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 Rooted in Trust مقّدمة إىل
Rooted in Trust (RiT) هو مشروع ممّول من مكتب المساعدات االنسانية التابع للوكالة األمريكية

للتنمية الدولية بإشراف "إنترنيوز" (Internews) لدعم الوكاالت اإلنسانية والصحية العامة في مكافحة

إنتشار الشائعات والمعلومات المضلّلة المتعلّقة بفيروس كوفيد-19 والّسيطرة عليها. إمتّد الفصل

األول (RiT1) من تشرين األّول/أكتوبر 2020 إىل شباط/فبراير 2021 وجمع أكثر من 2,774 شائعة في

لبنان. (1) تّم تجديد المشروع مؤخرًا في أيلول/سبتمبر 2021 ومن المتوّقع أن يستمرّ الفصل الثاني

(RiT2.0) حتى نهاية عام 2022.    
 

في هذه الّنشرة، تعرض "إنترنيوز" أبرز الشائعات التي تم تداولها في لبنان عىل مواقع التواصل

اإلجتماعي وبعيًدا عنها من خالل أنشطة شريكَتين لنا – منّظمة "EMA" الناشطة في إشراك

المجتمَعين السوري واللّبناني في منطقة البقاع ومؤّسسة "مهارات" التي تتعامل مع مجتمعات

مختلفة من كافة الجنسيات في لبنان - في الفترة الممتّدة من 1 إىل 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2022،

WhatsApp و Facebook والتي تّم رصد في خاللها 50 شائعة من مجموعات خاصة وحسابات عىل

و Twitter و Instagram التي تسجّل معّدًال مرتفًعا نسبًيا من حيث عدد المستخدمين المتفاعلين
معها فضًال عن 46 شائعة تّم تداولها بعيًدا عن شبكة اإلنترنت رصدتها األنشطة الهادفة التي أجراها

شركاؤنا بهدف الوصول إىل السكان والمجموعات األقل نشاًطا عىل اإلنترنت والذين ينقلون شائعاتهم
من خالل الكالم الشفهي.  

 
 تسلّط هذه النشرة الضوء عىل شائَعَتين بارزتَين تندرجان في إطار مواضيع متكرّرة، وهي: متحّورات

كوفيد-19؛ األمراض المعدية؛ الكوليرا؛ ومواضيع أخرى تتعلّق بالصحّة.  

 

شائعة50
 عبر اإلنترنت

شائعة دون46
 اتصال باإلنترنت

مصادر المعلومات

مواضيع الشائعات

منهجّية العمل 
نقوم بجمع بياناتنا يدويًا من وسائل التواصل االجتماعي وأنشطة المشاركة الرقمية ومباشرة (وجًها
لوجه من دون اتصال باإلنترنت) ووسائل إعالم محلّية ومنظمات إنسانية أخرى. يتّم جمع البيانات

النوعية الرقمية والمباشرة من خالل مجموعات ومحادثات عبر وسائل التواصل االجتماعي العامة
والخاصة ومجموعات االستماع / الشبكات الخاصة عىل التوالي. نقوم بتحليل بياناتنا  بالتركيز عىل

الشائعات والمواضيع واالتجاهات ومستوى التفاعل معها وتكرارها / مستوى المخاطر الناجمة عنها.  
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وضع فيروس وضع كوفيد-19

شهد لبنان 1.573 حالة إيجابية في الفترة الممتّدة من 01 إىل 30 تشرين الثاني/نوفمبر (2) فضًال عن تسجيل 28 حالة

وفاة جديدة (3) مع تفشي الفيروس بشكل خاص لدى الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و 29 سنة. (4) لبنان حالًيا
في المستوى 2 من انتقال الفيروس عىل المستوى المجتمعي (5) وبلغ متوّسط معّدل الحاالت االيجابية 4٪، ولكّن تجدر

اإلشارة إىل أّن عدد الفحوصات قد انخفض في األشهر األخيرة من جرّاء عوامل عّدة منها عدم رغبة األشخاص بإجراء

فحص عندما تظهر عليهم عوارض خفيفة ونتائج المختبرات التي لم يتم اإلبالغ عنها من قبل القطاع الخاص. (6)  

بلغت نسبة األشخاص الذين تلّقوا جرعَتين من لقاح كوفيد-19 في البالد 44.3%، (7) وتُعتبر هذه النسبة منخفضة جًدا

مقارنة بهدف الوصول إىل المناعة المجتمعية أي بتلّقي 85٪ عىل األقّل من السكان المستهدفين جرعَتين من اللّقاح. 
يَُعّد اإللتزام باإلجراءات الوقائية أمرًا بالغ األهمية حيث يستعّد لبنان لموجة جديدة من كوفيد-19 ستبدأ في نهاية شهر

كانون األول/ديسمبر (8) حيث شهدنا ارتفاًعا في الحاالت في هذا الوقت في السنوات السابقة، خصوًصا بعد احتفاالت

األعياد وتدّفق عدد كبير من الوافدين من الخارج.

