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لحياةانمطواستعادةاألرواح،انقاذإلىلبنانفياإلستجابةخطةتهدف

القطاعلكذفيبماللتعافيوطنيةخطةوتطبيقالمتضررة،المناطقفي

.والبيئيواالجتماعيوالتعليميواالقتصاديالصحي

DRM Contact: Tel: 01-983670 Fax: 01-983873 Email: info@drm.pcm.gov.lb Website: www.drm.pcm.gov.lb

Army FER Contact: Tel: 01/990055 – 01/987002 – 01/987003 Fax: 01/987004 Email: ADVEMERGENCYROOM@GMAIL.COM

يةاألساسالعناوينويتضمنالجمهورإلىاألسبوعيالتقريريتوجه

وتنسيقةالتعبئحيثمنبيروتمرفألكارثةاالستجابةجوانبلمختلف

المتضرريناحتياجاتلتلبيةالموارد

٢٠٢٠آب٤

وت كارثة انفجار مرفأ بير

٣# التقرير األسبوعي 

٢٠٢٠أيلول ١٣

علىوءالضيسّلطوهوالعامالرأيإلىاألسبوعيالتقريريتوجه
والدوليينالمحليينوالشركاءاألفرقاءمختلفاستجابةجوانبمختلف
احتياجاتةلتلبيالمواردوتحريكتنسيقحيثمنبيروتمرفألكارثة

.المتضّررةالمنطقةفيوالمقيمينالمواطنين

قاذإنإلىبيروتانفجارلكارثةاللبنانيةالحكومةاستجابةخطةتهدف
إلىالوضعإعادةللمتضررين،األساسيةوالمساعدةاإلغاثةتأميناألرواح،

الصحيةالقطاعاتتشملمتكاملةتعافيخطةخاللمنعليهكانما
.والبيئيةوالتربويةواالجتماعيةواالقتصادية
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أبرز العناوين

 محطات أساسية

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
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ياالنسانالنداء

لنداء لبننOCHAإطالق 

اإلنساني للمساعدات

انفجار مرفأ 
بيروت

.المحيطةوالمناطقاالنفجارمنطقةتغطيقسماً ١٨٨إلىالمتضررةالمنطقةاللبنانيللجيشالمتقدمةالعملياتغرفةقسمت

١٨.٣٩٥ عدد المنازل التي خضعت للتقييم
٧٣٥ المنازل التي تم ترميمهاعدد
٦٦ ل التي تم إخالؤهاعدد المناز

٥٩٨ ما زالت قيد الترميمعدد المنازل التي
٧٤.٨% هالمنازل التي تم تقييمها بشكل مفصل حتى تاريخنسبة عدد

التقييمعملياتفيللجيشالتابعةالعملياتغرفةمعحكوميةغيرمنظمة٣٠تتعاوًن
لىأحالمصارف،أبنيةحدود،بالالتنموي،العملبيروت،سطوح:المنازلوترميم

الجهدالبركة،بيتوشباك،باب،,AVSIاإلنجيلية،المسيحياالتحادكنيسةفوضى،
DPNA،DTالمشترك، Care،الحرةاالنجيليةالكنيسةاالجتماعية،فرحمنظمة

ر،خيرشةنساند،نورج،االسالمية،الخيريةالمقاصدجمعية،IOCC،LOTبيروت،
اإلنمائي،دةالمتحاألممبرنامجبيروت،تنميةاالنسان،ابنالدولية،التضامنبدا،صار
.الليونزنادي،WPFالعالمية،الرؤيا

.(FER)اللبنانيللجيشالمتقدمةالعملياتغرفةمعبالتعاوًنوذلكالشركاءمختلفقبلمنالمتضررةالمناطقفيالمنازلمن(%٧٤.٨)١٨،٣٩٥وتقييممسحتملتاريخه•
.المتأثرةالمناطقمنأشخاص٢٤،٩٠٧لـاألساسيةاإلنسانيةالمساعداتاللبنانياألحمرالصليبقّدماالستجابة،بدايةمنذ•
.شهرياً عائلة٢٤٠علىالغذائيةالمساعداتبتوزيعوشركائهااالجتماعيةالشؤوًنوزارةتقوم•
.شركائهمعبالتعاوًناألحمرالصليبسيقّدمهامباشرةماليةمساعداتمنالمقبلينالشهرينخاللعائلة١٠،٠٠٠تستفيدسوف•
.(١٠#OCHAالـتقرير)المتضررةالمناطقفيالمآوًيعلىللمياهمقاومةحقيبة٧،٠٦٢توزيعتم•
أعمالبدءمنذوذلكشخصاً ٧،٩٨٩معالتواصلتمحيثسكنيةوحدة١،٦٢٢إلىالمياهتأمينوتم(WASH)الصحيوالصرفالنظيفةللمياهبالنسبةمبنى٥،٧٤٠تقييمتم•

