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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 

 

 696 
 

   

 إصابة حالية 
 

 534 

 
   

22 

 حالة وفاة

 8 
 حاالت جديدة

   

140 
 حالة شفاء

 2 
 وافدين

6 
 ينمقيم

   

المختبرات فحص كورونا في 
 21/2/2020منذ 

 22,843 

 
   

 فحص كورونا في المختبرات
 ساعة المنصرمة 24خالل الـ 

 1,123 

 
   

في المطار منذ  فحص كورونا
5/4/2020 

 2,486 

 
   

في المطار  فحص كورونا
 ساعة المنصرمة 24خالل الـ 

 4 
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 التسلل الزمني للقرارات بحسب العدد اإلجمالي للحاالت 
    

 
  

 
 
 

 توّزع الحاالت حسب الجنس )%(
 
 

  
 

 
 
 
 
 

 المعلومات الصادرة عن وزارة الصحة العامة   :المرجع
 

 المعلومات الصادرة عن وزارة الصحة العامة   :المرجع
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 توّزع الحاالت حسب العمر )%( 
 

  
 
 

 توّزع الحاالت حسب الجنسية 
 

  
  

 توّزع حاالت العزل المنزلي في المحافظات ونسبة االلتزام
 

  
 

 المعلومات الصادرة عن وزارة الصحة العامة   :المرجع
 

 المعلومات الصادرة عن وزارة الصحة العامة   :المرجع
 

 المعلومات الصادرة عن وزارة الصحة العامة   :المرجع
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 توّزع الحاالت المؤّكدة حسب األقضية
 

  
 

 المعلومات الصادرة عن وزارة الصحة العامة   :المرجع  
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 جهوزية المستشفيات الخاّصة جهوزية المستشفيات الحكومية 
 

 
 
 
 

 من وزارة الصحة العامة إلجراء التشخيص المخبري لفيروس كورونا المعّينة المختبرات 
 

 الموقع المختبر

 بيروت مستشفى رفيق الحريري الجامعي

 بعلبك مستشفى بعلبك الحكومي

 كسروان البوار -مستشفى فتوح كسروان الحكومي 

 بيروت مستشفى الجامعة األميركية

 بيروت (HDF/Mérieux/USJ)دو فرانس مستشفى أوتيل ديو 

 بيروت مستشفى القديس جاورجيوس 

 بيروت (LAUمستشفى رزق )

 جبيل مستشفى سيدة المعونات الجامعي 

 طرابلس مستشفى المظلوم 

 الكورة مستشفى هيكل

 المتن مستشفى سرحال 

 المتن مستشفى بحّنس 

 بيروت مستشفى اللبناني الجعيتاوي الجامعي

 بعبدا مستشفى جبل لبنان

 بعبدا  مستشفى السان جورج الحدث 

 الشوف مستشفى عين وزين

 صيدا  مستشفى حمود الجامعي 

 زحلة  مستشفى الرئيس الياس الهراوي 

 

 المعلومات الصادرة عن وزارة الصحة العامة   :المرجع
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 اإلجراءات قيد التنفيذ

 
 وزارة الصحة العامة

وتوزيع المستلزمات الطبية على المستشفيات الحكومية  PCR وزارة الصحة العامة مرحلة زيادة عدد فحوصات الـ تنفّذ -
من ضمن خطتها التي ترتكز على أخذ العينات العشوائية يومياً في مختلف المناطق اللبنانية مما سيتيح تحديد مرحلة الوباء 

 واتخاذ القرارات المناسبة. 
مواجهة فيروس لالطبية من الدول الصديقة والشقيقة التي تزيد من قدرة المستشفيات واألطقم الطبية  استالم المساعدات -

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

 
 الصليب األحمر اللبناني

 
عدد الحاالت التي  

تم نقلها إلى  
 المستشفيات 

عدد مراكز  
اإلسعاف  

التي  
 تستجيب 

عدد مراكز  
اإلسعاف  

الجاهزة  اإلضافية 
 لالستجابة 

عدد المسعفين  
 المدّربين 

عدد المستفيدين   PCR نقل فحوصات الـ
من حلقات التوعية  
حول الوقاية من  

 الفيروس 

عدد   عدد  ال
المتطوعين  
 المدربين  

854 
 حالة جديدة(  21)

36 11 1،244 
 

4،413 95 53،321 
 فحص جديد(  1،510) 