 
تفّشي الكوليرا:

 
في 30 تشرين الثاني/نوفمبر، دخل لبنان في اليوم السابع والخمسين من تفّشي الكوليرا في المحافظات الثماني وعبر 18

من أصل 26 قضاء مع ارتفاع عدد الحاالت المشتبه بها تدريجياً في جميع المناطق الموبوءة. منذ 30 تشرين الثاني/

نوفمبر، تم اإلبالغ عن إجمالي 4,594 حالة كوليرا مشتبه بها باإلضافة إىل ما مجموعه 20 حالة وفاة مرتبطة به. يشكّل

األفراد الذين تقّل أعمارهم عن 15 عاًما حوالي 45٪ من الحاالت المشتبه بها والمؤّكدة وال يزال الشمال وعكار يسجّالن

العدد األكبر من الحاالت. (9) 

 
 
 
 

وضع كوفيد-19 والّسياق اإلقتصادي واإلجتماعي في لبنان  

1,573 حالة جديدة

28 حالة وفاة جديدة

%44.3 تلّقوا جرعَتين  

4,594
حالة مشتبه بها

20
حالة وفاة مرتبطة به

وضع مرض الكوليرا



—مشاركة الشائعة عبر حساب عىل تويتر لشخص عادي مع
نسبة تفاعل منخفضة.

األمراض المعدية؛01.

الكوليرا؛ ومواضيع أخرى
تتعلّق بالصحّة

"يوجد لقاح كوليرا مغشوش وبكميات كبيرة،
لإلستعالم حول السعر والكمية، التواصل

عالخاص."

"

تم بيع وشراء بطاقات التطعيم المزيّفة عىل نطاق واسع في خالل فترة

حمالت التطعيم ضد فيروس كوفيد -19، وكان الكثيرون عىل استعداد

لدفع ثمن هذه البطاقات من أجل تجّنب تلّقي لقاح كوفيد -19

واالستمرار في السفر والعمل من دون قيود ألنّه في ذلك الوقت تطلّب

الدخول إىل مكان العمل واألماكن العامة األخرى دليًال عىل تلقي اللّقاح.

الشائعة المذكورة أعاله هي محاولة لالستفادة من لقاح الكوليرا من خالل

بيع لقاحات الكوليرا الفموية المزيّفة (OCVs). من المحتمل أن تفشل

المحاولة نظرًا للتالي: أ) مجانية لقاحات الكوليرا الفموية عىل عكس تلك

المزيّفة الذي يتم الترويج لها؛ ب استعداد األفراد عموًما لتلّقي لقاحات

الكوليرا الفموية وثقتهم بها فضًال عن نجاح سير الحملة؛ أخيرًا، ج) ال
حاجة إىل دليل عىل التطعيم من أجل السفر/العمل، لذلك ال يشعر

الناس كما لو أنّهم مجبرون عىل تلقّيها ويفعلون ذلك طواعية من أجل

حمايتهم الشخصية وسالمة مجتمعاتهم. 

ماذا وراء هذه الشائعة؟
شائعة متوسطة الخطورة



تستهدف حملة لقاحات الكوليرا الفموية أي شخص يعيش في المناطق

الموبوءة ويرغب في التطعيم والذين تزيد أعمارهم عن سنة واحدة. (14)

 
 
 

من إجمالي األفراد الذين شملتهم الحملة، رفض 6.787 (1.5٪) فقط أخذ

لقاح الكوليرا الفموي. (15)

 

 
يَُعّد الوصول السريع إىل مراكز العالج واتّباع التدابير الوقائية من الضروريّات

القصوى في أثناء تفشي وباء الكوليرا: يجب أن يبقى معّدل الوفيات أقّل من

1٪ مع العالج المبكر والمناسب. (16)
 

01.

