
 ١٩ -برنامج لقاح كوفيد
 الدولية والمنظمات اللبنانية للحكومة هموج   بيان

 

 كذل في بما العالم، أنحاء جميع في والسكان البلدان على( COVID-19) ٢٠١٩ المستجد  عام كورونا فيروس جائحة تأث ر 
ل ط سفي لبنان، . الوباء قبل ئةسي   وفر ظ في يعيشون  الذين واألشخاص الضعيفة الفئات على عبءال زاد األمر الذي لبنان،

ي فيروس كورونا )كوفيد  في تالقطاعا بين ( الضوء على القضايا البنيوي ة، وكشف عن المشاكل األساسية المشتركة١٩ -تفش 
 لةطويال ةهيكلي  ال المساواة  عدم تفاقم إلى المرض يتفش   ىأد  . والسياسية والمدنية واالقتصادية االجتماعية الحياة مجاالت مختلف

 الصحي والصرف المياهر يتوفو  الصحية الرعاية ذلك في بما ،األساسية والخدمات الحاجات على صولالح حيث من األمد
 وسليمة شاملة متطعي خطةإلى  ةماس   حاجة ثم ة ،نانلب في بالفعل بدأ توفيرها قد ١٩ -كوفيد لقاحات أن   بماو . والحماية والتعليم

 .اإلنسان حقوق  على قائم نهج باعبات   والتنفيذ والتوزيع تلوياو ألا دديتح ملتش ،افةوشف  

 البلد بأسره صعيد على احتجاجاتب ٢٠١٩ عام أواخر في بدأت لم يسبق لها مثيل أزمة ةالصح   قطاع واجه ،٢٠٢٠ عامال يف
 بنانيينالل   من كل   لصو ح ةإعاق لىإ ا( أيض  ١٩ - كوفيد) كورونا فيروس تفشي ىأد  . واالقتصادي االجتماعي الوضع وتدهور

 عام أغسطس/آب شهر بداية في. المستشفيات في والرعاية األولية الصحية الرعاية ىعلمن الفئات الضعيفة والالجئين 
 الصحية الرعاية خدمات لىع صولإمكانية الح توأعاق االستثنائي الوضع ةر المدم   بيروت مرفأ اتر انفجا تر تصد   ،٢٠٢٠

 ثالث تاضطر   االنفجار، منطقة وفي. دالبل أنحاء جميع في فحسب، بل بنانل وجبل بيروت فيس لي يةفسوالن الجسدية
 االلتزام يتم   لم المرافق، بعض في. ةاالستيعابي   طاقتها خفض أخرى  ثالثة كما تعي ن على اإلغالق إلى كبرى  مستشفيات



المواد و  األولية اإلسعافات وال سي ما ،الصحية المرافق جميع في ةبي  الط زمالل وا نفدتاست  . 1١٩ -يدكوفلـ الوقائية بالتدابير
ل. إلسعاف المصابين ةيالضرور  من  الضعيفة لقدرتها نظر ا اكبير   اضغط   الصحية الرعاية مرافق الطلب المتزايد الذي واجهته شك 

 .أفضل عمل فرص عن ابحث   البالد يغادرون  الذين ةالصحي الرعاية مجال في والعاملين البشرية الموارد حيث

 قطاع قدرة أصبحت ،2 ١٩ -فيروس كورونا كوفيدل اإليجابية الحاالت عدد في والطفرة أعاله المذكور الوضع وفي ظل   يوم،ال
 الصحية لرعايةااحتياجات و  الرعايةتقديم  استمرار مع التعامل على خاص   بشكل   ستشفياتوالم   عام بشكل   في لبنان الصحة

 عام يناير/كانون الثاني ٢٥ إلى ٢٠٢٠ عام ديسمبر/كانون األول ٢٥ من افاعتبار  . يدلشدر اطلخة لعرض ١٩ -كوفيدل
لت  ،٢٠٢١ كانون  ٢٧ حتىو . يومي ا حالة ٣٫٦٧٩ لهمعد   ما اإليجابية، ١٩ -كوفيد كورونا بفيروس اإلصابة حاالتسج 
ا قياسيًّا بلغ لوفياتا سجلت، ٢٠٢١ عام يناير الثاني/ ر يالذ د،البل في ١٩ -دكوفي جر اء ٢٫٤٧٧ رقم   ٥٫٦ سكانه عدد يقد 
 في الرعاية مستوى  على. سوري  الجئ مليون  ١٫٥ من بيقر  ما ذلك في بما الالجئين من كبير عدد مع نسمة مليون 

