
          
 التفتيش المركزي 

 المفتشية العامة الصحية،

 االجتماعية والزراعية

  لبنان   الثالث األسبوع  التقرير 
 
 حول حملة اللقاح ف

 (00  20) 2021 آذار  5و( 00:00شباط )  14  بي   

ي  مع  
ف  لبنان  ي 

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

ي  ومراقبة 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    قرير هذا الت  الثامنة مساًء. الساعة ، لغاية  آذار  5وشباط  14أول أسبوعي   من الحملة، أي الفير

ي اللقاح
  التسجيل عىل المنصة لتلقر

869,324 
اكمي  عىل  عدد المسّجلي   الير

 ها منذ إطالقالمنصة 

84,886 
اكمي عىل المنصةعدد المسّجلي    من   الير

 القطاع الصحي 

784,438 

اكمي عىل المنصةعدد المسّجلي    من   الير

 من خارج القطاع الصحي  الفئات األخرى

 ومنهم  

101,424 

 عاًما 75يتجاوز عمرهم  

ي مختلف المراكز المعتمدة  
 التلقيح ف 

61,441 
حي   عدد 

ّ
اكمي  الملق عير  الير
حملة  منذ إطالق المنصة 

 اللقاح

21,593 

حي   عير المنصةعدد 
ّ
القطاع  من   الملق

 الصحي 

39,848 

حي   عدد 
ّ
عير المنصة من الفئات  الملق

 من خارج القطاع الصحي األخرى  

 ومنهم  

39,728 

 عاًما 75يتجاوز عمرهم  

 

ة ا  ي وتي 
 لبنانلتلقيح ف 

7% 
حي    نسبة

ّ
اكمي  الملق عير  الير

من إجمالي المسّجلي    المنصة 
ي 
حملة  منذ إطالق  اللقاح لتلقر

 التلقيح

%25 

حي   نسبة 
ّ
من القطاع    عير المنصةالملق

من إجمالي المسّجلي   من هذا   الصحي 

   القطاع

%39 

حي   عير المنصة نسبة 
ّ
من كبار الملق

من إجمالي   عاًما وما فوق( 75) السن

ي المسّجلي   
    هذه الفئة ف 

ي لوحات البيانات التفاعلية. 
 المصدر  بيانات المنصة الواردة ف 



          
  مدةتالمراكز المعجدول التلقيح حسب 

المنصة    ارتفع المراكز عىل  انضمام  مركًزا    31إل  عدد  مع  التلقيح،  من حملة  ي 
الثان  األسبوع  بنهاية   

