
وت كارثة انفجار مرفأ بير

-٦-التقرير رقم 

ين األول ٤ ٢٠٢٠تشر

علىوءالضيسّلطوهوالعامالرأيإلىاألسبوعيالتقريريتوجه
والدوليينالمحليينوالشركاءاألفرقاءمختلفاستجابةجوانبمختلف
احتياجاتةلتلبيالمواردوتحريكتنسيقحيثمنبيروتمرفألكارثة

.المتضّررةالمنطقةفيوالمقيمينالمواطنين

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

٢٠٢٠آب٤

قاذإنإلىبيروتانفجارلكارثةاللبنانيةالحكومةاستجابةخطةتهدف
إلىالوضعإعادةللمتضررين،األساسيةوالمساعدةاإلغاثةتأميناألرواح،

الصحيةالقطاعاتتشملمتكاملةتعافيخطةخاللمنعليهكانما
.والبيئيةوالتربويةواالجتماعيةواالقتصادية
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أبرز العناوين 

ص الوضع العام
ّ

ملخ

عدد المستشفيات التي

تستقبل مصابين

٣١

عدد األسرة المتوافرة

للمصابين

٨٣١

عدد اسّرة العناية المركزة

المتوافرة للمصابين

١٩٣

مجموع الحاالت النشطة

٢٤،٢٩٤

مجموع حاالت الوفاة

٤٠٦

مجموع اإلصابات في القطاع الصحي

١،٠٧٨

مجموع اإلصابات

٢٠٢٠منذ شباط 

٤٤،٤٨٢

 آخر تطّوراتCOVID-19

العملياتغرفة).ومصريسوريين،٥لبنانيين،٣:مفقودين٩هناكيزالالاللبناني،للجيشوفقا ً•
(٢٠٢٠-١٠-٣للجيشالمتقدمة

.االنفجارضحيةوقعواشخصا ٢٠٢ًهناكالداخلي،األمنلقوىوفقا ً•

خاللمنأشهر٦لغايةالنقديةالماليةالتحويالتمنستستفيدحاجةاألكثرالعائالتمن٣٧،٠٠٠•

.األوروبيلالتحاداالئتمانيالصندوق

ةالمساعدتقدموهيللجيشالمتقدمةعملياتغرفةلدىمسجلةومنظمةجمعية٤٥٩هناكتاريخه،لغاية•

ةوإدارالمهجرين،دعمالمهدمة،المنازلإعمارإعادةالصحي،والدعماألساسية،االحتياجاتتوفيرفي
.(٢٠٢٠-١٠-٣للجيشالمتقدمةالعملياتغرفةتقرير)النفايات

يورو١٠،٠٠٠مبلغموناكوفياألحمرالصليبسيقدمالثاني،ألبرتاألميرسمومنبمبادرة•

لمنظمتييورو٥٠،٠٠٠سيخّصصكما.بيروتاللبنانية،العاصمةدمرالذيلالنفجارلالستجابة

.اللبنانياألحمرللصليبيورو٥٠،٠٠٠واألحمر،والهاللالدوليةاألحمرالصليب

فياالستجابةلتواصلجهودهامنظمة٣٥تضمالمتحدة،األمملمنظماتالمنسقةاإلستجابةإطارفي•

حمايةالالمأوى،الصحة،الغذاء،سالمةقطاعاتفيللمتضررينالدعموتأمينكمامتضررةمنطقة١٤
OCHAالـقبلمنالمعدةالحاضرينالشركاءخارطة).الصحيةوالنظافةالصحي،والصرفوالمياه
.(٢٠٢٠-٩-٢٥تاريخبيروتمرفأانفجار

