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 ملخ  ص تنفيذي: 

   29/6/2020بتاريخ  قة بالتغيير الرقمي للمنصةمتعل  المعطيات ال •
   29/6/2020بتاريخ  المحلية ألزمة كورونا دارةاالقة بمتعل  المعطيات ال •
 29/6/2020بتاريخ بمراكز الحجر الصحي  قةالمعطيات المتعل   •
  إجراءات التفتيش المركزي  •

 
 ميالرقالتغيير في قة المتعل   معطياتال .1

ولغايالالالالالالالالالالالالالة  22/6/2020الممتالالالالالالالالالالالالال   مالالالالالالالالالالالالالي مالالالالالالالالالالالالالي العالالالالالالالالالالالالالا  الجالالالالالالالالالالالالالاري   26خالالالالالالالالالالالالال   اال الالالالالالالالالالالالال و  رقالالالالالالالالالالالالال  
علالالالالالالالالالالل منصالالالالالالالالالالة ال لالالالالالالالالالال يات الم الالالالالالالالالالتركة    حسالالالالالالالالالالابات رقميالالالالالالالالالالة ج  الالالالالالالالالال ة 3تالالالالالالالالالال    الالالالالالالالالالت    28/6/2020

 علل ال كل التالي: وهي موز عة 

 .حساب واح  لقوى االمي ال اخلي .أ
  .حساب واح  ألح  الم  ريي  ي وزارة ال اخلية وال ل يات  .ب 
  .حساب واح  إلختصاصي  ي العمل اإلجتماعي .ج

خالالالالالالالالال   السالالالالالالالالال و  رقالالالالالالالالالال   /4,915/ال الالالالالالالالالال  عالالالالالالالالال ده    لن الالالالالالالالالا  مسالالالالالالالالالت  مي المنصالالالالالالالالالةأمالالالالالالالالالا بالنسالالالالالالالالال ة 
  ق  توز عت علل ال كل التالي:   2020مي العا   26

 ن اطًا . /3,893/:  ال ل يات  ن اطات المست  ميي  ي .أ
 ن اطًا . /1,654/: االختصاصييي االجتماعييي ن اطات  .ب 
 ن اطًا . /328/: رؤ اء ال ل يات ن اطات  .ج
 ن اطًا . /70/: الم اتيرن اطات  .د 

 ن اطًا . /20/: قوى االمي ال اخلين اطات  .ه

 

 



   

3 
 

: توزيالالالالالالالالالم ن الالالالالالالالالا  المسالالالالالالالالالت  ميي الرقمالالالالالالالالالي و قالالالالالالالالالًا ل يانالالالالالالالالالات المنصالالالالالالالالالة بتالالالالالالالالالاريخ 1ر الالالالالالالالال  بيالالالالالالالالالاني رقالالالالالالالالال  
29/6/2020 

 

  في اإلدارة المحلية لألزمة .2

 التبليغات عن أحداث كورونا  .أ
بتالالالالالالالالالالالالاريخ  /14,015/المحجالالالالالالالالالالالالوريي المسالالالالالالالالالالالالجليي علالالالالالالالالالالالالل منصالالالالالالالالالالالالة ال لالالالالالالالالالالالال يات الم الالالالالالالالالالالالتركة عالالالالالالالالالالالال د  بلالالالالالالالالالالالال 

ج ل العالالالالالالالالالال د االك الالالالالالالالالالر للمحجالالالالالالالالالالوريي  الالالالالالالالالالي   29/6/2020 وبلالالالالالالالالالال  عالالالالالالالالالال ده   م  نالالالالالالالالالالة بيالالالالالالالالالالروت حيالالالالالالالالالالع  الالالالالالالالالالح
  /1,685/بلالالالالالالالالالالالال   قضالالالالالالالالالالالالاء بع الالالالالالالالالالالال اش صالالالالالالالالالالالالًا   الالالالالالالالالالالالي حالالالالالالالالالالالاليي أ  عالالالالالالالالالالالال د المحجالالالالالالالالالالالالوريي  الالالالالالالالالالالالي  /2,072/
 محجورًا. ش صاً  /1,339/مم  قضاء المتيليه  

و قالالالالالالًا لمنصالالالالالالة ال لالالالالالال يات الم الالالالالالتركة بتالالالالالالاريخ توزيالالالالالالم المحجالالالالالالوريي علالالالالالالل األقضالالالالالالية : 2ر الالالالالال  بيالالالالالالاني رقالالالالالال  
29/6/2020.