ا الخاصة لمستشفياتا عانتإنم ا . فحسب العامة المرافق على المتعددة األزمات تؤثر لم المستشفيات،  مالية ةضائقمن  أيض 
 .للسكان ١٩ -الخاصة بكوفيد رعايةال أو الالزمة العامة الرعاية تقديم تحديل توتعرض

 ،Pfizer-BioNTech بيونتك –شركة فايزر  من مليون  ٢٫١ ،١٩ -كوفيد لقاح من جرعة ماليين ٦ حوالي على لبنان صلح
. AstraZeneca اترازينيكشركة آس اح منقالل   من جرعة ومليوني  COVAX فاكسكو  ةمنص   خالل من مليون  ٢٫٥ من وأكثر

 الصحة وزارة بحسب على حد  سواء اللبنانيين وغير اللبنانيين ،البلد المقيمين في سكانال من ماليين ٣ اللقاحات ستغطي
 ،لىاألو  الدفعة وأن   اللقاحات مداداتإ صفقة على التوقيع على وشك البلد أن   ،الصحة وزير ،حسن حمد الدكتور دأك  . العامة

 مركز ا ٣٥ خالل من اللقاحات توزيع سيتم. فبرايرشباط /  شهر من األول األسبوع خاللفي  ستصل، دفعات ثثال أصل نم
 عام ا ٧٥ أعمارهم تبلغ الذين األشخاص وكذلك الصحية، الرعاية للعاملين في مجال األولوية منح سيتمو . دالبل أنحاء جميع في

شهر كانون  نهاية في اتاألولوي   تحديد إلى تهدف تسجيللل ةمنص   توفير تم   .األولى دفعةللبالنسبة ( أ ١ المرحلة) فوق  ماو 
 .التلقيح حملة بدء مع يناير، /الثاني

 طفرةال مواجهةبغية  اللقاحات لدعم لبنان في الصحية المرونة مشروع إطار في ركيأمي دوالر مليون  ٣٤ الدولي البنك صص  خ
 وهو ،COVAX كوفاكس إلى لالنضمام عوق   قد لبنان أن   من الرغم علىو . وناكور  بفيروس بةاصاإل حاالت في ةالمسبوق غير

 من متزايدة مخاوف هناك تزال ال ،اللبلدان األكثر فقر   اللقاحات لتوفير WHO العالمية الصحة منظمة تدعمه عالمي مخطط
                                                           

 ." عاملةال غير" الصحية المرافق من عشراتال تحذر لميةالعا الصحة منظمة: بيروت نفجارإ ،(٢٠٢٠) WHO عالميةال الصحة منظمة ١

 تم   التي الحاالت لعدد صىاألق الحد  إن  . ٢٠٢٠ عام ديسمبر /شهر كانون األول في ١٩ -كوفيدل اإليجابية الحاالت في ارتفاع ا ديشه لبنان بدأ٢
 اللجنة الوضع أجبر(. ٢٠٢١ عام يناير /الثاني كانون  ١٤ ،COVID-19 Daily Brief، WHO) إيجابية حالة ٦١٥٤ هو يومي ا اليهإ الوصول
 .واحد شهر   لمدة البالد إغالق على ١٩ -فيدكو لـ الوطنية



 لوثائقالحاملين ل غير والمهاجرين نالالجئي بعض عنتمي قد .لقاحات دون ب لبنان في السكانمن  الفئات الضعيفة احتمال ترك
 ما غالب ا. الترحيل أو االحتجاز لخطر الطبي أو/و القانوني وضعهمضهم يعر   أن خشية الصحية، الخدمات لىع صولالح عن

ح ومن ،١٩ -وفيدك اختبار مرافق إلى الوصول في عقبات الضعيفة الفئات هذه تواجه ه هذ عضبب رماأل ينتهي أن المرج 
 الحتواء للخطر العالمي دالجه يعر ض المجموعات هذه استبعاد أن مالحظة المهم من. التلقيح عملية من هابعادتسبا لفئاتا

