
          
 التفتيش المركزي

 المفتشية العامة الصحية، 

 االجتماعية والزراعية

ي لبنان الشهري التقرير 
 
 حول حملة اللقاح ف

 ( 59  23)  2021نيسان  30و( 00:00شباط ) 14 بي   

ي  مع  
ي لبنان ف 

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

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

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

ة الح  هذا التقرير  ا )أي    نيسان  30وشباط    14ملة لتاريخه، أي بي    طيلة فير
ً
كي   عىل    (،59 23اعة  لغاية السضمن شهر  مع الير

ي  نيسان المنرصم.  
ازينيكا ف  ي القطاع الخاص  آذار   25ومع وصول الدفعة األوىل من لقاح أسير

  يتطّرق ،  وإطالق حملة التلقيح ف 

ا  
ً
  . مختلف أنواع اللقاح إىلالتقرير أيض

ي اللقاح التسجيل عىل المن 
 صة لتلقر

1,259,186 
اكمي  عىل  عدد المسّجلي   الير

 ها منذ إطالقالمنصة 

94% 
اللبنانيي   عىل المنصة من  المسّجلي    نسبة

 إجماىلي المسّجلي   

6% 
غي  اللبنانيي   عىل المنصة  المسّجلي    نسبة

 من إجماىلي المسّجلي   

 التلقيح  

467,560 
اكمي  الجرعات  عدد  ي أعطيت عير  الير

 المنصةالتر

20,840 
اكمي  الجرعات  عدد  ي أعطيت من خارج المنصةالير

وتم   التر
ا
ً
 إدراجها عىل المنصة الحق

ي مختلف المراكز المعتمدة  
 التلقيح ف 

488,400 
اكمي  الجرعات  عدد  ي أعطيت الير

 حملة اللقاح منذ إطالق التر

172,830 
( عدد  حي   بالكامل )أي الجرعتي  

ّ
حملة  منذ إطالق الملق

 اللقاح

142,740 
حي   جزئًيا )أي الجرعة األوىل( عدد 

ّ
حملة منذ إطالق الملق

 اللقاح

14% 
حي    نسبة

ّ
( من إجماىلي   الملق

بالكامل )أي الجرعتي  
ي اللقاح 

 حملة التلقيح منذ إطالق المسّجلي   لتلقر

11% 
حي    نسبة

ّ
جزئًيا )أي الجرعة األوىل فقط( من إجماىلي   الملق

ي اللقاح 
 حملة التلقيح منذ إطالق المسّجلي   لتلقر

ي لوحات البيانات التفاعلية. 
 المصدر  بيانات المنصة الواردة ف 

  



          
 لتسجيل عىل صعيد ا مالحظات 

ي اللقاح    أكير من ثالثة أشهر بعد  
ونية للتسجيل لتلقر ي    28)بتاري    خ  عىل إطالق المنصة االكير

الثان    ىلي حوا ، وبعد  (2021كانون 

التلقيح )بتاري    خ  ثالثة أشهر  ال إطالق حملة  اللقاحلتاريخه    بلغ(،  2021شباط    14عىل  ي 
لتلقر المنصة  المسّجلي   عىل   عدد 

 بلغ العدد اإلجماىلي  شهر آذار  عن    20%بنسبة    أي ما يعادل ارتفاًعا ،  شخًصا  ,186,2591
ي    1,045,374حي  

  التقرير كما ذكرنا ف 

 السابق.  

ي لبنان إىل أكير من  
ي لبنان  26%وبذلك، تصل نسبة التسجيل ف 

  ، 2022-2021خالل العام    من المجمتع المستهدف بالتلقيح ف 

ي أطلقتها وزارة الصحة العامة، أي حواىلي   خطة التلقيح الوطنية من السكان بحسب    70%والذي يعادل  
ما  إذا   4,760,000التر

