
          
 التفتيش المركزي 

 المفتشية العامة الصحية،

 االجتماعية والزراعية

   األسبوع  التقرير 
  لبنان الثان 

 
 حول حملة اللقاح ف

 (20:00) 2021شباط  28و( 00:00شباط )  14  بي   

ي  
لبنان ف  ي 

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

ي مختلف المناطق اللبنانية. وعليه، تعمل   ةيحرص التفتيش المركزي عىل متابعة الخطة الوطنية ومراقب
تنفيذها ف 

الصحية العامة  متابعة ح و   المفتشية  يومي االجتماعية والزراعية عىل  التلقيح بشكل  البيانات    ،ملة  لوحة  بناًء عىل 

ة الممتدة بي    
. يغّطي هذا التقرير أول أسبوعي   من الحملة، أي الفير شباط،   28شباط و  14التفاعلية بالوقت الفعىلي

 . الثامنة مساءً لغاية الساعة 

 

-    
   حملة التلقيح بي   األسبوع األول والثان 

ي 
  اللقاحالتسجيل عىل المنصة لتلقر

814,500 
اكمي عدد المسّجلي   ال  عىل المنصة ير

 ها منذ إطالق

684,218 

لغاية   عىل المنصةعدد المسّجلي   

 نهاية األسبوع األول من حملة اللقاح 

425,039 

عشية  عىل المنصةعدد المسّجلي   

  إطالق حملة اللقاح

ي مختلف المراكز المعتمدة  
 التلقيح ف 

69,907 
 عىل المنصة المواعيد المحجوزة عدد

 منذ إطالق حملة اللقاح

15,234 
عىل  عدد المواعيد المحجوزة 

خالل األسبوع األول من المنصة 

 حملة ال

23,721 
عىل   عدد المواعيد المحجوزة 

ي من  المنصة
خالل األسبوع الثان 

 حملة ال
 

34,986   
اكمي  حي   الير

ّ
عير المنصة عدد الملق

 منذ إطالق حملة اللقاح

13,240 
حي   

ّ
خالل    عير المنصة عدد الملق

 األسبوع األول من حملة اللقاح

21,746 
حي   

ّ
خالل  عير المنصة  عدد الملق

ي من حملة اللقاح 
 األسبوع الثان 

 
ي لوحات البيانات 

 التفاعلية. المصدر: بيانات المنصة الواردة ف 

 

 

 

 

 

 



          
  عىل المنّصة جدول التلقيح حسب المراكز المعتمدة

عدد المواعيد  
المحجوزة لتاريخه 
ة   عبر المنصة للعشر

 أيام القادمة 

حي   
ّ
عدد الملق

اكم  خالل   البر
  عبر  

األسبوع الثان 
شباط   22المنصة )
ا  
ً
شباط   28 -صباح

)
ا
 ليًل

 مركز التلقيح

1,929 2,499 AUB Medical Center 

2,986 1,485 Hotel Dieu Hospital 

3,238 1,668 Al Roum Hospital 

2,101 1,178 Notre Dame Hospital Jubail 

1,183 869 LAU Medical Center - Rizk Hospital 

1,319 1,052 Saida Governmental hospital 

1,287 1,006 Tripoli Governmental hospital 

1,087 860 Nabih Berri Governmental hospital 

1,258 864 Zahle Governmental Hospital 

758 772 Al Rassoul Al Azam Hospital 

854 708 Baabda Governmental Hospital 

413 670 Rafick Hariri University Hospital 

564 686 Ain Wazein Hospital 

1,413 586 Bouar Public Hospital 

1,223 738 Hopital Libanais Geitaoui 

330 612 Al-Zahraa Hospital 

949 784 Halba Governmental hospital 

1,361 665 Hospital Haykal 

248 489 Makassed General Hospital 

845 577 Daher El Bachek Government Hospital 

750 509 Dar Al Amal University Hospital 

1,191 614 CHN 

395 498 Tebnin Governmental Hospital 

385 426 Siblin Hospital 

626 440 Jabal Amel Hospital 

519 397 Rachaya Governmental Hospital 

433 94 Cheikh Ragheb Harb Hospital 

276 0 Bent Jbeil Governmental Hospital 

12 0 Hermel Governmental Hospital 

 المجموع  21,746 29,934
 

ي 
 لوحات البيانات التفاعلية. المصدر: بيانات المنصة الواردة ف 

 



          
ي المرحلة األوىل ألف 

حي   حسب الفئة ف 
ّ
 توزي    ع الملق

 
ي لوحات البيانات التفاعلية. 

