كارثة انفجار مرفأ ربيوت
التقرير رقم -٨-
ر
 ٢تشين
الثان ٢٠٢٠
ي

يتوجه التقرير األسبوعي إلى الرأي العام وهو يسلّط الضوء على
مختلف جوانب استجابة مختلف األفرقاء والشركاء المحليين والدوليين
لكارثة مرفأ بيروت من حيث تنسيق وتحريك الموارد لتلبية احتياجات
المتضررة.
المواطنين والمقيمين في المنطقة
ّ

تهدف خطة استجابة الحكومة اللبنانية لكارثة انفجار بيروت إلى إنقاذ
األرواح ،تأمين اإلغاثة والمساعدة األساسية للمتضررين ،إعادة الوضع إلى
ما كان عليه من خالل خطة تعافي متكاملة تشمل القطاعات الصحية
واالقتصادية واالجتماعية والتربوية والبيئية.

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

 أبرز العناوين
•

ال ،وترميم  ٢،٨٥٠منز ً
منذ بداية االستجابة ،تم تقييم  ٣٧،٠٤٤منز ً
ال ،وما زال  ٦،٣٧٦منزالًً قيد الترميم
في المناطق المتضررة بمساعدة  ٥٧منظمة (تقرير غرفة العمليات المتقدمة للجيش.) ٣٠/١٠/٢٠٢٠ ،

•

تنسق  ٢٣منظمة مع غرفة العمليات المتقدمة للجيش لتأمين الغذاء لألسر المحتاجة في المنطقة المتضررة. .
صة غذائية (تقرير غرفة العمليات المتقدمة للجيش،
حتى اآلن ،تم توزيع ما مجموعه  ٣٤٣،١٦٨ح ّ
.) ٣٠/١٠/٢٠٢٠

•

أظهر تقييم األضرار الذي أجراه اتحاد المهندسين اللبنانيين وبلدية بيروت وغرفة العمليات المتقدمة للجيش
عقارا
) (FERوالهيئة العليا لإلغاثة ووزارة األشغال العامة والنقل والمديرية العامة لآلثار ،على ٣،٠٤٠
ً
مبنى مهددًاً باالنهيار الكلي أو الجزئي٢٥٠ ،
ًً
مبنى في منطقة االنفجار ،أن هناك ٣٠٠
ًً
من بينها ٢،٥٠٠
مبنى عرضة للفصل في بعض األجزاء ،و ٥٥٠مبنى مشققة ،باإلضافة إلى  ١٠٠مبنى تراثي مهدد بخطر
االنهيار (انفجار ميناء بيروت في  ٤أغسطس  : ٢٠٢٠تقرير التقييم االنشائي النهائي للمباني – اتحاد
المهندسين اللبنانيين في بيروت – تشرين األول .) ٢٠٢٠

•

منذ بداية االستجابة ،تم دعم  ١٨٨أسرة من خالل برنامج تأمين النقد مقابل اإليجار من قبل مكتب تنسيق
الشؤون اإلنسانية في منظمة األمم المتحدة ،حيث يستهدف هذا البرنامج ما مجموعه  ١٤،٥٠٠أسرة .كما
استفادت لغاية اآلن ٤٨٤ ،أسرة متضررة من إصالحات طفيفة في منازلها من المستوى األول في منطقة
األشرفية والباشورة وبرج حمود ورميل وزقاق البالط ،ومن أصل  ٢٢،٠٠٠شقة تم تقييمها ،أجري لغاية
اآلن إصالحات طفيفة على  ١،٠١٥شقة من المستوى الثاني (مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية في األمم
المتحدة ،تقرير رقم .) ١٥/١٠/٢٠٢٠ – ١٣

•

لتاريخه ،قدّم  ٩١مانحًا ً نحو  ٣١٩مساهمة مجموعها حوالي  ١٣٧مليون دوالر أميركي ،من ضمنها ٢٥٩
مساهمة عينية و 60مساهمة مادية توزعت ضمن قطاعات الصحة والتربية واألمن الغذائي والحماية
وتأهيل المنازل (المنصة الوطنية للمساعدات الدولية .) ١/١١/٢٠٢٠ – https://dcp.pcm.gov.lb

