
          
 التفتيش المركزي

 المفتشية العامة الصحية، 

 االجتماعية والزراعية

  لبنان الرابع األسبوع  التقرير 
 
 حول حملة اللقاح ف

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

ي  مع  
ف  لبنان  ي 

ف  وس كورونا  في  التلقيح ضد  أول    2021شباط    14بداية حملة  فايزر، يحرص بعيد وصول  لقاح  من  دفعة 

ي  ومراقب ة الخطة الوطنية  عىل متابع  التفتيش المركزي 
. وعليه، تعمل المفتشية العامة  مختلف المناطق اللبنانيةتة تنفيذها ف 

يغّطي  . بناًء عىل لوحة البيانات التفاعلية بالوقت الفعىلي الصحية، االجتماعية والزراعية عىل متابعة حملة التلقيح بشكل يومي 

ة الممتدة بي    شهر أول    هذا التقرير   الثامنة مساًء. الساعة شباط، لغاية   آذار   41وشباط  14من الحملة، أي الفير

ي اللقاحالتس
  جيل عىل المنصة لتلقر

929,597   
اكمي  عىل  عدد المسّجلي   الير

 ها منذ إطالقالمنصة 

90,053   
اكمي عىل المنصةعدد المسّجلي     من   الير

 القطاع الصحي 

839,544   
اكمي عىل المنصةعدد المسّجلي     من   الير

 من خارج القطاع الصحي  الفئات األخرى 

 ومنهم  

109,288 
 عاًما 75عمرهم يتجاوز 

ي مختلف المراكز المعتمدة  
 التلقيح ف 

95,919 
اكمي  الجرعات  عدد  ي  الير

التر
منذ  عير المنصة أعطيت 
 حملة اللقاحإطالق 

17,729 
ي  عدد 

الجرعات الثانية من اللقاح التر

 )خالل األسبوع الرابع(أعطيت عير المنصة 

78,190 
ي  عدد 

الجرعات األوىل من اللقاح التر

 عير المنصة أعطيت 

 ها ومن 

16,268 
ي األسبوع الرابع 

 فقط ف 

ة ا ي وتي 
 لبنان لتلقيح ف 

10% 
حي    نسبة

ّ
اكمي  الملق عير  الير

من إجماىلي  المنصة 
ي  المسّجلي   

منذ  اللقاح لتلقر
 التلقيح حملة إطالق 

36,893   
حي   عير المنصةعدد 

ّ
من القطاع   الملق

، أي  الصحي

%41 
حي   

ّ
من القطاع    عير المنصةنسبة الملق

ي هذه الفئةمن إجماىلي المسّجلي    الصحي 
   ف 

57,248 
حي   عدد 

ّ
عير المنصة من كبار السن    الملق

 عاًما وما فوق(، أي 75)

%52 
حي   عير المنصة نسبة 

ّ
  من كبار السنالملق

ي من إجماىلي المسّجلي   
    هذه الفئة ف 

ي لوحات البيانات 
 التفاعلية. المصدر  بيانات المنصة الواردة ف 



          
 لتسجيل عىل صعيد ا مالحظات 

ب تدريجًيا من المليون مقيم. ب  ةد ال بد من اإلشا  المنصة، بحيث يقير ولكن إذا ما احتسبنا عدد    ارتفاع عدد المسّجلي   عىل 

ر بحواىلي  
ّ
ي لبنان والمقد

  خطة التلقيح الوطنية (، وعلًما أن  UNFPAوفق صندوق األمم المتحدة للسكان )  6,800,000السكان ف 

العامة   الصحة  وزارة  أطلقتها  ي 
إىل  تهالتر العام    70تلقيح %دف  السكان خالل  (،  4,760,000)أي حواىلي    2022-2021من 

.   20%فيتبي ّ  أن نسبة التسجيل لتاريخه ال تتجاوز  ي ما يىلي
 من المجمتع المستهدف. وقد يعود ذلك إىل عدة أسباب نعرضها ف 

ا. فبلغ  
ً
ي اللقاح عىل المنصة بي   فئات الشباب ضعيف

، ال يزال التسجيل لتلقر
ً
  60و   30عدد المسّجلي   من فئة الشباب )بي   أوًل

المنصة عىل  %  444,969  سنة(  يقارب  ما  أي  حجم    26شخًصا،  العمريةمن  الفئة  لبنان  هذه  ي 
بحواىلي    ف  ر 

