
وضع كوفيد-19 في لبنان 

 
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 بتلقّي

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 حيث شهدنا ارتفاًعا في الحاالت في

هذا الوقت في السنوات السابقة، خصوًصا بعد احتفاالت األعياد وتدّفق عدد كبير من

الوافدين من الخارج. 

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

#11
لبنان

01 تشرين الثاني/نوفمبر –
30 تشرين الثاني/نوفمبر 2022 

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 مكافحة إنتشار الشائعات والمعلومات المضلّلة

المتعلّقة بفيروس كوفيد-19 والّسيطرة عليها. (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 في الفترة

الممتّدة من 01 إىل 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2022 عىل مواقع التواصل اإلجتماعي

Endless Medical" وبعيًدا عن االنترنت، وذلك بواسطة أنشطة شركائنا منهم منّظمة

Advantage" (EMA) الناشطة في إشراك المجتمَعين السوري واللّبناني في منطقة البقاع
ومؤّسسة "مهارات" التي تتعامل مع مجتمعات مختلفة من كافة الجنسيات في لبنان.    

 
Facebook تّم رصد في خالل هذه الفترة 50 شائعة من مجموعات خاصة وحسابات عىل

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 شركائنا الهادفة إىل 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: لقاحات

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

 

 44.3% 
تلّقوا جرعتان

 1,573
إصابة جديدة

28
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.(8)

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

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


ال توجد فاكهة أو خضروات أكثر ضرًرا من غيرها
إذا تم تنظيفها جميًعا بشكل صحيح، خصوًصا إذا

كان من المقرّر تناولها نيئة، وفًقا الختصاصّية

الرعاية الصحية مي جردي في مقابلة بشأن
مخاطر تناول الطعام النيء محلًيا منذ تفشي

الكوليرا. (9)

في المناطق الزراعية في لبنان، وتحديداً في

منطقة البقاع الذي ينتج معظم المحاصيل

الزراعية، تفرض الوزارات المعنّية والبلديات
تطبيق أنظمة صارمة بشأن جودة المياه، بحسب

رئيس تجّمع مزارعي البقاع ابراهيم ترشيشي.

 (10)

وفقاً لمنظمة الصحة العالمية، الطريقة األكثر
شيوًعا النتشار الكوليرا هي من خالل شرب الماء

أو تناول طعام ملّوث ببكتيريا الكوليرا. (11)
تتعاون وزارة الصحة العامة مع قطاع المياه

والصرف الصحي والنظافة الصحية وشركاء

القطاع الصحي لتحسين نوعية وكمّية المياه التي

يتم توفيرها لألسر، بما في ذلك المخيمات غير

الرسمية، والمزارعين في جميع أنحاء لبنان حتى

قبل أن تبدأ جائحة الكوليرا باالنتشار فيه. (12)

منذ ذلك الحين، يتم فحص مصادر المياه

الرئيسة عىل نطاق واسع، ال سّيما في مناطق

تفشي المرض، كإحدى طرق احتوائه، (13) مّما

أدى إىل استقرار معّدل االنتشار جنًبا إىل جنب

حملة اللّقاح الفموي ضد الكوليرا. 

يمكن أن تكون الخضار والفواكه الطازجة المرويّة

بوابة لنشر مسّببات األمراض البشرية. ومع ذلك،
فإّن أنواع البكتيريا المسّببة للعدوى التي يمكن

أن تبقى داخل الخضار بسبب الماء الملّوث أو

غير النظيف ال تشمل الكوليرا، (14) مّما يعني
الّتالي: 

يكفي غسل الخضار النيئة وتعقيمها بمحلول

الكلور لتالفي اإلصابة بالكوليرا نتيجة تناولها.
استخدموا قطرتَين من الكلور لكل لتر من

الماء لتحضير الغسول المطّهر، ثم اتركوا

الخضار لمدة 30 دقيقة قبل تناولها نيئة. 

(15) 

يمكن أيًضا تناول المنتجات من سوريا

المجاورة بأمان عند تنظيفها بشكل صحيح

فضًال عن المنتجات اللّبنانية. 

 

 

 

 

 

 

 

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

لمعرفة المزيد عن عوارض الكوليرا وطرق الوقاية

والعالج، قوموا باستشارة طبيبكم الموثوق به أو بزيارة

صفحة منظمة الصحة العالمية الخاصة بالكوليرا في

لبنان:  

للّغة االنجليزيّة:

https://www.unicef.org/lebanon/cholera-
 lebanon

للّغة العربّية: 

https://www.unicef.org/lebanon/ar/%D8 
%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%84%

D9%8A%D8%B1%D8%A7-
%D9%81%D9%8A-

%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9
 %86

ال يمكنكم حماية أنفسكم بشكل كامل من الكوليرا من
خالل تلقي لقاح الكوليرا الفموي فحسب: تلّقي لقاح

الكوليرا بمجّرد توافره، خصوًصا إذا كنتم تقيمون في
إحدى المناطق التي ينشر فيها المرض بالفعل، ال يحّل

محّل الرعاية الوقائية. 