 

  %114بنسالالالالالالالال ة إرتفالالالالالالالالم  المسالالالالالالالالجلة علالالالالالالالالل منصالالالالالالالالة ال لالالالالالالالال يات الم الالالالالالالالتركة بكورونالالالالالالالالا إلصالالالالالالالالابات عالالالالالالالال د اإ  
 أضالالالالالالحت  22/6/2020بتالالالالالالاريخ  تهالالالالالالاو قالالالالالالًا ل ياناإصالالالالالالابة بكورونالالالالالالا  /216/ف عالالالالالال ما أ   الالالالالالج لت المنصالالالالالالة 

جالالالالال ًا نسالالالالال ًة للواقالالالالالم بحسالالالالال   قلالالالالالي ً ال  الالالالالزا  هالالالالالعا العالالالالال د  غيالالالالالر أ   29/6/2020بتالالالالالاريخ  إصالالالالالابة /463/

الرقمي توزيع نشاط المستخدمين   

ى االمن الداخليوق المخاتير رؤساء البلديات  اختصاصيين إجتماعيين البلديات  

على االقضية   ني المحجورتوزيع   
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حيالالالالالع بلالالالالال  العالالالالال د   29/6/2020المح ثالالالالالة بتالالالالالاريخ   الصالالالالالحة العامالالالالالةالموقالالالالالم الر الالالالالمي لالالالالالوزارة معطيالالالالالات 
  .صابةإ /1,745/ إلجمالي لإلصابات ا

و قالالالالالًا لمنصالالالالالة ال لالالالالال يات الم الالالالالتركة بتالالالالالاريخ  المحا ظالالالالالات  علالالالالاللتوزيالالالالالم المحجالالالالالوريي : 3ر الالالالال  بيالالالالالاني رقالالالالال  
29/6/2020  

 

 
 

 البلديات لمعالجة األزمة إستجابة  .ب
 لالالالالال يات الفائالالالالالت  الالالالالي حالالالالاليي أ  ال 26رقالالالالال   تالالالالال بيرًا خالالالالال   اال الالالالال و  /25/قامالالالالالت بل يالالالالالة بيالالالالالروت بتسالالالالالجيل 

أي تالالالالال بير ج  الالالالال  لمعالجالالالالالة أزمالالالالالة لالالالالال  تسالالالالالج ل    عكالالالالالار ول نالالالالالا  الجنالالالالالوبيبعل الالالالالر الهرمالالالالالل ات  الالالالالي محا ظالالالالال 
خالالالال   اال الالالال و   لالالالال يات الل لة مالالالالي ق الالالال أمالالالالا بالنسالالالال ة لمجمالالالالو  التالالالال ابير المسالالالالج    الالالالي الفتالالالالرة عينهالالالالا. كورونالالالالا 

 ةعالالالالالال د اإلجمالالالالالالالي للتالالالالالال ابير المت الالالالالالع القالالالالالال  بلالالالالالال   وبالتالالالالالالالي يكالالالالالالو    تالالالالالال بيرًا ج  الالالالالال اً  /61/الفائالالالالالالت   قالالالالالال  بلالالالالالال  
لة     .ت بيراً  /3,384/لغاية تاري ه و منع ب ء أزمة كورونا مي ال ل يات كا ة والمسج 

 

 