ً
جزين   مستشق  مقارنة

 ل المنصة.   الحكومي ومستشق  بعلبك الحكومي إ

 مركز التلقيح 
 
 
عبر   حي   عدد الملق

سبوع  خالل األ  المنصة
 الثالث 

اكم    حي   البر
 
عدد الملق
 المنصة عبر 

عدد المواعيد المحجوزة  
لتاريخه عبر المنصة  
ة أيام القادمة   للعشر

Al Roum Hospital 2,924 5,478 3,804 

Hotel Dieu Hospital 2,411 5,078 2,679 

AUB Medical Center 2,244 7,622 3,411 

Notre Dame Hospital Jubail 1,537 3,855 1,606 

Saida Governmental hospital 1,222 3,071 764 

Tripoli Governmental hospital 1,111 2,850 275 

Hopital Libanais Geitaoui 1,092 2,143 886 

LAU Medical Center - Rizk Hospital 1,037 2,937 1,524 

Bouar Public Hospital 1,016 2,089 1,133 

Zahle Governmental Hospital 1,013 2,411 899 

Nabih Berri Governmental hospital 951 2,389 447 

Centre Hospitalier du Nord 860 1,474 557 

Halba Governmental hospital 860 1,699 144 

Hospital Haykal 842 1,696 1,044 

Baabda Governmental Hospital 815 2,026 698 

Daher El Bachek Government Hospital 765 1,533 793 

Dar Al Amal University Hospital 621 1,361 228 

Al Rassoul Al Azam Hospital 618 2,017 796 

Ain Wazein Hospital 515 1,600 591 

Jabal Amel Hospital 501 941 337 

Rafick Hariri University Hospital 441 1,565 548 

Rachaya Governmental Hospital 409 806 311 

Cheikh Ragheb Harb Hospital 384 472 153 

Siblin Hospital 378 885 192 

Tebnin Governmental Hospital 334 923 154 

Bent Jbeil Governmental Hospital 250 250 141 

Al-Zahraa Hospital 243 1,099 211 

Makassed General Hospital 209 1,023 302 

Hermel Governmental Hospital 87 88 73 

Jezzine governmental hospital 53 53 83 

Baalbeck Governmental Hospital 6 6 45 

Mobile Clinic 1 1 448 

Batroun Governmental Hospital - - 42 

 25,319 61,441 25,750 المجموع

ي لوحات البيانات التفاعلية. 
 المصدر  بيانات المنصة الواردة ف 



          
 لتسجيل عىل صعيد ا مالحظات 

 الوظفية  التسجيل حسب   -

ي أدناه،  
ال تتجاوز  إضافة إل ذلك،    . ال يعملونالذين  من  هم  أغلبية المسّجلي   عىل المنصة لتاريخه  كما يشي  إليه الرسم البيان 

ي المدارس الرسمية والخاصةلي   من  نسبة المسّج 
ي اللقاح  من إجمالي المسّجلي      4%   الـ  عتبة  المدّرسي   ف 

عىل المنصة  لتلقر

ي لتاريخه
. وهذه نسب ضئيلة  من إجمالي المسّجلي   لتاريخه  1.5%  ال تتجاوز  فنسبتهم  ،العامالقطاع  . أما بالنسبة للعاملي   ف 

ي لبنان. 
 بعديد هذه القوى العاملة ف 

ً
ا مقارنة

ً
 جد

 

ي لوحات البيانات التفاعلية. 
 المصدر  بيانات المنصة الواردة ف 

 الشبابالتسجيل بي    -

    ا متدني    هذا العدد   يعتير .  416,581  المنصةسنة( عىل    60و  30بلغ عدد المسّجلي   من فئة الشباب )بي    
ً
هذه    بحجممقارنة

ر بحوالي  الفئة العمرية  
ّ
الذي    2019-2018  ية لألس لمعيش واألحوال االقوى العاملة    مسحمقيم، وفق    1,710,000  الذي يقد

ته إدارة اإلحصاء المركزي
ّ
ي اللقاح سوى . أعد

ي لبنان  ضمن هذه الفئة العمرية السكانمن  24% أي أنه لم يتسجل لتلقر
 . ف 

خالل المرحلة األول من    الفئة العمرية لناحية التسجيل عىل المنصةه  هذ  الذي ال يزال قائًما لدىلغط  يعود ذلك إل ال د  ق

ي القطاع الصحي وكبار السن ) 
ي تقترص عىل العاملي   ف 

 .  عاًما وما فوق( 75التلقيح التر

 لجنسية  لتسجيل حسب اا -

، حيث أن نسبة  ي   غي  اللبناني المقيمي    بي    يزال التسجيل  ال  
ً
ي اللقاح عىل المنصة خجوًل

لم    لي   من غي  اللبنانيي   المسّج   لتلقر

بعد  يشمل  ،  4.6%   تتجاوز  )% ما  الفلسطنيي   )% 1.4السوريي     ،)1.5 %( األخرى  والجنسيات  تشجيع.  (1.7(،  غي     يجب 

المنصة  اللبنانيي     خالل  )من  المعتمدة  وباآللية  بالتسجيل  بحقهم  التذكي   مع  اللقاح،  ي 
لتلقر المنصة  عىل  التسجيل  عىل 

. الرسمية(، وذلك من خالل التنسيق مع المنظمات ا ي تعت  بشؤون النازحي  
 لدولية التر

 

 

 

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


          
 لتلقيحا  عىل صعيد مالحظات 

ة ثالثة أسابيع، لم تتجاوز  ي القطاع الصحي   ةنسب  طيلة فير
حي   من العاملي   ف 

ّ
ي هذا القطاع،    25%   الملق

من إجمالي المسّجلي   ف 

حي   من  
ّ
ي حي   لم تتجاوز نسبة الملق

ي هذه الفئمن إجم  %39السن  كبار  ف 
ترتبط    متدنيةال  نسبالهذه  إن  ة.  الي المسّجلي   ف 

ي تصل  ب
ة التلقيح تطّورت  غي  أنه    . ، وهي متدنيةأسبوعًيا ل لبنان  إكمية اللقاحات التر من أسبوع إل  تجدر اإلشارة إل أن وتي 

 أسبوع منذ إطالق حملة التلقيح عىل الشكل التالي   

21,746 
حي   عير المنصة خالل  عدد 

ّ
الملق

ي 
 األسبوع الثان 
عن األسبوع  64)أي مع ارتفاع بنسبة %

 األول( 

25,750 

حي   عير المنصة خالل  عدد 
ّ
الملق

 األسبوع الثالث 

عن األسبوع  18)أي مع ارتفاع بنسبة %

) ي
 الثان 

ي  بقاء  ن  إ
يعت  الحالية  ة  بالوتي  التلقيح  لمواجهة كوفيدأعملية  المرسومة  الخطة  ال    19-ن  المجتمعية  للوصول  المناعة 

