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 ملخّ ص تنفیذي: 

   26/7/2020بتار�خ  قة �التغییر الرقمي للمنصةمتعلّ المعط�ات ال •
   26/7/2020بتار�خ  المحل�ة ألزمة �ورونا �اإلدارةقة متعلّ المعط�ات ال •
 27/7/2020بتار�خ �مراكز الحجر الصحي  قةالمعط�ات المتعلّ  •
  إجراءات التفت�ش المر�زي  •

 
 ميالرقالتغییر في قة المتعلّ  معط�اتال .1

الـــــــــــــــى  20/7/2020مـــــــــــــــن العـــــــــــــــام الجـــــــــــــــاري، الممتـــــــــــــــد مـــــــــــــــن  30رقـــــــــــــــم خـــــــــــــــالل االســـــــــــــــبوع 
ــتح ، 26/7/2020 ــا�ا /3/جـــــــــــــــرى فـــــــــــــ ــد  ةرقم�ـــــــــــــــت حســـــــــــــ ــد�ات علـــــــــــــــى  ةجدیـــــــــــــ ــة البلـــــــــــــ منصـــــــــــــ

ــا�اً  /1/ توّزعــــــــــت علــــــــــى الشــــــــــكل التــــــــــالي:وقــــــــــد  ،للتقیــــــــــ�م والتنســــــــــیق والمتا�عــــــــــة المشــــــــــتر�ة  حســــــــ
ــد�ات  ــاء البلـــــــــ ــا�اً  /1/و واحـــــــــــدًا لرؤســـــــــ ــدًا حســـــــــ ــاف�ًا  /1/ لتفتـــــــــــ�ش المر�ـــــــــــزي ل واحـــــــــ ــا�ًا إضـــــــــ وحســـــــــ

عـــــــــــــدد  ذلك �كـــــــــــــون قــــــــــــد أصـــــــــــــ�ح إجمـــــــــــــاليو�ـــــــــــــفـــــــــــــي العمـــــــــــــل االجتمــــــــــــاعي  لالختصاصــــــــــــیین
  .رقم�اً  حسا�اً  /5,030/المسّجلة على المنصة  الحسا�ات الرقم�ة

  في اإلدارة المحل�ة لألزمة  .2
 التبل�غات عن أحداث �ورونا  .أ

ــد ازداد �شــــــــــــكل ملحــــــــــــوظ ــدة قــــــــــ ــم  إّن عــــــــــــدد حــــــــــــاالت الحجــــــــــــر الجدیــــــــــ ــبوع رقــــــــــ  30خــــــــــــالل االســــــــــ
حالــــــــــــة حجــــــــــــر جدیــــــــــــدة خــــــــــــالل  /17,787/ســــــــــــّجلت منصــــــــــــة البلــــــــــــد�ات المشــــــــــــتر�ة الفائــــــــــــت، إذ 

العــــــــــام الجــــــــــاري و�ــــــــــذلك �كــــــــــون قــــــــــد بلــــــــــغ إجمــــــــــالي عــــــــــدد األشــــــــــخاص  مــــــــــن 30االســــــــــبوع رقــــــــــم 
. أمـــــــــــــــــــــا �النســـــــــــــــــــــ�ة لتوز�ـــــــــــــــــــــع 26/7/2020بتـــــــــــــــــــــار�خ  /46,598/ المحجـــــــــــــــــــــور�ن المســـــــــــــــــــــجلین
نصـــــــــف العـــــــــدد اإلجمـــــــــالي لحـــــــــاالت الحجـــــــــر تـــــــــوّزع بـــــــــین حـــــــــوالي إن األشـــــــــخاص المحجـــــــــور�ن، فـــــــــ

ــتن ( /10,887/محافظــــــــــــــة بیــــــــــــــروت ( ــ�ة المــــــــــــ ــًا محجــــــــــــــورًا)، وأقضــــــــــــ ــًا  /4,648/شخصــــــــــــ شخصــــــــــــ
ــدا ( ــًا محجــــــــــــــورًا)  /4,406/محجــــــــــــــورًا) و�عبــــــــــــ ــور شخصــــــــــــ ــورًا) /2,797/(وصــــــــــــ ــًا محجــــــــــــ  شخصــــــــــــ

