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 توّزع الحاالت اليومية حسب البلدات 

 29 طرابلس  62 كسروان  62 الشوف  256 المتن  233 بعبدا 151 بيروت 

 3 الزيتون  1 صربا  3 السعديات  20 برج حّمود 16 الشياح  3 عين المريسة
 1 باب الرمل   2 كسليكال 2 ةحارة الناعم 1 ة النبع 5 الجناح  2 راس بيروت 

 1 التل  8 ذوق مكايل  7 شحيم 20 سن الفيل 5 االوزاعي  1 ة الروش
 3 القبة  1 نهر الكلب  1 داريا  1 حرش تابت  2 ر حسنئب 5 الحمرا 

 2 التبانة  5 جونيه غدير 2 كترمايا  10 جديدة المتن 9 الغبيري  7 المصيطبة 
 3 1طرابلس  ءمينا 6 ذوق مصبح 1 سبلين 8 البوشرية  9 عين الرمانة  1 وطى المصيطبة 

 2 قلمونال 4 حارة صخر  3 برجا  4 الدورة   1 فرن الشباك 7 مارالياس 
 2 بداوي ال 2 ساحل علما  1 الدبية 5 الروضة   2 لنهر تحويطة ا 2 تلة الخياط

 12 قيد التحقق 3 طبرجا  2 الجية 4 سد البوشرية 56 حارة حريك  9 المزرعة 

 20 زغرتا  2 ة أدما والدفن 2 وادي الزينة  7 ة السبتي 8 الليلكي  1 برج أبو حيدر 
 5 زغرتا  1 البوار  1 الجميلية 30 الدكوانة 20 برج البراجنة  10 الطريق الجديدة

 1 كفر دالقوس 1 العقيبة  2 الرميلة  1 المكلس 9 المريجة  3 حرش لا
 1 حرف  3 عجلتون 1 جون 4 أنطلياس  1 تحويطة الغدير  7 راس النبع  

 4 مجدليّا  2 بلونة  2 المغيرية   6 جل الديب  6 بعبدا 3 التحتا  ةالبسط
 1 حارة الجديدة   2 السهيلة  4 مزرعة الضهر  9 النقاش  7 الحازمية   1 الجسر 

 1 علما 1 داريا  1 الزعرورية  7 الزلقا  1 الفياضية  8 يل رمال
 1 خالدية 1 عين الريحانة  1 السمقانية  5 بياقوت  43 الحدث 22 األشرفية 
 2 إيعال  2 جعيتا  1 بشتفين  5 الضبية  1 بطشاي  2 العدلية

 1 نبشني 1 غزير  1 عميق   21 المنصورية  3 كفر شيما  57 قيد التحقق

 1 داريا  1 كفر حباب  1 مجدل المعوش 3 الديشونية  2 حرور وادي ش 73 عكار
 1 عينطورين  1 برج الفتوح   3 الورهانية  8 الفنار  2 حارة الست  4 حلبا 

 1 قيد التحقق 1 غوسطا 1 دير دوريت  4 عين سعادة 1 بعلشميه 1 شيخ محمد 

 260 بعلبك 1 غدراس 1 عينبال  2 روميه  3 العبادية  1 ة نفيس
 35 بعلبك  4  القليعات 2 الغريفة  2 بقنايا  4 عاريا  1 عدبل

 1 شراونة ال 1 عشقوت  1 المختارة  6 بصاليم  1 الجمهور  1 ذوق الحبالصة
 2 راس العين  1 رعشين 4 بقعاتا  1 نابيه  1 زندوقة 2 بزبينا 

 1 عين بورضاي  1 بقعتوتا  2 عين وزين 4 المطيلب  2 حمانا  2 ة عكار العتيق
 16 دورس 3 قيد التحقق 1 الخريبة   3 ة الرابي 1 الشبانية  1 لجندي خريبة ا

 2 إيعات  44 جبيل 1 المزرعة  2 قرنة شهوان 1 فالوغا 1 مسعوديهال
 2 عدّوس  9 جبيل  3 نبرخ كفر 1 الربوة  1 قرنايل  1 كفر ملكي 
 1 طيبة  2 مستيتا  3 جباع  2 بيت الشعّار  1 جوار الحوز  1 قليعات  

