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 تقرير مرحلي لتحديث املعلومات حول الطوارئ
 وتبعات األزمة السورية على النظُم الصحية يف البلدان ااورة

1. م احملرب زيادة قدرات الذي طلَ 2/ق 57 ز يف تنفيذ قرار اللجنة اإلقليمية ش م/ل إيصف هذا التقرير التقد
التأهةم هذا التقرير حملة عامة عن الطوارئ ب للطوارئ واالستجابة هلا يف اإلقليم. كما يقداملتواصلة واملستجد 

الدول األعضاء  قدرة ويعرض اجلهود اليت مت القيام ا الستنهاض على السكان وعلى النظُم الصحية. وتبعاا
ى التقرير االعتماد على املعونة اخلارجية. وقد أعطَ دف احلد مناالستجابة هلا التأهب للطوارئ و على

والنظُم الصحية يف املستضيفة تأثريها البالغ على اتمعات وفداحتها ل نظراًألزمة السورية لتركيزاً خاصاً 
 .البلدان ااورة

 الوضع الراهن

الطوارئ، إذ ببلداً من بلدان إقليم شرق املتوسط يف الوقت احلاضر  13مليون نسمة يف  42ر ما يقرب من يتأثّ .2
د لألمم املتحدة وهذه ضمن عملية النداء املوحوبالتايل مت إدراجها ، ممتدةمن تلك البلدان طوارئ  7يواجه 

 ومن مثَّ فإن. والسودان والصومال وفلسطنيوجيبويت واليمن وجنوب السودان أفغانستان  البلدان هي
، 2013عمليات النداء املوحد لألمم املتحدة إىل جانب خطة االستجابة للمساعدات اإلنسانية يف سورية لعام 

مليون دوالر  240لتمويل مقداره تخطيط ال مبلغمسؤولة عن  ،واالستجابة اإلقليمية لالجئني السوريني
 .لصاحل الصحةمنها  %29أمريكي، طلب 

. فقد تأثرت كل من 2013عام يف عدد من الطوارئ احلادة النامجة عن الكوارث الطبيعية  ويعاين اإلقليم من .3
ة اليت أزهقت مئات األرواح وأضرت بأكثر من وجيبويت، وباكستان، والسودان بالفيضانات العاتيأفغانستان، 

 30ى إىل أكثر من ، مما أدباكستان ومجهورية إيران اإلسالميةمليون نسمة. كما ضربت الزالزل كالً من 
تلك احلوادث  كل توقد أد اإلمداد باملياه وبالكهرباء. وتدمري شبكة ،مرتل 1000وفاة وإىل تدمري أكثر من 

ص بالصحة العمومية، وإىل اضطرابات تتراوح بني زيادة اليت تترب اخلطرية إىل طيف واسع من التهديدات
وبني انقطاع عمل اخلدمات  ،األمهات واألطفال ومراضةالت الوفيات واألمراض الوبائية والرضوح معد
ى ت على مدماليت تالصحة  جمال االستثمارات الثقيلة يف ساسية وفقدان البنية األساسية وغريها مناأل

 .سنوات طويلة من اجلهود اإلمنائية

4. ويتواصعدم االستقرارلناجم عن من التأثر بالعنف ا ممتدةض السكان يف البلدان اليت تعاين من طوارئ ل تعر 
ظُم الصحية اليت اعتراها الضعف تالسياسي، كما أن النى احلاجة إلعداد استراتيجيات التعايف وضح مد
ر أكثر من نصف السكان فقد تضر ،الطوارئ الكربى يف العاملالبلدان املتأثرة بمن اآلن املبكر. ويعترب اليمن 

، ويتواصل القتال الشرس بني مستهدف للمساعدات اإلنسانية نثُلُث السكا مما جيعلباألزمة احلالية، 
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يف الصومال مما يترك أثراً عميقاً على املدنيني وعلى العمل يف جمال املعونة اإلنسانية يف  املتناحرةاموعات 
الوصول إىل الرعاية  يتعذر عليهممن السكان يف أفغانستان  %30منطقة جوبا السفلى. واليزال أكثر من 

 70ألف نازح داخلي إضايف، إىل جانب  300ستضيف السودان . ويأو يصلون إليها مبشقة ،الصحية األساسية
ألف الجئ من جنوب السودان. أما تفاقم األعمال العدوانية بني اموعات املسلحة  500ألف من العائدين و

 من أكثر تن، واليت حدثت يف شهر آذار/مارس، فقد أجربيف باكستا خيربيف وادي ترياه، ووكالة  املتناحرة
ألف شخص، معظمهم من النساء واألطفال، على ترك بيوم وطلب اللجوء يف اتمعات املستضيفة  47

 ااورة.

