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  التفتيش المركزي

 المفتشية العامة الصحية 

 االجتماعية والزراعيةو 

ي لبنان  تقرير مرحلي عن سير حملة
 
 اللقاح ف

ين األول لغاية شهر   2021 تشر

ي التفتيش المركزي عىل متابعة الخطة الوطنية  
وس  تعمل المفتشية العامة الصحية واالجتماعية والزراعية ف  للتلقيح ضد فير

. يغّطي  ،  19-كوفيد ي مختلف المناطق اللبنانية بشكل يومي بناًء عىل لوحة البيانات التفاعلية بالوقت الفعىلي
ومراقبة تنفيذها ف 

ة  ين األول   31و شباط  14لتاريخه، أي بير     التلقيححملة  هذا التقرير طيلة فير ا )لغاية الساعة تشر
ً
التدقيق  مع  (، 23:59ضمن

ي مدى فعالية الحملة منذ إطالقها 
 . ف 

 التسجيل والتلقيح منذ إطالق حملة اللقاح لمحة عن 

التلقيح   حير  منذ إطالق حملة 
ّ
والملق اكمية للمسجلير   الير األعداد  بالتفصيل  أدناه  الجدول  ين  لغاية نهاية شهر  و يعرض  تشر

 .  2021األول  

ين األولبير  شباط  التلقيحو : حركة التسجيل 1الجدول      2021  وتشر

منذ إطالق حملة التلقيح 
 ولغاية آخر شهر... 

اكمي   عدد المسجلير  الير
  حير  جزئًيا عدد الملق
اكمي   الير

  عدد الملقحير  بالكامل
اكمي   الير

 - 34,986 814,500 2021شباط 

 87,159 69,292 1,045,374 2021آذار 

 172,830 142,740 1,259,186 2021نيسان 

 253,789 268,540 1,537,241 2021أيار 

 435,791 467,312 1,835,915 2021حزيران 

 838,611 280,640 2,162,847 2021تموز 

 1,093,865 271,353 2,446,413 2021آب 

 1,309,906 304,978 2,703,407 2021أيلول 

ين  1,527,944 241,272 2,868,994 2021 األول تشر

ي لوحات البيانات التفاعلية
ها التفتيش المركزي والتقارير  المصدر: بيانات المنصة الواردة ف 

ّ
ي أعد

 السابقة التر

 

ي  يبيرّ   
ي ارتفاع من   أدناه أنالرسم البيان 

ة التلقيح ف  ي    وارتفعت معها   ة،حملمنذ إطالق ال  ظم ت وتير
نسبة التسجيل عىل المنصة لتلقر

ي اللاللقاح، ما يدّل عىل أن 
ي تشجيع األفراد عىل تلقر

 قاح.  فعالية حملة التلقيح ساهمت ف 

حير  غير أن ال
ّ
ا   فارق بير  عدد المسجلير  عىل المنصة وعدد الملق ً التلقيح  ال يزال كبير ي حملة 

، األمر الذي يدعو إىل المثابرة ف 

 . وتكثيفها 

 

ي  
ة التلقيح  2الرسم البيان  ي اللقاح بالتوازي مع تطور وتير

 : تطور حركة التسجيل لتلقر

https://www.cib.gov.lb/ar/reports-and-studies
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ي لوحات البيانات التفاعلية

ها التفتيش المركزي والتقارير  المصدر: بيانات المنصة الواردة ف 
ّ
ي أعد

 السابقة التر

إىل  و  اإلشارة  العامة بدأت  تجدر  الصحة  ين األول    خالل شهر أن وزارة  الثالثة لألشخاص  بإ  2021تشر رسال مواعيد الجرعة 

إنجاز    وقد تم لتاري    خ إعداد هذا التقرير عاًما والذين تلقوا الجرعة الثانية منذ ستة أشهر عىل األقل.    60الذين يتجاوز عمرهم  

ي مختلف المراكز  5,625ما مجموعه 
 . جرعة ثالثة ف 

 

 حملة التلقيح تقييم 

ونية للتسجيل،  ي  بلغ  بعد تسعة أشهر عىل إطالق المنصة االكير
شخًصا.  2,868,994  اللقاحعدد المسّجلير  عىل المنصة لتلقر

إىل   لبنان  ي 
التسجيل ف  المجمتع    60%وبذلك، تصل نسبة  األخير   احتسبنا أن إذا ما    ، المستهدفمن  ل   هذا 

ّ
من   70%  يشك

ي أطلقتها وزارة الصحة العامة، أي حواىلي    خطة التلقيح الوطنيةالسكان بحسب  
أن عدد السكان    إذا ما احتسبنا   4,760,000التر