ــان ال�اق�ـــــــــة ــ�ة لبنــــــ ــى أقضــــــ ــر تـــــــــوّزع علــــــ ــف اآلخــــــ ــین أن النصــــــ ــي حــــــ ــى خطـــــــــورة  ،فــــــ ــیر الــــــ ــا �شــــــ مــــــ
 االمن الصحي في بیروت واالقض�ة المذ�ورة. 
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منصـــــــــــة البلد�ات المشـــــــــــتر�ة بتار�خ  ب�انات  وفقًا ل  األقضـــــــــــ�ةتوز�ع المحجور�ن على  : 1رســـــــــــم ب�اني رقم 
26/7/2020. 

 

إصـــــــــــــا�ة جدیـــــــــــــدة خـــــــــــــالل  /781/أمـــــــــــــا �النســـــــــــــ�ة لإلصـــــــــــــا�ات �كورونـــــــــــــا، فقـــــــــــــد تـــــــــــــّم تســـــــــــــجیل  
إلصــــــــا�ات �كورونــــــــا المســــــــجلة علــــــــى منصــــــــة االســــــــبوع الفائــــــــت و�ــــــــذلك �كــــــــون قــــــــد بلــــــــغ إجمــــــــالي ا

إصــــــــــــــــا�ة  /2,822/مقابــــــــــــــــل  26/7/2020بتــــــــــــــــار�خ  إصــــــــــــــــا�ة /2,349/ البلــــــــــــــــد�ات المشــــــــــــــــتر�ة
 .26/7/2020لموقع الرسمي لوزارة الصحة العامة بتار�خ وفقًا لب�انات ا

 
 
 
 
 

 

 
 

ألقض�ة توز�ع المحجور�ن على ا  
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منصـــــــــة البلد�ات المشـــــــــتر�ة بتار�خ  ب�انات  وفقًا لتوز�ع اإلصـــــــــا�ات على المحافظات : 2رســـــــــم ب�اني رقم 
26/7/2020. 

 

 

 
 
 

 إستجا�ة البلد�ات لمعالجة األزمة  .ب
و�التالي �كون قد بلغ    الفائت،  30خالل السبوع رقم  لمعالجة أزمة �ورونا  تدبیرًا    /81/سّجلت البلد�ات  

نها�ة االسبوع  العدد اإلجمالي للتدابیر المتخذة والمسّجلة من البلد�ات �افة، منذ بدء أزمة �ورونا ولغا�ة  
  أدناه. 1فهو مبّین في الجدول رقم بین المحافظات هذه التدابیر ع � توز تدبیرًا. أما  /3,613/ الفائت،

ــدول ــم  جـــــــ ــبوعي توز�ـــــــــع ال: 1رقـــــــ ــات للتـــــــــدااالســـــــ ــّجلة علـــــــــى المحافظـــــــ ــذة والمســـــــ وفقـــــــــًا  بیر المتخـــــــ
 .20/7/2020تار�خ بمنصة البلد�ات المشتر�ة ب�انات ل

 اإلصابات الجدیدة في كل محافظة 
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إجمالي عدد  
التدابیر المتخذة 

لغا�ة 
26\7 \2020 

التدابیر 
المتخذة 
خالل  

االسبوع  
  30رقم 

من العام  
2020 

التدابیر 
المتخذة 
خالل  

االسبوع  
  29رقم 

من العام  
2020 

التدابیر 
المتخذة 
خالل  

االسبوع  
  28رقم 

من العام  
2020 

التدابیر 
المتخذة 
خالل  

االسبوع  
  27رقم 

من العام  
2020 

التدابیر 
المتخذة 
خالل  

االسبوع  
  26رقم 

من العام  
2020 

التدابیر 
المتخذة 
خالل  

االسبوع  
  25رقم 

من العام  
2020 

 المحافظات 

 لبنان محافظة جبل  45 20 13 11 17 32 1,469

651 14 11 15 9 10 8 
محافظة لبنان   

 الشمالي 

473 3 7 1 3 0 1 
محافظة لبنان   

 الجنو�ي

 محافظة ال�قاع  5 2 5 1 3 3 359

 محافظة الن�ط�ة  12 4 2 1 27 17 418

 محافظة عكار  20 0 0 1 2 2 131

20 0 0 0 0 0 0 
محافظة �عل�ك  

 الهرمل

 بلد�ة بیروت 0 25 8 11 0 10 92
 المجموع  91 61 40 41 67 81 3,613

 

