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 حسب األقضية النشطة توّزع الحاالت 
 

  
 

246 
 مجموع حاالت الوفاة 

 24857 
 حالة تم تسجيلها  

 21/2/2020منذ 
   

5 
 جديدة  اةوف تحاال 

 

1478 
 وافدين 

23379 
 مقيمين

   

8765 
 شفاء   ةحال

 547 
 جديدة  ةحال

   

778 
 حاالت تم تسجيلها في القطاع الصحي

 3 
 ينوافد

544 
 مقيمين 

   

7 
تم تسجيلها في القطاع الصحي   تحاال

 ساعة المنصرمة  24خالل الـ 

 
626,893 

 21/2/2020فحص كورونا منذ 

   

 
 4230 

فحوصات كورونا للمقيمين خالل الـ  

 ساعة المنصرمة  24
   

 
 2000 

ر  فحص كورونا للوافدين في المطا

 المنصرمة  ساعة 42خالل الـ 
   

 

15846 
 ( Active Cases)حالة نشطة 

15420 
 في العزل المنزلي ةحال

 426 
 تشفاء اسة حال

   

1 
  24الـ   جديدة متوسطة خالل ةحال

 ساعة المنصرمة 

 317 
 مجموع الحاالت المتوسطة 

   

0 
جديدة في العناية الفائقة  ةحال

 ساعة المنصرمة  24خالل الـ 

 109 
مجموع الحاالت في العناية 

 الفائقة 
   

  عالميا   لبنان 
 عدد اإلصابات اإلجمالي  29,259,797 24857

   

 عدد الوفَيات  929,631 246
   

 نسبة الوفَيات  % 3,17 0,98%
   

 عدد حاالت الشفاء  21,096,631 8765
   

   

 

 المعلومات الصادرة عن وزارة الصحة العامة   :المرجع
 

 المعلومات الصادرة عن وزارة الصحة العامة   :المرجع
 

 

 منحنى الحاالت النشطة 

 التحقق حالة قيد  5638 :مالحظة
 

التقرير: في جديد ال  

 .نصرمةساعة الم 24ونسبة اإلشغال خالل الـ  المستشفياتفي عدد األسّرة المتوافرة للمصابين بفيروس كورونا لمتابعة إلكتروني رابط -
 .بإجراءات التعبئة العامة المختلفةلقطاعات لمراقبة التزام ا لكترونيإابط ر-
  .19-اعتماد بروتوكول إدارة مرض كوفيدتعميم حول تعديل اإلجراءات المتعلقة بالوافدين إلى لبنان، ومذكرة حول -

http://drm.pcm.gov.lb/


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

 

 األقضية والبلداتالتوّزع اليومي لإلصابات حسب  
 

 عدد الحاالت كسروان قضاء   حاالتال عدد قضاء المتن  عدد الحاالت قضاء بعبدا  عدد الحاالت محافظة بيروت 

