كارثة انفجار مرفأ ربيوت
األسبوع ٥ #
التقرير
ي
 ٢٧أيلول ٢٠٢٠

 ٤آب ٢٠٢٠
يتوجه التقرير األسبوعي إلى الرأي العام وهو يسّلط 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 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 :

 أبرز العناوين
•

وفقا الجيش اللبناني ،هناك  ٩أشخاص ما زالوا في عداد المفقودين ٣ :لبنانيين ٥ ،سوريين ومصريا( .تقرير غرفة عمليات الجيش المتقدمة .)٢٠٢٠-٩-٢٥

•

هناك  ٤٥٩جمعية مسجلة لدى غرفة عمليات الجيش المتقدمة تقدم المساعدة في توفير االحتياجات األساسية ،والدعم الصحي ،إعادة إعمار المنازل المهدمة ،دعم المهجرين ،وإدارة النفايات.
(تقرير غرفة عمليات الجيش المتقدمة .)٢٠٢٠-٩-٢٥

•

تم تأمين  %١٧،٣من مجموع الهبات (٦١،٦مليون دوالر) المطلوبة تلبية لنداء األمم المتحدة كاستجابة لكارثة بيروت ،وذلك من خالل  ١١٩مشروعا مختلفا قيد التنفيذ( .تقرير OCHA
رقم  ١٢تاريخ .)٢٠٢٠-٩-٢٣

•

بتاريخ  ٢٣أيلول /سبتمبر  ،٢٠٢٠وصلت إلى بيروت سفينة مساعدات إنسانية إماراتية مقدمة من الهالل األحمر اإلماراتي دعما لمتضرري انفجار المرفأ.

•

بتاريخ  ٢٣أيلول /سبتمبر ،عقد اجتماع وزاري ألعضاء مجموعة الدعم الدولية ) (ISGحيث أقر المجتمعون االستجابة الفورية للمجتمع الدولي بتقديم الدعم المالي واللوجستي للبنان بعد
االنفجار ،كما سلط الضوء على أهمية التنسيق الوثيق مع األمم المتحدة والحكومات والجهات المانحة والجهات الفاعلة اإلنسانية واإلنمائية ومؤسسات الدولة اللبنانية بما في ذلك الجيش
اللبناني.

•

يقدم برنامج الغذاء العالمي حاليا الدعم لـ ١٥،٠٠٠عائلة ( ١٠٥،٠٠٠شخصا) ممن يستفيدون من وزارة الشؤون االجتماعية والبرنامج الوطني لدعم األسر األكثر فقرا ) ،(NPTPكما
ستزيد إمكانياتها لتصل إلى  ٣٥،٠٠٠عائلة جديدة في نهاية عام .٢٠٢٠

•

تبقى المطالب األكثر إلحاحا هي تأمين المأوى والغذاء والمساعدات النقدية .كما يتم ،بالتوازي مع ذلك ،تفعيل مناهج التنمية واألنشطة الطويلة المدى من قبل األمم المتحدة والبنك الدولي
واالتحاد األوروبي( .تقرير الـ  UNHCRتاريخ .)٢٠٢٠-٩-٢٠

•

تقوم مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين باالستجابة والتنسيق بشكل مباشر في احتياجات المأوى وقطاع األمن حيث تطلق نداءات للحصول على  35مليون دوالر أميركي .كما تهدف
إلى الوصول لـ ١٠٠،٠٠٠شخصا متضررا من خالل عملها( .تقرير الـ  UNHCRتاريخ .)٢٠٢٠-٩-٢٠

ّ
 ملخص الوضع العام
انفجار مرفأ
بيروت

٤
آب

تفعيل غرفة العمليات
الوطنية
)(DRM

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

٥
آب
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تنسيق االستجابة
تفعيل غرفة العمليات
المتقدمة للجيش ()FER
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آب

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

النداء االنساني
إطالق  OCHAلنداء لبنان
اإلنساني للمساعدات

تنسيق المساعدات الصحية
إنشاء لجنة وطنية لدى
رئاسة الحكومة لتنسيق
المساعدات الطبية

٧
آب

٢٨
آب

١٤
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تنسيق المساعدات
الدولية
إطالق المنصة الوطنية
لمتابعة المساعدات الدولية