في حالة االشتباه في اإلصابة بالكوليرا، يجب

الحصول رعاية صحية فورية: قد يكون المرض مميًتا

في غضون ساعات فقط من اإلصابة إذا لم تتلّقوا

العالج ألنّه يمكن أن يسّبب الجفاف الشديد. إتصلوا

باألرقام التالية لمعرفة ما اإلجراءات التي يجب

إتباعها:

1760 - الصليب األحمر 
1787 - وزارة الصحة العامة 

01832700  - لدخول المستشفى 
فحص الكوليرا مجاني. 

اّتباع التدابير الوقائّية:  (الصفحة التالية)

 

 

 

 
       الخطوط الساخنة لإلبالغ عن حاالت كوليرا: 

 
 

 

األمراض المعدية؛ الكوليرا

شائعة 1#

"بشرى للبنانيين: ال كوليرا ان تناولتم المنتجات
اللبنانية!"

الــوقـائــعالــوقـائــعالــوقـائــعالــوقـائــعالــوقـائــعالــوقـائــع

 تّمت مشاركة الشائعة عبر حساب عىل تويتر لمحّطة إعالم
إخباريّة تقليديّة لديها عدد متابعين مرتفًعا (59.100 متابع) 

التــوصــــيــات
للمجتمع
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https://www.unicef.org/lebanon/cholera-lebanon
https://www.unicef.org/lebanon/ar/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%B1%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86


التدابير الوقائية من مستند الكوليرا الذي تم إعداده من قبل وزارة الصحة العامة، منظمة الصحة

العالمية، يونسف، والصليب األحمر اللبناني

3



التدابير الوقائية من مستند الكوليرا الذي تم إعداده من قبل وزارة الصحة العامة، منظمة الصحة

العالمية، يونسف، والصليب األحمر اللبناني

4



إذا كانت لديكم أي مخاوف بشأن آثار جانبية بعد تلّقي
لقاح كوفيد-19، يمكنكم االتصال بالخط الساخن المجاني

الخاص باللّقاحات والتابع لوزارة الصحة العامة عىل الرقم

1214 لإلبالغ عن العوارض وتلقي مساعدة صحية إضافية. 

استشارة طبيب متخّصص: في ما يلي قائمة بالمراكز

التي تقّدم رعاية صحية منخفضة التكلفة في لبنان:

https://www.moph.gov.lb/userfiles/files/HealthCar
  eSystem/PHC/phcc.pdf

يمكن لّالجئين االطالع عىل قائمة المستشفيات

واالتصال أيًضا ب NExtCare  وهي الشريك الطبي

للمفوضية في لبنان عىل الخط الساخن 01504020  في

أي وقت للتحّقق مّما إذا كانت مدعومة من المفوضية

والشركاء اإلنسانيين اآلخرين. 

شبكة القابالت : 
نظرًا لالنهيار االقتصادي الذي تواجهه البالد حالًيا والتكلفة

المتزايدة للخدمات الصحية باإلضافة إىل عدم إمكانية

الوصول إىل وسائل النقل اآلمنة والميسورة التكلفة، يختار

العديد من األشخاص عدم طلب المساعدة الطبية حتى

عند الحاجة إليها. لهذه األسباب، تم إنشاء شبكة منّسقي

القابالت لتسهيل اإلحاالت وتأمين الرعاية الصحية للنساء

الحوامل المعرّضات لمخاطر عالية والحوامل المصابات

بـكوفيد- 19 عىل وجه الخصوص.  

إليكم أدناه التفاصيل للتواصل مع جهات التنسيق المعنّية

بالقابالت بحسب كّل منطقة: 

 

 

 

 

 

التــوصــــيــات
للمجتمع

األمراض المعدية؛ الكوليرا 

شائعة 2#

""عم يساولكم لقاحات للكورونا بس هنن موانع
حمل. االمم المتحدة عملت هاللقاح ألنو بدها تضبط

عدد السوريين"

تّمت مشاركة الشائعة بعيًدا عن االنترنت

ورصدتها شريكتنا منّظمة EMA الموجودة في

منطقة البقاع والناشطة بين مخيمات الّالجئين

السوريين غير الرسمية من خالل أنشطة تتّبع

الشائعات واالستماع االجتماعي.

