
 
 

The mission of the United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA) is to 
Coordinate the global emergency response to save lives and protect people in humanitarian crises. 

We advocate for effective and principled humanitarian action by all, for all. 
www.unocha.org 

 
This report is produced by OCHA Lebanon in collaboration with humanitarian partners. It covers the period from 4 to 5 
August 2020. The next report will be issued on or around 6 August. 

HIGHLIGHTS 

• On 4 August, a warehouse at the Beirut Port exploded, causing 
widespread casualties and material damage. 

• National and international search and rescue teams and disaster 
management experts have been dispatched to support ongoing 
emergency efforts.  

• Initial reports indicate more than 135 people were killed and an 
additional  5,000 people were injured. Scores more remain 
missing. 

• Widespread structural damage was reported at the port and 
surrounding commercial and residential neighborhoods. 

• Multiple health facilities sustained damages. Hospitals have been 
overwhelmed with casualties, with many intensive care units 
(ICUs) already near capacity due to COVID-19. 

• The Government of Lebanon estimates that the explosions have 
left more than 300,000 people homeless in the Greater Beirut 
area. 

• The United Nations is mobilizing assistance to support the 
ongoing government-led emergency response.  
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SITUATION OVERVIEW 

On 4 August, at approximately 18h00 (local time), a warehouse at the Beirut Port containing large quantities of 
ammonium nitrate exploded. After an initial explosion, a subsequent blast caused widespread damage, with reports of 
damage more than 20 kilometers from the port area. The explosions and ensuing fires reportedly released toxic materials 
in the environment. 

First responders searched through the night to reach survivors. Debris from the explosions obstructed efforts to assist 
victims. More than 135 deaths have been reported, with an additional 5,000 people injured. More than 100 people are 
missing. 

Hospitals have been overwhelmed with casualties. Reports indicate that many patients have been treated in makeshift 
conditions, including on sidewalks and in parking lots. Some facilities have reportedly had to turn away patients. The 
explosions come as many ICUs are already reaching capacity with COVID-19 patients.  

Lebanon: Beirut Port Explosions 
Situation Report No. 1 
As of 5 August 2020 



 Lebanon Emergency Situation Report No. 1 | 2 

 

 

United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs 
www.unocha.org 

The blasts have also damaged numerous buildings in the Greater Beirut area. Multiple medical facilities, including several 
major hospitals, sustained structural damage. Numerous residences have also been damaged or destroyed. The 
Government of Lebanon estimates that the explosions have left more than 300,000 people homeless. 

On 5 August, the Government of Lebanon declared a two-week state of emergency in Beirut. All imports and exports 
have been redirected to the Tripoli Port, which is about 85 kilometers north of Beirut.   

The explosions come as Lebanon faces a multi-faceted crisis. In recent months, economic contraction, increasing poverty 
and rising prices have compounded needs among Lebanese and non-Lebanese communities, including the large refugee 
population in Lebanon. Increasing COVID-19 transmission is straining the country’s health systems. Social tensions 
continue to grow in many parts of the country. 

HUMANITARIAN RESPONSE 

Efforts are underway to support the ongoing Government-led response to the explosions, including in search and rescue 
operations. UNOCHA is coordinating the deployment of experts from the International Search and Rescue Advisory 
Group (INSARAG) and UN Disaster Assessment and Coordination (UNDAC) to support first responders in Beirut. 
Additional emergency teams are arriving from around the world to help mount a coordinated humanitarian response.      

The Syndicate of Engineers and the Lebanese Red Cross (LRC) are responding and conducting assessments in affected 
areas. UN-Habitat is in contact with Government authorities to support damage assessments in the affected 
neighbourhoods. LRC is providing temporary shelter for families, with support from Shelter Sector and its partners.  

The United Nations and NGOs are supporting health responders. WHO is providing assistance for more than 1,000 
trauma cases and 1,000 surgical interventions. Health organizations have started to procure medical equipment and 
supplies.  