      
 

   األمنية العسكرية واألجهزة 
 المهام  الجهة  

 . تسيير دوريات في مختلف المناطق اللبنانية - الجيش 
ً  154إقفال  -  لقرار التعبئة العاّمة.   محالً تجارياً مخالفا
ً  19تفريق  -  في عدد من المناطق.  تجمعا
 في تطبيق قرار التعبئة العامة.    اتبلدي ال عدد منمؤازرة  -
ً  120تبليغ عن إقفال ال - ً فرعي  طريقا  في مختلف المناطق.   ا
 عبر مكبرات الصوت.   توعية المواطنين -

المديرية العامة لقوى األمن  
 الداخلي 

ً مكتوب  محضراً  766تسطير  -  : ا

 بحق السيارات المخالفة لقرار السير.  محضراً  547 •

 . بحق المؤسسات المخالفة لقرار التعبئة العامة محضراً  19 •

 . بحق أفراد مخالفين لقرار التعبئة العامة  ضرمح 200 •
 .  8/3/2020منذ  مكتوبة محاضر  19،104تسطير  -

 والمعابر الحدودية.    تطبيق اإلجراءات األمنية والوقائية المطلوبة على المرافئ - المديرية العامة لألمن العام 
 .  التجارية المخالفةوإقفال المحالت  تسيير دوريات في مختلف المناطق اللبنانية -
 .  في مختلف المناطق تقّصي الحاالت المشتبهة والمؤكدة في الحجر المنزلي  -
لعينات عشوائية تقوم بها وزارة الصحة العامة والبلديات   PCR إجراء فحوصات الـ  التبليغ عن -

 في مختلف المناطق اللبنانية.  
البولندية في قوات اليونيفيل إلى اتحاد بلديات   – الهبة التي قّدمتها الكتيبة اإليرلندية التبليغ عن  -

 بنت جبيل وهي عبارة عن أدوات ومواد تعقيم وكمامات.  

بالتنسيق مع   تسيير دوريات في مختلف المناطق للتأكد من نسبة االلتزام بقرار التعبئة العامة - المديرية العامة ألمن الدولة 
 وإقفال المحاالت المخالفة.   البلديات

 تفريق تجمعات في عدد من المناطق خاصة في بيروت.   -
 . قرار السير ل فةمخال 26ضبط وإقامة حواجز ظرفية  -
 الحجر المنزلي في مختلف المحافظات. المشتبهة والمؤكدة وحاالت حاالت المتابعة  -

نقل لمرضى غسيل الكلى إلى المستشفيات بسبب تعذّر وصولهم تنفيذاً لقرار وزير    اتمهم  7تنفيذ   - المديرية العامة للدفاع المدني
 . 479/2020الداخلية والبلديات رقم 

للتدخل عند  موزعين في كافة المحافظات سيارة إسعاف  61عنصراً معززين بـ  365تدريب  -
 لمتوافرة.  د وفقاً لإلمكانيات االضرورة في عمليات نقل المصابين بفيروس كورونا المستج

قفال ضمن  تعقيم عدد من األماكن العامة والخاصة والقطاعات الحيوية المستثناة من قرار اإل -
  .األقضية في مختلف المحافظات اللبنانية
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 وزارة الداخلية والبلديات

 للتقييم والتنسيق والمتابعة ( IMPACT)لبلديات اإللكترونية المشتركة لمنصة لتطبيقية لالتعليمات صدر عن الوزارة ال -
وزارات الداخلية  بالشراكة بين  ألمور الصحية واالجتماعية واألمنية الناجمة عن تفشي وباء كوروناا متابعةبغية تسهيل 

وتم ربطها بغرفة العمليات الوطنية إلدارة الكوارث في السراي الحكومي   االجتماعيةوالبلديات والصّحة العامة والشؤون  
 https://cp.interior.gov.lb إليها عبر الرابط التالي:التي يمكن الوصول ، والكبير

وقات المتعلّقة بتحديد أ 2020م//أ.40حول تعديل المذكرة رقم  19/4/2020بتاريخ  2020/أ.م/ 45رة رقم مذكّ ال تطبيق -
  54/2020 ورقم 24/3/2020تاريخ  53/2020 رقم بموجب قراري مجلس الوزراءفتح وإقفال المؤسسات المستثناة 

 .  26/3/2020تاريخ 
تاريخ   3رقم عن المجلس األعلى للدفاع صادر بموجب إنهاء  26/4/2020 لغايةتمديد حالة التعبئة العاّمة قرار تطبيق  -

 . 6209/2020مجلس الوزراء رقم  مرسوم بناء على 2020/ 9/4
حول توقيت سير السيارات والشاحنات والدراجات النارية حسب   2020نيسان  5بتاريخ  479متابعة تطبيق قرار رقم  -

 ارقام اللوحات.  
 

