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سجل لبنان أول إصابة  بفيروس كورونا المستجد، في 21 شباط ، 2020. ومنذ هذا التاريخ، فرض لبنان اإلغالق 
التام خمس مّرات، في محاولة لمنع انتشار الفيروس. اال أن عمليات إغالق وفتح البالد المتعددة زادت من سوء 

الوضع اإلقتصادي، وانعدام ثقة المواطنين بالخطة الوطنية لالستجابة للوباء، التي  بدورها لم تنجح في منع 
انتشار العدوى بشكل مستدام. 

لماذا لم تمنع عمليات اإلغالق المتعددة الموجات الوبائية؟

لمنع انتشار الوباء وزيادة الحاالت، يجب مراقبة المؤشر الرئيسي Rt عن كثب، لترشيد عملية اتخاذ قرار فرض 
اإلجراءات الوقائية أوالتخفيف منها. الرقم التكاثري الحقيقي، Rt، هو متوسط عدد اإلصابات الثانوية التي يمكن 
أن يسببها فرد مصاب، في أي وقت خالل الوباء. طالما أن Rt أصغر من 1 ، فإن المؤشرات الوبائية ستنخفض. 
عندما يتخطى Rt عتبة الـ 1 ، عندها يجب فرض إجراءات وقائية، وإال العدوى ستنتشر من جديد. يجب البدء برفع 

القيود تدريجًيا فقط عندما يكون Rt أقل من 0.7 ، مع المراقبة المستمرة لضمان بقائه أقل من 1.
يشير الرسم التالي الى تفاعل المؤشر Rt في لبنان منذ نهاية شهر حزيران 2020، حين أصبح انتشار وباء 

كوفيد-19 ملحوظا، لمعرفة سبب عدم نجاح عمليات اإلغالق المفروضة في منع انتشار الوباء بشكل مستدام.

الرسم 1: تفاعل المؤشر Rt في لبنان، من 20 حزيران 2020 حتى 5 أيار 2021، وارتباطه بالتدابير الوقائية الرئيسية وكيفية تفاعله معها. 
تم تقدير Rt باستخدام طريقة معهد روبرت كوخ باستخدام البيانات المتسلسلة. يسلط الرسم البياني الضوء على عتبتين مهمتين: 

Rt البالغ 0.7 وهو الحد الموصى به للبدء من تخفيف اإلجراءات تدريجيًا )الخط األخضر( و Rt البالغ 1 والذي إذا تم تجاوزه مع تخفيف 
العديد من القيود سيؤدي إلى انتشار الوباء من جديد )الخط األحمر(.
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هناك مالحظة ثابتة مفادها أن جميع عمليات اإلغالق التي حصلت في لبنان قد تم رفعها مبكرا عندما كان 
Rt أعلى من الحد الموصى به البالغ 0.7 ، والذي لم يشكل حائط منيع ضد انتشار العدوى، األمر الذي يشرح 

الزيادة السريعة في أعداد اإلصابات التي تمت مالحظتها فيما بعد.

ما هي الخطوات الالزمة لنمنع إنتشار الوباء من جديد؟

مراقبة المؤشر Rt باستمرار، بشكل متكرر، وعن كثب )يوصى بالمراقبة األسبوعية( 	
البدء برفع قيود  التباعد اإلجتماعي فقط عندما يكون Rt أقل من 0.7 	
 التوقف عن رفع المزيد من القيود إذا اقترب Rt من عتبة 1 	
 فرض القيود بمجرد أن يتجاوز Rt عتبة 1 	
ليس من الضروري فرض اإلغالق التام في جميع الحاالت – ترتبط صرامة هذه اإلجراءات بمستوى  	

المؤشر Rt وبالوضع الوبائي العام

الوضع الحالي: في تاريخ 5 آيار 2021، يقّدر مستوى الـ Rt بـ 0.7 ، ما يعكس االنخفاض الملحوظ مؤخًرا في 
عدد الحاالت المؤكدة. بينما يساعد ارتفاع مستوى المناعة الجماعية في الحد من انتشار العدوى، اال أنه ال 
بد من توخي الحذر ألننا ما زلنا بعيدين عن مستوى المناعة الجماعية التي من شأنها أن تمنع عودة انتشار 

