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 التفتيش المركزي 

 ،المفتشية العامة الصحية

 االجتماعية والزراعية

  ال األسبوع   تقرير ال
  اللقثان 

 COVAXمنصة من خالل  حا حول مرحلة التسجيل لتلق 

ن   ي و  28بي 
 2021شباط  12كانون 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  المراحلالتسجيل لتلق 

ّ
ي ستحد

  التالية   الت 

ي تحصل من خالل  
ي    COVAXمنصة  والت 

ي تم إطالقها فن
ي    28الت 

ة الزمنية الممتدة منذ  .  2021كانون الثانن يغّطي التقرير الفي 

ولغاية   المنصة  إعداده  59  23  )الساعة  2021  شباط  12إطالق  وتّم  واالجتماعية  (،  الصحية  العامة  المفتشية  قبل  من 

ي تعكس بالوقت الفعىلي التسجيالت عىل المنصة.  بناًء عىل لوحة البيانات التفاعة  يوالزراع
عملية تجدر اإلشارة إىل أن  لية الت 

ي  التلقيح بدأت بشكل رسمي األحد 
 . 2021شباط  14فن

ات القياس األساسيةالوقائع حسب   مؤشر

ي    لتاريخه العدد اإلجماىلي لألشخاص الذين تسجلوا  -
ي اللقاح فن

ّ ي     ، ما شخًصا   400,270    لبنانعىل المنصة لتلق 
  أنيعتن

ي قام بالتسجيل عىل المنصة خالل األ   شخًصا   153,480
عن    62%  يشي  إىل ارتفاع بنسبةاألمر الذي    ،سبوع الماضن

ي واقع الحال 
ن فن  . 2021شباط  5الذي تم إعداده لغاية  التقرير األول المبي ّ

ن  - ي لبنان نسبة األشخاص المسّجلي 
 مليون نسمة(.  6 من سكان لبنان )تقريًبا  7%   لبنانسكان من إجماىلي فن

ن حسب  - ي  المحافظاتتوزي    ع المسّجلي 
ي   ( 52.58%محافظة جبل لبنان نسبة التسجيل األعىل )  سّجلت لبنانفن

فن

ن سّجلت محافظة عكار النسبة األدنن ) لبنان، ي حي 
  (. 1.57%فن
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ة التسجيل بشكل  - ي لبنان  منذ إطالق المنصة وحت  تاري    خ إعداد التقرير، تراجعت وتي 
ة التسجيل عىل المنصة فن وتي 

ذ المنحتن حسب تاري    خ 
ّ
 التسجيل الشكل التاىلي  ملحوظ، بحيث اتخ

 

ي   -
ن فن من الجنسيات األخرى،    1.83%، مقابل  لبنانيونمنهم هو    95.99%    حسب الجنسيةلبنان  توزي    ع المسّجلي 

 . نيو لسطنمن الف 1.13%و نو سوري %1.05

ي   -
اللقاح فن المستفيدة من  الفئات  ي  لبنان  حجم 

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

الخطة  فن

   الوطنية

،    53,864   ألف  1المرحلة   • ي القطاع الصحي
ن فن   من العاملي 

ً
عاًما وما    75عمرهم    مّمن  44,649  إىلإضافة

 . فوق

ن  ممّ  55,543باء:  1المرحلة  • ي الفئة العمرية بي 
 إىل ،ا عامً   74و 65ن هم فن

ً
ي    نممّ  44,109 إضافة

 هم فن

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

 

 تحليل البيانات 

 تمت مالحظة مايىلي   

ي القطاع الصحي بالتسجيل  -
ن فن ي ارتفاع نسب التسجيل. المنصة عىلبدأ العاملي 

 ، ما ساهم فن

البلديات بمساعدة   - ي نطاقها  بدأت بعض 
ن فن التسجيلالمقيمي  بلدية  ر منها  كنذ .  ا ن كان عددها قليل نسبيً إو   ،عىل 

ي قضاء جبيل  
ي بّينتبالط فن

ام جدي  الت  ن ونرى العمل عىل تهنئتها لتشجيع   شخًصا،  380، مع تسجيل  عن نشاط والي 