 2 مقنة 1 إده  1 قيد التحقق 1 زكريت  9 التحققد قي 4 عبوديةال

 1 سعيدي 4 عمشيت 103 عاليه  6 بكفيا  185 زحلة  7 ببنين 

 1 كفر دان 8 حاالت  1 شويفات العمروسية   1 عين الريحانة  4 زحلة الميدان   1 محمرة  ال
 1 راس بعلبك السهل  2 فيدار ال 13 حي السلم    1 بيت شباب  1 حوش الزراعنة  4 برقايل 

 13 عين   1 حصرايل  3 شويفات القبة   1 بحرصاف  5 زحلة الراسية  2 جديدة القيطع
 1 عرسال  3 نهر ابراهيم 4 خلدة    2 عين الخروبة 4 زحلة المعلقة  2 فنيدق

 19 لبوة  7 إهمج 16 شويفات االمراء    2 العطشانة  1 زحلة كرك نوح  11 رحبه 
 1 قاع بعلبك 1  أدونيس 1 دير قوبل   1 تفاحةعين ال 1 زحلة معلقة أراضي  4 وادي الجاموس
 1 حلبتا  1 بنتاعل  13   عرمون   1 أبو ميزان  1 حوش االمراء أراضي  1 مشتى حمود

 1 شعت  1 كفر  7 بشامون   3 قرنة الحمرا 1 سيدة النجاة  1 قشلق

 4 يونين  3 حبوب  1 بليبل    6 برمانا  4 زحلة حوش االمراء 1 عيدمون 
 3 بصيلة الفوقا  1 قيد التحقق 4 حومال   1 جورة البلوط  6 لة أراضي حز 2 عندقت

 3 بشوات  47 صور  1 بدادون    1 بعبدات  8 فرزل  ال 1 وادي خالد
 1 بتدعي 8 صور  2 بسوس    1 بيت مري  1 حزرتا  4 أكروم 

 7 يمونة ال 1 صور البص   6 عاليه    4 المنتفردي  2 أبلح 12 قيد التحقق

 10   بدنايل  1 صور جل البحر  2 الكحالة   1 مروج لا 3 قاع الريم 1 بشري 
 3 قصرنبا  1 صور الرشيدية 1 القماطية  1 عينطورة   2 نيحا  1 بزعون

 1 لويزة  1 برج الشمالي  1 عيتات   1 شويا  5 كسارا  15 المنية الضنية  
 1 تمنين الفوقا  2 باتوليه  2 كيفون   2 كفر عقاب  2 شتورا  2 دير عمار 

 6 بيت شاما  1 سماعية 1  بيصور   2 مار موسى الدوار  1 جالال 4 ة منيال
 9 حوش الرافقة 2 مجادل  6 دفون    1 بسكنتا  1 مكسة 1 سير الضنية 
 8 تمنين التحتا  2 عيتيت  1 بحمدون الضيعة    10 قيد التحقق 5 تعلبايا  1 عاصون

 5 شمسطار  1 باريش  1 مجدل بعنا   34 صيدا  1 تعنايل  1 بيت الفقس 
 1 حوش سنيد 3 قانا  2  صوفر  4 القديمةصيدا  7 سعدنايل  1 ة سفير 
 15 طاريا  2 معركة 1 رويسات صوفر   3 عين الحلوة 10 قب الياس  1 حبو كفر

 7 سرعين التحتا  1 عين بعال 2 شارون   4 عبرا  2 مريجات ال 3 بخعون
 4 وقاسرعين الف 1 بازورية ال 1 بتاتر    2 غازية ال 23 بر الياس  1 قيد التحقق

 1 طليا  2 حناوي  1 العّزونيه   1 زيتا  3 مجدل عنجر 48 البقاع الغربي 
 1 حزين 3 شهابية  1 عين مرعي    1 خرايب ال 14 رياق  12 مشغرة 
 2 خضر  3 صريفا  1 عين داره   1 زرارية ال 4 علي النهري  2 عانا 
 1 سفري  1 طير فلسيه 7 قيد التحقق 9 صرفند ال 3 دير الغزال  1 منصورة  ال

 31 نبي شيت ال 2 بدياس 31 النبطية  1 بيسارية ال 5 رعيت  1 جب جنين
 11 بريتال  1 عباسية ال 1 نبطية التحتا ال 1 مزرعة العاقبية  4 تربل  3 كامد اللوز 

 12 بوداي 3 شبريحا  2 زبدين  4 نجارية ال 2 عين كفر زبد 4 غزة 
 1 لتلق اعال 1 شعيتية  4 كفر رمان  1 اركي  1 دلهميه   6 طان يعقوب  لسال
 1 عين البنية 1 جبال البطم  1 شوكين 1 عنقون 22 كفر زبد  4 قرعون ال