 1 جونيه صربا  4 برج حمود  2 الشياح   2 المنارة 

 5 ذوق مكايل   1 النبعة  1 سن بئر ح  2 الروشة 

 1 جونيه غدير   7 سن الفيل   1 الغبيري  4 الحمرا

 3 ذوق مصيح  1 جسر الباشا   2 عين الرمانة   5 المصيطبة

 1 طبرجا   2 يةوشرالب  2 فرن الشباك  1 مار الياس 

 1 بلونة  1 الدورة   20 حارة حريك   1 األونيسكو 

 1 غزير   1 سد البوشرية  3 الليلكي   2 دار الفتوى 

 1 فيطرون   1 السبتية   21 برج البراجنة  1 زتلة الدرو

 1 لتحقق قيد ا  6 كوانةالد  5 المريجة   3 الظريف

 التالحاعدد  جبيل قضاء   1 انطلياس   4 بعبدا   3 زرعة الم

 1 جبيل  1 ديبجل ال  3 الحازمية   3 برج أبي حيدر

 1 عمشيت   1 النقاش   1 الفياضية   3 البسطة الفوقا

 1 حاالت   1 الزلقا   1 اليرزة  7 ديدة ريق الجط

 1 إبراهيم نهر   1 الضبية   4 الحدث  7 راس النبع 

 1 شانم  2 يةالمنصور  3 بطشاي  2 البسطة التحتا 

 2 قيد التحقق   1 الديشونية   1 كفرشيما  1 نهرار مخايل الم

 عدد الحاالت طرابلسقضاء   5 الفنار  1 ترشيش  8 األشرفية 

 3 القبة   17 رومية   4 التحقق قيد   7 قيد التحقق 

 3 الزاهرية   1 بصاليم   عدد الحاالت عاليهقضاء   عدد الحاالت قضاء حاصبيا 

 9 الميناء   1 مطيلب  4 الشويفات العمروسية   1 حاصبيا 

 2 البداوي  1 الرابية  2 خلدة   عدد الحاالت جزين قضاء 

 16 قيد التحقق   2 قرنة شهوان   9 الشويفات األمراء  1 جزين 

 عدد الحاالت زغرتاقضاء   2 الربوة  10 عرمون   عدد الحاالت الشوفقضاء 

 1 زغرتا   1 مزرعة يشوع   1 بشامون   5 الناعمة

 3 إيعال  1 عين علق   1 بل بلي  1 حارة الناعمة

 1 إهدن  1 فردي يمونت  1 بسوس  2 شحيم 

 1 قيد التحقق   1 ضهور الشوير   1 الغابون  1 ود مزب

 عدد الحاالت النبطيةقضاء   1 كفر عقاب  1 دون الضيعة بحم  1 البرجين

 2 يالسرانبطية   1 قيد التحقق   عدد الحاالت المنية الضنية قضاء   4 برجا

 2 النبطية الفوقا  عدد الحاالت بنت جبيلقضاء   8 المنية  1 الدبية

 2 زبدين  1 رميش  عدد الحاالت زحلة قضاء   1 دير القمر

 1 كفر رمان   1 برعشيت  1 كسارة  1 دير دوريت

 1 شوكين   2 مرجعيون   1 قب الياس   1 عين وزين 

 1 جرجوع   4 كل كفر  1 مجدل عنجر   عدد الحاالت بترونالقضاء 

 3 يدير الزهران  2 ميس الجبل  3 رياق  1 شكا

 2 ف حارو  عدد الحاالت صيدا قضاء   1 كفرزبد  عدد الحاالت محافظة عكار 

 2 زوطر الشرقية   1 الهللية  5 قيد التحقق   1 فنيدق

    3 حارة صيدا   عدد الحاالت لبقاع الغربياقضاء   1 يا صيدنا

    4 عين الحلوة  2 مشغرة   1 عيدمون 

    1 عبرا  1 السلطان يعقوب  5 قيد التحقق 

    1 البابلية   2 قيد التحقق   عدد الحاالت ور صقضاء 

    1 الصرفند   عدد الحاالت لبكبعقضاء   2 برج الشمالي

    1 البيسارية   1 بعلبك  1 صدقين

    3 المروانية  1 راس العين  1 الشهابية 

    1 عنقون  1 يونين  1 صريفا 

    1 كفر ملكي   3 دير األحمر   2 تحقق ال قيد

    1 حقق قيد الت  1 طاريا  عدد الحاالت ل الهرم قضاء 

          1 قيد التحقق 
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 اليومي المنحنى الوبائي حسب عدد اإلصابات
 

 
 

 

 (أيلول 7 -آب  24اليومي )نسبة الحاالت اإليجابية من عدد الفحوصات 
 

 
 
 
 

 القضاءحسب  الشفاءتوزع حاالت  القضاءحسب  النشطةاالت الح توزع

 

  
 

 المعلومات الصادرة عن وزارة الصحة العامة   :المرجع
 

 المعلومات الصادرة عن وزارة الصحة العامة   :المرجع
 

 ات الصادرة عن وزارة الصحة العامة المعلوم  :المرجع
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 التسلل الزمني للقرارات بحسب العدد اإلجمالي للحاالت

 

 
  
 

 توّزع حاالت الوفاة حسب الفئة العمرية حسب األقضية ت الوفاةتوّزع حاال

  
 ساعة المنصرمة(  24)خلل الـ  اة حسب المستشفى توّزع حاالت الوف معدل عدد أيام تضاعف حاالت الوفاة في لبنان 
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 توزع الحاالت حسب الجنسية
 

   
 
 
 

 ة االلتزامتوّزع حاالت العزل المنزلي في المحافظات ونسب
 

  
 

 

 توّزع الحاالت حسب الجنس  توّزع الحاالت حسب الوضع الصّحي
 

 

 

 
 ب الفئة العمريةحاالت حستوّزع ال طريقة التعّرض للعدوى بالفيروس

 

 

 

 
 

 ادرة عن وزارة الصحة العامة المعلومات الص   :المرجع
 

 المعلومات الصادرة عن وزارة الصحة العامة   :عالمرج
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 ساعة المنصرمة( 24الـ )خلل  عدد األسّرة المتوافرة للمصابين بفيروس كورونا ونسبة اإلشغال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 في مختلف المحافظات حسب المستشفيات: 19-ّزع األسّرة المتوافرة لمرضى كوفيدافة تفاصيل تولالطالع على ك

 opsdashboard/index.html#/34b32db8030d4f229fc5db9ab686cca9/https://gisleb.cnrs.edu.lb/portal/appsيوتر: عبر الكومب

 shorturl.at/cnqJ2pshtt//: :عبر الهاتف

 