ر بحواىلي  
ّ
ي لبنان مقد

 (. UNFPAوفق صندوق األمم المتحدة للسكان ) 6,800,000احتسبنا أن عدد السكان ف 

م الملحوظ،  وعىل  
ّ
ي اللقاح  أن    إالالرغم من هذا التقد

 زال  يال  التسجيل عىل المنصة لتلقر
ً
،  خجول  بي   المقيمي   غي  اللبنانيي  

ي لبنان
 بحجم هذه الفئة ف 

ً
ر بحواىلي %  مقارنة

ّ
  2019- 2018 ية لألس لمعيشواألحوال ا القوى العاملة  مسح وفق  20الذي ُيقد

ته إدارة اإلحصاء المركز 
ّ
من إجماىلي المسّجلي   عىل المنصة،    6%انيي   عتبة ال   ن . فلم تتجاوز نسبة المسّجلي   غي  اللبي الذي أعد

د هنا  .  من الجنسيات األخرى(  2سوريي   و% 2فلسطنيي   و%  2%  ها ضمن ومن  
ّ
ا  ونشد

ً
ورة تشجيع المقيمي   غي   مجدد عىل ض 

التسجيل المرجوة  اللبنانيي   عىل  اللقاح من أجل الوصول إىل المناعة المجتمعية  ي 
 لتلقر

ً
الفلسطينيي    الالجئي    بي      ، وخاصة

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

 

ة    عىل صعيد مالحظات   لتلقيح ا وتي 

حي   بالكامل  ما يقارب الثالثة أشهر بعد 
ّ
( عىل إطالق حملة التلقيح، بلغت نسبة الملق لي    من المسّج  14% )أي مع الجرعتي ْ 

ي اللقاح، 
ي حي   عىل المنصة لتلقر

حي   جزئيً ف 
ّ
.   11%  ا )أي الجرعة األوىل فقط(بغلت نسبة الملق  من عدد المسجلي  

ي لبنان وفق خطة التلقيح الوطنية 70إذا أخذنا بعي   االعتبار المجتمع المستهدف بالتلقيح ككل ) %ولكن 
كما    من المقيمي   ف 

تتجاوز  ذكرنا أعاله بالكامل ال  حي   
ّ
الملق حي   جزئًيا ال    4% (، يتبي ّ  أن نسبة 

ّ
الملق المستهدف، ونسبة  المجتمع  إجماىلي  من 

ي أن المناعة المجتمعية ال تزال بعيدةوعليه، منه.   3%تتجاوز 
ة التلقيح بطيئة، ما يعت  ي لبنان، ال تزال وتي 

مع العلم أن عدد   ف 

وس كورونا منذ   ي  حالة  526,578لتاريخه بلغ حواىلي    2020شباط    21الذين أصيبوا بفي 
  تقرير ترّصد العدوى ، وفق ما ورد ف 

 . 2021نيسان  30الصادر عن وزارة الصحة العامة بتاري    خ  

 

 حسب مختلف أنواع اللقاح لتلقيحا   عىل صعيد مالحظات 

ي  مع
ازينيكا ف  ي خطة التلقيح الوطنية، أي تلك   25وصول الدفعة األوىل من لقاح أسير

آذار، تنوّعت أنواع اللقاح المستخدمة ف 

المستهدفة.   الفئات  ي المراكز المعتمدة من قبل وزارة الصحة العامة، وفق 
ا ف 
ً
ي يمكن االستفادة منها مجان

يستخدم لقاح التر

ي القطاع الصحي 
ي الفئة العمرية  فايزر للعاملي   ف 

ي الفئة العمرية    65، وجميع األشخاص ف 
- 55وما وفق، وجميع األشخاص ف 

ازينيكا، فيستخدم لالذين يعانون من أمراض مزمنة. أما لقاح  64 ي الفئة العمرية أسير
ولألشخاص المعنيي      64-55ألشخاص ف 

ة التلقيح.  خدمات القطاع العام من وزارات ومؤسسات وإدارات. ساهم هذا ي  بتسي  ي ترسي    ع وتي 
ي مصادر اللقاح ف 

