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 ملخ  ص تنفيذي: 

 البلديات المشتركة للتقييم والتنسيق والمتابعة منصةعمل  ومراحلموجز عن ماهية  •
   8/6/2020بتاريخ  معطيات متعلقة بالتغيير الرقمي للمنصة •
 8/6/2020بتاريخ  معطيات متعلقة باالدارة المحلية ألزمة كورونا المستجدة •
 8/6/2020بتاريخ  معطيات خاصة باستمارة وزارة الشؤون اإلجتماعية •
بتييييياريخ تقيييييييم مراحيييييز الحجييييير الصيييييحي مييييين قبيييييل نقابييييية االختصاصيييييين  يييييي العميييييل االجتمييييياعي  •

8/6/2020 
 8/6/2020بتاريخ بيانات خاصة بالمحجورين صحيًا وبمراحز الحجر الصحي  •
  إجراءات التفتيش المركزي  •

 
 تعريف منصة البلديات المشتركة للتقييم والتنسيق والمتابعة  .1
بغييييييييييية التفتيييييييييييش المركييييييييييزي منصيييييييييية البلييييييييييديات المشييييييييييتركة للتقييييييييييييم والتنسيييييييييييق والمتابعيييييييييية  نشيييييييييي أ

ة وزارات  والتواصييييييييييل تعزيييييييييييز التعيييييييييياون  بييييييييييين وزارة الداخلييييييييييية والبلييييييييييديات ميييييييييين ج يييييييييية و  بييييييييييين عييييييييييد 
 ميييييييييرة التعييييييييياون اللصييييييييييق بيييييييييين ، وقيييييييييد كيييييييييان  ييييييييي ا العميييييييييل مييييييييين ج ييييييييية  انيييييييييية والبليييييييييديات كا ييييييييية

، وبداييييييييييية تغيييييييييييير وتحويييييييييييل رقابيييييييييية التفتيييييييييييش المركييييييييييزي اليييييييييي  االدارة التنفي ييييييييييية واإلدارة الرقابييييييييييية
منصيييييييية  يييييييي   غييييييييير أن قاعييييييييدة المشيييييييياركين  ييييييييي  ،رقابيييييييية رقمييييييييية مبنييييييييية عليييييييي  بيانييييييييات تحليلييييييييية

أ ييييييييييييراد ميييييييييييين ت األشييييييييييييخاذ المعنييييييييييييويين  وي الصييييييييييييفة العمومييييييييييييية لتشييييييييييييمل جم يييييييييييييات و تخطيييييييييييي  
 المدني.المجتمع 
رئييييييييييييل التفتييييييييييييش المركيييييييييييزي القا يييييييييييي جيييييييييييور  عطيييييييييييية، أطليييييييييييق  ،2020نيسيييييييييييان  14بتييييييييييياريخ 

بحضييييييييييور وزييييييييييير الشييييييييييؤون االجتماعييييييييييية البرو سييييييييييور رمييييييييييزي المشيييييييييير ية،  ييييييييييي وزارة الداخلييييييييييية، 
 منصة البلديات المشتركة للتقييم والتنسيق والمتابعة. 

متابعيييييييييييية عمييييييييييييل قسييييييييييييم خيييييييييييياذ ل: نرئيسيييييييييييييقسييييييييييييمين  منصيييييييييييية البلدييييييييييييية المشييييييييييييتركة تتضييييييييييييمن
ق بالبلييييييييييييديات  تعبئيييييييييييية اسييييييييييييتمارات خيييييييييييياذ لقسييييييييييييم  ييييييييييييان  فيييييييييييييرو  كورونييييييييييييا و  ييييييييييييي مييييييييييييا  تعليييييييييييي 

