
وت كارثة انفجار مرفأ بير

٤# التقرير األسبوعي 

٢٠٢٠أيلول ٢٠

علىوءالضيسّلطوهوالعامالرأيإلىاألسبوعيالتقريريتوجه
والدوليينالمحليينوالشركاءاألفرقاءمختلفاستجابةجوانبمختلف
احتياجاتةلتلبيالمواردوتحريكتنسيقحيثمنبيروتمرفألكارثة

.المتضّررةالمنطقةفيوالمقيمينالمواطنين
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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

٨٢٤

عدد اسّرة العناية المركزة

المتوافرة للمصابين

١٨٨

مجموع الحاالت النشطة

١٦،٥٧١

مجموع حاالت الوفاة

٢٨٦

مجموع اإلصابات في القطاع الصحي

٨٣٤

مجموع اإلصابات

٢٠٢٠منذ شباط 

٢٨،٢٩٧٢٢،٨٨٠

مجموع اإلصابات 

بعد انفجار مرفأ بيروت

 آخر تطّوراتCOVID-19

علىوالرسميةوالتجاريةالسكنيةللمناطقجمةبأضراروتسببالمرفأفياألمونيومنيتراتمنطنًا٢.٧٠٠لـكارثيلتفجير(نسمة٩٠٠،٠٠٠)العاصمةبيروتتعرضت،٢٠٢٠آب٤في

منأكثرتضررعنفضًلامنازلهم،فقدوا٣٠٠،٠٠٠منوأكثر،(ة)جريح٦،٥٠٠منوأكثر،ضحيّة٢٠٠منأكثروقوعإلىاالنفجارأفضى.االنفجارموقعمنمربعكلم٢٠مساحة

األخرىالحيويةتالقطاعامنللعديدباإلضافة،والتعليميةالتربويةوالمراكزالصحية،والمراكزوالكبيرة،والمتوسطةالصغيرةوالمؤسساتالمنازل،آالفاألضرارطالتكما.طفل١٠٠،٠٠٠

.الطحينفيهابماالغذائية،الموادمنمكعبًاطنًا١٢٠،٠٠٠يقاربماالمرفأأضرارشملتوقدهذا،.المدينةفي

بوضعوالمباشرةع،الوضعلىوالسيطرةالناس،حمايةبهدفلمؤازرتهااألهليةوالجمعياتالدوليالمجتمعودعتللستجابةالوطنيةالخطةبتفعيلاللبنانيةالحكومةقامتاالستجابة،إطارضمن

.األمدوطويلةاألمدومتوسطةاألمدقصيرةالخطط

فيهابماقطاعات،الجميععلىإضافيةًاضغوًطاووضعاألزمةمنفاقمماللعزل،إجراءاتمنيرافقهابماالكوروناجائحةمعتلزمتإقتصادية-اجتماعيةأزمةمنيعانيلبنانكانالكارثة،قبل

الحكومةتقوم.لوقتانفسفياللبنانيةاألراضيكاملعبرللجائحةمتعددةبؤرتوجدحيثالمجتمعية،العدوىمرحلةفيحاليًاهولبنانفإنالعالمية،الصحةمنظمةفبحسب.الصحيالقطاع

السبتلغايةتاريخه،إلى.ةوالمعالجالتعقبوباستراتيجيةالفحوصات،بإجراءواالستمرارالوقائيةاإلجراءاتعلىالتركيزمعالكورونا،لجائحةاالستجابةبتظليمالمتحدةاألمموكاالتمنبمؤازرة ا

واألسّرةياتللمستشفالجغرافيةالتغطيةحيثمناالستيعابيةاالستشفائيةطاقتهابزيادةالحكومةقامتالجائحة،بدايةمنذ.وفاةحالة٢٨٦و،تراكميةحالة٢٨،٢٩٧إحصاءتم٢٠٢٠-٩-١٩

.الحصرالالعدسبيلعلىالضرورية،واإلجراءاتواإلرشادوالتواصلبالفحوصاتالمرتبطةوالقدراتالعزلومراكزالفائقةالعنايةووحدات