Mercyمنظمةقامت• Corpsشركاء٨معبالتعاون(ACF, ACTED, CARE, DRC, IRC,،Oxfam،

غيرةوالصجدا ًالصغيرةالمؤسساتفياألضرارومسحبتقييم(الطفولةإنقاذوجمعيةالمجموعة

فيحيّا ٢١ًفيمؤسسة١،١٦٤اإلحصاءشملوقد.المتضررةالمناطقفيالحجموالمتوسطة

وسطةوالمتوالصغيرةجدا ًالصغيرةالمؤسساتفياألضرارمسح)بيروتفيالمتضررةالمناطق

.(٢٠٢٠سبتمبر/أيلولالحجم،

البسطةالحصن،ميناءالرميل،بيروت،رأسالمدّور،مناطقمنأسرة٣٢،١٨٩إحصاءتملتاريخه،•

المتقدمةشالجيعملياتغرفة)الغذاءسيماالاإلنسانيةللمساعداتبحاجةزالتماوالمصيطبةالتحتا،
٢٠٢٠-١٠-٣).

مساكنهاتأهيلإعادةفيللدعمبحاجةالمتضررةالمناطقفيأسرة١٠٦،٤٥٣إحصاءتملتاريخه،•
.(٢٠٢٠-١٠-٣جيشللالمتقدمةالعملياتغرفة)

داتالمساعلبنانفيصحيا ًومركزا ًوخاصا ًحكوميا ًمستشفى١٢٧استلماإلستجابة،عملياتبدءمنذ•
.والمعداتواألدويةالطبيةالمستلزماتتتضمنوالتيالطبية

http://drm.pcm.gov.lb: التقريرًاليوميًلإلصابات
https://bit.ly/DRM-HospitalsOccupancy-Mobile: وتوافرهاًفيًالمستشفياتCOVIDالتقريرًاليوميًحولًتوّزعًأسّرةً - https://bit.ly/DRM-HospitalsOccupancy-PC

تنسيق االستجابة

تفعيلًغرفةًالعمليات

(FER)المتقدمةًللجيشً

تفعيل غرفة العمليات 

الوطنية

(DRM)

االتحاد األوروبي

تحادًتفعيلًآليةًالتعاونًمعًاإل

األوروبيًلطلبًالمساعدات

(DRM)

التنسيق الوطني

إعدادًإطارًعامًاالستجابة

(DRM, PMU)الوطنيةً

تنسيق المساعدات الصحية

إنشاءًلجنةًوطنيةًلدىً

رئاسةًالحكومةًلتنسيقً

المساعداتًالطبية

تنسيق المساعدات  

الدولية

إطالقًالمنصةًالوطنيةً

ةلمتابعةًالمساعداتًالدولي

٦

آب

٧
آب

٤
آب

٥
آب

١٣
آب

١٤
آب

٢٨
آب

النداء االنساني

نًلنداءًلبناOCHAإطالقً

اإلنسانيًللمساعدات

انفجار مرفأ 
بيروت

أيلول

استجابة لبنان

يًمنظمةًتستجيبًف٤٥٩

مختلفًالمحاور

  لبنانهز الذيالمدّمر االنفجار منأسابيعثمانيةبعد 
 
  التحدياتتزالال أغسطس،/آب٤ف

كائها اللبنانيةالحكومةتواجهالت  ز وشر
ّ
ك   تت 

 
فيما خاصةلالزماالدعمتوفت  عىلقدرتها ف

  واألمنوتحقيقوالمالج   المنازلتأهيلبإعادةيتعلق
  التحدياتإىلإضافة.المطلوبةالصحيةالرعايةخدماتوتقديمالغذائ 

 
ةالمؤسساتنشاطاتإحياءإعادةف  الصغت 

 
والصغرةجدا

  الحجموالمتوسطة
ر والت 

ّ
.الناسمنكبت  لعدد دخلمصدر توف

والحماية،الصحيةالرعاية،الغذاءتأمينالحجم،والمتوسطةالصغيرةوالمؤسساتالمنازلفياألضرارتقييمالمرفأ،منطقةفياألضرارتقييممناالنتهاءحاليا ،ننفّذالتيالتدخلأعمالتشمل

واإلداراتوالمدارس،ليمالتعومعاهدكالمستشفياتالرئيسيةالقطاعاتفيالتعافيعملياتوإطالقالنفاياتإلدارةخطةوتنفيذوضعوالمتوسط،القصيرالمدىعلىللتعافيالمواردتعبئة
.العامة

