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BEIRUT PORT EXPLOSION
Situation Update/Briefing Report
August-September 2020

HIGHLIGHTS
 Right after the Beirut Explosion, Makhzoumi Foundation (MF) started responding to the immediate
needs of the affected community and is working continuously in line with local actors and in
collaboration with its partners.
 MF’s Rapid Response to handle the relief works focuses on 6 core sectors: Health, NFIs & Wash,
Food Security, Shelter, Protection, with youth engagement and volunteering is the ground of all
implementations.
 Medical Services are currently taking place in the Primary Healthcare Center (PHC) in Mazraa and
through the Medical Mobile Unit (MMU) in the affected field.
 The volunteers are daily in the explosion site and the damaged surroundings since the night of
August 4, distributing assistance, and cleaning the damage.
 The MF team of field surveyors implemented a baseline impact assessment survey to estimate the
damage and carry out interventions accordingly.
 MF is distributing Non-Food Items (NFIs), WASH materials, Infection Prevention and Control (IPC)
materials, food parcels, hot meals to community members, volunteers in the points of care, and
affected families.
 MF Psycho-Social Support (PSS) teams ensure on a daily basis that affected individuals are coping
with bereavement and trauma of the explosion they witnessed.
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SITUATION OVERVIEW
 On 4 August, at 6:00 pm, the largest non-nuclear explosion in the world hit Beirut city originating in
the port, caused by the 2750 tons of ammonium nitrate stored in warehouses number 12.
 The explosion waves hit throughout the whole city causing widespread damage even beyond the
Beirut area.
 220 people have been killed, over 6000 injured, and more than 300000 are displaced due to
complete home destruction.

 Families have been forced to seek temporary shelter at schools, acquaintances, and administrative
buildings.
 Significant damage to Beirut infrastructure is reported particularly in the areas surrounding the
port.
 A state of emergency is declared in the capital for a period of 2 weeks, and extended until the end
of the year.
 This comes on top of the very significant effects of the economic crisis and the Covid-19 pandemic.
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MAKHZOUMI FOUNDATION’S RAPID RESPONSE
Despite the heavy hit over MF premises in Beirut, all its teams stayed fully functional based on
guidance by the Founder, M.P. Fouad Makhzoumi, and the President, Mrs. May Makhzoumi. The
instant the explosion eroded, the Safety and Emergency committee called for an emergency
consultation to set the action plan. An operation room to manage the crisis was set in place in the
midst of Beirut standing by for 24/7. All staff and volunteers were mobilized according to the crisis
response Plan. Several hotlines were promptly activated based on the emergency needs. The hotline
for the PSS is held active through the healthcare team. The hotline for the call for volunteers also is
held active by the volunteers’ unit, and the general support hotline is operating in the field for people
requesting urgent help in removing glass and cleaning.
MF’s priority is the wellbeing and safety of its community. This is realized through providing a multisectoral response focusing on Health, NFIs, WASH, Shelter, Protection and Volunteering. The
Continuity of COVID-19 response activities are also an emphasis going in parallel.

HEALTH
 As early as the explosion hit Beirut, the medical teams of MF went to the ground. Physicians and
nurses trained on first-aid procedures went inside the MMU and stated roaming the roads in the
blast area and the surrounding damaged streets. The emergency team is still in action after 30
days of the sad advent. Mazraa PHC is open for all medical services: Medical consultations are
offered for free by all specialties under the Beirut Explosion MF Fund, laboratory and radiology
tests are done for every affected individual who seeks help in the PHC, and essential medications
are distributed with the support of the MOPH and UNICEF.
 The PHC is receiving external referrals of cases from other organizations working in the field. All
health services are done in direct coordination with the health partners including mainly MOPH,
YMCA, UNHCR, and UNICEF. Internal referrals by MF Relief unit also are taking place continuously,
serving the refugees in the midst of this crisis.
 Despite the emergency situation, routine vaccination did not stop. The health and safety of
children remains a priority.
This document is prepared
by Makhzoumi Foundation
(C) 2020