ّ
يقد   الذي 

ا القوى العاملة    مسحمقيم، وفق    1,710,000 ته إدارة اإلحصاء المركزي   2019- 2018  ية لألس لمعيشواألحوال 
ّ
.  الذي أعد

ي التقرير األسبوعي الثالث، يبدو أن اللغ
نا ف  الفئة العمرية لناحية التسجيل عىل المنصة خالل  ه  ط ال يزال قائًما لدى هذوكما أسر

السن ) الصحي وكبار  القطاع  ي 
العاملي   ف  ي تقترص عىل 

التلقيح التر ي حي   أنه يشمل    75المرحلة األوىل من 
عاًما وما فوق(، ف 

 (. هناث، اضغط جميع المقيمي   من مختلف الفئات العمرية )لالطالع عىل التقرير األسبوعي الثال

ي اللقاح عىل المنصة بي   المقيم
. ثانًيا، ال يزال التسجيل لتلقر

ً
فبلغت نسبة المسّجلي   من غي  اللبنانيي      ي   غي  اللبنانيي   خجوًل

%4.9 %( السوريي    يشمل  ما   ،1.6%( الفلسطنيي     ،)1.6%( األخرى  والجنسيات  غي   1.7(،  المقيمي    نسبة  أن  وعلًما   .)

ر بحواىلي %
ّ
قد
ُ
ي لبنان ت

 من إجماىلي السكان ف 
  2019- 2018  ية لألس لمعيشواألحوال االقوى العاملة    مسحوفق    20اللبنانيي  

المركزي  اإلحصاء  إدارة  ته 
ّ
أعد وري  الذي  الرص  من    تشجيع، 

ً
وخاصة الهم،  والنازحي    الفلسطينيي    عىل  سوريي   الالجئي     ،

. التسجيل من خالل التنسيق  ي تعت  بشؤون النازحي  
 مع المنظمات الدولية التر

اللقاح عىل   ي 
اب إعادة فتح المدارس، ال يزال التسجيل لتلقر ا، ومع اقير

ً
ي القطاعي   الخاص والعام المنصة بي    ثالث

  المعلمي   ف 

. فقد 
ً
ي الرعاية الصحية، 26 بينهم   ،33,122  هم ضمن المسجلي   بلغ عدد خجوًل

 سنة.  75عمرهم يفوق  443و عامل ف 

ي قضاء 
ا. فقد بلغت نسبة التسجيل ف 

ً
ي بعض المحافظات واألقضية ضعيف

ي اللقاح عىل المنصة ف 
رابًعا، ال يزال التسجيل لتلقر

القضاء يضم حواىلي %  2%  عكار حواىلي   أن 
ي حي  

وفق    5ف  لبنان  العاملة    مسحمن سكان  ا القوى   ية لألس لمعيشواألحوال 

ته إدارة اإلحصاء المركزي  2018-2019
ّ
ي قضاء ا الذي أعد

ي حي      0.7%الضنية حواىلي  -لمنية. كذلك، بلغت نسبة التسجيل ف 
ف 

ي قضاء بعلبك حواىلي   2.4أن القضاء يضم حواىلي % 
ي حي     2%من سكان لبنان وفق المسح نفسه. وبلغت نسبة التسجيل ف 

ف 

 من سكان لبنان وفق المسح نفسه.  4أن القضاء يضم حواىلي %

ي لوحات البيانات التفاعلية لتوزي    ع ا
لمسجلي   حسب األقضية، ومسح القوى العاملة واألحوال المعيشية المصدر  بيانات المنصة الواردة ف 

 . حسب األقضية السكانلتوزي    ع  ، إدارة اإلحصاء المركزي2019-2018لألس 

https://www.unfpa.org/data/world-population/LB
https://www.moph.gov.lb/userfiles/files/Prevention/nCoV-%202019/Minister%20Presentation-Final-Jan%2028.pdf
http://www.cas.gov.lb/images/Publications/Labour%20Force%20and%20Household%20Living%20Conditions%20Survey%202018-2019.pdf
https://www.cib.gov.lb/sites/default/files/%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%94%D8%B3%D8%A8%D9%88%D8%B9%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB%20%D8%AD%D9%88%D9%84%20%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%AD%20%D9%81%D9%8A%20%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%20%D9%84%D8%BA%D8%A7%D9%8A%D8%A9%20%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%205%20%D8%A7%D9%93%D8%B0%D8%A7%D8%B1%202021%5B860%5D.pdf
http://www.cas.gov.lb/images/Publications/Labour%20Force%20and%20Household%20Living%20Conditions%20Survey%202018-2019.pdf
http://www.cas.gov.lb/images/Publications/Labour%20Force%20and%20Household%20Living%20Conditions%20Survey%202018-2019.pdf