ال  2 حبوش  1 قيد التحقق 1 فاعور 1 مناره )حماّرة(    1 شليفا  1 برج رح 

 9 قيد التحقق 1 شيحين 1 جباع  7 جزين 25 قيد التحقق 3 حوش الحريمة

 113 حقق اء قيد التضق 1 ناقورة ال 1 حومين التحتا  1 ا عاري 33 الهرمل  4 سحمر

   9 حاصبيا  1 زفتا  1 حونة كفر 14 هرمل ال 4 مرج ال

   9 حاصبيّا  1 دير الزهراني  2 صفاريه  1 بديتا  1 يحمر 

   12 الكورة  1 شرقية 1 روم 1 دورة  1 روضة  

   1 عين عكرين  1 حاروف   1 سريرة  3 كواخال 1 قيد التحقق

   1 رشدبين 1 دوير  1 عرمتى  1 قصر  8 البترون 

   1 كفر حاتا   1 جبشيت  12 مرجعيون 1 جوار الحشيش 2 بترون ال

   1 كفريا   1 عدشيت الشقيف 1 قليعة 1 حريقة  1 كفر عبيدا

   2 أنفه  3 عب ا 3 خيام  11 قيد التحقق 3 شك ا

   2 ضهر العين  2 نصار أ 1 عديسة  ال 6 راشيا  1 عبرين

   2 نخلة 2 قصيبة  3 كفر كال 1 راشيّا الفوقا  1 قيد التحقق

   2 قيد التحقق 1 كفر صير  1 حوال 2 خربة روحا  5 بنت جبيل 

     2 يحمر  2 طلوسة 1 رفيد ال 4 رميش 

     2 قيد التحقق 1 مجدل سلم  1 بيرة ال 1 كونين

         1 قيد التحقق  
 

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

 
 

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


 
 
 
 

 والحاالت النشطةتوّزع الحاالت اإليجابية 
 ة توزع الحاالت اإلجمالي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 توّزع الحاالت النشطة 

 حسب األقضية مية  راكالتتوّزع الحاالت 

 
 
 

 حسب األقضية  الماضية يوم  14خالل الـ اإليجابية  الحاالت  ددع
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 حسب األقضية التراكمية توّزع حاالت الوفاة 

 
 

 حسب األقضية  يوم المنصرمة 14نسبة الوفيات خالل الـ 

 
 
 

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

 

 نتوّزع حاالت الوفاة حسب المستشفيات ومنطقة السك

 
 الوفيات حسب الفئة العمريةدد ع

 

 المعلومات الصادرة عن وزارة الصحة العامة   :المرجع
 

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


 
 توّزع حاالت الشفاء 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 حسب األقضية التراكمية  توّزع حااالت الشفاء 

 
 
 

 حسب األقضية يوم المنصرمة   14عدد حاالت الشفاء خالل الـ 
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 المنحنى الوبائي حسب عدد الحاالت اليومية 
 

 
 

 

 توّزع الحاالت حسب الجنسية
  

 
 

 
 االلتزامفي المحافظات ونسبة  توّزع حاالت العزل المنزلي
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 وس كورونا  بة بفير لعزل للحاالت المصانسبة إشغال مراكز ا

 
 

التالي:   الرابط  على  الدخول  إشغالها،  ونسبة  العزل  مراكز  توّزع  حول  المعلومات  من  http://bit.ly/DRM-للمزيد 

IsolationCentersProfiles . 
 

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

 االختصاصيين في العمل االجتماعي. 

 
 11/2020/ 26اإلجراءات قيد التنفيذ       

 وزارة الصحة العامة
وراشيا والبقاع لناحية زيادة جهوزيتها الستقبال  يتابع وزير الصحة العامة وضع المستشفيات في منطقة الشوف وعاليه وحاصبيا   -

 ومعالجة مرضى كورونا. 
عملها لتحضير آلية إقرار وتسجيل    COVID-19لها وزير الصحة العامة لمتابعة ملف لقاحات  لمية التي شكّ تكثّف اللجنة الع -

ضافة إلى  باإلق بالحفاظ على جودة اللقاح، واستالم وتوزيع اللقاحات ورصد اآلثار الجانبية ومراقبة سلسلة التبريد وكل ما يتعلّ 
التوعية وبرامج    لمرحلة األولى وذلك وفق األولويات. كما تدرس اللجنة خطة تحديد الفئات التي سوف تستفيد من اللقاح في ا