4

 One to one Infant and Young Child Feeding (IYCF) counseling for pregnant and lactating women is
taking place whenever needed in the breastfeeding room at the PHC in Mazraa.
 The Non-Communicable diseases program (NCD) continues to screen all people for cardiovascular
diseases including people who are directly affected by the explosion.
 MF PHC was also hit severely by the explosion shockwaves. Assessment is being done currently on
its infrastructure by the MOPH and Relief International. Initial results confirmed severe structural
damages to the health facilities and the building where it is located. Most of the damage was
dealt with immediately by MF logistics and maintenance teams. Rooms that were not eligible for
functioning were relocated immediately to other floors. MOPH and UNICEF are procuring medical
kits, medications and supplies.

The MMU Rapid Response
Since the explosion, MF MMU was
fully deployed to highly impacted
areas of Bashoura, Zokak El Blat, Ras
El Nabaa, Sodeco, Bourj Hammoud,
Geitaoui, Karm El Zeitoun, Mar
Mikhael, and Medawar to offer
emergency health support. Its main
task is dropping the healthcare
volunteers, including physicians and
nurses, from the PHC in Mazraa to
assigned damaged streets based on a
set schedule. The teams offer firstaid services including wound and
burn care, general health and mental
health
assistance.
Healthcare
activities through the MMU are
undertaken in a clean and hygienic
environment that facilitates medical
practices. There is continuous
distribution of hygiene kits and IPC
materials including surgical face
masks, alcohol-based hand gel
bottles, and gloves. At the same
time, the medical teams are teaching
the affected individuals about the
best practices of hand hygiene.
MF MMU also functions to drop
volunteers in front of the shattered
homes in the streets surrounding the
port area for home visits that take
place on a daily basis for people who
are at a halt, and for elderly who
cannot move out of their broken
houses.
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NFIs & WASH
 MF with its partners have assessed 1300 homes for damages in water pipes and connections in an
aim to work for interventions with WASH partners.
 Homes accessibility was difficult on the first days after the explosion. Water systems are damaged
and tanks need repair or replacement.
 MF distributed 1500 hygiene kits and IPC materials to the most in-need families in Bashoura, and
Karantina. In addition to continuous distributions in MF PHC in Mazraa. The distribution is done in
partnership with partners including MOPH, UNICEF, Arcenciel, LRC, and World Vision.
 Distribution of household items and essential electronics also is taking place in the affected areas
based on the rapid impact Assessment done by MF field surveyors in collaboration with its
partners.

FOOD SECURITY
MF worked on interventions in the food distribution based on the field rapid impact assessment.
 Hot meals and ready-to-eat food are distributed to affected households:
 4590 plates in collaboration with the Central Kitchen and Lebanese Red Cross.
 In-kind Food Parcels are also distributed in the fields:
 500 parcels by the Embassy of Kuwait in Beirut.
 50 parcels by Slimstock Inventory Optimization.
 Wheat flour is also distributed in contribution with different partners:
 250 kilos & 200 bread packs by ALPHA Association and Mazraa Bakery.
 The focus now is shifting to cash-based food assistance, in collaboration with international
actors.