وسمع األ   ستستغرق عدة سنوات، يد درجة انتشاره  ،خذ بعي   االعتبار تغيي  بعض خصائص الفي  ي زيادة عدد  .  ما سي  
يقتض 

اد.  اللقاحات المستوردة  وتنويــــع مصادر االستي 

 إل  حسب أرقام المنصشخًصا    61,000تم تلقيح أكير من   . جرعة عىل ثالث دفعات  100,000لي  استلم لبنان حوا
ً
ة. إضافة

ي العيادة المتنقلة  المنصة  مواعيد  قد حصلت عمليات تلقيح من خارج  ،  ذلك
، بلغ عددها حوالي    ()خالل أول أسبوعي   وف 

  14,881دخال  إ عملت وزارة الصّحة عىلوقد  ،15,400
ً
 ا منها عىل المنصة لتاريخه. بيان

 تلقيح ال  ةمن حملسبوع الثالث  ما تحقق خالل األ 

 وزارة الصحة العامة  التفتيش المركزي

ي اإل  -
لة عن مفّص ال بيانات دراج الإساع ف 

فراد الذي تم تلقيحهم من خارج  األ
ي كل مركز 

 ، عىل المنصة. المنصة ف 

 عىل المنصة الرسمية،    14,881دراج إ تم -
ً
بيانا

ي لمدة ق الوزارة  يفر عمل 
  ايام10مع الفريق التقت 

 تمام هذه العملية. بدون انقطاع إل 

دارة المخزون عىل  دخال التقرير اليومي إل إ -
المنصة لتسهيل المقارنة بي   الئحة 

ي المراكز  
األشخاص الذين تلقوا اللقاح ف 
وحجزوا  مع الئحة هؤالء الذي تسجلوا 

ا عىل المنصة من جهة، وعدد 
ً
موعد

اللقاحات المسلمة لكل مركز ومالءمتها  
تسهيل و مع عدد المواعيد المحددة، 

جراءات الفورية  خذ اإل أعمل المراقبة و 
 .  بالمخالفي  

ن هذه البيانات لم تدرج بعد  أل إشارة تجدر اإل 
العمل عىل   جاري، عىل المنّصة وبصورة يومية

 . ادراجها عىل المنصة خالل االسبوع المقبل

ام المراكز باألولويات المحددة   - مراقبة الير 
ي الخطة الوطنية للقاح كوفيد

من   19- ف 
قبل وزارة الصحة العامة، وفق المراحل 

 الملحوظة. 

امً الحظنا خالل هذا األ  -  ا  سبوع الير 
ً
  لمنصة با كامل

 من قبل المراكز . 

العيادة المنتقلة عىل المنصة دراج إ -
 وتنظيم عملها من خاللها. 

دراج مواعيد العيادة المتنقلة من بي   المراكز  إتم  -
 . 2021/ 3/ 5المعتمدة بتاريــــخ 



          
 

حات   المقير

: عىل صعيد التسجيل ح ما يىل   ، نقبر

ي    دفع -
ي المدارس الخاصة والرسمية  القطاع الحكومي والمدّرسي   العاملي   ف 

التابعي      اإلداراتعىل التسجيل من خالل    ف 

ي المجتمعلها 
ي لبنان ، نظًرا ألهميتها ف 

 . وعديدها ف 

 إل التسجيل عىل المنصة.  ت العمريةدعوة جميع المواطني   من جميع الفئاتوصية وزارة الصحة العامة  -

مفوضية   - مع  التنسيق  العامة  الصحة  وزارة  وتلقيح  توصية  بتسجيل  يتعلق  ما  ي 
ف  النازحي    لشؤون  المتحدة  األمم 

 . النازحي   والالجئي   

 : ح ما يىل   عىل صعيد التلقيح، نقبر

ي األسبوع األول من    متابعةمع مرور ثالثة أسابيع عىل إطالق حملة اللقاح،   -
إعطاء الجرعة الثانية للذين تلقوا اللقاح ف 

ام موعد الجرعة الثانية. حملة التلقيح  ، وضمان احير

اد كمية  - ة التلقيحوذلك ل ،كير من اللقاحاتأ العمل عىل استي   . المرجوة للوصول إل المناعة المجتمعية ترسيــــع وتي 

 

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

اًما بحق المواطني   بالوصول إل المعهذا الرابطعىل موقع المنصة العام عىل    لومات. ، الير 

 

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

