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البلدات توّزع الحاالت اليومية حسب   
 بيروت  217 بعبدا  536 المتن  142 الشوف  123 عاليه  224 كسروان 88
العمروسية    11 صربا 3  عين المريسة  4 الشياح  43 برج حّمود 14 الدامور  2 

حي السلم   56 ذوق مكايل 9  الجامعة االميركية 1 الجناح  36 النبعه  3 السعديات 4 

غدير الشويفات   2 حارة المير  3  رأس بيروت 4 االوزاعي  21 سن الفيل  13 الناعمه 12 

القبة   3 غدير  5  المنارة  1 بئر حسن  23 جسر الباشا 1 المشرف  1 

خلدة   22 ذوق مصبح 9  الروشه 2 المدينة الرياضية  1 جديدة المتن  8 شحيم 5 

اء مراال  46 حارة صخر  7  الحمرا  6 الغبيري  46 الدورة  5 مزبود 1 

دير قوبل   6 ساحل علما 2  الصنوبره  1 عين الرمانة  8 الروضة  1 دلهون 2 

عرمون  15 كفر ياسين  1  عين التينة 7 تحويطة النهر  1 سد البوشرية  2 داريا   12 

بعورته    2 طبرجا 4  المصيطبة  17 حارة حريك  86 السبتيه  1 كترمايا 3 

بشامون    17 أدما والدفنه 3  مار الياس  5 الليلكي  24 الدكوانة 22 عانوت 1 

عين عنوب    3 الصفرا  2  تلة الخياط  1 برج البراجنة 129 المكلس  2 سبلين  4 

بليبل   5 البوار  2  دارالفتوى 3 المريجة 25 أنطلياس  5 برجا 17 

حومال   2 عجلتون  1 ير تحويطة الغد 7 جل الديب  3 بعاصير  1   تلة الدروز  1 

عاليه   5 بلونة 3  الصنائع 1 بعبدا 7 النقاش  1 الدبية  2 

الكحالة   5 السهيلة 1  الظريف  2 الحازمية  6 عبدين  1 جدرا  2 

 المزرعة 9 الحدث  52 الزلقا 6 وادي الزينة  7 القماطية   4 داريا 1

عيتات   2 جعيتا 5 يدر برج أبي ح  11 اللويزة   2 بياقوت  3 الرميلة   3   

كيفون    1 غزير  1  البسطا الفوقا 4 الجمهور  1 الضبية  3 الوردانيه  6 

بيصور   2 معراب 1  الملعب البلدي  1 كفر شيما  5 مزرعة دير عوكر 1 مزمورا 1 

مجدليّا   3 بطحا 2  الطريق الجديدة  39 وادي شحرور السفلى 1 المنصورية  2 دير كوشه  1 

دفون    1 النمورة  1 وير مزرعة الد 1   الحرش  5 وادي شحرور العليا 1 الفنار  8 

كفر متى    1 حارة حالن  1  رأس النبع  7 بسابا  1 روميه 1 كفر فاقود 1 

مجدل بعنا    1 شحتول 1  الباشورة  1 بعلشميه  1 بصاليم 2 سرجبال  1 

صوفر   4 جورة الترمس 1  البسطا التحتا 7 راس المتن  1 المطيلب  1 كفر حيم 1 

يسات صوفر  ور  1 يحشوش 1  البطركية  1 شويت  1 الرابيه  3 دميت  1 

سبعل    1 زيتون  1  مار مارون  1 حاصبيّا المتن  2 قرنة شهوان 1 عين زحلتا 2 

 الرميل  9 حمانا 1 الربوة  1 بعقلين  4 الرملية   1 القليعات  1

المريجات   2 عشقوت  7  األشرفية  21 الخلوات  1 بيت الشعّار 2 دير دوريت 1 

ون فيطر 1  قيد التحقق  45 بتخنيه  1 عين عار  1 عينبال  1 صور  285 

 جبيل  46 قيد التحقق  2 مزرعة يشوع 1 الغريفة  1 صور 96 كفر دبيان  4

 جبيل  7 عكار  138 زكريت 1 الجاهلية 1 البص   2 حراجل  2

 مستيتا  2 حلبا 5 بكفيا 2 حصروت  1 جل البحر الشمالي  1 فاريا 2

قني ن عي 1 الرشيدية  14 بعلبك  347  قرطبون  1 عدبل  1 المياسة 1 

 عمشيت  14 شيخ طابا 1 عين الخروبة  1 الجديدة   2 برج الشمالي  18 بعلبك  99

 حاالت  6 حكر الشيخ طابا 1 برمانا  3 بقعاتا   6 باتوليه  1 شراونة 1

 نهر ابراهيم  3 جديدة الجومه 2 قنابة برمانا 1 نيحا   2 دير قانون العين  3 راس العين  2