PROTECTION
 During the explosion, MF Protection sector built on its experiences and its resources from
previous crises, since 2006, starting with the Israeli bombarding of Lebanon, to the Iraqi and
Syrian wars, to the forest fires in Mount Lebanon, and now to the Coronavirus pandemic.
 By liaising with the office of Beirut Governor, UNHCR, the Ministry of Public health and the
Municipality of Bourj Hammoud, teams are coordinating the response at the field level.
 Priority is addressed mainly toward outreach, community engagement, psychological first aid
(PFA) and referrals to Psycho-Social Support (PSS). Protection services are provided by
specialized outreach teams and teams located in MF relief unit inside Hariri hospital and in PHC
in Mazraa.
 Both the MMU and the Fun Bus are touring the affected areas to provide protection services on
a daily basis. Social animation through the Fun Bus team in the field helps children who are
traumatized because of the explosion.
 The PSS HOTLINE 70793038 is also mobilized for emergency cases.
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SHELTER
 MF response continues to be based on its home-to-home assessment for determination of
eligibility for assistance.
 To support with access to the affected areas in Beirut ground zero and the affected surroundings,
MF is liaising with its partners, local authorities, and volunteers to provide shelter assistance in
Saifi, Geitawi, Mar Mkhayel, Gemayze, and Karantina.
 The Rapid Impact Assessment, developed by MF emergency task force, is immediately used as a
tool for the assessment of the explosion’s impact. It is a flexible, transparent and a permanent
record that is helping for further interventions.
 The teams did 1353 baseline surveys, in House-to-House visits, whereby they addressed questions
about the explosion. More in-depth surveys are taking place.
 Contributions by MF Shelter partners include distributions of home appliances, mattresses and
kitchen kits.
 Homes, stores, hospitals and schools in the affected areas are visited, assessed, and cleaned.
 Glass, stones and aluminium is removed and Nylon covers replaced all the openings.
 At present, 900 homes are being assessed for receiving assistance for broken glass repair.
 180 households are also receiving unconditional cash assistance, in contribution by the Australian
BioElektra.
 The field teams continue to work with other local actors, including the Lebanese Red Cross, on
other household assessments and zoning. There are many groups touring the Beirut as per the
pins in Beirut map below, also aiming to assess the damages.
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MISSIONS
Worthy humanitarian missions called upon 24/7
on the crisis hotlines are instantly executed by
MF teams:
 Daily cleaning of Beirut streets. This includes
Charles Helou, Armenia street, Gemayze,
Saifi, Karantina, the streets that are in
Ground 1 are also screened. This includes
Mar Elias, Mazraa, Bashoura, Zokak El Blat,
Salim Slem, Malla, Zarif, Khanda2 l Ghami2,
Karakol El Druze, Ras El Nabeh, Al Zaydanieh,
Achrafieh, Sodeco area, Mar Mkhayel,
Martyr’s square.
 3 tents in Martyr’s square, Mar Mkhayel, and
Karantina to coordinate the Rapid Response
Task Forces on the ground.
 Cleaning destroyed schools: Gebran Twayni,
Urugway School, Frères Gemayze, Achrafieh
Middle Public School, and Laure Mghayzel
school.
 Aiding damaged hospitals, in Achrafieh area,
Geitawi hospital, Wardieh hospital, and Saint
George Medical Center.
 Assisting the stores in Karantina in removing
piles and restoring their frontage.
 Helping the displaced people pack their
shattered belongings into special stores until
further interventions.
 Cleaning damaged homes and taping nylon
covers over their doors and windows.
 Cleaning public gardens including Basta
garden.
 Working with UNICEF, the Lebanese
University and the LRC on the Ring Bridge to
map and identify the damage.

Additional Links:

IN THE PIPELINE

MF works in crisis since 2006 in
Lebanon. The efforts of its teams
demonstrate that the most
effective way humanitarian actors
and the civil society can assist is
by making in-kind contributions.
The donations by MF and its
partners that ar in the pipeline
include:
 700 glass repairs for damaged
houses, by LWR.
 900 home appliances to
damaged homes, by LWR.
 500 Hygiene Kits, by World
Vision.
 500 in-kind food parcels, by
World Vision.
 1227 Blankets, by UNHCR.
 1286 Mattresses, by UNHCR.
 264 kitchen kits, by UNHCR.
Projects in the pipeline:
 Primary Healthcare Services for
affected
individuals,
by
Intersos.
 PHC rehabilitation, by Relief
International.
 UNHCR to expand on affected
vulnerable Lebanese including
Case
management
and
Emergency Cash Assistance.

https://makhzoumi-foundation.org/
https://www.facebook.com/makhzoumi.foundation/
https://twitter.com/makhzoumi
https://www.instagram.com/makhzoumi_foundation/
https://www.youtube.com/user/makhzoumifoundation
https://makhzoumi-foundation.org/beirut-explosion-crisis/