 تنفيذ حمالت إعطاء اللقاح في مختلف المناطق اللبنانية.   علىالتي ستعمل الطبية لفرق اتدريب 
الصح  أفادت  - العامةوزارة  فحوصعن   ة  بتاريخ ل PCR استكمال  المطار  في  وأجريت  بيروت  إلى  وصلت  رحالت 

  ، حيت تم تسجيل 23/11/2020 أجريت بتاريخاضافة الى نتائج الدفعة األولى من فحوص    22/11/2020و   21/11/2020

 توزعت على الرحالت التالية:   جديدة ( حالة إيجابية 20عشرين ) 
 عدد الحاالت  رقم الرحلة  الشركة  رحلة قادمة من 

22/11/2020 

 MEA 323 1 بغداد 

 1 826 التركية  إسطنبول 

 MEA 268 12 إسطنبول 

 PEGASUS 863 1 إسطنبول 

23/11/2020 

 1 406 األثيوبية  اديس أبابا 

 1 828 التركية  إسطنبول 

 MEA 266 2 إسطنبول 

 PEGASUS 6700 1 أضنا 

 20  المجموع 
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   اللبناني األحمرالصليب    

عدد الحاالت  
إلى    نقلهاالتي تم 

 المستشفيات

8,981 
حالة   80)

 جديدة(

عدد مراكز اإلسعاف  
 التي تستجيب

48 

عدد فحوصات  
PCR   التي تم

نقلها إلى  
 المختبرات

57,041 
حالة   396)

 جديدة(
 

عدد المستفيدين من  
حمالت متابعة  
 إجراءات الوقاية

239,571 

عدد المستفيدين  
من حلقات  

 التوعية

108,966 
مستفيداً   552)

 جديداً(

عدد المتدربين على  
إعداد خطط استجابة  

 محلية 

8,878 
 

عدد المسعفين  
 المدّربين

1498 
عدد المتطوعين  

المدربين على نقل  
 PCRفحوصات  

166 

عدد المتدربين  
على إدارة  

مراكز الحجر  
 الصحي

8,836 
 

عدد متطوعي الصليب  
االحمر المدربين على  

 التوعية
550 

المدربين  عدد  
  إقامة حمالت على

 توعية

310 
 

عدد المتطوعين  
الجامعيين المدربين 

على اجراءات الوقاية  
 في الشركات 

967 

عدد المرافق  
 التي تّم تعقيمها

932 
  مرافق 8)

 (ةيدجد

عدد الملصقات  
والمنشورات التي تم  

 توزيعها 
1,256,362 

عدد المعدات التي  
 تم توزيعها

263,230 
 

المستفيدين من  عدد  
 المنصات االلكترونية 

4,741 
  اً مستفيد 25)

 (جديداً 
 

 

 األجهزة األمنية والعسكرية
 المهام الجهة
 الجيش 

 
 
 
 
 

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

 .CIMICالعسكري المدني 
 .  تنبيه وتوجيه المواطنين والسائقين لتطبيق قرارات التعبئة العامة -
تطبيق  قوى األمن الداخلي في   لمؤازرةإقامة حواجز ظرفية في مختلف المناطق تسيير الدوريات الراجلة والمدولبة و  -

 . اماالقفال العقرار 

  العامةالمديرية  
لقوى األمن  

 الداخلي 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  في مختلف المناطق وتسطير محاضر ضبط بحق المخالفين لقرارونقاط مراقبة  تسيير دوريات وإقامة حواجز ظرفية   -
 اإلقفال العام. 

التع مكتوباً  محضراً    32859  همجموعما  تسطير   - المخالفين من أفراد ومؤسسات لقرار  العامة منذ بداية  بحق  بئة 

 .  11/2020/ 26 الخميسيوم  بعد ظهرمن  الرابعةلغاية الساعة  11/2020/ 14 اإلقفال العام بتاريخ

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

 منصرمة ساعة ال 24عدد محاضر الضبط خالل الـ 
مجموع المحاضر منذ 

8/3/2020 
 434    مزدوجمحاضر خطية بحق السيارات المخالفة لقرار مفرد/

 15 لقرار التعبئة العامة محاضر خطية بحق مؤسسات مخالفة 

 33063 بيروت  405 (...تباعد اجتماعيمنع تجول، محاضر خطية بحق أشخاص مخالفين )