 .المرض يتفش  

 الحكومة ىتتبن   أن الضروري  منف ،المدقع الفقر براثن في عالقين الالجئين وغالبية اللبنانيين السكان نصف من أكثر ألن   انظر  
لمكتب  وفق ا. التلقيح على للحصولالرامية  والبالغة األهمي ة العالمية القضية معالجة عند اإلنسان حقوق  ىلع قائم ا اج  نه ةيلبنانلا
 عالمية ةم  عا منافع هاأن   على ١٩ -كوفيد لقاحات اعتبار يجب ،( OHCHR) اإلنسان لحقوق لألمم المتحدة  ية الساميةمفوضال

 حق   والتنمية الصحية الرعاية على الحصول ن  أل المطلوب، الثمن دفع يستطيعون  الذين كولئأل فقط متاحة منتجات من بدال  
 التنمية أهداف مع يتماشى بما دالبل أنحاء جميع في عادل   بشكل   اللقاحات توزيع كما ينبغي. اإلنسان حقوق  من أساسي

توفير  أجل من التعاون  الدول من وتتطلب بينها وفيما بلدانال داخل المساواة  عدم من الحد   تشمل والتي ،( SDGs) المستدامة
يكتسي و . تمييز دون  معقولة وبأسعار متاحة للجميع ١٩ -كوفيد لقاحات تكون  أن يتعي ن. والتنمية اإلنسان لحقوق  مواتية بيئة

ة هذا األمر  ذوي  واألشخاص ينئالالج مثل اإلقصاء أو التهميش من تعاني التي الضعيفة بالفئات يتعلق ما في أهمية خاص 
 اللبنانية الحكومة علىينبغي . وغيرهم الجنسية وعديمي والفتيات والنساء الحاملين للوثائق غير والمهاجرين السن   وكبار اإلعاقة
 لتحديد واضحة يةآل بعد وضع لبنان في المقيمين األشخاص لجميع ١٩ -كوفيد لقاحات لىع الكامل صولالح ضمان

 على ويجب العامة، الصحةحساب  على الخاص المالي للربح األولوية إعطاء بغيين ال ذلك، لىإضافة باالو . األولويات
 بروتوكوالت إلى حاجة ثم ة ذلك، على الوة  ع .للجميع الصحة في الحق   أولوية لحماية استراتيجية تعتمد أن اللبنانية الحكومة

 مع تتماشى مناسبة معايير إلى القرار ستندي أن يجب. قاحللا يمتسل أولويات بترتيب يتعلق فيما حةوواض شفافة وإجراءات
 واضحةجلي ة و  اتصال خطة تنفيذ الحكومة يتعي ن على ذلك، فضال  عن. على المأل ي علن وأن ،اإلنسان حقوق  وقواعد معايير

 رالتوت حصر أجل نم انسكالمن  فئاتال جميع تلقيح وأهمية تاألولويا تحديد وآلية التلقيح خطة وشرح الناس عام ة مع
 والسلطات المؤسسات دعم بغية اللقاحات توزيع عمليات تطوير في المدني المجتمع إشراك بج  تو ي ، أخير او . ومنعه االجتماعي

 .العام النظام يف الثقة بناء إعادة وبالتالي للمساءلة، وخاضع وشامل وشفاف عادل تنفيذ ضمانل لبنان في العامة

 :التالية التوصيات يتبن   على اللبنانية ومةحكال حث  ن ،السياق هذا يف

 وغير عادل االستراتيجية بشكلي لبنان وتطبيق ف يعيشون  الذين األشخاص جميع اللقاح استراتيجيةأن تشمل  مانض 
 .استثناءات دون  دةالمحد   المعايير بعستت   الحكومة أن   من دوالتأك   المنحاز

 العامة الصحة أهمية وتبرز األولويات تحديد وآلية اللقاح ةعملي سير رحتش سعام ة النا مع واضحة تواصل خطة تنفيذ 
 .تمييزي  غير نهج أساس على السكانية الفئات جميع لتلقيح



 جةدر ) بشكل  آمن اللقاحاتعلى  ظاحفلل الالزمة التقنية الجوانب كافة االعتبار في ستأخذ التوزيع سلسلة أن   من التأكد 
  .(خإل ي،افلكا قلالن التخزين، الحرارة،