الوباء في حال العودة الكاملة إلى الحياة الطبيعية )ُيقدر مستوى المناعة الجماعية الالزمة للعودة الى الحياة 
الطبيعية بنسبة 80 ٪ على األقل، بالنسبة لفيروس كورونا المستجد ومتحوراته(. لذا يوصى حالًيا تطبيق ما 

يلي:
توسيع نطاق والتسريع بعملية التلقيح لزيادة مستوى المناعة في المجتمع مما يخفف من الحاجة  	

إلى قيود تباعد اجتماعي إضافية، أكثر صرامة ولفترة أطول
يمكن البدء بالتخفيف التدريجي للقيود المفروضة إذا لم يرتفع المؤشر Rt عن الـ 0.7 بشكل ثابت  	

لمدة أسبوع واحد على األقل
أثناء عملية تحفيف القيود، يجب مراقبة المؤشر Rt عن كثب، لترشيد عملية اتخاذ القرارت المتعلقة  	

برفع أو فرض القيود
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مع التخفيف المتوقع لقيود التباعد االجتماعي في أشهر الصيف 
القادمة ومع خطر دخول متحورات جديدة للفيروس، سريعة اإلنتشار 

وأكثر خطورة من فيروس كورونا المستجد )الفيروس األساسي(، 
تم تحليل نماذج رياضية )mathematical modeling(  للتنبؤ على 
المدى القصير )بحلول نهاية العام 2021( بمدى تأثير عملية التلقيح 

على المسار الوبائي لـ كوفيد-19 في لبنان.
تم إجراء محاكاة للمسار الوبائي في لبنان )Simulation( في حال 

تم تخفيف جميع القيود تدريجًيا على مدار أربعة أشهر بدًءا من 
15 نيسان 2021، و في حال  انتشار المتحورات الجديدة المقلقة، 

للسيناريوهات الثالثة التالية:

السيناريو األول: ال تلقيح 	
السيناريو الثاني: بدء عملية التلقيح في 14 شباط 2021،  	

ليصل تدريجًيا إلى تغطية 80٪ بحلول نهاية عام 2021 
)المستوى الهدف للتغطية التلقيحية(

السيناريو الثالث: بدء عملية التلقيح في 14 شباط 2021،  	
ليصل تدريجًيا إلى تغطية 40٪ بحلول نهاية عام 2021 

)سيناريو أكثر واقعية نظرًا إلى مسار عملية التلقيح 
الحالي(

ما هو األثر المتوقع لعملية التلقيح على مسار وباء كوفيد-19 في لبنان؟

التغطية الُلقاحية هي نسبة 
السكان الذين تلقوا اللقاح في 

وقت محدد، بغض النظر عن وضع 
المناعة المكتسبة لديهم )يمكن 

أن يتمتعوا بالمناعة الطبيعية، 
أو يمكن أن يكونوا قد تلقوا 
اللقاح ولكن غير محميين ألن 

اللقاح ليس فعااًل بنسبة ٪100 (. 
وبالتالي، فإن التغطية الُلقاحية 

هي مصطلح عملي. وبالرغم من 
تداخل المصطلحين، يختلف معنى 

التغطية الُلقاحية، عن المناعة 
السكانية )الجماعية(.

الرسم 2: تأثير عملية التلقيح ضد فيروس كورونا المستجد على العدد اليومي لإلصابات، مع افتراض تخفيف القيود تدريجيًا اعتباًرا 
من 15 نيسان 2021

*وتجدر اإلشارة إلى أن هذه هي اإلصابات »الحقيقية« التقديرية، والتي تشمل الحاالت المشخصة / المؤكدة وكما الحاالت غير الموثقة )العدوى بدون ظهور أعراض 
/ خفيفة وأي عدوى لم يتم اجراء اختبارها وفحصها(
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يقّدر النموذج أن حتى تاريخ 15 نيسان 2021 ، حوالي 40٪ من السكان في لبنان لديهم مناعة طبيعية  	
ضد كوفيد-19 )بسبب اصابة مسبقة بالفيروس(.