          
 لتلقيحا   عىل صعيد مالحظات 

م  
ّ
ي رغم التقد ة التلقيح بطيئة،  النستر  ب، ال تزال وتي 

ً
حي    بلغت  أسابيع،   بعد أربعةحجم المجتمع المستهدف.  مقارنة

ّ
نسبة الملق

ي القطاع الصحي 
ي حي      41%   من العاملي   ف 

ي هذا القطاع، ف 
حي   من كبار السن  بلغت من إجماىلي المسّجلي   ف 

ّ
 %52  نسبة الملق

ي تصل إىل لبنان أسبوعًيا. غي  أنه تجدر  
اللقاحات التر ي هذه الفئة. وهذه نسب متدنية ترتبط بكمية 

من إجماىلي المسّجلي   ف 

ة التلقيح تطّورت من أسبوع إىل أسبوع اإل  ي شارة إىل أن وتي 
 عىل الشكل التاىلي    خالل الشهر الماض 

21,940 
ي أعطيت عدد 

عير   الجرعات التر

ي 
 المنصة خالل األسبوع الثان 

عن   55)أي مع ارتفاع بنسبة %

 األسبوع األول( 

25,862 
ي أعطيت عدد 

عير  الجرعات التر

 الثالث المنصة خالل األسبوع  
عن   18)أي مع ارتفاع بنسبة %

 ) ي
 األسبوع الثان 

33,997 
ي أعطيت عدد 

عير  الجرعات التر

 المنصة خالل األسبوع الرابع 
عن   31)أي مع ارتفاع بنسبة %

 ) ي
 األسبوع الثان 

ي لبنان، بدأت المراكز بإعطاء الجرعة الثانية من لقاح فايزر 
ي األسبوع الرابع من حملة التلقيح ف 

الرابع  سبوع األ   ه يبدو أنأن. غي   ف 

ز عىل الج
ّ
 فجاء    ة عىل حساب الجرعة األوىل، اني ث رعة الرك

ّ
 باألسابيع الماضية، حيث  حي   الجدد قلي عدد الملق

ً
 مقارنة

ً
  16,268ًل

وا الجرعة األوىل  شخًصا 
ّ
  كمية العلم أن  ، مع  رسعة الحصول عىل المناعة الجماعيةلوهذا ليس دليل عافية بالنسبة    . فقط تلق

ي الجرعة الثانية( عدد الملقّحي   بالكامل بلغو  . متدنية اللقاحات الموجودة
شخًصا    17,729لتاري    خ إعداد التقرير  )أي بعد تلقر

عوا 
ّ
    عىل الشكل التاىلي حسب الفئات توز

 
ي لوحات البيانات التفاعلي

 ة. المصدر  بيانات المنصة الواردة ف 

ي األسبوع الرابع، تم ر 
ي المرحلة الراهنة )   1,778د  صف 

،  عاًما وما فوق(  75حاالت التلقيح من خارج الفئة العمرية ذات األولوية ف 

 إىل  عاًما،    75تقّل أعمارهم عن  شخًصا    1,762ما يشمل  
ً
  70%  . عاًما حسب التسجيل  120تتجاوز أعمارهم  شخًصا    16إضافة

ه بالشوا من هذه الخروقات تعود للجرعات الثانية ي شهدها األسبوع األول مع ، ما يمكن تفسي 
إعطاء اللقاحات للذين  ئب التر

 . أي دون الحصول عىل حجز أو موعد مسبق، walk in لل  وفتح أبواب اعيدهم بمو من المنصة لم تصلهم رسائل 