محلياً، لقاحات الكوليرا الفموية مجانية للمقيمين من جميع الجنسيات في

مناطق تفشي الكوليرا (10) أّي في عكار وطرابلس وحلبا والمنية في شمال

لبنان باإلضافة إىل مناطق جبل لبنان والبقاع وبعلبك الهرمل. 

 
 
 

وفًقا لحملة لقاحات الكوليرا الفموية، يأتي توزيع اللّقاحات بحسب الجنسية عىل
الشكل التالي: 45٪ لبنانيون و 49٪ سوريون و 5٪ فلسطينيون و 1٪ من

جنسيات أخرى يعيشون في لبنان. (11) 

 
 
 

سعى لبنان للحصول عىل المزيد من اللّقاحات، ووافقت مجموعة التنسيق

الدولية عىل توزيع (12) 11.308.600 جرعة مجانًا. نتيجة لذلك، سُيتاح اللّقاح

قريًبا لسكان المناطق المستهدفة الذين يعتقدون أّنهم فقدوا فرصة الحصول
عليه. 

 
 
 

بدأت وزارة الصحة العامة وشركاؤها في مجال الصحة حملة ميدانّية في

المناطق الموبوءة وصلت إىل 457.251 فرًدا حتى اآلن. (13) 
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 لماذا ذلك مهّم؟.01

مع انتشار تفشي الكوليرا وتوّسع حملة لقاحات الكوليرا الفموية في مناطق جديدة، قد تصبح الشائعة المذكورة أعاله خطيرة إذ قد ينجم عنها موجة جديدة من أفراد يحاولون نشر معلومات كاذبة ومضلّلة حول هذه اللّقاحات

في محاولة الستغالل السكان المستضعفين عن طريق الترويج للقاحات زائفة. قد يقع هؤالء في فّخ المرّوجين وينتهي بهم األمر بتناول مواد يُحتمل أن تكون خطيرة إذا لم يتم تحذيرهم بشأنها بصورة كافية ألنّه من غير

المعروف ما قد تحتويه هذه اللّقاحات المزيّفة التي يتم الترويج لها. 

 
 

التوصيات 
للمنظمات اإلنسانية

رفع مستوى الوعي حول لقاح الكوليرا الفموي في المناطق المستهدفة: قوموا بتضمين معلومات محّددة حول أهمّية اللّقاح

والتدابير الوقائية واآلثار الجانبية األكثر شيوًعا وآلّيات التعافي من الكوليرا مّما سيساهم في بناء الثقة مع المجتمعات

ويساعدها عىل اتخاذ قرارات أكثر استنارة. 

التحلّي بالشفافية وتقديم تحديثات مباشرة وفي الوقت المناسب حول كاّفة مراحل توزيع اللّقاح، بما في ذلك إطالع 

 المقيمين في المناطق المستهدفة عىل تفاصيل الحملة والجدول اليومي وأي تغييرات تطرأ عىل الئحة المناطق المستهدفة
و / أو السكان واألسباب الكامنة وراء هذه التغييرات. 

زيادة التغطية اإلعالمية لحملة لقاح الكوليرا الفموي بطرق من شأنها تعزيز نجاحها مثل التحّدث مع متلقي اللّقاح من جميع
الجنسيات حول تجاربهم مع المهنيين الطبيين واللّقاح بحّد ذاته وفترة ما بعد التطعيم. 

تحديد أسباب الترّدد في تلقي اللّقاح ورفضه: قّدم أولئك الذين رفضوا اللّقاح حتى اآلن مبرّرات مختلفة، بما في ذلك الخوف

وعدم الثقة في حملة اللّقاح والّالمباالة بشأن تفشي المرض واألسباب الطبية/الصحية. يمكن معالجة كّل منها في محتوى

وأنشطة متخّصصة في التواصل بشأن المخاطر والمشاركة المجتمعية.  

إنشاء أنظمة إبالغ وخطوط ساخنة للمجتمعات حيث يمكنها االستفسار عن المعلومات التي تم التحّقق منها واإلبالغ فوًرا عن

أّي سوء ممارسة وأي حالة بيع لقاح زائف. 

 

 

 

 

 



 -- نشر الشائعة عبر صفحة عىل فايسبوك خاّصة بأختصاصي
رعاية صحية مع نسبة تفاعل عالية نسبًيا: 2 مشاركة و 13

تعليق و 81 رّد فعل. 