 المصدر: بيانات المنصة الواردة ف 

 

 

  حسب العمر  -
 
 التوزي    ع الجغراف

ي لبنان للعام    مسحأشار  
ته إدارة اإلحصاء المركزي إىل توزي    ع    2019-2018القوى العاملة واألحوال المعيشية لألرس ف 

ّ
الذي أعد

ي المحافظاتالمقيمي    
وت )  كالتاىلي :    بحسب الفئات العمرية ف  ي المحافظة من إجماىلي عدد سكان     7.8%بي 

نسبة كبار السن ف 

لبنان )مع  المحافظة(   النبطية )مع  5.3%تليها محافظة جبل  ثم محافظة  البقاع )مع  %5.1(،  ثم محافظة  ثم  %4.4(،   ،)

ي حي   سجلت محافظ4.1%محافظة لبنان الشماىلي )مع  
 (.  1.2%ة عكار النسبة األدن  )مع (، ف 

ر محافظ
ّ
ي يفّّس ذلك من جهة تصد

ي التلقيح  تر
وت ف  ي التسجيل  جبل لبنان وبي 

عير المنصة خالل األسبوعي   المنرصمي    كما ف 

ي عكار )مع %  18.3و%  43.4)مع % 
ي نسبة التلقيح ف 

ي لبنان(، مقابل تدن ّ
حي   ف 

ّ
من جهة اخرى  ( 2.6بالتواىلي من إجماىلي الملق

ي من يتجاوز عمرهم 
 عاًما.   75كما هو مبي ّ  أدناه، بما أن المرحلة الراهنة تعت 

 

ي لوحات البيانات التفاعلية. 
 المصدر: بيانات المنصة الواردة ف 

 

http://www.cas.gov.lb/images/Publications/Labour%20Force%20and%20Household%20Living%20Conditions%20Survey%202018-2019.pdf


          
 

  حسب الجنسيات والعمر عىل صعيد التسجيل -
 
 والتلقيح التوزي    ع الديمغراف

  2.9شخًصا من غي  اللبنانيي   اللقاح، أي بنسبة %  998 وبناًء عىل بيانات المنصة، تلقر خالل أول أسبوعي   من حملة اللقاح،   

لتاريخه.   حي   عير المنصة 
ّ
لبنان، حيث لم  و  من الملق ي 

اللبنانيي   المقيمي   ف   بي   غي  
ً
اللقاح خجوًل ي 

لتلقر ال يزال التسجيل 

 .  5%تتجاوز لتاريخه نسبة تسجيلهم عىل المنصة عتبة ال  

ي المرحلة الراهنة )أي األوىل ألفن  أن عدد اللبنانيي   الذي  تجدر االشارة اىل  
وط الحصول عىل اللقاح ف  حيث  :  يستوفون رسر

( يفوق بأشواط عدد هؤالء بي   غي     75تعود األولوية لألشخاص ذوي   ي القطاع الصحي
عاًما وما فوق، إىل جانب العاملي   ف 

، كما تشي  إليه األهرام ا ي  اللبنانيي  
تها إدارة اإلحصاء المركزي ف 

ّ
ي أعد

القوى العاملة واألحوال المعيشية   مسحلعمرية أدناه التر

ي لبنان للعام 
 .  2019-2018لألرس ف 

 
ي لبنان للعام  

 ، إدارة اإلحصاء المركزي. 2019- 2018المصدر: مسح القوى لقوى العاملة واألحوال المعيشية لألرس ف 

 

 

 

 

  تطوير  -
 
 المنصة  عمل ف

 

  اللقاح وهويته والتدقيق بالهوية قبل التلقيح -
من    أصبحت تعبئة الحقول المتعلقة بموافقة الشخص عىل تلقر

 الخصوصية المعتمدة عىل صفحات المنصة كافة.  ةعىل المنصة مع إضافة سياس التلقيح إلزاميةقبل مراكز 

  أربعة مراكز   -
الثان  يباشر  المنصة    عىل  مركزا جديدا انه اضيف    جديدة، كما انضمت إىل المنصة خالل األسبوع 

  جدول التلقيح عمله 
 
 حسب المراكز أعاله(. ابتداءا من األسبوع القادم )كما هو مبي ّ  ف

 

 

 

 

 

 

http://www.cas.gov.lb/images/Publications/Labour%20Force%20and%20Household%20Living%20Conditions%20Survey%202018-2019.pdf


          
 

  والتلقيح المخزونحركة  -

 