ر بحواىلي 
ّ
ي لبنان مقد

 (.  UNFPA) وفق صندوق األمم المتحدة للسكان 6,800,000ف 

ي اللقاح بشكل  لير  عىل المنصة عىل  من المسّج  %61 لتاريخه حصل
عون كما يشير إليه الجدول أدناه.  كامل أو جزن 

ّ
 ، وهم موز

 من إجمالي المسّجلير  عل المنصة: 3الجدول  
 نسبة الملقّحير 

53 % 
حير   نسبة

ّ
( من إجماىلي   الملق

بالكامل )أي الجرعتير 
ي اللقاح 

 حملة التلقيح منذ إطالق المسّجلير  لتلقر

8 % 
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 

 

اللقاحوعليه،   المكتسبة من  المجتمعية  المناعة  لبنان    وصلت  ي 
إذا    % 35حواىلي    إىل ف  السكان  رنا من 

ّ
السكان   ما قد   أن عدد 

ي لبنان الراشدين
اكمي منذ بداية جائحة كورونا    ماليير   5 يصل إىل حواىلي  ف  نسمة. وإذا أضفنا لذلك عدد الحاالت اإليجابية الير

ي لبنان والذي بلغ  
العدوى الصادر عن وزارة الصحة العامة بتاري    خ    642,024ف  ي تقرير ترّصد 

ين   31حالة وفق ما ورد ف  تشر

ي لبنان تتح، في2021  األول
 ّسن. مكن القول أن نسبة المناعة المجتمعية ف 
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عدد المسجلين التراكمي  عدد الملقحين ولو بجرعة واحدة 

https://www.cib.gov.lb/ar/reports-and-studies
https://www.moph.gov.lb/userfiles/files/Prevention/nCoV-%202019/Minister%20Presentation-Final-Jan%2028.pdf
https://www.unfpa.org/data/world-population/LB
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وس كوفيد ي فير
 بحركة ، منذ إطالق حملة التلقيح 19-وبالنظر إىل تفشر

ً
يعرض الجدول أدناه حركة اإلصابات والوفيات مقارنة

 التلقيح.  

 : 4الجدول  
 
 التلقيحمنذ إطالق حملة بحركة التلقيح  حركة اإلصابات والوفيات مقارنة

 الشهر
  اإلصاباتعدد 

 الشهري
 الشهري  الجرعاتعدد  الشهري الوفياتعدد 

  34,986   1,610   73,981  2021شباط 

  208,624   1,542  93,367 2021آذار 

  244,790   1,044  58,178 2021نيسان 

  288,391   451  13,810 2021أيار 

  563,022   122  4,478 2021حزيران 

  619,052   55  16,514 2021تموز 

  501,695   147  40,886 2021آب 

  466,346   272  21,964 2021أيلول 

ين األول    376,605  177 17,794 2021تشر

 إىل  عامةالالتقارير الصادرة عن وزارة الصحة  المصدر: 
ً
ي لوحات البيانات  ب، إضافة

ي   والتقارير   التفاعليةيانات المنصة الواردة ف 
السابقة التر

ها التفتيش المركزي
ّ
 أعد

 

ي أدناهيتبيرّ  من  
اكمي  أن عدد اإلصابات    الرسم البيان  م حملة  الير

ّ
. ومن المالحظ أنه ابتداًء التلقيحانخفض بشكل عام مع تقد

ي  من شهر أيار، أصبح عد
ًرا، ما يدّل عىل األثر الوقان 

ّ
 بعدد اإلصابات الذي أصبح مستق

ً
ايد مستمر مقارنة حير  أعىل وبير 

ّ
د الملق

 للقاح.  

ي  
ة التلقيح اإلصابات تطور حركة  : 5الرسم البيان   بالتوازي مع تطور وتير
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https://www.cib.gov.lb/ar/reports-and-studies
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ي أكذلك،  
ي    ،2021انخفض ابتداًء من آذار  19-جراء كوفيد  أن عدد حاالت الوفيات  دناه يظهر الرسم البيان 

مع بروز األثر الوقان 

 .  2021بير  تموز وأيلول بشكل طفيف عاود االرتفاع  ما يشير إىل فعالية حملة التلقيح. غير أنه  للقاح،

ي  
 التلقيح منذ إطالق حملة  الوفياتتطور حركة  : 6الرسم البيان 

 

 

 المستهدفة   تغطية الفئات العمرية

 للوقوف عىل فعالية حملة التلقيح.    تغطية الفئات العمرية المستهدفة بالتلقيحأدناه  يعرض الجدول 