في إطار االستجابة لالنفجار الذي استهدف بيروت بتاريخ  ٤آب  ٢٠٢٠وما خلفه من أضرار جسيمة تقدر بمليارات الدوالرات في المرفأ والمناطق المحيطة على الصعيد االقتصادي واالجتماعي
والصحي والتعليمي والبنى التحتية والبيئة ،قامت أكثر من  ٤٥٠مجموعة مختلفة حكومية وتابعة لألمم المتحدة ومنظمات دولية ومحلية ،بتنسيق جهودها لتحقيق االستقرار في الوضع وتأمين
االحتياجات األساسية والمأوى للمجتمعات المتضررة بالتوازي مع عملها بتقييم تفصيلي ألضرار كل منزل وقطاع ،وإزالة الردم ووضع خطة إلدارة النفايات ،والشروع في خطط التعافي المبكر.
بعد حوالي  ٧أسابيع من بدء عمليات االستجابة ،تبقى التحديات بتوفير الدعم المالي الكافي للقيام بأعمال الترميم األساسية وإعادة تأهيل المنازل المتضررة وذلك قبل موسم األمطار؛ كما وتأمين
مدرة للمال للعدد المتزايد للعاطلين عن العمل ،وتقديم دعم إضافي للقطاع الصحي وذلك إستجابة
االحتياجات األساسية لألسر المتضررة بشكل مباشر جراء االنفجار؛ إضافة إلى توفير أنشطة ّ
للضغط المتزايد لفيروس كورونا والذي بلغ المستويات األعلى في لبنان خالل أسبوع :أكثر من  ١،٠٠٠حالة إيجابية جديدة وأكثر من  ١٠وفيات في اليوم.

 آخر ّ
تطورات COVID-19
تراوحت نسبة الفحوصات اإليجابية من العدد اإلجمالي للفحوصات اليومية لفيروس كورونا خالل األيام الـ 14األخيرة بين  6و %15وهي نسبة مرتفعة مقارنة بالنسبة المقبولة المحددة من قبل
منظمة الصحة العالمية ( )%5لفتح القطاعات .يمكن االطالع على مستجدات انتشار فيروس كورونا في لبنان على الروابط اإللكترونية التالية:
التقرير اليومي لإلصاباتhttp://drm.pcm.gov.lb :
التقرير اليومي حول ّ
أسرة  COVIDوتوافرها في المستشفيات:
توزع ّ
عبر الكومبيوترhttps://gisleb.cnrs.edu.lb/portal/apps/opsdashboard/index.html#/34b32db8030d4f229fc5db9ab686cca9 :
عبر الهاتفhttps://gisleb.cnrs.edu.lb/portal/apps/opsdashboard/index.html#/976d6a23afc54fdd8cba04f1ab971d2b :
مجموع اإلصابات
منذ شباط ٢٠٢٠

٣٥،٢٢٨

مجموع الحاالت النشطة

١٩،٤٥٤

مجموع حاالت الوفاة

٣٤٠

مجموع اإلصابات في القطاع الصحي

عدد المستشفيات التي
تستقبل مصابين

٩٤٤
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٣١

عدد األسرة المتوافرة
للمصابين

٨٤١

اسرة العناية المركزة
عدد ّ
المتوافرة للمصابين

١٩٥

 المساعدات الدولية
المساعدات المباشرة للدول
يمكن الحصول على كافة تفاصيل المساعدات ضمن إطار اإلستجابة لكارثة انفجار بيروت على موقع المنصة الوطنية
لتنسيق المساعدات الدوليةhttps://dcp.pcm.gov.lb :

٧٨

٧٢

٨٠

مساعدات
للمستشفيات

ممول

مستخدم

$١٣،٣٤٧،٧٩٦
مساعدات مادية

٥٠
مساعدات لجهات
مختلفة

٢،١٧٥

١٦٧

استمارة معلومات

مساعدات عينية

بتاريخ  ٢٣أيلول /سبتمبر  ،٢٠٢٠وصلت إلى بيروت سفينة مساعدات
إنسانية إماراتية تحمل ٢،٤٠٠طنا من المساعدات تتضمن الغذاء
والمتممات الغذائية لألطفال ،والمعقمات ،ومعدات الوقاية الشخصية،
والثياب والمستلزمات الطبية ،وذلك للمساعدة في الحد من انتشار جائحة
فيروس كورونا في لبنان .وسيتم توزيع المساعدات بالتنسيق مع
السلطات اللبنانية المعنية وذلك من خالل خطة عمل مفصلة مع الهالل
األحمر اإلماراتي.