رسدو 12  إهمج 1 الدورة  5 السفيلة  1 عين وزين  1 سماعية 3 

 طورزيا 1 منيارة  6 بيت مري 1 بعدران  1 جويا 7 إيعات 9

 مشمش  1 سويسة عكار 2 الزاهرية  1 كفر نبرخ  1 دبعال  2 عدّوس 2

 عين جرين  2 إيالت 1 المتين  2 بتلون  3 مجادل  1 عمشكي 4

 أدونيس  1 دير دلوم 1 المروج  3 جباع   1 عيتيت  6 حوش تل صفية 2

 عبيدات  1 برج العرب  2 قعقور 2 قيد التحقق  2 يانوح  1 طيبة  1

 بنتاعل  1 ذوق الحبالصة 1 ضهور الشوير 1 زحلة  198 بافليه 1 نحله  2

 بجه 1 مزرعة بلده  3 بتغرين  1 حوش الزراعنة  3 باريش  2 مجدلون 2

 غرزوز  1 تكريت 6 بسكنتا  2 الراسية  6 قانا 18 مقنة 2

 الجنة  1 برج  1 قيد التحقق  1 المعلقة  8 معركة  11 سعيدي  1

 قيد التحقق  2 عيات  1 المنيه الضنيه  114 كرك نوح   13 معروب  4 كفر دان 1

 طرابلس  155 عكار العتيقه  10 مرياطا 1 حوش االمراء 6 صديقين  9 راس بعلبك السهل  2

 الزيتون 21 الكويخات  2 دير عمار  3 أراضي  1 عين بعال  6 فاكهة 2

 التل  8 حوشب  1 النبي يوشع  1 فرزل  3 بازورية  4 جديدة الفاكهة  1

 القبة  11 المسعوديه  1 المنيه  46 حزرتا 5 دير كيفا 1 عين  4

 الزاهرية 1 تل بيره  1 سير الضنية  3 أبلح  1 طير دبّه 1 نبي عثمان  1

 التبانة  12 تل حميرا  3 عاصون  1 قاع الريم  3 شهابية   6 راس بعلبك الشرقي  1

 بساتين طرابلس  3 شيخ زناد  2 نمرين  6 نيحا   3 أرزون  2 معلقة الجديدة 1

1ميناء طرابلس  11 تل بيبي  1 حقل العزيمة 1 كسارا  7 طورا 1 اللبوة  14  

 القلمون  1 قبة شمرا 1 بيت الفقس  1 شتورا 3 دير قانون النهر  3 توفيقيه 2

نين بب 4 عين التينه 3 جالال  2 صريفا 1 زبود 2  البداوي  5 

 قيد التحقق  82 المحمرة  1 السفيرة  1 مكسة  2 كنيسة  2 قاع بعلبك  1

 الكورة  31 نهر البارد  5 قرصيتا 1 تعلبايا 14 عباسية  17 حلبتا 1

 كفر عقا 3 العبدة  2 إيزال  1 جديتا 4 شبريحا 3 حربتا 1

 بطرام  1 برقايل  2 بيت حسنه 2 سعدنايل 10 شعيتية 4 شعت  4

لحدثرسم ا 2  بزيزا  2 بزال  1 حرف السياد  1 قب الياس  14 جبال البطم  1 

ال  3 يونين  2  كوسبا  4 دنبو 3 مراح السريج  3 بر الياس  19 برج رح 

 بترومين  1 بيت يونس 1 كفر شالن 2 دير زنون  1 زبقين  3 دير االحمر  9

 كفريا 3 قبعيت 2 كفر حبو 3 مجدل عنجر  8 قليلة  7 كنيسة   2

 دده 3 القريات  1 بخعون 30 مصنع 2 حنية  1 برقا 1

 أنفه 1 بيت أيوب  3 قيد التحقق  4 ناصرية  4 طير حرفا 1 بدنايل   9

 راس مسقا  1 قرقف  1 النبطية  156 رياق  14 منصوري  4 قصر نبا 6

 بحصاص  1 جديدة القيطع  1 نبطية التحتا 5 حوش حاال  1 مجدل زون 2 تمنين الفوقا 3

 ضهر العين  4 مشمش   1 نبطية الفوقا 3 علي النهري  13 ناقورة  5 بيت شاما  4

 النخلة  1 القرنة   2 مزرعة كفر جوز 6 قوسايا 1 قيد التحقق  7 حوش الرافقة 5

 قيد التحقق  6 فنيدق  5 كفر رمان  6 رعيت  1 بنت جبيل  134 تمنين التحتا 6

 زغرتا  53 مجدال 1 شوكين  3 تربل  3 بنت جبيل  15 شمسطار 14

 زغرتا 4 رحبه  3 حبوش  5 ماسا  1 عيناتا  1 حوش سنيد  1

 رشعين 4 وادي الجاموس 1 كفر تبنيت 1 عين كفر زبد  4 مارون الراس  2 طاريا 7

 كفر حاتا   2 البيرة  1 كفور   1 دلهميه 1 عيترون  8 سرعين التحتا 6

 أرده  2 خربة داوود   1 جباع   1 كفر زبد 5 يارون  6 سرعين الفوقا 7

عور ا ف 2 رميش 10 طليا 3  حرف أرده  3 دغله 1 عين قانا 4 

 مجدليّا   8 عين الزيت 1 حومين الفوقا 8 قيد التحقق  10 عيتا الشعب 2 خضر   6

 حارة الفوار  3 الدبابيه الشرقية  1 عرب صاليم  3 البقاع الغربي  96 تبنين  8 سفري 1

