
          
 التفتيش المركزي

 المفتشية العامة الصحية،

 االجتماعية والزراعية

  لبنان الخامس األسبوع  التقرير 
 
 حول حملة اللقاح ف

 (20:00) 2021 آذار  19و( 00:00شباط ) 14 بي   

وس  مع  ي بداية حملة التلقيح ضد في 
 
ي لبنان ف

 
بعيد وصول أول دفعة من لقاح فايزر، يحرص التفتيش  2021شباط  14كورونا ف

ي  ةومراقبة الخطة الوطنية عىل متابع المركزي
 
امة الصحية، . وعليه، تعمل المفتشية العمختلف المناطق اللبنانيةتنفيذها ف

  يغّطي هذا التقرير  . لوحة البيانات التفاعلية بالوقت الفعىلي  بناًء عىلاالجتماعية والزراعية عىل متابعة حملة التلقيح بشكل يومي 

ة الحملة لتاريخه،  ة الممتدة بي   طيلة فير
 الثامنة مساًء. الساعة شباط، لغاية  آذار  19وشباط  14أي الفير

ي اللقاح
  التسجيل عىل المنصة لتلقر

957,738 
اكمي   عىلعدد المسّجلي   الير

 هامنذ إطالقالمنصة 

95,339 
اكمي عىل المنصةعدد المسّجلي    ن م الير

 القطاع الصحي 

862,399 
اكمي عىل المنصةعدد المسّجلي    ن م الير
 من خارج القطاع الصحي  الفئات األخرى

 ومنهم

111,666 
 عاًما 75يتجاوز عمرهم 

  عير المنصةالتلقيح 

135,304 
اكمي الجرعات عدد  ي أعطيت عير المنصةالير

 التر

17,732 
اكمي الجرعات عدد  ي أعطيت من خارج المنصةالير

م وت التر
ا
ً
 إدراجها عىل المنصة الحق

ي مختلف المراكز المعتمدة 
 
 التلقيح ف

153,036 
اكمي الجرعات عدد  ي أعطيت الير

 حملة اللقاحمنذ إطالق التر

42,970 
حي   بالكامل )أي عدد 

ّ
حملة منذ إطالق ( الجرعتي   الملق

 اللقاح

67,096 
حي   جزئًيا )أي الجرعة األوىل( عدد 

ّ
حملة منذ إطالق الملق

 اللقاح

4% 
حي    نسبة

ّ
( من إجماىلي  الملق

بالكامل )أي الجرعتي  
ي اللقاح 

 حملة التلقيحمنذ إطالق المسّجلي   لتلقر

7% 
حي    نسبة

ّ
جزئًيا )أي الجرعة األوىل فقط( من إجماىلي  الملق

ي اللقاح 
 التلقيححملة منذ إطالق المسّجلي   لتلقر

ي لوحات البيانات التفاعلية. 
 المصدر: بيانات المنصة الواردة ف 

 