For more details, please contact:
Makhzoumi Foundation Headquarter in Beirut, Lebanon
info@makhzoumifoundation.org
++961-1-660890
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انفجار مرفأ بيروت
تحديث الوضع  /تقرير موجز
آب – أيلول 2020

أبرز النقاط
 بعد انفجار بيروت مباشرة ،بدأت مؤسسة مخزومي في االستجابة لالحتياجات الفورية للمجتمع المتضرر وهي تعمل باستمرار بما
يتماشى مع الجهات الفاعلة المحلية وبالتعاون مع شركائها.
 تركز االستجابة السريعة لمؤسسة مخزومي في أعمالها اإلغاثية على  6قطاعات أساسية :الصحة ،المواد غير الغذائية والنظافة،
المأوى ،الحماية ،باإلضافة إلى المشاركة الشبابية والتطوع الذي هو أساس جميع عمليات التنفيذ.
 يتم تقديم الخدمات الطبية حاليًا في مركز الرعاية الصحية األولية في المزرعة ومن خالل العيادة الطبية النقالة في المنطقة
المتضررة.

 منذ ليلة  4آب ،يتواجد المتطوعون يوميًا في موقع االنفجار والمناطق المتضررة المحيطة ،ويقومون بتوزيع المساعدات وتنظيف
األضرار.
 قام فريق العمل الميداني في مؤسسة مخزومي بتنفيذ مسح أساسي لتقييم األثر وذلك لتقدير الضرر وتنفيذ التدخالت وفقًا لذلك.
 تقوم مؤسسة مخزومي بتوزيع المواد غير الغذائية ،أدوات النظافة الصحية ،مواد الوقاية من العدوى ومكافحتها ،الطرود الغذائية
والوجبات الساخنة ألفراد المجتمع والمتطوعين في نقاط الرعاية واألسر المتضررة.
 تؤ ّمن فرق الدعم النفسي واالجتماعي في مؤسسة مخزومي بشكل يومي مساعدة األفراد المتضررين بالتعامل مع الفاجعة
والصدمات الناجمة عن االنفجار الذي شهدوه.

الخدمات اإلغاثية بعد انفجار بيروت
باألرقام
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اإلستجابة السريعة
على الرغم من الضربة الشديدة التي لحقت بمقر مؤسسة مخزومي في بيروت ،ظلت جميع فرقها تعمل بكامل طاقتها بنا ًء على
توجيهات المؤسس،النائب فؤاد مخزومي ،ورئيسة المؤسسة ،السيدة مي مخزومي .في اللحظة التي حصل فيها االنفجار ،دعت لجنة
السالمة والطوارئ في مؤسسة مخزومي إلى استشارة سريعة لوضع خطة العمل .تم إنشاء غرفة عمليات إلدارة األزمة في وسط
بيروت على أهبة االستعداد وعلى مدار الساعة طوال أيام األسبوع .تم حشد جميع الموظفين والمتطوعين وفقًا لخطة االستجابة
لألزمات .تم تفعيل العديد من الخطوط الساخنة على الفور بنا ًء على احتياجات الطوارئ .ت ّم تفعيل الخط الساخن لخمة الدعن النفسي
التطوع ،ويعمل
واالجتماعي من خالل فريق الرعاية الصحية .ت ّم أيضا ً تفعيل الخط الساخن الخاص بدعوة المتطوعين من قبل وحدة
ّ
الخط الساخن للدعم العام الميداني لألشخاص الذين يطلبون مساعدة عاجلة إلزالة الزجاج والتنظيف.
أولوية مؤسسة مخزومي هي رفاهية وسالمة مجتمعها .يتم تحقيق ذلك من خالل توفير استجابة في عدد كبير من القطاعات منها على
الصحة ،المواد غير الغذائية ،النظافة الصحية ،األمن الغذائي ،المأوى ،الحماية والعمل التطوعي .كل ذلك بالتوازي مع استمرارية
أنشطة االستجابة لـ كوفيد.19-

