
الوضع الصحي في لبنان 
 

 يواجه لبنان العديد من األوبئة منذ بداية هذا العام:
 

 - استقرار وباء الكوليرا: لم تَُسجّل أي حالة جديدة في لبنان منذ األسبوع األخير من كانون الثاني/يناير.
(2) ومع ذلك، ال يزال من المهم الحصول عىل لقاح الكوليرا عن طريق الفم (OCV) إذا كنتم تعيشون في
إحدى مناطق تفّشيه ألّن حملة OCV تستهدف المناطق المعرّضة لخطر تفشي المرض مرّة أخرى وتلّقي

اللّقاح هو إجراء مهم للوقاية من األمراض الخطيرة.  

 
 - استمرار انتشار اإلنفلونزا: عىل الرغم من أّن الموسم قد بلغ ذروته في 17 تشرين الثاني/نوفمبر، فقد
بلغ معّدل الحاالت اإليجابية لإلنفلونزا عىل الصعيد المحلّي 36% في العّينات التي أرسلتها المستشفيات

التي ترصد أمراض الجهاز التنفسي، ولكّنه انخفض ليصل إىل 14% في األسبوع الثاني من عام 2023.

عىل الرغم من انخفاض معّدل االنتشار، ال تزال هناك حاجة إىل تدابير وقائية. 

 
- مالحظة زيادة حاّدة في عدد حاالت كوفيد-19 حيث ُسجّلت 082 6 حالة جديدة في الفترة الممتّدة
من 1 إىل 31 كانون الثاني/يناير (3) مقابل حوالي ثلث ذلك العدد، أّي 094 2 حالة فقط في كانون األول/

ديسمبر فضًال عن 45 حالة وفاة جديدة في كانون الثاني/يناير (4) مقابل 8 حاالت وفاة فقط في كانون

األول/ديسمبر. (5) عاد لبنان حالًيا إىل المستوى 3 من انتقال الفيروس عىل المستوى المجتمعي (6)

ويُعتبر ذلك خطيرًا مع تسجيل معظم الحاالت في بيروت وجبل لبنان. (7) تُعزى هذه الزيادة إىل

األشخاص القادمين من الخارج وكذلك تخفيف اإلجراءات الوقائّية في األماكن العامة. 

 
 تجدر اإلشارة إىل أّن األرقام المذكورة أعاله ال تعكس الحقيقة وقد يكون الوضع أكثر خطورة. في الواقع،
انخفض عدد الفحوصات من جرّاء عوامل عّدة منها عدم رغبة األشخاص بإجراء فحص عندما تظهر عليهم

عوارض خفيفة ولجوئهم إىل اختبارات تشخيصية سريعة (8) ونتائج المختبرات التي لم يتم اإلبالغ عنها

من قبل القطاع الخاص. بلغت نسبة األشخاص الذين تلّقوا جرعَتين من لقاح كوفيد-19 في البالد

44.3%، (9) وتُعتبر هذه النسبة منخفضة جًدا مقارنة بهدف الوصول إىل المناعة المجتمعية أي بتلقّي
85٪ عىل األقّل من السكان المستهدفين جرعَتين من اللّقاح. 

 

توافرة لجميع الذين تزيد أعمارهم عن خمس سنوات الجرعة األوىل

متوافرة لجميع الذين تلّقوا الجرعة األوىل قبل ثالثة أسابيع أو أكثر الجرعة الثانية

متوافرة لجميع الذين تلّقوا الجرعة الثانية قبل خمسة أشهر أو أكثر الجرعة الثالثة

متوافرة للجميع بعد ستة أشهر من تلقي الجرعة الثالثة الجرعة الرابعة

نشرة
المجتمع
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Rooted in Trust مقّدمة إىل مشروع
 

Rooted in Trust (RiT) هو مشروع ممّول من مكتب المساعدات االنسانية التابع للوكالة األمريكية
للتنمية الدولية (USAID) بإشراف "إنترنيوز" (Internews) لدعم الوكاالت اإلنسانية والصحية العامة في

فهم الشائعات المنتشرة والمعلومات الخاطئة حول كوفيد-19 وأصبح المشروع مؤخرًا يغّطي موضوعات

صحية أخرى. (1) يرّكز عملنا عىل تعزيز النظام اإليكولوجي للمعلومات من خالل ضمان وصول

المجتمعات إىل معلومات موثوقة وقابلة للتنفيذ وسياقية تستجيب لشواغلها ولحاجتها إليها. تّم تجديد