.(١٠#OCHAالـتقرير)اإلستجابة
.(١٠#OCHAالـتقرير)الجعيتاوًيلمستشفىصهريجاً ٥٠هناكزالومااإلنفجار،لموقعاألقربوهما(والورديةالكارنتينا)متضررينلمستشفيينالمياهمنصهريجاً ٢٦تأمينمت•
.حكوميةغيرمنظمات٣عبراإلسمنتمنطناً ٦١المتقدمةالجيشعملياتغرفةوزعت•
.«المالمقابلالعمل»آليةخاللمنالمتضررةللمجتمعاتوظيفة٣٠٠وتامينسكنيةوحدة٧٥لـأساسيةترميمبأعمال(UNDP)اإلنمائيةالمتحدةاألمممنظمةتقوم•
للقطاعأميركي$١٧،٦٧٤،١٥١الغذائي،لألمنمنها%١٧تأمينتملتاريخه.أميركيدوالرمليوًن٣٤٤.٥لتأمينأغسطس/آب١٤فياإلنسانيلبناننداءالمتحدةاألممأطلقت•

.للحماية$١٠١،٣٥٦و،الصحي
.للجيشالمتقدمةالعملياتغرفةمعبالتنسيقاالنفجارمنالمتضررةالمناطقفيمسحاً ١٩،٢١٠اللبنانياألحمرالصليبنّفذ،٢٠٢٠أيلول١٠لغاية•
تقرير)المتضررةالمناطقفيشخصاً ٥،٣٥٥األحمرالصليبفرًقساعدتالمنصرمة،ساعة٢٤الـوخاللشخصا ،١٤٣،٧٥٥لـالمساعداتاألحمرالصليبقّدماالستجابة،بدايةمنذ•

.(١١/٩/٢٠٢٠اللبناني،األحمرالصليب

المأوى

إعادةتوتمسكنيةوحدةلعشرينبسيطةتصليحاتإجراءتم
.االستجابةعملياتبدءمنذمنازلهاإلىعائلة١،١٢٢

وعاألسبخاللمؤقتةمنازلفيعائلة٥.١٤٠منظمة١٦أمنت
.عائلة١،٠٧١لـللمياهمقاومةحقائبتوزيعتمكماالمنصرم

٢٠٢٠-٩-٩تاريخ١٠ً#OCHAقريرًالـًت

فيخاصةروتبيمرفأإنفجارآثارمنللتعافيللبنانالدعميؤمنالدوليالمجتمعيزالال
برعالمساعداتتفاصيلعلىاالطالعيمكن)والمآوًىالغذائيواألمنالصحيالقطاع

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

مساعدات الدول المباشرة

الصحة المأوى المياه الغذاء

الخدمات اللوجستية التعليم مواد البناء

المساعدات الدولية

المتوافرةًلتاريخهالتقاريرعلىبناء

حصةًغذائيةًللعائالتًفيًالمناطق١٢،٣٥٢ًتمًتقديم
المتضررةًمنًقبلًالصليبًاألحمرًاللبناني

٢٠٢٠-٩-١١تقريرًالصليبًاألحمرً

وت  ٢٠٢٠أيلول ١٣–٣#التقرير األسبوعي –كارثة انفجار مرفأ بير

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


الدعم الطبي للمستشفيات
تتضمنطبيةحقيبة٨٧وخاصاً حكومياً مستشفى٧٣استلماالستجابةعملياتبدايةمنذ

.مختلفةدولبهاتبرعتومعداتوأدويةطبيةمستلزمات

ألحمراالصليبقّدمهاالتياألوليةوالرعايةالصحيةالخدماتمنشخصاً ٢٣،٣٥٦استفاد•
والتدريبوعيةالتاالجتماعي،النفسيالدعمالمتنقلة،العياداتتشملاألزمةبدايةمنذاللبناني

.(٢٠٢٠-٩-١١األحمرالصليبتقرير)الصحيةالرعايةمراكزفيوالمعالجة

.النفسيةالصدمةأوالضغطمنطفل٦٠٠،٠٠٠حوالييعاني،UNICEFللـوفقاً •
٩٠وجديدة،طبيةاستشارة١،٢٠٠التنمويةمراكزهاخاللمناالجتماعيةالشؤوًنوزارةأّمنت•

