
          
  التفتيش المركزي

 المفتشية العامة الصحية 

 االجتماعية والزراعيةو 

ي لبنان الشهري التقرير 
 
 حول حملة اللقاح ف

 2021 حزيران شهر 

ي التفتيش المركزي  جتماعية والزراعية  وال   تعمل المفتشية العامة الصحية
وس  ة الخطة الوطنية  عىل متابعف  للتلقيح ضد فير

ي  ومراقب ،  19كوفيد  
يغّطي  .  بناًء عىل لوحة البيانات التفاعلية بالوقت الفعىلي بشكل يومي   مختلف المناطق اللبنانيةة تنفيذها ف 

ة الحملة لتاريخه، أي بير    هذا التقرير  ا   حزيران   30و  شباط   14طيلة فير
ً
كير  عىل    (،23:59اعة  لغاية السأي  ) ضمن شهر  مع الير

 . حزيران

ي اللقاح 
 التسجيل عىل المنصة لتلقر

1,835,915 
اكمي   ها منذ إطالقعىل المنصة عدد المسّجلير  الير

 

300,357 
 حزيران  عىل المنصة خالل شهر   عدد المسّجلير  

 

ي مختلف المراكز المعتمدة  
 التلقيح ف 

1,339,813 
اكمي  الجرعات  عدد   الير

435,791 
(  عدد  حير  بالكامل )أي الجرعتير 

ّ
 الملق

467,312 
حير  جزئًيا )أي الجرعة األوىل(  عدد 

ّ
 الملق

24% 
حير   نسبة

ّ
( من إجماىلي   الملق

بالكامل )أي الجرعتير 
ي اللقاح 

 حملة التلقيح منذ إطالق المسّجلير  لتلقر

25% 
حير   نسبة

ّ
جزئًيا )أي الجرعة األوىل فقط( من إجماىلي   الملق

ي اللقاح 
 حملة التلقيح منذ إطالق المسّجلير  لتلقر

ي لوحات البيانات التفاعلية. 
 المصدر: بيانات المنصة الواردة ف 

ا إذا ما كانت جرعة أوىل أو ثانية، وذلك بسبب    ر المذكو من أصل عدد الجرعات اإلجماىلي    جرعة  919  وجود تجدر اإلشارة إىل  *  
ً
ليس محدد

ي 
ي إدخال المعلومات عىل المنصة ف 

ي حالًيا عىل التدقيق بها. walk-inسياق تطبيق آلية الـ خطأ ف 
  . ويعمل الفريق التقن 

  



          
 لتسجيل عىل صعيد ا مالحظات 

ي    أشهر   ستة    بعد 
ونية للتسجيل لتلقر ي    28اللقاح )بتاريــــخ  عىل إطالق المنصة الكير

  خمسة أكير من  ، وبعد  (2021كانون الثان 

، أي ما يعادل  1,835,915 لتاريخهعدد المسّجلير  عىل المنصة  بلغ(، 2021شباط  14حملة التلقيح )بتاريــــخ  بدءعىل أشهر 

 بلغ العدد اإلجماىلي  يار أ  شهر عن   20% بنسبة ارتفاًعا 
.  1,535,551  حير 

ا
 مسجًّل

الماضية،   أشهر  الثالثة  خالل  منتظم  بشكل  التسجيل  ارتفاع  إىل   تصلو مع  التسجيل  المجمتع    % 39حواىلي    نسبة  من 

ي لبنان
ورة  مؤشر عىل وهذا    . 2022-2021خالل العام   المستهدف بالتلقيح ف  ي اللقاحتزايد الثقة باللقاح والقناعة بض 

 . تلقر

 

ة    عىل صعيد مالحظات   لتلقيح ا وتير

حير  بالكامل  
ّ
(  بلغت نسبة الملق ي اللقاح،  المسّج   من  24%)أي مع الجرعتيرْ 

ي حير   لير  عىل المنصة لتلقر
حير   لغبف 

ّ
ت نسبة الملق

.  25%  ا )أي الجرعة األوىل فقط(جزئيً  عىل مناعة   لتاريخه حواىلي نصف المسجلير  عىل المنصةحصل ، وعليهمن المسجلير 

ي  
ي    903,103)جزئية أو كاملة(، مع تلقر

، ل يزال نصف المسجلير  عىل المنصة بانتظار تلقر عىل األقل جرعة واحدة. وبالتاىلي

 الجرعة األوىل من اللقاح. 