 المسكن
غرفة العمليات المتقدمة للجيش (٢٠٢٠-٩-٢٥ )FER

•

تعد القدرة على تحمل تكاليف مواد البناء وتوافرها من االهتمامات
الرئيسية في تلبية احتياجات المأوى بعد االنفجار ،خاصة لألشخاص
األكثر ضعفا من الناحية االقتصادية ( .)٢٠٢٠-٨ACTED
أمنت غرفة عمليات الجيش المتقدمة  ٣٣٢٦م ٢من الزجاج (٦ملم)،
المقدم كهبة ،لثالثة منظمات غير حكومية وجامعة واحدة إلجراء
إصالحات طفيفة للمنازل التي تم تقييمها( .تقرير غرفة عمليات الجيش
المتقدمة .)٢٠٢٠-٩-٢٥

•

من أصل  ٦٥.٨٣١وحدة سكنية ،استطاع  ٤١شريكا لقطاع المأوى تأمين التمويل لـتصليح أضرار طفيفة وإعادة تأهيل لـ  ١٠،٤٨٧وحدة سكنية تتطلب التدخل( .تقرير الـ -٩-٢٠ UNHCR
.)٢٠٢٠
تقوم مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين بتوزيع مواد اإلغاثة األساسية على  ٣٥٠عائلة تضم أكثر من  ١٥٠٠فردا كان قد تم تحديدهم منذ نهاية شهر آب  /اغسطس في منطقة الكرنتينا؛
 %٧١لبنانيون و %٢٧سوريون( .تقرير الـ  UNHCRتاريخ .)٢٠٢٠-٩-٢٠
أشار التقييم األولي ،الذي أجراه شركاء قطاع المأوى في األمم المتحدة لـ  ١٢،٣٠٥شقق (منها  %١٢في المناطق المتضررة) و٢،٨٣٣مبنى (منها  %٢١في المناطق المتضررة) ،إلى حجم
األضرار في الوحدات السكنية موضوع التقييم على النحو التالي:

•

•
•

ملخص األعمال المنجزة
عدد البيوت التي تم مسحها
عدد البيوت التي تم ترميمها
عدد البيوت التي تم تدعيمها
عدد البيوت التي تم إخالؤها
عدد البيوت التي تتم إعادة تأهيلها حاليًا
عدد المنظمات والجمعيات الناشطة في تأهيل المساكن

المجموع التراكمي منذ بداية
االستجابة
٢٨،٧٦١
١،٨٣٢
١٩
٧٢
١،٤٢٥
٣٥

العدد خالل فترة التقرير
٤،١٠٤
١،٠٢٤
٢
٠
٧٦٧
٠

زز ا
ميل
٥٢.٠٠٣

زز ا
ميل
١٣،٨٢٨

زز ا
ميل
١١،٤٥٩

المستوى األول :ز
أضار خفيفة

المستوى ز
الثان :ز
أضار متوسطة
ي

المستوى الثالث :ز
أضار جسيمة

أضرار طفيفة للممتلكات مثل تحطم زجاج ،أبواب ،أقفال ،أسقف
مستعارة .ال يوجد أضرار في البنية األساسية ،بحيث يبقى صالحا
للسكن من دون أن يشكل خطرا على السالمة العامة أو الحماية كما
يمكن الحصول على الخدمات بما فيها المياه والصرف الصحي
والكهرباء.

أضرار متوسطة للممتلكات دون أضرار ظاهرة في البنية
األساسية ،إال أن المكان غير صالح للسكن أو يعرض للخطر .قد
تكون الخدمات بما فيها المياه والكهرباء والصرف الصحي غير
متاحة أو متاحة بشكل جزئي.

أضرار جسيمة ظاهرة في المنشأة وفي هيكل البناء ،مع احتمال انهيار المبنى
مما يشكل خطرا على األسرة والمجتمع والشارع .وقد انهارت عدة مبان إما
مباشرة أو خالل أو بعد أيام.

(تقرير الـ )٢٠٢٠-٩-٢٠ UNHCR
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 الرعاية الصحية
•

تم توزيع  120مجموعة معدات وادوات طبية تبرعت بها أكثر من  30دولة على المستشفيات العامة والخاصة في لبنان من خالل وزارة الصحة العامة وغرفة الطوارئ المتقدمة بالتنسيق
مع اللجنة الوطنية لتنسيق المساعدات الطبية لدى رئاسة الوزراء .لمزيد من المعلومات حول نوع المساعدات الطبية التي تتلقاها المستشفيات ،يمكن زيارة الموقع الرسمي لوزارة الصحة
العامة على الرابط التاليhttps://www.moph.gov.lb/ar/Media/view/40096/distribution-of-aid-and-medical-assistance-to-the-hospitals-following-:
beirut-blast-on-4-8-2020