 تغطية الفئات العمرية المستهدفة بالتلقيح : 7الجدول  

اكمي  الفئة العمرية  عدد المسجلير  الير
حير   

ّ
عدد األشخاص الملق
 )ولو بجرعة واحدة(

 التغطية )%(

 %81 246,208 302,455 وما فوق اًما ع 69
 %71 563,522 791,968 عاًما50- 68
 %49 501,845 1,031,536 عاًما30- 49
 %62 355,050 571,451 عاًما18- 29

 %63 101,968 161,493  عاًما12- 17

ي هذه المرحلة. ولكن 100  تغطية، ال يمكن  ا مستمرً   ال يزال  نظًرا إىل أن التسجيل
تم تلقيح القسم األكير    ه% من المسجلير  ف 

)بجرعة واحدة عىل األقل(. يجب المثابرة بتلقيح الفئات العمرية األخرى، للوصول إىل    عاًما وما فوق  50من الفئة العمرية  

ي كل فئة.  70تغطية  
لم  المسجلير   بعض األشخاص    أن يكون تجدر اإلشارة إىل أنه من الممكن  % عىل األقل من المسجلير  ف 

اللقاح بعد   .  يتلقوا  إىل أنه قد ألسباب صحية أو ألنهم تسجلوا مرتير  اإلشارة    لتاريخه   تسّجل عىل المنصة   كذلك، ال بد من 

 ما دون  10,091
ً
 منهم.  623عاًما، وتم تلقيح  12طفًل

ً
 طفًل
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 الذي تديره وزارة الصحة العامة   مخزون فايزر حركة 

م لبنان لغاية تاري    خ  
ّ
  ة من لقاح فايزر جرع  3,084,126=    6  *عبوة    514,021مجموعه  ما مجموعه    2021أيلول    30تسل

ي القطاع الخاص
ا ف 
ً
ي وردتنا من وزارة الصحة العامة بتار . و الذي ُيستخدم أيض

أيلول،    30ي    خ  بناًء عىل جداول تسليم اللقاح التر

 بالتاىلي لدى وزارة الصحة العامة ما مجموعه  2,728,194  توزي    عتم  
جرعة. وقد    355,932  جرعة عىل مراكز التلقيح، ليبقر

نجز  
ُ
ي مراكز التلقيحأ

ي القطاع الخاص(  ف 
ي حملة التلقيح ف 

ي تعمل ف 
  2,307,621لغاية نهاية شهر أيلول    )ومن ضمنها تلك التر

 بالتاىلي لدى المراكز ما مجموعهمن نوع فايزر  جرعة
 جرعة من نوع فايزر.  420,573 ، ليبقر

 

حات  المقير

العامة، وعمل عىل تحديد   الصحة  وزارة  الوطنية من قبل  التلقيح  إطالق خطة  التلقيح منذ  المركزي حملة  التفتيش  واكب 

و الحملة.  لتطوير  توصيات  الخطة وطرح  تطبيق  ي 
ف  ي صدرت عن  الثغرات 

التر حات  والمقير التوصيات  لمحة عن  يىلي  ي ما 
ف 

ي 
  السابقة  التقارير التفتيش المركزي ف 

ّ
 . ة عن حملة التلقيحالمعد

حات   عىل صعيد التسجيل المقير

ي   التوصية 
 
ي التقرير الصادر ف

 
 واردة ف

إعطاء  .1 عىل  )التدريب  اللقاح  تسجيل  لمرحلة  المرادفة  ية  التحضير المراحل  مراقبة 
ر الوسائل المالئمة لنقل اللقاح، 

ّ
د من توف

ّ
ات الالزمة للقاح، التأك

ّ
ر المعد

ّ
اللقاح، توف
 كز التلقيح، الخ.(. ا تجهير  مر 

عن  األول  األسبوعي  التقرير 
شباط    5لغاية  )  التسجيلمرحلة  
2021 ) 

ي  .2
ّ  إ عىل مقام رئاسة مجلس الوزراء الطلب  التمت 

ّ
ىل الجهات المسؤولة وضع خطة لحث

ي اللقاحإالمنتمير  
 . ىل القطاع العام من موظفير  وعسكريير  عىل التسجيل لتلقر

عن  األول  األسبوعي  التقرير 
شباط    5)لغاية    مرحلة التسجيل

2021 ) 

العامة   .3 الصحة  وزارة  مع  د 
ّ
مختلف  من  التأك ي 

ف  العاملير   تسجيل  عملية  توضيح 
ي ينتمون إليها 

 . القطاعات من خالل النقابات التر

عن  األول  األسبوعي  التقرير 
شباط    5)لغاية    مرحلة التسجيل

2021 ) 