  21شباط ولغاية    14من تاري    خ    التلقيح،لمراكز  اللقاحات  لتسليم  وزارة الصحة العامة  بعد مراجعة بيانات سجالت  

اللقاحات اىل  ا  تبي   انه تم تسليم  ،2021شباط   غي  المعتمدة  عدد من المستشفيات والمراكز الصحية  عداد من 

 ، تلقيح طواقمها الطبية وهي بمعظمها تستقبل مرض  كورونا  بغيةوذلك   ،كمراكز للتلقيح

ي تقريرها عن حملة   المتنقلة، اتالعياد عجزة بواسطةالدور  كما جرى تلقيح افراد 
وقد اوردت وزارة الصحة العامة ف 

انها بصدد ادراج البيانات التفصيلية عن حركة التلقيح المنفذة بواسطة هذه   ،2021شباط   27اىل  13التلقيح من 

 . شخصا  3444وعددهم  العيادات المتنقلة عىل المنصة الوطنية

المتنقلة وبرمجة   اتوضع آلية لعمل العيادالصحة العامة بنوضي وزارة  الخطة،ولحسن سي  تنفيذ وحيث انه 

  كما وادراج  المنصة،حركتها عىل المنصة بحيث تكون المراكز المراد تلقيح افرادها قد سبق لهم ان تسجلوا عىل 

 جداول األشخاص الذين تلقوا اللقاحات حتر اليوم من خالل عمل العيادة المتنقلة عىل المنصة. 

حات  -   مقبر
 
   يش المركزيالتفتف

ي لقد لحظ
ي تقاريره عن االسبوع االول لعملية  ت المفتشية العامة الصحية ف 

حات    التلقيح  التفتيش المركزي ف  عدة مقير

ي وضعتها وزارة الصحة  
ي االستحصال عىل اللقاح    العامة،لحسن سي  الخطة الوطنية التر

وضمان العدالة المجتمعية ف 

ي معه االضاءة عىل    واالدارة،واعادة بناء الثقة بي   المواطن  
ي ما يقتض  نتائجه من  وقد كان تعاون وزارة الصحة ايجانر

: خالل الجدول   التاىلي

 

 وزارة الصحة العامة  التفتيش المركزي

 
االفراد تزويد التفتيش المركزي ببيانات مفصلة عن   -

ي كل
 . مركز  الذي تم تلقيحهم من خارج المنصة ف 

 

العمل عىل ادراج هذه البيانات  ت وزارة الصحة  أبد -
    3218المدرجي    عدد    المنصة. وقد بلغعىل  

ً
بيانا

 لحي   اعداد هذا التقرير.   12087من أصل 
 

المخزون عىل المنصة    إلدارةادخال التقرير اليومي   -
الئحة األشخاص الذين تلقوا  بي   مقارنة  لتسهيل ال

تسجلوا   الذي  هؤالء  الئحة  مع  المراكز  ي 
ف  اللقاح 

المنصة عىل  ا 
ً
موعد وعدد    وحجزوا  جهة،  من 

عدد   مع  ومالءمتها  مركز  لكل  المسلمة  اللقاحات 
التلقيح عىل    المحددة، المواعيد   أجل ضمان  من 

المن بيانات  قاعدة  ووفق  أساس  حرًصا،  صة 
، لتسهيل عمل المراقبة واخذ  األولويات المحددة

 .  االجراءات الفورية بالمخالفي  
 

لقد اصدرت وزارة الصحة العامة تقريرا عن حملة   -
تبي   فيه    2021شباط   27اىل  13التلقيح من 

مة   الحركة العامة للمخزون
ّ
بالكميات المسل

ي مخازن الوزارة
  واعداد الملقحي    والمتبقية ف 

 . وخارجها بمواعيد مسبقة عىل المنّصة  
 

وتجدر االشارة اىل ان هذه البيانات لم تدرج بعد  
 . وبصورة يوميةعىل المنّصة  

 



          
ام   - ي الخطة  المراكز  مراقبة الير 

باألولويات المحددة ف 
للقاح كو  الصحة    19فيدالوطنية  وزارة  قبل  من 

 ، وفق المراحل الملحوظة. العامة
 

ي تقريرها المشار   -
اوردت وزارة الصحة العامة ف 

ي اعاله مالحظة هامة اىل مراكز التلقيح  
اليه ف 

المعتمدة، بعدم التلقيح دون موعد مسبق عىل  
 المنّصة. 

ادراج العيادة المنتقلة عىل المنّصة وتنظيم عملها   -
 من خاللها. 