تقريراً حول  قطاع غزة والضفة الغربيةأصدر مكتب منظمة الصحة العاملية يف  2013ويف كانون الثاين/يناير  .5
 ولوصلل التصاريح اإلسرائيلية الالزمةاليت يواجهها آالف املرضى الفلسطينيني يف احلصول على  الصعوبات

ويشكل هذا التقرير عالمة فارقة للمرة  واألردن وإسرائيل. إىل الرعاية الصحية املتخصصة يف القدس الشرقية
صول الفلسطينيني يف الضفة الغربية ن فيها منظمة الصحة العاملية من نشر النتائج حول مدى وتمكَّتاألوىل اليت 

تلك و ،الفلسطينية السلطة الوطنيةوقد استندت الدراسة على البيانات اليت أتاحتها  .إىل الرعاية الصحية
ال تستهدف الربح، وأوضحت مدى ما يفرضه  اليت صحيةتقدمي اخلدمات المن منظمات املأخوذة 

اإلسرائيليون من قيود على حركة الناس يف الضفة الغربية وقطاع غزة من أجل إنقاص فرص وصول املرضى 
فيها  يتواجد، والسيما يف القدس الشرقية اليت الفلسطينيني إىل اخلدمات الصحية ومقدمي الرعاية الصحية

 ة بالفلسطينيني.املراكز الرئيسية لإلحالة اخلاص

ب واالستجابة الصحية يف اإلقليمالتأه  

والشركاء يف  ،ومنظمة الصحة العاملية الوطنية، تدابري التأهب املعزز اليت تتخذها السلطات الصحية عملتلقد  .6
ففي باكستان  ضمان االستجابة الفورية والفعالة. ، علىالصحة يف البلدان املتأثرة بالكوارث الطبيعية

ألدوية األساسية واملعدات الطبية لضمان تقدميها الفوري للمناطق املتضررة التجهيز املسبق لدان، مت والسو
بالفيضانات، كما مت تعزيز نظُم اإلنذار باألمراض لرصد حاالت األمراض املعدية والوقاية من حدوث 

الفيضانات بالبلدان اليت تضررت الفاشيات. وقد سامهت منظمة الصحة العاملية يف التدخالت اليت نفذا مجيع 
وتنسيق األنشطة اليت يقوم ا الشركاء يف  ،يف اإلقليم من خالل ضمان تقدمي األدوية األساسية والدعم التقين

 الصحة ميدانياً، ومن خالل اإلسهام يف بعثات التقييم اليت تستهدف التعرف على االحتياجات الصحية.

لطبية الالزمة للطوارئ يف كيسمايو يف الصومال، منظمة الصحة العاملية وشركاؤها اإلمدادات ا زتجهوقد  .7
منذ  ممكناً الوصول إليها أصبحويف املناطق اليت  ،وضمنت تقدمي اخلدمات الصحية للسكان يف املناطق النائية

وصول إىل ما يزيد على يف ال يف جمال الصحة عهد قريب. وقد أفلحت منظمة الصحة العاملية وشركاؤها
مليون نسمة ممن هم حباجة إىل معاونة صحية طارئة يف اليمن (وهم يعادلون ما يقرب من ربع السكان 

. وباإلضافة إىل ذلك فإنه يف إطار اجلهود اليت 2013املستهدفني سنوياً باملعونات). وذلك حبلول أيار/مايو 
طفل ميين ضد  مليون 4.5ت أكثر من الصحية محلة متنيع مشلَ تبذل لتعزيز الوقاية من األمراض، قادت اموعة

 شلل األطفال واحلصبة واخلناق والكزاز والشاهوق.

