١١٥
مساعداتً

المستشفيات

٢٢٦
مساعداتًلجهاتً

مختلفة

٣١٩
مجموعًالتحويالت

١٣٧،٤٦٨،٠٩١ $
مجموعًالهبات

التحويالت النقدية حسب الممول

ص الوضع العام
ّ
ملخ

٢٠٥منأكثروقوععنأسفرممابيروتمرفأفيالمخزنةاألمونيومنتراتمنكبيرةكميةانفجرتحيث٢٠٢٠،أغسطس/آب٤فيلبنانضربتالتيالمدمرةالكارثةمنأشهرثالثةبعد
وفقااالقتصاديةالخسائرمندوالرمليار٣،٥إلى٢،٩إلىباإلضافة،أمريكيدوالرمليار٤،٦و٣،٨بينقّدرتومحيطهالمرفأمنطقةفيجسيمةوأضرارإصابة٦،٥٠٠منوأكثرضحايا

لالستجابةالالزمةالموارديكلتحرإنسانينداءالمتحدةاألممأطلقتوقد،الكارثةهذهتداعياتلمواجهةلبنانإلىالمساعدةبتقديمالدولتستمر،بيروتفيالدوليللبنكالسريعةاألضرارلتقييم
.لجيشلالمتقدمةالعملياتغرفةمعبالتنسيقالمتضررةالمجتمعاتدعمإلىالراميةالجهودإلىوالدوليةالوطنيةالمنظماتمئاتانضمتكما،الملحةاإلنسانيةلالحتياجات

معالتواصل،يةالحما،الشتاءموسمقبلالمتضررةالمنازلتأهيلإعادةصعيدعلىملّحةاحتياجاتوجوداستمرارإلىالمستجيبةوالمحليةالدوليةالمنظماتعنالصادرةالتقاريرتفيد
جداالصغيرةاتالمؤسسمناألكبرالعددوأنخاصةالمتضررةالمنطقةفيللعائالتالماديةالمساعداتتأمينإلىباإلضافةواالجتماعيالنفسيالدعم،الغذائياألمن،المتضررةالمجتمعات

بمعدلمتصاعدةبصورةكورونابفيروساإلصاباتأعدادتتزايد،نفسهالوقتفي.طالتهاالتيالجسيمةاألضراربسببانتاجهااستئنافعلىقادرةغيرتزالالالحجموالمتوسطةوالصغيرة
اتوالتجهيزبالمعداتنقصيرافقهللمرضىالمركزةالعنايةأسّرةفيالحادالنقصإلىباإلضافة%١٣،٩إلىاألخيريناألسبوعينخاللوصلإيجابيةفحوصاتومعدليوميا ًإصابةألف

.الشخصيةالحمايةومعداتالطبية

المطلوبةالطبيةالخدماتقديمتفيلالستمرارللمستشفياتالطبيةالمساعداتبتقديمالمتبرعينمنعددإلىباإلضافةوالمحليةالدوليةالمنظمات،الصديقةالدولتستمر،األوضاعتفاقمظلفي

الخاصةالمستشفياتقدرةزيادةإلىباإلضافةCOVID-19لمرضىاألسرةعددلزيادةاستراتيجيتهابتطبيقالعامةالصحةوزارةتقومكما،(http://dcp.pcm.gov.lb)المرحلةلمواجهة
الداخليةووزارةالعامةحةالصوزارةمعبالتنسيقكورونافيروسلمواجهةالوقائيةواإلجراءاتالتدابيرلمتابعةالوطنيةاللجنةتتابعنفسه،الوقتفي.المرضىومعالجةالستقبالوالحكومية

اإلصاباتأعدادفيحاداًًارتفاعاًًشهدتالتيالبلداتفيالمناسبةالتدابيرواتخاذباإلقفالالمتعلقةالمناسبةالقراراتالتخاذأسبوعيبشكلالبلدياتصعيدعلىمحلياًًالفيروستفشيوالبلديات
.(https://bit.ly/DRM-RiskLevelInMunicipalities)الفيروسانتشارمنللحد