 التنّوع ف 

 

https://www.cib.gov.lb/sites/default/files/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1%20%D9%86%D8%B5%D9%81%20%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%8A%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%202%20%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%A7%D9%86%202021.pdf
https://www.moph.gov.lb/userfiles/files/Prevention/nCoV-%202019/Minister%20Presentation-Final-Jan%2028.pdf
https://www.unfpa.org/data/world-population/LB
http://www.cas.gov.lb/images/Publications/Labour%20Force%20and%20Household%20Living%20Conditions%20Survey%202018-2019.pdf


          

406,919 
اكمي من نوع فايزر  عدد   الجرعات الير

 منذ إطالق حملة التلقيح 
31,969 

ازينيكا  عدد  حي   من نوع أسير
ّ
 الملق

 منذ إطالق حملة التلقيح 
ي الجامعة اللبنانية باستثناء)

ازينيكا ف  المفّصل   التلقيح بأسير
 ( أدناه

242,541 
الجرعات األوىل من  عدد 

خالل شهر  لقاح فايزر 
 المنرصم  نيسان

164,378 
من   الجرعات الثانيةعدد 

لقاح فايزر خالل شهر  
 المنرصم  نيسان

ي لوحات البيانات 
 
 التفاعلية. المصدر  بيانات المنصة الواردة ف

 
ّ
حي   الذين يتلق

ّ
حي   بالكاملتبي   أن حجم الملق

ّ
 بحجم الملق

ً
(  ون الجرعة األوىل ارتفع بشكل ملحوظ مقارنة ،  )أي مع الجرعتي ْ 

ازينكا وذلك يعود من جهة إىل  ة التلقيح بأسير ، ومن جهة أخرى إىل قرار وزارة الصحة العامة الصادر  2021آذار    29منذ  مباسر

ي  
الثانية من لقاحنيسان والرامي إىل    13ف  )لألشخاص    أسابيع من الجرعة األوىل  خمسةبعد    فايزر إىل ما   تأخي  إعطاء الجرعة 

 نيسان(.   15الذين تلقوا الجرعة األوىل بعد 

م الملحوظ، 
ّ
ة  غي  أن و عىل الرغم من هذا التقد ا تي 

ً
ازينيكا ال تزال بطيئة جد ل تلقيح يبلغ التلقيح بأسير

ّ
جرعة   1,300، مع معد

ي اليوم الواحد. 
اوح عدد ف  بي     ،جرعة 6,703و 5,379بي    –الجامعة اللبنانية باستثناء  – اإلجماىلي من هذا النوعالجرعات   فير

. ثم ارتفع إىل    18و  12نيسان( واألسبوع التاسع )   11و   5)بي    من حملة التلقيح  األسبوع الثامن     10,457نيسان( عىل التواىلي

ي األسبوع العاسر )بي    
ي األسبوع الحادي    3,120نيسان(، قبل أن ينخفض بشكل ملحوظ إىل    25و  19جرعة ف 

جرعة فقط ف 

ازينيك  عدد منإقفال    حي   تم نيسان(    30و  26عرسر )بي     ي    وزارة الصحة العامةأعلنت  قد  ف  ا. المراكز المخصصة ألسير
  26ف 

ة مراكز  نيسان عن   كة لمن  الكميات الموعودة  يم  تسلتأخر  نتيجة  إغالق عرسر ي الموعد المتفق عليه مع الرسر
ازينيكا ف  قاح أسير

   ،الوكيل
ً
ي الشحنة األوىلوبعد نفاد معظم الكميات المستلمة سابق

ى ذلك إىل  .  ا ف 
ّ
ي  وأد

ة التلقيحو تراجع ملحوظ ف  ازينيكا ب  تي   . أسير

 