•

تسعى منظمة األمم المتحدة ،من خالل النداء اإلنساني الذي أطلقته في  ١٤آب  ٢٠٢٠لمواجهة تداعيات
انفجار المرفأ ،إلى تأمين  ٣٥٤،٩مليون دوالر أميركي لالستجابة للحاجات الملحة والحرجة في مرحلة
التعافي المبكر لمدة ثالثة أشهر .لغاية اآلن يتم العمل من خالل  ١١٩مشروعا تستهدف  ٣٠٠ألف شخص
تتوزع في مجاالت الصحة وسالمة الغذاء والحماية والمأوى والتربية ،حيث وصلت قيمة المبالغ التي تم
تأمينها إلى  ١٠١،٦مليون دوالر أميركي ،باإلضافة إلى  ١٩مليون دوالر أميركي تم تأمينها من خارج
إطار النداء اإلنساني (مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية في األمم المتحدة ،تقرير رقم .) ١٥/١٠/٢٠٢٠ – ١٣

•

تلقت  ١٢مؤسسة صغيرة ومتوسطة الحجم دعمًا ً مباشراًً إما إلعادة التأهيل أو مساعدة مالية نقدية خالل
فترة إعداد التقرير .ومنذ بداية االستجابة ،تم دعم  ٢٠٧مؤسسات صغرى ومتوسطة الحجم ،حيث سيتم
العمل على استهداف  ١٢٤مؤسسة إضافية خالل األسابيع المقبلة (مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية في األمم
المتحدة ،تقرير رقم .) ١٥/١٠/٢٠٢٠ – ١٣

•

تم تقييم  ٧،٨٨٠مبنى منذ بداية االستجابة ،حيث تبين أن أكثر من  ١،٨٠٠مبنى يحتاج إلى نوع واحد على
األقل من التدخل و/أو الدعم في مجال المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية ،وحوالي  ٤٠٠مبنى لديه
مشاكل في الربط بالشبكة الرئيسية .باإلضافة إلى ذلك ،تبين أن  ٥،٩٨٠خزان مياه و ٥٣٨مضخة قد
تضررت من جراء االنفجار ( مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية في األمم المتحدة ،تقرير رقم – ١٣
.) ١٥/١٠/٢٠٢٠

•

منذ بداية االستجابة ،أعيد إنشاء وصالت إمدادات المياه لـ  ١٩،٩٢٢شخصا يعيشون في  ٩٥٧مبنى .وتم
تركيب ما مجموعه  ٣،٣٧٢خزان مياه و٢٣٥مضخة .كما تم إصالح  ٢٥من أصل  ٨٠تسربًا ً في خط
أنابيب المياه (مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية في األمم المتحدة ،تقرير رقم .) ١٥/١٠/٢٠٢٠ – ١٣

•

بدأ برنامج األغذية العالمي عمليات توزيع نقدية على  ٤،٢٨٠من السكان الذين تأثروا باالنفجار والذين
سيحصلون على تحويل شهري قدره  ٢٥٠دوالرًاً أمريكيًا ً أو ما يعادله بالليرة اللبنانية لفترة ستة أشهر،
علمًا ً بأن العمل جار على توسيع نطاق األسر المستهدفة من برنامج الدعم من  ١٥،٠٠٠أسرة حالية إلى
( ٥٠،٠٠٠برنامج األغذية العالمي ،أيلول/سبتمبر.) ٢٠٢٠

•

يعمل برنامج األغذية العالمي مع شركاء منظمة األمم المتحدة على وضع إطار للتعافي وإعادة اإلعما ر
الذي سيحدد أولويات التدخل على المدى القصير والمتوسط والبعيد لالستجابة) برنامج األغذية العالمي،
أيلول/سبتمبر.) ٢٠٢٠

 أبرز محطات االستجابة
انفجار مرفأ
بيروت

٤
آب

تفعيل غرفة العمليات
الوطنية
)(DRM

االتحاد األوروبي
تفعيل ًآليةًالتعاونًمعًاإلتحاد ً
األوروبيًلطلبًالمساعدات
() DRM

٥
آب

٦
آب

تنسيق االستجابة
تفعيل ًغرفة ًالعمليات
المتقدمة ًللجيشً() FER

التنسيق الوطني
إعدادًإطارًعامًاالستجابة ً
الوطنيةً() DRM, PMU

٧
آب

١٣
آب

تنسيق المساعدات الصحية
إنشاءًلجنةًوطنيةًلدى ً
رئاسةًالحكومةًلتنسيق ً
المساعداتًالطبية