 وزارة األشغال العامة والنقل
 

 2020/ 4/ 24 الجمعةمطار رفيق الحريري الدولي: 

 على متنها  وقت الوصول  قادمة من  ت القادمة  الرحال 

 مواطنين لبنانيين 6 19:00 أفريقيا طائرة خاصة  

 مواطنين لبنانيين 8 17:50 مصر MEAطائرة خاصة  

 14   مجموع الوافدين 
 على متنها  وقت االقالع  الوجهة  ت المغادرة الرحال 

 اب أجانب ركّ  7 12:00 مصر MEAطائرة خاصة  

 ترانزيت  راكب 84 13:00 الكويت  طائرة خاصة 

 ترانزيت  راكب 49 10:00 قطر    طائرة خاصة

 140   مجموع المغادرين 

 على متنها  وقت الوصول  قادمة من  طائرات الشحن 

 بضائع مختلفة 09:05 الكويت   طائرة شحن  

 بضائع مختلفة 19:30 البحرين DHLتابعة لشركة  شحن طائرة

 بضائع مختلفة 15:00 تركيا طائرة شحن 

 مختلفةبضائع  18:00 قطر  طائرة شحن 

 بضائع مختلفة 19:15 مصر طائرة شحن 

   5 مجموع طائرات الشحن 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 24/4/2020  الجمعةالمرافئ: 

 مغادرة  دخول  المرفأ 

 نوع الحمولة  الجهة /البلد العدد  نوع الحمولة  الجهة /البلد العدد 

 مستوعبات ايطاليا 1 مواشي  اسبانيا 1 مرفأ بيروت 

    مستوعبات مرفأ طرابلس  1

    بارجة حربية  قوات الطوارئ  1

 فارغة  مرفأ بيروت  1 مختلفةبضائع  تركيا 1 مرفأ طرابلس 

    مازوت  إيطاليا 1 

 2 5 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  نالمغتربين اللبنانيي

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 

 
 
 
 

https://cp.interior.gov.lb/
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 وزارة الخارجية والمغتربين

من خالل البعثات في المرحلة الثانية من الخطة تحضير اللوائح االسمية للبنانيين الراغبين في العودة تتابع الوزارة  -
بناء على جدول وذلك  والقنصليات اللبنانية ومتابعة اإلجراءات الصحية المطلوب اتخاذها من قبل المغتربين قبل السفر

من  المختّصة بعودة المغتربينلمعنية واللجنة الوزارية بالتنسيق مع الوزارات والجهات ا الذي تم تحديدهالرحالت 
قبرص، السعودية، فرنسا، نيجيريا، الكونغو، قطر، العراق، عمان،  الدول التالية:  من كل    2020/ 8/5لغاية    28/4/2020

ل، الكويت، ، المانيا، ليبيريا، السنغااألردن، ساحل العاج، اإلمارات، كييف، سيراليون، نمصر، لندن، تركيا، كازخستا
 والكاميرون.  مينسك، موسكو

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

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

 
 مالحظة: 

 lebanon-to-https://mfa.gov.lb/arabic/returnالرابط االلكتروني للبنانيين الراغبين بالعودة:  -
 abroad-https://mfa.gov.lb/arabic/studentsالرابط االلكتروني للطالب المغتربين:  -

 
 وزارة الشؤون االجتماعية

االجتماعية، ومن ضمن خطة الطوارئ االجتماعية، باشر الجيش اللبناني بتوزيع المساعدات بالتنسيق مع وزارة الشؤون   -
من   %50على عوائل الطالب في المدارس الرسمية في مختلف المناطق اللبنانية، كما قام الجيش بالتدقيق بما يقارب الـ 

 على أن يبدأ بالتدقيق بلوائح السائقين العموميين في المرحلة التالية.  ، برامج األسر األكثر فقرا فياللوائح الواردة 
 