 37431 جبل لبنان 201 لقرار وضع كمامة محاضر خطية بحق األشخاص المخالفين 

 1055 المجموع 
 15216 البقاع

 12155 الشمال 

 12399 الجنوب الجنوب الشمال  البقاع جبل لبنان بيروت 

   110264 المجموع 156 71 162 385 281

  العامةالمديرية  
 لألمن العام 

 
 
 
 
 
 
 

 

 افظات واألقضية والحاالت في الحجر المنزلي.  اإلفادة عن الحاالت اإليجابية الجديدة في مختلف المح -
 متابعة اإلجراءات التي تقوم بها الفرق الطبية في مراكز فحص الوافدين في المطار وعلى المعابر الحدودية.   -
 بسبب مخالفة قرار اإلقفال العام. والجنوب محالت تجارية في نطاق جبل لبنان  6اإلفادة عن إقفال  -
ب القرار )مفرد / مزدوج( في نطاق مركز قانا اإلقليمي في الجنوب  م بقرار سير اآلليات بحساإلفادة عن غياب االلتزا -

 ونطاق مركز غزير في جبل لبنان.  
 ساعة المنصرمة:    24خالل الـ  1432رقم   التعبئة العامةنسبة االلتزام بتطبيق قرار اإلفادة عن  -

 القرار 

 نسبة االلتزام في المحافظات

 وعكار  الشمال والنبطية  الجنوب
بعلبك  و البقاع

 الهرمل
 بيروت  جبل لبنان

 % 90 % 90 % 78 % 61 % 85 االقفال 

 غير محدد % 85 % 75 % 59 % 66 المفرد والمزدوج
 

  العامةالمديرية  
 ألمن الدولة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اإلقليمية بـ:  في مختلف المحافظات لمتابعة تنفيذ قرار اإلقفال العام حيث قامت المديريات يير دورياتست -

 والطلب من أصحابها إقفالها بشكل فوري.  المؤسسات والمحالت المخالفة لقرار اإلقفال العامإلى  توجيه إنذارات   •

واإلجراءات   • بالتدابير  التزامها  عدد  بسبب  اإلقفال  قرار  من  المستثناة  والمحالت  للمؤسسات  إنذارات  توجيه 
 الوقائية الالزمة. 

 وفي األحياء الداخلية.   اد الغذائيةن العامة ومحالت بيع الموتفريق التجمعات في األماك •

 ة في تنفيذ دوريات في األحياء في عدد من البلدات.  مؤازرة الشرطة البلدي •
اإلفادة عن عدم التزام المحالت والمؤسسات المستثناة من قرار اإلقفال العام باإلجراءات والتدابير الوقائية السيما   -

 على المسافة اآلمنة بين الزبائن.   ظوالحفاوضع الكمامات 
جاءت على النحو  التي  ساعة المنصرمة    24خالل الـ  ة في المحافظات  بقرار التعبئة العام  منسبة االلتزا  اإلفادة عن -

 التالي: 

 البقاع عكار الشمال  النبطية  الجنوب بيروت 
بعلبك 
 الهرمل

 جبل لبنان

80 % 86 % 90 % 75 % 70 % 73% 65 % 87 % 
 

 والنقل العامة لشغااألوزارة 
 ساعة المنصرمة(  24مطار رفيق الحريري الدولي )خالل الـ  

 الرحالت المغادرة  القادمة  الرحالت

 38 عدد الرحالت  36  عدد الرحالت 

  3568 عدد المغادرين 2642 عدد الوافدين 
 



 

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

 الحمولة الوجهة العدد  الحمولة قادمة من  لعدد ا

 فارغة  اليونان  1 مستوعبات  اإلسكندرية  1 بيروت

  1 1 المجموع
 

 قرارات / إجراءات عامة 
م  ترأس االجتماع أمين عا   .25/11/2020صدرت توصيات لجنة متابعة التدابير واالجراءات الوقائية لفيروس كورونا وذلك بعد اجتماعها بتاريخ   -

ية  وزارات الصحة العامة، الداخل  و رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء وممثل  ومستشاروزير االقتصاد والتجارة،    وحضره لمجلس األعلى للدفاع  ا
حاب المستشفيات،  أص  نقيب األطباء في بيروت، نقيبالتربية والتعليم العالي واألشغال العامة والنقل والزراعة، األجهزة العسكرية واألمنية،  والبلديات،  

 : توصيات ال في أبرز ما جاءالصليب األحمر اللبناني، وعدد من األطباء االختصاصيين. منظمة الصحة العالمية، نقيبة الممرضات والممرضين، 

