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 منحنى الوبائي حسب العدد اليومي لإلصاباتال
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 توّزع الحاالت حسب الوضع الصّحي

 المعلومات الصادرة عن وزارة الصحة العامة   :المرجع
 

 

 المعلومات الصادرة عن وزارة الصحة العامة   :المرجع
 

 21تم تسجيلها منذ  ةحال
 2020شباط 

 

 729 
 

   

 إصابة حالية 
 

 513 

 
   

24 

 الة وفاةح

 4 
 حاالت جديدة

   

192 
 حالة شفاء

 1 
 وافد

3 
 ينمقيم

   

فحص كورونا في المختبرات 
 21/2/2020منذ 

 32,784 

 
   

 فحص كورونا في المختبرات
 ساعة المنصرمة 24خالل الـ 

 1,551 

 
   

في المطار منذ  فحص كورونا
5/4/2020 

 3,628 

 
   

في المطار  فحص كورونا
 ساعة المنصرمة 24لـ خالل ا

 370 
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 هري آذار ونيسانش خاللحنى اإلصابات نممقارنة 
 

 
 

ل الالت الشفاء والوفاة خاصابات وحواإل صاتعدد الفحومقارنة 
 آذار ونيسانهري ش 

 آذار ونيسان ي شهر اللخمقارنة توّزع الحاالت حسب األقضية 

 

 
  
 

 

 التسلل الزمني للقرارات بحسب العدد اإلجمالي للحاالت 
    

 
  
 

 المعلومات الصادرة عن وزارة الصحة العامة   :المرجع
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 عدوى بالفيروسلل التعّرضطريقة  (توّزع الحاالت حسب الجنس )%

  
 

 
 
 

 

 توّزع الحاالت حسب العمر )%( 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 لصادرة عن وزارة الصحة العامة المعلومات ا  :المرجع
 

 المعلومات الصادرة عن وزارة الصحة العامة   :المرجع
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 توّزع الحاالت حسب الجنسية 
 

  
  
 
 

 المحافظات ونسبة االلتزامتوّزع حاالت العزل المنزلي في 
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 توّزع الحاالت المؤّكدة حسب األقضية
 

  
 

 
 المعلومات الصادرة عن وزارة الصحة العامة   :المرجع

 

 



  drm.pcm.gov.lbعلى الرابط: وكافة التعاميم الرسمية الصادرة   يمكن االطالع على التقرير
 DRM_Lebanon@أو عبر وسائل التواصل االجتماعي 

 

 شفيات الخاّصةالمست جهوزية جهوزية المستشفيات الحكومية 
 

 
 
 
 
 

 المختبرات الحكومية المعّينة من وزارة الصحة العامة إلجراء التشخيص المخبري لفيروس كورونا
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الموقع  المختبر

 بيروت مستشفى رفيق الحريري الجامعي

 طرابلس مستشفى طرابلس الحكومي

 كسروان البوار -الحكومي مستشفى فتوح كسروان 

 بعلبك بك الحكوميمستشفى بعل

 بنت جبيل مستشفى تبنين الحكومي

 زحلة  مستشفى الرئيس الياس الهراوي الحكومي

 

 المعلومات الصادرة عن وزارة الصحة العامة   :المرجع
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 من وزارة الصحة العامة إلجراء التشخيص المخبري لفيروس كورونا  المعّينةالخاصة المختبرات 
 

 
 ت جمعل.ل، كما طلب 150،000طلبت الوزارة من المختبرات الخاّصة االلتزام بالتسعيرة المحّددة للفحص وهي : مالحظة

الصحة العاّمة عن النتائج الصادرة  ام االتصال به، باإلضافة إلى إبالغ وزارة المعلومات التي تتعلق بسكن المريض مع أرق
 كافة.  