كارثة انفجار مرفأ ربيوت – التقرير رقم ( ٢ - ) ٨ر
الثان ٢٠٢٠
تشين
ي

النداء االنساني
إطالقً OCHAلنداءًلبنان
اإلنسانيًللمساعدات

١٤
آب

٢٨
آب

تنسيق المساعدات
الدولية
إطالقًالمنصةًالوطنيةً
لمتابعة ًالمساعداتًالدولية

استجابة لبنان
 ٤٥٩منظمةًتستجيب ًفي
مختلف ًالمحاور

أيلول

ّ
 ملخص الوضع العام
بعد ثالثة أشهر من الكارثة المدمرة التي ضربت لبنان في  ٤آب /أغسطس ٢٠٢٠ ،حيث انفجرت كمية كبيرة من نترات األمونيوم المخزنة في مرفأ بيروت مما أسفر عن وقوع أكثر من ٢٠٥
ضحايا وأكثر من  ٦،٥٠٠إصابة وأضرار جسيمة في منطقة المرفأ ومحيطه قدّرت بين  ٣،٨و ٤،٦مليار دوالر أمريكي ،باإلضافة إلى  ٢،٩إلى  ٣،٥مليار دوالر من الخسائر االقتصادية وفقا
لتقييم األضرار السريعة للبنك الدولي في بيروت ،تستمر الدول بتقديم المساعدة إلى لبنان لمواجهة تداعيات هذه الكارثة ،وقد أطلقت األمم المتحدة نداء إنساني لتحريك الموارد الالزمة لالستجابة
لالحتياجات اإلنسانية الملحة ،كما انضمت مئات المنظمات الوطنية والدولية إلى الجهود الرامية إلى دعم المجتمعات المتضررة بالتنسيق مع غرفة العمليات المتقدمة للجيش.
ملحة على صعيد إعادة تأهيل المنازل المتضررة قبل موسم الشتاء ،الحماية ،التواصل مع
تفيد التقارير الصادرة عن المنظمات الدولية والمحلية المستجيبة إلى استمرار وجود احتياجات ّ
المجتمعات المتضررة ،األمن الغذائي ،الدعم النفسي واالجتماعي باإلضافة إلى تأمين المساعدات المادية للعائالت في المنطقة المتضررة خاصة وأن العدد األكبر من المؤسسات الصغيرة جدا
والصغيرة والمتوسطة الحجم ال تزال غير قادرة على استئناف انتاجها بسبب األضرار الجسيمة التي طالتها  .في الوقت نفسه ،تتزايد أعداد اإلصابات بفيروس كورونا بصورة متصاعدة بمعدل
أسرة العناية المركزة للمرضى يرافقه نقص بالمعدات والتجهيزات
ً
ألف إصابة
يوميا ومعدل فحوصات إيجابية وصل خالل األسبوعين األخيرين إلى  % ١٣،٩باإلضافة إلى النقص الحاد في ّ
الطبية ومعدات الحماية الشخصية .
في ظل تفاقم األوضاع ،تستمر الدول الصديقة ،المنظمات الدولية والمحلية باإلضافة إلى عدد من المتبرعين بتقديم المساعدات الطبية للمستشفيات لالستمرار في تقديم الخدمات الطبية المطلوبة
لمواجهة المرحلة  ،) (http://dcp.pcm.gov.lbكما تقوم وزارة الصحة العامة بتطبيق استراتيجيتها لزيادة عدد األسرة لمرضى  COVID-19باإلضافة إلى زيادة قدرة المستشفيات الخاصة
والحكومية الستقبال ومعالجة المرضى .في الوقت نفسه ،تتابع اللجنة الوطنية لمتابعة التدابير واإلجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا بالتنسيق مع وزارة الصحة العامة ووزارة الداخلية
والبلديات تفشي الفيروس محليًا ً على صعيد البلديات بشكل أسبوعي التخاذ القرارات المناسبة المتعلقة باإلقفال واتخاذ التدابير المناسبة في البلدات التي تشهد ارتفاعًا ً حاداًً في أعداد اإلصابات
للحد من انتشار الفيروس ). (https://bit.ly/DRM-RiskLevelInMunicipalities