م • اعتباراً  األسبوعي  العدد  الوزراء  لدى رئاسة مجلس  الكوارث  الوطنية إلدارة  العمليات  إيداع غرفة  العامة،    3/2020/ 1ن  وزارة الصحة 
 للبيانات التالية:  

o   .العدد األسبوعي لألشخاص المصابين بكورونا الذين أدخلوا إلى المستشفيات 
o التنفس االصطناعي. خلوا إلى العناية الفائقة والذين احتاجوا إلى  العدد األسبوعي لألشخاص الذين أد 
o عادية والذين توفوا في العناية الفائقة(.  ّرةالعدد األسبوعي للوفيات نتيجة اإلصابة بكورونا )الذين توفوا في أس 

 . fakherddine@undp.org-Sawsan.bouوذلك عبر البريد االلكتروني 
 

 نقابة المستشفيات الخاصة في لبنان:  •
o الئحة بأسماء شركات التأمين التي ال تقوم بتغطية مرضى  رة  التعميم على جميع المستشفيات الخاصة إيداع وزارة االقتصاد والتجا

 ولديهم عقد تأمين صحي لدى تلك الشركات.   في المستشفىن العالج كورونا الذين يتلقو
o   الـالعائدة لفحوصات    1/11/2020تزويد اللجنة بالبيانات الموجودة لديها اعتباراً من PCR    التي تم إجراؤها لألشخاص والمرضى

الحاالت اإليجابية إلى  ها  راتفي مختب باإلضافة إلى نسبة  التنظير(  إجراء فحص  إجراء عمليات جراحية، قبل  الدخول، قبل  )قبل 
 إجمالي تلك الفحوصات المذكورة.  

o   الئحة باألسرة )عادية / عناية فائقة( المخصصة لدى المستشفيات الخاصة لمرضى كورونا الجاهزة والمزمع تجهيزها خالل أسبوعين
 . هريختا من

 . fakherddine@undp.org-Sawsan.bouوذلك عبر البريد االلكتروني: 

لفيروس   • الوقائية  التدابير واإلجراءات  متابعة  لجنة  لبنان على  في  الوبائي  الصحي واالنتشار  للواقع  العالمية: عرض محاكاة  الصحة  منظمة 
 . كورونا

 
لمواجهة ارتفاع إصابات    باإلغالق العام قرار المجلس األعلى للدفاع  ب  المتعلّق  2020/ 11/ 12بتاريخ    1432رقم    والبلديات  وزارة الداخلية  بيق قرارتط -

 ، والذي حّدد: 2020/ 30/11لغاية   14/11/2020كورونا اعتباراً من 

 مواقيت الولوج والدخول إلى الشوارع.   •

 )الخصوصية( والعدد المسموح للركاب في آليات النقل العام والخاص واالستثناءات. ية حركة السيارات السياح  •

 المستثناة من قرار اإلغالق. القطاعات االقتصادية والتجارية في كافة المناطق اللبنانية وإقفال مواقيت فتح  •

ليلية، األندية الرياضية، المالعب، المسابح الداخلية  ال  الحانات والمقاهي والمراقص استثناءات والتي تشمل:  دون أية    القطاعات التي تقفل من •
الكورنيش البحري، الحدائق العامة، المراكز التجارية الكبرى، كازينو لبنان، صاالت الفيديو واأللعاب االلكترونية، األسواق الشعبية،    والخارجية، 
التنسيق مع  وكافة المناسبات االجتماعية والتجمعات على أنواعها وية  إلى توقف جميع الحفالت العامة والخاصة وكافة األنشطة الرياضباإلضافة 

 المراجع الدينية إلقفال دور العبادة وإلغاء المناسبات الدينية.  

 لديات.  بالتنسيق مع القائمقامين والبالمحافظين آلية متابعة تطبيق مضمون القرار عبر   •

كافة الوحدات التشدد في تطبيق هذا القرار وقمع المخالفات وخاصة فيما يتعلق بوضع    إلىتكليف المديرية العامة لقوى األمن الداخلي اإليعاز   •
 الكمامة وتنظيم محاضر ضبط بحق المخالفين وفق األصول القانونية واألنظمة المرعية اإلجراء.  
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 مخالفات قرارات التعبئة العامة