عدد المستشفيات التي
تستقبل مصابين

٣١

مجموع الحاالت النشطة

٣٩،٠٧٠

مجموع حاالت الوفاة

٦٤٣

مجموع اإلصابات في القطاع الصحي

١،٤٢٨

مجموع اإلصابات

٢٠٢٠منذ شباط 

٨٢،٦١٧

 آخر تطّوراتCOVID-19

http://drm.pcm.gov.lb: التقريرًاليوميًلإلصابات

المساعدات الدولية

علىًموقعًالمنص لكارثةًانفجارًبيروًت المساعداتًضمنًإطارًاإلستجابًة ةًالوطنيًةيمكنًالحصولًعلىًكافةًتفاصيًل
المساعداتًالدولية https://dcp.pcm.gov.lb: لتنسيًق

المساعدات المباشرة للدول

منأطنان٣البرتغالقدمت٢٠٢٠األولتشرين١٣في

المالبسمنطنًا٤٥بـمالطاوتبرعت،الطبيةالمساعدات

."دفا"منظمةخاللمن

فياللبنانيونالمغتربونتبرع،٢٠٢٠األولتشرين١٥في

رفةغخاللمنبشريلمستشفىطبيةبإمداداتأستراليا

.للجيشالمتقدمةالعمليات

وت  ي ٢-( ٨)التقرير رقم –كارثة انفجار مرفأ بير
ين الثان  ٢٠٢٠تشر
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المسكن

عدد األبنية المهددة 

منطقة المدور38.5%•

منطقة رميل53.3•

منطقة الصيفي6.7%•

منطقة المرفأ1.5%•

أبرز نتائج المسحالتوصيات العامة

ملخص أعمال التدخل في 

المناطق المتضررة

المجموع 

التراكمي

آخر التحديثات 

خالل مدة إعداد 

التقرير

عددًالمنازلًالتيًتمًتقييمها
٣٧،٠٤٤٠

عددًالمنازلًالتيًتمتًإعادةً

تأهيلها

٢،٨٥٠١٥٠

عددًالمنازلًالمستقرًوضعها
١٩٠

المنازلًالتيًتمًإخالؤهاعدد
٧٢٠

عددًالمنازلًالتيًماًزالتًقيد

الترميم

٦،٣٧٦١،٩٧٦

غيرًالحكوميةًعددًالمنظمات

المعنية

٥٧١

.٣٠/١٠/٢٠٢٠(FER)للجيشالمتقدمةالعملياتغرفة

فوضى،أحلىأكتد،بيروت،سطوح:المأوىبقطاعتعنىمنظمة٥٧هناك
AVSI،دوكراسالبركة،بيتوشبابيك،بيت،DPNA،األخضر،لبنانجمعية

،LOTاللبناني،األحمرالصليبلبنان،إغاثة،INTERSOS،IOCCالميالد،بيت

ناديخير،رشةأساند،جمعيةوشركاءه،أوريونالعطاء،فرحنساند،مدير،

سان،االنابنالدولية،التضامنالطفولة،إنقاذبدا،صاربيروت،أرزروتاري

قاذاإلنهيئةالعالمية،الرؤيةاإلنمائي،المتحدةاألممبرنامجبيروت،تنمية
،CISP،شريك،كريتاسبسمة،شربل،مارعائلةاجيالنا،الفرنسية،اإلسالمية

CONCERN WW،FRONT LINE ENGINEERS،لبنان،قلبGROUND
ZERO،معوض،رينيهSOLIDARITY،التنميةالعملالعالمية،األغذيةمنظمة

FDCD،LIVEحدود،بال LOVE BEIRUT،زيتونة،بسمةARC EN CIEL،بناء

،LOYAC،ANERA،NEOاللبناني،الخضرحزب،UTOPIA،NRCبيروت،

LEADERS،ECAC.