 توزيع المحجورين على المحافظات 
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لمنصالالالالالالة ال لالالالالالال يات الم الالالالالالتركة المحا ظالالالالالالات و قالالالالالالًا  علالالالالالالل: توزيالالالالالالم التالالالالالال ابير المت الالالالالالعة 4ر الالالالالال  بيالالالالالالاني رقالالالالالال  
 29/6/2020بتاريخ 

 

مالالالالالالالالالالالالالالي التالالالالالالالالالالالالالالال ابير المت الالالالالالالالالالالالالالعة خالالالالالالالالالالالالالال   اال الالالالالالالالالالالالالال و  الفائالالالالالالالالالالالالالالالت  59.26وتجالالالالالالالالالالالالالال ر اإلشالالالالالالالالالالالالالالارة الالالالالالالالالالالالالالالل أ   
عالالالالالالالالالالت علالالالالالالالالالالل تمحالالالالالالالالالالورت حالالالالالالالالالالو  اإللالالالالالالالالالالزا  بالالالالالالالالالالالحجر الصالالالالالالالالالالحي   الالالالالالالالالالي حالالالالالالالالالاليي أ  التالالالالالالالالالال ابير األخالالالالالالالالالالرى توز  

  وغيرها. سكا ال حص تجو    المنم االجتماعات والتجمعات  منم  :المواضيم التالية

الفائالالالالالالت  26رقالالالالالال  خالالالالالال   اال الالالالالال و   لتالالالالالال ابير المت الالالالالالعةالنسالالالالالال ي الم الالالالالالوي لتوزيالالالالالالم : ال5الر الالالالالال  ال يالالالالالالاني رقالالالالالال  
 29/6/2020لمنصة ال ل يات الم تركة بتاريخ بحس  نوعها و قًا 

 

التدابير المسجلة على المحافظات توزيع   

 توزيع التدابير المسجلة بحسب نوعها  
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 مستلزمات البلدياتج.  
مالالالالالالالالالالي العالالالالالالالالالالا   26خالالالالالالالالالال   اال الالالالالالالالالال و  رقالالالالالالالالالال   ت ال لالالالالالالالالالال يات مسالالالالالالالالالالتلزماًا ج  الالالالالالالالالال ًا لطل الالالالالالالالالال  /18/تالالالالالالالالالال   تسالالالالالالالالالالجيل 

الطل الالالالالالالالالالالالالالالات توز عالالالالالالالالالالالالالالالت   وقالالالالالالالالالالالالالالال  29/6/2020لغايالالالالالالالالالالالالالالالة  /400/ هاليصالالالالالالالالالالالالالالال   إجمالالالالالالالالالالالالالالالالي عالالالالالالالالالالالالالالال د  2020
 :علل ال كل التاليالج   ة 

 طل ات. /8/المالية: مستلزمات ع د طل ات ال .أ
 طل ات. /2/ع د طل ات المستلزمات الغعائية:  .ب 
 طل ات. /7/: صحيةع د طل ات المستلزمات ال .ج
 طل ات. /1/ع د طل ات المستلزمات اللوجستية:  .د 

 
و قالالالالالًا ل يانالالالالالات منصالالالالالة ال لالالالالال يات  المحا ظالالالالالات  علالالالالالل مسالالالالالتلزمات ال لالالالالال يات  طل الالالالالات توزيالالالالالم : 1رقالالالالال   جالالالالال و 

 29/6/2020الم تركة بتاريخ 
 

عدد طلبات المستلزمات 
من    26خالل االسبوع رقم 

 2020العام 

إجمالي عدد طلبات 
المستلزمات بتاريخ  

29\6 \2020 
 المحافظات 

 بل يات محا ظة ج ل ل نا   142 5
 بل يات محا ظة ل نا  ال مالي  92 11
 بل يات محا ظة ل نا  الجنوبي  31 0
 بل يات محا ظة ال قا     47 0
 بل يات محا ظة الن طية      52 2
 بل يات محا ظة عكار      25 0
 بل يات محا ظة بعل ر الهرمل   11 0
 بل ية بيروت  0 0