التلفونات   .4 إىل  النصية  الرسائل  بواسطة  اللقاح  ي 
لتلقر التسجيل  منصة  رابط  تعميم 

 إىل مواقع التواصل االجتماعي ووسائل اإلعالم التقليدية. لةالمحمو 
ً
 ، إضافة

عن   ي 
الثان  سبوعي 

ٔ
اال التقرير 

التسجيل   16)لغاية    مرحلة 
 ( 2021شباط 

ي وضعتها وزارة الصحة   .5
أرقام الخطوط الساخنة التر ي  العامة  تكرار تعميم 

للمساعدة ف 
.  موضوع اللقاح من خالل وسائل اإلعالم ووسائل التواصل   االجتماعي

عن   ي 
الثان  سبوعي 

ٔ
اال التقرير 

التسجيل   16)لغاية    مرحلة 
 ( 2021شباط 

ي   .6
ي لبنان ورابطة موظق 

النقابات الموجودة ف  العام وكافة  التنسيق مع االتحاد العماىلي 

 توعوية. القطاع العام إلجراء ندوات 

عن   ي 
الثان  سبوعي 

ٔ
اال التقرير 

التسجيل   16)لغاية    مرحلة 
 ( 2021شباط 

والقائمقامير    .7 المحافظير   مع  عىل  التنسيق  البلديات   
ّ
مع  وحث والتعاون  التواصل 

للعمل عىل تشجيع التسجيل لجميع  المواطنير  المقيمير  لديها، وال سيما كبار السن  

أهمية   عىل  المواطنير   وتوعية  اللبنانية  المناطق  مختلف  ي 
وف  العمرية  خذ  أ الفئات 

المجتمعية.  المناعة  إىل  التوعية من خ  اللقاح للوصول  البلديات عىل نشر   
ّ
  الل حث

إقامة ندوات عىل الصعيد المحىلي من قبل أطباء اختصاصيير  لتوضيح المعلومات غير  

اللقاح. الدق حول  المواطنون  يتداولها  ي 
التر إمكانية    يقة  الضوء  تسليط  إىل   

ً
إضافة

ي اللقاح. 
 التسجيل عير البلديات وبمساعدتها كطريقة إضافية للتسجيل لتلقر

عن   ي 
الثان  سبوعي 

ٔ
اال التقرير 

التسجيل   16)لغاية    مرحلة 
 2021شباط 

سبوعي 
ٔ
اال ي   التقرير 

حول   الثان 
ي لبنان  

  28ة  لغاي)حملة اللقاح ف 
 ( 2021شباط 

https://www.cib.gov.lb/ar/reports-and-studies
https://www.cib.gov.lb/ar/reports-and-studies
https://www.cib.gov.lb/ar/reports-and-studies
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حول  الشهري  نصف  التقرير 
لبنان   ي 

 
ف اللقاح    2لغاية  )حملة 

 ( 2021نيسان 

ي لبنان من غير  .8
 
ي اللقاح،  التشجيع المقيمير  ف

لبنانيير  عىل التسجيل عىل المنصة لتلقر
مع التذكير بحقهم بالتسجيل وباآللية المعتمدة )من خالل المنصة الرسمية(، وذلك  

ي تعت  بشؤون النازحير  بالتنسيق مع 
 .  المنظمات الدولية التر

سبوعي 
ٔ
اال ي   التقرير 

حول   الثان 
ي لبنان  

 
  28لغاية  )حملة اللقاح ف

 ( 2021شباط 

إىل  .9 العمرية  الفئات  جميع  من  المواطنير   جميع  دعوة  العامة  الصحة  وزارة  توصية 
 التسجيل عىل المنصة. 

حول  ا الثالث  سبوعي 
ٔ
اال لتقرير 

لبن ي 
 
ف اللقاح    5لغاية  )  انحملة 

ذار 
ٓ
 (2021ا

والمدرّ  .10 الحكومي  القطاع  ي 
 
ف العاملير   الخاصة  دفع  المدارس  ي 

 
ف عىل  و سير   الرسمية 

 . التسجيل

حول  ا الثالث  سبوعي 
ٔ
اال لتقرير 

لبنان ي 
 
ف اللقاح    5لغاية  )  حملة 

ذار 
ٓ
 (2021ا

ي توصية وزارة الصحة العامة التنسيق مع مفوضية األمم المتحدة لشؤون   .11
 
  النازحير  ف

 
ّ
. ما يتعل  ق بتسجيل وتلقيح النازحير  والالجئير 

حول  ا الثالث  سبوعي 
ٔ
اال لتقرير 

لبنان ي 
 
ف اللقاح    5لغاية  )  حملة 

ذار 
ٓ
 (2021ا

حات   عىل صعيد التلقيحالمقير

ي   التوصية 
 
ي التقرير الصادر ف

 
 واردة ف

تم تلقيحهم من    نالذيفراد  لة عن األتزويد التفتيش المركزي عير المنصة ببيانات مفّص  .12
ي كل مركز. 