المشروع في أيلول/سبتمبر 2021 ومن المتوّقع أن يستمرّ الفصل الثاني (RiT2.0) حتى شهر آذار/مارس

 .2023
 

في هذه الّنشرة، تعرض "إنترنيوز" أبرز الشائعات التي تم تداولها في لبنان في الفترة الممتّدة من 01  إىل

31 كانون الثاني/يناير 2023 عىل مواقع التواصل اإلجتماعي وبعيًدا عن االنترنت، وذلك بواسطة أنشطة
شركائنا منهم جمعّية "عكّارنا" (Akkarouna) الناشطة في كّل من المجتمَعين الّسوري واللّبناني في
منطقة شمال لبنان فضًال عن فريق مراقبة وسائل التواصل االجتماعي لدينا الذي يتعامل مع مجتمعات

مختلفة من كافة الجنسيات في لبنان.    

 
تّم رصد في خالل هذه الفترة 114 شائعة من مجموعات خاصة وحسابات عىل Facebook و

WhatsApp 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 ورصدتها أنشطة االستماع

االجتماعي التي قام بها شركاؤنا بهدف الوصول إىل األفراد والمجموعات األقل نشاًطا عىل اإلنترنت

والذين ينقلون شائعاتهم من خالل الكالم الشفهي.   

تسلّط هذه النشرة الضوء عىل شائعَتين تندرجان في إطار مواضيع متكرّرة، وهي: الوفاة؛ لقاحات

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

 

 44.3% 
تلّقوا جرعتان

 6,082
إصابة جديدة

45
وفّيات جديدة

توافر اللّقاح:
يتوافر اللّقاح لجميع المقيمين في لبنان من مختلف الجنسيات، بما في ذلك السوريون والفلسطينيون

والعمال المهاجرون، حتى لو لم تكن وثائق إقامتهم محّدثة وال حاجة للتسجيل المسبق لتلّقيه.(10)

  https://cdn.me-qr.com/pdf/7695678.pdf :الئحة مراكز التطعيم
 

https://cdn.me-qr.com/pdf/7695678.pdf


حتى وقت قريب، لم يكن لدى لبنان وحدة مراقبة

نشطة لرصد سالالت اإلنفلونزا الجديدة واألمراض

الشبيهة باإلنفلونزا وغيرها من المتالزمات

التنفسية الحاّدة الوخيمة. 

أعاد لبنان تنشيط هذه الوحدة في اآلونة األخيرة
بمساعدة مركز مكافحة األمراض والوقاية منها

ومنظمة الصحة العالمية، وأصبح اآلن قادًرا عىل

مراقبة سالالت األمراض التنفسية المعدية التي
تنتشر محلًّيا. (11)

في شهر كانون الثاني/يناير، كان معّدل الحاالت

اإليجابية في العّينات التي أرسلتها المستشفيات

التي ترصد أمراض الجهاز التنفسي 13٪ بالّنسبة

لـكوفيد-19 و 11٪ لإلنفلونزا مع وجود سالالت

H1N1 و H2N3 و B Victoria ، (12) كلّها
سالالت معروفة منتشرة عالمًيا. 

هذا يعني أيًضا أّن كوفيد-19 ال يزال ينتشر جنًبا

إىل جنب اإلنفلونزا، ويجب أخذ كليهما عىل

محمل الجّد. لحسن الحظ، فإّن اإلجراءات

الوقائية لجميع أمراض الجهاز التنفسي متشابهة
جًدا! 

أعلن مركز مكافحة األمراض والوقاية منها أّن

لقاح البرد واإلنفلونزا لهذا العام يبدو "مالئًما جًدا"

للسالالت المنتشرة (13) ألنّه يقوي المناعة ضد

الفيروسات المسّببة لإلنفلونزا األكثر انتشاًرا. 

البرد هو التهاب يصيب الجهاز التنفسي العلوي
يسّببه واحد من حوالي 200 فيروس. (14)

اإلنفلونزا هي أيًضا مرض تنفسي علوي يسّببه

أحد فيروسات اإلنفلونزا العديدة المحّددة. (15) 

بالنظر إىل كل هذه المصادر المختلفة ، فال عجب

أنه ليس لدينا عالج لنزالت البرد أو اإلنفلونزا. بدالً
من ذلك، يعود األمر إىل جهازكم المناعي

للمساعدة في المقاومة. (16)