 وزارة البيئة
صدر عن وزارة البيئة اإلرشادات العامة إلدارة النفايات المنزلية الصلبة في ظل مخاطر انتشار فيروس كورونا المستجد  -

والتدابير واإلجراءات  الصلبة  النفاياتإدارة مرافق عمل بما في ذلك اإلرشادات العاّمة حول كيفية تأمين استمرارية 
، باإلضافة إلى آلية التبليغ عن وجود نفايات معدية وكيفية التخلّص  النفايات  الوقائية خالل عمليات جمع ونقل وفرز وطمر

 منها. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://mfa.gov.lb/arabic/return-to-lebanon
https://mfa.gov.lb/arabic/students-abroad
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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  10 الجمعةتاريخ: لكورونا 

تضم اللجنة المتخّصصة المكّلفة بالكشف على مراكز العزل   عدد المراكز  المحافظة 
من األمانة العامة للمجلس األعلى للدفاع،   ا  المحتملة ضابط

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

 
على وضع وتنفيذ خطة لتجهيز مراكز العزل التي   تعمل اللجنة

 اإلدارات المعنية ومع المحافظينتم اختيارها بالتنسيق مع 
 والبلديات.  

  16 جبل لبنان

 2 الشمال 

 4 الجنوب 

 11 عكار

 10 البقاع

 43 المجموع لتاريخه 

 
 

   بقرارات التعبئة العاّمةنسبة االلتزام 

 
 المحافظة 

  

  النسبة 
 المئوية 

 المخالفة القطاعات 

 %75 بيروت
لقرار   اتمخالفالسيارات، ب مسيرات مطلبية ، محالت تجاريةحركة سير ناشطة، 

 السير

 %70  الشمال
مخالفات لقرار السير، تجّمعات في أماكن العبادة، تجّمعات مطلبية ومسيرات  

 بالسيارات، محالت تجارية  

 مخالفات لقرار السير، تجّمعات في األسواق، محالت تجارية  %75 عكار

 %80 بعلبك الهرمل
محالت إكسبرس، تجمع مطلبي أمام مصرف لبنان، مخالفات لقرار السير، 

 للعّمال في الزراعة، محالت تجارية تجّمعات 

 محالت تجارية، مخالفات لقرار السير %85 البقاع

 محالت تجارية، مخالفات لقرار السير، تجمعات مطلبية وقطع طرقات  %80 جبل لبنان

 %85 الجنوب 
مام ماكينات الصراف اآللي،  أتجّمعات مطلبية، مخالفات لقرار السير، تجمعات 

   مراكز بيع المواد الغذائيةتجمعات في 

   تجمعات أمام المصارف، محالت تجارية، مخالفات لقرار السير   %85 النبطية

 
 

 أهداف غرفة العمليات الوطنية
 

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

الحد من انتشار الفيروس واحتوائه عبر تطبيق التدابير االحترازية، تخفيف االحتكاك المباشر بين الناس   الهدف األول:
 وعية لتعميم المعلومات الصحيحة. وتعزيز 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   الثالث: الهدف

مقارنة مع المنحنى الوبائي، استقطاب التمويل والمساعدات التقنية وزيادة القدرة االستيعابية للمستشفيات 
 وإدارة الحاالت. 
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 العامةوجيهات الت 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.   •
 شار الوباء في األماكن المكتظة.  تان •
 عدم االلتزام الكامل بمنع التجّمعات واالختلط.  •
عدم االلتزام بقرارات وزارة الداخلية والبلديات   •

لفتح وإقفال المؤسسات العامة والخاصة  
 ومخالفة قرار السير. 

 

الصادرة عن رئاسة مجلس  االلتزام بتطبيق القرارات  •
الوزراء على صعيد اإلدارات العامة والخاصة  

 والبلديات. 
االلتزام بملزمة المنازل وعدم الخروج ااّل للعمل أو   •

 عند الضرورة القصوى.  
االلتزام بغسل اليدين المتكرر ومراعاة كل شروط   •

 السلمة الواجب اتخاذها وفق وزارة الصحة العامة. 
االبتعاد عن األماكن المزدحمة وتجنب الحرص على  •

المخالطة االجتماعية وااللتزام بالمسافة اآلمنة بين 
 األفراد.

االتصال مباشرة على الرقم الساخن لوزارة الصحة العامة   •
 594459/01أو  1214: عوارضعند الشعور بأية 

 