 . خرىالبلديات األ 

ن كإ - ن أما يدل عىل    ،و منخفضةأعداد المسجلة المسجلة كأولوية متوسطة  ولوية عالية يفوق األ أن نسب المسجلي 

ن قد تزيد عند أ ن لدى  لتباسأن االكما يشي  ذلك إىل   وصول اللقاح وبدء حملة التلقيح. عداد المسجلي  حول    المقيمي 

وطو  التسجيلمواعيد   ال يزال قائًما.  األولوياتتراتبية كل مرحلة بحسب وفق   هشر

ي  -
ي التسجيل فن

ي اللقاح منذ إطالق المنصة، إال أن المنصة شهدت ارتفاًعا تدريجًيا فن
ة التسجيل لتلق    رغم تراجع وتي 

ن   ة الزمنية بي  ي قامت بها وزارة االعالم بالتعاون مع وزارة الصحة  ، ما قد يعود إىل حشباط  10و  5الفي 
ملة التوعية الت 

ي عالمية حول اللقاح الاإل   ت والحمال العامة،  
 عن الالمعتقوم بها بعض وسائل اإل   ت 

ً
ي قامت بها نقابة ، فضًل

ندوة الت 

وس كورونا   ن حول في  ي اللقاح. واللقاحاتالمهندسي 
ن عىل تلق  ي تشجيع المقيمي 

ز أهمية التوعية فن  . وهنا تير
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احاتلتوصيات واالا  قت 

ح توص  بالتاىلي    العامة ة وزارة الصحةينقي 

كامل    بحملة توعية ليوم  م  ياللقاعية والنقابات المتواجدة  ذالتنسيق مع وزارة االعالم والمحطات التلفزيونية واإل  -

  ىل النقاباتإين ينتمون  ذفراد الألوخصوصية ا   كيفية ملء االستمارة،و تتناول كل ما يتعلق باللقاح لجهة التسجيل  

ي تعريف بالمراكز الو   واعيد التلقيح،، ولجهة كيفية حجز منيةملقوى العسكرية واأل او 
،  ها فيعطاء اللقاح  إ سيتم  ت 

و وتوضيح    خد اللقاح،أالمستندات الواجب اصطحابها عند  وتحديد    ىل حلقات إضافة  باإل ،  خد اللقاحط أشر

ن أتوعية من قبل   أ لتسليط الضوء عىلطباء اختصاصيي 
ّ
ي اللقاح للحد

 من انتشار الوباء.  همية تلق 

 سئلة األ جابات حول األ تعميم اإل  -
ً
ي قامت ب كير تداول

لتعاون العام باعدادها وزارة الصحة  إحول لقاح كورونا والت 

ن االطالع ، عالم ووسائل التواصل االجتماعي مع وزارة االعالم عىل البلديات ووسائل اإل  ليتستن لجميع المواطني 

 زالة مخاوفهم وتوضيح معلوماتهم حول اللقاح. وإل عليها 

ي اللقاح  -
 إىل مواقع  نات المحمولةالتلفو إىل  الرسائل النصيةبواسطة تعميم رابط منصة التسجيل لتلق 

ً
، إضافة

 التواصل االجتماعي ووسائل اإلعالم التقليدية. 

ي موضوع اللقاح من خالل وسائل  أتعميم    تكرار  -
ي وضعتها وزارة الصحة للمساعدة فن

رقام الخطوط الساخنة الت 

. اإل  االجتماعي التواصل  ووسائل  إىل    عالم   
ً
الضوء  إضافة عير  تسليط  التسجيل  وبمساعدتها إمكانية    البلديات 

ي اللقاح. كطريقة إضافية لل
 تسجيل لتلق 

ي القطاع العام ا -
ي لبنان ورابطة موظقن

جراء ندوات  إل لتنسيق مع االتحاد العماىلي العام وكافة النقابات الموجودة فن

ي اللقاح. 
ن اىل التسجيل لتلق   توعية حول اللقاح وحث المنتسبي 

ح   بالتاىلي    والبلديات  توصية وزارة الداخليةكما نقي 

ن ضمن النطاق البلدي عىل    تشجيعحث البلديات عىل   - ي اللقاح،المقيمي 
عن    إبالغهممن خالل    التسجيل لتلق 

ي التسجيللاستعداد البلدية 
 . لمساعدة فن

 