أي لـــــــــم تســـــــــّجل  �عل�ـــــــــك الهرمـــــــــل ةمحافظـــــــــ تجـــــــــدر اإلشـــــــــارة الـــــــــى أن بلـــــــــد�ات وفـــــــــي هـــــــــذا الســـــــــ�اق، 
ســــــــــــتوجب متا�عــــــــــــة هــــــــــــذه مــــــــــــا �ـأســــــــــــاب�ع،  ةســــــــــــتمنــــــــــــذ تــــــــــــدبیر جدیــــــــــــد لمعالجــــــــــــة أزمــــــــــــة �ورونــــــــــــا 

 على منصة البلد�ات المشتر�ة. بیرها المّتخذةاتد  دخالالمحافظة إل
% مـــــــــــن 50فـــــــــــإن ، الفائـــــــــــت  30رقـــــــــــم التـــــــــــدابیر المتخـــــــــــذة خـــــــــــالل االســـــــــــبوع لمضـــــــــــمون �النســـــــــــ�ة و 

ــذة  ــدابیر األخـــــــــرى فـــــــــي حـــــــــین أ حـــــــــول اإللـــــــــزام �ـــــــــالحجر الصـــــــــحيتمحـــــــــورت التـــــــــدابیر المتخـــــــ ن التـــــــ
إجــــــــــــــراء فحوصــــــــــــــات ، منــــــــــــــع االجتماعــــــــــــــات والتجمعــــــــــــــات  علــــــــــــــى المواضــــــــــــــ�ع التال�ــــــــــــــة: عــــــــــــــت توزّ 
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ــ�مللســــــــــــكان ــّط تعلیــــــــــــق العمــــــــــــل أو إغــــــــــــالق المحــــــــــــالت، ، ، تــــــــــــدر�ب علــــــــــــى التعقــــــــــ تخصــــــــــــ�ص خــــــــــ
 ومنع تجّول النازحین السور�ین. ساخن،

ــم  ــاني رقـــــــ ــبي المئـــــــــوي لتوز�ـــــــــع : ال3الرســـــــــم الب�ـــــــ ــذةالنســـــــ ــدابیر المتخـــــــ ــبوع  لتـــــــ ــم خـــــــــالل االســـــــ  30رقـــــــ
 .26/7/2020منصة البلد�ات المشتر�ة بتار�خ ب�انات للفائت �حسب نوعها وفقًا ا

 

   

 مستلزمات البلد�اتج.  
 

مــــــــــن العــــــــــام  30طل�ــــــــــًا جدیــــــــــدًا لمســــــــــتلزمات البلــــــــــد�ات خــــــــــالل االســــــــــبوع رقــــــــــم  /17/تــــــــــّم تســــــــــجیل 
ــددها 2020 ــالي عــــــــــــ ــ�ح إجمــــــــــــ ــة  /462/، ل�صــــــــــــ ــات 26/7/2020لغا�ــــــــــــ ــت الطل�ــــــــــــ ــد توّزعــــــــــــ ، وقــــــــــــ

 الجدیدة على الشكل التالي:
 طل�ات. /7/عدد طل�ات المستلزمات المال�ة:  .أ
 طل�ات. /4/عدد طل�ات المستلزمات الغذائ�ة:  .أ

 طل�ات. /3/عدد طل�ات المستلزمات الصح�ة:  .ب 
 طل�ات. /2/عدد طل�ات المستلزمات اللوجست�ة:  .ج
 طل�ًا واحدًا. /1/عدد طل�ات مراكز الحجر الصحي:  . د 

ــدول رقــــــــــم  ــع ال: 2جــــــــ ــى المحافظــــــــــات االســــــــــبوعي لتوز�ــــــــ ــتلزمات البلــــــــــد�ات علــــــــ وفقــــــــــًا طل�ــــــــــات مســــــــ
 26/7/2020لب�انات منصة البلد�ات المشتر�ة بتار�خ 