في الواقع، تشير عوارض البرد واإلنفلونزا العادية،

مثل العطس وسيالن األنف وحتى الحمى، إىل ما

يفعله جهاز المناعة لمقاومة العدوى. (17)

 

 

 

 

 

 

 

 

اّتباع تدابير وقائّية: درهم وقاية خير من قنطار عالج!
تشمل بعض التدابير الوقائية: عدم لمس الوجه

(خصوًصا العيَنين أو األنف أو الفم) بيَدين غير
مغسولَتين والبقاء في المنزل في حال المرض وتجّنب

االتصال الوثيق مع اآلخرين ال سّيما في األماكن

المغلقة وغير جيدة التهوية وتغطية الفم واألنف عند

السعال والعطس وغسل اليَدين أو تعقيمهما كثيرًا.

(18)

تعّرفوا إىل المرض: يساعد االّطالع عىل المعلومات
األساسية في حماية صحّتكم وكذلك صحة مجتمعكم.

لمعرفة المزيد عن العوارض وطرق الوقاية والعالج،

قوموا باستشارة طبيبكم الموثوق به. 

استشارة طبيب متخّصص: في ما يلي قائمة

بالمراكز التي تقّدم رعاية صحية منخفضة التكلفة في

لبنان:

https://www.moph.gov.lb/userfiles/files/HealthC
   areSystem/PHC/phcc.pdf

يمكن لّالجئين االطالع عىل قائمة المستشفيات

 واالتصال أيًضا ب NExtCare   وهي الشريك الطبي
للمفوضية في لبنان عىل الخط الساخن 01-504020

في أي وقت للتحّقق مّما إذا كانت مدعومة من

المفوضية والشركاء اإلنسانيين اآلخرين. 

الحصول عىل اللّقاح وحده ال يكفي لحمايتكم: في

حين أّن التطعيم مهّم خصوًصا لدى األفراد المعرّضين

أكثر من غيرهم إىل الخطورة، إال أنّه ال يحّل محّل الرعاية
الوقائية. لسوء الحظ، لقاح اإلنفلونزا غير متاح مجانًا في
لبنان، ولكن لحسن الحظ، فإّن التدابير الوقائية هي أكثر

فعالّية. لقاح Cold & Flu متاح للشراء في الصيدليات،

والوقت المثالي لتلّقيه هو في شهر تشرين األول/أكتوبر

من كّل عام مباشرة قبل موسم البرد واإلنفلونزا.

 

 

 

 

 

األمراض المعدية؛ اإلنفلونزا؛ ومواضيع

أخرى تتعلّق بالصحّة

شائعة 1#

"موجة قوية من اإلنفلونزا في لبنان: نمط جديد ال
مناعة ضّده"

الــوقـائــعالــوقـائــعالــوقـائــعالــوقـائــعالــوقـائــعالــوقـائــع

-- مشاركة الشائعة عبر حساب عىل تويتر لمحّطة إعالم
إخباريّة بديلة لديها عدد متابعين مرتفًعا (10.300 متابع)  

التــوصــــيــات
للمجتمع

https://www.moph.gov.lb/userfiles/files/HealthCareSystem/PHC/phcc.pdf
http://www.refugees-lebanon.org/uploads/poster/poster_161771013515.pdf


في حال شعوركم أو شعور أوالدكم بعوارض

جانبية بعد تلّقي لقاح كوفيد-19، يمكنكم اإلتصال
بالخط الساخن المجاني التابع لوزارة الصحة العامة

عىل 1214 لإلبالغ عن هذه العوارض والحصول عىل

المزيد من التوجيهات والمساعدة. 

اطلبوا المساعدة الطبية من مقّدم رعاية صحية

متخّصص موثوق به إذا شعرتم بتوّعك. في حال عدم

التأّكد من مصدر الحصول عىل هذه الخدمات، قوموا

بزيارة قائمة مراكز شبكة الرعاية الصحية األولية التابعة
phcc.pdf :لوزارة الصحة العامة في لبنان

moph.gov.lb)) أو أحدث قائمة بمراكز الرعاية الصحية
األولية التي أعّدتها مفوضية األمم المتحدة السامية

Document  Lebanon:Inter-:لشؤون الّالجئين

Agency - PHC Masterlist - 25 February 2022
unhcr.org)).. تقّدم هذه المراكز خدمات مدعومة أو

مجانية لجميع الجنسيات المقيمة في لبنان. 