 آخر ّ
تطورات COVID-19
التقريرًاليوميًلإلصاباتhttp://drm.pcm.gov.lb :
مجموع اإلصابات
منذ شباط ٢٠٢٠

مجموع الحاالت النشطة

٣٩،٠٧٠

٨٢،٦١٧

مجموع حاالت الوفاة

مجموع اإلصابات في القطاع الصحي

٦٤٣

١،٤٢٨

عدد المستشفيات التي
تستقبل مصابين

٣١

نسبة الفحوصات اإليجابية

٪ ١٣،٩

 المساعدات الدولية
المساعدات المباشرة للدول
يمكنًالحصولًعلىًكافةًتفاصيلًالمساعداتًضمنًإطارًاإلستجابةًلكارثةًانفجارًبيروتًعلىًموقعًالمنصةًالوطنيةً
لتنسيقًالمساعداتًالدوليةhttps://dcp.pcm.gov.lb :

١٣٧،٤٦٨،٠٩١ $
مجموعًالهبات

١١٥
مساعداتً
المستشفيات

٣،٧٣٤
االستماراتً

٢٥٩
تحويالتًعينية

٩١

٩٠

٢٢٦

ممول

مستخدم

مساعداتًلجهاتً
مختلفة

٦٠

٣١٩

تحويالتًنقدية

مجموعًالتحويالت

التحويالت النقدية حسب الممول

في  ١٣تشرين األول  ٢٠٢٠قدمت البرتغال  ٣أطنان من
المساعدات الطبية ،وتبرعت مالطا بـ  ٤٥طنًا من المالبس
من خالل منظمة " دفا".
في  ١٥تشرين األول ، ٢٠٢٠تبرع المغتربون اللبنانيون في
أستراليا بإمدادات طبية لمستشفى بشري من خالل غرفة
العمليات المتقدمة للجيش .

كارثة انفجار مرفأ ربيوت – التقرير رقم ( ٢ - ) ٨ر
الثان ٢٠٢٠
تشين
ي

 المسكن
غرفة العمليات المتقدمة للجيش (. ٣٠/١٠/٢٠٢٠ ) FER
ملخص أعمال التدخل في
المناطق المتضررة

٣٧،٠٤٤

آخر التحديثات
خالل مدة إعداد
التقرير
٠

٢،٨٥٠

١٥٠

١٩

٠

٧٢

٠

٦،٣٧٦

١،٩٧٦

٥٧

١

المجموع
التراكمي

عددًالمنازلًالتيًتمًتقييمها
عددًالمنازلًالتيًتمتًإعادةً
تأهيلها
عددًالمنازلًالمستقرًوضعها
عدد المنازلًالتيًتمًإخالؤها

عددًالمنازلًالتيًماًزالتًقيد
الترميم
عددًالمنظمات غيرًالحكوميةً
المعنية

هناك  ٥٧منظمة تعنى بقطاع المأوى  :سطوح بيروت ،أكتد ،أحلى فوضى،
 ، AVSIبيت وشبابيك ،بيت البركة ،دوكراس  ، DPNA ،جمعية لبنان األخضر،
بيت الميالد ، IOCC ، INTERSOS ،إغاثة لبنان ،الصليب األحمر اللبناني، LOT ،
مدير ،نساند ،فرح العطاء ،أوريون وشركاءه ،جمعية أساند ،رشة خير ،نادي
روتاري أرز بيروت ،صار بدا ،إنقاذ الطفولة ،التضامن الدولية ،ابن االن سان،
تنمية بيروت ،برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ،الرؤية العالمية ،هيئة اإلنقاذ
اإلسالمية الفرنسية ،اجيالنا ،عائلة مار شربل ،بسمة ،كريتاس ،شريك، CISP ،
 ، FRONT LINE ENGINEERS ، CONCERN WWقلب لبنانGROUND ،
 ، ZEROرينيه معوض ، SOLIDARITY ،منظمة األغذية العالمية ،العمل التنمية
بال حدود ، LIVE LOVE BEIRUT ، FDCD ،بسمة زيتونة ، ARC EN CIEL ،بناء
بيروت ، NRC ، UTOPIA ،حزب الخضر اللبناني، NEO ، ANERA ، LOYAC ،
. ECAC ، LEADERS