 

 اإلجراءات قيد التنفيذ

 
 الصحة العامةوزارة 

لمغتربين اللبنانيين اآلمنة لعودة لضمان ال في المطار مع األجهزة المعنيةتتابع الوزارة كافة التحضيرات واإلجراءات  -
لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وزارة الخارجية  طنية لمتابعة التدابير واإلجراءات الوقائية بالتنسيق مع اللجنة الو

 والمغتربين، وزارة الداخلية والبلديات، وزارة األشغال، وشركة طيران الشرق األوسط.  
لى المستشفيات وتوزيع المستلزمات الطبية ع PCR فحوصات الـ مرحلة زيادة عدد تنفيذ بوزارة الصحة العامة  تستمر -

من خطتها التي ترتكز على أخذ العينات العشوائية يومياً في مختلف المناطق اللبنانية مما سيتيح تحديد الحكومية من ض
 مرحلة الوباء واتخاذ القرارات المناسبة. 

مواجهة فيروس ل استالم المساعدات الطبية من الدول الصديقة والشقيقة التي تزيد من قدرة المستشفيات واألطقم الطبية -
 كورونا المستجد.

 النتائج. ومطابقةللمواطنين في مختلف المناطق اللبنانية  PCR متابعة فحوصات الـ  -
 في المستشفيات وفي الحجر المنزلي.  شكل يوميبمن مختلف الدول األوضاع الصحية للمواطنين الوافدين  تتبّع -
 قبل الوزارة للتعامل مع فيروس كورونا المستجد.ن م المعّينةالكشف الميداني على المستشفيات والمختبرات  -
 إصدار التقرير اليومي عن الحاالت الجديدة ووضعها في المستشفيات الحكومية والخاّصة وتتبّع الحاالت المحتملة. -
 استمرار العمل على زيادة جهوزية المستشفيات لناحية إجراء الفحوصات واستقبال الحاالت.  -

 الموقع المختبر

 بيروت مستشفى الجامعة األميركية

 بيروت (HDF/Mérieux/USJفرانس ) مستشفى أوتيل ديو دو

 بيروت مستشفى القديس جاورجيوس 

 بيروت (LAUمستشفى رزق )

 جبيل مستشفى سيدة المعونات الجامعي

 طرابلس مستشفى المظلوم

 الكورة مستشفى هيكل

 المتن مستشفى سرحال

 المتن مستشفى بحنّس

 بيروت مستشفى اللبناني الجعيتاوي الجامعي

 بعبدا لبنان مستشفى جبل

 بعبدا  مستشفى السان جورج الحدث

 الشوف مستشفى عين وزين

 صيدا  مستشفى حمود الجامعي 

 بعلبك الجامعيمستشفى دار األمل 

 النبطية مستشفى الشيخ راغب حرب

 بعبدا مختبرات الهادي

 جبيل مختبرات عقيقي

 صور مختبرات المشرق

 بيروت مختبرات مركز األطباء

 صيدا  الكريم مختبرات

 النبطية SDCمختبرات الصباح 

 بعبدا INOVIEمختبرات 

 المتن TRANSMEDICALمختبرات 

 زحلة  MCCمختبرات 
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 يالصليب األحمر اللبنان
عدد الحاالت التي تم  

نقلها إلى  
 المستشفيات 

عدد مراكز  
اإلسعاف  

التي  
 تستجيب 

عدد مراكز  
اإلسعاف  

اإلضافية الجاهزة  
 لالستجابة 

عدد المسعفين  
 المدّربين 

عدد المستفيدين   PCR فحوصات الـنقل 
من حلقات التوعية  
حول الوقاية من  

 الفيروس 

عدد   عدد  ال
المتطوعين  
 المدربين  

938 
 جديدة(   ةحال  11)

36 11 1،282 
 

7،039 138 53،622 
 فحص جديد(  357 

 

   األمنية العسكرية واألجهزة 
 المهام الجهة 

 .دوريات في مختلف المناطق اللبنانيةتسيير  - الجيش
ً تجاري محالً  14إقفال  - ً مخالف ا  لقرار التعبئة العاّمة.   ا
 طق.في عدد من المنات تجمعا 10تفريق  -
 في تطبيق قرار التعبئة العامة.   اتبلديال  عدد منمؤازرة  -
ً  130تبليغ عن إقفال ال - ً فرعي طريقا  في مختلف المناطق. ا
االجتماعية على عوائل الطالب في المدارس الرسمية من ضمن  توزيع المساعدات  -