قةايمكنااالطلعاعلىاآخراالمستجداتاالمتعلّا. تماتسجيلهاابعداانفجارامرفأابيروت٢٠٢٠شباطا٢١منذا( حالة٢٢،٨٨٠)المستجداكورونابفيروساإلصاباتمنامجموعا% ٨٠حواليا

.http://drm.pcm.gov.lb: بالحاالتاعلىاالموقعاالتالي

تنسيق االستجابة

تفعيلاغرفةاالعمليات

(FER)المتقدمةاللجيشا

تفعيل غرفة العمليات 

الوطنية

(DRM)

االتحاد األوروبي

تحاداتفعيلاآليةاالتعاونامعااإل

األوروبيالطلباالمساعدات

(DRM)

التنسيق الوطني

إعداداإطاراعامااالستجابة

(DRM, PMU)الوطنيةا

تنسيق المساعدات الصحية

إنشاءالجنةاوطنيةالدىا

رئاسةاالحكومةالتنسيقا

المساعداتاالطبية

تنسيق المساعدات  

الدولية

إطلقاالمنصةاالوطنيةا

ةلمتابعةاالمساعداتاالدولي

٦
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٧
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٤
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٥
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١٣
آب

١٤
آب

٢٨
آب

النداء االنساني

لنداءالبننOCHAإطلقا

اإلنسانياللمساعدات

انفجار مرفأ 
بيروت

وت  ٢٠٢٠أيلول ٢٠–٤#التقرير األسبوعي –كارثة انفجار مرفأ بير

.  العملياتاالمتقدمةاللجيشاعناثمانيامفقودين،اثلثةالبنانيين،اخمسةامناالجنسيةاالسوريةاوواحدامناالجنسيةاالمصريةغرفةبلّغتلتاريخه،•

تقريراغرفةاالعملياتا)منزاًلاللترميما٦٥٨حاليًاايخضعمنزاًل؛اكماا١٧منزاًلاوتدعيما٧٢إخلءمنزاًل،٨٠٨منزاًلافياالمنطقةاالمتضررة،اكمااتماترميما(٢٤،٦٥٧أيا)٪ا٩٦مسحاتما•

.(٢٠٢٠أيلولا١٨-المتقدمةاللجيش

تقريرامكتبا)مؤسسةاصغيرةاومتوسطةابأعمالاإعادةاالتأهيلا١٩٥حوالياتزويدتمكمامتضررة،أحياءثلثةفياالستعماالتمتعددةالالماليةبالمساعداتمنازل١،١١٠يزيداعنامامدتم•

(.٢٠٢٠أيلولا١٦-١١رقمااألمماالمتحدةالتنسيقاالشؤونااإلنسانيةا

جمعيةامناجمعياتاالمجتمعاالمدنيا٣٣غرفةاالعملياتاالمتقدمةابالتعاوناوالتنسيقامعاخللمنالمتضررةالمنطقةضمن( جديدة١٨،٨٠٠منهاا)غذائيةاووجبةاحّصة٦٦،٩٢٩توزيعاتما•

.(٢٠٢٠أيلولا١٨-العملياتاالمتقدمةاللجيشاغرفةاتقريرا)

مليون٣٩،٥١٠بـلألضراراإلجماليةالكلفةالتقييمقّدر.المهجرينووزارةوالنقلالعامةاألشغالوزارةمعبالتعاونالمركزيالتفتيشقبلمن٣٠٠أصلمنعاًمامبنىًا٢٠٠تقييمتم•

١٤-المركزيالتفتيشتقرير)(دوالرمليون٥،٤٢٧)والمعداتواألثاث،(دوالرمليون١٥،٣٦٦)البنيويةاألضرار،(دوالرمليون٢٠،٧٩٣)الخارجيةاألضراركلفة:أميريكيدوالر

.(٢٠٢٠أيلول

.(٢٠٢٠أيلولا١٨-تقريراالصليبااألحمرااللبنانيا)فردا٩٤٤فرًدااضمناالمنطقةاالمتضررةابمعدلايوميالـ١٦٥،٧٧٤بدايةااالستجابة،اقاماالصليبااألحمرااللبنانيابتأميناالخدماتالـمنذا•

(.٢٠٢٠أيلولا١٦-١١تقريرامكتبااألمماالمتحدةالتنسيقاالشؤونااإلنسانيةارقما)LOSTمؤسسةاصغيرةاومتوسطةابأشغالاإعادةاالتأهيلامناخللابرنامجا١٩٥تزويداتما•

