
وت كارثة انفجار مرفأ بير

٥# التقرير األسبوعي 

٢٠٢٠أيلول ٢٧

علىوءالضيسّلطوهوالعامالرأيإلىاألسبوعيالتقريريتوجه
والدوليينالمحليينوالشركاءاألفرقاءمختلفاستجابةجوانبمختلف
احتياجاتةلتلبيالمواردوتحريكتنسيقحيثمنبيروتمرفألكارثة

.المتضّررةالمنطقةفيوالمقيمينالمواطنين

info@drm.pcm.gov.lb/ ٠١-٩٨٣٦٧٠: وحدة إدارة مخاطر الكوارث / http://drm.pcm.gov.lb

ADVEMERGENCYROOM@GMAIL.COM/ ١-٩٨٧٠٠٤: فاكس/ ٠١-٩٩٠٠٥٥/ ١-٩٨٧٠٠٢/ ٠١-٩٨٧٠٠٣هاتف : غرفة العمليات المتقدمة للجيش

٢٠٢٠آب٤

قاذإنإلىبيروتانفجارلكارثةاللبنانيةالحكومةاستجابةخطةتهدف
إلىالوضعإعادةللمتضررين،األساسيةوالمساعدةاإلغاثةتأميناألرواح،

الصحيةالقطاعاتتشملمتكاملةتعافيخطةخاللمنعليهكانما
.والبيئيةوالتربويةواالجتماعيةواالقتصادية

mailto:info@drm.pcm.gov.lb
http://www.drm.pcm.gov.lb/
mailto:ADVEMERGENCYROOM@GMAIL.COM


أبرز العناوين 

ص الوضع العام
ّ

ملخ

عدد المستشفيات التي

تستقبل مصابين

٣١

عدد األسرة المتوافرة

للمصابين

٨٤١

عدد اسّرة العناية المركزة

المتوافرة للمصابين

١٩٥

مجموع الحاالت النشطة

١٩،٤٥٤

مجموع حاالت الوفاة

٣٤٠

مجموع اإلصابات في القطاع الصحي

٩٤٤

مجموع اإلصابات

٢٠٢٠منذ شباط 

٣٥،٢٢٨

 آخر تطّوراتCOVID-19

يواالجتماعاالقتصاديالصعيدعلىالمحيطةوالمناطقالمرفأفيالدوالراتبملياراتتقدرجسيمةأضرارمنخلفهوما٢٠٢٠آب٤بتاريخبيروتاستهدفالذيلالنفجاراالستجابةإطارفي

نوتأميالوضعفياالستقرارلتحقيقجهودهابتنسيقومحلية،دوليةومنظماتالمتحدةلألمموتابعةحكوميةمختلفةمجموعة٤٥٠منأكثرقامتوالبيئة،التحتيةوالبنىوالتعليميوالصحي

.المبكرالتعافيططخفيوالشروعالنفايات،إلدارةخطةووضعالردموإزالةوقطاع،منزلكلألضرارتفصيليبتقييمعملهامعبالتوازيالمتضررةللمجتمعاتوالمأوىاألساسيةاالحتياجات

وتأمينكمااألمطار؛مموسقبلوذلكالمتضررةالمنازلتأهيلوإعادةاألساسيةالترميمبأعمالللقيامالكافيالماليالدعمبتوفيرالتحدياتتبقىاالستجابة،عملياتبدءمنأسابيع٧حواليبعد

إستجابةوذلكلصحياللقطاعإضافيدعموتقديمالعمل،عنللعاطلينالمتزايدللعددللمالمدّرةأنشطةتوفيرإلىإضافةاالنفجار؛جراءمباشربشكلالمتضررةلألسراألساسيةاالحتياجات

.اليومفيوفيات١٠منوأكثرجديدةإيجابيةحالة١،٠٠٠منأكثر:أسبوعخالللبنانفياألعلىالمستوياتبلغوالذيكورونالفيروسالمتزايدللضغط

تنسيق االستجابة

تفعيل غرفة العمليات

(FER)المتقدمة للجيش 

تفعيل غرفة العمليات 

الوطنية

(DRM)

االتحاد األوروبي

تحاد تفعيل آلية التعاون مع اإل

األوروبي لطلب المساعدات

(DRM)