 مالحظات عىل صعيد االشخاص الذين يعانون من امراض مزمنة  

لي      عدد المسجّ
 اإلجمالي 

عدد الجرعات  
 األول

نسبة التلقيح  
بالجرعة األول  
 من التسجيل

عدد الجرعات  
 الثانية 

نسبة التلقيح  
بالجرعة الثانية  
 من التسجيل

مختلف الفئات العمرية  األشخاص من  
 الذين يعانون من أمراض مزمنة

533,076 162,367 30% 102,408 19% 

ي الفئة العمرية  
 
  64-55األشخاص ف

 الذين يعانون من أمراض مزمنة
159,845 10,024 6% 5,045 3% 

األشخاص من مختلف الفئات العمرية  
الذين يعانون من الرسطان أو أمراض 

 أو ضعف ىلالكالكىل المزمنة وزرع  
 المناعة 

59,112 18,185 31% 11,538 20% 

ي األشخاص  
 
  64-55 الفئة العمرية  ف

الذين يعانون من الرسطان أو أمراض 
أو ضعف   الكىلالكىل المزمنة وزرع  

 المناعة 

16,444 1,165 7% 599 4% 

 

 



          
ف عن 

ّ
ي اللقاحالتخل

 مواعيد تلقر

في   
ّ
التلقيح )أي بي      بلغ عدد المتخل الثامن من حملة  األسبوع    46%،  شخًصا   3,243نيسان(    11و  5عن مواعيدهم خالل 

ي األسبوع التاسع    م منهم كان موعده 
ازينكا. كذلك، ف  عدد  بلغ  نيسان(،    18و  12بي    أي  )  من الحملة للحصول عىل لقاح أسير

مواع  في   عن 
ّ
لقاح  منهم    46%شخًصا،    2,604هم  يدالمتخل للحصول عىل  موعدهم  ازينيككان  ل  أسير

ّ
معد وعليه، يصل  ا. 

في   عن مواعيدهم 
ّ
ي اليوم الواحد.  500إىل أكير من خالل النصف األول من شهر نيسان المتخل

 شخص ف 

ي شهدت حاالت عديدة من  نيسان    16و  12بي    قام التفتيش المركزي  إزاء هذه الظاهرة،  
بالتواصل مع عينة من المراكز التر

ف  
ّ
ي اللقاحالتخل

ة الممتدة بي     عن الحضور لتلقر ي الفير
أشار  وقد  ، للوقوف معها عن أسباب ذلك وآلية معالجته.  نيسان  9و  5 ف 

ف عن موعد اللقاح أمر طبيعي يحصل بنسبة %أن  إىل  أحدها  
ّ
ي حي   أضاف مركز  حول العالم   8التخل

آخر أنه يقوم باستدعاء  ، ف 

. بالتوازي مع ذلك،  لليوم    مواعيد األشخاص الذين كانوا قد حجزوا   التاىلي ا لتقّصي أو األسبوع 
ً
التفتيش المركزي استبيان   أجرى 

 مع األشخاص المعنيي    وفهم أسبابه  مسألة التغّيب عن المواعيد 
ً
ة فوا   62. فتم التواصل مع عينة من مباسر

ّ
شخًصا مّمن تخل

ي اللقاح بي    
ي    9و  5عن موعدهم لتلقر

ا للتلقيح  مركًزا   26عينة من  نيسان ف 
ً
ازينيكا ت  معتمد ص الرسم    . تنوّع بي   فايزر وأسير

ّ
يلخ

ي الوارد أدناه نتائج االستبيان. 
 البيان 

 
ي اللقاح  62مع عينة من  استبيانالمصدر  

فوا عن موعدهم لتلقر
ّ
ي عينة من   16و 12بي   شخًصا مّمن تخل

 للتلقيح.   مركًزا  26نيسان ف 

اززينكا،   ي الجرعة األوىل من  من    أظهر االستبيان مع العينة المحددة عىل صعيد لقاح أسير
األشخاص الذين كان موعدهم لتلقر

اززينكا   أسير التغيّ منهم    56%أن  لقاح  بسبب  الموعد  ايدة  المخاوف  بوا عن  آثار  لديهم  مير  الثقة    ة الجانبي   اللقاحمن  وعدم 

وس كورونا )أل 16% و . هسالمت ب وس أو ظهور عوارضه أو مخالطة مصاب قبل الموعد(أي  سباب متعلقة بفي  ،  اإلصابة بالفي 

من األشخاص    6%. تجدر اإلشارة إىل أن  بسبب ظروف طارئة  6%و  بسبب مشاكل صحية أخرى طرأت قبل الموعد   13%  و 

اززينكا  ا للجرعة األوىل من أسير
ً
ي القطاع    الذين حجزوا موعد

تغّيبوا عن موعدهم بعدما استطاعوا تأمي   لقاح من نوع آخر ف 

 الخاص. 