 علما 2 دوسا  1 رومين 2 مشغرة 6 صفد البطيخ  1 نبي شيت 9

مةيج جم 4 حور تعال 6  الخالدية  1 نورا الفوقا 1 زفتا 5 صغبين  4 

 إيعال  3 تليل  1 دير الزهراني  5 لوسيا  1 عيتا الجبل   2 بريتال  28

 كفر حورا  1 الريحانية  1 شرقية 4 منصورة  1 برعشيت 5 خريبة  1

 كفر زينا 1 القبيات  1 تول 7 ميدون 2 شقرا  5 مزرعة بيت مشيك  1

 كفر ياشيت 2 عندقت 1 حاروف   17 جب جنين  2 حداثا 2 بوداي 5

 داريا   3 قيد التحقق  26 دوير 8 كامد اللوز 3 خربة سلم 2 عالق التل  2

 أيطو 3 بشري 11 جبشيت 6 غزة  1 بيت ياحون  1 معربون 1

 مزيارة  1 بشري 3 ميفدون 2 سطان يعقوب   4 حاريص  10 قيد التحقق  23

ن يما الد 2 عب ا 6 قرعون  4 كفر دونين 7 الهرمل  39  سرعل  1 

 سبعل   1 حدشيت 4 انصار  11 مناره  2 كونين 5 هرمل 29

 مرياطا 6 بزعون  2 زوطر الغربية  1 حوش الحريمة 2 طيري  1 القصر  2

 بوسيط 1 راشيّا  8 قصيبة  6 صويري 8 كفرا  4 حوش السيد علي  1

 قيد التحقق  1 راشيّا الوادي  2 قعقعية الجسر  5 سحمر 20 قلويه 3 كنيسة  1

 البترون  13 عيحا 1 بريقع  1 لبايا 20 برج قلويه  2 فعرا  1

 البترون 4 كفر قوق 1 كفر صير  3 مرج 7 رشاف  1 بيوت الحج حسين  1

 شك ا  2 كفر دنيس 1 صير الغربية 3 يحمر  6 غندورية 4 قيد التحقق  4

 جران البترون  2 رفيد  2 قيد التحقق  18 زاليا 1 فرون  2  

ق قيد التحق 2 ياطر  7    راس نحاش  4 عين عطا 1   

 قيد التحقق  1       دبل  2  

         بيت ليف  12  
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     صيدا  239 مرجعيون  37    
     صيدا الوسطاني  1 مرجعيون القلعة  1    

     صيدا  القديمة 27 إبل السقي  1    

     القناية  1 بالط 1    

     هاللية   4 قليعة 1    

     حارة صيدا  15 خيام   3    

     مية ومية  6 ديرميماس  2    

     عين الحلوة  23 عديسة   1    

     مجدليون  5 طيبة  2    

     عبرا   7 حوال 1    

     قرية  2 طلوسة  3    

     بقسطا  3 ميس الجبل  1    

     بستان الشيخ  2 قصير  1    

     عين الدلب  9 عدشيت   1    

     غازية  16 مجدل سلم 3    

     قناريت 3 صوانة  11    

     مطرية الشومر 4 تولين  3    

     أرزي  4 قيد التحقق  1    

     خرايب   1 جزين  12    

     زرارية  4 جزين  4    

     عدلون 5 قيتولي  1    

     انصارية  3 حيطورة  1    

     لوبية 1 عين المير   1    

     بابلية  2 شواليق  1    

     خرطوم  3 كفر جرة  1    

     غسانية 2 روم 1    

     صرفند  20 مزرعة المطحنة  1    

     بيسارية  5 محمودية  1    

     كوثرية السياد 4 حاصبيّا  11    

     تفاحتا 4 حاصبيّا 2    

     سكسكية  5 ميمس 1    

     مروانية 8 شبعا  1    

     نجارية  7 كوكبا   1    

     مزرعة المصيلح  1 حلتا  1    

     عقتنيت  1 خلوات حاصبيّا 2    

     بنعفول 1 دالفة 2    

     عنقون  6 قيد التحقق  1    

     كفر حت ا  3      

     كفر ملكي   1      

     قيد التحقق  20 قيد التحقق  60    
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 وّزع الحاالت اإليجابية والحاالت النشطةت
 ة توزع الحاالت اإلجمالي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 توّزع الحاالت النشطة 

 ضية تراكمية حسب األقتوّزع الحاالت ال

 
 
 

 يوم الماضية حسب األقضية  14الحاالت اإليجابية خالل الـ   عدد

 
 

 
 http://drm.pcm.gov.lbوكافة التعاميم الرسمية الصادرة على الرابط:  ى التقريريمكن االطالع عل

 DRM_Lebanon@أو عبر وسائل التواصل االجتماعي 
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 وزع حاالت الوفاة ت

 
 
 
 
 
 
 

 
 نتوّزع حاالت الوفاة حسب المستشفيات ومنطقة السك

 
 

 حسب الفئة العمرية توزع حاالت الوفاة  

 

 حسب األقضية  يوم المنصرمة 14نسبة الوفيات خالل الـ 
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 شفاء االت التوّزع ح
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 توّزع حاالت الشفاء التراكمية حسب األقضية 

 

 األقضية  يوم المنصرمة حسب  14عدد حاالت الشفاء خالل الـ  
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 ذونات  متابعة طلبات تنقل المواطنين خالل فترة اإلغالق الكامل وفق آلية طلب األ

  

  
 ق العام: ثناءات اإلغال طلب إذن انتقال األشخاص غير المشمولين باست - 2021/ 1/ 11/م ص تاريخ 26القرار رقم 

 1120أو إرسال رسالة نصية على  COVID.PCM.GOV.LBعبر الموقع االلكتروني 
 

 المنّصة االلكترونية لتسجيل أخذ اللقاح المضاد لفيروس كورونا  

 
 

 ية حول اللقاح المضاد لفيروس كورونا )أسئلة وأجوبة(طنية للتوعالحملة الو 
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 نسبة الحاالت اإليجابية من عدد الفحوصات اليومية خالل الـ 14 يوم الماضية 
 

 

 
 
 
 

 المنحنى الوبائي حسب عدد الحاالت اليومية 
 

 
 
 

 توزع الحاالت حسب العمر
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 الصادرة عن وزارة الصحة العامة المعلومات    :المرجع
 

 المعلومات الصادرة عن وزارة الصحة العامة   :المرجع
 

 المعلومات الصادرة عن وزارة الصحة العامة   :المرجع
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 ت المصابة بفيروس كورونانسبة إشغال مراكز العزل للحاال                  
 

 
 توّزع مراكز العزل ونسبة إشغالها، الدخول على الرابط التالي: للمزيد من المعلومات حول 

 IsolationCentersProfiles-t.ly/DRMhttp://bi . 
 

ديات، برنامج األمم المتحدة  : تم تجهيز هذه المراكز بالتعاون بين اللجنة الوطنية لمتابعة التدابير واإلجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا والمحافظين والبلمالحظة
 نان، نقابة االختصاصيين في العمل االجتماعي.الصحة العامة، نقابة الممرضات والممرضين في لب اإلنمائي، منظمة الصحة العالمية، منظمة اليونسيف، وزارة 

 
 
 

 24/02/2021اإلجراءات قيد التنفيذ 
 العامة الصحةوزارة 

 
 إن التسجيل ألخذ اللقاح يتم عبر:  -

على رقم الهاتف نفسه )مثال يُمكن لالبن    شخصمن  مشيراً الى إمكانية تسجيل أكثر    https://covax.moph.gov.lb على الرابط    IMPACTمنصة   (1
 أن يسجل والده على نفس رقم الهاتف الذي يملكه(. 