 تها الحكومة اللبنانية.  المرحلة األولى من خطة الطوارئ االجتماعية التي أقرّ 

المديرية العامة لقوى األمن  
 الداخلي 

ً  محضراً  153تسطير  -  :مكتوبا

 محضراً بحق السيارات المخالفة لقرار السير.  129 •

 بحق مؤسسات مخالفة لقرار التعبئة العامة.  محاضر 4 •

 . بحق أفراد مخالفين لقرار التعبئة العامة اً ضرمح 20 •
 . 8/3/2020محضراً منذ  20،646تسطير  -

 والمعابر الحدودية.   المرافئتطبيق اإلجراءات األمنية والوقائية المطلوبة على  - لألمن العام المديرية العامة 
وتوجيه  وإقفال المحالت التجارية المخالفة  تسيير دوريات في مختلف المناطق اللبنانية -

 تجمعات في األسواق.يق وتفر اإلنذارات إلى المخالفين
 .في مختلف المناطقتفريق تجمعات أمام المصارف وماكينات الصراف اآللي  -
  . تلف المناطقفي مخ تقّصي الحاالت المشتبهة والمؤكدة في الحجر المنزلي -

قرارات التعبئة العامة  تطبيق زرة البلديات في ومؤاتسيير دوريات في مختلف المناطق  - المديرية العامة ألمن الدولة 
اإلقفال وتطبيق المناوبة في العمل وااللتزام باإلجراءات الوقائية  بااللتزام  حيةمن نا

 .  المطلوبة
في  أثناء الكشف على عدد من المحالت التجارية رة مراقبين من وزارة االقتصاد مؤاز -

 .  لمراقبة التزامها بالقوانين ومعايير السالمة العامةوالجنوب ت يروب
 الحجر المنزلي في مختلف المحافظات.المشتبهة والمؤكدة وحاالت حاالت التابعة م  -

المديرية العامة للدفاع  
 المدني

تنفيذاً  مغسيل الكلى إلى المستشفيات بسبب تعذّر وصوله ضىلمر نقل اتمهم 7تنفيذ  -
 . 2020/ 479لقرار وزير الداخلية والبلديات رقم 

للتدخل  موزعين في كافة المحافظات  سيارة إسعاف    67عنصراً معززين بـ    427تدريب   -
ً لإلمكانيات عند الضرورة في عمليات نقل المصابين بفيروس كورونا المستج د وفقا

 افرة. المتو
قفال  والقطاعات الحيوية المستثناة من قرار اإلتعقيم عدد من األماكن العامة والخاصة  -

  .ضمن األقضية في مختلف المحافظات اللبنانية
 

 وزارة الداخلية والبلديات
وإقفال   المتعلّقة بتعديل مواقيت فتح 2020/ 25/4بتاريخ التي صدرت عن الوزارة  2020/أ.م/46المذّكرة رقم  تطبيق -

المصانع، أسواق الجملة، محالت   تشملالتي    2020/ 24/4تاريخ    6296مرسوم  المؤسسات الصناعية والتجارية بموجب ال
رة  ة في المذكّ على أن يتم التقيّد بالمواعيد المحدد ،ار وآليات النقل المشتركالمؤسسات، المهن الحّرة، التجّ بيع المفّرق، 

حركة السيارات  أوقات منع التجّول وكما حّددت المذكرة  المطلوبة. واإلجراءات الوقائية وااللتزام باتخاذ كافة التدابير
 .  2020/ 27/4يوم اإلثنين في  ها  السياحية والعمومية والدراجات النارية على مختلف أنواعها على أن يبدأ العمل على تطبيق

من تاريخ   2020/ 24/4جب القرار رقم تاريخ ت التعبئة العامة الصادرة عن مجلس الوزراء بموتطبيق تمديد إجراءا -
على أن يرافق ذلك اعتماد خطة مؤلفة من خمس مراحل "لفتح القطاعات" بشكل  10/5/2020لغاية  27/4/2020