 
 

   

 المنصة االلكترونية لتتبّع التزام القطاعات في إجراءات التعبئة العامة  

 

 

 
 
 
 

ال عن  الصادرة  التوصية  على  الوطنية  بناء  لجنة 
والتدابير الوقائية لمواجهة فيروس   لمتابعة اإلجراءات

بتطبيق   االلتزام  شرط  القطاعات  كافة  لفتح  كورونا 
وضع    تإجراءا اآلمنة،  )المسافة  العامة  التعبئة 

الكترونية  منصة  إنشاء  تم  اليدين(،  وتعقيم  الكمامة، 
ن وقياس  مراقبة  تتيح  قبل  خاصة  من  االلتزام  سبة 

 اعات بشكل مستمر. مختلف القط
 

يمكن االطالع على النتائج التفصيلية بشكل مباشر  
 على الرابط التالي: 
.ly/covidsectordatahttp://bit 
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 14/9/2020 اإلجراءات قيد التنفيذ
 العامةوزارة الصحة 

 المتعلق بتعديل اإلجراءات الخاصة بالوافدين إلى لبنان.   2020/ 14/9تاريخ    142التعميم رقم  صدر عن وزارة الصحة العامة   -

بناء   19-فيدحول اعتماد بروتوكول إدارة مرضى كو 14/9/2020تاريخ  141المذكرة رقم صدر عن وزارة الصحة العامة 
ت الصادرة عن الجمعية اللبنانية لألمراض المعدية والسريرية الموجودة على الرابط االلكتروني: على التوصيات والتوجيها

iles/news/LSIDCM.pdfhttps://moph.gov.lb/userfiles/f  . 

الذي يعمل بإدارة منظمة  الحكومي  الياس    كورونا في مستشفى براستقبال حاالت  الصحة العامة القسم الخاص ب  ةوزار  تافتتح -
 وذلك في إطار زيادة جهوزية المستشفيات لمواجهة انتشار الوباء.   (MSF) ""أطباء بال حدود

كما  بفيروس كورونا والمخالطين لهم،    ينالمصابالترصد الوبائي والخط الساخن  تتابع وزارة الصحة العامة من خالل مصلحة  -
 .في مختلف المناطق اتالفحوصإلجراء حمالت   تنّظم

حيت تم   2020أيلول    12و  11صدر عن وزارة الصحة العامة نتائج فحوصات إضافية للرحالت القادمة إلى لبنان بتاريخ   -
 توّزعت على الرحالت التالية:    إيجابية جديدة ةحال 15تسجيل 

 

11/9 /2020 

 عدد الحاالت  رقم الرحلة  الشركة  قادمة من 

 1 416 الشركة القطرية  الدوحة 

 TO 3980 4شركة  باريس 

 MEA 427 2 دبي 

 MEA 212 1 باريس 

 MEA 266 1 القاهرة 

 MEA 266 3 إسطنبول 

12/9 /2020 

 1 828 التركية الشركة  إسطنبول 

  13 المجموع 
 

 الصليب األحمر اللبناني  
عدد الحاالت  

ى  تي تم نقلها إلال
 المستشفيات 

4766 
حالة  35)

 جديدة( 
 

عدد مراكز اإلسعاف 
 التي تستجيب 

عدد فحوصات  48
PCR  التي تم

نقلها إلى  
 المختبرات 

 

44268 
 

عدد المستفيدين من 
حمالت متابعة 

 إجراءات الوقاية 

214272 
 

عدد المستفيدين  
من حلقات  

 التوعية 

74565 
 

عدد المتدربين على  
استجابة   إعداد خطط

 محلية 

عدد المسعفين   8547
 المدّربين

عدد المتطوعين   1498
المدربين على نقل  

 PCRفحوصات 

166 

عدد المتدربين  
على إدارة مراكز  

 الحجر الصحي 

8367 
 

عدد متطوعي الصليب 
االحمر المدربين على 

 التوعية 

عدد المتطوعين   550
الجامعيين 

المدربين على  
 التوعية 

عدد المتطوعين   217
ربين الجامعيين المد

على اجراءات الوقاية 
 في الشركات 

967 

عدد المرافق التي 
 تّم تعقيمها

486 
  مرافق 6)