وت  ين األول ٤-( ٦)التقرير رقم –كارثة انفجار مرفأ بير ٢٠٢٠تشر

http://drm.pcm.gov.lb/
https://bit.ly/DRM-HospitalsOccupancy-Mobile
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fbit.ly%2FDRM-HospitalsOccupancy-PC&data=02%7C01%7Csawsan.bou-fakherddine%40undp.org%7C2b4fae1fa3bc48ff35a808d865128401%7Cb3e5db5e2944483799f57488ace54319%7C0%7C0%7C637370477480870999&sdata=qm%2BlN1g5CifpAEHIJ0kiFz41OaHsWSW2hh0GN6kTKQc%3D&reserved=0


 المسكن

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

المساعدات المباشرة للدول

المساعدات الدولية

٨٧
مستخدم

٧٤
ممول

١٩٥
مساعدات عينية

٤٤،٧٩٢،٥٤٦$
مساعدات مادية

٣،٠٢٢
استمارة معلومات

٨٢
مساعدات 
للمستشفيات

٧٤
مساعدات لجهات 

مختلفة

ةخالل طاليا،إيسويرسا،بلجيكا،منكلقامتالتقرير،إعداد فت 
ص، ،االتحاد قت  ازيل،السويد،األوروئ   مالطا،النمسا،األردن،الت 
كالمتحدةالوالياتاليونان،فرنسا،إسبانيا،الجزائر، اليا،ية،األمت  أست 

منوذلكنلبناإىلوالنقديةالعينيةالمساعداتبتقديموكندا،مص 
الدولية،المساعداتتنسيقمنصة)للكارثةاالستجابةعملياتضمن

٢٠٢٠-١٠-٤).

.١٠٢٠٢٠-٣(FER)للجيشالمتقدمةالعملياتغرفة

225
عدد التحويالت

ملخص أعمال التدخل في المناطق 

المتضررة
المجموع التراكمي

آخر التحديثات خالل 

مدة إعداد التقرير

٣١،١٨٩٢،٤٢٨عدد المنازل التي تم تقييمها

٢،١٠٠٢٦٨عدد المنازل التي تمت إعادة تأهيلها

١٩٠عدد المنازل المستقر وضعها

٧٢٠التي تم إخالؤهاالمنازل عدد

٢،٤٥٠١،٠٢٥معدد المنازل التي ما زالت قيد الترمي

٣٥٠غير الحكومية المعنيةعدد المنظنات

الصليبريليف،ليبر،األخضلبنانجمعيةالمشترك،الجهدمنظمةالبركة،بيتوشباك،باباالنجيلية،المسيحياالتحادكنيسةفوضى،أحلىالمصارف،أبنيةبيروت،سطوح:المآويبشأنتعنىحكوميةغيرمنظمة٣٥

الرؤيااإلنمائي،حدةالمتاألممبرنامجبيروت،التنميةجمعيةاإلنسان،إبنالطفولة،أنقذوابدا،صاربيروت،أرزالروتاري،ناديخير،رشةالعطاء،فرحببيروت،منظمةالميالد،بيتنساند،نورج،اللبناني،األحمر
,،ACTED،AVSIأساند،الليونز،ناديالعالمية، DPNA, DT Care،INTERSOS , IOCC,, LOT, Medair،Orion and partners،Solidarites International

 ة  والصغير
ً
ة جدا كات الصغير ار الشر والمتوسطة الحجم تقييم أضر

٢٠٢٠والصغيرة والمتوسطة الحجم في بيروت الصغيرة جداً التقييم المشترك الحتياجات الشركات 