ابقوا عىل اطالع بالمعلومات الخاصة بصحّتكم:

للمزيد من المعلومات عن األدوية المتوافرة اآلمنة

لعالج عوارض كوفيد -19، يُرجى االتصال بمركز الطب

الوقائي عىل 01843769 | 01830300. يمكنكم أيًضا

متابعة الصفحات ذات الصلة بوزارة الصحة العامة:

Facebook – Twitter – COVID-19 Page – Vaccine
Page  والصفحة الخاصة باللّقاحات للبقاء عىل اطالع

دائم. 

 

 

 

التــوصــــيــات
للمجتمع

 الوفاة؛ لقاحات كوفيد-19 

شائعة 2#
"هل قمنا بإعدام جيل كامل من االطفال بلقاحات

الموت؟ يرجى عدم تطعيم طفلك ضد كوفيد ألنه في

كثير من الحاالت سيكون حكًما باإلعدام عليه سوف
يؤثر عىل مناعتهم بطريقة دائمة و أكثر خطورة من

مجرد اآلثار الجانبية المؤقتة. -المصدر: دكتور. غيرت

فاندن بوش، 30 سنة خبرة في اللقاحات"

-- مشاركة الشائعة عبر مجموعة خاّصة عىل
واتساب مع نسبة تفاعل مرتفعة نسبًيا.

ال تسّبب اللّقاحات الوفاة، وخطر اإلصابة
بمضاعفات عدوى كوفيد-19 يفوق بكثير خطر

مضاعفات اللّقاح. (19) 

في ظّل االنهيار االقتصادي الذي تواجهه البالد حالًيا

وارتفاع التكاليف المباشرة وغير المباشرة للخدمات
الصحية فضالً عن عدم إمكانية الوصول إىل وسائل

النقل اآلمنة والميسورة التكلفة، يختار العديد من

األشخاص عدم طلب المساعدة الطبية حتى عند

الحاجة إليها. (20)

يمكن أن يؤدي ذلك إىل تأجيل الوصول إىل الرعاية

الطبية الّالزمة حتى تتدهور الحالة الصحية بشدة إىل

درجة تهّدد الحياة، مّما يفسح المجال لمثل هذه

الشائعات بالّنمو. تعزّز العناصر المذكورة أعاله انتشار

هذه الشائعات وصحّتها لدى الفئات المعرّضة

للخطر.  

األطفال من جميع الجنسيات هم من بين الفئات

األكثر تضرّرا. وفقاً لليونيسف، يواجه األطفال في

جميع أنحاء البالد أزمات في مجاالت التغذية

والرعاية الصحية والتعليم والحماية. (21)

في الواقع، تواجه نسبة أعىل من األطفال مخاوف

صحية خطيرة متزايدة تؤدي إىل انخفاض جودة

حياتهم وإىل مشاكل صحية. ومع ذلك، فإن هذا

ليس نتيجة التطعيم بل يرتبط بالعقبات التي تحول

دون الوصول إىل الرعاية الصحية التي تدفع األطفال

بعيًدا عن البحث عنها حتى يصلوا بالفعل إىل حاالت

صحية حرجة وخطيرة. 

وفًقا لتقييم منظمة الصحة العالمية في 8 نيسان/
أبريل 2022، إّن اللّقاحات التالية ضد كوفيد-19 قد

استوفت المعايير الّالزمة من حيث السالمة

AstraZeneca / والفعالّية، (22) وهي: لقاح

Oxford  و Johnson and Johnson  و 
 Moderna و Pfizer / BioNTech  و

Sinopharm  و Sinovac  و COVAXIN  و
  .Nuvaxovid  و Covovax

أفاد بيان رسمي صادر عن وزارة الصحة العامة أنّه
"ثمة احتياطات صارمة للمساعدة في ضمان سالمة

جميع لقاحات كوفيد-19 التي يجب أن تخضع

الختبارات مكثفة في التجارب السريرية للتحّقق من

أنها تفي بالمعايير المعترف بها دولًيا من حيث
السالمة والفعالية قبل الحصول عىل موافقة منظمة

الصحة العالمية والوكاالت التنظيمية الوطنية

الستخدامها في حاالت الطوارئ". (23)

يتوافر في اآلونة األخيرة لقاح Pfizer فقط في جميع
مراكز التطعيم من دون الحاجة إىل تسجيل مسبق

للمعلومات الشخصية أو موعد مسبق. (24) 

 

 

 

 

 

 

 