الص ّحة
 بمجرد أن ّ
هز االنفجار مدينة بيروت ،هبطت الفرق الطبية للقوى المتعددة إلى األرض .توجّه األطباء والممرضات المدربون
على إجراءات اإلسعافات األولية داخل العيادة الطبية النقالة وجالوا في الطرقات في منطقة االنفجار والشوارع المتضررة
المحيطة .وال يزال الفريق الميداني يعمل بعد مرور أكثر من ثالثين يو ًما من االنفجار المحزن .ويقدم مركز الرعاية الصحية
األولية في المزرعة في بيروت جميع الخدمات الطبية حيث يتم تقديم االستشارات الطبية مجانًا من قبل أطباء من جميع
اإلختصاصات تت ّم تغطيتها من صندوق مؤسسة مخزومي إلنفجار بيروت .كما يتم إجراء الفحوصات المخبرية واألشعة لكل فرد
متضرر يطلب المساعدة في مركز الرعاية الصحية األولية ،ويتم توزيع األدوية األساسية مع دعم وزارة الصحة العامة
واليونيسيف.
 يتلقى مركز الرعاية الصحية األولية إحاالت للحاالت الطبية الطارئة من منظمات أخرى تعمل في هذا المجال .تتم جميع الخدمات
الصحية بالتنسيق المباشر مع الشركاء الصحيين بما في ذلك وزارة الصحة العامة وجمعية الشبان المسيحية والمفوضية السامية
لألمم المتحدة واليونيسف .كما يجري تحويل الحاالت أيضا ً من قبل وحدة اإلغاثة في مؤسسة مخزومي المتمركزة في مستشفى
رفيق الحريري في بيروت بشكل دائم ،باإلضافة إلى خدمات الالجئين المتضررين في خضم هذه األزمة.
 على الرغم من حالة الطوارئ في البلد ،لم يتوقف التلقيح الروتيني إذ تظل صحة وسالمة األطفال من أولويات خدمة المجتمع.
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 يتم تقديم استشارات صحية متعلّقة بتغذية الرضع واألطفال الصغار ،وارشادات للنساء الحوامل والمرضعات عند الحاجة في
غرفة الرضاعة الطبيعية في مركز الرعاية الصحية األولية في المزرعة.
 يواصل برنامج األمراض غير االنتقالية فحص جميع األشخاص لتشخيص مشاكل القلب والشرايين والسكري بما في ذلك
األشخاص المتضررين بشكل مباشر باالنفجار.
 كما أصيب مركز الرعاية الصحية األولية التابع لمؤسسة مخزومي في المزرعة في بيروت بشدة جراء موجات صدمة االنفجار.
وتجري وزارة الصحة العامة ومنظمة اإلغاثة الدولية تقيي ًما حاليًا لفحص البنية التحتية للمركز بهدف تغطية التصليحات .وأكدت
النتائج األولية حدوث أضرار هيكلية جسيمة للمركز الصحي والمبنى الذي يقع فيه .إلى حين التغطية من منظمة اإلغاثة ،تم
التعامل مع معظم األضرار على الفور من قبل فريق الخدمات اللوجستية والصيانة العامة التابعة لمؤسسة مخزومي ،و تم نقل
الغرف غير المؤهلة للعمل على الفور إلى طوابق أخرى .كما تساعد وزارة الصحة العامة واليونيسف في شراء اللوازم طبية
واألدوية.