التنسيق الوطني

إعداد إطار عام االستجابة

(DRM, PMU)الوطنية 

تنسيق المساعدات الصحية

إنشاء لجنة وطنية لدى 

رئاسة الحكومة لتنسيق 

المساعدات الطبية

تنسيق المساعدات  

الدولية

إطالق المنصة الوطنية 

ةلمتابعة المساعدات الدولي

٦

آب

٧
آب

٤
آب

٥
آب

١٣
آب

١٤
آب

٢٨
آب

النداء االنساني

ن لبنالنداء OCHAإطالق 

اإلنساني للمساعدات

انفجار مرفأ 
بيروت

وت  ٢٠٢٠أيلول ٢٧–٥#التقرير األسبوعي –كارثة انفجار مرفأ بير

.(٢٠٢٠-٩-٢٥المتقدمةالجيشعملياتغرفةتقرير).ومصريا  سوريين٥لبنانيين،٣:المفقودينعدادفيزالواماأشخاص٩هناكاللبناني،الجيشوفقا  •

.النفاياتةوإدارالمهجرين،دعمالمهدمة،المنازلإعمارإعادةالصحي،والدعماألساسية،االحتياجاتتوفيرفيالمساعدةتقدمالمتقدمةالجيشعملياتغرفةلدىمسجلةجمعية٤٥٩هناك•

.(٢٠٢٠-٩-٢٥المتقدمةالجيشعملياتغرفةتقرير)

OCHAتقرير).التنفيذقيدمختلفا  مشروعا  ١١٩خاللمنوذلكبيروت،لكارثةكاستجابةالمتحدةاألمملنداءتلبيةالمطلوبة(دوالرمليون٦١،٦)الهباتمجموعمن%١٧،٣تأمينتم•

.(٢٠٢٠-٩-٢٣تاريخ١٢رقم

.المرفأانفجارلمتضرريدعما  اإلماراتياألحمرالهاللمنمقدمةإماراتيةإنسانيةمساعداتسفينةبيروتإلىوصلت،٢٠٢٠سبتمبر/أيلول٢٣بتاريخ•

بعدانللبنواللوجستيالماليالدعمبتقديمالدوليللمجتمعالفوريةاالستجابةالمجتمعونأقرحيث(ISG)الدوليةالدعممجموعةألعضاءوزارياجتماععقدسبتمبر،/أيلول٢٣بتاريخ•

الجيشذلكفيبمااللبنانيةالدولةومؤسساتواإلنمائيةاإلنسانيةالفاعلةوالجهاتالمانحةوالجهاتوالحكوماتالمتحدةاألمممعالوثيقالتنسيقأهميةعلىالضوءسلطكمااالنفجار،

.اللبناني

كما،(NPTP)فقرا  األكثراألسرلدعمالوطنيوالبرنامجاالجتماعيةالشؤونوزارةمنيستفيدونممن(شخصا  ١٠٥،٠٠٠)عائلة١٥،٠٠٠لـالدعمحاليا  العالميالغذاءبرنامجيقدم•

.٢٠٢٠عامنهايةفيجديدةعائلة٣٥،٠٠٠إلىلتصلإمكانياتهاستزيد

الدوليوالبنكتحدةالماألممقبلمنالمدىالطويلةواألنشطةالتنميةمناهجتفعيلذلك،معبالتوازييتم،كما.النقديةوالمساعداتوالغذاءالمأوىتأمينهيإلحاحا  األكثرالمطالبتبقى•

.(٢٠٢٠-٩-٢٠تاريخUNHCRالـتقرير).األوروبيواالتحاد

تهدفكما.أميركيدوالرمليون35علىللحصولنداءاتتطلقحيثاألمنوقطاعالمأوىاحتياجاتفيمباشربشكلوالتنسيقباالستجابةالالجئينلشؤونالمتحدةاألمممفوضيةتقوم•

.(٢٠٢٠-٩-٢٠تاريخUNHCRالـتقرير).عملهاخاللمنمتضررا  شخصا  ١٠٠،٠٠٠لـالوصولإلى

وهي نسبة مرتفعة مقارنة بالنسبة المقبولة المحددة من قبل % 15و6األخيرة بين 14اإليجابية من العدد اإلجمالي للفحوصات اليومية لفيروس كورونا خالل األيام الـتراوحت نسبة الفحوصات

:  يمكن االطالع على مستجدات انتشار فيروس كورونا في لبنان على الروابط اإللكترونية التالية. لفتح القطاعات%( 5)منظمة الصحة العالمية 
http://drm.pcm.gov.lb: التقرير اليومي لإلصابات