 خارج المنصة ف 

األ  األسالتقرير  حول  بوعي  ول 
  ط شبا  18)لغاية    رحلة التلقيح م

2021 ) 

ونيً  .13  برمجة كل مراحل الخطة الكير
ّ
ي، مع    ا عىل المنصة وذلك للحد من التدخل البشر

 خط ساخن لتلبية الحاالت الطارئة. باالحتفاظ 

 حول حملة اللقاح التقرير اليومي 
 ( 2021شباط  23)بتاري    خ 

ي المراكز.  .14
حملة   يةاليوم  ارير لتقا تكثيف الدعوات لحجز المواعيد وذلك لزيادة حركة التلقيح ف  حول 

لبنان   ي 
ف    25و  23)بير   التلقيح 
 ( 2021شباط 

حملة   ةالشهري  التقارير  حول 
لبنان   ي 

ف  شاللقاح   ي  هر )عن 
 ( 2021وتموز  حزيران

ي   .15
ف  بيانات  إاإلرساع  اادراج  األسبوعير   ألفراد  ي 

المنصة ف  من خارج  اللقاح  تلقوا   لذين 
اكمية عىل المنصة.  ،التلقيححملة  من  ولير   األ  وذلك لضبط األعداد الير

سبوعي 
ٔ
اال ي   التقرير 

حول   الثان 
ي لبنان  

  28لغاية  )حملة اللقاح ف 
 ( 2021شباط 

 متابعة إعطاء الجرعة الثانية للذين  .16
ّ
ي األسابيع  وا تلق

حول  ا حملة التلقيح.   األوىل مناللقاح ف  الثالث  سبوعي 
ٔ
اال لتقرير 

لبنان ي 
ف  اللقاح    5لغاية  )  حملة 

ذار 
ٓ
 (2021ا

اد كمي .17 ة التلقيح للوصول إىل أكير من    اتالعمل عىل استير اللقاحات، وذلك لتشي    ع وتير
 المناعة المجتمعية المرجوة. 

 

سبوع  التقارير 
ٔ
حملة   يةاال حول 

لبنان ي 
ف    5لغاية  )تقرير    اللقاح 

ذار  
ٓ
ذار   14لغاية  وتقرير    2021ا

ٓ
ا

2021 ) 

ي المدارس الخاصة والر كمية  العمل عىل إمكانية رصد   .18
حول  . سمية من اللقاحات للمدّرسير  ف  الرابع  سبوعي 

ٔ
اال التقرير 

ي لبنان
  14لغاية  )  حملة اللقاح ف 

ذار 
ٓ
 (2021ا

التفتيش  .19 ي 
ف  والزراعية  واالجتماعية  الصحية  العامة  المفتشية  مع  والتنسيق  التعاون 

تضعها   ي 
التر اآللية  وتسهيل  لضبط  العامةالمركزي  الصحة  اللقاح   وزارة  إعطاء  بغية 

ي حال وجود أمراض مزمنة(. 
 لبعض الفئات الخاصة )ف 

سبوعي  التقارير 
ٔ
حملة   ةاال حول 

ي لبنان  
  14لغاية  )تقرير  اللقاح ف 
ذار  

ٓ
ذار   19غاية  وتقرير ل  2021ا

ٓ
ا

2021 ) 
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و .20 المركزي  التفتيش  مع  العامة  الصحة  وزارة  والضمان تنسيق  الموظفير   تعاونية 
ي ومستخدمي اإلدارات والمؤسسات العامة. 

 االجتماعي بشأن عملية تلقيح موظق 

الخامس حول  سبوعي 
ٔ
اال التقرير 

ي لبنان  
 
  19لغاية  )حملة اللقاح ف

ذار 
ٓ
 (2021ا

ي يُ  .21
ي تىلي تعميم استمارة اآلثار الجانبية التر

ي    نصح بتحديثها خالل األسابيع الثالثة التر
تلقر

ورصد   اللقاح،  لتقييم  الالزمة  الطبية  المعلومات  بجمع  يسمح  ما  اللقاح،  جرعة 
 الفروقات بير  أنواع اللقاح المستخدمة. 