الــوقـائــعالــوقـائــعالــوقـائــعالــوقـائــعالــوقـائــعالــوقـائــع

http://moph.gov.lb/userfiles/files/HealthCareSystem/PHC/phcc.pdf
http://moph.gov.lb/userfiles/files/HealthCareSystem/PHC/phcc.pdf
https://data.unhcr.org/en/documents/details/90850
https://data.unhcr.org/en/documents/details/90850
https://data.unhcr.org/en/documents/details/90850
https://www.facebook.com/mophleb
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لوحة المعلومات التابعة لمنظمة الصحة العالمية

صفحة منظمة الصحة العالمية (كوفيد-19)

كيف تحمي نفسك من فيروس كورونا؟ (اإلنجليزية/العربّية)

أسئلة وأجوبة (اإلنجليزية/العربّية)

لبيانات الخاصة بلبنان عىل موقع منظمة الصحة العالمية

صفحة المعلومات الخاصة بكوفيد-19 في لبنان عىل موقع وزارة الصحة العامة

صحيفة الوقائع الخاّصة بصحة الّالجئين والمهاجرين عىل موقع منظمة الصحة

العالمية

أسئلة وأجوبة حول صحة الّالجئين والمهاجرين عىل موقع منظمة الصحة

العالمية 

صفحة المعلومات الخاصة بلقاحات كوفيد-19 في لبنان عىل موقع وزارة

الصحة العامة

WHO Lebanon website 

(https://covid19.who.int)

(https://covid19.who.int)

(https://covid19.who.int)

(https://covid19.who.int)

(https://www.who.int/ar)

(moph.gov.lb)

(Https://covid19.who.int)

(Https://covid19.who.int)

(www.moph.gov.lb/en)

(www.who.int/ar)

مزّودو المعلومات

أرقام هواتف وخطوط ساخنة مهّمة 

الخطوط الساخنة التابعة لوزارة الصحة العامة: 

مركز االتصال لإلبالغ عن حاالت إصابة بكوفيد-19: 594459 01 

قسم الحجر الصحي في المطار: 629352 01

مركز الطب الوقائي: 843769 01 | 830300 01

وحدة المراقبة الوبائية: 614194 01 |614196 01

مكتب منظمة الصحة العالمية في لبنان: 612970/1/2 01

 الخط الساخن لدخول المرضى اىل المستشفيات: 832700 01

 الخط الساخن للطوارئ التابع للصليب األحمر اللّبناني: 140 

الخط الساخن التابع للصليب األحمر اللّبناني لالستشارات الطبية

وطلب آلة األكسجين لمرضى كوفيد-19: 1760  

EMA – رقم مركز الجمعية في البقاع للمعلومات وخدمات

اإلحالة:  76864721 

       كورونا 1787 | لقاح 1214 (كالهما مجاني) 

https://rootedintrust.org

Rooted in Trust  مديرة مشروع
Rawan Ajami (rajami@internews.org)

 

الموقع االلكتروني للمشروع

عىل المستوى الوطني، هناك انخفاض في التحصين الروتيني بنسبة

30٪، وهو أمر خطير بشكل خاص عىل األطفال حيث يتزايد عدد
المصابين باألمراض التي يمكن الوقاية منها باللّقاحات. (25)

 
تتوافر هذه اللّقاحات مجانًا لجميع الجنسيات في جميع مراكز الرعاية
األولية التابعة لوزارة الصحة العامة عىل الرغم من األزمة الحادة وذلك

بفضل التعاون مع الشركاء الدوليين مثل منظمة الصحة العالمية

واليونيسف. 

 
تُبذل الجهود لوقف تفشي األمراض التي يمكن الوقاية منها

باللّقاحات في لبنان. تطبيق "صحّتنا" هو أول منّصة تطعيم عىل

الهواتف المحمولة مخّصصة للمساعدة في إبقاء اآلباء ومقّدمي

الرعاية عىل اطالع جّيد بتطعيم أطفالهم وضمان متابعتهم في الوقت
المناسب للّقاحات الروتينية األساسية القادمة، والتي يتم تقديمها

مجانًا في المراكز التابعة لوزارة الصحة وفًقا للرزنامة الوطنية

للّقاحات. تطبيق "صحّتنا" متاح مجانًا باللّغة العربية لجميع أنواع

الهواتف الذكية وال يجمع أي معلومات شخصية عن المستخدمين.

 (26)
 

فيديو توضيحي للتطبيق وكيفّية عمله  (باللّغة العربية مع ترجمة إىل

 (اللّغة اإلنجليزية
https://youtu.be/wwfbJoX6HfE

 

تطبيق "صّحتنا" 
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