.02
متحّورات كوفيد-19

"العديد من المتحورات أفرزها أوميكرون. يبدو أننا
BQ.1.1 أمام "سرب" جديد منها. متحورات

(سليل BQ.1) و XBB يرتقيان إىل القمة ،
والسبب أن لديهم العديد من الطفرات في الرأس

التاجي للفيروس القادر عىل تجاوز الدفاعات

المناعية."

"

تتزايد حاالت اإلصابة بـكوفيد-19 مرّة أخرى في لبنان وحول العالم مّما

يثير مخاوف من انتشار موجة جديدة بين المجتمعات، ال سّيما تلك التي
أصبحت أكثر عرضة لمضاعقات خطيرة في حالة تفشي الوباء بينما ال

تزال تواجه صعوبة في الحصول عىل خدمات الرعاية الصحية. 

غالًبا ما يفتقر الّالجئون إىل الوصول إىل المياه النظيفة والمرافق الصحية
وخدمات النظافة ألنهم يعيشون في مخيمات مكتّظة بالسكان مّما

يجعلهم معرّضين بشدة لتفشي األمراض المعدية. كانت تدخّالت الصحة

العامة نادرة في جميع مخّيمات الّالجئين منذ بداية جائحة كوفيد-19

17مّما أّدى إىل ارتفاع عدد الوفيات بين الّالجئين السوريين
والفلسطينيين في لبنان حيث بلغ معّدل الوفيات أربعة أضعاف وثالثة

أضعاف المعّدل الوطني عىل التوالي18 وزاد من وصم هذه المجتمعات

بالعار في خالل الجائحة واألزمة االقتصادية التي أعقبتها. 

 

ما هي أسباب هذا االنتشار؟



استكشاف متحّورات كوفيد-19 الجديدة 
02.

بينما ينتشر XBB و BQ.1.1 بسرعة في العديد من البلدان، ال يزال حوالي

99.8٪ من الحاالت خفيفة مع االختالف الوحيد في أّن XBB أكثر مقاومة
لألجسام المضادة الموجودة في اللّقاحات المتاحة. (22)

 
 

في هذا السياق، المقصود ب "الحاالت الخفيفة" هو أّن األشخاص المصابين

هم أقل عرّضة للحاجة إىل دخول المستشفى. ومع ذلك، حتى العدوى

"الخفيفة" يمكن أن تظل صعبة للغاية بالنسبة لألفراد األكثر عرضة لإلصابة
ومن شأنها أن تؤّدي أيًضا إىل مرض خطير يستلزم الراحة والرعاية في المنزل. 

 

ال يزال هناك احتمال أن تتسّبب إعادة العدوى في ظهور عوارض طويلة األمد
لكوفيد-19. 

األشخاص الذين أصيبوا مرّة أخرى بـ XBB هم أصيبوا في البداية بـكوفيد-19

قبل فترة ظهور متحّور أوميكرون. (23) ومع ذلك، نحتاج إىل المزيد من

المعلومات لنعرف عىل وجه اليقين ما إذا كان XBB يفلت من مناعة

أوميكرون أم ال. (24)

 

يشير هذا إىل أّن األفراد، ال سيما أولئك الذين لم يُصابوا بمتحّور أوميكرون

حتى اآلن، هم أكثر عرضة لإلصابة مرّة أخرى بـكوفيد-19. 

 

يُعتبر المتحّور مثيرًا لالهتمام إذا انتشر عىل نطاق واسع وفيه طفرات يُعرَف عنها أو يُشَتبه بأنّها

تسّبب تغّيرات كبيرة (عىل سبيل المثال، من المعروف أنّه يصيب مجموعات كبيرة من

األشخاص أو يتفّشى في بلدان عّدة). ال تزال منظمة الصحة العالمية تراقب عدًدا من

المتحّورات المثيرة لإلهتمام في حالة تطورها إىل متحّورات مثيرة للقلق. 

يُعتبر المتحّور مثيرًا للقلق إذا كان معروًفا أنّه ينتشر بسهولة أكبر أو يسّبب مرًضا أكثر حّدة أو

يهرب من االستجابة المناعية للجسم أو يغّير العرض السريري أو يقلّل من فعالية التدابير

المعروفة مثل تدابير الصحة العامة والتشخيصات والعالجات واللّقاحات. 

الشائعة المذكورة أعاله صحيحة؛ بالنظر إىل أّن المجتمعات باتت تولي اهتماًما أقّل بكوفيد-19 وما

عادت الجائحة عىل الئحة أولويّات الممّولين، من المهم معرفة المزيد من المعلومات المتعّمقة حول

انتشار المتحّورات الجديدة. 