:وتوافرها في المستشفياتCOVIDأسّرة توّزعحولاليوميالتقرير

https://gisleb.cnrs.edu.lb/portal/apps/opsdashboard/index.html#/34b32db8030d4f229fc5db9ab686cca9: عبر الكومبيوتر

https://gisleb.cnrs.edu.lb/portal/apps/opsdashboard/index.html#/976d6a23afc54fdd8cba04f1ab971d2b: عبر الهاتف

http://drm.pcm.gov.lb/
https://gisleb.cnrs.edu.lb/portal/apps/opsdashboard/index.html#/34b32db8030d4f229fc5db9ab686cca9
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fgisleb.cnrs.edu.lb%2Fportal%2Fapps%2Fopsdashboard%2Findex.html%23%2F976d6a23afc54fdd8cba04f1ab971d2b&data=02%7C01%7Csawsan.bou-fakherddine%40undp.org%7C5cbd4ad8b02b49cb921208d85981c7df%7Cb3e5db5e2944483799f57488ace54319%7C0%7C0%7C637357761223553976&sdata=EJuNRBJcNHXAadPAoaVe8px9Xk%2FTey2yXYtgXELRo2Y%3D&reserved=0


 المسكن

ة الوطنية على كافة تفاصيل المساعدات ضمن إطار اإلستجابة لكارثة انفجار بيروت على موقع المنصالحصول يمكن 
https://dcp.pcm.gov.lb: لتنسيق المساعدات الدولية