م،  
ّ
 إىل ما تقد

ً
 من عداد سسباب صحية خالل األشخاص المرفوضي   أل تم رصد عدد كبي  من األإضافة

ً
بوع الرابع للتلقيح خاصة

الثانية ، توزعت   ي الجرعة 
ي حسب المنصة  عدادهم  أ الذين عليهم تلقر

ا كاآلنر ة الممتدة بي    . وهذا  ي الفير
  9لتفاوت الحاصل ف 

 . ملفت للنظر ويجب طلب توضيح بشأنه آذار  12و

44 
األشخاص المرفوضي    عدد 

 عير المنصة  
 آذار   9بتاري    خ 

35 
األشخاص المرفوضي    عدد 

 عير المنصة 

 آذار  10بتاري    خ  

102 
األشخاص المرفوضي    عدد 

 عير المنصة  

 آذار  11بتاري    خ 

419 
األشخاص المرفوضي    عدد 

 عير المنصة  

 آذار  12بتاري    خ 



          
األشخاص  كذلك،   اللقاح بسبب  ما هو مصي   ي 

الحضور لتلقر وس كورونا أو بالمرضصابتهم  إ الذين تخلفوا عن  بعد أن    بفي 

اللقاح،   ي 
لتلقر ة،  حان دورهم  اللقاح بعد فير ورة حصولهم عىل  عليهأال سيما لجهة ض  وما هي  ؟  و حفظ حقهم بالحصول 

 ؟اإلجراءات المطلوبة منهم حيال ذلك

 

 تلقيحل من حملة ا ما تحقق خالل األسبوع الرابع 

 وزارة الصحة العامة التفتيش المركزي

ي إدراج البيانات المفّصلة عن األفراد الذي تم  
اإلساع ف 

ي كل مركز، عىل المنصة. 
 تلقيحهم من خارج المنصة ف 

ا بيا 15,588تم إدراج 
ً
تم  ، تعود إىل  عىل المنصة الرسمية  ن

. تلقيحهم من خارج المنصة خالل   أول أسبوعي  

إدخال التقرير اليومي إلدارة المخزون عىل المنصة لتسهيل  
ي المراكز 

المقارنة بي   الئحة األشخاص الذين تلقوا اللقاح ف 
ا عىل المنصة  

ً
مع الئحة هؤالء الذي تسجلوا وحجزوا موعد

مع   من جهة، وعدد اللقاحات المسلمة لكل مركز ومالءمتها 
عدد المواعيد المحددة، وتسهيل عمل المراقبة وأخذ  

 .  اإلجراءات الفورية بالمخالفي  

تجدر اإلشارة إىل أن هذه البيانات لم تدرج بعد عىل  
 المنّصة. 

ي الخطة الوطنية  
ام المراكز باألولويات المحددة ف  مراقبة الير 

من قبل وزارة الصحة العامة، وفق المراحل   19-للقاح كوفيد
 حوظة. المل

 بالمنصة من قبل  
ً
اًما كامًل الحظنا خالل هذا األسبوع الير 

 المراكز . 

ي األسبوع   
اللقاح ف  الثانية للذين تلقوا  الجرعة  متابعة إعطاء 

ام موعد الجرعة الثانية.   األول من حملة التلقيح، وضمان احير
  سبوععطاء الجرعة الثانية من اللقاح مع بداية األإتم البدء ب

 الرابع. 

حات   المقير

ح   توصية وزارة الصحة العامة ما يىلي  نقير

ي المدارس الخاصة والرسمية لتمكينهم من معاودة التعليم   -
العمل عىل إمكانية رصد عدد من اللقاحات للمدّرسي   ف 

بية ا حضوريً   لتسهيل هذه العملية.   والتعليم العاىلي   بشكل آمن، والتنسيق مع وزارة الير

ة التلقيح للوصول إىل المناعة المجتمعية المرجوة.  - اد كمية أكير من اللقاحات، وذلك لترسي    ع وتي   العمل عىل استي 

ي  -
 إيضاح االسباب التر

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

ي يجب اتباعها   -
 ألشخاص  بالنسبة لإيضاح اآللية التر

ّ
سباب صحية، وحفظ خذ اللقاح أل فوا عن الحضور أل الذين تخل

 
ً
ي اللقاح الحق

ي تلقر
 ا. حقهم ف 

الصحية واالجتماعية والزراعية لضبط   - العامة  المفتشية  وبي    بينها  ما  ي 
النظر ف  والتنسيق وتبادل وجهات  التعاون 

ي تضعها الوزارة حاليً وتسهيل اآل
ي حال وجود أ) لخاصةعطاء اللقاح لبعض الفئات اإ بغية  ا لية التر

 مراض مزمنة(. ف 

 

 

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

اًما بحق المواطني   بالوصول إىل المعلومات. هذا الرابطعىل موقع المنصة العام عىل   ، الير 

https://impact.cib.gov.lb/home/dashboard/vaccine