 مستوى األولوية.  يراعي المخاطر المحتملة ضمن فئات األنشطة االقتصادية على اختالفها وتنوعها مع بيان
 للتقييم والتنسيق والمتابعة ( IMPACT)لبلديات اإللكترونية المشتركة لمنصة لتطبيقية للاتعليمات صدر عن الوزارة ال -

وزارات الداخلية  بالشراكة بين  ألمور الصحية واالجتماعية واألمنية الناجمة عن تفشي وباء كوروناا متابعةبغية تسهيل 
لكوارث في السراي الحكومي ليات الوطنية إلدارة اوتم ربطها بغرفة العم  االجتماعيةوالبلديات والصّحة العامة والشؤون  

 https://cp.interior.gov.lb إليها عبر الرابط التالي:، والتي يمكن الوصول الكبير

https://cp.interior.gov.lb/
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 ألشغال العامة والنقلوزارة ا
 1/5/2020 الجمعةمطار رفيق الحريري الدولي: 

 من   عدد الوافدين وقت الوصول  قادمة من  الشركة    ت القادمة الرحال 
 المواطنين اللبنانيين 

 8 2:35 نيجيريا MEA خاصة   طائرة

 8 21:40 نيجيريا MEA خاصة   طائرة

 8 16:30 الرياض MEA خاصة   طائرة

 10 14:00 يدب  MEA خاصة   طائرة

 1 10:00 إسطنبول  MEA خاصة   طائرة

 3 14:05 فرانكفورت  MEA خاصة   طائرة

 4 20:40 دي رمد SAFADI خاصة   طائرة

 4 16:48 جنيف SAFADI صة خا  طائرة

 3 16:45 زيورخ  SKYLOUNGE خاصة   طائرة

 10 14:00 دبي MEA خاصة   طائرة

 4 18:55 الشارقة  SAFADI خاصة   طائرة

 119 2:20 كوناكري ME584 خاصة   طائرة

 77 21:20 اكازابالنك ME522 خاصة   طائرة

 121 00:35 لندن ME204 خاصة   طائرة

 380  طائرة  14 مجموع الوافدين 
 على متنها  وقت الوصول  قادمة من  طائرات الشحن 

 بضائع مختلفة 09:00 البحرين  DHLطائرة شحن 

 بضائع مختلفة 01:20 قطر  ئرة شحنطا

   2 مجموع طائرات الشحن 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
 2020/ 5/ 1  الجمعةالمرافئ: 

 مغادرة  دخول  المرفأ 

 نوع الحمولة  الجهة /البلد دد الع نوع الحمولة  الجهة /البلد العدد 

    مستوعبات اوكرانيا 1 مرفأ بيروت 

    مواشي  ليماسول  1

    ديدح مصر 1 صيدا مرفأ 

 قمح أوكرانيا 1    رفأ طرابلس م

 1 3 المجموع 

 :  مالحظة
كل الوافدين عبر مطار رفيق الحريري الدولي إلى اإلجراءات الصحيّة واألمنية المعتمدة في خطة عودة   يخضعلمطار: ا -

 ة للطيران المدني.  ة لألمن العام والمديرية العامّ ة العامة والمديرية العامّ من قبل وزارة الصحّ  نانييالمغتربين اللبن
وزارة الصحة  لل جهاز تابع  قبمن  بكامله  فحص طاقم الباخرة  ، يتم  المرفألى حرم  إباخرة  أية  سماح بدخول  لقبل ا المرافئ:   -

 بفيروس كورونا. إصاباتللتأكد من عدم وجود العامة 
 وزارة الخارجية والمغتربين

تنسق الوزارة مع اللجنة الوطنية لمتابعة التدابير واإلجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد ووزارة الصحة   -
العامة والمديرية العامة للطيران المدني وشركة طيران الشرق األوسط وصول الرحالت األولى للمغتربين القادمة الكويت، 