 

بحسب منظمة الصحة العالمّية: (19)

 

 في حين أّن المتحّور الفرعي XBB هو سليل من BQ.2، فإنه يختلف عن كل من المتحّورين الفرعيين
BQ.1 و BQ.1.1، فجميعها من نسل أوميكرون البديل لفيروس كوفيد-19 والذي كان يُصّنف ب"متحّور

مثير للقلق" لفترة من الوقت (20) مّما يجعلها من المتحّورات الفرعية المثيرة للقلق. 
 

تشير األدلّة حتى اآلن إىل أّن XBB و BQ.1.1 ال يتباعدان بشكل كاٍف عن بعضهما البعض أو عن

سالالت أوميكرون األخرى ذات طفرات إضافية في الهروب المناعي من حيث االستجابة الصحية العامة

الّالزمة. لذلك، ال تبرير لتعيين متحّورات جديدة مثيرة للقلق وتخصيص تسمية جديدة. (21)
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 لماذا ذلك مهّم؟
من المهم والمفيد جًدا أن يتداول

المتخّصصون في الرعاية الصحية

المعلومات المذكورة أعاله عىل نطاق واسع

ألّن تداول المعلومات الناقصة من شأنها أن

تؤجّج المخاوف الصحية لدى الفئات

السكانية المستضعفة في ضوء اإلفتقار إىل

الخدمات الصحية وعدم كفاية البنية التحتية

المناسبة للمياه والصرف الصحي والنظافة

الصحية. 

في اآلونة األخيرة، مع رفع تدابير كوفيد-19

محلًيا وعالمًيا وتفشي التهاب الكبد أ في

أيلول/سبتمبر واتّساع رقعة الكوليرا منذ

تشرين األول/أكتوبر، تّم تهميش االهتمام

والتمويل الخاص بكوفيد-19 عىل الرغم من

أّن لبنان لديه معّدل تطعيم منخفض للغاية

ضد كوفيد-19، خصوًصا بين الفئات

السكانية المستضعفة. 

 

التوصيات 
للمنظمات اإلنسانية

02.

دمج جهود التواصل بشأن مخاطر كوفيد-19 مع اإلبقاء عىل الجهود األخرى الحتواء أمراض أخرى مثل الكوليرا، وإعادة ترتيب أولويات

التواصل ذات الصلة بكوفيد-19 وكذلك جهود االستجابة. 

التركيز بشكل خاص عىل زيادة جهود التحصين ضد كوفيد-19 عندما يتعلّق األمر باللّقاحات المحّدثة والجرعات المعزّزة (الثالثة والرابعة) إذ
إنّها ال تقلّل من شّدة العوارض فحسب، بل تمنع أيًضا حدوث مضاعفات أكثر خطورة عىل المدى الطويل. 

تثقيف المجتمعات ذات الوصول المحدود إىل الرعاية الصحية حول مخاطر إسقاط التدابير الوقائية وتشجيعها عىل تلقي اللّقاح من خالل

توفير وسائل النقل لها من وإىل مراكز اللّقاحات وتحسين وحدات التحصين المتنّقلة في جميع أنحاء لبنان وخصوًصا في المناطق الريفية
وتعزيز تنظيم سباقات التطعيم لزيادة تغطية اللّقاح. 

مراقبة الشائعات التي يمكن أن تثير الخوف في المجتمعات التي تتعاملون معها: المعلومات المضلّلة والخاطئة لها تأثير كبير ويمكن
استخدامها لحشد مشاعر وإجراءات ملموسة بين المجتمعات مّما يؤثّر في جهود التواصل بشأن فيروس كورونا ومبادرات التطعيم. إليكم

هذا الرابط لإلبالغ عن الشائعات:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfHUMPUr7MRRB5upMJg6_ZgUGyxWOpPJmzm4WFrsCIzrAB
  URA/viewform

معالجة المعلومات الخاطئة كجزء من التواصل الصحي الخاصة بكم عىل جميع المستويات مع التركيز عىل الرسائل الدقيقة واإليجابّية

التي تمنع الذعر أو الخوف من االنتشار بين السكان. 

االستمرار في دعم المجتمعات المستضعفة من خالل توفير الخدمات الصحية ومضاعفة التواصل الصحي والعمل عىل مسارات إحالة

واضحة ويمكن الوصول إليها للخدمات المتاحة ال سّيما بين المجتمعات القريبة منكم. 