المجيييييييييييياالت المتاحيييييييييييية الدخييييييييييييا  المعلومييييييييييييات علي ييييييييييييا . مسيييييييييييياعدات وزارة الشييييييييييييؤون االجتماعييييييييييييية
اسييييييييييييتمارة وزارة الشييييييييييييؤون االجتماعييييييييييييية  بيانييييييييييييات العييييييييييييائ ت التييييييييييييالي: موز عيييييييييييية عليييييييييييي  الشيييييييييييي ل 
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ارات المتخييييييييييي ة مييييييييييين البليييييييييييديات لم ا حييييييييييية كورونيييييييييييا، مسيييييييييييتلزمات البلييييييييييييديات المحتاجييييييييييية ، القييييييييييير 
تقيييييييييييم البيئييييييييية السييييييييي نية، التقيييييييييييم ، كورونيييييييييا أحيييييييييدا  وحاجات يييييييييا االجتماعيييييييييية، التبليغيييييييييات عييييييييين 

وعيييييييييدد مييييييييين  الصيييييييييحي ل  يييييييييراد تحيييييييييت الحجييييييييير الصيييييييييحي باإل يييييييييا ة الييييييييي  إجيييييييييراءات المتابعييييييييية
 التقارير الدورية.

 يييييييييتر حسيييييييييابات رقميييييييييية لجمييييييييييع المشيييييييييتركة، جييييييييير  البليييييييييديات المرحلييييييييية االولييييييييي  لمنصييييييييية   يييييييييي
كمييييييا ، مختييييييار /900 / بلدييييييية و /1,000/باإل ييييييا ة اليييييي   القائمقاميييييييات و المحا ظييييييات 

، لبليييييييييييييييديات ل مسييييييييييييييياعدةاللتيييييييييييييي مين اليييييييييييييييدعم التقنييييييييييييييي و  24/7ُو ييييييييييييييع خييييييييييييييي  سيييييييييييييياخن يعميييييييييييييييل 
تبلييييييييييييييي  عيييييييييييييين أي ستفسييييييييييييييار أو المخصيييييييييييييي  ل  1766الخيييييييييييييي  السيييييييييييييياخن باإل ييييييييييييييا ة اليييييييييييييي  

 ريييييييييييق  تكلييييييييييي . كيييييييييي ل ، تييييييييييم  ميييييييييين قبييييييييييل المييييييييييواطنين شيييييييييي و   ييييييييييي وزارة الداخلييييييييييية والبلييييييييييديات 
   ناليييييييييي والمخيييييييييياتير  ت البلييييييييييديا قيييييييييياو باالتصييييييييييا  وبمتابعيييييييييية ،دعييييييييييم  ييييييييييمن التفتيييييييييييش المركييييييييييزي 

، لليييييييييدخو  الي يييييييييا مشييييييييياحل واواج ييييييييي  الييييييييي  نعلييييييييي  المنصييييييييية أو  متبييييييييياطؤوا  يييييييييي تسيييييييييجيل دخيييييييييول 
اتصيييييييييييا  لمتابعييييييييييية عميييييييييييل البليييييييييييديات والمخييييييييييياتير علييييييييييي   /2,000/ يييييييييي جرت الوحيييييييييييدة حيييييييييييوالي ا 

 المنصة. 
وزارة التفتيييييييييييييش المركيييييييييييييزي، أ يييييييييييييحت المنصيييييييييييية تجمييييييييييييع  ييييييييييييي المرحليييييييييييية ال انييييييييييييية للمنصيييييييييييية،  

الجييييييييييييييييش  الداخليييييييييييييييية والبليييييييييييييييديات، وزارة الشيييييييييييييييؤون االجتماعيييييييييييييييية، المحيييييييييييييييا ظين، القائمقيييييييييييييييامين،
االختصاصييييييييييييييييين  يييييييييييييييي العميييييييييييييييل االجتمييييييييييييييياعي،  الصيييييييييييييييليي األحمييييييييييييييير اللبنييييييييييييييياني، اللبنييييييييييييييياني،

  .مختار /1,000/بلدية و /1,077/
د حميييييييييا   منصييييييييية ت السييييييييييد رئييييييييييل التفتييييييييييش المركيييييييييزي علييييييييي  تييييييييي مين السيييييييييرية التامييييييييية لبيانيييييييييا أحييييييييي 