المساعدات المباشرة للدول

المساعدات الدولية

٨٠
مستخدم

٧٢
ممول

١٦٧
مساعدات عينية

١٣،٣٤٧،٧٩٦$
مساعدات مادية

٢،١٧٥
استمارة معلومات

٧٨
مساعدات 
للمستشفيات

٥٠
مساعدات لجهات 

مختلفة

ة المجموع التراكمي منذ بدايملخص األعمال المنجزة

االستجابة

العدد خالل فترة التقرير 

٢٨،٧٦١٤،١٠٤عدد البيوت التي تم مسحها   

١،٨٣٢١،٠٢٤عدد البيوت التي تم ترميمها   

١٩٢عدد البيوت التي تم تدعيمها   

٧٢٠عدد البيوت التي تم إخالؤها   

١،٤٢٥٧٦٧عدد البيوت التي تتم إعادة تأهيلها حاليًا   

٣٥٠عدد المنظمات والجمعيات الناشطة في تأهيل المساكن 

وت  ٢٠٢٠أيلول ٢٧–٥#التقرير األسبوعي –كارثة انفجار مرفأ بير

مساعداتسفينةبيروتإلىوصلت،٢٠٢٠سبتمبر/أيلول٢٣بتاريخ

الغذاءتتضمنالمساعداتمنطنا  ٢،٤٠٠تحملإماراتيةإنسانية

ة،الشخصيالوقايةومعداتوالمعقمات،لألطفال،الغذائيةوالمتممات

جائحةارانتشمنالحدفيللمساعدةوذلكالطبية،والمستلزماتوالثياب

معقبالتنسيالمساعداتتوزيعوسيتم.لبنانفيكورونافيروس

هاللالمعمفصلةعملخطةخاللمنوذلكالمعنيةاللبنانيةالسلطات

.اإلماراتياألحمر

٢٠٢٠-٩-٢٥(FER)للجيشالمتقدمةالعملياتغرفة

االهتماماتمنوتوافرهاالبناءموادتكاليفتحملعلىالقدرةتعد•

خاصلألشخاصةاالنفجار،بعدالمأوىاحتياجاتتلبيةفيالرئيسية

.(٢٠٢٠-ACTED٨)االقتصاديةالناحيةمنضعفا  األكثر

،(ملم٦)الزجاجمن٢م٣٣٢٦المتقدمةالجيشعملياتغرفةأمنت•

إلجراءواحدةوجامعةحكوميةغيرمنظماتلثالثةكهبة،المقدم

الجيشاتعمليغرفةتقرير).تقييمهاتمالتيللمنازلطفيفةإصالحات

.(٢٠٢٠-٩-٢٥المتقدمة

٥٢.٠٠٣ 
ا
ل ز ميز

ار خفيفة: المستوى األول أضز

أضرار طفيفة للممتلكات مثل تحطم زجاج، أبواب، أقفال، أسقف 

ا  ال يوجد أضرار في البنية األساسية، بحيث يبقى صالح. مستعارة

للسكن من دون أن يشكل خطرا  على السالمة العامة أو الحماية كما 

يمكن الحصول على الخدمات بما فيها المياه والصرف الصحي 

.ءوالكهربا

١٣،٨٢٨ 
ا
ل ز ميز

ي 
ار متوسطة: المستوى الثانز أضز

أضرار متوسطة للممتلكات دون أضرار ظاهرة في البنية 

قد . األساسية، إال أن المكان غير صالح للسكن أو يعرض للخطر

تكون الخدمات بما فيها المياه والكهرباء والصرف الصحي غير 

.متاحة أو متاحة بشكل جزئي

١١،٤٥٩ 
ا
ل ز ميز

ار جسيمة: المستوى الثالث أضز

، مع احتمال انهيار المبنى ءأضرار جسيمة ظاهرة في المنشأة وفي هيكل البنا

وقد انهارت عدة مبان إما . مما يشكل خطرا  على األسرة والمجتمع والشارع

.أيامبعدأو خاللمباشرة أو 

-٩-UNHCR٢٠الـتقرير).التدخلتتطلبسكنيةوحدة١٠،٤٨٧لـتأهيلوإعادةطفيفةأضرارلـتصليحالتمويلتأمينالمأوىلقطاعشريكا  ٤١استطاعسكنية،وحدة٦٥.٨٣١أصلمن•

٢٠٢٠).

الكرنتينا؛منطقةفياغسطس/آبشهرنهايةمنذتحديدهمتمقدكانفردا  ١٥٠٠منأكثرتضمعائلة٣٥٠علىاألساسيةاإلغاثةموادبتوزيعالالجئينلشؤونالمتحدةاألمممفوضيةتقوم•

.(٢٠٢٠-٩-٢٠تاريخUNHCRالـتقرير).سوريون%٢٧ولبنانيون%٧١

حجمإلى،(المتضررةالمناطقفي%٢١منها)مبنى٢،٨٣٣و(المتضررةالمناطقفي%١٢منها)شقق١٢،٣٠٥لـالمتحدةاألممفيالمأوىقطاعشركاءأجراهالذياألولي،التقييمأشار•

:التاليالنحوعلىالتقييمموضوعالسكنيةالوحداتفياألضرار

(٢٠٢٠-٩-UNHCR٢٠تقرير الـ )

https://dcp.pcm.gov.lb/


الرعاية الصحية

سالمة الغذاء

وت  ٢٠٢٠أيلول ٢٧–٥#التقرير األسبوعي –كارثة انفجار مرفأ بير

يقبالتنسالمتقدمةالطوارئوغرفةالعامةالصحةوزارةخاللمنلبنانفيوالخاصةالعامةالمستشفياتعلىدولة30منأكثربهاتبرعتطبيةوادواتمعداتمجموعة120توزيعتم•

الصحةلوزارةسميالرالموقعزيارةيمكنالمستشفيات،تتلقاهاالتيالطبيةالمساعداتنوعحولالمعلوماتمنلمزيد.الوزراءرئاسةلدىالطبيةالمساعداتلتنسيقالوطنيةاللجنةمع

-https://www.moph.gov.lb/ar/Media/view/40096/distribution-of-aid-and-medical-assistance-to-the-hospitals-following:التاليالرابطعلىالعامة

beirut-blast-on-4-8-2020

فيمرة٤٩٣الدعموتقديمبالتدخلللسكانالمتحدةاألمموصندوقالدوليةالطبيةوالهيئةالالجئين،لخدمةواليسوعيونيتاس،وكارالصدر،إماممؤسسةقامتالتقرير،إعدادفترةخالل•

المتنقلةوالعياداتزليةالمنكالزياراتطرقعدةخاللمنوذلكالدواءإلىإضافةواالستشارةوالتوعيةالنفسيةاألوليةاإلسعافاتذلكفيبمااالجتماعيالنفسيوالدعمالنفسيةالصحةمجال

والدعمالنفسيةالصحةمجالفياستشارة٢،٦٧٦عنيقلالماتقديمتماالستجابة،عملياتبدءومنذ.(٢٠٢٠-٩-٢٣تاريخ،١٢رقمOCHAتقرير).األوليةالصحيةوالرعايةوالخيم

.(٢٠٢٠-٩-٢٣تاريخ،١٢رقمOCHAتقرير).آنفا  المذكورةالجمعياتقبلمناالجتماعيالنفسي

٨واألوليةصحيةللرعايةمركزا  ١٨إلىوالشاش،والقفازاتاألقنعةذلكفيبماالشخصيةالحمايةومعداتالطبيةاإلمداداتمنشحنة٢٦الدوليةالطبيةالهيئةسلمتاالنفجار،منذ•