          
ة ا ي وتي 

 
ي المرحلة األوىل ألف لبنانلتلقيح ف

 
 ف

 عاًما وما فوق( 75سن )كبار ال القطاع الصح  

19,546 
حي   بالكامل )أي عدد 

ّ
الملق

) من القطاع  الجرعتي  
 الصحي 

11,090 
حي   جزئًيا )أي عدد 

ّ
الملق
األوىل فقط( من الجرعة 

 القطاع الصحي 

21,425 
حي   بالكامل )أي عدد 

ّ
الملق

( من كبار السن  الجرعتي  

46,232 
حي   جزئًيا )أي عدد 

ّ
الملق

الجرعة األوىل فقط( من  
 كبار السن

%21 
حي    نسبة

ّ
 بالكامل )أي الملق

( من القطاع  الجرعتي  
الصحي من إجماىلي 

ي هذه الفئة
 
 المسّجلي   ف

%12 
حي    نسبة

ّ
جزئًيا )أي  الملق

من  الجرعة األوىل فقط(
من إجماىلي  القطاع الصحي 

ي هذه الفئة
 
 المسّجلي   ف

%19 
حي    نسبة

ّ
 بالكامل )أي الملق

( من    كبار السنالجرعتي  
ي 
 
من إجماىلي المسّجلي   ف

 هذه الفئة

%41 
حي    نسبة

ّ
جزئًيا )أي  الملق

الجرعة األوىل فقط( من  
كبار السن من إجماىلي 

ي هذه
 
 الفئة المسّجلي   ف

ي لوحات البيانات التفاعلية. 
 المصدر: بيانات المنصة الواردة ف 

 

 لتسجيلعىل صعيد امالحظات 

ب  ي اللقاح عدد المسّجلي   عىل المنصة يقير
ي من المليون لتلقر   3% ز ، إال أن نسبة االرتفاع لم تتجاو بشكل تدريحر

ً
مقارنة

ي حيث بلغ عدد المسجلي   
ر بحواىلي و  شخًصا.  929,597باألسبوع الماض 

ّ
ي لبنان والمقد

 
إذا ما احتسبنا عدد السكان ف

ي أطلقتها وزارة الصحة  خطة التلقيح الوطنية(، وعلًما أن UNFPAوفق صندوق األمم المتحدة للسكان ) 6,800,000
التر

فيتبي ّ  أن نسبة التسجيل (، 4,760,000)أي حواىلي  2022-2021من السكان خالل العام  70تلقيح %تهدف إىل العامة 

 من المجمتع المستهدف.  20%لتاريخه لم تتجاوز بعد 

 

 لتلقيحا عىل صعيد مالحظات 

ة التلقيح خالل األسبوع الخامس بنسبة  ي تم إعطاؤهم  12%ارتفعت وتي 
 باألسبوع الرابع، فقد بلغ عدد الجرعات التر

ً
مقارنة

ي األسبوع الخامس 
 
 بـ  38,735ف

ً
ي األسبوع الرابع.  34,631مقارنة

 
 ف

(  لتاريخه، استفاد  ي فقط من  20%حواىلي من التلقيح بالكامل )أي الجرعتي  
 
ي األشخاص المسّجلي   ف

المرحلة األوىل ألف التر

ي القطاع الصحي وكبار السن )
 
ي المرحلة األوىل ألف  28%يضاف إليهم و  عاًما وما فوق(.  75تشمل العاملي   ف

 
من المسّجلي   ف

ي )أي الجرعة األوىل فقط(.  استفادوا 
 من التلقيح بشكل جزئ 

حي    الجرعة الثانية من اللقاح، غي  أنهاستمر خالل األسبوع الخامس إعطاء 
ّ
شخًصا  14,010اقترص عىل  الجدد عدد الملق

 من رسعة الوصول إىل المناعة المجتمعية، مع األخذ بعي   االعتبار  
ّ
وا الجرعة األوىل، ما يحد

ّ
 لموجودةكمية اللقاحات افقط تلق

اب وصول دفعات لقاح  ع أن يتحّسن ذلك مع اقير
ّ
 جديدة من أنواع أخرى. متدنية. ومن المتوق

ي األسبوع ال
 
ي المرحلة الراهنة )حالة  918رصد ، تم خامسف

 
 . عاًما وما فوق( 75تلقيح من خارج الفئة العمرية ذات األولوية ف

ه بما شهدهمن هذه الخروقات تعود للجرعات الثانية %90 إعطاء اللقاحات للذين لم  األسبوع األول مع  ، ما يمكن تفسي 

 . أي دون الحصول عىل حجز أو موعد مسبق، walk inللـوفتح أبواب اعيدهم بمو من المنصة تصلهم رسائل 

https://www.unfpa.org/data/world-population/LB
https://www.moph.gov.lb/userfiles/files/Prevention/nCoV-%202019/Minister%20Presentation-Final-Jan%2028.pdf


          
 إىل ما تقدم، هناك 

ً
ي األسبوع الخامس،  2,665إضافة

 
وا عىل مواعيدهم ف ي  70%شخًصا لم يحرص 

منهم كان موعدهم لتلقر

 يطرح ذلك الجرعة الثانية. 
ً
، ما يستدعي قيام وزارة الصحة العامة تتبع هذه الظاهرة  هؤالءحول أسباب عدم حضور  تساؤل

  ومعالجة مسبباتها . 