، علميييييييييييًا أن المعيييييييييييا ير المتبعييييييييييية لسييييييييييي مة للتقيييييييييييييم والتنسييييييييييييق والمتابعيييييييييييةالبليييييييييييديات المشيييييييييييتركة 
 عالمية.معا ير متطابقة مع      المنصةوأمان بيانات 
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 ميالرقالتغيير في البيانات المتعلقة  .2

خاصيييييييييييييييييية الالرقمييييييييييييييييييية لحسييييييييييييييييييابات ل جميييييييييييييييييياليالعييييييييييييييييييدد اإل، تبييييييييييييييييييين أن 8/6/2020 بتيييييييييييييييييياريخ
 موزعين عل  الش ل التالي:مستخدمًا،  /3,900/ بل مستخدمين بال

  اً حساب /1,567/:  ات بلدي ات حساب .أ
  اً حساب /1,339/ر: تيمخا ات حساب .ب 
 حسابات  /8/: ينحا ظللم ات حساب . 
 اً حساب /24/:  ينقائمقاملل ات حساب .د 

 حساباً  /329/: ماعيت ي العمل االج نييتصاصإخ ات حساب .ه
 حساباً  /602/:  لجيش اللبنانيا ات حساب .و
 حساباً  /20/: لصليي األحمر اللبنانياحساب  .ز
 حسابات  /7/: تفتيش المركزي لاحساب  .ح
 حسابات  /4/: حسابات وزارة الداخلية والبلديات  .ط

 .8/6/2020بتاريخ  المحا ظات  عل  مستخدمين: توزيع ال1رسم بياني رقم 

 
 
 
 

 توزيع المستخدمين على المحافظات  
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  في اإلدارة المحلية لألزمة .3

 التبليغات عن أحداث كورونا  .أ
إصييييييييابة  /85/البييييييييال   – اإلصييييييييابات المسييييييييجلة عليييييييي  منصيييييييية البلييييييييديات المشييييييييتركةعييييييييدد تبييييييييين أن 
الموقييييييع الرسييييييمي لييييييوزارة الصييييييحة ، قليييييييل جييييييدًا نسييييييبًة للواقييييييع بحسييييييي 8/6/2020بتيييييياريخ  -ب ورونييييييا 

حيييييييا بليييييي  العييييييدد  ،بعييييييد الظ ييييييرميييييين  1:53بتميييييياو السيييييياعة  7/6/2020بتيييييياريخ المحد يييييية ، العاميييييية
  .صابةإ /1,331/ إلجمالي لإلصابات ا

 
 : عيييييدد االحيييييدا  المتعلقييييية ب ورونيييييا، وتوزييييييع االصيييييابات بحسيييييي المحا ظيييييات 2رسيييييم بيييييياني رقيييييم 

 و قًا لمنصة البلديات المشتركة. 8/6/2020بتاريخ 
 

 

 
 
 
 
 
 

17 

85 

4,864 
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 إستجابة البلديات لمعالجة األزمة  .ب
 /1,077/  تيييييييدبيراً  /3,168/ ميييييين البلييييييديات كا ييييييية بليييييي  ةتبييييييين أن العييييييدد اإلجميييييييالي للتييييييدابير المتخييييييي  

 بلدية، أما توزيع     التدابير المتخ ة بين المحا ظات   و عل  الش ل التالي: 

 تدبيراً  /1,308/بلديات محا ظة جبل لبنان :  .أ
 تدبيراً  /572/: محا ظة لبنان الشماليبلديات  .ب 
 تدبيراً  /457/ديات محا ظة لبنان الجنوبي: بل . 
 تدبيراً  /333/: بلديات محا ظة البقاع .د 

 تدبيراً  /348/: بلديات محا ظة النبطية .ه
 تدبيراً  /93/: بلديات محا ظة ع ار .و
 تدبيراً  /20/: بلديات محا ظة بعلب  ال رمل .ز
 تدبيراً  /37/ بلدية بيروت: .ح

و قييييييًا لبيانيييييييات منصيييييية البليييييييديات المشيييييييتركة  نوع يييييييا: التيييييييدابير المتخيييييي ة بحسيييييييي 3رسييييييم بيييييييياني رقييييييم 
 .8/6/2020بتاريخ 