.(٢٠٢٠-٩-٢٢تاريخ٦رقمباالنفجارالخاصالدوليةالطبيةالهيئةتقرير).بيروتفيمستشفيات

يفالمنكوبةالمناطقفيوضعهاتموالتيالمتنقلةالعياداتخاللمنوذلكالنفسيةللصحةأوليةإسعافات١،٧٥٠وطبية،استشارة١،١٠٠منأكثرالدوليةالطبيةالهيئةفريققدم

.والمدّورحمودوبرجمخايلومارالزيتونوكرمالجعيتاوي،

.  ٢٠٢٠-٩-٢٢تاريخ٦الهيئة الطبية الدولية الخاص باالنفجار رقم تقرير 

منها)غذائيةسلعة٩٤،٠٦٥تأمينتملتاريخه،•

ةالمتضررالمناطقفيلألشخاص(جديدة٢٧،١٢٧

المتقدمةالجيشعملياتغرفةخاللمنوذلك

:الغذائيباألمنالمعنيينوشركائها

وجبة٩٢،٠٠٠توزيعتمالتقرير،إعدادفترةخالل•

٢،٢٩٥علىإعاشةصندوق٤٤.٠٠٠وساخنة

-٩-٢٣تاريخ،١٢رقمOCHAتقرير).عائلة

٢٠٢٠).

بتوزيعشركائهامعالعالميةالغذاءمنظمةقامت•

وأولئكاالنفجارمنللمتضرريننقديةمساعدات

يتلقونسهؤالء.االقتصاديةالناحيةمنضعفا  األكثر

أشهر٦الـمدىعلىلبنانيةليرة١،٦٨٠،٠٠٠مبلغ

.القادمة

سلّة غذائية

٥،٥٠٧
(جديدةسلة)

وجبة ساخنة جاهزة

١٨،٤٧٩
(وجبة جديدة)

صندوق إعاشة

٣.١٤١
(صندوق جديد

ةالحماي

أو،(ECA)الطارئةالنقديةللمساعدةبحاجةوآخرين،(MHPSS)االجتماعيالنفسيوالدعمالعقليةالصحةذلكفيبماخاصدعمإلىيحتاجونممنشخصا  ١،٦٠٠منأكثرتحديدتم•

(٢٠٢٠-٩-٢٠تاريخUNHCRالـتقرير).قانونيةمساعدةأوفردية،تأهيلإعادةأو،(معّوق)الخاصةاالحتياجاتذويلألشخاصخدمات

(٢٠٢٠-٩-٢٠تاريخUNHCRالـتقرير):التاليالشكلعلىالدعمتقديمالالجئينلشؤونالمتحدةاألمممفوضيةاستطاعتسبتمبر،/أيلول١٦منذ•

.التوعويةواالنشطةالمنزليةالزياراتخاللمنوذلكالمتضررينمعتواصل٥،٤٠٠−

.فوريةماليةمساعداتأسرة١٤٠استلمت−

.األساسيةاإلحتياجاتتوفيرخاللمنالدعمقدمواشخصا  ٤٧٠−

.اجتماعيا  نفسيا  ودعما  متخصصةنفسيةمساعدةشخصا  ٧٥٠تلقى−

.شخصا  ٢٠٠لـالقانونيةاالستشاراتقدمت−

المخاطر،منالتخفيفوأنشطة،الجندريالعنفمنوالتوعيةالحمايةإطارضمنشخصا  ٤٧،٥٠٠معالمعنيةمنظماتهاخاللمنالمتحدةاألممتواصلتاالستجابة،عملياتبدايةمنذ•

OCHAتقرير).ارئللطواالستجابةإلىإضافةالصلة،ذاتاالستشاراتمنوغيرهاالعقليةللصحةالنفسيوالدعماألطفال،لحمايةاجتماعيةوأنشطةالقانونية،والمساعدةالتوعية،وجلسات

(٢٠٢٠-٩-٢٣تاريخ،١٢رقم

:الغذائيةالحصصلتوزيعالمتقدمةالعملياتغرفةمعبالتنسيقالمدنيالمجتمعجمعياتمنجمعية٢٦تقوم

جمعيةحدود،بالتنمويعمليةجمعالخيرية،استقاللإنسان،للتآخي،البروتستانتيالمجتمعإيفورت،كومونشريك،شبابيك،اإللهية،العنايةبيتبنين،فدوى،أحلىاالجتماعية،الخيرأحباب

OMNIنساند،،NDMLحدود،بالأطباءالجّراح،مرشدوپوش،ليتلتومورو،أوفليبانونإيجابي،كونعيلة،كلناالجّراح،كشافةجذورنا،بالدي،جنةمؤسسةحمود،باللالتنمويةأمل
Games of Beirut،فيجنوورلدمان،أوفسانخير،رشةالنساء،رابطةبيروت،أبناءرابطة.