 االستمرار في العمل عىل البحوث الجديدة والناشئة محلًّيا حول كوفيد-19 واستخدام نتائجها لتشكيل التدخّالت والبرمجة في المستقبل.
البيانات الدقيقة والمحلّية ضرورية لتخطيط االستراتيجيات الوقائية والعالجية المناسبة التي تضمن حياة أفضل للسكان المعرّضين

للخطر. 

تكثيف التنسيق والمراقبة الوبائية واإلبالغ: التحلّي باليقظة ومراقبة الّسالالت واإلبالغ عنها عندما يكون ذلك ممكًنا باإلضافة إىل إجراء

تحليالت مستقلّة ومقارنة لمختلف سالالت أوميكرون الفرعية.  

من الضروري إعادة توجيه الجهود نحو احتواء كوفيد-19 باتّباع المنظمات اإلنسانّية للّتوصيات التالية: 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfHUMPUr7MRRB5upMJg6_ZgUGyxWOpPJmzm4WFrsCIzrABURA/viewform


يقوم محلّلو بيانات Rooted In Trust ومديرو المعلومات ومراقبو وسائل التواصل اإلجتماعي بقياس
المخاطر بناًء عىل مجموعة من العوامل منها: أ) الصلة الثقافّية، ب) التوقيت، ج) المشاركة عبر

اإلنترنت، د) مدى مصداقية شائعة ما واألهم من ذلك، ه) التأثير السلبي المحتمل الذي قد تحدثه شائعة

ما عىل صحّة المجتمعات المحلّّية أو مقّدمي الخدمات ورفاههم وسالمتهم. 

 كيف يتّم تحديد المخاطر؟

تُعَتبر الشائعة شديدة الخطورة عندما يكون إحتمال تصديقها في المجتمع مرتفًعا جًدا مصطحبة معها

آثار سلبية خطيرة قد تؤدي إىل إلحاق ضرر جسيم بالفرد أو بالمجموعة. ومن بين هذه اآلثار، التحريض
عىل العنف أو إثارة الخوف/الّذعر عىل نطاق واسع. وقد تشجّع الشائعة الشديدة الخطورة عىل تجّنب

إجراء الفحوصات أو الخضوع للعالج أو اإلضرار بالعاملين في المجال الصحي وغيرهم من مقّدمي

الخدمات. 

شائعة شديدة الخطورة

تُعتبر الشائعة متوسطة الخطورة عندما يحتمل تصديقها في المجتمع عىل نطاق واسع مصطحبة معها

آثار سلبية متوسطة محتملة عىل صحّة المجتمع أو الفرد أو رفاهه أو سالمته. وقد تنطوي الشائعة
المتوسطة الخطورة عىل بعض التداعيات عىل الّسلوكّيات الرامية إىل المحافظة عىل الصحة.

شائعة متوسطة الخطورة

شائعة قليلة الخطورة: تُعتبر الشائعة قليلة الخطورة عندما يكون من غير المرجّح تصديقها في المجتمع أو

لها آثار سلبّية محدودة عىل المجتمع أو الفرد أو رفاهه أو سالمته وعىل عملّية اإلستجابة للوباء. 

شائعة قليلة الخطورة

https://internews.org/wp-content/uploads/2021/04/RiT_Findings_Recommendations_Lebanon-
 English.pdf

https://covid19.who.int/region/emro/country/lb
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According to the Lebanon Health Brief on November 30th 2022, prepared by WHO & MoPH
According to the Lebanon Health Brief on November 30th 2022, prepared by WHO & MoPH
According to the Lebanon Health Brief on November 30th 2022, prepared by WHO & MoPH

Cholera Ad-Hoc National Health Sector Working Group meeting, held between MoPH, UN agencies,
 .and all health partners on Friday 10th of December, 2022

According to the Lebanon Health Brief on November 30th 2022, prepared by WHO & MoPH
National Health Sector Working Group, meeting between MoPH, UN agencies, and all health partners

.held on Friday 25th of November, 2022
Same source
Same source

ame source
 .Same source
 .Same source

(Cholera (who.int
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(21)00925-9/fulltext

Same source
/https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/question-and-answers-hub

https://www.who.int/news/item/27-10-2022-tag-ve-statement-on-omicron-sublineages-bq.1-and-xbb
Same source

https://www.verywellhealth.com/xbb-covid-variant-6826141
https://www.who.int/news/item/27-10-2022-tag-ve-statement-on-omicron-sublineages-bq.1-and-xbb

Same source
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