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تقرير وحدة التحليل والتخطيط والتنسيق

موجز عام
 -1إطالق حملة "بلديات لبنان تساعد بيروت" عقب انفجار المرفأ الكارثي أوائل شهر آب
• تم تسجيل  4بلديات لمساعدة مدينة بيروت من تقديم مسكن ،توفير خدمات تنظيف ،تصليح وإعادة بناء ،مأكل
ومشرب ،كما توفير خدمات حماية وأمن للمناطق المعرضة للسرقة.

 -2تحديث جديد للتقارير الفصلية على منصة IMPACT
• تم تحديث التقارير الفصلية بقائمة جديدة للتبليغ عن الوظائف الشاغرة في البلديات ( 65تبليغ) كما التبليغ عن
االجراءات المتخذة للحد من مخاطر حرائق الغابات ( 9تقارير).

 -3اإلجراءات المتخذة من قبل البلديات في شهر آب المنصرم

• تم تسجيل  191اجراء جديد في عدة محافظات ( 80إجراء في جبل لبنان).

 -4احتياجات البلديات في الشهر المنصرم

• تم تعبئة  59استمارة احتياجات من قبل البلديات :من بينها احتياجات غذائية ،مالية وصحية.

 -5اإلصابات بفيروس كورونا المسجلة على منصة IMPACT

• تم تسجيل  11.636حدث جديد على منصة البلديات المشتركة بينهم  11.269حاالت كورونا جديدة
و 341حالة حجر صحي خالل الشهر المنصرم.

 -6المغتربين في الحجر والمصابين ) (PCR+خالل شهر آب

• المحجورون ( 61.217مغترب) والمسجلين على منصة  IMPACTونسبة توزعهم على المحافطات واألقضية.

رئيس وحدة التحليل والتخطيط والتنسيق
الرائد طارق حسب هللا

 - 1إطالق حملة "بلديات لبنان تساعد بيروت" عقب انفجار المرفأ الكارثي أوائل شهر آب
صورة رقم  :1تظهر منصة البلديات المشتركة  IMPACTميزة جديدة تمكن بلديات لبنان من تقديم المساعدات لبلدية بيروت المنكوبة
إثر االنفجار األليم الذي أصابها.

 - 2تحديث جديد للتقارير الفصلية على منصة IMPACT
صورة رقم  :2تحديث التقارير الفصلية :التبليغ عن االجراءات المتخذة للحد من مخاطر حرائق الغابات.

صورة رقم  :3تحديث التقارير الفصلية :التبليغ عن الوظائف الشاغرة في البلديات.

 -3اإلجراءات المتخذة من قبل البلديات في شهر آب المنصرم
جدول إحصائي رقم  :1اإلجراءات المتخذة من قبل البلديات خالل شهر آب

{

 في الشهر المنصرم تم تسجيل  191اجراء جديد من بينهم  106إلزام بحجر صحي ،خاصة في جبل لبنان ()49ومنع التجمعات ( 26إجراء –  22منها في محافظة الشمال).

 -4احتياجات البلديات في الشهر المنصرم
رسم بياني رقم  :1احتياجات البلديات حسب النوع والقضاء خالل شهر آب

 يظهر الرسم البياني اعاله أن قضاء الكورة ( ،)24كسروان ( )13والشوف ( )8هم األكثر تسجيالً لالحتياجات علىالمنصة.
 -خالل الشهر الماضي تم تعبئة  59استمارة احتياجات من قبل البلديات خاصة في قضاء الكورة وكسروان والشوف،

 %44من بينها احتياجات ذات طبيعة غذائية (مواد غذائية وحليب لألطفال) أما باقي االحتياجات قتتراوح بين صحية
ومالية ( %12 - %30تباعاً).