 توزیع التدابیر المسجلة بحسب نوعھا  
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إجمالي عدد  
طل�ات 

المستلزمات 
بتار�خ  

27/7 /2020 

عدد طل�ات  
المستلزمات 

خالل  
االسبوع رقم 

من العام   30
2020 

عدد طل�ات  
المستلزمات 

االسبوع خالل 
من   29رقم 

 2020العام 

عدد طل�ات  
المستلزمات 

خالل  
االسبوع رقم 

من العام   28
2020 

عدد طل�ات  
المستلزمات 

خالل  
االسبوع رقم 

من العام   27
2020 

عدد طل�ات  
المستلزمات 

خالل  
االسبوع رقم 

من العام   26
2020 

 المحافظات

163 8 3 5 5 5 
بلد�ات 

محافظة جبل  
 لبنان

120 7 5 8 8 11 
بلد�ات  

محافظة لبنان  
 الشمالي 

35 0 4 0 0 0 
بلد�ات  

محافظة لبنان  
 الجنو�ي

49 0 0 0 2 0 
بلد�ات 

 محافظة ال�قاع

55 1 0 0 2 2 
بلد�ات    

محافظة 
 الن�ط�ة

26 0 1 0 0 0 
بلد�ات 

 محافظة عكار 

14 1 0 2 0 0 
بلد�ات 

محافظة �عل�ك 
 الهرمل

 بیروتبلد�ة  0 0 0 0 0 0
 المجموع  18 17 15 13 17 462
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  ي مراكز الحجر الصح .3

منـــــزًال أو مكانـــــًا مخصصـــــًا  /263/الفائـــــت، قامـــــت البلـــــد�ات بتقیـــــ�م صـــــالح�ة  30خـــــالل االســـــبوع رقـــــم 
ــ�م  ــاموا بتقیــــ ــاعي قــــ ــي العمــــــل االجتمــــ ــیین فــــ ــة االختصاصــــ ــاء نقا�ــــ ــین أن أعضــــ ــي حــــ  /137/للحجــــــر فــــ

ــًا للغا�ـــــــــة عینهـــــــــا،  ــد�ات المشـــــــــتر�ة منـــــــــزًال أو مكانـــــــــًا مخصصـــــــ ــًا لب�انـــــــــات منصـــــــــة البلـــــــ ــار�خ بوفقـــــــ تـــــــ
و�ــــــذلك �كـــــــون قـــــــد بلـــــــغ العـــــــدد االجمــــــالي للمنـــــــازل أو األمـــــــاكن المخصصـــــــة للحجـــــــر  ، 26/7/2020

ــاً  /3,549/المقّ�مــــة منــــذ بدا�ــــة أزمــــة �ورونــــا ولغا�ــــة تار�خــــه   ی�قــــى هــــذا العــــدد  غیــــر أن، منــــزًال أو مكانــ
ــیالً  ــع  قلـــــــ ــ�ًة للواقـــــــ ــوالي نســـــــ ــط حـــــــ ي فقـــــــ ــّ ــالغ7.61إذ �غطـــــــ ــور�ن ال�ـــــــ ــدد المحجـــــــ ــالي عـــــــ ــن إجمـــــــ  % مـــــــ

لتار�خـــــه وفـــــي هـــــذا اإلطـــــار تجـــــدر اإلشـــــارة الـــــى أنـــــه . لغا�ـــــة نها�ـــــة االســـــبوع الفائـــــت  حالـــــةً  /46,598/
ــم ــ�م  ســـوى جـــرِ � لـ ــة بیـــرو  حجـــرلل مخصـــص  واحـــد  مكـــانمنـــزل أو  تقیـ �ـــالرغم مـــن ، ت ضـــمن نطـــاق بلد�ـ

ــان ــي لبنـــ ــور�ن فـــ ــن المحجـــ ــر مـــ ــدد االكبـــ ــوي العـــ ــة تحتـــ ــذه المدینـــ ــًا محجــــــورًا) /10,887/( أن هـــ ، شخصـــ
 المعنیین.من قبل  �شكل عاجل الموضوعما �ستوجب متا�عة هذا 