•

خالل فترة إعداد التقرير ،قامت مؤسسة إمام الصدر ،وكار يتاس ،واليسوعيون لخدمة الالجئين ،والهيئة الطبية الدولية وصندوق األمم المتحدة للسكان بالتدخل وتقديم الدعم  ٤٩٣مرة في
مجال الصحة النفسية والدعم النفسي االجتماعي بما في ذلك اإلسعافات األولية النفسية والتوعية واالستشارة إضافة إلى الدواء وذلك من خالل عدة طرق كالزيارات المنزلية والعيادات المتنقلة
والخيم والرعاية الصحية األولية( .تقرير  OCHAرقم  ،١٢تاريخ  .)٢٠٢٠-٩-٢٣ومنذ بدء عمليات االستجابة ،تم تقديم ما ال يقل عن ٢،٦٧٦استشارة في مجال الصحة النفسية والدعم
النفسي االجتماعي من قبل الجمعيات المذكورة آنفا( .تقرير  OCHAرقم  ،١٢تاريخ .)٢٠٢٠-٩-٢٣

•

منذ االنفجار ،سلمت الهيئة الطبية الدولية  ٢٦شحنة من اإلمدادات الطبية ومعدات الحماية الشخصية بما في ذلك األقنعة والقفازات والشاش ،إلى  ١٨مركزا للرعاية صحية األولية و٨
مستشفيات في بيروت( .تقرير الهيئة الطبية الدولية الخاص باالنفجار رقم  ٦تاريخ .)٢٠٢٠-٩-٢٢
قدم فريق الهيئة الطبية الدولية أكثر من  ١،١٠٠استشارة طبية ،و ١،٧٥٠إسعافات أولية للصحة النفسية وذلك من خالل العيادات المتنقلة والتي تم وضعها في المناطق المنكوبة في
والمدور.
الجعيتاوي ،وكرم الزيتون ومار مخايل وبرج حمود
ّ
تقرير الهيئة الطبية الدولية الخاص باالنفجار رقم  ٦تاريخ.٢٠٢٠-٩-٢٢

 سالمة الغذاء
•

لتاريخه ،تم تأمين  ٩٤،٠٦٥سلعة غذائية (منها
 ٢٧،١٢٧جديدة) لألشخاص في المناطق المتضررة
وذلك من خالل غرفة عمليات الجيش المتقدمة
وشركائها المعنيين باألمن الغذائي:

سلّة غذائية

٥،٥٠٧
(سلة جديدة)
•

•

وجبة ساخنة جاهزة

صندوق إعاشة

١٨،٤٧٩

٣.١٤١

(وجبة جديدة)

صندوق جديد)

تقدم الحصص الغذائية
التوزع الجغرافي للجمعيات التي ّ

خالل فترة إعداد التقرير ،تم توزيع  ٩٢،٠٠٠وجبة
ساخنة و ٤٤.٠٠٠صندوق إعاشة على ٢،٢٩٥
عائلة( .تقرير  OCHAرقم  ،١٢تاريخ -٩-٢٣
.)٢٠٢٠
قامت منظمة الغذاء العالمية مع شركائها بتوزيع
مساعدات نقدية للمتضررين من االنفجار وأولئك
األكثر ضعفا من الناحية االقتصادية .هؤالء سيتلقون
مبلغ  ١،٦٨٠،٠٠٠ليرة لبنانية على مدى الـ  ٦أشهر
القادمة.
تقوم  ٢٦جمعية من جمعيات المجتمع المدني بالتنسيق مع غرفة العمليات المتقدمة لتوزيع الحصص الغذائية:
أحباب الخير االجتماعية ،أحلى فدوى ،بنين ،بيت العناية اإللهية ،شبابيك ،شريك ،كومون إيفورت ،المجتمع البروتستانتي للتآخي ،إنسان ،استقالل الخيرية ،جمعية عمل تنموي بال حدود ،جمعية
الجراح ،أطباء بال حدود ،NDML ،نساندOMNI ،
الجراح ،كلنا عيلة ،كون إيجابي ،ليبانون أوف تومورو ،ليتل پوش ،مرشدو
أمل التنموية بالل حمود ،مؤسسة جنة بالدي ،جذورنا ،كشافة
ّ
ّ
 ،Games of Beirutرابطة أبناء بيروت ،رابطة النساء ،رشة خير ،سان أوف مان ،وورلد فيجن.
تقرير غرفة العمليات المتقدمة للجيش  ٢٥ -أيلول .٢٠٢٠