فيالمتضررةالمناطقفيحيّا ٢١ًفيمؤسسة١،١٦٤المسحشمل➢

.بيروت

طةوالمتوسوالصغيرةجدا ًالصغيرةالمؤسساتمنالعظمىالغالبيةإن➢

أما.أشخاص١٠منأقلتوظفالدراسة،شملتهاوالتي(%٩٦)الحجم

إجماليمن%٤٢أيأشخاص،١٠منأكثرتوظففهي،%٤الـنسبة

اللبنانية،الجنسيةمنالمالكينمن%٩٧إن.التقييمشملهاالتيالعمالة

.النسائيالعنصرمن%١٩

تموالتيالحجموالمتوسطةوالصغيرةالصغرىالشركاتغالبيةتعمل➢

مطاعممثل)األغذيةقطاعيليهاوالخدمات،التجزئةقطاعفيتقييمها

.العامةوالمرافقوالضيافةالصيانة،البقالة،ومحالت(السريعةالوجبات

ضررهامنها%٤٥)المؤسساتمن%٥٦مخزوناالنفجارجراءتضرر➢

هناكأنكما،(الكاملبالتلف%١١أصيببينماكبيرا ،أوخفيفا ًإما

معداتتضررتبينماأضرار،أيةمعداتهايصبلمالمؤسساتمن%٦٦

فالتلوأصابجسيم،أوخفيفبشكلالمؤسساتمن%٢٥لحواليأساسية

.أخرىمؤسساتمن%٩معدات

غيرالمؤسساتمن%٣٤ورسميا ،مسجلةالمؤسساتمن%٦٦هناك➢

.مسجلة

Mercy Corps, Action Against Hunger (ACF), ACTED, CARE International, Danish Refugee Council 
(DRC), International Rescue Committee (IRC), Al Majmoua, Oxfam, Save the Children

وت  ين األول ٤-( ٦)التقرير رقم –كارثة انفجار مرفأ بير ٢٠٢٠تشر
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الرعاية الصحية

سالمة الغذاء

وت  ين األول ٤–(٦)التقرير رقم –كارثة انفجار مرفأ بير ٢٠٢٠تشر

سلّةًغذائية

٢١،٣٦٨
(سلةًجديدة)

وجبةًساخنةًجاهزة

٣٣،٣٧٣
(وجبةًجديدة)

صندوقًإعاشة

٩.١٨٥
(صندوقًجديد)

الجيشمنمقدمةميدانية،مستشفيات٦تقدم

ي،القطروالجيشاإليطالي،والجيشالمغربي،

PCPMلجمعيةالتابعالبولونيالطوارئفريق

الطوارئفريق،(كورونافيروسلمصابي)

Samaritan’sالـطوارئوفريقاالنكليزي،

Purse،لهاتشغييتمصحيةمراكز٤إلىإضافة

فية،األشرفياللبنانياألحمرالصليبقبلمن

ةالرعايوالشياح،الجديدةالطريقالمصيطبة،

جيشالعملياتغرفةتقرير)للمواطنينالطبية

.(٢٠٢٠-١٠-٣تاريخالمتقدمة

للمساعداتالمراكز الصحية المتلقية/ المستشفيات 

سيدةًلبنان(حكومي)بشريًسانًجورجسرحال(حكومي)زحلةً(حكومي)النبطية

عسيرانالحياةسانًلويساورانجًناسو(حكومي)تبنينًجبلًلبنان

عيمًوزين(حكومي)بترونًسيدةًمارتينبصاليم–الشرقًاألوسطً(حكومي)طرابلسًالحدت–سانًجورجً