 : 1432رقم والبلديات وزارة الداخلية اإلغالق العام الصادر عن قرار لمخالفات  -

 .مزدوج(  /)مفرد  مخالفات سير المركبات اآللية •

 باإلقفال. مخالفات من مؤسسات ومحالت تجارية لم تلتزم  •

 (. مساءً  ائية وعدم االلتزام بمواقيت اإلقفال )الساعة الخامسةلغذ مخالفات من محالت لبيع المواد ا •

 التي لم تلتزم باإلقفال.   محالت اكسبرس وبعض المقاهي منمخالفات  •

 الخامسة صباحاً.  مخالفات لقرار منع التجول بين الساعة الخامسة مساًء و •

 الزبائن. ين اكتظاظ في محالت بيع المواد الغذائية وعدم احترام المسافة اآلمنة ب  •

 تجمعات امام ماكينات سحب األموال ومكاتب تحويل األموال.   •
 عدم التزام المخالطين لحاالت مؤكدة بإجراءات العزل المنزلي لحين صدور نتائج الفحوصات المخبرية.  -

 
 

 594459/01أو   1214لوزارة الصحة العامة:  االتصال مباشرة على الرقم الساخن ، الشعور بأية عوارض عند 
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 مة  لعالمختبرات التي لم تلتزم باإلجراءات المعتمدة من قبل وزارة الصحة اا

 ساعة المنصرمة  24حول المعلومات المطلوب تسجيلها للحاالت المصابة خالل الـ 
   

   

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

  

 ساعة المنصرمة( 24الـ )خالل  سكنالمختبرات التي لم تحدد مكان ال 

 المختبرات / المستشفيات
  دون عدد الحاالت اإليجابية

 مكان السكن تحديد 
 50 الفياضية  INOVIEمختبرات 

 35 ريري الجامعي مستشفى رفيق الح
 17 الجامعة األميركية مستشفى
 11 سان جورج األشرفية  مستشفى

 9 حريكحارة  – هادي مختبرات ال
 9 رياق  مستشفى
 8 رياق  مستشفى
 4 رزق  مستشفى
 3 س القلب األقد مستشفى

 2 مختبرات عقيقي وبولس
 2 راغب حرب  مستشفى
 2 المياس زحلة مستشفى
 1 لوافدين في مطار رفيق الحريري الدولي وصات ا مركز فح
 1 ي الجعيتاو مستشفى
 1 ديةالور مستشفى

 1 بارة غرة مختبرات ج
 1 عين وزين  مستشفى

  
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

 المختبرات / المستشفيات
عدد الحاالت اإليجابية  

 القضاء دون تحديد 
 48 الفياضية  INOVIEمختبرات 

 34 ريري الجامعي مستشفى رفيق الح
 9 رياق  مستشفى

 4 حريكحارة  – هادي مختبرات ال
 4 الجامعة األميركية مستشفى
 4 رزق  مستشفى
 3 س القلب األقد مستشفى
 1 لوافدين في مطار رفيق الحريري الدولي وصات ا مركز فح
 1 رديةالو مستشفى
 1 سان جورج األشرفية  مستشفى

 1 بارة غرة مختبرات ج
 1 وزين  عين مستشفى

 المختبرات / المستشفيات
ية دون  جابعدد الحاالت اإلي

 رقم الهاتف تحديد 
 3 حريكحارة  – هادي مختبرات ال
 1 سان جورج األشرفية  مستشفى
 1 لوافدين في مطار رفيق الحريري الدولي وصات ا مركز فح
 1 ي الجعيتاو مستشفى

 ة عن وزارة الصحة العامة ادر المعلومات الص   :المرجع
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 PCR عتمدة من قبل وزارة الصحة العامة إلجراء فحوصات الـالملمختبرات المحّدثة لالئحة ال

 

 PCR-RT الـ بطريقةالمخبري لفيروس كورونا  التشخيص إلجراءالمؤھلة  الحكوميةالمختبرات 
 المختبر الموقع 

 RHUH  مستشفى رفيق الحريري الجامعي بيروت 

  مستشفى حلبا الحكومي  حلبا 

  مستشفى طرابلس الحكومي  طرابلس 

  مستشفى البترون الحكومي  رون لبتا

  مستشفى فتوح كسروان الحكومي )البوار(  كسروان

  بّري الحكومي الجامعي نبيه  مستشفى  النبطية 

  الحكومي تبنينمستشفى  تبنين 

  مستشفى بنت جبيل الحكومي  بنت جبيل 

  مستشفى بعلبك الحكومي  بعلبك 

  الحكومي الرئيس الياس الهراوي مستشفى  زحلة

 