ي األسبوع نفسه،
 
من هذه الحاالت تعود لألشخاص الذين  68%. سباب صحيةأل شخًصا  615تم رفض التلقيح لـ  كذلك، وف

ي معه قيام وزارة الصحة العامة ح
ي الجرعة الثانية، االمر الذي يقتض 

 الذيمصي  األشخاص  بمعالجةان موعدهم لتلقر
 
فوا ن تخل

ي اللقاح بسبب 
وس كورونا أو بالمرضصابتهم إعن الحضور لتلقر ي اللقاح،  بفي 

ورة  سيما بعد أن حان دورهم لتلقر لجهة ض 

ة،   . و حفظ حقهم بالحصول عليهأحصولهم عىل اللقاح بعد فير

 

حات  المقير

ح  : نقير  توصية وزارة الصحة العامة ما يىلي

ي  -
 إيضاح االسباب التر

ّ
 . الخامس سبوعت اىل ارتفاع عدد الذين تم رفض تلقيحهم خالل األ أد

ي يجب اتباعها  -
 بالنسبة لإيضاح اآللية التر

 
معالجة ة، و سباب صحيخذ اللقاح أل فوا عن الحضور أل ألشخاص الذين تخل

 
ً
ي اللقاح الحق

ي تلقر
 
 ا. حقهم ف

ي التفتيش المركزي المفتشية العامة الصحية واالجتماعية والزراعية  معالتعاون والتنسيق  -
 
لية تسهيل اآللضبط و ف

ي تضعها الوزارة حاليً 
ي حال وجود أ) عطاء اللقاح لبعض الفئات الخاصةإبغية  ا التر

 
 مراض مزمنة(. ف

ون -  ية. ادراج حركة المخزون وعملية توزيــــع الجرعات عىل المراكز بشكل مفصل عىل المنصة االلكير

ح  عىل وزارة الصحة العامة التنسيق مع التفتيش المركزي وتعاونية الموظفي   والضمان االجتماعي بشأن عملية تلقيح كما نقير

ي ومستخدمي االدارات والمؤسسات العامة فيما 
:  موظق   يتضمن التاىلي

ي اللقاح للموظفي   الموكل اليهم مهام تحتم عليهم التماس المبارس   -
ثالث  فئات:  مع المواطني   بتحديد االولوية لتلقر

، متوسط، منخفض.   عاىلي

ي القطاع العام وذلك لضمان تحصي   الموظفي   
 
 بتأمي   اللقاح لهم ومعاودة نشاط المرفق العام ومتابعة خدمة ف

ً
صحيا

ي القطاع العام. المواطني   بشكل آمن
 
 ، وتنظيم عملية التلقيح ف

 

ي لبنان، يمكنكم االطالع عىل لوحة البيانات التفاعلية المتوفرة 
 
وس كورونا ف للمزيد من التفاصيل حول حملة التلقيح ضد في 

اًما بحق المواطني   بالوصول إىل المعهذا الرابطعىل موقع المنصة العام عىل   
قارير كما يمكنكم االطالع عىل الت  لومات. ، الير

ها التفتيش المركزي عىل  ة حول حملة التلقيحاألسبوعية السابق
ّ
ي أعد

 . هذا الرابطالتر

https://impact.cib.gov.lb/home/dashboard/vaccine
https://www.cib.gov.lb/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D9%88%D8%B9%D9%8A-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%AD