 ( ةجديد
 

عدد الملصقات  
والمنشورات التي تم 

 توزيعها

عدد المعدات   1232576
 التي تم توزيعها

87759 
(28 

مجموعة 
 جديدة( 
 

عدد المستفيدين من 
 المنصات االلكترونية 

4349 
يدين  مستف 6)

 جدد(
 

 األجهزة األمنية والعسكرية
 المهام الجهة 

 . CIMICتوزيع مساعدات غذائية في مختلف المناطق اللبنانية عبر مكتب التعاون المدني العسكري  - الجيش 
 إقامة حواجز ظرفية في مختلف المناطق ومساندة قوى األمن الداخلي في عزل البلدات.  -

المديرية العامة  
 لي لقوى األمن الداخ

 العامة: تسطير محاضر ضبط بحق المخالفين لقرارات التعبئة   -
مجموع المحاضر منذ  ساعة المنصرمة  24عدد محاضر الضبط خلل الـ 

محاضر خطية بحق مؤسسات مخالفة )القدرة االستيعابية والتدابير  8/3/2020
 الوقائية(

4 

 20603 بيروت  8 ي(محاضر خطية بحق أشخاص مخالفين )األراكيل والتباعد االجتماع

 18753 جبل لبنان 83 المخالفين لقرار وضع كمامة محاضر خطية بحق األشخاص 

 95 المجموع 
 7990 البقاع

 6776 الشمال 

 6719 الجنوب الجنوب الشمال  البقاع جبل لبنان بيروت 

 60841 المجموع 6 0 9 70 10

 محافظة عكار، وبلدة دميت في قضاء الشوف. مؤازرة البلديات في عزل أحياء ومبان في بلدة برقايل في  -
 -  

http://drm.pcm.gov.lb/
https://moph.gov.lb/userfiles/files/news/LSIDCM.pdf
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المديرية العامة  
 لألمن العام

 متابعة تطبيق اإلجراءات األمنية والوقائية المطلوبة في المطار وعلى المرافئ والمعابر الحدودية.   -
 اللبنانية.  مؤكدة في كافة المحافظاتالحاالت الالتبليغ عن   -
 ختلف المناطق اللبنانية. في م عديد القوى األمنية ينب  جديدةسبع حاالت  إصابة التبليغ عن   -
 التبليغ عن اإلصابات بين عناصر قوات الطوارئ الدولية.   -
   عن ثالث إصابات جديدة في مخيم عين الحلوة. التبليغ  -

المديرية العامة  
 ألمن الدولة 

 مقيمين والوافدين. تقّصي ومتابعة الحاالت المشتبه بها واإليجابية والحاالت في الحجر المنزلي لل  -
 الهرمل للتأكد من التزام المؤسسات والمواطنين بإجراءات التعبئة العامة.  بعلبكتنفيذ دوريات في محافظة  -
حالة في مركز  45حالة ) 53نتائج فحوصات الكتيبة الغانية في قوات الطوارئ حيث تم تسجيل التبليغ عن  -

 رامية في بنت جبيل. حاالت في مركز  3وزح، قحاالت في مركز ال  5رميش، 

 حالة.   30حالة شفاء في المديرية العامة ألمن الدولة ليصبح عدد الحاالت النشطة اإلجمالية  12 نالتبليغ ع -
ساعة    24بقرار التعبئة العامة في المحافظات التي جاءت على النحو التالي خالل الـ    مالتبليغ عن نسبة االلتزا -

 المنصرمة: 
 جبل لبنان بعلبك الهرمل النبطية  البقاع رعكا الشمال  الجنوب بيروت 

  - % 45 % 20 % 80 غير محدد غير محدد % 55 % 50 % 50

 

 وزارة األشغال العامة والنقل
 ساعة المنصرمة(  24الدولي )خلل الـ  مطار رفيق الحريري 

 الرحلت المغادرة  القادمة  الرحلت

 30 عدد الرحالت  36 عدد الرحالت 

  3307 المغادرينعدد  2896 عدد الوافدين 
 

 ساعة المنصرمة(  24المرافئ )خلل الـ  
 السفن المغادرة السفن القادمة  المرفأ

 الحمولة الوجهة العدد  الحمولة قادمة من  العدد 

 مستوعبات  االسكندرية  1 مستوعبات  انطاليا 1 بيروت

 مستوعبات  مصر 1   

 فارغة  االسكندرون 1 فارغة  قبرص 1 طرابلس 

 فارغة  روسيا 1 حديد  اأوكراني 1

 فيول أويل  مرفأ الذوق 1 فيول أويل  الكويت  1 الزهراني 

  5 4 المجموع
 

 عامة إجراءات  /قرارات 

المتعلّق بتعديل مواقيت فتح وإقفال المؤسسات الصناعية والتجارية، حيث   8/9/2020بتاريخ   1056وزارة الداخلية والبلديات رقم تطبيق قرار  -
الخروج والولوج إلى الشوارع ليصبح من الساعة األولى من بعد منتصف الليل لغاية الساعة السادسة صباحاً، كما سمح القرار تم تعديل توقيت  

