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 التفتيش المركزي 

 ،المفتشية العامة الصحية

 االجتماعية والزراعية

 

  اللق  األول األسبوع   تقرير ال
 COVAXمنصة من خالل   ح ا حول مرحلة التسجيل لتلق 

ن   ي و  28بي 
 2021شباط  5كانون الثانن

 

  
  اللقاح عىل الصعيد الوطن 

ّ  لمحة عامة عن مرحلة التسجيل لتلق 

للقاح كوفيدمع   الوطنية  الخطة  المناطق  19-إطالق  مختلف  ي 
فن تنفيذها  ومراقبة  متابعة  المركزي عىل  التفتيش  يحرص   ،

ي اللقاح  لمرحلة األوىل من الخطة، أي مرحلة  يتطّرق هذا التقرير ل  اللبنانية. 
ّ د مصي  التسجيل لتلق 

ّ
ي ستحد

  التالية المراحل    الت 

ي تحصل من خالل  
ي    COVAXمنصة  والت 

ي تم إطالقها فن
ي    28الت 

ة الزمنية الممتدة منذ  .  2021كانون الثانن يغّطي التقرير الفي 

من قبل المفتشية العامة الصحية واالجتماعية والزراعىية (، وتّم إعداده  59  23  )الساعة  2021  شباط  5إطالق المنصة ولغاية  

ي تعكس بالوقت الفعىلي التسجيالت عىل المنصة.  بناًء عىل لوحة البيانات التفاع
 لية الت 

ات القياس األساسيةالوقائع حسب   مؤشر

ي   العدد اإلجماىلي لألشخاص الذين تسجلوا -
ي اللقاح فن

ّ  لتاريخه.  شخص  246,790   لبنانعىل المنصة لتلق 

ن  - ي لبنان نسبة األشخاص المسّجلي 
 مليون نسمة(.  6)تقريًبا  من سكان لبنان  4.1%   لبنانسكان من إجماىلي فن

ن حسب   - ي    المحافظاتتوزي    ع المسّجلي 
لبنان نسبة التسجيل األعىل )% لبنانفن ي    (52.4  سّجلت محافظة جبل 

فن

ن سّجلت محافظة عكار النسبة األدنن )% لبنان ي حي 
 (. 1.4، فن

 

ي   -
ة التسجيل عىل المنصة فن ة التسجيل بشكل ، تراجوحت  تاري    خ إعداد التقرير     منذ إطالق المنصةلبنانوتي  عت وتي 

ذ المنحتن حسب تاري    خ التسجيل الشكل التاىلي  ملحوظ
ّ
 ، بحيث اتخ
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ي   -
فن ن  المسّجلي  الجنسيةلبنان  توزي    ع  مقابل  لبنانيونمنهم    95.9%     حسب  األخرى،    %2،  الجنسيات    1.1%من 

 . نيو لسطنف  1%و نو سوري

ي   -
اللقاح فن المستفيدة من  الفئات  الخطة  لبنان  حجم  ي 

دة فن
ّ
المحد المرحلة األوىل )ألف وباء( حسب األولويات  ي 

فن

   الوطنية

،    3,865   ألف  1المرحلة   • ي القطاع الصحي
ن فن  إىل  من العاملي 

ً
عاًما وما    75عمرهم    مّمن  32,971إضافة

 . فوق

ي الفئة  ممّ   39,405باء:    1المرحلة   •
ن  ن هم فن  إىل  ،ا عامً   74و  65العمرية بي 

ً
ي  ممّ   29,928  إضافة

ن هم فن

ن   .  عاًما ولديهم عىل األقل مرض مزمن واحد  64و 55الفئة العمرية بي 

 تحليل البيانات  

ي   توىال بد من اإلشارة إىل مس 
 التسجيل المنخفض نسبًيا عىل الصعيد الوطتن

 
  إجماىلي من    %5لتاريخه    ، حيث أنه لم يتخط

ي لبن
ن فن ي اللقاحو . انالمقيمي 

ي التسجيل لتلق 
اجع الحاد فن    األسباب التالية ىلإيعود قد  منذ إطالق المنصة إن الي 

ن مختلف المراجع الرسمية وغي  الرسمية، والترصيحات  االجد - ي تصدر من جهات مختلفةل القائم بي 
  المغلوطة الت 

ي قد تنتج عن
 ه. عن مدى فعالية اللقاح والمضاعفات الت 

  ، والشكوك حول جدواه. الخوف من اللقاح وآثاره الجانبية المحتملة -

التسجيل - وط  ياألتراتبية  لكل مرحلة بحسب    ومواعيده  عدم وضوح شر البعض  ما جعل  ي عملية  ولويات، 
فن ّيث  ي 