• خالل الفترة الممتدة بين  ٨و  ١٩تشرين األول ،قدمت مفوضة األمم المتحدة لشؤون الالجئين ٦٤١منحة أسرية نقدية لمرة واحدة قدرها  ٦٠٠دوالر ،وصلت إلى  ٢،١٧٩فرد ًاً؛ علمًا ً بان
البرنامج يستهدف باإلجمال حوالي  ١١،٥٠٠أسرة ضعيفة تضررت منازلها بشكل طفيف أو متوسط للسماح لها بإجراء إصالحات بسيطة .وتركز المفوضية استجابتها في قطاعي المأوى
والحماية وهي تسعى للوصول بشكل مباشر إلى أكثر من  ١٠٠،٠٠٠شخص من المتضررين (مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين في لبنان :انفجار مرفأ بيروت –.) ٢٠٢٠/١٠/١٩
• تعمل مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين مع المديرية العامة لآلثار باإلضافة إلى أكثر من  ٢٠خبيرًاً من شبكة المجلس الدولي لآلثار ،ومهندسي تراث وحرفيين متخصصين من اجل تقديم
المشورة الفنية والرصد وإدارة األبنية التراثية ،والعمل مع المقاولين والحرفيين المتخصصين في مرحلة إعادة التأهيل واإلعمار (مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين بشأن لبنان  :انفجارات
مرفأ بيروت –.) ٢٠٢٠/١٠/١٩
• منذ بداية االستجابة ،تم دعم  ١٨٨أسرة من خالل برنامج تأمين النقد مقابل اإليجار من قبل مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية في منظمة األمم المتحدة ،حيث يستهدف هذا البرنامج ما مجموعه
 ١٤،٥٠٠أسرة .كما استفادت لغاية اآلن ٤٨٤ ،أسرة متضررة من إصالحات طفيفة في منازلها من المستوى األول في منطقة األشرفية والباشورة وبرج حمود ورميل وزقاق البالط ،ومن
أصل  ٢٢،٠٠٠شقة تم تقييمها ،أجري لغاية اآلن إصالحات طفيفة على  ١،٠١٥شقة من المستوى الثاني (مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية في األمم المتحدة ،تقرير رقم – ١٣
.) ١٥/١٠/٢٠٢٠

مبان
االنشان
 انفجار ربيوت  ٤آب  :٢٠٢٠تقرير التقييم
النهان لل ي
ي
ي

أجراهًاتحادًالمهندسينًاللبنانيينًوبلديةًبيروتًوغرفةًالعملياتًالمتقدمةًللجيش ) (FERوالهيئةًالعلياًلإلغاثةًووزارةًاألشغالًالعامةًوالنقلًوالمديريةًالعامةًلآلثارً،تشرينًاألولً. ٢٠٢٠

•
•
•
•

 38.5%منطقة المدور
 53.3منطقة رميل
 6.7%منطقة الصيفي
 1.5%منطقة المرفأ

ًًأظهر تقييم األضرار الذي أجراه اتحاد المهندسين اللبنانيين وبلدية بيروت وغرفة العمليات المتقدمة للجيش
عقار ا
) (FERوالهيئة العليا لإلغاثة ووزارة األشغال العامة والنقل والمديرية العامة لآلثار ،على ٣،٠٤٠
ً
مبنى مهددًاً باالنهيار الكلي أو الجزئي٢٥٠ ،
ًً
مبنى في منطقة االنفجار ،أن هناك ٣٠٠
ًً
من بينها ٢،٥٠٠
مبنى عرضة للفصل في بعض األجزاء ،و ٥٥٠مبنى مشققة ،باإلضافة إلى  ١٠٠مبنى تراثي مهدد بخطر
االنهيار.
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كارثة انفجار مرفأ ربيوت – التقرير رقم ( ٢ - ) ٨ر
الثان ٢٠٢٠
تشين
ي