بانعلماًً؛فردا٢،١٧٩ًًإلىوصلت،دوالر٦٠٠قدرهاواحدةلمرةنقديةأسريةمنحة٦٤١الالجئينلشؤونالمتحدةاألمممفوضةقدمت،األولتشرين١٩و٨بينالممتدةالفترةخالل•

المأوىقطاعيفياستجابتهاالمفوضيةوتركز.بسيطةإصالحاتبإجراءلهاللسماحمتوسطأوطفيفبشكلمنازلهاتضررتضعيفةأسرة١١،٥٠٠حواليباإلجماليستهدفالبرنامج

.(١٩/١٠/٢٠٢٠–بيروتمرفأانفجار:لبنانفيالالجئينلشؤونالمتحدةاألمممفوضية)المتضررينمنشخص١٠٠،٠٠٠منأكثرإلىمباشربشكلللوصولتسعىوهيوالحماية

ديمتقاجلمنمتخصصينوحرفيينتراثومهندسي،لآلثارالدوليالمجلسشبكةمنخبيرا٢٠ًًمنأكثرإلىباإلضافةلآلثارالعامةالمديريةمعالالجئينلشؤونالمتحدةاألمممفوضيةتعمل•

انفجارات:لبنانبشأننالالجئيلشؤونالمتحدةاألمممفوضية)واإلعمارالتأهيلإعادةمرحلةفيالمتخصصينوالحرفيينالمقاولينمعوالعمل،التراثيةاألبنيةوإدارةوالرصدالفنيةالمشورة

.(١٩/١٠/٢٠٢٠–بيروتمرفأ

مجموعهماالبرنامجهذايستهدفحيثالمتحدة،األمممنظمةفياإلنسانيةالشؤونتنسيقمكتبقبلمناإليجارمقابلالنقدتأمينبرنامجخاللمنأسرة١٨٨دعمتماالستجابة،بدايةمنذ•

منوالبالط،وزقاقورميلحمودوبرجوالباشورةاألشرفيةمنطقةفياألولالمستوىمنمنازلهافيطفيفةإصالحاتمنمتضررةأسرة٤٨٤اآلن،لغايةاستفادتكما.أسرة١٤،٥٠٠

–١٣رقمتقريرالمتحدة،األممفياإلنسانيةالشؤونتنسيقمكتب)الثانيالمستوىمنشقة١،٠١٥علىطفيفةإصالحاتاآلنلغايةأجريتقييمها،تمشقة٢٢،٠٠٠أصل

١٥/١٠/٢٠٢٠).

 وت ي لل: ٢٠٢٠آب ٤انفجار بير
 
ي النهان

 
ي تقرير التقييم االنشان

 
مبان

بيروتًوغرفةًالعملياتًالمتقدمةًللجيش وبلديًة العلياًلإلغاثةًووزارةًاألشغالًالعامةًوالنقلًوالمديريةًالعامةًلآلثار،ًتشرينًاألولً (FER)أجراهًاتحادًالمهندسينًاللبنانييًن .٢٠٢٠والهيئًة

للجيشلمتقدمةاالعملياتوغرفةبيروتوبلديةاللبنانيينالمهندسيناتحادأجراهالذياألضرارتقييمًًًأظهر

(FER)عقاًرا٣،٠٤٠علىلآلثار،العامةوالمديريةوالنقلالعامةاألشغالووزارةلإلغاثةالعلياوالهيئة

٢٥٠الجزئي،أوالكليباالنهيارمهدداًًمبنى٣٠٠ًًهناكأناالنفجار،منطقةفيمبنى٢،٥٠٠ًًبينهامن

بخطرمهددتراثيمبنى١٠٠إلىباإلضافةمشققة،مبنى٥٥٠واألجزاء،بعضفيللفصلعرضةمبنى

.االنهيار

وت  ي ٢-( ٨)التقرير رقم –كارثة انفجار مرفأ بير
ين الثان  ٢٠٢٠تشر
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الصحة

سالمة الغذاء

سلةًغذائية
(جديدة)١،٧٦٦

وجباتًساخنة
(جديدة)٢٦،٢٢٧

حصصًغذائية
(جديدة)٥٠٠

التعليمالحماية

إدارة نفايات االنفجار

ونقابةللجيشقدمةالمتالعملياتوغرفةالعامةالصحةوزارةمعبالتعاونالوزراءمجلسرئاسةلدىالطبيةالمساعداتلتنسيقالوطنيةاللجنةتواصل•