نظرًا الى هذا المستوى للمناعة الجماعية الطبيعية )المقدرة بـ 40٪( والى حملة التلقيح التي ال تزال  	
في مراحل مبكرة، من المتوقع أن يؤدي التخفيف التدريجي لجميع القيود بدًءا من منتصف نيسان، 

باإلضافة الى دخول متحورات مقلقة للفيروس، الى موجة وبائية جديدة، أكبر حجما من تلك التي 
شهدها لبنان في كانون األول 2020. 
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بحسب المحاكات، لم يمنع التلقيح الموجات الوبائية الجديدة بشكل كامل، وذلك ألن معدل نسبة  	
االتصاالت االجتماعية الحالية ليست منخفضة بما فيه الكفاية ومستوى المناعة الجماعية ليس مرتفًعا 

بما فيه الكفاية، وبسبب قدرة المتحورات الجديدة على االنتشار بشكٍل أسرع . 
ومع ذلك، فإن الوصول إلى نسبة 80٪ من التغطية التلقيحية بحلول نهاية عام 2021 سيؤدي إلى  	

تسطيح منحنى الوباء بشكل ملحوظ، مما يؤدي إلى انتشار وبائي أقل حجما.
بالمقارنة مع سيناريو عدم التلقيح، سيؤدي الوصول إلى نسبة 80٪ من التغطية التلقيحية إلى انخفاض  	

بنسبة 37٪ في ذروة العدد اليومي لإلصابات، بينما سينتج عن سيناريو التغطية التلقيحية بنسبة ٪40 
انخفاض بنسبة 11٪ فقط.

واألهم من ذلك، فان الوصول إلى نسبة 80٪ من التغطية التلقيحية سيؤدي إلى انخفاض بنسبة  	
37٪ في ذروة العدد اليومي للحاالت الخطيرة والحرجة )التي تحتاج إلى دخول المستشفى في ذلك 

اليوم( وانخفاض بنسبة 34٪ في ذروة العدد اليومي للوفيات مقارنة بسناريو عدم التلقيح، في حين أن 
سيناريو :التغطية التلقيحية بنسبة 40٪ سينتج عنه انخفاض بنسبة 11٪ فقط في كل من منها.

أثر عملية التلقيح على حجم الوباء

تأثير عملية التلقيخ على المدى التراكمي لالستشفاء والوفيات يسبب كوفيد-19

مقارنة بسيناريو عدم التلقيح، من المتوقع أن تؤدي التغطية التلقيحية بنسبة 80٪ إلى تجنب أكثر من  	
23000 حالة مرضية خطيرة / حرجة وإنقاذ حياة أكثر من 2000 شخص خالل هذا العام؛ و هذا يعني تجنب 

حاالت اإلستشفاء والوفيات حتى ثالثة أضعاف مقارنة بسيناريو التغطية التلقيحية بنسبة ٪40.
كلما أسرعنا في بلوغ هدف التغطية التلقيحية بنسبة 80٪ ، كلما تجنبنا أكثر الحاالت الخطيرة/ الحرجة،  	

والوفيات )على سبيل المثال، إن الوصول إلى تغطية تلقيحية بنسبة 80٪ في آخر آب 2021، بدل من 
شهر كانون األول 2021، سيخّفض عدد حاالت اإلستشفاء والوفيات الى النصف(.

سيؤدي التخفيف التدريجي لإلجراءات الوقائية على فترة زمنية أطول الى زيادة في فعالية حملة  	
التلقيح.
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ما هي الخطوات الالزمة لحماية صحة السكان؟

توسيع نطاق عملية التلقيح للوصول إلى معدل 80٪ من التغطية التلقيحية في أقرب وقت ممكن. 	
اإلستمرار بتطبيق تدابير التباعد االجتماعي خالل فترة التلقيح  	
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مراقبة البيانات الصادرة عن الشركات المصنعة عن كثب لضمان الموافقة السريعة على اللقاحات  	
الواعدة وشرائها في مراحل مبكرة.