اوردت وزارة الصّحة العامة حركة العيادات  -
  تقريرهاالمتنقلة 
 
بلغ    المشار اليه اعاله بحيث ف

رتها 
ّ
ي وف

   ،3444 عدد اللقاحات التر
لهؤالء  التفصيلية  ادخال البياناتتعمل عىل   وأنها 

 . المنصةعىل األشخاص 

أحد   - حضور  لعدم  االستجابة  آلية  تنظيم 
أو   اللقاح  ي 

لتلقر ا 
ً
موعد حجزوا  الذين  األشخاص 

هدر  لتفادي  ة  األخي  اللحظة  ي 
ف  الموعد  إللغاء 

 . اتاللقاح
 

ي الوزارة   -
جرى التنسيق الشفهي مع المعنيي   ف 

 االمر. للتفكي  بآلية تقنية لتنظيم هذا 

 

 

ورة اعتماد المنصة الرسمية كاآللية الوحيدة لحملة التلقيح وزارة الصحة يتم العمل عىل توسيع التنسيق مع  كما  عىل ض 

  لبنان،
 
العامة او الخاصة وذلك من خالل    ف المال الخاص ببعض الجهات    ستمّول من 

اللقاحات التر حتر فيما يخّص 

   بالتلقيح. وضع آلية تنظم هذا المسار لضمان وحدة ورسمية الشهادات الخاصة 

 

 

 

 

 

 

ح    بناًء عىل ما تقدم، نقير

 

 

احات -   االقبر
 
 ف

 

 :  توصية وزارة الصحة العامة بالتاىلي

 

بوضع آلية لعمل العيادات المتنقلة وبرمجة حركتها عىل المنصة بحيث تكون المراكز المراد تلقيح افرادها قد    -1

جداول األشخاص الذين تلقوا اللقاحات حتر اليوم من خالل    كما وادراج  المنصة،سبق لهم ان تسجلوا عىل  

 عمل العيادة المتنقلة عىل المنصة. 

ي بذلك التوزي    ع عىل المراكز والعيادة المتنقلة، من أجل رصده ومراقبته   -2
مكننة حركة المخزون عىل المنصة ونعت 

. بالوقت   الفعىلي



          
التلقيح وذلك لضبط   -3 ي االسبوعي   االولي   من 

اللقاح من خارج المنصة ف  بيانات الذين تلقوا  ي ادراج 
االرساع ف 

اكمية عىل المنصة.   االعداد الير

ي لبنان من غي  لبنانيي   المق  تشجيع -4
ي اللقاح، مع التذكي  بحقهم بالتسجيل   يمي   ف 

عىل التسجيل عىل المنصة لتلقر

وذلك   الرسمية(،  المنصة  خالل  )من  المعتمدة  بشؤون باوباآللية  تعت   ي 
التر الدولية  المنظمات  مع  لتنسيق 

ي لبنان للعام    بمسحواالستعانة  ،  النازحي   
ته   2019- 2018القوى العاملة واألحوال المعيشية لألرس ف 

ّ
الذي أعد

  توزي    ع المقيمي   عىل األقضية بحسب الجنسية. فقد سجل قضا 
ّ
وت  إدارة اإلحصاء المركزي والذي يبي  ء بي 

(، ثم  29.5%(، ثم قضاء صيدا )مع  30%(، يليه قضاء عاليه )مع  30.9%النسبة األعىل من غي  اللبنانيي   )مع  

 (. 25.1%(، فقضاء الشوف )مع 25.8%قضاء بعبدا )مع 

والبلديات   -5 والقائمقامي    المحافظي    مع  ي  التنسيق 
وف  العمرية  الفئات  لجميع  التسجيل  تشجيع  عىل  للعمل 

 للوصول اىل المناعة المجتمعية.  عىل اهمية اخذ اللقاح ة المواطني   وتوعي   المناطق اللبنانيةمختلف 

ي لبنان،التشديد   -6
ورة اعتماد المنصة الرسمية كاآللية الوحيدة لحملة التلقيح ف  حتر فيما يخّص اللقاحات    عىل ض 

ي ستمّول من المال الخاص ببعض الجهات العامة او الخاصة وذلك من خال
ل وضع آلية تنظم هذا المسار التر

  بالتلقيح. لضمان وحدة ورسمية الشهادات الخاصة 

 

 

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

اًما بحق المواطني   بالوصول إىل المعلوماتهذا الرابطعىل   
 . ، الير

http://www.cas.gov.lb/images/Publications/Labour%20Force%20and%20Household%20Living%20Conditions%20Survey%202018-2019.pdf
https://impact.cib.gov.lb/home/dashboard/vaccine