وفقًا لب�انات منصة   المحافظات  علىتوز�ع تقی�م االختصاصین في العمل االجتماعي  : 4رسم ب�اني رقم  

. 2020/ 62/7  البلد�ات المشتر�ة بتار�خ  

 

 

محافظات ال علىتوزیع تقییم االختصاصین في العمل االجتماعي   
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ــا خـــــص  ــي مـــ ــر فـــ ــز الحجـــ ــات،مراكـــ ــي المحافظـــ ــدة فـــ ــد  المعتمـــ ــر جدیـــ ــز حجـــ ــاد أي مر�ـــ ــتّم اعتمـــ ــم یـــ لـــ
ــذلك ال یـــــــزال  ــددهاو�ـــــ ــافظتي مر�ـــــــزًا موزّ  /30/ عـــــ ــتثناء محـــــ ــة �اســـــ ــة �افـــــ ــي اللبنان�ـــــ ــًا علـــــــى االراضـــــ عـــــ
ــى  –بیـــــروت و�عل�ـــــك  ــدید علـــ ــأنه والتشـــ ــة التفتـــــ�ش المر�ـــــزي �شـــ ــتوجب متا�عـــ ــل، االمـــــر الـــــذي �ســـ الهرمـــ

مــــن قبــــل البلــــد�ات �افــــة �شــــكل  ضــــرورة إدخــــال المعلومــــات الالزمــــة المتعلقــــة �مراكــــز الحجــــر المعتمــــدة
ــام و  ــك عــــ ــة �عل�ــــ ــاق محافظــــ ــمن نطــــ ــة ضــــ ــد�ات الواقعــــ ــاص  الهرمــــــل -البلــــ ــكل خــــ ــة بیــــــروت �شــــ  .و�لد�ــــ

 المعتمدة حال�ًا على المحافظات فهو على الشكل التالي: و�النس�ة لتوز�ع المراكز 

 مراكز. /9/محافظة جبل لبنان:  المراكز المعتمدة للحجر في .أ
 مراكز. /6/محافظة لبنان الشمالي:  المراكز المعتمدة للحجر في .ب 
 مراكز. /6/المراكز المعتمدة للحجر في محافظة لبنان الجنو�ي:  .ج
 مراكز. /4/المراكز المعتمدة للحجر في محافظة الن�ط�ة:  . د 
 .مراكز /4/المراكز المعتمدة للحجر في محافظة ال�قاع:  .ه
 مر�زًا واحدًا. /1/المراكز المعتمدة للحجر في محافظة عكار:  .و

 المر�زي:إجراءات التفت�ش في 

ــلی - ــزي  واصـــ ــ�ش المر�ـــ ــة التفتـــ ــد�ات عمل�ـــ ــّث البلـــ ــى حـــ ــات علـــ ــل ب�انـــ ــال �امـــ ــداث إدخـــ ــة المتعلّ االحـــ قـــ

 .مع المعنیینهذا الموضوع �شكل متواصل �تا�ع �ق�م و و نا �كورو 

ــة لتفعیـــــل ال - ــاذج الموجـــــودة علـــــى المنصـــ ــدیث النمـــ ــة �عمـــــل التفتـــــ�ش المر�ـــــزي علـــــى تحـــ ــة الرقم�ـــ رقا�ـــ

 .تحلیل�ةالمبن�ة على ب�انات 

ــا�ع - ــ�ش  یتـــ ــزي التفتـــ ــذة المر�ـــ ــدابیر المتخـــ ــد�ات التـــ ــل البلـــ ــن قبـــ ــاعاللم مـــ ــة �ورونـــ ــة و�دارة أزمـــ ــع ، جـــ مـــ

 من قبل البلد�ات. على المنصة خذةجراءات المتّ هذه اإلقرارات ضرورة تحمیل التأكید على 

ــازل  �عمــــل التفتــــ�ش المر�ــــزي علــــى حــــثّ  - ــة �شــــكل عــــام �شــــكل خــــاص علــــى تقیــــ�م المنــ البلــــد�ات �افــ

 .اللوجست�ة المتاحة ات مكاناإل �حسب  ،أو االماكن المخصصة للحجر الواقعة ضمن نطاقها

 