 بغداد، مسقط ونيجيريا. ، إسطنبول
  ع الوزارة من خالل البعثات والقنصليات اللبنانية اإلجراءات الصحية المطلوب اتخاذها من قبل المغتربين قبل السفر تتاب -

  2020/ 28/4من لكافة الرحالت  المختّصة بعودة المغتربينبالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية واللجنة الوزارية 
لسعودية، فرنسا، نيجيريا، الكونغو، قطر، العراق، عمان، مصر، لندن،  قبرص، ا الدول التالية:  ن كل  م  5/2020/ 8لغاية  

 ، المانيا، ليبيريا، السنغال، الكويت، مينسك، موسكواألردن، ساحل العاج، اإلمارات، كييف، سيراليون،  نتركيا، كازخستا
 والكاميرون. 

للطالب المغتربين ذوي اإلمكانيات المادية المحدودة انية تنظيم اللوائح االسمية تتابع الوزارة مع البعثات والقنصليات اللبن -
 الذين ستشملهم المساعدات المادية المباشرة. 

ع للطواقم الطبية والمستشفيات الحكومية عبر أرقام  عن قيام عدد كبير من المغتربين بالتبرّ  يومية اً تتلقى الوزارة تقارير -
 البعثات اللبنانية.ممت على كافة الحسابات المصرفية التي ع  
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 اإلجراءات على صعيد المحافظات والبلديات
 

 
الوقائية لمواجهة فيروس  واإلجراءات اللجنة الوطنية لمتابعة التدابير من قبل مراكز العزل التي تمت الموافقة عليها 

 2020نيسان  30 الخميستاريخ: لكورونا 

 المحافظة 
عدد  

 المراكز 

عدد المراكز  

للنازحين  المعتمدة 

 ن يوالالجئ

المتخّصصة المكلّفة بالكشف على مراكز العزل   تضم اللجنة 
ً المحتملة ضابط من األمانة العامة للمجلس األعلى للدفاع،   ا

ً من الطبابة العسكرية في الجيش، ضابط اً طبيب اً ضابط ً مهندس ا  ا
 عن نقابة الممرضات والممرضين في لبنان.   من الجيش وممثالً 

 
كز العزل التي تم اختيارها بالتنسيق تجهيز مراعلى    تعمل اللجنة

  والبلديات. اإلدارات المعنية ومع المحافظينمع 
 

مراقبة أعمال  المحافظين والبلديات  يف  تكلباللجنة الوطنية    أوصت
  عتمادها التي تم االجئين والنازحين  تجهيز وتشغيل مراكز عزل ال

تماعية،  الجبالتنسيق مع وزارة الصحة العامة، وزارة الشؤون ا
ئين  األمم المتحدة لشؤون الالج منظمة، اترة الداخلية والبلديوزا
(UNHCR ووكالة األمم المتحدة لغوث وتشغيل ) الالجئين 

تجهيز المرجعي ل مع اعتماد الدليل  (UNRWAيين )الفلسطين
خلية  وزارة الداقبل تم تعميمه من ي راكز العزل الذم وإدارة
نا كوروضمن الخطة الوطنية لمواجهة فيروس ات بلديوال

 .المستجد

 1  17 جبل لبنان

  2 الشمال 

 2 4 الجنوب 

 2 11 عكار

 4 10 البقاع

 1  بيروت

 10 44 المجموع لتاريخه 

 
 

   بقرارات التعبئة العاّمةنسبة االلتزام 

 
 المحافظة 

  

  النسبة 
 المئوية 

 المخالفة القطاعات 

 %70 بيروت
،  مخالفات لقرار السيرومظاهرات،  تجمعات مطلبية  مهن حّرة، محالت تجارية

 ومراكز سحب األموال  تجمعات أمام المصارف

 %60  الشمال
ات  قات وأعمال شغب، تجمعوقطع طر في طرابلسظاهرات وم مطلبية تجمعات 

ق  ات في األسواجمعقرار السير، ت ي، مخالفات لأمام ماكينات الصراف اآلل
 ، مهن حرة، محالت تجاريةواألحياء