ي الجرعة األوىل من لقاح  من  أظهر االستبيان مع العينة المحددة  أما عىل صعيد لقاح فايزر،  
األشخاص الذين كان موعدهم لتلقر

وس كورونا هم  من  47%أن    فايزر   ق بفي 
ّ
وس أو ظهور عوارضه أو مخالطة مصاب قبل    تغّيبوا ألسباب تتعل )أي اإلصابة بالفي 

ي اللقاح أو التأخر عن الكألسباب أخرى  %  12منهم بسبب مشاكل صحية، و  29%   و ،  الموعد(
اجع عن تلقر .  موعد المحجوز الير

56% 13%

29%

14%

16%

47%

57%

6%

14%

6% 6%

6%

3%

12%

14%

AtraZeneca جرعة أولى

Pfizer جرعة أولى

Pfizer جرعة ثانية

Astra Zeneca عدم الثقة بلقاح مشاكل صحية أسباب متعلقة بفيروس كورونا 

التخوف من اآلثار الجانبية للجرعة الثانية تأمين تلقي اللقاح من القطاع الخاص ظرف طارئ

غيره



          
ف عن الموعد بسبب ظروف طارئة.   6% واضطر  

ّ
ي الجرعة الثانية  و   منهم إىل التخل

بالنسبة لألشخاص الذين كان موعدهم لتلقر

وس كورونا،    57%  من لقاح فايزر، ق بفي 
ّ
ف  منهم بسبب التخوّ   14%منهم بسبب مشاكل صحية، و  14%ومنهم ألسباب تتعل

ي اللقاح أو التأخر عن الموعد المحجوز. كألسباب أخرى  %  14ية من لقاح فايزر، ومن اآلثار الجانبية للجرعة الثان 
اجع عن تلقر  الير

ي من شهر نيسان.  
ف عن المواعيد خالل النصف الثان 

ّ
في   عن مواعيدهم خالل األسبوع العاسر  فواستمّر التخل

ّ
بلغ عدد المتخل

ازينكا. كذلك،    54%شخًصا،    3,114نيسان(    25و  19من حملة التلقيح )أي بي     منهم كان موعدهم للحصول عىل لقاح أسير

الحملة )أي بي     الحادي عرسر من  ي األسبوع 
في   عن مواعيدهم    30و  26ف 

ّ
  55% شخًصا،    4,000نيسان(، بلغ عدد المتخل

ازينيكا  كان موعدهم للحصول عىل لقاح  منهم   ازينيكا، غي  أن ذلك يعود إىل إقفال عدد من المراكز المخّصصة للقاح أسير أسير

ل  و   جراء تأخر الدفعة الثانية من هذا النوع. وعليه،
ّ
في   عن مواعيدهم  صل معد

ّ
ي من شهر نيسان  المتخل

الثان  خالل النصف 

ي اليوم ا  700إىل أكير من 
 لواحد. شخص ف 

لف عن المواعيد،  
ّ
ي ظّل التخ

لألشخاص الذين  اللقاح  إعطاء    ، من خالل walk inال فتح أبواب  المستشفيات إىل  بعض    عمد ت وف 

ي  أليام التاليةحجزوا مواعيد ل
ة  ، وذلك تفادًيا لهدر الجرعات التر ة زمنية قصي  تها  مدة صالحي   كون ال بد من استخدامهما خالل فير

من األشخاص الذين تغّيبوا عن مواعيدهم ضمن العينة المشمولة باالستبيان أبلغوا    64% اإلشارة إىل أن  هنا  محدودة. تجدر  