8. رلقد أظه مرجعية ى احلاجة إىل قائمة النقص الشديد يف األدوية األساسية يف اجلمهورية العربية السورية مد
حتها من قبل اخلرباء استناداً إىل القائمة يتم تقييمها والتحقق من ص للمستحضرات الصيدالنيةحمدثة 
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سوريني يف اجتمع خرباء  2013نظمة الصحة العاملية، ويف آذار/مارس مب اخلاصةالنموذجية لألدوية األساسية 
ن من منظمة الصحة العاملية ومن ون صحيومهنيويف جمال املستحضرات الصيدالنية خرباء وجمال الصحة 

األدوية األساسية للجمهورية العربية السورية بأكملها، لتعكس ب حمدثة إلعداد قائمةاألردن، وذلك يف عمان، 
. وقد قدر اخلرباء أن تلبية ةاملاساالحتياجات والفجوات املوجودة حالياً واملرتسمات اخلاصة باألمراض، 

واألدوية املضادة  ،الطبيةواملواد املستهلكة يف اخلدمات  ،من األدوية األساسية واإلمدادات الطبية االحتياجات
 مليون دوالر أمريكي.  900ب مبلغاً ال يقل عن شهراً تتطلّ 12للسرطان ملدة 

9. األطفال واألمهات مرتفعة ارتفاعاً ال ميكن قبوله أو السكوت عليه يف الصومال،  ومراضة الت وفياتإن معد
الت الوصول إىل اخلدمات الصحية ولعل أحد العوامل األساسية املسامهة يف ذلك االرتفاع هو اخنفاض معد

تمعات الريفية واملناطق النائية، ووفقاً للبيانات الصادالعالية اجلودة، والسيرة عن منظمة الصحة ما يف ا
مرأة ا 12من كل  امرأةاخلامس، وأن  عامهقبل أن يشهد  فإن واحداً من كل مخسة أطفال ميوتالعاملية، 

زيف وارتفاع ضغط الدم السببني الرئيسيني لوفاة األمهات. ـتعلق باحلمل، ويعترب النأسباب تمتوت نتيجة 
ة باملشاركة مع احلملة الوطنية السعودية إلغاثة أطلقت منظمة الصحة العاملي 2013 ويف شهر متوز/يوليو

شهراً لتقدمي التدخالت املنقذة حلياة النساء واألطفال، ويشتمل على  18 مدتهالشعب الصومايل مشروعاً 
ع لألطفال ممن هم إنشاء عيادات جوالة يف املناطق النائية، وتقدمي األدوية واإلمدادات الطبية، وأنشطة التمني

 رعاية صحة األمهات واألطفال.جمال ، وبناء القدرات لدى العاملني يف امسةدون سن اخل

لتقييم مدى تأهب  ثانية، مت إرسال بعثة 2011يف ليبيا عام  لوضع النظام الصحيالقيام بتقييم سريع  وعقب .10
تقدمي اً من مرافق الرعاية الصحية األولية من أجل مرفق 1041يف  ةاخلدمات العامة والقدرات اإلمجالي

كَة. وقد اخلدمات الصحية العامة، والتعرف على الثغرات واالحتياجات امللحأنالنتائج الرئيسية،  تفَش 
نود من بني ببنود  6املرفق لديه أعلى درجات التقييم، ففي املتوسط جند أن حتظى بتشخيصية القدرات ال

تل أدىن الدرجات، خيصية يف املختربات حتاملعدات التشوأن القدرات يف جمال  العشرة؛ القدرات التشخيصية
لمعدات التشخيصية يف املختربات؛ وأن درجة التأهب لبنود  7من أصل  2لديه  جند أن املرفق املتوسط ففي

إىل  2011يف عام  يف ليبياالذي دار الصراع وت عقود من اإلمهال . كما أد%47للخدمة العامة وصلت إىل 
النفسية، وهكذا أنشئ برنامج جديد للصحة النفسية بقيادة وزارة الصحة نقص توافر خدمات الصحة 