اللّقاحات ال تسّبب العقم. ال يوجد حالًيا أي دليل

عىل أّن اللّقاح، بما في ذلك لقاح كوفيد-19،

يسّبب مشاكل في الخصوبة لدى النساء أو

الرجال. (16)  

أظهرت األدلّة الواقعية أّن لقاحات كوفيد-19 آمنة

للنساء الحوامل أو المرضعات أو اللّواتي يخّططن

للحمل، ويمكن تلقي اللّقاح في أي مرحلة من

مراحل الحمل. (17) 

ترتبط معّدالت وفيات األمهات المرتفعة

بإصابات كوفيد-19 وليس بلقاحات كوفيد-19،

فضالً عن تخفيض عدد الزيارات الطبّية من قبل

األمهات الحوامل طوال فترة الحمل وبعده، وال

سّيما األمهات السوريات، بسبب عدم القدرة

عىل تحمل تكاليفها من حيث الّنقل وأتعاب

الطبيب الباهظة. (18)  

وفًقا لمنظمة أنيرا غير الربحية، (19) كانت
تدخالت الصحة العامة نادرة في جميع أنحاء

مخيمات الّالجئين منذ بداية جائحة كوفيد-19.

وبالتالي، ارتفع العدد اإلجمالي لّالجئين السوريين

والفلسطينيين في لبنان الذين توّفوا بسبب

كوفيد -19 حيث بلغ معّدل الوفيات أربعة

أضعاف وثالثة أضعاف المعّدل الوطني عىل

التوالي. (20) 

يتلّقى السوريون واللّبنانيون والفلسطينيون و

العّمال المهاجرون اللّقاح ذاته في مراكز التطعيم

بحسب توافره منذ بداية الجائحة. 

Pfizer اعتباًرا من اآلونة األخيرة، يتوافر لقاح
حصرُا في جميع مراكز التطعيم في لبنان من دون

الحاجة إىل تسجيل مسبق للمعلومات الشخصية

أو موعد مسبق. (21) 

عندما كانت تتوافر لقاحات مختلفة في خالل

فترة زمنية محّددة في لبنان، تم تقديم لقاح واحد
فقط في مركز تلقيح معين لجميع القادمين بغض

النظر عن جنسيتهم. 

 

 

 

 

 

 

 

الــوقـائــعالــوقـائــعالــوقـائــعالــوقـائــعالــوقـائــعالــوقـائــع

رقم الهاتف البريد االلكتروني اإلسم المحافظة  

zeinabzeaiter4@hotmail.com 03 643 829 زينب زعيتر البقاع 1

mehdiehawad@gmail.com مهدية عوض 703 100 70 لبنان الشمالي 2

mimo_h_haddad@hotmail.com 81 480 619 ميمو حداد جبل لبنان 3

Alaa.joumaa@icloud.com 71 246 955 آالء جمعة بيروت 4

amaljawad1970@gmail.com 
amaljawad_@hotmail.com 

03 544 587 أمل جواد لبنان الجنوبي 5

https://www.moph.gov.lb/userfiles/files/HealthCareSystem/PHC/phcc.pdf
mailto:zeinabzeaiter4@hotmail.com
mailto:mimo_h_haddad@hotmail.com
mailto:amaljawad1970@gmail.com
mailto:amaljawad_@hotmail.com


 https://internews.org/wp-content/uploads/2021/04/RiT_Findings_Recommendations_Lebanon-English.pdf
https://covid19.who.int/region/emro/country/lb

Same source
According to the Lebanon Health Brief on November 30th 2022, prepared by WHO & MoPH

Same source
Same source
Same source

(nna-leb.gov.lb) الوكالة الوطنية لإلعالم - وزارة الصحة توصي بضرورة تلقي لقاح كورونا في أسرع وقت ممكن بسبب ارتفاع االصابات
https://today.lorientlejour.com/article/1316041/cholera-epidemic-what-are-the-risks-of-eating-raw-food.html

Same source
https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/cholera?gclid=Cj0KCQiA1sucBhDgARIsAFoytUtRUm5vIxiq8msgtwQ6FSaKOUDFsCGZ861G3taRhqpdCxsT4_gNFz4aAkj1EALw_wcB

Briefing on Initial Cholera Preparedness and Response Planning in Lebanon - Joint Meeting held on 28 September 2022 by Health Sector, WASH Sector, and RCCE Task Force
According to Cholera Ad-Hoc National Health Sector Working Group meeting held on 9 December 2022

https://www.liebertpub.com/doi/full/10.1177/1535676016652231#:~:text=The%20isolated%20pathogenic%20bacteria%20genera,Klebsiella%2C%20Pseudomonas%2C%20and%20
.Salmonella

 
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/recommendations/pregnancy.html

Same source
/https://www.reuters.com/world/middle-east/lebanon-maternal-deaths-triple-childrens-health-risk-amid-crisis-unicef-says-2022-04-20

 https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(21)00925-9/fulltext
Same source

National Health Sector Working Group meeting held on 27 October 2022
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المصادر

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
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https://www.moph.gov.lb/en/Media/view/61438/covid-19-vaccine
https://www.who.int/ar/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/question-and-answers-hub
https://www.who.int/ar/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/question-and-answers-hub
https://www.moph.gov.lb/en/Media/view/61768/novel-coronavirus-2019-
https://rootedintrust.org/#:~:text=Rooted%20in%20Trust%20is%20a,ensuring%20all%20receive%20accurate%20info.