حزيران   ي 
ف  المنجزة  اكمية  الير الجرعات  عدد  فبلغ  ملحوظ.  بشكل  حزيران  شهر  خالل  التلقيح  ة  وتير تحّسنت  عام،  بشكل 

ي أيار، أي ما يعادل ترسيًعا بنسبة    294,296جرعة، مقابل    548,091
اكمي  86% جرعة منجزة ف  . وعليه، بلغ عدد الجرعات الير

:   1,339,813لغاية تاريــــخ إعداد هذا التقرير   عة عىل الشكل التاىلي
ّ
 جرعة، وهي موز

اكمي لغاية نهاية شهر  نوع اللقاح  حزيران عدد الجرعات التر

 1,067,240 فايزر

ازينيكا   160,088 أستر

 V 100,373سبتونيك 

 9,608 سينوفارم

ي الجامعة اللبنانية
 
ازينيكا ف  1,035 أستر

 1,469 نوع اللقاح غتر محدد

 1,339,813 المجموع 

ثة المصدر: بيانات المنصة 
ّ
ي لوحات البيانات التفاعلية المحد

 الواردة ف 

 

 المزمنة مراض مالحظات بالنسبة لذوي األ 

منهم    498,758شخًصا. تلقر لتاريخه   786,705مراض مزمنة  الذين يعانون من أالمسجلير  عىل المنصة  األشخاص  بلغ عدد  

، شملت حملة التلقيح  عىل األقل الجرعة األوىل من األشخاص ذوي األمراض المزمنة. ومن ضمن هؤلء، أتّم    63%. وبالتاىلي

(، أي   256,444 من ذوي   37% وعليه، حواىلي من األشخاص ذوي األمراض المزمنة.  33%شخًصا عملية التطعيم )الجرعتير 

 األمراض المزمنة لم يتلقوا بعد أي جرعة. 

 



          
 حركة المخزون 

م لبنان لغاية تاريــــخ  
ّ
بناًء عىل جداول تسليم اللقاح جرعة من لقاح فايزر. و   1,373,586ما مجموعه    2021حزيران    28تسل

ي وردتنا من وزارة الصحة العامة بتاريــــخ
نجز لتاريخه  عىل مراكز التلقيح  ةجرع  1,174,404  توزيــــعتم  حزيران،    30  النر

ُ
، حيث أ

 جرعة من نوع فايزر.  199,182 وزارة الصحة العامة، فهي لكمية المتبقية لدى  جرعة من نوع فايزر. أما ا  1,067,240

 

حات   المقير

 : ح توصية وزارة الصحة العامة ما يىلي
   نقير

ورة دعوة جميع المسجلير  عىل المنصة من ذوي األ  -  . مراض المزمنةض 

 ا إ جل تلقيحهم جميعً أالعمل عىل تكثيف الدعوات للمسجلير  من  -
ّ
 مع نهاية شهر تموز. مكانيات رت اإل ذا توف

 

 

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

اًما بحق المواطنير  بالوصول إىل  هذا الرابطعىل موقع المنصة العام عىل   الير  التقارير    المعلومات. ،  كما يمكنكم الطالع عىل 

ها التفتيش المركزي عىل 
ّ
ي أعد

 . هذا الرابطاألسبوعية السابقة حول حملة التلقيح النر

https://impact.cib.gov.lb/home/dashboard/vaccine
https://impact.cib.gov.lb/home/dashboard/vaccine
https://impact.cib.gov.lb/home/dashboard/vaccine
https://www.cib.gov.lb/ar/reports-and-studies