 ومنظمة الصحة العاملية، واختذ له مقراً يف املركز الوطين ملكافحة األمراض، ويستهدف حتويل األسلوب
دمات يف ليبيا إىل أسلوب يستند إىل اتمع، وإتاحة خ النفسية املستند على املؤسسات لتقدمي الرعاية الصحية

 حرماناً يف ليبيا.بعداً والصحة النفسية ألكثر املناطق 

، فإن إقليم شرق املتوسط ت البلدان اليت تعاين من الطوارئحتياجاالفورية والفعالة التلبية الد من وللتأكُّ .11
املبلغ قيمة ل هذا وميثِّمليون دوالر أمريكي يف ديب،  120ملنظمة الصحة العاملية يقوم يف الوقت احلاضر بإدارة 

الطوارئ، واملعدات واإلمدادات الطبية، وذلك ضمن اتفاق مع برنامج الغذاء  األدوية الالزمة يف حاالت
املخزون ثالث مرات ليصل إىل السكان املتضررين بالطوارئ يف ب إعادة التزويد، مت 2012العاملي، ويف عام 

 والعراق. ،والصومال ،والسودان ،السودان وجنوب ،واجلمهورية العربية السورية ،أفغانستانو ،األردن

 ،والسودان ،وتونس ،وباكستان ،نشئت مراكز للعمليات امليدانية االستراتيجية يف كل من األردنوقد أُ .12
 ،والتنسيق بني أنشطة االستجابة الصحية ،د الفعال ألوضاع الطوارئص، لضمان الرواململكة العربية السعودية

 الشركاء يف الصحة.، وومجيع املستويات يف منظمة الصحة العاملية ،طريةوتسهيل االتصاالت بني املكاتب القُ
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  ومرونتهابناء القدرات القُطرية 

من بلدان اإلقليم لديها ازدياد تدرجيي يف األنشطة اليت تستهدف  %31تشري التقديرات إىل أن ما يقرب من  .13
 وإعطاء األولوية، تماشى مع اللوائح الصحية الدوليةاءمة خطط الطوارئ لتمراجعة السياسات الوطنية، ومو

ر برامج رمسية للتأهب طَسالمة وأمن املرافق الصحية والقوى العاملة الصحية. وقد أنشأ كل من أفغانستان وقَل
كما  .القُطريةبناء القدرات للطوارئ ولالستجابة هلا على املستوى الوطين، لتؤدي أدواراً بالغة األمهية يف 

ر والبحرين مواردمها الوطنية يف إعداد القدرات يف جمال الطوارئ وإدارة األزمات؛ طَيستثمر كل من قَ
وحتديداً يف توسيع نطاق جمال التدريب يف خمتلف جماالت إدارة األزمات، ليمتد من املستوى الوطين إىل 

 املستويات اتمعية.

بناء القدرات  إىل، وهي تسعى 2011مان نظام إدارة الطوارئ املستند على املخاطر يف عام ت عذَمنذ أن نفَّ .14
 يف جمال إدارة الطوارئ يف مجيع مستويات القطاع الصحي من أجل خفض املخاطر يف القطاع الصحي.

  اآلثار الصحية لألزمة يف اجلمهورية العربية السورية

األمم  وقدرت حمافظة، 14عددها البالغ أثرت األزمة يف اجلمهورية العربية السورية على مجيع احملافظات و لقد .15
 4.25، منهم 2013، وذلك يف آب/أغسطس املساعدةحباجة إىل  مة يف سوريةمليون نس 6.8املتحدة أن 

 مليون نازح داخل البالد.

 الصحةالقدرات املتوافرة يف خدمات حالة  2013وصف تقرير أصدرته وزارة الصحة يف شهر متوز/يوليو وقد  .16
راا أو أصبحت ذات قد فقدت قد إما أا من املستشفيات العامة %60؛ وأشار إىل أن ما يقرب من ةالعام

وباإلضافة إىل ذلك فإن النقص يف الوقود ويف الكهرباء قد أجرب العديد من املستشفيات على  قدرات حمدودة.
من سيارات  %52ن حاد يف خدمات نقل املرضى، إذ إالعمل يف ظل قدرات منخفضة، وهناك نقص 

ال يتمكن  تشهد مستويات عالية من العنف،، ويف املناطق اليت قد أصبحت خارج نطاق اخلدمةاإلسعاف 
الصحيون يف غالب األحيان من احلضور إىل أماكن عملهم بسبب انعدام األمن، مما يؤدي إىل نقص  املهنيون

 شديد يف العاملني الصحيني.