 

لتدابير المتخذة بحسب نوعها  ا  
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لة عليييي  المنصيييية ال  ييييزا  بعيييييدًا عيييين الواقييييع ميييين ج يييية  إن عييييدد التييييدابير المتخيييي ة ميييين البلييييديات والمسييييج 
نظييييرًا النشييييغا  البلييييديات بمتابعيييية حيييياالت الحجيييير الصييييحي، ومييييع مييييا  ييييو مطلييييوب سييييندًا للتعميييييم رقييييم 

ميييييين ج ييييية  انييييييية، مييييييا يقتضييييييي  19/3/2020الصيييييادر عيييييين السيييييييد وزيييييير الداخلييييييية بتيييييياريخ  8/2020
معيييييل الطليييييي مييييين البليييييديات إدخيييييا  كيييييل التيييييدابير المتخييييي ة من يييييا  يييييي حيييييا  وجود يييييا، وحيييييا  البليييييديات 
علييييي  اتخيييييا  التيييييدابير ال زمييييية لمعالجييييية أزمييييية كورونيييييا سيييييندًا للتعمييييييم المييييي كور. كييييي ل ، إن محا ظيييييات 

ي متابعيييية  يييي   المحا ظييييات وع ييييار  ييييم االقييييل تسييييجيً  للتييييدابير المت خيييي ة، مييييا يسييييتوج بعلبيييي  ال رمييييل
 .عل  المنصة  ابش ل خاذ وح  ا عل  أخ  التدابير ال زمة أو إدخال

 مستلزمات البلدياتج.  
للبلييييييديات  طلبيييييياً  /333/ لبلييييييديات عبيييييير المنصييييييةاطلبييييييات مسييييييتلزمات  عييييييدد ، بليييييي  8/6/2020بتيييييياريخ 

، غ ائييييييييييية بنسييييييييييبة 26,43%مسييييييييييتلزمات صييييييييييحية بنسييييييييييبة نت  يييييييييي   الطلبييييييييييات وقييييييييييد تضييييييييييم  ، حا يييييييييية
ومراحييييييييز  6,31% بنسيييييييبة أمنييييييييية ،16.82% بنسيييييييبة ، لوجسييييييييتية21,32%بنسيييييييبة ماليييييييية  ،%24,92

 .4,2%الحجر بنسبة 
 

و قييييييًا لبيانييييييات منصيييييية البلييييييديات المشييييييتركة بتيييييياريخ  : أنييييييواع مسييييييتلزمات البلييييييديات 4رسييييييم بييييييياني رقييييييم 
8/6/2020. 
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ليييييم يات يشيييييير الييييي  أن أغليييييي البليييييد  عيييييدد البليييييديات إلييييي   تلزمات نسيييييبةً سييييي الملطلبيييييات  ئيلإن العيييييدد الضييييي 
تعييييياني مييييين نقييييي   يييييي موارد يييييا  يييييا علميييييًا أن معظم ،ةصييييي تقيييييم ب دخيييييا  طلبيييييات مسيييييتلزمات ا علييييي  المن

 ، يظ ييييييير أنتوزييييييييع طلبيييييييات المسيييييييتلزمات علييييييي  المحا ظيييييييات كييييييي ل ، إن  .را نيييييييةألزميييييييات اللمواج ييييييية ا
لغايييييية تييييياريخ طلبيييييًا  /11/ بلييييي بعلبييييي  ال رميييييل لبليييييديات محا ظييييية  عيييييدد طلبيييييات المسيييييتلزمات المسيييييجلة

 بلييييييديات محا ظييييييةمقابييييييل  ، طلبيييييياً  /18/ سييييييج لت  محا ظيييييية ع يييييياربلييييييديات ،  ييييييي حييييييين أن 8/6/2020
 ييييي   بليييييديات تداوليييييل حيييييو  حاجييييية  ا  يييييتم  ممييييي  بيييييالرغم و لييييي   اً طلبييييي  /30/ التيييييي سيييييجلت  يالجنيييييوب لبنيييييان