حول  الشهري  نصف  التقرير 
لبنان   ي 

 
ف اللقاح  لغاية  )حملة 

 ( 2021نيسان   2تاري    خ 

ي نقل أسماء   .22
 
 من االستثناءات ف

ّ
 واردة عىل نوع لقاح معيرّ  الحد

ً
للعدالة ا   إىل آخر، ضمان

ي توزي    ع 
 
 اللقاح ضمن الفئات المستهدفة. ف

حملة ا حول  الشهري  لتقرير 
ي لبنان 

 
نيسان  30لغاية  ) اللقاح ف
2021 ) 

طلبات   .23 عملية  المرضية  استبدال  للحاالت  األولوية  االستثناء  بإعطاء  الخاصة 
وإرس مزمنة،  أمراض  من  يعانون  الذين  المنصة  عىل  إليهم، اللمسجلير   الدعوات  ل 

ا للخطة الوطنية. 
ً
 وذلك تطبيق

حملة   يةالشهر   ارير التق حول 
لبنان   ي 

 
ف شهري  اللقاح  )عن 

 ( 2021 وحزيران يسانن

حات   عىل صعيد حركة المخزون المقير

ي   التوصية 
 
ي التقرير الصادر ف

 
 واردة ف

راج التقرير اليومي لحركة المخزون عىل  ة من خالل إدمكننة حركة المخزون عىل المنص .24
 . ا إىل حير  ادراجه عىل المنصةتزويد التفتيش بهذا التقرير يوميً مع المنصة، 

ل عىل المنصة  دراج حركة المخزون وعملية توزي    ع الجرعات عىل المراكز بشكل مفّص إ
ونيةاإل  بما فيها إرجاع الجرعات من قبل المراكز. و  ،لكير
 

رحلة  ول حول مبوعي األسالتقرير األ 
( 2021شباط    18)لغاية    التلقيح

ي )
الثان    28لغاية  والتقرير األسبوعي 

األسبوعي  2021شباط   والتقرير   )
ذار   19لغاية  الخامس )

ٓ
 (2021  ا

اليومي  اللقاح  التقرير  حملة  حول   
 (2021شباط    23)بتاري    خ  

الشهري حول حملة   التقرير نصف 
لبنان ي 

ف  نيسان    2لغاية  )  اللقاح 
حول  او   (2021 الشهري  لتقرير 

لبنان   ي 
ف  اللقاح    30لغاية  )حملة 

 (2021نيسان  

حات  ي مراكز التلقيحالمقير
 عىل صعيد سير العمل ف 

ي   التوصية 
 
ي التقرير الصادر ف

 
 واردة ف

ام المراكز  .25   باألولوياتمراقبة الير 
ّ
ي الخطة الوطنية للقاح كوفيدالمحد

من قبل   19-دة ف 
 وزارة الصحة العامة، وفق المراحل الملحوظة. 

 

ول حول  بوعي األسالتقرير األ 
شباط   18)لغاية  رحلة التلقيحم

2021  ) 

ي تنظيم آلية االستجابة لعدم حضور أحد   .26
ا لتلقر

ً
اللقاح    األشخاص الذين حجزوا موعد

ي اللحظة ا
ةأل أو إلغاء الموعد ف   لتفادي هدر اللقاحات.   ، وذلكخير

 

األ  األسالتقرير  حول  بوعي  ول 
شباط    18)لغاية    رحلة التلقيح م

2021  ) 

27.  
ّ
ي نف

ة، واستيضاح األ تنبيه المراكز التر سباب  ذت تلقيح من خارج المنصة بنسبة كبير
ام ببيانات المنصة تحت طائلة  من المسؤولير  عن تلك المراكز، والتشديد عىل االلير 

 يقاف تسليمها للقاحات. إ

األ  األسالتقرير  حول  بوعي  ول 
شباط    18)لغاية    رحلة التلقيح م

2021  ) 

 إ .28
ّ
ات ي يجب 

 يضاح اآللية التر
ّ
فوا عن الحضور ألخذ باعها بالنسبة لألشخاص الذين تخل
ا. 
ً
ي اللقاح الحق

ي تلقر
 اللقاح ألسباب صحية، ومعالجة حقهم ف 

 

التقرير األسبوعي األول حول حملة  
( 2021شباط    18)لغاية  التلقيح  

ي )
الثان    28لغاية  والتقرير األسبوعي 

األسبوعي  2021شباط   والتقرير   )
ذار   19لغاية  الخامس )

ٓ
 (2021  ا

الشهري حول حملة   التقرير نصف 
ي  
ف  نيسان    2لغاية  )  لبناناللقاح 
2021) 
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لتقرير الشهري حول حملة اللقاح  ا
ي لبنان  