٨٠خزانًااجديًدااللمياهاو٢،٥٦٦تركيبالتأهيلأعمالشملت. شخًصا١٥،١٩٢فيهاأعمالاتأهيلامرتبطةابالمياهاواإلصحاحالحواليبماالمياه،بشبكةمنزالًا٣،٠٥٩وصلإعادةتمت•

(.٢٠٢٠أيلولا١٦-١١تقريرامكتبااألمماالمتحدةالتنسيقاالشؤونااإلنسانيةارقما)مضخةاجديدةا

Frontlineطناًامناالزجاجابالتعاونامعاشركةا٦،٥٠٠وطنامناالردمامليونا٢–١،٥برنامجااألمماالمتحدةااإلنمائيابإحصاءاوتقييماقاما• Engineersالهندسية.

.إدارةاالردمتوزيعهااضمناالفرقاالعاملةاعلىتماو،ا"األترنيت"مبسطةاحولامادةاإرشاديةمواداتوعيةبتطويربيروتفياألمريكيةالجامعةمعبالتعاونمنظمةاالصحةاالعالميةقامتا•

http://drm.pcm.gov.lb/


٢٠٢٠أيلول١٨-للجيشالمتقدمةالعملياتغرفةتقرير

 المسكن

:  مساعداتاالدوليةيمكناالحصوراعلىاكافةاتفاصيلاالمساعداتاضمناإطارااإلستجابةالكارثةاانفجارابيروتاعلىاموقعاالمنصةاالوطنيةالتنسيقاال

https://dcp.pcm.gov.lb

المساعدات المباشرة للدول

الدوليةالمساعدات

ارمسح ي األضر
ر

أهيل الكلفة التقديرية إلعادة الت–الحكوميةاألبنيةف

قطاع التربية قطاع األمنقطاع الصحة

قطاع االتصاالت دقطاع االقتصا ثاألبحامراكز

المسحنتائجحولالمعلوماتكافةعلىالحصوليمكن.٢٠٢٠-٩-١٤بتاريخالحكوميةاألبنيةفياألضرارلمسحالمهجرينووزارةوالنقلالعامةاألشغالوزارةمعبالتعاونالمركزيالتفتيشعنالصادرالتقرير
https://impact.cib.gov.lb/home/dashboard:التاليالرابطعلى

٨٠
مستخدم

٧٢
ممول

١٦٧
مساعدات عينية

١٣،٣٤٧،٧٩٦$
مساعدات مادية

٢،١٧٥
استمارة معلومات

٧٨
مساعدات 
للمستشفيات

٥٠
مساعدات لجهات 

مختلفة

علىالتصليحأوللتأهيلمبادرة١،٢٠٠يقارببماالمسكنمجالفيالحكومةشركاءقاماالستجابة،بدايةمنذ

.األصغرالنطاق

اإليجارلتأمينالماليةالمساعدات:مثلمحددةمسائلعلىتعمل(TTCs)مؤقتةقطاعيةتقنيةلجانتشكلت

Saveمنظمة)البسيطةالتصليحات،(الدوليةللمساعداتالبولنديالمركز) the Children)،المجلس)التأهيل

البشريةاتللمستوطنالمتحدةاألممبرنامج)والعقاريةواألرضيةالمنزليةالملكيةوحقوق(للجئينالنروجي

.القطاعيينللشركاءالمحدداإلرشادتأمينعلىجميعهاتعملوهي،(للجئينالنروجيوالمجلس

(٢٠٢٠أيلولا١٦-١١تقريرامكتبااألمماالمتحدةالتنسيقاالشؤونااإلنسانيةارقما)

منزاًل،اوبمسحا٥٧٨اللبناني،ابالتعاونامعاغرفةاالعملياتاالمتقدمةاللجيشااللبناني،ابتأهيلااألحمرالصليبقام

.فرًدا٣٩مأوًى،اكمااقامابتأميناالمأوىاالمؤقتالـ١٥٦منزاًلاوا٢٤،٦٩١

(٢٠٢٠أيلولا١٨تقريراالصليبااألحمرا)