Several donors have dispatched relief supplies, mobile medical teams and field hospitals to support the medical 
response. Additional bilateral financial pledges have been announced to support ongoing efforts.  

Further assessments are underway in coordination with the Ministry of Health to identify available capacity, material 
needs and operational gaps. Initial priority needs include additional medical professionals, mobile medical units (MMUs) 
and medication for acute and chronic conditions. Personal protective equipment (PPE) for health workers is another 
priority, as the explosions destroyed large stocks at the Beirut Port.  

Greater ICU capacity will be essential to treat the large number of burn and trauma patients from the blasts. Such 
capacity is also needed to support the increasing burden of the COVID-19 pandemic on the Lebanese health system. The 
risk of further transmission is high following the blast, as social distancing and other precautions are much more difficult in 
many areas. 

Medical support is urgently required in the Greater Beirut area. Further needs are anticipated in other parts of the country, 
especially in primary health centres (PHCs), as affected families relocate outside the capital. 

Humanitarian workers are collecting available data to assess the situation and needs across affected areas. An adapted 
version of the Rapid Needs Assessment tool is being used to identify priority humanitarian needs. 

Volunteers have started to clean streets and remove debris from the explosions as part of a wider clean-up operation. 
 
With the Beirut Port inoperable, the United Nations and its partners are looking to adjust logistic networks to ensure 
sustained operations. Humanitarian materials will likely be redirected through the Tripoli Port. The change may have 
adverse consequences for some supply chains, as Tripoli Port has a lower capacity than Beirut Port. Beirut International 
Airport remains open for passenger and cargo flights. 
 

For further information, please contact:  
Severine Rey, Head of Office, UNOCHA Lebanon, rey@un.org, Tel: +961 71 802 640 

Helena Mazarro, Deputy Head of Office, UNOCHA Lebanon, mazarro@un.org, Tel: +961 71 910 923 

 
For more information, please visit www.unocha.org | www.reliefweb.int  
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 مهمة مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية )أوتشا( هي

 العالمية للطوارئ إلنقاذ األرواح وحماية الناس في األزمات اإلنسانية. تنسيق االستجابة

 ل والقائم على المبادئ من قبل الجميع وللجميع.ن ندعو إلى العمل اإلنساني الفعّانح
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 .2020أغسطس/آب  5إلى  4ويغطي الفترة من  تم إعداد هذا التقرير من قبل مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية في لبنان بالتعاون مع الشركاء في المجال اإلنساني.
 أو حول ذلك التاريخ. آب/أغسطس 6سيصدر التقرير التالي في 

 أبرز النقاط
أغسطس/آب، انفجر مستودع في مرفأ بيروت، مما تسبب في وقوع إصابات  4في  •

 واسعة النطاق وأضرار مادية. 
تم إرسال فرق البحث واإلنقاذ الوطنية والدولية وخبراء إدارة الكوارث لدعم جهود الطوارئ  •

 الجارية. 
وهناك  آخرين. 5000شخًصا وإصابة  135وتشير التقارير األّولية إلى مقتل أكثر من  •

 أعداد أخرى ال تزال مفقودة. 
تم اإلبالغ عن أضرار هيكلية واسعة النطاق في الميناء واألحياء التجارية والسكنية  •

 المحيطة به. 
اكتظت المستشفيات بالحاالت ية. و أضرار بالعديد من المرافق الصح كما لحقت •

 اقتربت العديد من وحدات العناية المركزة بالفعل من كامل سعتها  المصابة، حيث 
 .19-كوفيد بسبب 

ألف شخص في  300ر الحكومة اللبنانية أن التفجيرات أدت إلى تشريد أكثر من وتقدّ   •
 منطقة بيروت الكبرى. 