.  ٢٠٢٠أيلول ٢٥-للجيشتقرير غرفة العمليات المتقدمة

التوزع الجغرافي للجمعيات التي تقّدم الحصص الغذائية

https://www.moph.gov.lb/ar/Media/view/40096/distribution-of-aid-and-medical-assistance-to-the-hospitals-following-beirut-blast-on-4-8-2020


التعليم

ءالتقرير األسبوعي الصادر عن رئاسة مجلس الوزرا

http://drm.pcm.gov.lb

ةروابط الكتروني

غرفة العمليات المتقدمة للجيش
www.beirutfer.com

المنصة الوطنية لتنسيق المساعدات الدولية

http://dcp.pcm.gov.lb

OCHAالتقرير األسبوعي لمنظمة الـ
https://www.unocha.org/lebanon

:للمعلومات

info@drm.pcm.gov.lb /http://drm.pcm.gov.lb/ ٠١-٩٨٣٦٧٠: وحدة إدارة مخاطر الكوارث

ADVEMERGENCYROOM@GMAIL.COM/ ١-٩٨٧٠٠٤: فاكس/ ٠١-٩٩٠٠٥٥/ ١-٩٨٧٠٠٢/ ٠١-٩٨٧٠٠٣هاتف : غرفة العمليات المتقدمة للجيش

/أيلول١٧المدارس،تأهيلإعادةحولالعاليوالتعليمالتربيةوزارة:بيروتانفجارآثار

.٢٠٢٠سبتمبر،

متضررةمدرسة٢٨)االنفجارمنمتفاوتبشكلمتضررةرسميةمدرسة٩٠لـميدانيتقييمتم•

.(جسيمةأضرارهامدرسة١٢ومتوسط،ضررهامدرسة٥٠طفيف،بشكل

دوالرمليون١٥التأهيلإعادةكلفةوتبلغ.اآلنلغايةمتضررةخاصةمدرسة٧٣عنالتبليغتم•

UN-HABITATالـبهاتقومالتيالتقييمأعمالومازالت.والمعداتالمفروشاتتشملالأميركي

.اإلجماليةالكلفةوستتضمنمستمرةالخاصةللمدارس

معاهد٥ررتضعنكشفوالمهنيالتقنيوالتدريبالتعليممديريةأجرتهالذيالسريعالتقييمإن•

دوالرمليون١،٥حواليالتأهيلإلعادةالتقديريةالكلفةوتبلغ.بيروتانفجارجراءمبنى  ٢٠و

.المتضررةنشآتالملكلدقيقبتقييمحاليا  اليونيسفوتقوم.والمعداتالمفروشاتتشملالأميركي

حواليهاقيمتوالبالغتأهيلهاإعادةيتطلبممااالنفجارجراءاللبنانيةالجامعةمنمبنى  ٢٠تضرر•

.األونيسكوقبلمنالمبلغهذاتأمينتموقدأميركي،دوالرمليون
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90: العدد اإلجمالي للمدارس الحكومية التي جرى تقييمها

التمويل المتوافر إلعادة تأهيل المباني التربوية المتضررة

نسبة النقص 

في التمويل

نسبة التمويل 

المتوافر

الكلفة المتوقعة 

(بالدوالر) العدد النوع

0 100% 5189000 90 المدارس الحكومية

51% 49% 15000000 73 المدارس الخاصة

20% 80% 1500000 29 المعاهد

0 100% 1000000 20 الجامعات اللبنانية

برنامج -األونيسكو 
,  1, التعليم للجميع

1200000

مصادر تمويل إعادة تاهيل المعاهد
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مصدر تمويل إعادة تأهيل المدارس الرسمية
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مصدر تمويل إعادة تأهيل المدارس الخاصة

BEIRUT RESIDENTS’ PERSPECTIVES ON AUGUST 4 BLAST 
World Bank Group September 2020

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Beirut%20residents%E2%80%99%20perspectives%20on%20August%204%20blast%20-

%20Findings%20from%20a%20needs%20and%20perception%20survey.pdf
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