 المجموع  400 18
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أي طلالالالالالالالالال   ول نالالالالالالالالالا  الجنالالالالالالالالالوبي الهرمالالالالالالالالالل - بعل الالالالالالالالالر ات بلالالالالالالالالال يات محا ظالالالالالالالالال بل يالالالالالالالالالة بيالالالالالالالالالروت و لالالالالالالالالال  تسالالالالالالالالالج ل 
وعكالالالالالالالالالار لالالالالالالالالال  ال قالالالالالالالالالا   تيبلالالالالالالالالال يات محالالالالالالالالالا ظ الالالالالالالالالي حالالالالالالالالاليي أ   ييالفالالالالالالالالالائت ييخالالالالالالالالال   اال الالالالالالالالال وعمسالالالالالالالالالتلزمات 

بلالالالالالالالالالالالالال يات سالالالالالالالالالالالالتوج  متابعالالالالالالالالالالالالة مالالالالالالالالالالالالا يتسالالالالالالالالالالالالج ل أي طلالالالالالالالالالالالال  مسالالالالالالالالالالالالتلزمات خالالالالالالالالالالالال   اال الالالالالالالالالالالالال و  الفائالالالالالالالالالالالالت  
 ال ل يات الم تركة.علل منصة طل ات مستلزماتها دخا  إلالمحا ظات المعكورة 

 
  ي مراكز الحجر الصح .3

 اً م صصالالالالال  اً مكانالالالال  وأ منالالالالزالً  /212/ بتقيالالالالي  صالالالال حيةت ال لالالالال يات قامالالالال الفائالالالالت   26خالالالال   اال الالالال و  رقالالالال  
 /182/تقيالالالالالالي  ب قالالالالالالاموا الالالالالالي حالالالالالاليي أ  أعضالالالالالالاء نقابالالالالالالة االختصاصالالالالالالييي  الالالالالالي العمالالالالالالل االجتمالالالالالالاعي حجالالالالالالر لل

تالالالالالالاريخ ب ل يانالالالالالالات منصالالالالالالة ال لالالالالالال يات الم الالالالالالتركة قالالالالالالًا ذلالالالالالالر و و  ًا للغايالالالالالالة عينهالالالالالالا ًا م صصالالالالالال أو مكانالالالالالال  منالالالالالالزالً 
أو األمالالالالالالاكي الم صصالالالالالالة للحجالالالالالالر وبالالالالالالعلر يكالالالالالالو  قالالالالالال  بلالالالالالال  العالالالالالال د االجمالالالالالالالي للمنالالالالالالاز     29/6/2020

و الالالالي هالالالالعا اإلطالالالالار تجالالالال ر  .اً كانالالالال أو م منالالالالزالً  /2,437/ منالالالالع ب ايالالالالة أزمالالالالة كورونالالالالا ولغايالالالالة تاري الالالاله مالالالالةالمقي  
بالالالالالرغ  مالالالالي أ   ضالالالالمي نطالالالالاب بل يالالالالة بيالالالالروت  مكالالالالا  حجالالالالراإلشالالالالارة الالالالالل أنالالالاله لالالالال   الالالالت  تقيالالالالي  أي منالالالالز  أو 

 /2,072/ هالالالالالالالعن الم  نالالالالالالالة تحتالالالالالالالوي العالالالالالالال د االك الالالالالالالر مالالالالالالالي المحجالالالالالالالوريي  الالالالالالالي ل نالالالالالالالا   حيالالالالالالالع بلالالالالالالال  عالالالالالالال ده 
 مي ق ل التفتيش المركزي.  ب كل عاجل   ما يستوج  متابعة هعا الموضو ش صاً 

و قًا ل يانات منصة   المحا ظات  عللتوزيم تقيي  االختصاصيي  ي العمل االجتماعي  : 4ر   بياني رق   
. 2020/ 92/6  ال ل يات الم تركة بتاريخ  

 