:  تأهيل القطاعات المتضررةكلفة
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.(دوالرمليون٢٠،٧٩٤)الخارجيالضرركلفة•

.(دوالرمليون١٥،٣٦٦)اإلنشائيةاألضراركلفة•
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وت  ٢٠٢٠أيلول ٢٠–٤#التقرير األسبوعي –كارثة انفجار مرفأ بير
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تللمستشفياالطبيةالمساعدات
للجيشمتقدمةالالعملياتوغرفةالعامةالصحةوزارةقادتهاالتياآلليةإلىاستناًداوذلكالدول،شتىبهاتبرعتومعداتوأدويةطبيةتجهيزاتوخاصعاممستشفىًا٨٦استلمتاريخه،ل

المانحةللجهاتيقالتنسمنصةإلىالولوجيُرجىالمانحة،الدولحولالمعلوماتمنللمزيد.الوزراءمجلسرئاسةلدىالطبيةالمساعداتلتنسيقالوطنيةاللجنةمعبالتنسيقاللبناني
https://dcp.pcm.gov.lb.

الجةاأتىااإلسعافاعلىاشكلاخدماتاصحيةاأوليةاتشملاالمع(. الحاليالتقريرفترةخللجديًدافرًدا٧٢١ن/فيهمبمن)االستجابةبدايةمنذفرًدا٢٤،٠٧٧بإسعافاألحمرالصليبقام•

(.٢٠٢٠أيلولا١٨تقريراالصليبااألحمرا)فياوحداتاطبيةامتنقلة،اوالدعماالنفسانيااالجتماعي،اوالتوعية،اوالتدريب،اوالمعالجةافياالمراكزاالصحيةا

باإلمكانااالطلعا. هدفتاإلىاوضعاخطةالمعالجةاالمسائلاالبيئيةاللصحةاالعامة(PHE)أسابيعافياأيلولابقيادةادائرةاإنكلترااللصحةاالعامةا٤الصحةاالعالميةابمهمةادامتامنظمةقامت•

صحيةاالبيئيةافياسياقاماابعداتوصياتاحولااإلدارةاال:علىااإلرشاداتاوالتوصياتاحولااإلدارةاالصحيةاالبيئيةافياسياقاماابعدااالنفجاراباللغتيناالعربيةاواإلنكليزيةافياالمستنداالتالي

http://www.emro.who.int/images/stories/lebanon/post-explosion-management.pdf?ua=1: االنفجارامناخّضةابيروتاوالمنظمةاالعالميةاللصحة

الرعاية الصحية

ءالغذا سالمة
المجتمعجمعياتمنجمعية٣٣معوالتنسيقبالتعاونالمتقدمةالعملياتغرفةخللمنالمتضررةالمنطقةضمن(جديدة١٨،٨٠٠منها)غذائيةووجبةغذائيةرزمة٦٦،٩٢٩توزيعتم•

.المدني

.(٢٠٢٠أيلول١٨األحمرالصليبتقرير)المتضررةالمناطقفياألُسرعلى(جديدة١،٦٧٦منها)غذائيةرزمة١٤،٠٢٨بتوزيعاألحمرالصليبقام•

.االنفجارمنطقةفياألُسرعلىشهريًاغذائيةرزمة٢٤٠بتوزيعاالجتماعيةالشؤونوزارةتقوم•

أيلول١٦-١١رقمةاإلنسانيالشؤونلتنسيقالمتحدةاألمممكتبتقرير)االستعماالتمتعددةالماليةوالمساعداتاالجتماعيةالمطابخعبرالغذائيةالمساعداتبتأمينأهليةجمعية٣٥تقوم•

٢٠٢٠).