ت والمالهي والنوادي الليلية ومحالت األلعاب االلكترونية والحدائق العامة والمسارح ودور السينما مع التشدد في تطبيق التدابير  بفتح الحانا
الوقائية المعتمدة على أن تبقى المسابح والمالعب الرياضية الداخلية ومدن المالهي والمساحات الداخلية المخصصة أللعاب األطفال  واإلجراءات 

 .ةمقفل
 مخالفات قرارات التعبئة العامة

 تجمعات مطلبية ومظاهرات.  -
سواق )وضع الكمامة أو قناع الوجه، تعقيم اليدين، الحفاظ على  عدم االلتزام بالتدابير واإلجراءات الوقائية المطلوبة في عدد من المحالت واأل  -

 المسافة اآلمنة(. 
 من المطاعم ومراكز ألعاب التسلية. % من اإلشغال في عدد 50عدم االلتزام بنسبة الـ   -
 تجمعات في مناسبات اجتماعية.  -
 لفحوصات المخبرية. عدم التزام المخالطين لحاالت مؤكدة بإجراءات العزل المنزلي لحين صدور نتائج ا -

 594459/01أو   1214لوزارة الصحة العامة:  االتصال مباشرة على الرقم الساخن ، عند الشعور بأية عوارض 
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 PCR الئحة بالمختبرات المعتمدة من قبل وزارة الصحة العامة إلجراء فحوصات الـ
 

 

 المستشفيات الحكومية 

 الموقع  لمستشفى  اسم ا الموقع  اسم المستشفى  

 بنت جبيل مستشفى بنت جبيل الحكومي بيروت مستشفى رفيق الحريري الجامعي

 زحلة مستشفى الرئيس الياس الهراوي الحكومي طرابلس  مستشفى طرابلس الحكومي

 البترون مستشفى البترون الحكومي كسروان  البوار  -مستشفى فتوح كسروان الحكومي 

 حلبا  مستشفى حلبا الحكومي ك بعلب مستشفى بعلبك الحكومي

   تبنين  مستشفى تبنين الحكومي

 بيروت (HDF/Mérieux/USJدو فرانس )مستشفى أوتيل ديو   بيروت AUBMC مستشفى الجامعة األميركية

 بيروت ( LAUمستشفى رزق ) بيروت Saint George Hospitalمستشفى القديس جاورجيوس 

 طرابلس  مستشفى المظلوم  جبيل  CHU-NDS مستشفى سيدة المعونات الجامعي

 بعبدا مختبر الهادي  طرابلس  مستشفى المنال

 جبيل  مختبر عقيقي الكورة  مستشفى هيكل 

 صور  MDC مختبر المشرق المتن مستشفى سرحال 

 صور  مستشفى جبل عامل  بيروت HLGمستشفى اللبناني الجعيتاوي الجامعي 

 بيروت  باء مختبر مركز األط بعبدا MLHمستشفى جبل لبنان 

 صيدا  KMLمختبر الكريم  بعبدا مستشفى السان جورج الحدث 

 النبطية SDCمختبر الصباح  الشوف  مستشفى عين وزين

 بعبدا INOVIEمختبر  صيدا  مستشفى حمود الجامعي 

 المتن TRANSMEDICALمختبر  بعلبك  مستشفى دار األمل الجامعي

حلةز MCCمختبر  النبطية  مستشفى الشيخ راغب حرب   

 الحازمية SACRE-COEURمستشفى قلب يسوع  زغرتا CHNمختبر الشمال االستشفائي 

 المنصورية  BELLEVUEمستشفى  الحازمية CLINIGENمختبر 

 طرابلس    LMSEمختبر مكروبيولوجيا الصحة والبيئة  الغبيري المختبرات الحديثة 

 بيروت عظم مستشفى الرسول األ بيروت AMERICAN DIAGNOSTIC CENTERمختبر 

 طرابلس  مستشفى النيني زحلة مستشفى خوري 

   الحمرا   Medical Diagnostic Treatment Centerمختبر 

ال تتضّمن رقم هاتف لتتبع الحاالت مما يساهم في انتشار الوباء   ملحظة: بعض نتائج الفحوصات اإليجابية التي ترسل من هذه المختبرات إلى وزارة الصحة العامة  
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