 . 1214االتصال على الخط الساخن  (2

 البلديات التي ستساعد الشخص على التسجيل  (3
 

 

 لصليب األحمر اللبناني ا

عدد الحاالت التي  
تم نقلها إلى  
 المستشفيات

20,222 
 جديدة( ة حال 97)

ز  راكعدد م 
ف التي  اإلسعا

 تستجيب
48 

عدد فحوصات  
PCR   التي تم

 نقلها 

77,157 
(316  

فحصاً  
 جديداً(

عدد المستفيدين من حمالت  
 متابعة إجراءات الوقاية

241,227 

عدد المستفيدين  
من حلقات  

 التوعية

144,960 
مستفيداً   99)

 جديداً(

عدد المتدربين على  
إعداد خطط استجابة  

 محلية 
8,915 

ين  سعفعدد الم
 المدّربين

1498 
عدد المتطوعين المدربين  

 PCRعلى نقل فحوصات 
166 

عدد المتدربين  
على إدارة مراكز  

 الحجر الصحي
8,887 

عدد متطوعي  
الصليب االحمر  
المدربين على  

 التوعية

550 
عدد المدربين  

  إقامة حمالت على
 توعية

321 
عدد المتطوعين الجامعيين 
المدربين على اجراءات  

 ي الشركات ة فالوقاي
1025 

عدد المرافق التي  
 تّم تعقيمها 

1,260 
عدد الملصقات  

والمنشورات التي تم  
 توزيعها 

1,274,023 
عدد المعدات التي  

 تم توزيعها
315,508 

عدد المستفيدين من  
 المنصات االلكترونية 

6,100 
 ( جددين مستفيد 4)

 
 
 

 األجهزة األمنية والعسكرية 
 ساعة المنصرمة   24ليغ عنها خالل الـ التباإلجراءات التي تم  الجهة 

 الجيش 
 
 

 

ألف ليرة لبنانية( ومساعدات غذائية في كافة المناطق اللبنانية عبر مكتب التعاون   400توزيع مساعدات اجتماعية ) -

 .CIMICالعسكري المدني 
 مؤازرة األجهزة األمنية في تطبيق القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء.   -
 ائية.  رورة االلتزام بالتدابير الوق وجيه المواطنين لض ت وتتفريق التجمعا -

المديرية العامة  
لقوى األمن  

 الداخلي 

 محضراً  36,999 ، 24/02/2021لغاية  14/1/2021بلغ مجموع المحاضر المنظمة ابتداء من  -
 صدر عن المديرية العامة لقوى األمن الداخلي التوضيح التالي حول اإلقفال العام: -

 المنصة هو فردي وال يشمل أي فرد من أفراد العائلة.  الذي يعطى عبر روج إن إذن الخ ✓
المستثنين من طلب إذن التجول طلب إذن خاص على المنصة للدخول إلى   األشخاصعلى جميع   ✓

 السوبرماركت.  
بحيث يتم  يحظر التجول أيام اآلحاد واألعطال الرسمية لألشخاص غير المستثنين من قرار اإلقفال العام  ✓

 المنصة إال للحاالت الطارئة.   لب األذونات منقف طو

حسب   ساعة المنصرمة 24وّزعت المحاضر التي تم تسطيرها بحق المخالفين لقرارات التعبئة العامة خالل الـ ت -
 على النحو التالي:  المناطق

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fbit.ly%2FDRM-IsolationCentersProfiles&data=02%7C01%7Csawsan.bou-fakherddine%40undp.org%7Ca34067a41ce648b7c42e08d8692b5702%7Cb3e5db5e2944483799f57488ace54319%7C0%7C0%7C637374982152143161&sdata=d7x638EWp6e3MFnbVDAgA13QBVBHYmvQ8kglsrra3II%3D&reserved=0
https://covax.moph.gov.lb/


مجموع المحاضر منذ   ساعة المنصرمة   24عدد محاضر الضبط خالل الـ 

8 /3/2020 
 12 لتعبئة العامة سات مخالفة لقرار امؤس محاضر خطية بحق

محاضر خطية بحق أشخاص مخالفين )منع تجول، تباعد  
 اجتماعي...( 

215 
 بيروت

50196 

 63210 جبل لبنان 42 محاضر خطية بحق األشخاص المخالفين لقرار وضع كمامة 

 269 المجموع 
 24384 البقاع 

 20223 الشمال 

 20384 الجنوب  وب الجن 48517 البقاع  جبل لبنان بيروت

 178397 المجموع  41 20 29 95 84
  

المديرية العامة  
 لألمن العام

 . الحاالت اإليجابية الجديدة في مختلف المحافظات والحاالت في الحجر المنزليعدد اإلفادة عن  -
 لبرية.  ود اوعلى الحد مراكز فحص الوافدين في المطارمتابعة اإلجراءات التي تقوم بها الفرق الطبية في  -

المديرية العامة ألمن  
 ة الدول

 
 
 
 
 
 
 

 

 . اإلغالق العام  قرارلمتابعة تنفيذ ثابتة ومتحركة وإقامة نقاط مراقبة تسيير دوريات في مختلف المحافظات  -
   ة صور لوقف رش المبيدات التي تؤذي النحل بشكل كبيرناعتصام لمربي النحل في مدياإلفادة عن  -
، أو  مساعداتال على عدم الحصول على أو    خالء سبيل موقوفي طرابلس عدد من المناطق منها ال  لفة في ات مخت االفادة عن تجمع -