 %60 عكار
ماكينات ف وم المصار جمعات أما، مخالفات لقرار السير، ت ناشطةحركة سير 
  محالت تجارية، مهن حرة ي، الصراف اآلل

 %70 بعلبك الهرمل
ف وماكينات ت أمام المصار لقرار السير، تجمعا، مخالفات إكسبرسمحالت 

حالت تجارية،  ، حركة سير ناشطة، م حياءية في األآللي، تجمعات ليلصراف اال
   مهن حرة

 ، مهن حرة ليفات لقرار السير، تجمعات أمام ماكينات الصراف اآللامخ %80 البقاع

 %80 جبل لبنان
المواد  في محالت بيع ير، تجمعات  لقرار الس اتمخالف، حركة سير ناشطة

 ، محالت تجارية، محالت اكسبرس، مهن حرة ارةت سّي ظاهراالغذائية، ت 

 %80 الجنوب
  شطة، نا، حركة سير  في األحياء الداخلية  تجمعات مظاهرات، و تجمعات مطلبية 

   لفات لقرار السيرمخا

 %75 النبطية
،  والمحالت التجارية  أمام المصارفتجمعات ومظاهرات،  تجمعات مطلبية 

 الفات لقرار السيرمخ
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 أهداف غرفة العمليات الوطنية
 

 رفة العمليات الوطنية على توحيد وتنسيق كافة الجهود الوطنية الرسمية والخاصة من أجل تحقيق األهداف التالية: تعمل غ
 

الحد من انتشار الفيروس واحتوائه عبر تطبيق التدابير االحترازية، تخفيف االحتكاك المباشر بين الناس   الهدف األول:
 تعميم المعلومات الصحيحة. وعية لوتعزيز عملية التواصل مع الناس والت

تأمين استمرارية الخدمات األساسية على الصعيد الوطني من خالل تحديد الخدمات األساسية ومتطلبات   الهدف الثاني:
الصيانة، تشجيع العمل عن بعد، اتخاذ التدابير االقتصادية واالجتماعية بالحد األدنى المطلوب المرتبط 

 بتطبيق القرارات. 
زيادة قدرات القطاع الصحي لالستجابة من خالل مسح الموارد المتوافرة واالحتياجات بشكل مستمر   ث:الثال الهدف

مقارنة مع المنحنى الوبائي، استقطاب التمويل والمساعدات التقنية وزيادة القدرة االستيعابية للمستشفيات 
 وإدارة الحاالت. 

 

 العامة وجيهاتالت المخاطر المؤثرة في سرعة انتشار الفيروس
عدم االلتزام بقرارات التعبئة العامة الصادرة   •

عن مجلس الوزراء واللجنة الوطنية لمتابعة 

التدابير واإلجراءات الوقائية لمواجهة فيروس 

 . كورونا المستجد

 عدم التزام المواطنين بتدابير الوقاية. •

 عدم االلتزام بتدابير الحجر المنزلي اإللزامي.   •

 ماكن المكتظة.  شار الوباء في األتان •

 عدم االلتزام الكامل بمنع التجّمعات واالختالط.  •

عدم االلتزام بقرارات وزارة الداخلية والبلديات   •

لفتح وإقفال المؤسسات العامة والخاصة  

 ومخالفة قرار السير. 

 

القرارات الصادرة عن رئاسة مجلس  االلتزام بتطبيق  •

الوزراء على صعيد اإلدارات العامة والخاصة  

 لبلديات.وا

االلتزام بمالزمة المنازل وعدم الخروج االّ للعمل أو   •

 عند الضرورة القصوى.  

االلتزام بغسل اليدين المتكرر ومراعاة كل شروط   •

 السالمة الواجب اتخاذها وفق وزارة الصحة العامة. 

االبتعاد عن األماكن المزدحمة وتجنب  الحرص على •

اآلمنة بين  المخالطة االجتماعية وااللتزام بالمسافة

 األفراد. 

االتصال مباشرة على الرقم الساخن لوزارة الصحة   •

أو    1214: عوارض العامة عند الشعور بأية 

594459/01 

 