  .للدعم عل  عدة أصعدة الماسة المحا ظات 

و قييييييًا لبيانيييييات منصييييية البلييييييديات  : توزييييييع طلبيييييات المسييييييتلزمات علييييي  المحا ظيييييات 5رسيييييم بيييييياني رقييييييم 
 .8/6/2020المشتركة بتاريخ 

 

 
 4.  إستمارة وزارة الشؤون اإلجتماعية 

علييييييييي  منصييييييييية  المسيييييييييجلة وزارة الشيييييييييؤون االجتماعيييييييييية سيييييييييتمارات إبلييييييييي  عيييييييييدد ، 8/6/2020بتييييييييياريخ 
بحييييييا يظ ييييير ، مييييين بعيييييد الظ ييييير 2:32 يييييي تمييييياو السييييياعة اسيييييتمارة  /468,253/البليييييديات المشيييييتركة 

أن  اإلشييييارة  ييييي  يييي ا السيييييا  اليييي ، وتجييييدر المحا ظييييات توزيييييع االسييييتمارات عليييي   أدنييييا  1الجييييدو  رقييييم 
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اسيييييتمارة،  /55,417/ األقضيييييية التيييييي سيييييجلت العيييييدد االحبييييير مييييين االسيييييتمارات  يييييي قضييييياء ع يييييار ميييييع
 .استمارة /40,970/ ،  قضاء بعلب  معاستمارة /50,573/ قضاء طرابلل مع ليل 

و قييييييًا لبيانييييييات منصيييييية البلييييييديات المشييييييتركة توزيييييييع االسييييييتمارات بحسييييييي المحا ظييييييات : 1جييييييدو  رقييييييم 
 من بعد الظ ر. 2:32 ي تماو الساعة  8/6/2020بتاريخ 

 

و قيييييًا لبيانيييييات منصييييية البليييييديات المشيييييتركة : توزييييييع االسيييييتمارات بحسيييييي االقضيييييية 6رسيييييم بيييييياني رقيييييم 
 من بعد الظ ر. 2:32 ي تماو الساعة  8/6/2020بتاريخ 
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  نقابة االختصاصين في العمل االجتماعيمراكز الحجر الصحي من قبل تقييم  .5

ن علييييي  محا ظيييييات لبنيييييان كا يييييية يعقييييياو أعضييييياء نقابييييية االختصاصيييييييين  يييييي العميييييل االجتمييييياعي المييييييوز  
، حيييييييا 8/6/2020تيييييياريخ للمصييييييابين أو المحجييييييورين لغاييييييية  ركييييييزوممنييييييز   /516/بتقييييييييم صيييييي حية 

 .تم  ر ض مركزين للحجر الصحي

و قًا لبيانات منصة   االقضية عل توزيع تقييم االختصاصين  ي العمل االجتماعي  : 7رسم بياني رقم  
 . 6/2020/ 8البلديات المشتركة بتاريخ  

 

  الحجر الصحيبيانات خاصة بالمحجورين صحيًا وبمراكز  .6

 /4,864/ يات المشييييييتركةالبلييييييد  المسييييييجلين عليييييي  منصيييييية، بليييييي  عييييييدد المحجييييييورين 8/6/2020بتيييييياريخ 
ج ل العيييييييدد االحبييييييير مييييييين المحجيييييييورين  يييييييي شخصيييييييًا،   عيييييييدد م وبلييييييي محا ظييييييية جبيييييييل لبنيييييييان حييييييييا سيييييييُ

شخصيييييييًا،  /629/بلييييييي   النبطييييييييةشخصيييييييًا،  يييييييي حيييييييين أن عيييييييدد المحجيييييييورين  يييييييي محا ظييييييية  /2,451/
 شخصًا.  /615/مع للمحجورين من حيا العدد المسج ل  جنوبيمحا ظة لبنان التلي ا 

 

االقضية  علىتوزيع تقييم االختصاصين في العمل االجتماعي   



   