 بسبب الدوالر الطالبي. 
مناً مع بدء جلسة االستماع لموقوفي ة من المحكمة العسكرية إلى البربير وذلك بعد تجمهر الثوار تزااالفادة عن اقفال الطريق الممتد -

 أحداث طرابلس 

 ساعة المنصرمة:  24الـ  ت التي جاءت على النحو التالي خاللبقرار التعبئة العامة في المحافظا مااللتزا عن نسبةلتبليغ ا -

 جبل لبنان بعلبك الهرمل النبطية  البقاع عكار الشمال  الجنوب بيروت 

50 % 45 % 30 % 30 % 40 % 45 % 40 % 35 % 
 

 وزارة األشغال العامة والنقل 

 ساعة المنصرمة(  24ي )خالل الـ  الحريري الدولمطار رفيق 

 ت المغادرة حالالر القادمة  الرحالت 

 31 عدد الرحالت  29 عدد الرحالت 

  2130 عدد المغادرين  2068 عدد الوافدين 
 ساعة المنصرمة(  24المرافئ )خالل الـ  

 السفن المغادرة  السفن القادمة  المرفأ 

 الحمولة  الوجهة  العدد  الحمولة  قادمة من  العدد 

 ت بيرو
    غاز ليماصول  1

    ت مستوعبا مرسين 1

 طرابلس 

 ع مختلة بضائ  تاسوكو  1 حاويات  بيروت  1

 فارغة أوكرانيا  1 قمح روسيا 1

    مازوت تركيا 1

 2 5 المجموع 
 

 
 

 قرارات / إجراءات عامة 
 اجهة فيروس كورونا وأبرز ما جاء فيه: استراتيجية موقرارأ يتعلق بتحديث   21/02/2021صدر عن مجلس القضاء األعلى بتاريخ  -

 2021/ 1/3غاية صباح االستمرار بتعليق الجلسات ل ▪
 ياالستمرار بالبت بقضايا المحتجزين بإشارة من النيابات العامة وفقاً للتعاميم الصادرة عن مجلس القضاء األعلى والنائب العام التمييز ▪
 الصادر بهذا الصدد فيما يتعلق باألوامر على العرائض   المستعجلة وفقاً للتعميماالستمرار بالبت بالقضايا   ▪
 )تحديد عدد الموظفين، إجراءات الوقاية والسالمة( دارية في االقالماالعمال اال تأمين تسيير ▪

 
 

بالقرار رقم    21/02/2021صدر بتاريخ   - الكوارث يتعلق  العمليات الوطنية إلدارة  ديث  المتعلق بتح  6/2/2021تاريخ  /م  96بيان عن غرفة 
ود االغالق والذي حدد القطاعات المشمولة بالمرحلة الثانية والتي تبدأ بتاريخ  استراتيجية مواجهة فيروس كورونا ومراحل التخفيف التدريجي لقي

 ام عملها وآلية األذونات. ودو  22/02/2021
 

برئاسة األمين العام للمجلس األعلى للدفاع اللواء    2019/ 19/02بتاريخ    اجتماعاً ورونا لجنة متابعة التدابير واالجراءات الوقائية لفيروس ك  عقدت -
المعطيات الصحية واالستشفائية وواقع االنتشار الوبائي ونتائج المرحلة األولى من خطة إعادة فتح القطاعات  حمود األسمر حيث جرى تقييم  الركن م

التجارة والصناعة والزراعة في لبنان ووفد النقابة العليا ألصحاب  لموضوعين من قبل اتحاد غرف  البروتوكولين الصحيين ا متناولة    ،االقتصادية
كدت على ضرورة اتباع خطة الفتح المعتمدة واالبقاء  أوزارة الصحة العامة  إال أن  طالبتا بإعادة الفتح في المرحلة الثانية،  حيث  صالونات التزيين  

في    ال يزال   الصحية واالستشفائية المتوفرة خاصة لجهة االنتشار الوبائي والذي  لمرحلة الثالثة وذلك في ظل المعطياتل القطاعات المذكورة أعاله  
رة فتح القطاعات التجارية ملتزمة بالبروتوكوالت المتفق عليها  طالبت وزارة االقتصاد والتجارة بضرو. كما  المستوى الرابع من االنتشار المجتمعي

غالق القطاع  عنها من اقفال للمؤسسات وصرف للعمال خاصة في ظل عدم حتمية جدوى إوما قد ينتج  وذلك منعاً لتردي االوضاع االقتصادية  
 التجاري لمدة أسبوعين إضافيين. 

 ل التالي: بناًء على ما تقدم، جاءت التوصيات على الشك    
لتي ستعاود العمل باالستحصال  رفعت اللجنة الوقائع أعاله للجنة الوزارية لالطالع والقرار مع التأكيد بضرورة التزام جميع القطاعات ا ▪

 IMPACTونية على األذونات من خالل المنصة االكتر 
 شار الوباء المعد من قبل وزارة الصحة العامة للحد من انت  MA3ANأوصت اللجنة باعتماد تطبيق  ▪

 
 

، وبناًء  05/02/2021ا في اجتماعها بتاريخ  بناًء على توصية اللجنة الوزارية المكلفة متابعة موضوع التدابير واالجراءات الوقائية لفيروس كورون -
حول تحديث    6/2/2021/م ص بتاريخ  96القرار رقم  امة ومقتضيات السالمة، صدر عن رئاسة مجلس الوزراء  على ضرورات المصلحة الع

ثنائية من السيد رئيس الجمهورية  ية مواجهة فيروس كورونا ومراحل التخفيف التدريجي لقيود اإلغالق، وذلك استناداً إلى الموافقة االست استراتيج
 ما جاء في القرار: والسيد رئيس مجلس الوزراء. أبرز 