استجابة العيادة الطبية النقّالة
منذ يوم االنفجار في مرفأ بيروت ،تمت تعبئة
العيادة الطبية النقالة بكامل فريقها في المناطق
شديدة التأثر في الباشورة ،زقاق البالط ،رأس
النبع ،السوديكو ،برج حمود ،الجعيتاوي ،كرم
الزيتون ،مار مخايل ،والمدور لتقديم الدعم
الصحي لحاالت الطوارئ.
وتتمثل المهمة الرئيسية للعيادة الطبية النقالة
التابعة لمؤسسة مخزومي في نقل متطوعي
خدمة الرعاية الصحية ،بما في ذلك األطباء
والممرضات ،من مركز الرعاية الصحية األولية
في المزرعة في بيروت إلى الشوارع المتضررة
وفقًا لجدول زمني محدد .وتقدم الفرق الطبية
خدمات اإلسعافات األولية بما في ذلك رعاية
الجروح والحروق وخدمات الصحة العامة
وتساعد في مجال الصحة النفسية والعقلية .يتم
تنفيذ أنشطة الرعاية الصحية من خالل العيادة
الطبية النقالة وذلك في بيئة نظيفة وصحية تسهل
أفضل الممارسات الطبية الطارئة .وهناك توزيع
مستمر لمواد النظافة الشخصية ومواد الحماية
من العدوى ومكافحتها ،بما في ذلك أقنعة الوجه
الجراحية وعبوات معقمات اليدين التي تحتوي
على الكحول والقفازات .وفي الوقت نفسه ،تقوم
الفرق الطبية بتعليم األفراد المتضررين عن
أفضل الطرق لنظافة اليدين.
تعمل العيادة الطبية النقالة التابعة لمؤسسة
مخزومي أيضًا على توصيل العاملين الصحيين
المتطوعين أمام المنازل المدمرة في الشوارع
المحيطة بمنطقة مرفأ بيروت وذلك ليقومون
بالزيارات المنزلية التي تتم بشكل يومي
لألشخاصغير القادرين على الحركة ،وكبار السن
الذين ال يستطيعون الخروج من منازلهم
المتضررة.
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المواد غير الغذائية والنظافة
 قامت مؤسسة مخزومي مع شركائها بتقييم  1353منزل في منطقة االنفجار لمعرفة األضرار التي طالت أنابيب المياه بهدف
العمل من أجل التدخالت مع الشركاء.
 كان الوصول إلى المنازل صعبًا في األيام األولى بعد االنفجار كما كانت شبكات المياه قد تضررت كثيرا ً والخزانات بحاجة إلى
اإلصالح أو االستبدال.
 قامت مؤسسة مخزومي بتوزيع  1500مجموعة من أدوات النظافة ومواد الحماية من الجراثيم ومكافحتها على العائالت األكثر
احتيا ًجا في مناطق الباشورة والكرنتينا ومحيط االنفجار .باإلضافة إلى التوزيعات المستمرة من هذه المواد في مركز الرعاية
الصحية األولية في المزرعة .يتم التوزيع بالتعاون مع الشركاء المحليين والدوليين بما في ذلك وزارة الصحة العامة ،يونيسيف،
أركانسيال ،وغيرها.
 كما تقوم مؤسسة مخزومي مع شركائها بتوزيع األدوات المنزلية واإللكترونيات األساسية في المناطق المتضررة بنا ًء على تقييم
األثر السريع الذي أجراه المساحون الميدانيون.

األمن الغذائي
تعمل مؤسسة مخزومي على توزيع الغذاء بنا ًء على تقييم األثر الميداني السريع.
 يتم توزيع الوجبات الساخنة واألغذية الجاهزة لألكل على األسر المتضررة:
 4590 وجبة بالتعاون مع المطبخ المركزي والصليب األحمر اللبناني.
 يتم توزيع الطرود الغذائية العينية أيضًا في األماكن المتضررة:
صة غذائية عينية من سفارة الكويت في بيروت.
 500 ح ّ
صة غذائية من سليمستوك.
 50 ح ّ
 يتم أيضًا توزيع دقيق القمح بمشاركة شركاء مختلفين:
 ٢٥٠ كيلو من الطحين و  ٢٠٠كيس من الخبز من جمعية ألفا ومخبز المزرعة.
 يتحول التركيز اآلن إلى المساعدات الغذائية النقدية ،بالتعاون مع الجهات الفاعلة الدولية.