قبلماخللاإلطعاممجالفياإلرشادإلىبحاجةومرضعةحاملامرأة٨٢٦إلىاإلرشادبتقديمالتغذيةشركاءقامالحالي،التقريرفترةوخلل،(NTF)الغذائيالعملفريقإشرافتحت•

.(٢٠٢٠أيلول١٦-١١رقماإلنسانيةالشؤونلتنسيقالمتحدةاألمممكتبتقرير)المبكرةوالطفولةواإلرضاع،الوالدة،

ي المجتمعجمعياتمنجمعية٣٣تقوم
ر

العملياتغرفةمعبالتنسيقالمدن

:الغذائيةالحصصلتوزي    عالمتقدمة

رأحباب ،االجتماعية،الخي  ن يك،شبابيك،اإللهية،العنايةبيتبني  إيفورت،نكومورشر

رالمجتمع  
وتستانت  ،الير  

ية،استقاللإنسان،للتآخن ،IOCCوإصالح،إرشادرالخي 

الفاديكنيسةجذورنا،بالدي،جنةمؤسسةحدود،بالرتنمويعملجمعية

،كونعيلة،كلنارالجّراح،كشافةالمعمدانية، پوش،تلليتومورو،أوفليبانونإيجابر 

OMNIنساند،،NDMLحدود،بالأطباءالجّراح،مرشدور Games of Beirut،

وت،أبناءرابطة ،رشةالنساء،رابطةبي  فأورسانوالمساعدات،للتنميةسوارخي 

.فيجنوورلدرالمجتمع،وحدةلبنان،مالطارفرسانشبيبةمان،

٢٠٢٠أيلولر١٨-للجيشتقريررغرفةرالعملياترالمتقدمة

المستشفيات الحكومية والخاصة التي تستفيد من المساعدات الطبية

السان جورج عجلتونسرحالزحلة الحكوميالنبطية الحكومي

السان لويساورانج ناسوتبنين الحكوميجبل لبنان 

سيدة مارتينبصاليم-الشرق االوسط طرابلس الحكوميسان جورج الحدث

السان تيريزCMCو صكليمانصيدا الحكوميالبرج

مستشفى المنالبعلبك الحكوميمار يوسفالرسول االعظم

مستشفى الحايكابو جودةبلفيوالجعيتاوي

مستشفى صالح غندورالبتولالهرمل الحكوميبهمن

مستشفى البقاع الغربي سحمرالبقاعالشحار الغربيبعبدا الحكومي

مستشفى كمال جنبالطالشفاء التخصصيالعزوريةالساحل

مستشفى رياقشتورةعبد هللا الراسي الحكوميالزهراء

مستشفى الشيخ راغب حربدار االمل الجامعيراشيا الحكوميرزق

مستشفى لبيب الطبيهيكلالجامعة االميركيةضهر الباشق

مستشفى تل شيحاجزين الحكوميالمشرقفتوح كسروان الحكومي

مستشفى مرجعيون الحكوميجويا الرعائيالمقاصدقلب يسوع

مستشفى مركز اليوسف الطبيالمعوناتالورديةاوتيل ديو

مستشفى نجارمزبودهارونسبلين الحكومي

مستشفى اهدن الحكوميطرابلس-السالم سيدة لبنانبشري الحكومي

مستشفى بحنسزغرتا-السيدة عسيرانالحياة

مستشفى بيروت نوفلالقبيات-سيدة السالم عين وزينالبترون الحكومي

عكار-مستشفى رحال سير الضنية الحكوميالسان شارلروم

طرابلس-مستشفى دار الشفاء مستشفى العرفانمستشفى تنورين الحكومةمستشفى بيت شباب

مستشفى القرطباويمستشفى دار الحكمةمستشفى صور الحكومي

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 االمراد توزيعها على المستشفيات وترسلها إلى الجيش

الطبيةالمساعداتتوزيعآلية
.منتظمبشكلالطبيةاتاالحتياج/المساعداتلتتبعتفاعليةمنصةبإنشاءتقومكماالطبيةالمساعداتتوزيعآليةعلىلوزراءمجلسرئاسةفيالطبيةالمساعداتلتنسيقالوطنيةاللجنةتشرف

التوزع الجغرافي للجمعيات التي تقّدم الحصص الغذائية

وت  ٢٠٢٠أيلول ٢٠–٤#التقرير األسبوعي –كارثة انفجار مرفأ بير

https://dcp.pcm.gov.lb/
http://www.emro.who.int/images/stories/lebanon/post-explosion-management.pdf?ua=1