 الشباب( عىل المنصة التسجيل
ً
 . )وخاصة

وط  - ، عدم وضوح شر ن ي لبنان من غي  الجنسبة اللبنانية ي ما جعل بعضالتسجيل لغي  اللبنانيي 
ن فن دالمقيمي 

ّ
د ي   وني 

فن

 التسجيل عىل المنصة. اإلقدام عىل 

-  
 
ونيةا لعدم مّ إ التسجيل ن البعض من عدم تمك نتإو لصعوبة الوصول أ معرفة كيفية تعبئة استمارة الكي   . ىل االني 

ي  حصول  إىل  تجدر اإلشارة  غي  أنه  
ة التسجيل فن ي وتي 

عالم بالتنسيق مع وزارة  وزارة اإل حيث أطلقت  ،  شباط  5و  4ارتفاع فن

د حول اللقاح الحملة االعالمية العامة   الصحة
 
ورتها.   عىل، ما يؤك  فعالية هذه الحمالت وضن
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احاتالتوصيات و   االقي 

  والنقابات ذات الصلة،   طباءونقابة األ   العامة  الصحةتوعية من قبل وزارة االعالم بالتنسيق مع وزارة  المالت  ح تكثيف   .1

يصار   وطه و إلكي  اللقاح وشر الكافية حول  بالمعلومات  ن  المواطني  تزويد  أنميتهأهىل  التسجيل   ، وإبالغهم  مرحلة 

يمكن توضيح    تشجيع الجميع عىل التسجيل، حت  الشباب. بهدف  تشمل جميع الفئات العمرية،    وحملة التلقيح

 " عىل المنصة. frequently asked questions" هذه النقاط من خالل إعداد 

ي البالد، ومن نقاب .2
ي لبنان، العمل عىل    ةالطلب من وزارة الصحة العامة، بصفتها المرجع الصحي األول فن

 األطباء فن
ّ
  الرد

ق عىل  
ّ
ي عن موضوع لقاح كوفيدأأي ترصي    ح  علميا وبشكل موث ة  أ، سيما و 19-و رأي طت  ي اآلونة األخي 

دت  نه فن
ّ
تعد

و  للقاح  المضادة  بالحمالت  اإلدالء   مشاهد 
ّ
موث ووقائع غي   الناس  الخوف  قة وغي  رسمية، زرعت  معلومات  لدى 

  وخلقت حالة من
ّ
د ي التسجيل ألخذ اللقاحالي 

 .د فن

ن  باإل   والبلديات  وزارة الداخليةتوصية   .3 ن والقائمقامي   البلدياتلحيعاز إىل المحافظي 
ّ
  السلطة العاملة )كونها  كافة    ث

ن و عىل األرض   ن لديها، وال سيما كبار السن والتعاون  عىل التواصل    (عىل تماس مع المواطني  ن المقيمي  مع المواطني 

لدى البلديات  و يصعب عليهم القيام بعملية التسجيل، وذلك من خالل وضع خط ساخن خاص  أالذين يجهلون  

ورية من ن    ألخذ المعلومات الرصن  إىل  لتسجيلهم عىل المنصة.  المواطني 
ً
 البلدياتإضافة

ّ
  نشر التوعية من  عىل  حث

ن لتوضيح المعلومات غي  الدقيقة الأمن قبل  عىل الصعيد المحىلي  قامة ندوات  إخالل   ي طباء اختصاصيي 
يتداولها    ت 

 .ن حول اللقاحنو المواط

ي عىل مقام .4
 ل  اىل الجهات المسؤولة وضع خطة  مجلس الوزراء الطلب  رئاسة  التمتن

ّ
ن اىل  حث من      القطاع العام  المنتمي 

ن   ن وعسكريي  ي اللقاح  تعىل التسجيل لموظفي 
ا  لق 

ً
ن عىل المنصة لتاريخه منخفضة جد ، علًما أن نسبتهم من المسّجلي 

ي لبنان. 
 بعديد هذه الفئات فن

ً
 مقارنة

د مع وزارة الصحة .5
 
ي ملية تسجيل  عتوضيح  من    العامة  التأك

ن فن ي    مختلف القطاعات  العاملي 
من خالل النقابات الت 

وط  ، ا إليهينتمون   ي اللقاح    سيتسّجلون  هؤالء   ، بما أنالتسجيل  ومواعيد   وتحديد شر
ّ  كمجموعاتعىل المنصة  لتلق 

 . وليس كأفراد 

ية المرادفة لمرحلة تسجيل اللقاح ) .6  المراقبة المراحل التحضي 
ّ
 تدريب عىل إعطاء اللقاح، توف

ّ
ات الالزمة للقاح، ر المعد

 أ الت
 
 ك

ّ
ن د من توف  ، الخ.(. مراكز التلقيحر الوسائل المالئمة لنقل اللقاح، تجهي 