التمنيع، واالزدحام يف املالجئ العامة  ويتزايد خطر اندالع فاشيات األمراض املعدية بسبب اختالل برامج .17
واإلصحاح، تدمري البنية التحتية للمياه الداخليني، والنازحني  ازدياد أعدادبسبب واتمعات املستضيفة 

وقد صدرت تقارير عن حاالت من التيفوئيد وااللتهاب الكبدي "أ"، واحلصبة،  وغياب معاجلة النفايات.
وداء الليشمانيات اجللدي. وتشري التقديرات إىل أن التغطية بالتمنيع قد اخنفضت من املستوى الذي كانت 

. وقد تضاءل اإلمداد باملياه النظيفة وفق ما تشري إليه التقارير %65 إىل) لتصل %90اندالع احلرب ( عليه قبل
 يف بعض احملافظات.قبل األزمة ليصل إىل ثلث ما كان عليه 

واخنفض اإلنتاج احمللي من األدوية اخنفاضاً كبرياً بسبب التدمري املريع ملصانع األدوية يف سورية، وما رافقه من  .18
لعمالت، وشح العمالت الصعبة، واالختالل يف ات االقتصادية، وتذبذب يف قيمة صرف اآثار ضارة للعقوب

غري املباشر على توافر  بشكل ذلك كله إىل التأثري، والنقص يف الوقود، وبطبيعة احلال أدى سالسل اإلمداد
والتنمية الطويلة  ،لنظام الصحياألدوية واإلمدادات الطبية. كما أن األزمة قد أثرت على كل من تطوير ا
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اجلمهورية أن  ،لبحوث السياساتاملركز السوري  آخر التقارير الصادرة عن قدر. وقد تهمبراألمد يف البلد 
 .1العربية السورية قد فقدت ما يعادل عقدين من اإلجنازات يف التنمية البشرية نتيجة لألزمة

  اآلثار الصحية لألزمة السورية على اإلقليم

، تضاعف عدد السوريني الذين عربوا احلدود 2013حزيران/يونيو و 2012يف الفترة بني كانون الثاين/ديسمرب  .19
ومنذ  جئني، مبقدار ثالثة أضعاف،شؤون الالألمم املتحدة لامفوضية البلدان ااورة، وفق تقديرات إىل 

على  الضغطى إىل اورة، مما أدإىل البلدان ا سوري يمليونما يزيد على  تدفَّق ،2013آب/أغسطس 
 .بشكل كبري اتمعات املستضيفة وعلى املوارد

  األردن

ويعيش  هناك.السكان  إمجايل عددمن  %15يشكل السوريون املوجودون حالياً يف األردن ما يقرب من  .20
 وعلى الرغم من أن .تعيش البقية الباقية منهم بني اتمعات املستضيفة هلممنهم يف املخيمات، كما  30%

، فإن من يعيش منهم يف اتمعات خميمات الالجئنيللسوريني داخل  متوافرة بالفعل اخلدمات الصحية
، فوفقاً ملا أعلنته وزارة الصحة يف األردن، فإن عدد م الصحي األردينارية يسببون عبئاً ضخماً على النظاحلض

، كما 2013يف الربع األول من عام  تقريباً %250د مبقدار ألردنية العامة قد ازداالسوريني يف املستشفيات ا
يف الفترة  %600خارج املخيمات مبقدار  ةجراحي ياتزاد عدد السوريني الذي تتطلب معاجلتهم إجراء عمل

 الزمنية ذاا.