قضية األ علىتوزيع تقييم االختصاصين في العمل االجتماعي   
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أمالالالالا بالنسالالالال ة لل يانالالالالات المتعلقالالالالة بمراكالالالالز الحجالالالالر المعتمالالالال ة  الالالالي المحا ظالالالالات   هالالالالي لالالالال  تتغيالالالالر بحيالالالالع أ  
عالالالالالالالًا علالالالالالالالل االراضالالالالالالالي الل نانيالالالالالالالة كا الالالالالالالة با الالالالالالالت ناء محالالالالالالالا ظتي بيالالالالالالالروت مركالالالالالالالزًا موز   /29/عالالالالالالال دها مالالالالالالالا زا  

الهرمالالالالالل  االمالالالالالر الالالالالالعي يسالالالالالتوج  متابعالالالالالة التفتالالالالاليش المركالالالالالزي ب الالالالال نه والت الالالالال    علالالالالالل ضالالالالالرورة  –وبعل الالالالالر 
مالالالالالي ق الالالالالل ال لالالالالال يات كا الالالالالة ب الالالالالكل عالالالالالا   ا  المعلومالالالالالات ال زمالالالالالة المتعلقالالالالالة بمراكالالالالالز الحجالالالالالر المعتمالالالالال ةإدخالالالالال 

 .وبل ية بيروت ب كل خاص  الهرمل -ال ل يات الواقعة ضمي نطاب محا ظة بعل ر و 

 إجراءات التفتيش المركزي:في  .4
قالالالالالة المتعل  االحالالالالال ا  إدخالالالالالا  كامالالالالالل بيانالالالالالات علالالالالالل حالالالالالع  ال لالالالالال يات عمليالالالالالة التفتالالالالاليش المركالالالالالزي  واصالالالالالل  -

مالالالالالالم المعنيالالالالالاليي  الالالالالالي مراكالالالالالالز المحا ظالالالالالالات هالالالالالالعا الموضالالالالالالو  ب الالالالالالكل متواصالالالالالالل يتالالالالالالابم يقالالالالالالي  و و نالالالالالالا بكورو 
رب مالالالالالي  يقالالالالالو  بهالالالالالاوالقائمقاميالالالالالات مالالالالالي خالالالالال   الزيالالالالالارات المي انيالالالالالة التالالالالالي   لمفت الالالالالية العامالالالالالة اإلداريالالالالالةا الالالالالن

 الواقم.مم  المتعلقة بكوروناأرقا  المنصة  حتل تتطابق
 لجنالالالالة متابعالالالالة ومرا  الالالالة منصالالالالة ال لالالالال يات للتقيالالالالي قالالالالا   ريالالالالق مالالالالي  الالالالي خطالالالالوة لتنقيالالالالة بيانالالالالات المنصالالالالة   -

وضالالالالالم قائمالالالالالة الحسالالالالالابات الرقميالالالالالة ب Impactبالتعالالالالالاو  مالالالالالم القيميالالالالاليي علالالالالالل مركالالالالالز اتصالالالالالاالت منصالالالالالة 
ألشالالالالالالالال اص المالالالالالالالالولجيي ا الالالالالالالالت  ا  هالالالالالالالالعن صالالالالالالالالفة الو ي يالالالالالالالالة لالالتابعالالالالالالالالة لل لالالالالالالالال يات مالالالالالالالالم االشالالالالالالالالارة الالالالالالالالالل 

االتصالالالالالالالالا  ب Impactيقالالالالالالالالو  مركالالالالالالالالز اتصالالالالالالالالاالت منصالالالالالالالالة . وبغيالالالالالالالالة تحقيالالالالالالالالق هالالالالالالالالعن الغايالالالالالالالالة  ات حسالالالالالالالالابال
ل لالالالالالالالال يات تسالالالالالالالالل مت لمالالالالالالالالو في بابرؤ الالالالالالالالاء ال لالالالالالالالال يات للت  الالالالالالالالت مالالالالالالالالي أ  الحسالالالالالالالالابات الرقميالالالالالالالالة ال اصالالالالالالالالة 