المرفوعة من قبل اللجنة الوزارية التي  : تحديث استراتيجية مواجهة فيروس كورونا ومراحل التخفيف التدريجي لقيود اإلغالق  أوالً  ▪
 تضمنت: 
 خطة االستجابة المجتمعية.  ✓
 خطة الترّصد والتتبع.  ✓
 ر عدد أسّرة المستشفيات الحكومية. تطوّ  ✓
 الخطة الوطنية للتلقيح.   ✓



القرار، على أن تخضع  م آلية تخفيف القيود المفروضة على القطاعات وحركة تنقل األفراد على أربع مراحل مفّصلة ومرفقة مع  يوتنظ 
 عملية االنتقال من مرحلة إلى أخرى إلى تقييم دوري من قبل اللجنة الوزارية المعنية: 

لغاية الساعة الخامسة من صباح االثنين    08/02/2021المرحلة األولى: تبدأ من الساعة الخامسة من صباح اإلثنين في   ✓
 . 2021/ 02/ 22في 

 . 08/03/2021حلة الثانية لغاية الساعة الخامسة من صباح اإلثنين في المرحلة الثانية: تبدأ من نهاية المر ✓
 . 22/03/2021لة الثالثة لغاية الساعة الخامسة من صباح اإلثنين في المرحلة الثالثة: تبدأ من نهاية المرح ✓
 المرحلة الرابعة: تبدأ من نهاية المرحلة الثالثة.  ✓

▪  ً  فيما يتعلّق بـ:  11/01/2021/م ص الصادر بتاريخ 26رقم : تمديد العمل بالفقرة األولى من القرار ثانيا
يات  البرية والبحرية باستثناء العابرين ترانزيت دون أن يشمل ذلك عمل  منع حركة المسافرين القادمين عبر المعابر الحدودية  ✓

 الشحن، على أن تفتح الحدود البرية ليوم واحد في األسبوع لمرور اللبنانيين.  
لفة من وزراء الداخلية والبلديات والصحة العامة والسياحة واألشغال العامة والنقل بتحديد دقائق تطبيق  تكليف اللجنة المؤ ✓

 دورية.  جراءات المتعلقة بحركة المالحة والوافدين عبر المطار وذلك بصورة اإل
▪  ً لغاية الخامسة    08/02/2021ثنين في  : يمنع الخروج والولوج إلى الشوارع والطرقات ابتداًء من الساعة الخامسة من صباح اإل ثالثا

المحددين في الجداول المرفقة مع القرار، على    مع استثناء بعض الجهات والمؤسسات واألشخاص  22/02/2021صباح االثنين في  
  ، أو من خالل رسالة نصية علىcovid.pcm.gov.lbجوب الحصول على أذونات للتنقل عبر الموقع االلكتروني  أن يلتزم الجميع بو

لتنقل والمحددة بالتفصيل في  إضافة إلى االلتزام بمعايير السالمة. أما الفئات المستثناة من إلزامية الحصول على إذن ل  1120الرقم الـ  
 ظيفية أثناء التنقل.   القرار، فعليها استخدام البطاقات الو 

▪  ً دابير التي من شأنها وضع هذا القرار موضع التنفيذ الفوري  : يطلب من كافة الوزارات بالتنسيق مع األجهزة المعنية اتخاذ جميع الترابعا
 فيروس كورونا  والتشدد في تطبيقه واحترام السالمة والوقاية من

▪  ً النظر باالستثناءات أو استثناء بعض اخامسا لحاالت الطارئة والمستجدة بموجب قرار يصدر عن رئاسة مجلس الوزراء بعد  : يعاد 
 ن واستناداً إلى طلب يقدم من خالل الموقع االلكتروني المذكور سابقاً. استطالع رأي الوزراء المعنيي

▪  ً  راء على سبيل التسوية. : يعرض القرار على مجلس الوزسادسا
 
 
 

 594459/01أو   1214لوزارة الصحة العامة:  على الرقم الساخن االتصال مباشرة ، عند الشعور بأية عوارض 
 

 
 

 http://drm.pcm.gov.lbوكافة التعاميم الرسمية الصادرة على الرابط:  التقريريمكن االطالع على 
 DRM_Lebanon@أو عبر وسائل التواصل االجتماعي 

 
 
 
 
 

 م تلتزم باإلجراءات المعتمدة من قبل وزارة الصحة العامة لمختبرات التي لا 
 ساعة المنصرمة  24المطلوب تسجيلها للحاالت المصابة خالل الـ حول المعلومات 

 
 ساعة المنصرمة(  24المختبرات التي لم تحدد القضاء )خالل الـ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

دون تحديد  عدد الحاالت اإليجابية   / المستشفيات  المختبرات
 القضاء 

 29 فيق الحريري الجامعي ر مستشفى 
 5 الحدث  –سان جورج  مستشفى
 1 األشرفية  –سان جورج  مستشفى
 1 الجامعة األميركية  مستشفى

 5 مستشفى أوتيل ديو 
 2 الوردية  مستشفى

 2 مستشفى سرحال 
 1 راغب حرب مستشفى 

 6 مختبرات العائلة الطبية 
 2 مختبرات المشرق 

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


 رمة(ساعة المنص  24الـ المختبرات التي لم تحدد مكان السكن )خالل  

ات / المستشفيات   المختبر
تحديد    دون   عدد الحاالت اإليجابية 

 ان السكن مك 

 29 رفيق الحريري الجامع  مستشفى 

ات الكريم  7 مختبر

ق ات المشر  7 مختبر

ات العائلة   6 الطبية مختبر

 5 الحدث  –سان جورج  مستشفى 

 5 مستشفى اوتيل ديو 

 5 راغب حربمستشفى 

ات  4 السالم مختبر

 MDTC 3العالجر  الطبر  تشخيص مركز ال

 2 الوردية  مستشفى 

 2 مركز األطباء 

  وبولس 
ات عقيف   2 مختبر

 الهرمل الحكوم  
 2 مستشفى

 2 مستشفى رسحال 

 2 مستشفى حمود 

فية  -مستشفى سان جوزف   1 األرسر

كمستشفى   1 ية الجامعة األمبر

 