 وتحشد األمم المتحدة المساعدة لدعم االستجابة الطارئة المستمرة التي تقودها الحكومة. •
 

135+ 
 غ عنهمعدد الوفيات المبلّ 

5,000+ 
  غ عنهمعدد المصابين المبلّ 

100+ 
 غ عنهمالمبلّ  عدد المفقودين

 ألف 300
 العدد التقديري لألشخاص بال مأوى 

  

 

 لمحة عامة عن الحالة
بعد انفجار أّولي، تسبب  مساًء )بالتوقيت المحلي(، انفجر مستودع في مرفأ بيروت يحتوي على كميات كبيرة من نترات األمونيوم. 6أغسطس/آب، قرابة الساعة  4في 

وبحسب ما ورد، أطلقت االنفجارات والحرائق  كيلومتًرا من منطقة الميناء. 20النطاق، مع ورود أنباء عن وقوع أضرار على بعد أكثر من انفجار الحق في أضرار واسعة 
 التي تلت ذلك مواد سامة في البيئة.

حالة وفاة، باإلضافة  135اإلبالغ عن أكثر من  . وتماياجهود مساعدة الضح عرقللحطام من االنفجارات ا لكن ل طوال الليل للوصول إلى الناجينبحث المستجيبون األوائ
 شخص في عداد المفقودين. 100أكثر من  وهناك شخص. 5000إلى إصابة 

وبحسب  بما في ذلك على األرصفة وفي مواقف السيارات. مؤقتة،تشير التقارير إلى أن العديد من المرضى قد عولجوا في ظروف و  اكتظت المستشفيات بعدد من الضحايا.
 .19-مرضى كوفيد بسببسعتها كامل تأتي االنفجارات مع وصول العديد من وحدات العناية المركزة بالفعل إلى ضى. و رت بعض المرافق إلى إبعاد المر ما ورد اضط

 انفجارات مرفأ بيروت لبنان:
 1تقرير الحالة رقم 
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كما تضررت  المستشفيات الكبرى، ألضرار هيكلية. دة، بما في ذلك العديد منتعرضت مرافق طبية متعدّ و  ى،من المباني في منطقة بيروت الكبر دمرت االنفجارات العديد  لقد
 ألف شخص. 300وتقدر الحكومة اللبنانية أن التفجيرات أدت إلى تشريد أكثر من  مرت.العديد من المساكن أو د  

 85درات إلى مرفأ طرابلس، على بعد حوالي تم إعادة توجيه جميع الواردات والصاو  أغسطس/آب، أعلنت الحكومة اللبنانية حالة الطوارئ لمدة أسبوعين في بيروت. 5وفي 
 كيلومتًرا شمال بيروت.

األشهر األخيرة، أدى االنكماش االقتصادي وتزايد الفقر وارتفاع األسعار إلى تفاقم االحتياجات بين المجتمعات  ففي دة األوجه.تأتي التفجيرات بينما يواجه لبنان أزمة متعدّ 
التوترات ستمر هذا وت البالد.إلى إجهاد األنظمة الصحية في  19-تسببت زيادة انتقال فيروس كوفيدلبنان. و اللبنانية وغير اللبنانية، بما في ذلك أعداد كبيرة من الالجئين في 

 االجتماعية في التصاعد في أجزاء كثيرة من البالد.

 االستجابة اإلنسانية
ينسق مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية )أوتشا(  حيث وت بذل الجهود لدعم االستجابة الجارية بقيادة الحكومة لالنفجارات، بما في ذلك عمليات البحث واإلنقاذ

( لدعم المستجيبين األوائل UNDAC( وفريق األمم المتحدة للتقييم والتنسيق في مجال الكوارث )INSARAGاالستشارية الدولية للبحث واإلنقاذ )نشر خبراء من المجموعة 
 إنسانية منسقة. تصل فرق طوارئ إضافية من جميع أنحاء العالم للمساعدة في تنظيم استجابةكما  في بيروت.