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

 AUBMC األميركية مستشفى الجامعة  بيروت 

  Hôtel Dieu de France مستشفى أوتيل ديو الجامعي  بيروت 

 Laboratoires Rodolphe Mérieux المتحف( – اليسوعيةمختبرات رودولف ميريو )الجامعة   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  عيجامال الجعيتاوي مستشفى اللبناني  بيروت 

 Hôpital Notre-Dame du Rosaire   الورديةمستشفى  بيروت 

  Doctors’ Center  مختبر مركز األطباء بيروت 

  Fontana Laboratories  )الحمرا(مختبر فونتانا  بيروت 

 General Security Laboratories ( العدليةمختبر األمن العام ) بيروت 

 Ghorra-Jabre Laboratories  مختبرات جبر وغّرة رفية ألشا

 Saint Marc Medical & Diagnostic Center   مارك مختبر السان األشرفية 

 Laboratoire HML مختبرات حداد  فرن الشباك 

 Laboratoire Moderne (Modern Lab.- Berjaoui) الحديثة المختبرات  الغبيري 

 Sahel General Hospital (SGH) مستشفى الساحل   الغبيري 

  Al Zahraa Hospital مستشفى الزهراء الجامعي  الغبيري 

  مركز النقاء الطبي  بئر حسن 

 Al Rassoul Al Aazam Hospital  األعظممستشفى الرسول  برج البراجنة 

 Bahman Hospital مستشفى بهمن  حارة حريك 

 National Diagnostic Services Company اني ومبك سيرفسدياغنوستك   ناشيونالمختبر  حارة حريك 
(NDSC)  

 Center Diagnostic Medical  الطبية التحاليلمركز  -مختبر الدكتور محمود عثمان  المريجة 

 ADC (Center Diagnostic American) مختبر أميريكن دياغنوستك سنتر  الجناح 

 Mount Lebanon Hospital  مستشفى جبل لبنان بعبدا 

 Hadath – George-Saint Hôpital  مستشفى السان جورج الحدث دا بعب

  Laboratory Al Hadi    مختبر الهادي بعبدا 

 Liban- INOVIE مختبر بعبدا 

 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 

  مختبرات سان ميشال للتحاليل الطبية  المتن 

  مختبر مركز الشرق األوسط الصحي ش.م.ل  المتن 

 Haroun Hospital  مستشفى هارون الزلقا 

 Bellevue Medical Center (BMC) مستشفى بلفو   المنصورية 

 Haykal Albert Hôpital  يكلى ه مستشف الكورة 

 Centre Hospitalier du Nord (CHN)   االستشفائيمركز الشمال  زغرتا

 Mazloum Hospital  مستشفى المظلوم طرابلس 

 Al Mounla Hospital  مستشفى المنال  طرابلس 

  Nini Hospital  النينيمستشفى  طرابلس 

 LMSE لمعهد العالي للدكتوراه، الجامعة اللبنانيةا ، والبيئةمختبر ميكروبيولوجيا الصحة  طرابلس 

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

 Boulos & Akiki Lab  مختبر عقيقي وبولس جبيل 

  Wakim Centre Médical  مختبر واكيم جونية 

 Hospital Wzein Ain  وزين عبنمستشفى  الشوف 



 UMC Hospital Hammoud  ود الجامعيحم مستشفى صيدا 

 Al Karim Medical Laboratory (KML) مختبر الكريم   صيدا 

 Hospital Harb Ragheb Sheikh  مستشفى الشيخ راغب حرب النبطيّة 

 SDC (Center Diagnostic Sabbah) اح مختبر الصبّ  النبطية 

  Jabal Amel Hospital  مستشفى جبل عامل صور

 Mashrek Diagnostic Center (MDC) المشرق  بر مخت صور

  Hospital University Dar Al Amal  مستشفى دار األمل الجامعي بعلبك 

  مختبرات العناية الطبية  بعلبك 

  مختبرات العناية الطبية  اللبوة 

 Hospital General Khoury  مستشفى خوري زحلة

 MCC (Center Care Medical)  مختبر ميديكال كير سنتر زحلة
 

 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 

 ABC Laboratories  مختبر أ ب سي األشرفيّة 

 Mouawad Medical Laboratory  مختبرات معّو ض الطبية الشياح 

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

  Lab Expert  مختبر إكسبرت الب المنصوريّة 

 LAB Life  مختبر اليف الب بعلبك 

 Rayyak Hospital  مستشفى رياق رياق 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