 الحماية
•
•

•

تم تحديد أكثر من  ١،٦٠٠شخصا ممن يحتاجون إلى دعم خاص بما في ذلك الصحة العقلية والدعم النفسي االجتماعي ) ،(MHPSSوآخرين بحاجة للمساعدة النقدية الطارئة ) ،(ECAأو
معوق) ،أو إعادة تأهيل فردية ،أو مساعدة قانونية( .تقرير الـ  UNHCRتاريخ )٢٠٢٠-٩-٢٠
خدمات لألشخاص ذوي االحتياجات الخاصة ( ّ
منذ  ١٦أيلول  /سبتمبر ،استطاعت مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين تقديم الدعم على الشكل التالي( :تقرير الـ  UNHCRتاريخ )٢٠٢٠-٩-٢٠
 ٥،٤٠٠ −تواصل مع المتضررين وذلك من خالل الزيارات المنزلية واالنشطة التوعوية.
 −استلمت  ١٤٠أسرة مساعدات مالية فورية.
 ٤٧٠ −شخصا قدموا الدعم من خالل توفير اإلحتياجات األساسية.
 −تلقى  ٧٥٠شخصا مساعدة نفسية متخصصة ودعما نفسيا اجتماعيا.
 −قدمت االستشارات القانونية لـ  ٢٠٠شخصا.
منذ بداية عمليات االستجابة ،تواصلت األمم المتحدة من خالل منظماتها المعنية مع  ٤٧،٥٠٠شخصا ضمن إطار الحماية والتوعية من العنف الجندري ،وأنشطة التخفيف من المخاطر،
وجلسات التوعية ،والمساعدة القانونية ،وأنشطة اجتماعية لحماية األطفال ،والدعم النفسي للصحة العقلية وغيرها من االستشارات ذات الصلة ،إضافة إلى االستجابة للطوارئ( .تقرير OCHA
رقم  ،١٢تاريخ )٢٠٢٠-٩-٢٣
األسبوع  ٢٧ – ٥#أيلول ٢٠٢٠
كارثة انفجار مرفأ ربيوت – التقرير
ي

 التعليم
العدد اإلجمالي للمدارس الحكومية التي جرى تقييمها90 :

آثار انفجار بيروت :وزارة التربية والتعليم العالي حول إعادة تأهيل المدارس ١٧ ،أيلول /
سبتمبر.٢٠٢٠ ،
•

تم تقييم ميداني لـ  ٩٠مدرسة رسمية متضررة بشكل متفاوت من االنفجار ( ٢٨مدرسة متضررة
بشكل طفيف ٥٠ ،مدرسة ضررها متوسط ،و ١٢مدرسة أضرارها جسيمة).

•

تم التبليغ عن  ٧٣مدرسة خاصة متضررة لغاية اآلن .وتبلغ كلفة إعادة التأهيل  ١٥مليون دوالر
أميركي ال تشمل المفروشات والمعدات .ومازالت أعمال التقييم التي تقوم بها الـ UN-HABITAT
للمدارس الخاصة مستمرة وستتضمن الكلفة اإلجمالية.

•

إن التقييم السريع الذي أجرته مديرية التعليم والتدريب التقني والمهني كشف عن تضرر  ٥معاهد
و ٢٠مبنى جراء انفجار بيروت .وتبلغ الكلفة التقديرية إلعادة التأهيل حوالي  ١،٥مليون دوالر
أميركي ال تشمل المفروشات والمعدات .وتقوم اليونيسف حاليا بتقييم دقيق لكل المنشآت المتضررة.

•

تضرر  ٢٠مبنى من الجامعة اللبنانية جراء االنفجار مما يتطلب إعادة تأهيلها والبالغ قيمتها حوالي
مليون دوالر أميركي ،وقد تم تأمين هذا المبلغ من قبل األونيسكو.
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التمويل المتوافر إلعادة تأهيل المباني التربوية المتضررة

مصادر تمويل إعادة تاهيل المعاهد
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فرنسا

روابط الكترونية
التقرير األسبوعي الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء
http://drm.pcm.gov.lb

التقرير األسبوعي لمنظمة الـOCHA
https://www.unocha.org/lebanon
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المنصة الوطنية لتنسيق المساعدات الدولية
http://dcp.pcm.gov.lb

غرفة العمليات المتقدمة للجيش
www.beirutfer.com

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

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 :
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