 . ه مم تح    مهامدو   واه   ل يات ال 
مالالالالالم   جالالالالالة و دارة أزمالالالالالة كورونالالالالالاعاللم مالالالالالي ق الالالالالل ال لالالالالال يات التالالالالال ابير المت الالالالالعة المركالالالالالزي التفتالالالالاليش   تالالالالالابم -

مالالالالالي ق الالالالالل ال لالالالالال يات  علالالالالالل المنصالالالالالة  الالالالالعةجالالالالالراءات المت  هالالالالالعن اإلقالالالالالرارات ضالالالالالرورة تحميالالالالالل الت كيالالالالال  علالالالالالل 
  ل نالالالالالالا  الجنالالالالالالوبي الهرمالالالالالالل –ال لالالالالالال يات الواقعالالالالالالة ضالالالالالالمي نطالالالالالالاب محا ظالالالالالالة بعل الالالالالالر و كا الالالالالالة ب الالالالالالكل عالالالالالالا  

 ب كل خاص. وعكار
يقالالالالو  التفتالالالاليش المركالالالالزي بحالالالالع  ال لالالالال يات كا الالالالة ب الالالالكل عالالالالا  وبل يالالالالة بيالالالالروت وال لالالالال يات الواقعالالالالة ضالالالالمي  -

الهرمالالالالالالالل ب الالالالالالالكل خالالالالالالالاص إلدخالالالالالالالا  المعلومالالالالالالالات ال زمالالالالالالالة ب الالالالالالال   مراكالالالالالالالز  –نطالالالالالالالاب محا ظالالالالالالالة بعل الالالالالالالر 
 اب كل ٍّ منها.ضمي نطالحجر المعتم ة 

 بل يالالالالالة بيالالالالالروت باإلضالالالالالا ة الالالالالالل حالالالالالع  ب يقالالالالالو و طل الالالالالات مسالالالالالتلزمات ال لالالالالال يات التفتالالالالاليش المركالالالالالزي   تالالالالالابم -
ال قالالالالالالا    ل نالالالالالالا  الجنالالالالالالوبي  الهرمالالالالالالل –بعل الالالالالالر التاليالالالالالالة:  ات محا ظالالالالالال الالواقعالالالالالالة ضالالالالالالمي نطالالالالالالاب  ال لالالالالالال يات 
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السالالالالالاللطات لمعالجالالالالالالة مالالالالالالي ق الالالالالالل ابغيالالالالالالة علالالالالالالل المنصالالالالالالة  إدخالالالالالالا  طل الالالالالالات مسالالالالالالتلزماتهاعلالالالالالالل   وعكالالالالالالار
 .المعنية

ال لالالالال يات كا الالالالة ب الالالالكل عالالالالا  وبل يالالالالة بيالالالالروت ب الالالالكل خالالالالاص علالالالالل  يعمالالالالل التفتالالالاليش المركالالالالزي علالالالالل حالالالالع   -
 ات مكانالالالالالالالال اإل بحسالالالالالالالال    تقيالالالالالالالالي  المنالالالالالالالالاز  أو االمالالالالالالالالاكي الم صصالالالالالالالالة للحجالالالالالالالالر الواقعالالالالالالالالة ضالالالالالالالالمي نطاقهالالالالالالالالا

 .اللوجستية المتاحة
يقالالالالالالو  التفتالالالالالاليش المركالالالالالالزي بالتعالالالالالالاو  والتنسالالالالالاليق مالالالالالالم نقابالالالالالالة االختصاصالالالالالاليي االجتمالالالالالالاعييي مالالالالالالي جهالالالالالالة  -

تعزيالالالالالز التواصالالالالالالل بالالالالالاليي القطالالالالالالا  العالالالالالالا  وأ الالالالالالراد المجتمالالالالالالم بغيالالالالالالة والصالالالالاللي  االحمالالالالالالر مالالالالالالي جهالالالالالالة ثانيالالالالالالة  
 .الم ني والمنظمات غير الحكومية  لتحقيق إدارة رشي ة ألزمة كورونا