 ة المنصرمة(ساع  24المختبرات التي لم تحدد رقم الهاتف )خالل الـ 
 

ات / المستشفيات   المختبر
حديد  عدد الحاالت اإليجابية دون ت 

 رقم الهاتف 

 3 الحريري الجامع  مستشفى رفيق 

 6 دار األمل مستشفى 

  مستشفى 
 1 النيبى

 1 مركز الرعاية الصحية 

 الحكوم  
ى  1 مستشفى تبنير

 
 

 pcm.gov.lbhttp://drm.رة على الرابط: وكافة التعاميم الرسمية الصاد يمكن االطالع على التقرير
 DRM_Lebanon@أو عبر وسائل التواصل االجتماعي 

 

 

 PCR لمختبرات المعتمدة من قبل وزارة الصحة العامة إلجراء فحوصات الـالمحّدثة لالئحة ال

 PCR-RT الـ بطريقةفيروس كورونا المخبري ل التشخيص إلجراءالمؤھلة  الحكوميةالمختبرات 
 المختبر  الموقع

 RHUH يق الحريري الجامعي مستشفى رف بيروت

 HALBA Governmental Hospital مستشفى حلبا الحكومي  حلبا

 TRIPOLI Governmental Hospital مستشفى طرابلس الحكومي  طرابلس 

 BATROUN Governmental Hospital مستشفى البترون الحكومي  البترون

 Ftouh Kesserwan Gov. Hospital مستشفى فتوح كسروان الحكومي )البوار(  كسروان 

 Sebline Governmental Hospital سبلين الحكومي  مستشفى سبلين

 Saida Governmental Hospital صيدا الحكومي  مستشفى صيدا 

 NABIH BERRI Gov. Hospital بّري الحكومي الجامعي نبيه مستشفى  النبطية

 TEBNIN Governmental Hospital الحكومي  تبنينمستشفى  تبنين 

 BINT JBEIL Governmental Hospital مستشفى بنت جبيل الحكومي  بنت جبيل

 BAALBECK Gov. Hospital مستشفى بعلبك الحكومي  بعلبك

 Hermel Governmental Hospital الهرمل الحكومي  مستشفى الهرمل 

 ELIAS EL HRAWI Gov. Hospital الحكومي   س الياس الهراويالرئيمستشفى  زحلة 

 Baabda Governmental Hospital تشفى بعبدا الحكومي مس بعبدا
 

 

 PCR-RT الـ بطريقةالمخبري لفيروس كورونا  التشخيص إلجراءالمختبرات الخاصة المؤھلة 
 المختبر  الموقع

 AUBMC األميركية مستشفى الجامعة  بيروت

 Hôtel Dieu de France شفى أوتيل ديو الجامعي مست بيروت

 Laboratoires Rodolphe Mérieux المتحف(  – اليسوعيةلف ميريو )الجامعة  مختبرات رودو بيروت

(Université Saint-Joseph) 

 George-Saint UMC Hospital مستشفى القديس جاورجيوس الجامعي  بيروت

 General Makassed Hospital مستشفى المقاصد بيروت

 LAU Medical Center - Rizk Hospital مستشفى رزق الجامعي  بيروت

 CHU - Geitawi Libanais Hospital الجامعي  الجعيتاويمستشفى اللبناني  بيروت

 Hôpital Notre-Dame du Rosaire الورديةمستشفى  بيروت

 Clemenceau Medical Center (CMC) مركز كليمونصو الطبي بيروت

 Doctors’ Center مختبر مركز األطباء  بيروت

 Fontana Laboratories )الحمرا(  مختبر فونتانا بيروت
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 General Security Laboratories ( العدليةمختبر األمن العام ) بيروت

 CEMA مختبر سيما  بيروت

 Ghorra-Jabre Laboratories مختبرات جبر وغّرة األشرفية 

 Saint Marc Medical & Diagnostic Center مارك  مختبر السان األشرفية 

 PHD PHDمختبر  بيروت

 Saint Joseph Medical Center مختبر مركز مار يوسف الطبي بيروت

 Dar al Hawraa Medical Center مختبر دار الحوراء  بيروت

 Bey Lab – Furn El Shubbek مختبر باي الب  فرن الشباك 

 Laboratoire Moderne (Modern Lab.- Berjaoui) يثةالحدالمختبرات   الغبيري 

 Sahel General Hospital (SGH) ى الساحل مستشف الغبيري 

 Al Zahraa Hospital مستشفى الزهراء الجامعي  الغبيري 

 Al Rassoul Al Aazam Hospital مستشفى الرسول األعظم برج البراجنة

 Bahman Hospital مستشفى بهمن  حارة حريك 

 National Diagnostic Services Company (NDSC) كومباني سيرفسدياغنوستك  ناشيونالمختبر  ارة حريك ح

 Center Diagnostic Medical الطبية التحاليلمركز   -مختبر الدكتور محمود عثمان  المريجة 

 ADC (Center Diagnostic American) مختبر أميريكن دياغنوستك سنتر  الجناح

 Mount Lebanon Hospital شفى جبل لبنانمست بعبدا

 Hadath – George-Saint Hôpital الحدث مستشفى السان جورج  بعبدا

 Laboratory Al Hadi مختبر الهادي  بعبدا

 INOVIE Liban- INOVIEمختبر بعبدا

 Molecular Biology and Cancer immunology مختبر علم األحياء الجزئيّة في الجامعة اللبنانية  الحدث 