 -5اإلصابات بفيروس كورونا المسجلة على منصة IMPACT
جدول إحصائي رقم  :2جدول بعدد ونوع اإلصابة بفيروس كورونا خالل شهر آب

االصابات الجديدة بالفيروس حسب األقضية في شهر

يظهر الجدول االحصائي اعاله عدد اإلصابات بفيروس كورونا على المنصة (يسار) ،بين حاالت جديدة وحجر صحي
(يمين) خالل األيام الثالثين الماضية.
 تم تسجيل  11.636حدث جديد على المنصة المشتركة بينهم  11.269حاالت كورونا جديدة 341 ،حالة حجرجديدة من بينها  146في بيروت 32 ،في النبطية 30 ،في بنت جبيل وجبيل سجلت حالة حجر واحدة.

 -6المغتربين في الحجر والمصابين ) (PCR+خالل شهر آب
رسم بياني رقم  :2توزع حاالت الحجر الصحي على المحافظات واألقضية

يظهر الرسم البياني أعاله والخريطة رقم  1أدناه عدد المحجورين ( 61.217مغترب) المسجلين على منصة IMPACT
ظهر مدينة بيروت األكثر تسجيالً ( )23.517على المنصة.
خالل شهر ونسبة توزعهم حسب األقضية حيث تَ َ

خريطة رقم 1

عدد استمارات تقييم البيئة السكنية من
اختصاصيي العمل االجتماعي

توزع المحجورين حسب المحافظات

 تظهر لوحة القيادة ) (Dashboardعدد استمارات التقييم للبيئة السكنية ( )1.279من قبل العاملين االجتماعيين المسجلةتوزع المحجورين على المحافظات واألقضية ( %40في بيروت).
على المنصة  IMPACTخالل شهر آب ،كما تظهر ّ
 تم تسجيل  14.741حاالت مؤكدة بفيروس كورونا ) (PCR+منذ بدء استعمال المنصة. -تم تسجيل  386خرق/مخالفة لمركز الحجر الصحي منذ بدء استعمال المنصة.

إجراءات التنسيق
• تقوم وحدة التحليل والتخطيط والتنسيق ) (APCبمراقبة حسن استخدام منصة البلديات المشتركة  IMPACTبشكل

متكامل من حيث تسجيل اإلصابات الجديدة وحاالت الحجر الصحي والخرق للحجر الصحي والق اررات المتخذة وحاجات

البلديات المطلوبة.

• تعمل الوحدة على التنسيق مع البلديات من حيث تحديث البيانات على منصة البلديات المشتركة  IMPACTوالتأكد

من بيانات الوافدين والمحجورين واالصابات االيجابية بفيروس كورونا وإرسالها الى البلديات بصورة فورية ،ليتم مراقبة

المحجور عليهم والحرص على عدم االختالط وتفشي فيروس كورونا وأتخاذ الق اررات المناسبة تباعاً.
• يتم التنسيق مع جهاز أمن المطار ،المديرية العامة لقوى األمن الداخلي والمديرية العامة ألمن الدولة من جهة تأكد
وصول المسافرين المحجورين الى الفنادق المعينة مسبقاً من و ازرة الصحة العامة ،وعدم خرق هؤالء المسافرين لفترة

الحجر الصحي.

• يتم توزيع بدالت وقاية ذاتية  PPEوماسكات على البلديات حسب حاجاتها.
• يتم التنسيق ما بين وحدة التحليل والتخطيط والتنسيق في و ازرة الداخلية والبلديات ولجنة االستجابة النتشار فيروس

كورونا في المديرية العامة لقوى األمن الداخلي لمزيد من التعاون ما بين قوى األمن الداخلي والبلديات ،خاصة في

موضوع مخالفة قرارات التعبئة وخرق فترة الحجر الصحي من المغتربين والمقيمين على األراضي اللبنانية.

• يتم التنسيق مع غرفة العمليات المتقدمة في بيروت لجهة حسن توزيع المساعدات على المحتاجين والمتضررين من
انفجار المرفأ من قبل الجهات المانحة بالتعاون مع منظمات األمم المتحدة والبلديات المعنية.