ضمان الشراء المبكر للقاحات من خالل تزويد المصنعين ببيانات التلقيح الوطنية الالزمة لرصدها  	
وتقييمها المستمر، وشراء اللقاحات بسعر جيد للمنتجين.

تأمين لقاحات من مختلف المصّنعين، مما يساعد البالد على التقدم بحملة التلقيح. 	
إنشاء سياسة موحدة حول كيفية التعامل مع الجرعات المتبقية من المرضى المتخلفين عن الحضور إلى  	

مواعيدهم.
الترويج للالقتراح الذي وافقت عليه منظمة الصحة العالمية والذي يقتضي اإلستخدام األقصى لقوارير  	

اللقاح، وتقديم اإلرشادات الالزمة لهذا االستخدام.
التعامل مع كمية اللقاحات المحدودة وعبء اإلقبال على اللقاح المرتفع، من خالل الموافقة على تأخير  	

إعطاء الجرعة الثانية في حال توفر األدلة العلمية. 

على مستوى العرض

تسلط نتائج التحاليل المعروضة الضوء على ضرورة تسريع عملية التلقيح لتحقيق مناعة جماعية بأقل عدد ممكن 
من الوفيات واالستشفاء، وبأقل ضرر اقتصادي ممكن على المدى القصير والطويل. فيما يلي، استراتيجيات 
رئيسية يمكن للسلطات المعنية اتباُعها للتغلب على تحديات العرض والطلب للقاح وإدارته، وتسريع الوصول 

الى التغطية التلقيحية المجتمعية: 

كيف يمكن للسلطات اللبنانية تسريع عجلة التلقيح؟
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الحد من انتشار المعلومات الخاطئة ومكافحة ظاهرة التردد ألخذ اللقاحات من خالل خطة تواصل  	
استراتيجية، وحمالت توعية واضحة وهادفة، ومبادرات إلشراك المجتمع.

تنظيم مبادرات توعية هادفة لتعزيز رغبة الناس في التلقيح، وبخاصٍة في المجتمعات األكثر تهميًشا  	
مثل مخيمات الالجئين والعّمال األجانب.

ضمان الوصول الجغرافي لجميع السكان إلى مرافق تقديم اللقاح، من خالل انشاء مراكز للتلقيح في  	
جميع المناطق اللبنانية وتشكيل فرق تلقيح متنقلة للوصول إلى المناطق البعيدة.

تأمين اللقاح للجميع بشكل عادل من خالل دعم تكاليف التلقيح لجميع المقيمين من خالل خطط تمويلية  	
صحية.

على مستوى الطلب

إنشاء أكبر عدد ممكن من مراكز التلقيح للتحسين من معدالت التلقيح وإمكانية الوصول إليه، مثل خدمة  	
الـ drive-through والمستشفيات الميدانية، كما السماح بإعطاء اللقاحات في الصيدليات ومراكز 

الرعاية الصحية األولية.
المراقبة المستمرة وتعديل استراتيجيات التلقيح وفًقا ألحدث األدلة العلمية والبيانات حول سالمة  	

اللقاحات وكفاءتها، الوضع الوبائي المحلي، وتقدم حملة التلقيح.
تأمين الموارد البشرية الكافية للتقدم بعملية التلقيح. ويشمل ذلك إشراك العاملين الصحيين  	

المتقاعدين والعاملين في الرعاية الصحية العسكرية.
شراء معدات الحماية الشخصية )PPE( والمعدات الطبية الالزمة إليصال اللقاحات. 	
استخدام نظام معلومات صحي موحد لتحديد أولويات التلقيح واستراتيجيات التوعية والمراقبة. 	

على مستوى اإلدارة
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