تشققات في اجزائها الداخلية و الخارجية
مباني اخرى ممسوحة

 الصحة
•

تواصل اللجنة الوطنية لتنسيق المساعدات الطبية لدى رئاسة مجلس الوزراء بالتعاون مع وزارة الصحة العامة وغرفة العمليات المتقدمة للجيش ونقابة
المستشفيات الخاصة تقييم ورصد احتياجات القطاع الطبي من حيث األدوية واإلمدادات والمعدات ،باإلضافة إلى المتابعة المستمرة مع الجهات
المانحة لتأمين موارد عينية ونقدية إضافية لدعم القطاع الصحي .

•

من خالل االستجابة المنسقة لألمم المتحدة ،تقوم منظمات وطنية ودولية مختلفة بتقديم الدعم الصحي للمجتمعات المتضررة بما في ذلك تنظيم جلسات
التوعية ،واالستشارات المتعلقة بالعنف ،واالستشارات الطبية المنزلية ،والرعاية الصحية للمصابين ،وخدمات الصحة العقلية ،وتوفير األدوية .من بين
المنظمات جمعية عامل ،ومنظمة مساعدة المسنين الدولية ،ومؤسسة اإلمام الصدر ، International Medical Corps ،ومنظمة المقاصد،
وصندوق األمم المتحدة للسكان ،كاريتاس ،والجمعيات الخيرية المسيحية األرثوذكسية الدولية ) (IOCCومؤسسة مخزومي ،والرابطة الدولية للقيم
اإلنسانية ،ودائرة التضامن الدولي ،وخدمة الالجئين اليسوعيين ،أطباء العالم ) ، (MDMومنظمة اإلغاثة الدولية ،ومركز إعادة التشغيل (مكتب
تنسيق الشؤون اإلنسانية ،تقرير رقم .) ١٥/١٠/٢٠٢٠– ١٣

•

لتاريخه ،قدمت منظمة  International Medical Corpsمعدات الحماية الشخصية – ) (PPEبما في ذلك األقنعة والقفازات – على ٢٧مرفقًا
للرعاية الصحية ،وإمدادات طبية على  ٢٣مرفقاً بما في ذلك أقنعة  KN95وقفازات ،وضمادات ،وأقنعة جراحية ،وأدوات جراحية ،ومعقمات
( ، IMCتقرير رقم  ٢٢ ، ٨تشرين األول .) ٢٠٢٠

 سالمة الغذاء

سلةًغذائية
( ١،٧٦٦جديدة)

وجباتًساخنة
( ٢٦،٢٢٧جديدة)

حصصًغذائية
( ٥٠٠جديدة)

لتاريخه ،تم تقديم ( ٣٤٣،١٦٨منها  ٢٨،٤٩٢مساعدة جديدة) مساعدات غذائية لألشخاص
في المناطق المتضررة من خالل غرفة العمليات المتقدمة للجيش وشركائها المعنيين باألمن
الغذائي (منظمات األمم المتحدة ،المنظمات الدولية ،المنظمات المحلية ،القطاع الخاص
ومتطوعون).

قامتًمنظماتًاألممًالمتحدةًمنذًبدايةًاالستجابةًبـ:
-

توزيعً ٢٠٩،٠٥٣وجبةًجاهزةًساخنة.

-

دعمً ٨٢،٨٤١شخصا ًًبمساعداتًغذائيةًمماًيشكلً % ٧٢منًاالحتياجاتًالمحددة.

-

تقديمًمساعداتًماديةًنقديةًلـً ٢٧،٤٧١مستفيدًا ً.

-

تقديمًقسائمًطعامًلـً ٢،٢٤١مستفيدًا ً.

-

مساعدةً ٢٠٧مؤسساتًصغيرةًجداًوصغيرةًومتوسطة ًالحجمًبأعمالًإعادةًالتأهيلًومساعداتًنقدية.

-

مساعدةً ٧٥مستفيداًًمنًخاللًبرنامجًالنقدًمقابلًالعمل.

-

تقديمً ١٢،٥٠٠طناًًمنًطحينًالقمحًمماًيشكلً % ٨٠منًالمخزونًالذيًتأثرًباالنفجار.