ي ب 
ي حي   أن  عىل الذهاب إىل الموعد  معدم قدرتهمركز التلقيح المعت 

 منهم لم يقوموا بذلك.   36%، ف 

يم عملية إدارة الجرعات المتبقية من ، بهدف تنظwalk-inاستحدثت عىل المنصة آلية خاصة لل   تجدر هنا اإلشارة إىل أنه  

رة دون هدر أي منها، ويضمن اللقاح
ّ
ي    من جهة أخرى  بشكل يؤّمن من جهة االستفادة القصوى من الجرعات المتوف

العدالة ف 

ي  .  توزي    ع اللقاح
  المستفيد   كون الشخص ، عىل أن يwalk-inيمكن لهذا األخي  أن يفتح باب ال   ،  حال تبقر جرعات لدى المركز فق 

 عىل المنصة وأن يكون عمره يتجاوز 
ً
ازينيكا.  55عاًما بالنسبة لفايزر أو   65 مسّجًل    عاًما بالنسبة ألسير

 

ي  
 الجامعة اللبنانية التلقيح ف 

ي الجامعة اللبنانية
ي    انطلقت عملية التلقيح ف 

ي مجمع بيار الجميل الجامعي بحضور وزيريْ  2020نيسان    20ف 
الصحة العامة   ف 

  ، العاىلي بية والتعليم 
ي الجامعة  وهي تستهدف والير

ازينيكا ا بلق  األساتذة والموظفي   والطالب ف  بدأت الطواقم  . كذلك،  ح أسير

اللبنانية بإعطاء   التابعة للجامعة  الجامعي  سينوفارم    لقاحالطبية  الصحي  المركز  ي 
العام ف  األمنية والعسكرية والقطاع  للقوى 

 من نوع  جرعة  1,252 إىل المنجزة لجرعات ا عدد  إجماىلي  إعداد هذا التقرير  صل لتاري    خو و  . الحدثبمجمع  
ً
  سينوفارم، إضافة

ازينيكا،   565إىل    هو مفّصل أدناه  كما  جرعة من نوع أسير

ي  
 
مركز التلقيح المعتمد ف

 الجامعة اللبنانية
اكمي العدد    جرعات التر

ازينيكا من نوع   أستر
ي  مركز  

 
التلقيح المعتمد ف

 الجامعة اللبنانية
اكمي   عدد جرعات التر

 سينوفارممن نوع 

  210 مجّمع الحدث 

المركز   -الجامعة اللبنانية  
 الصحي الجامعي 

1,175 
  156 مجّمع الفنار 

  -مون ميشال مجّمع ال 
 118 الكورة 

 

ي 
كلية الصحة العامة ف 

 49 صيدا
 

لة
ّ
 77 العيادة المتنق

ي كلية 
الصحة العامة ف 

 32 زحلة 
 

 1,252 المجموع   565 المجموع 



          
ي القطاع الخاصا 

 لتلقيح ف 

ي القطاع الخاص، فقد  
الممّول من القطاع الخاص. تم لتاريخه    Vسبوتنيك  عملية التلقيح بمنذ أوائل شهر نيسان  نطلقت  ا أما ف 

ةربط  حت لتاريخه ما مجموعه . مراكز معتمدة لهذا النوع من اللقاح بالمنصة الرسمية عرسر
ّ
كما يشي   ،  شخًصا  26,855وقد لق

   إليه الجدول أدناه

اكمي  Vعدد جرعات سبوتنيك  Vمركز التلقيح المخّصص لسبوتنيك   التر

 12,138 مستشفت جبل لبنان 

 4,326 مركز البلمند 

ي   4,289 مستشق  برسر

 2,865 مستشق  الجعيتاوي

 زحلة الحكومي 
 2,387 مستشق 

 396 مستشق  بنت جبيل الحكومي 

 384 مستشق  الخوري

ي   46 مركز كليمنصو الطتر

 24 مستشق  المقاصد 

 26,855 المجموع

 

حات  المقتر

 : ح توصية وزارة الصحة العامة ما يىلي    نقتر

ورة   - ونيةإدراج حركة المخزون وعملية توزي    ع  ض  ، بما فيها  الجرعات عىل المراكز بشكل مفّصل عىل المنصة االلكير

   . من قبل المراكز  إرجاع الجرعات

االمور   - حّل  ومساعدتهم  المواطني    لطلب  استجابة  اكير  ليصبح  الصحة  وزارة  لدى  الساخن  الخط  تفعيل خدمة 

 االستثنائية واعالمهم عن سائر االمور االخرى. 