الجهاتمعالمستمرةالمتابعةإلىباإلضافة،والمعداتواإلمداداتاألدويةحيثمنالطبيالقطاعاحتياجاتورصدتقييمالخاصةالمستشفيات

.الصحيالقطاعلدعمإضافيةونقديةعينيةمواردلتأمينالمانحة

جلساتتنظيمذلكفيبماالمتضررةللمجتمعاتالصحيالدعمبتقديممختلفةودوليةوطنيةمنظماتتقوم،المتحدةلألممالمنسقةاالستجابةخاللمن•

بينمن.األدويةتوفيرو،العقليةالصحةوخدمات،للمصابينالصحيةوالرعاية،المنزليةالطبيةواالستشارات،بالعنفالمتعلقةواالستشارات،التوعية

International،الصدراإلمامومؤسسة،الدوليةالمسنينمساعدةومنظمة،عاملجمعيةالمنظمات Medical Corps،المقاصدومنظمة،

للقيمالدوليةوالرابطة،مخزوميومؤسسة(IOCC)الدوليةاألرثوذكسيةالمسيحيةالخيريةوالجمعيات،كاريتاس،للسكانالمتحدةاألمموصندوق

مكتب)التشغيلإعادةومركز،الدوليةاإلغاثةومنظمة،(MDM)العالمأطباء،اليسوعيينالالجئينوخدمة،الدوليالتضامنودائرة،اإلنسانية

.(١٥/١٠/٢٠٢٠–١٣رقمتقرير،اإلنسانيةالشؤونتنسيق

Internationalمنظمةقدمت،لتاريخه• Medical Corpsالشخصيةالحمايةمعدات(PPE) ا ًمرفق٢٧على–والقفازاتاألقنعةذلكفيبما–

ومعقمات،جراحيةوأدوات،جراحيةوأقنعة،وضمادات،وقفازاتKN95أقنعةذلكفيبمامرفقا ٢٣ًعلىطبيةوإمدادات،صحيةالرعايةلل

(IMC،٢٠٢٠األولتشرين٨،٢٢رقمتقرير).

ةالمتقدمالجيشعملياتغرفةمعتتعاونحكوميةغيرمنظمة٣٦هناك

أحلىاالجتماعية،الخيرأحباب:وهيالعاملةالقوىمنصةإلىالولوجيمكنها

كن،المبراتكشافجذورنا،شريك،اإللهية،العنايةبيتبنين،فوضى،

نانيون،لبالعالمية،الرؤيااالنسان،ابنخير،رشةصغيرة،دفشةإيجابي،

.الغدبنانلوالثقافية،االجتماعيةللخدماتالكبرىالدينصالحالمحتاج،أطعم

لألشخاصغذائيةمساعدات(جديدةمساعدة٢٨،٤٩٢منها)٣٤٣،١٦٨تقديمتملتاريخه،

باألمنيينالمعنوشركائهاللجيشالمتقدمةالعملياتغرفةخاللمنالمتضررةالمناطقفي

الخاصالقطاعالمحلية،المنظماتالدولية،المنظماتالمتحدة،األمممنظمات)الغذائي

.(ومتطوعون

بـ :قامتًمنظماتًاألممًالمتحدةًمنذًبدايةًاالستجابًة
. وجبةًجاهزةًساخنة٢٠٩،٠٥٣توزيعً-

يشكل٨٢،٨٤١ًدعمً- ًًبمساعداتًغذائيةًممًا .  منًاالحتياجاتًالمحددة% ٧٢شخصا

ـً- .  مستفيدا٢٧،٤٧١ًًتقديمًمساعداتًماديةًنقديةًل

. مستفيدا٢،٢٤١ًًتقديمًقسائمًطعامًلـً-

التأهيلًومساعداتًنقدية٢٠٧مساعدةً- ًالحجمًبأعمالًإعادًة وصغيرةًومتوسطة .مؤسساتًصغيرةًجدًا