سانًشارلالرومانتًتيريزكليمونصو(حكومي)صيداًالبرج

(حكومي)تنورينًبيتًشبابالمنال(حكومي)بعلبكًسانًجوزيفالرسولًاألعظم

دارًالحكمة(حكومي)صورًالحايكأبوًجودةبيلفيوالجعيتاوي

(حكومي)إهدنًالسالمًطرابلسصالحًغندورالبتول(حكومي)هرملًبهمن

بحنسالسيدةًزغرتاالبقاعًالغربيالبقاع(حكومي)الشعارً(حكومي)بعبداتً

بيروت–نوفلًقبيات–السالمًكمالًجنبالطالشفاءعزونيةالساحل

عكار–رحالً(حكومي)سيرًالضنيةًرياقشتورا(حكومي)عبدًهللاًالراسيالزهراء

دارًالشفاءًطرابلسالعرفانراغبًحربدارًاألمل(حكومي)راشياًرزق

دالعةًصيداالقرطباويمركزًلبيبًالطبيهيكلالجامعةًاألميركيةضهرًالباشق

هارون(حكومي)سبلينًتلًشيحا(حكومي)جزينًالمشرقفتوحًكسروان

نجارمزبود(حكومي)مرجعيونًجوياالمقاصدالقلبًاألقدس

بشامونمركزًكسروانًالطبيالطبيمركزًجوزفالمعوناتالورديةاوتيلًديو

صيدا–حمودًخروبةبيتًشبابعثمانفؤادًخوريالبيطار

(حكومي)ميسًالجبلً(حكومي)بنتًجبيلًالميّاسديرًالصليبالنقيب(حكومي)الكرنتيناً

مظلومحامدًفرحات(حكومي)مشغرةًمعربس(حكومي)حاصبياً(حكومي)قاناً

الرهبانالريانالهرمل–العاصيًالفقيهقلبًلبنانًاألقدسالكورة

المنيةالتطريالجبلزحلة–حكمةًزحلة–خوريًالخير

CHNإبنًسينااألرزطرابلي–الجمعيةًاالسالميةًالمنارة–األطباءًالكورة–البرجيً

المرتضى

النقديةالمساعداتمبتقديوالوطنيةالدوليةوالمنظماتالدوليالمجتمعيستمركما.ومعداتوأدوية،طبية،مستلزماتمنطبيةمساعداتلبنانفيومستشفياتوخاصا ًعامأ ًطبيا ًمركزا ١٢٧ًاستلماالستجابة،عملياتبدءمنذ
/https://www.moph.gov.lb:العامةالصحةوزارةموقعزيارةيرجىللمستشفيات،الطبيةالمساعداتعنالمعلوماتمنللمزيد.الصحيللقطاعالدعملتأمينوالعينية

التوزع الجغرافي للجمعيات التي تقّدم الحصص الغذائية

٦٣،٩٢٦)غذائيةمساعدات١٥٧،٩٨٢توزيعتملتاريخه،

لخالمنالمتضررة،المناطقفيللمواطنين(جديدةمساعدة

األمممنظمات)وشركائهاالمتقدمةالجيشعملياتغرفة

الخاص،القطاعومحلية،دوليةمنظماتالمتحدة،

(والمتطوعين

بيتبيتك،يتيببنين،فوضى،أحلىاالجتماعية،الخيرأحباب:العاملةالقوةإلىالوصولامكانيةولديهابيروتفيالمتقدمةالجيشعملياتغرفةمعبالتعاونحكوميةغيرمنظمة٣٦تقوم

المبادرةجمعيةلبنان،بقلالمجتمع،لتنميةغراسجذورنا،االجتماعية،فرحمؤسسةالخيرية،االستقاللإنسان،البروتستانتية،الرحمةجمعيةالمشترك،الجهدشريك،شبابيك،اإللهية،العناية

الشبابحركةونز،الليصغيرة،دفشةالغد،لبنانإيجابي،كنالمبرات،كشافالجراح،كشافجمعيةالمسيحي،الطالبيالشباببالدي،جنةمؤسسةنبدأ،هياجمعيةاالنسان،لحقوقالفردية
Massisالعالمية،الرؤياصدى،مؤسسةاإلنسان،إبنالفرنسية،اإلسالميةاإلغاثةخير،رئةبيروت،أبناءرابطةنساند،الحمرا،المتطوعينمجموعةاألورثوذكسية، Hope , OMNI Games
Of Beirut,

التقريرًاألسبوعيًالصادرًعنًرئاسةًمجلسًالوزراء

http://drm.pcm.gov.lb

Web Links

موقعًغرفةًعملياتًالجيشًالمتقدمة
www.beirutfer.com

منصةًتنسيقًالمانحينًاإللكترونية

http://dcp.pcm.gov.lb

https://www.moph.gov.lb/
http://drm.pcm.gov.lb/
http://www.beirutfer.com/
http://dcp.pcm.gov.lb/