الحماية
 بعد االنفجار ،بنى فريق مؤسسة مخزومي على خبراته وموارده التي استخدمها خالل األزمات السابقة ،منذ عام  ، 2006بدءا ً
من القصف اإلسرائيلي للبنان ،إلى الحربين العراقية والسورية ،إلى حرائق الغابات في جبل لبنان ،واآلن إلى جائحة فيروس
كورونا.
 بالتنسيق مع مكتب محافظ بيروت والمفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين ووزارة الصحة العامة وبلدية برج حمود،
تنسق الفرق االستجابة أعمالها اإلغاثية على المستوى الميداني .أولوية أعمال الحماية تتوجّه بشكل أساسي نحو التواصل
والمشاركة المجتمعية واإلسعافات األولية النفسية واإلحاالت إلى الدعم النفسي واالجتماعي.
 يتم توفير خدمات الحماية من قبل فرق توعية متخصصة موجودة ضمن وحدة اإلغاثة التابعة لمؤسسة مخزومي والتي تتمركز
داخل مستشفى الحريري .كما يت ّم تقديم هذه الخدمة في مركز الرعاية الصحية األولية في المزرعة.
 تقوم كل من العيادة الطبية النقالة وباص المرح بجوالتها في المناطق المتضررة لتقديم خدمات الحماية يوميا ً .ويت ّم أيضا ً تعليم
التواصل االجتماعي من خالل فريق خاص يعمل في الميدان وذلك لمساعدة األطفال الذين أصيبوا بصدمة نفسية بسبب
االنفجار.
 ت ّمت أيضًا تعبئة الخط الساخن لحاالت الطوارئ على الرقم .70793038
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المأوى
 ترتكز استجابة مؤسسة مخزومي من ناحية المساعدة في قطاع المأوى على التقييم الذي قام به الفريق الميداني من منزل إلى
منزل لتحديد الحاجات وتأمين الحصول على المساعدات.
 لدعم الوصول إلى المناطق المتضررة في منطقة النفجار في بيروت والمناطق المحيطة المتضررة ،تقوم مؤسسة مخزومي
بالتنسيق مع شركائها والسلطات المحلية والمتطوعين بتقديم المساعدة في مجال المأوى في مناطق الصيفي والجعيتاوي ومار
مخايل والجميزة والكرنتينا.
 يتم استخدام تقييم األثر السريع ،الذي طوره فريق عمل السالمة والطوارئ التابع لـمؤسسة مخزومي ،على الفور كأداة لتقييم أثر
االنفجار على المنازل ويعتبر هذا التقييم السريع كسجل مرن وشفاف ودائم يساعد في المزيد من التدخالت.
 وقامت الفرق بإجراء  1353تقييم أثر من خالل زيارات منزلية ،حيث ت ّم تناول أسئلة حول درجات الضرر من االنفجار .ويتم
إجراء المزيد من االستطالعات المتعمقة.
 تتضمن مساهمة شركاء مؤسسة مخزومي في قطاع المأوى أيضا ً توزيع األجهزة المنزلية وأدوات المطبخ.
 ت ّمت زيارة المنازل والمخازن والمستشفيات والمدارس في المناطق المتضررة وتقييمها وتنظيفها.

 يتم إزالة الزجاج واألحجار واأللمنيوم وتغطية جميع النوافذ بأغطية النايلون.
 في الوقت الحاضر ،يتم تقييم  900منزل لتلقي المساعدة إلصالح الزجاج المكسور.
 تتلقى  180أسرة أيضًا مساعدة نقدية غير مشروطة ،وذلك بمساهمة من بيوالكترا األسترالية.
 تواصل الفرق الميدانية العمل مع الجهات الفاعلة المحلية األخرى ،بما في ذلك الصليب األحمر اللبناني ،في تقييم األضرار
المنزلية وتحديد األضرار في المناطق المحيطة بالنفجار .وهناك العديد من المجموعات التي تجوب بيروت بحسب العالمات على
خريطة بيروت أدناه ،وتهدف أيضًا إلى تقييم األضرار.
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المهمات اإلنسانية

في قيد اإلعداد

تقوم مؤسسة مخزومي على الفور بتنفيذ المهمات اإلنسانية التي يتم
استدعاء الفرق إليها ،وذلك على مدار الساعة وطوال أيام
األسبوع ،من خالل الخطوط الساخنة لألزمات الموجودة مع القوى
العاملة في الميدان وداخل المكاتب:

تعمل مؤسسة مخزومي في معالجة األزمات
منذ عام  2006في لبنان .تُظهر جهود فرقها
أن الطريقة األكثر فعالية التي يمكن للجهات
الفاعلة اإلنسانية والمجتمع المدني أن تساعد بها
هي من خالل تقديم مساهمات عينية.