.األطفاللحمايةنشاطاً ٧٥والنفسيللدعمتدخالً 
خاللمنمريضاً ٣٥٨ومتابعةطبية،استشارة٤،٩٩٩إجراءتمالماضي،األسبوعخالل•

مسناً ٣٩تلقىكمااالستشارات،خاللمنوفتاةإمرأًة٢٣٢لـالدعموتقديمالطبية،الخدمات
.(٢٠٢٠-٩-٩تاريخ١٠#OCHAالـتقرير)وإحاالتطبيةواستشاراتتمريضيةرعاية

السيطرةلىعتدريباتخاللمنللطوارًئطبيةفرًقلثالثةالدعمالعالميةالصحةمنظمةتقدم•
صيدا،باشق،الضهرالبوار،)لبنانفيحكوميةمستشفياتستةفيوالوقاية،العدوى،على

.(وحلباطرابلس،بعبدا،
للوقايةمعداتمجموعةSAMS١٠،٣٨٨و،IMCاليونيسف،عامل،جمعياتوزعت•

١٠#OCHAالـتقرير)والسكانللمتطوعيناأليديومعقماتالكماماتفيهابماالشخصية

.(٢٠٢٠-٩-٩تاريخ

التابعًيالمركًزاألدويةمستودعكاملترميممناألخيرةالمراحلفيالعالميةالصحةمنظمةإن•
١٠#OCHAالـتقرير)معداتهوتحديثالتخزينيةقدرتهومضاعفةالعامةالصحةلوزارة

.(٢٠٢٠-٩-٩تاريخ

الجيشلمغربي،االجيشيديرهاللمواطنينالطبيالدعمبتقديمميدانيةمستشفيات٧تقومحاليا ،•
المركزة،البولنديالطبيةالطوارًئفرًقالقطري،الجيشاإليراني،األحمرالهاللاإليطالي،

الطوارًئفرًقاالنكليزية،الطبيةالطوارًئفرًقكورونا،بجائحةالخاصالدوليللدعمالبولندي
.السامرًيلحقيبةالتابعةالطبية

الصحيةالرعايةلتقديممريضاً ٩٨معوتواصلتاستشارة،٥٢دواء ،٤٥٥كاريتاسقّدمت•
األولية

المستشفيات العامة والخاصة

لويسالسان بيلفيو جبلًلبنان النبطية
لبيب العزونية الحدت–السانًجورجً بعبدا

تل شيحا الجامعةًاألميركية البرج فتوحًكسروان
ألفاء المشرًق الرسولًاألعظم سبلين
البقاع المقاصد الجعيتاوًي بشرًي
شتورة الوردية بهمن البتروًن
جويا هاروًن الساحل زحلة

المعوناتسيدة سيدةًلبنان الزهراء تبنين
مزبود عسيران رزًق طرابلس
السالم عينًوزين ضهرًالباشق صيدا

دار األمل سانًشارل القلبًاألقدس هرمل
هيكل سرحال اوتيلًديو عبدًهللاًالراسي

سان مارتين اوانجًناسو الحياة راشيا
كمال جنبالط الشرقًاألوسط الوم–جورجيوسًالقديس بعلبك

رياق كليمونصو سانًجوزيف الشحارًالغربي
راغب حرب المنال صالحًغندور مرجعيوًن
سيدة زغرتا الحايك أبوًجودة سيرًالضنية
سان جورج سانًتيريز البتول جزين

الغربيالبقاعً

 القطاع الصحي

ية النوع يستلم الجيش المساعدات الطبية حيث يتم فرزها من ناح
والعدد ثم ترسل إلى وزارة الصحة العامة

لكميات تعد وزارة الصحة العامة قوائم توزيع مفصلًة العناصر وا
لعامةيقوم الجيش بعملية التوزيع وفقًا لقائمة وزارة الصحة االجيشوترسلها إلى المراد توزيعها على المستشفيات 

الطبيةالمساعداتتوزيعآلية
.منتظمبشكلالطبيةاتاالحتياج/المساعداتلتتبعتفاعليةمنصةبإنشاءتقومكماالطبيةالمساعداتتوزيعآليةعلىلوزراءمجلسرئاسةفيالطبيةالمساعداتلتنسيقالوطنيةاللجنةتشرف