هناك  ٣٦منظمة غير حكومية تتعاون مع غرفة عمليات الجيش المتقدم ة
يمكنها الولوج إلى منصة القوى العاملة وهي  :أحباب الخير االجتماعية ،أحلى
فوضى ،بنين ،بيت العناية اإللهية ،شريك ،جذورنا ،كشاف المبرات ،كن
إيجابي ،دفشة صغيرة ،رشة خير ،ابن االنسان ،الرؤيا العالمية ،لبنانيون،
أطعم المحتاج ،صالح الدين الكبرى للخدمات االجتماعية والثقافية ،لبنان الغد.

 الحماية

 التعليم
•

تواصل وزارة التربية والتعليم العالي مع اليونسكو وشركاء مختلفون متابعة ترميم
المدارس المتضررة وتحريك الموارد المالية الالزمة لتغطية النقص في التمويل
لتأهيل المدارس الخاصة المتضررة ( )٪ ٤٩والجامعات الخاصة (- ) %٦٤.٤
تقرير وزارة التربية والتعليم العالي ،تشرين األول .٢٠٢٠

•

منذ بداية االستجابة ،تقوم مختلف المنظمات الوطنية والدولية بتقديم الدعم لألطفال
في المناطق المتضررة في منطقة المدور والكرنتينا واألشرفية وكرم الزيتون وبرج
البراجنة والشياح ،حيث شارك اآلالف من األطفال من مختلف الفئات العمرية
بأنشطة ترفيهية ،وأنشطة الدعم النفسي ،وأنشطة رياضية وفنية(  -مكتب تنسيق
الشؤون اإلنسانية ،تقرير رقم .) ٢٠٢٠/١٠/١٥ ، ٨

•

تنظم جمعية أنا أقرأ غير الحكومية في منطقة البسطة والجعيتاوي والكرنتينا،
دروساً لدعم محو األمية للمتعلمين وآبائهم ،كما أن العديد من األطفال يلتحقون
بخدمات تعليمية بدعم من المجلس النرويجي لالجئين .كما تواصل منظمة
" "HOOPSدعم أنشطة تطوير الرياضة للمراهقين والشباب  -مكتب تنسيق
الشؤون اإلنسانية ،تقرير رقم . ٢٠٢٠/١٠/١٥ ، ٨

منذًبدايةًاالستجابةً،تمكنتًمنظماتًاألممًالمتحدةًمن:
تقديمًخدماتًالحمايةًوالدعمًفيًمواجهةًالعنفًوالتخفيفًمنًالمخاطرًلـً ١١،٢٣١مستفيدًاً.
•
•

تقديمًحلقاتًتوعيةًواستشاراتًلـً ١٠،٧١٨مستفيداًً.

•

إشراكً ٦،٤٣٠مستفيداًًمنًالمجتمعاتًالمتضررةًفيًنشاطاتًحمايةًاألطفال.

•

تقديمًدعمًنفسيًاجتماعيًمتخصصًلـً٣،٩٦٦مستفيداًً.

•

تقديمًدعمًماديًمباشرًلـً ٤١٦مستفيدًاً.

 إدارة نفايات االنفجار
•

المباشرة في فرز النفايات الناتجة عن االنفجار في منطقة الكرنتينا بالتعاون بين
 UNHABITATوالجامعة األميركية في بيروت وجمعية  LRIوغيرهم من الشركاء في
إطار مشروع نقل األنقاض إلى الجبال.

•

تقوم الوكالة األمريكية للتنمية الدولية بتمويل مشروع تحويل النفايات من خالل تشجيع إعادة
االستخدام وإعادة التدوير الذي تنفذه شركة  ECODIT LLCعبر إجراء تقييم تقني مفصل يتعلق
بإعادة تدوير الزجاج تحت عنوان Rapid Comparative Analysis of Available
options for Managing Broken Glass from the Beirut Explosion

•

وفي الوقت الراهن ،تم توسيع موقع الكرنتينا ليستوعب كميات نفايات البناء والهدم التي سيتم
فرزها حتى يتم االنتهاء من الخطة المتكاملة إلدارة النفايات (تقرير غرفة العمليات المتقدمة
للجيش.) ٢٠٢٠٩/١٠/٣٠ ،

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