 (2021نيسان    30لغاية  )ف 

المتنقلة كمركز  إ .29 العيادة  المنصةتلقيح  دراج  من خالل  عملها  وتنظيم  المنصة  . عىل 

 . وضع آلية عمل العيادات المتنقلة وبرمجة حركتها عىل المنصة

اليومي  اللقاح  التقرير  حملة  حول   
 (2021شباط    23)بتاري    خ  

سبوعي 
ٔ
ي   التقرير اال

حول حملة    الثان 
لبنان   ي 

ف  شباط   28لغاية  )اللقاح 
2021) 

الشهري حول حملة   التقرير نصف 
لبنان ي 

ف  نيسان    2لغاية  )  اللقاح 
2021) 

المرتبط   .30 الحقل  للمراحل    بنوع جعل  ا 
ً
تمهيد خاصة  إجبارًيا،  حيث    القادمةاللقاح 

 كير من نوع لقاح إىل لبنان. أ سيدخل 

حملة  حول  اليومي  التقرير 
لبنان   ي 

 
ف   22بتاري    خ  )التلقيح 

 ( 2021شباط 

31.  
ّ
ورة التأ ح ومن أنه يندرج  التعميم عىل المراكز المعتمدة للتلقيح بض 

ّ
كد من هوية الملق

ي المرحلة الراهنة.  ةضمن الفئات المستهدف
 
 بالتلقيح ف

التقرير اليومي حول حملة 
ي لبنان 

 
  24بتاري    خ )التلقيح ف
 ( 2021شباط 

ت إىل ارتفاع عدد الذين تم ر إ .32
ّ
ي أد

 فض إعطاءعم اللقاح. يضاح االسباب التر
 

سبوعي  التقارير 
ٔ
حملة    ة اال حول 

ي لبنان  
ذار   14لغاية  )تقرير اللقاح ف 

ٓ
ا

ذار    19غاية  وتقرير ل  2021
ٓ
 ( 2021ا

الشهري حول حملة    التقرير نصف 
لبنان ي 

ف  نيسان    2لغاية  )  اللقاح 
2021) 

حات  ي القطاع الخاصالمقير
 عىل صعيد التلقيح ف 

ي   التوصية 
 
ي التقرير الصادر ف

 
 واردة ف

ورة اعتماد المنصة الرسمية  .33 ي لبنان    التشديد عىل ض 
كاآللية الوحيدة لحملة التلقيح ف 

 بالتلقيح. لضمان وحدة ورسمية الشهادات الخاصة 

سبوعي 
ٔ
اال ي   التقرير 

حول   الثان 
ي لبنان  

  28لغاية  )حملة اللقاح ف 
 ( 2021شباط 

لتحقيق   .34 العام  والقطاع  الخاص  القطاع  بير   واضحة  وتعاون  تنسيق  آلية  وضع 
ل القطاع الخاص. 

ّ
 االستفادة القصوى من تدخ

حول  الشهري  نصف  التقرير 
لبنان ي 

ف  اللقاح    2لغاية  )  حملة 
 ( 2021نيسان 

ي القطاع الخاص عىل المنصة الرسمية و  .35
ضافة جميع الجهات المعنية  إإدراج التلقيح ف 

ي إعطاء اللقاح  
ا عىل خصوصية البيانات  ضمن  ف 

ً
جداول المراكز عىل المنصة، حفاظ

ي لبنان، ما يتيح إمكانية تشكيل  
ا إلدارة البيانات المتعلقة بالتلقيح ف 

ً
الشخصية وضمان
ي للقاح. 

 سجل وطت 

حول التقري الشهري  نصف  ر 
لبنان ي 

ف  اللقاح    2لغاية  )  حملة 
 ( 2021نيسان 

التلقيح   .36 اف عىل سير  ي القطاع  اإلرسر
ةاالير  الخاص وعىل  ف 

ّ
ام  و   مه بالمعايير المحدد الير 

ي القطاع الخاص بالمنصة الرسمية 
 المراكز المعتمدة ف 

حول  الشهري  نصف  التقرير 
لبنان ي 

ف  اللقاح    2لغاية  )  حملة 
 ( 2021نيسان 

اللقاح   .37 ي 
لتلقر التسجيل  الخاص  حض  القطاع  ي 

لذلك.  ف  المعتمدة  الرسمية  بالمنصة 
البيانات   سالمة  لناحية  اإلجراء  المرعية  بالقوانير   الخاصة  كات  الشر ام  الير  ومراقبة 

ي  ام خصوصية البيانات الشخصية العائدة لطالتر اللقاح    الشخصية، والحرص عىل احير
ي القطاع الخاص. 