 واالتصال التلقيح حملة وتنفيذ تخطيط عملية في يةالمجتمع والفئات المدني المجتمع إشراك. 
 اتقاحالل   تسليم وإجراءات األولويات تحديد ببروتوكوالت يتعلق ما في والوضوح الشفافية ضمان. 
 استراتيجية واعتماد الخاص طاعلقا من ةالصحي الرعاية مقدمي بين لربحاحساب  على العامة للصحة األولوية إعطاء 

ا دتحد   أن الحكومة على نبغيي .للجميع الصحة في الحق أولوية لحماية  وأن اللقاحات ستبيع التي للشركات للربح هامش 
 .الخاصة مستشفياتوال المختبرات وكذلك للشركات( (MOPH العامة الصحة وزارة جانب من الدقيقة المراقبة تضمن

 رة وم تاحة للجميع وبأسعار  معقولة ١٩ -ة، بما في ذلك فحص وعالج فيروس كورونا كوفيدجعل الخدمات الصحي ، ميس 
 بغض النظر عن الهوي ة ووضع المواطنة أو الوضع القانوني.

 جئينلالوا جوءالل   ملتمسي تمكينبغية  نيةواألم الصحية الخدمات بين التنسيق ضمان خالل من ر الحمايةتوف   بيئة خلق 
 .االحتجاز أو التوقيف وخطر خوف دون  الخدمات لىع صولالح من الجنسية وعديمي ينوالمهاجر 

 العنصري  والتمييز األجانب كراهية تأجيج إلى تؤدي ال هاأن   من للتأكد التلقيح عملية حماية. 
________________________________________________________________ 

شهر  في تأسست التي شبكةال هذه تساهم LPRND).) النزوح حول اللبنانية سياساتال بحوث شبكة نع انالبي هذا صدر
بشأن  MENA إفريقيا وشمال األوسط لشرق ل المدني المجتمع شبكة وميثاق ومبادئ رؤية في ٢٠١٦ عام سبتمبر/أيلول

 هدفكما ت. واالحترام الكرامةو  اإلنسان حقوق  تعمل الشبكة وتدافع عن سياسات الالجئين التي تستند إلى(. CSND) النزوح
 منف. الالجئين كرامة زتعزّ  بطريقة السياسات صنع على والتأثير بالالجئين ةالمرتبط ةالسلبي السرديات التطّرق إلى إلى

 تشمل التي الشاملة لشراكاتا وتعزيز ليةالمح الفاعلة الجهات أصوات إسماع ورفع إلى الشبكة تسعى اركي،تش نهج خالل
تعمل الشبكة بتنسيق وثيق مع المفوضية  .المدني لمجتمعا عناصر مختلف عن فضالا  ضيفة،ستالم المجتمعاتو  الالجئين

 .وأصحاب المصلحة اآلخرين ذوي الصلة (UNHCR) السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين

 التي للشبكة انة سرّ أم بمثابة وتبير  في األميركية الجامعة في الدولية والشؤون  العامة للسياسات فارس عصام معهد يعمل
وسائل و  والمؤسسات ثو البح ومعاهد والجامعاتNGO  كوميةالح غير ظماتالمن مثل األعضاء من متنوعة مجموعة تضمّ 

 االجئيناألشخاص  حماية في أكبر بشكل   تشارك أن ويمكن اللجوء قضايا على تعمل التي األكاديمية األوساطو  اإلعالم
  هم.واندماج فهموتكيّ  لهم ةالمضيف والمجتمعات

 :قبل من انالبي بني هذات تمّ 
 شبكة بحوث السياسات اللبنانية حول النزوح

 ؤّسسة أديانم
 تحّرك من أجل حقوق اإلنسان -منّظمة ألف 

 ة المنظمات العربية غير الحكومية للتنميةشبك



 جمعية حماية
 في الجامعة األميركّية في بيروتعصام فارس للسياسات العاّمة والشؤون الدولّية معهد 
 ةزماأل  مرصد

 نسانق اإل المركز اللبناني لحقو
 المفّكرة القانونّية

Proud Lebanon 
 "مشروع "الالجئون = شركاء

 جمعّية روّاد الحقوق 
 مركز سكون 

 مجلس كنائس الشرق األوسط