 
موئل األمم المتحدة على اتصال بالسلطات الحكومية لدعم كما أن  يجريان تقييمات في المناطق المتضررة.حيث يب األحمر اللبناني وتستجيب نقابة المهندسين والصل

 ويوفر مركز مصادر التعلُّم ملجًأ مؤقًتا للعائالت، بدعم من قطاع المأوى وشركائه. عمليات تقييم األضرار في األحياء المتضررة.
 

حالة تحتاج إلى تدخل  1000حالة إصابة و 1000تقدم منظمة الصحة العالمية المساعدة ألكثر من و  المتحدة والمنظمات غير الحكومية المستجيبين الصحيين.تدعم األمم 
المتنقلة والمستشفيات الميدانية لدعم  أرسل العديد من المانحين إمدادات اإلغاثة والفرق الطبيةكما  بدأت المنظمات الصحية في شراء المعدات واللوازم الطبية. جراحي.

 تم اإلعالن عن تعهدات مالية ثنائية إضافية لدعم الجهود الجارية.و  االستجابة الطبية.
 

لية ذات األولوية مهنيين تشمل االحتياجات األوّ . و اجات المادية والثغرات التشغيليةيتم إجراء مزيد من التقييمات بالتنسيق مع وزارة الصحة لتحديد القدرات المتاحة واالحتي
عّد معدات الوقاية الشخصية للعاملين في مجال الصحة أولوية أخرى، حيث دمرت االنفجارات ت   طبيين إضافيين، ووحدات طبية متنقلة وأدوية للحاالت الحادة والمزمنة.

 مخزونات كبيرة في مرفأ بيروت.
 

هذه القدرة مطلوبة أيًضا لدعم العبء  ج العدد الكبير من مرضى الحروق والصدمات الناتجة عن االنفجارات.سيكون من الضروري زيادة سعة وحدة العناية المركزة لعال
ن التباعد االجتماعي واالحتياطات األخرى أصبحت أكثر صعوبة أليرتفع خطر انتقال العدوى بعد االنفجار، حيث  على النظام الصحي اللبناني 19-يدالمتزايد لوباء كوف

 من المناطق. في العديد
 

ومن المتوقع وجود مزيد من االحتياجات في أجزاء أخرى من البالد، وخاصة في مراكز الرعاية الصحية األّولية،  هناك حاجة ماسة للدعم الطبي في منطقة بيروت الكبرى.
 حيث تنتقل العائالت المتضررة خارج العاصمة.

 
يتم استخدام نسخة معّدلة من أداة التقييم السريع  حيث المتاحة لتقييم الوضع واالحتياجات عبر المناطق المتضررةيقوم العاملون في المجال اإلنساني بجمع البيانات 

 بدأ المتطوعون في تنظيف الشوارع وإزالة األنقاض من االنفجارات كجزء من عملية تنظيف أوسع.و  لالحتياجات لتحديد االحتياجات اإلنسانية ذات األولوية.
 

ح أن يتم إعادة توجيه المواد اإلنسانية ن المرجّ . ومللوجستية لضمان استمرار العملياتالعمل، تتطلع األمم المتحدة وشركاؤها إلى تعديل الشبكات ا مع توقف ميناء بيروت عن
يظل مطار بيروت الدولي مفتوًحا  وت، لكنعة مرفأ طرابلس أقل من مرفأ بير قد يكون لهذا التغيير عواقب وخيمة على بعض سالسل التوريد، حيث إن س عبر ميناء طرابلس.

 لرحالت الركاب والبضائع.

  من المعلومات، يرجى االتصال بـ:لمزيد 

 640 802 71 961+ :الهاتف ،rey@un.org، رئيس مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية في لبنان، سيفرين راي

 923 910 71 961+ :الهاتف، mazarro@un.org لبنان،نائب رئيس مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية في  إيلينا مازارو،

 
  www.unocha.org | www.reliefweb.intلمزيد من المعلومات، الرجاء زيارة
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