آلية -    وضع 
ّ
األشخاص  معالجة  بشأن    وواضحةة  موحد حق  عىل  الحفاظ  مع  اللقاح،  ألخذ  الحضور  عن  ف 

ّ
التخل

ا، وذلك  
ً
ي اللقاح الحق

ي تلقر
ي توزي    ع اللقاح. لالمتغّيبي   ف 

 ضمان العدالة ف 

 من   -
ّ
ي توزي    ع اللقاح ضمن الفئات    االستثناءات الحد

ا للعدالة ف 
ً
ي نقل أسماء واردة عىل نوع لقاح معي   إىل آخر، ضمان

ف 

 المستهدفة. وعىل 
ّ
ام بما تقد  . ونكما يريداللقاح   نوع ىل القطاع الخاص الختيار إو اللجوء  أمه الوزارة المواطني   االلير 

االستثناءعملية  استبدال   - الخاصة    طلبات  المرضية  األولبإ للحاالت  الذين    ويةعطاء  المنصة  عىل  للمسّجلي   

ا للخطة الوطنية )المرحلة األول باء والمرحلة  
ً
يعانون من أمراض مزمنة، وإرسال الدعوات إليهم، وذلك تطبيق

 . الثانية ألف(

ي القطاع الخاصومع بدء ا من جهة أخرى،  
ي ترسي    ع الحملة،  وعىل أهمية دوره،  V  سبوتنيكمن خالل لقاح    لتلقيح ف 

ح   ف  نقير

    عىل وزارة الصحة العامة

المعتمدة لذلك.   - الرسمية  اللقاح بالمنصة  ي 
المرعية  و حرص التسجيل لتلقر بالقواني    كات الخاصة  ام الرسر الير  مراقبة 

ي  و البيانات الشخصية،   سالمة  اإلجراء لناحية ام خصوصية البيانات الشخصية العائدة لطالتر اللقاح  الحرص عىل احير

ي القطاع الخاص
اللقاحات تطلب من   ت الخاصةكابعض الرسر لوحظ مؤخًرا أن  سيما وانه  .  ف  ي تعمل عىل توفي  

التر

ا عىل 
ً
م الطلب عىل اللقاح أن يقوم بتعبئة استمارة خاصة وأن يوافق مسبق

ّ
 . مشاركة بياناته الشخصيةمقد



          
كات والجهات الخاصة   - ي القطاع الخاص بالمنصة الرسمية، حيث أنه يمكن للرسر

ام المراكز المعتمدة ف  اف عىل الير  اإلسر

التالية    المنصة لألغراض  منها، عىل أن تستخدم  اللقاح من خالل آلية خاصة بكل  لتأمي    عي   
ّ
الموز التنسيق مع 

ي اللقاح،  
ا لحصولهم عىل بطاقات  تحديث ملفاو تسجيل األفراد المستفيدين لتلقر

ً
ت المستفيدين الشخصية تمهيد

 . التلقيح

التلقيح  كذلك،   إطالق حملة  لقاح  لعناض مع  من خالل  ي 
اللبنان  ي و سين   الجيش 

الصيت  ورة  نوصي  ،  فارم  الصحة برص  الوزارة 

ويدالطلب اىل القيادات العسكرية ب    ها ير 
ّ
ي حي    بأعداد الملق

، لما ف  ي    إحصاءات حيوية يجب ادراجها   ذلك من  بشكل أسبوعي
ف 

ي للقاح. 
 السجل الوطت 

 

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

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

ها التفتيش المركزي عىل 
ّ
ي أعد

 . هذا الرابطاألسبوعية السابقة حول حملة التلقيح التر

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/%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