 ف 

حملة التقر  حول  الشهري  ير 
ي لبنان 

نيسان  30غاية  )لاللقاح ف 
2021 ) 
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حات   عىل صعيد التوعية المقير

ي   التوصية 
 
ي التقرير الصادر ف

 
 واردة ف

نقابة  .38 البلد، ومن  ي 
 
األول ف الصحي  العامة، بصفتها المرجع  الصحة  الطلب من وزارة 

 علميً 
ّ
ي لبنان، العمل عىل الرد

 
ق  األطباء ف

ّ
ي عن  عىل أي تض ا وبشكل موث ي    ح أو رأي طتر

 . 19-موضوع لقاح كوفيد

عن  األول  األسبوعي  التقرير 
شباط    8)لغاية    مرحلة التسجيل

2021 ) 

اإلعالم   .39 وزارة  مع  المتواجدة  و التنسيق  والنقابات  واإلذاعية  التلفزيونية  المحطات 
من    ها بكافة مراحل  بعملية التلقيح للقيام بحملة توعية ليوم كامل تتناول كل ما يتعلق  

 التسجيل إىل التلقيح. 

عن   ي 
الثان  سبوعي 

ٔ
اال التقرير 

التسجيل   16)لغاية    مرحلة 
 ( 2021شباط 

40.  
ً
ي قامت بإعدادها تعميم اإلجابات حول األسئلة األكير تداول

 حول لقاح كورونا والتر
وزارة الصحة العامة بالتعاون مع وزارة اإلعالم عىل البلديات ووسائل اإلعالم ووسائل 
مخاوفهم   وإلزالة  عليها  االطالع  المواطنير   لجميع  ليتست    ، االجتماعي التواصل 

 وتوضيح معلوماتهم حول اللقاح. 

عن   ي 
الثان  سبوعي 

ٔ
اال التقرير 
الت   16)لغاية    سجيلمرحلة 

 ( 2021شباط 

تفعيل خدمة الخط الساخن لدى وزارة الصحة ليصبح أكير استجابة لطلب المواطنير   .41
 مور األخرى. االستثنائية وإعالمهم عن سائر األ  حّل االمور  عىل ومساعدتهم

حملة  حول  الشهري  التقرير 
ي لبنان  

 
  30لغاية تاري    خ  )اللقاح ف
 ( 2021نيسان 

 إىل  
ً
ي تموز    ما سبق، أرسل رئيس التفتيش المركزي إضافة

   2021ف 
ً
،  إىل    كتب من ال   ا عدد ي

وزير  المجلس األعىل للدفاع الوطت 

بهدف ضبط    CovidLebTrackشأن تفعيل تطبيق  ب  زير األشغال العامة والنقلالصحة العامة، وزير الداخلية والبلديات وو 

ي  
وس كوفيدتفشر ي ت19- فير

ي  . فقد أطلق التفتيش المركزي ف 
ين الثان  ا عىل الهواتف    IMPACTمنصة  من خالل    2020شر

ً
تطبيق

بتتّبع   يسمح  الدوىلي ا الذكية  الحريري  رفيق  مطار  عير  لبنان  إىل  بالحجر    لوافدين  امهم  الير  وذلك  الصحي  ومتابعة   ، اإللزامي

 فعيل استخدام التطبيق. . ولكن لم يتم منذ ذلك الحير  تبالتنسيق بير  الجهات المعنية بمتابعة المحجورين وأماكن الحجر 

 

 الخالصة  

  : ح توصية وزارة الصحة العامة بالتاىلي
 نقير

ي جميع المراكز المعتمدة إ  -
ي    دراج حركة المخزون عىل المنصة ف 

ي لم يتم تنفيذها حتر اليوم والتر
حات التر )من المقير

ورية(.   ال تزال ض 

ام باإلجراءات الوقائية - ا، نظًرا الرتفاع عدد اإلصابات والوفيات.  التشديد عىل االلير 
ً
 مجدد

 بأقرب وقت ممكن.    عىل المنصة من مختلف الفئات العمريةتغطية كل المسجلير  ل توسيع حملة التلقيح -

حير  والوفيات البدء برصد البيانات الحيوية حول عدد اإلصابات   -
ّ
 .  منهم  ونسبة الملق

ي التفتيش المركزي الزراعية و   االجتماعية و   العامة الصحية  سوف تستمر المفتشيةو 
ي مواكبة ومتابعة حملة التلقيح    ف 

وإصدار  ف 

 بشكل دوري.  تقارير 

 

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

المعهذا الرابطعىل موقع المنصة العام عىل   اًما بحق المواطنير  بالوصول إىل  الير  التقارير    لومات. ،  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/reports-and-studies