إدارة النفايات

كةر• االستشاريةاLDKالمفوضيةراألوروبيةربدعمرمنرشر

ر•  
برنامجراألممرالمتحدةراإلنماب 

للتحادااألوروپياCHO/ERCCفريق•

لشؤونرتنسيقرالطوارئرالبيئيةرلدىرمكتبراألممرالمتحدةرلتنسيقراخلية•

اإلنسانيةر

رمكتبراألممرالمتحدةرلتنسيقرالشؤون• ن كربي  وحدةرالتنسيقرالمشي 

اإلنسانيةروبرنامجراألممرالمتحدةرللبيئة

ر• البنكرالدول 

وحدةرإدارةرمخاطررالكوارثر•

رالبنكتقييم1. ارالدول  رتقييم: لألضن ر)منرمنظارراالقتصادرالكل 
َ
(َصد

رالتقييم2.  
رمكتبراألممرالمتحدةرلتنسيقرالشالبيت  ن كربي  ؤونراإلنسانيةرلوحدةرالتنسيقرالمشي 

.(أشهر٤)وبرنامجراألممرالمتحدةرللبيئةر

ر3. رمجاالترالبيئةتقييمراالتحادراألوروبر   
ن
اررف رلألضن  

والنفاياتروبرنامجراألممرالمتحدةراإلنماب 

.(شهررونصف)وخططرإدارةرالنفاياتر

:المحرزالتقّدم

.(التنفيذقيد)بيروتمرفأفيالنفاياتتقييمعلىاألوروپياالتحاديعمل•

تجهزأنعلى)بيروتمرفأخارجالنفاياتإلدارةخططوضععلىاألوروپياالتحاديعمل•

.(٢٠٢٠األولتشرينشهربنهايةالعامالنطاقذاتالخطط

٦.٥٠٠والردممنطنمليون٢-١.٥وتقييمبإحصاءاإلنمائيالمتحدةاألممبرنامجقام•

Frontlineشركةمعبالتعاونالزجاجمنطن Engineersالهندسية.

مادةحولتقييمربتحضيراإلنمائيالمتحدةاألمموبرنامجاألوروبياالتحاديقوم•

.المتضررةالمناطقفياألسبستوس

وذلكت،بيرومرفأخارجمنالوافدةالردمحجمبتقييماإلنمائيالمتحدةاألممبرنامجيقوم•

.ات/المتطوعينات/المهندسينمنفريقمع

خارجمنوافدةالمللردوالمعالجةوللفرزالمؤقتللتخزينموقعينبتحديدالبيئةوزارةقامت•

.الناعمةومقلعالشويفات:بيروتمرفأ

.(ذالتنفيقيد)االنفجارعنالمترتبةالردملكميةمبدئيبتقييمالشركاءيقوم•

التحريجوجمعيةيفويونيسالبشريةللمستوطناتالمتحدةاألممبرنامجبينحاليًاالتنسيقيتم•

والتواصلاألهليةالجمعياتمبادراتحولالمعلوماتلتزويدACTEDومنظمةلبنانفي

.وضعهايتمالتيالخطةحولمعها

سائلربتطويربيروتفياألمريكيةالجامعةمعبالتعاونالعالميةالصحةمنظمةقامت•

.مالردإدارةعلىالعاملةالفرقضمنتوزيعهاتمكمااألترنيت،حولمبسطةإرشادية

اءالتقريرااألسبوعياالصادراعنارئاسةامجلساالوزر

http://drm.pcm.gov.lb

ةروابط الكتروني

غرفةاالعملياتاالمتقدمةاللجيش
www.beirutfer.com

المنصةاالوطنيةالتنسيقاالمساعداتاالدولية

http://dcp.pcm.gov.lb

تقريراالتفتيشاالمركزيالألضرارافيااألبنيةاالحكومية
http://cib.gov.lb/sites/default/files/impact/CI_damage_assessment_report_14092020.pdf

 OCHAالتقريرااألسبوعيالمنظمةاالـ
https://www.unocha.org/lebanon

المتضررةالمناطقفيالنفاياتإدارةمرافقفيلألضرارالمباشرةالتكلفةتقدر

هذهأنبعلما.لألضرارالسريعالدوليالبنكتقييمحسبدوالرمليون٢٢،٧بـ

المناطقوالمرفأمنطقةفيوالهدمالبناءنفاياتمعالجةأعمالتشملالالتكلفة

:(٢٠٢٠آب٢٧–األضرارمسححولالدوليالبنكتقرير)المحيطة
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