 ي
 
األمن الغذائ

.التقريرإعدادفترةخالل٢٣،٣٢٩منها،للجيشالمتقدمةالعملياتغرفةخاللمنبيروتفيغذائيةوحدة٤٨،١٢٩توزيعتم•
.للجيشالمتقدمةالعملياتغرفةمعبالتنسيقاللبنانياألحمرالصليبقبلمنالمتضررةالمناطقفيللعائالتغذائيةحصة١٢،٣٥٢توزيعتم•
.االجتماعيةالشؤوًنوزارةقبلمناالنفجارمنطقةفيالمتضررةالعائالتعلىشهرياً غذائيةحّصة٢٤٠توزيعيتم•
.االنفجارأثرعلىاإلهراءاتفيمخزناً كانالذيالقمحمخزوًنمنطناً ١٥،٠٠٠لفقداناالستجابةإطارفيالقمحمنطناً ١٢،٥٠٠شحنالعالميالغذاءبرنامجاستكمل•

غرفةمعبالتعاون الغذائيةالوحداتبتوزيعحكوميةغيرمنظمة٤٢تقوم
:اللبنانيللجيشالتابعةالمتقدمةالعمليات

أنايتيببنين،قزح،قوسالعنصرية،مناهضةحركةاالجتماعية،الخيرأحباب
تحننجمعيةالمشترك،الجهدشريك،شبابيك،اإللهية،العنايةبيتبيتك،

ماعية،االجتالجبهةواإلصالح،اإلرشادالخيرية،استقاللإحسان،االنجيلية،
البالطشباببلدي،جنةجمعيةحدود،بالالتنموي،العملجمعيةداد،جمعية

مبرات،الكشافالجراح،كشافالمعمدانية،الفاديكنيسةجذورنا،المسيحيين،
اللبناني،مراألحالصليبوفينا،مناالليونز،الغد،لبنانإيجابي،كنعيلة،كلنا
OMNIنساند،،NDMLالوطنية،المحطة،MSDالجراح،كشاففوج

Games of Beirut،سسةمًؤخير،رشةالنسائية،الرابطةبيروت،أبناءرابطة
حدةًولبنان،مالطافرسانشباباإلنسان،إبنواإلغاثة،للتنميةسواصدى،

.العالميةالرؤياالمجتمع،

التوزع الجغرافي للجمعيات التي
تقّدم الحصص الغذائية

وت  ٢٠٢٠أيلول ١٣–٣#التقرير األسبوعي –كارثة انفجار مرفأ بير



التعاون مع المنظمات غير الحكومية
مالألعالمتقدمةالجيشعملياتغرفةمنصةفيمسجلةحكوميةغيرمنظمات٤٠٩هناك

.اإلستجابةعملياتمختلففيوالتدخلالتنسيق

العملياتًةًملءًاإلستمارةًالخاصةًبالمنظماتًغيرًالحكوميةًالكترونيا ًأوًاالتصالًبغرف١
المتقدمةًللجيش

٢
:تحضيرًالمستنداتًالمطلوبة

.الصادرًعنًوزارةًالداخليةًوالبلديات2020وخبرًعلمً: المستنداتًااللزامية•
وزارةًالماليةًوًالحساب: المرجع)غيرًالحكوميةًالمستنداتًاألصليةًللمنظمةً•

(المصرفيًالرسمي

ديةًبيروت،ًفيًبلالمتقدمةًللجيشًتقديمًالمستنداتًفيًاالدارةًالعامةًلغرفةًالعمليات٣ً
الطابقًاألول

التسجيلكيفية

الحكوميةغيرالمنظماتتتعاونكيف

اتصااًل لالحتياجات والمستلزمات ٤،٥٠٦تلّقت غرفة عمليات الجيش 
والشكاوى  واستفسارات مختلفة

تقييم أضرار المباني
غرفةمعتعاوًنبالالمهندسيننقابةتعدهالذياألسبوعيالتقييميالتقرير:بيروتإنفجار

-٩-٩تاريخ٣قمًرالتقرير.بيروتوبلديةومحافظةاللبنانيللجيشالتابعةالمتقدةالعمليات
٢٠٢٠.

ار تقييم األضر

٢،١٤٩: مجموع األبنية الممسوحة مجموع العقارات واألبنية 

٤،٢٣٢:الممسوحة

ةالممسوحلألبنيةالتوصيات

37%

8%
5%4%

46%

االحتياجات المطلوبة في كل قطاع

Food

Health

General

Cash

Household

عملياتًملءًاإلستمارةًالخاصةًبالمنظماتًغيرًالحكوميةًالكترونيا ًأوًاالتصالًبغرفة١
الجيشًالمتقدمة

٢

٣

٤

٥

٦

المعلوماتًالجديدةتحديث

تحديدًاالحتياجاتًوالتحديات

توّليًالمهامًاليوميةًحسبًالطلبًواالحتياجات

إعدادًالتقاريرًبشكلًمستمر

التخطيطًألنشطةًمشتركةًمعًغرفةًالعملياتًالمتقدمةًللجيش
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