11 
 

و قيييييًا لبيانيييييات منصييييية البليييييديات  االقضيييييية حييييياالت الحجييييير المنزليييييي علييييي توزييييييع : 8رسيييييم بيييييياني رقيييييم 
 .8/6/2020المشتركة بتاريخ 

 
: توزييييييع المحجيييييورين علييييي  المنييييياطق اللبنانيييييية و قيييييًا لبيانيييييات منصييييية البليييييديات 1خريطييييية حراريييييية رقيييييم 

 .8/6/2020المشتركة بتاريخ 

  

 

 



   

12 
 

: توزيييييييييع المحجييييييييورين، مراحييييييييز الحجيييييييير الصييييييييحي، المستشيييييييي يات، ومراحييييييييز الرعاييييييييية 2خريطيييييييية رقييييييييم 
 .8/6/2020ة بتاريخ الصحية عل  الخريطة اللبنانية و قًا لبيانات منصة البلديات المشترك
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 إجراءات التفتيش المركزي:في  .7
قييييييية المتعل  االحيييييييدا  إدخيييييييا  كاميييييييل بيانيييييييات علييييييي  حيييييييا  البليييييييديات كا ييييييية يقييييييوو التفتييييييييش المركيييييييزي ب -

المتعلقييييية أرقييييياو المنصييييية  تتطيييييابق حتييييي ومتابعييييية وتقيييييييم  ييييي ا المو يييييوع بشييييي ل متواصيييييل نيييييا ب ورو 
ن ميييييين مرامبيييييية المحجييييييورين لييييييتم   بغييييييية ا، وزارة الصييييييحة العامييييييةالمعلنيييييية ميييييين رقيييييياو األمييييييع  ب ورونييييييا

 تفاديًا لتفشي وباء كورونا وأخ  القرارات المناسبة تباعًا. ،والحرذ عل  عدو االخت ط
متابعييييية تنفيييييي  البليييييديات والسيييييلطات المحليييييية لمقيييييررات مجليييييل اليييييوزراء وتعييييياميم وزارة يقيييييوو التفتييييييش ب -

تيييييياريخ  8/2020رقييييييم وزييييييير الداخلييييييية  السيييييييد  الداخلييييييية والبلييييييديات خاصيييييية  ييييييي مييييييا خيييييي   تعميييييييم
ميييييييع الت حيييييييييد ، ةجييييييية وزدارة أزميييييييية كورونيييييييا المسيييييييتجد  عاللناحيييييييية التيييييييدابير المتخييييييي ة لم 19/3/2020

 عل  المنصة. خ ةجراءات المت      اإلقرارات  رورة تحميل عل  
بشييييي ل عييييياو، وبليييييديات محا ظيييييات بعلبييييي  ال رمييييييل،  كا ييييية حيييييا  البليييييديات يقيييييوو التفتييييييش المركيييييزي ب -

بغيييييية تحد يييييد علييييي  المنصييييية  بشييييي ل خييييياذ، إلدخيييييا  طلبيييييات مسيييييتلزمات ا لبنيييييان الجنيييييوبيع يييييار و 
 ييييع   ييييي إدخييييا  طلبييييات تبييييين  خاصييييًة وقييييد  ،المعنيييييةاالولويييييات للمعالجيييية ميييين قبييييل السييييلطات 

 .مستلزمات البلديات عل  المنصة
لتنسيييييييق مييييييع نقابيييييية االختصاصييييييين االجتميييييياعيين ميييييين ج يييييية لتعيييييياون وايقييييييوو التفتيييييييش المركييييييزي با -

التواصييييل بييييين القطيييياع العيييياو وأ ييييراد المجتمييييع المييييدني  وتعزيييييز والصييييليي االحميييير ميييين ج يييية  انييييية،
 يييييم   سييييييتم  والمنظميييييات غيييييير الح وميييييية، لتحقييييييق إدارة رشييييييدة ألزمييييية كورونيييييا، و يييييي  ييييي ا السييييييا  

البليييييديات الييييي  منصييييية والمتطيييييو عين  ييييي الصيييييليي االحمييييير االختصاصيييييين االجتمييييياعيين المزيييييد مييييين 
 .المشتركة