.  مستفيداًًمنًخاللًبرنامجًالنقدًمقابلًالعمل٧٥مساعدةً-

.منًالمخزونًالذيًتأثرًباالنفجار% ٨٠طناًًمنًطحينًالقمحًمماًيشكل١٢،٥٠٠ًتقديمً-

تمكنتًمنظماتًاألممًالمتحدةًمن :منذًبدايةًاالستجابةً،
منًالمخاطرًلـً• .مستفيدا١١،٢٣١ًًتقديمًخدماتًالحمايةًوالدعمًفيًمواجهةًالعنفًوالتخفيًف

واستشاراتًلـً• .  مستفيدا١٠،٧١٨ًًتقديمًحلقاتًتوعيًة

. مستفيداًًمنًالمجتمعاتًالمتضررةًفيًنشاطاتًحمايةًاألطفال٦،٤٣٠إشراكً•

ـً• .  مستفيدا٣،٩٦٦ًًتقديمًدعمًنفسيًاجتماعيًمتخصصًل

ـً• .مستفيدا٤١٦ًًتقديمًدعمًماديًمباشرًل

ترميمتابعةممختلفونوشركاءاليونسكومعالعاليوالتعليمالتربيةوزارةتواصل•

مويلالتفيالنقصلتغطيةالالزمةالماليةالمواردوتحريكالمتضررةالمدارس

-(%٦٤.٤)الخاصةوالجامعات(٪٤٩)المتضررةالخاصةالمدارسلتأهيل

.٢٠٢٠األولتشرين،العاليوالتعليمالتربيةوزارةقريرت

لألطفالدعمالبتقديموالدوليةالوطنيةالمنظماتمختلفتقوم،االستجابةبدايةمنذ•

برجويتونالزوكرمواألشرفيةوالكرنتيناالمدورمنطقةفيالمتضررةالمناطقفي

ةالعمريالفئاتمختلفمناألطفالمناآلالفشاركحيث،والشياحالبراجنة

تنسيقمكتب-)وفنيةرياضيةوأنشطة،النفسيالدعموأنشطة،ترفيهيةأنشطةب

.(٨،١٥/١٠/٢٠٢٠رقمتقرير،اإلنسانيةالشؤون

،تيناوالكرنوالجعيتاويالبسطةمنطقةفيالحكوميةغيرأقرأأناجمعيةتنظم•

قونيلتحاألطفالمنالعديدأنكما،وآبائهمللمتعلميناألميةمحولدعمدروسا ً

منظمةتواصلكما.لالجئينالنرويجيالمجلسمنبدعمتعليميةبخدمات

"HOOPS"قتنسيمكتب-والشبابللمراهقينالرياضةتطويرأنشطةدعم

.٨،١٥/١٠/٢٠٢٠رقمتقرير،اإلنسانيةالشؤون

بينبالتعاونالكرنتينامنطقةفياالنفجارعنالناتجةالنفاياتفرزفيالمباشرة•

UNHABITATوجمعيةبيروتفياألميركيةوالجامعةLRIفيالشركاءمنوغيرهم

.الجبالإلىاألنقاضنقلمشروعإطار

إعادةتشجيعخاللمنالنفاياتتحويلمشروعبتمويلالدوليةللتنميةاألمريكيةالوكالةتقوم•

ECODITشركةتنفذهالذيالتدويروإعادةاالستخدام LLCقيتعلمفصلتقنيتقييمإجراءعبر

Rapidعنوانتحتالزجاجتدويربإعادة Comparative Analysis of Available

options for Managing Broken Glass from the Beirut Explosion

سيتمالتيالهدموالبناءنفاياتكمياتليستوعبالكرنتيناموقعتوسيعتم،الراهنالوقتوفي•

المتقدمةالعملياتغرفةتقرير)النفاياتإلدارةالمتكاملةالخطةمناالنتهاءيتمحتىفرزها

.(٣٠/١٠/٢٠٢٠٩،للجيش

:للمعلومات
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