 التنظيف اليومي لشوارع بيروت ويشمل ذلك جادة شارل حلو،
شارع أرمينيا ،الجميزة ،الصيفي ،الكرنتينا .كما يتم تقييم
الشوارع الموجودة في منطقة االنفجار .ويشمل ذلك شوارع
مار الياس ،المزرعة ،الباشورة ،زقاق البالط  ،سليم سليم،
المال ،الظريف ،خندق الغميق ،كركول الدروز ،رأس النبع،
الزيدانية ،األشرفية ،منطقة السوديكو ،مار مخايل ،وساحة
الشهداء.
 ثالثة خيام في ساحة الشهداء مار مخايل والكرنتينا لتنسيق فرق
االستجابة السريعة على األرض.
 تنظيف المدارس المدمرة :جبران تويني ،مدرسة أوروغواي،
فرير الجميزة ،مدرسة األشرفية المتوسطة الرسمية ،ومدرسة
لور مغيزل.

 مساعدة المستشفيات المتضررة في منطقة األشرفية :مستشفى
الجعيتاوي ومستشفى الوردية ومركز القديس جاورجيوس
الطبي.
 مساعدة المحالت في الكرنتينا في إزالة الردم وترميم واجهتها.
 مساعدة النازحين على حزم أمتعتهم في مخازن خاصة إلى
حين تدخالت أخرى.
 تنظيف المنازل المتضررة وتثبيت أغطية النايلون على أبوابها
ونوافذها.
 تنظيف الحدائق العامة بما في ذلك حديقة البسطة.
 العمل مع يونيسف والجامعة اللبنانية على الجسر الرينغ لرسم
خريطة الضرر وتحديده.

روابط إضافية:

تشمل تبرعات مؤسسة مخزومي وشركائها
التي هي قيد اإلعداد ما يلي:








 700خدمة إصالح زجاج للمنازل
المتضررة بمساعدة LWR
 900جهاز منزلي للمنازل المتضررة ،
بمساعدة .LWR
 500مجموعة للنظافة بمساعدة منظمة
 World Visionالعالمية.
صة غذائية عينية ،بمساعدة منظمة
 500ح ّ
 World Visionالعالمية.
 1227بطانيات ،بمساعدة المفوضية
السامية لشؤون الالجئين.
 1286فرشة ،بمساعدة المفوضية السامية
لشؤون الالجئين.
 264مجموعة أدوات أساسية للمطبخ،
بمساعدة المفوضية السامية لشؤون
الالجئين.

مشاريع في طور اإلعداد:
 خدمات الرعاية الصحية األولية لألفراد
المتضررين ،بمساعدة أنترسوس.
 إعادة تأهيل مركز الرعاية الصحية
األولية ،بمساعدة اإلغاثة الدولية.
 ستقوم المفوضية السامية لشؤون الالجئين
بالتوسع في مشروعها لتض ّم اللبنانيين
المتضررين بما في ذلك إدارة الحاالت
والمساعدة النقدية الطارئة.

https://makhzoumi-foundation.org/
https://www.facebook.com/makhzoumi.foundation/
https://twitter.com/makhzoumi
https://www.instagram.com/makhzoumi_foundation/
https://www.youtube.com/user/makhzoumifoundation
https://makhzoumi-foundation.org/beirut-explosion-crisis/
للمزيد من المعلومات ،الرجاء االتصال ب:
مؤسسة مخزومي ،المركز الرئيسي في بيروت ،لبنان
info@makhzoumifoundation.org
++961-1-660890
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