Laboratory in LU 

 Saint-Michel Lab بيةمختبر سان ميشال للتحاليل الط الضبية

 Sacré - Coeur Hôpital مستشفى قلب يسوع  الحازمية

 Clinigene مختبر كلينيجان الحازمية

 Dr. Samir Serhal Hospital مستشفى سرحال المتن 

 Life for Trans medical مختبر ترانسميديكال فور اليف المتن 

 Hopital St. Joseph )مركز ريموند وعايدة نجار ) مستشفى مار يوسف المتن 

 Haroun Hospital مستشفى هارون الزلقا 

  مختبر مركز الشرق األوسط الصحي ش.م.ل بصاليم 

 Bellevue Medical Center (BMC) مستشفى بلفو  المنصورية

 Haykal Albert Hôpital مستشفى هيكل  الكورة 

 University of Balamand مختبر جامعة البلمند الكورة 

 Centre Hospitalier du Nord (CHN) االستشفائي مركز الشمال   زغرتا

 Saydet Zghorta University Medical المركز الجتمعي الطبي –سيدة زغرتا  زغرتا

Center 

 Family Medical Center – Zghorta المركز العائلي الطبي  زغرتا

 Mazloum Hospital مستشفى المظلوم طرابلس 

 Al Mounla Hospital نال مستشفى الم طرابلس 

 Nini Hospital النينيمستشفى  طرابلس 

 LMSE المعهد العالي للدكتوراه، الجامعة اللبنانيةوالبيئة، مختبر ميكروبيولوجيا الصحة  طرابلس 

 Islamic Charitable المستشفى اإلسالمي الخيري  طرابلس 

Hospital 

 Dar El Chifaa الشفاءمختبر مستشفى دار   طرابلس 

Hospital 

 Secours des Dame-Notre – CHU مستشفى سيدة المعونات الجامعي  جبيل

 Boulos & Akiki Lab مختبر عقيقي وبولس جبيل

 Wakim Centre Médical مختبر واكيم جونية 

 Elite Medical Center مختبر إيليت الطبي جعيتا

 Hospital Wzein Ain وزين  عبنمستشفى  الشوف 

 Eva Lab ر إيفا الب مختب عرمون 

 UMC Hospital Hammoud مستشفى حمود الجامعي  صيدا 

 Al Karim Medical Laboratory (KML) مختبر الكريم  صيدا 

 Al Labib Medical Center لبيب الطبي مركز صيدا 

  Lebanese Diagnostic Centerمختبر الـ   صور 

 Family Medical Laboratories مختبر العائلة  الغازية

 Hospital Harb Ragheb Sheikh مستشفى الشيخ راغب حرب  النبطيّة

 SDC (Center Diagnostic Sabbah) اح مختبر الصبّ النبطية

 Al Salam Laboratories مختبر السالم النبطية

 Hopital Du Secours Populaire بيةمختبر مستشفى النجدة الشع النبطية

 Jabal Amel Hospital مستشفى جبل عامل  صور 

 Mashrek Diagnostic Center (MDC) للتشخيص الطبي  مختبر المشرق صور 

 Dar Al Hikmah Hospital دار الحكمةمستشفى  بعلبك

 Hospital University Dar Al Amal مستشفى دار األمل الجامعي  بعلبك

 Medical Care Laboratories - Baalbek مختبرات العناية الطبية  بعلبك

 Medical Care Laboratories - Labweh مختبرات العناية الطبية  للبوة ا

 Tal Chiha Hospital مستشفى تل شيحا  زحلة 

 Hospital General Khoury مستشفى خوري  زحلة 

 MCC (Center Care Medical) مختبر ميديكال كير سنتر  زحلة 

 Hopital Libano-Francais المستشفى اللبناني الفرنسي زحلة 

 Hopital Reyak مستشفى رياق  رياق
 



 العسكرية المستشفياتمختبرات 
 Hôpital Central Militaire المستشفى العسكري المركزي في بيروت  بيروت

 

 Drive-Thruبطريقة "  األنفية"المسحات  عينات ألخذالمختبرات المؤھلة 
 Medical Diagnostic Treatment تريتمانت سنتر )الحمراء(  دياغنوستكمختبر ميديكال  بيروت

Center (MDTC) 

 ALS CIC SAL Med-Lab الجفينور – لحمراء ب امختبر ميد ال بيروت

 Itani Medical Laboratories مختبرات عيتاني  بيروت

 Sakiet Al Janzir Laboratories الجنزير مختبر ساقية  بيروت

 ABC Laboratories مختبر أ ب سي  األشرفيّة 

 Mouawad Medical Laboratory برات معّو ض الطبية مخت الشياح

 Rihan Medical Center مختبرات الشياح )د. فؤاد ريحان( الشياح

 United Healthcare Center مختبرات المتحدة للرعاية الصحية الشياح

 Al Naqaa Medical Center لطبيمختبر النقاء ا األوزاعي

 Laboratoire le Boulevard مختبرات البولفار  بدارو

 CHU Al Yussef مركز اليوسف االستشفائي التعليمي  حلبا

 Hopital El Koura مستشفى الكورة  الكورة 

 Kesserwan Medical Center مركز كسروان الطبي كسروان 

 Lab Expert مختبر إكسبرت الب  المنصوريّة

 Saint Elie Laborator مختبر سانت ايلي انطلياس 

 BMP Laboratory تبر ب م پ مخ ذوق مصبح 

 Laboratoire Dr. Elie Taleb مختبر الدكتور إيلي طالب  جونية 

 MEMER Leb مختبرات الشرق األوسط للتحاليل الطبية جونية 

 Family Clinic مختبر فاميلي كلينيك صيدا 

 First Lab الب يرست  مختبر ف العاقبية

 Riyad Medical Laboratories مختبرات الرياض الطبية  جب جنين

 ADC مختبر مركز التشخيص الطبي  جب جنين

 LAB Life مختبر اليف الب  بعلبك

 Beqaa Medical Lab مختبر مركز البقاع الطبي زحلة 

 Laboratoires Saint George مختبرات السان جورج زحلة 

 Araibi Medical Laboratories ات العريبي الطبّيّةمختبر رياق

  مستشفى البقاع مختبر  البقاع 
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