اجللدية بني السوريني النازحني يف األردن،  ل وداء الاليشمانياسث حاالت حصبة وعن حدو ومت اإلبالغ .21
حصبة (اإلبالغ الصفري) خالل ن للتوطُّيبلغ عن عدم وجود حاالت  كان ومن املعروف أن األردن

، يف منهاق من التخلص للتحقُّ فيه، القيام بتقييم وضع احلصبة السنوات الثالث السابقة، وكان يعتزم
حاالت من احلصبة يف األردن يف مطلع شباط/فرباير  شارت إىل وجودأ، إال أن التقارير 2013أيلول/سبتمرب 

منها بني  %52حمافظات، وكان  5صبة يف ححالة  80، مت اإلبالغ عن 2013متوز/يوليو  ، ومنذ2013
 الالجئني السوريني.

افية على أعباء إض فرضوا ، قد بأمراض مزمنة تتطلب معاجلة أكثر تكلفة وأطول أمداًالسوريني املصابني وإن .22
فاستناداً إىل األعداد احلالية لالجئني السوريني، فإن تقديرات وزارة الصحة يف  النظام الصحي يف األردن.

سورياً مصاباً بالسرطان، وميثل ذلك  676سيكون يف األردن  2013األردن تشري إىل أنه حبلول اية عام 
، ورغم ذلك كله، فلم يكن هناك هناك لسرطانيف عبء املرض اإلمجايل الناجم عن ا %14ازدياداً مقداره 

أي ازدياد يف املوارد، مما أدى إىل نقص يف أَسرة املستشفيات، ويف العاملني يف التمريض، ويف األدوية الالزمة 
 ملعاجلة األمراض املزمنة.

ر أمريكي على مليون دوال 52.65، أنفقت احلكومة األردنية مبلغاً إمجالياً قدره 2013وحبلول نيسان/أبريل  .23
أربع من  مليون دوالر أمريكي تلقته كدعم مايل مباشر من 4.97الرعاية الصحية لالجئني السوريني، منه 

 مليون 135وحتتاج احلكومة األردنية إىل ما يقرب من  وكاالت األمم املتحدة، منها منظمة الصحة العاملية.
                                                 

  .2012 كانون األول/ديسمرب لبحوث السياساتة السورية، دمشق، املركز السوري اجلذور االجتماعية واالقتصادية واآلثار لألزم  1
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، 2014الصحية للسوريني حىت الربع األول من عام دوالر أمريكي لتتمكن من مواصلة تقدمي خدمات الرعاية 
املوجودة حالياً، والسيما  الصحية الرعاية مرافقمليون دوالر إضايف للتوسع السريع يف   180كما حتتاج إىل 

 لالجئني السوريني وللمجتمعات اليت تستضيفهم. ةيف مشال األردن، لتلبية االحتياجات الصحية املتزايد

  لبنان

لبنان من بني مجيع البلدان اليت تستضيف الالجئني السوريني بأنه يستضيف أكرب عدد منهم حىت اآلن،  ينفرد .24
 بنيالسوريني يف لبنان  النازحنيويعيش مجيع  .من جممل سكان لبنان %20إذ يقدر عددهم مبا يقرب من 

، مما يؤدي منهم %25النساء من مجيع الالجئني، كما تشكل  %52جمتمعات تستضيفهم، ويشكل األطفال 
السوريني يف لبنان  النازحنيإىل تغيري هام يف البنية الدميوغرافية للسكان يف لبنان. وقد أضاف العدد الكبري من 

 يفوق طاقة التحمل. وضغطعبئاً ضخماً على هذا البلد الذي يعاين أصالً من شح املوارد 

من زيارات مرافق الرعاية الصحية األولية يف لبنان وفقاً ملا أعلنته السلطات  %40 - % 30ويشكل السوريون  .25
سوري إىل املستشفيات بتكلفة تزيد  2000أكثر من  دخول ، مت قبول2013الصحية. ويف كانون الثاين/يناير 

 يوم.ال يفلكل مريض أمريكي دوالر  800على 

وداء  ،اآلن واليت تتعلق بتدفق الالجئني السوريني احلصبةحىت يف لبنان ومن األمراض اليت مت اإلبالغ عنها  .26
ن تلقيح طفل ت من السل املقاوم ألدوية متعددة. وإ، وحاالواجلربالاليشمانيات، وااللتهاب الكبدي "أ"، 
ضمن اتمعات املستضيفة.  لتفرق السورينيأطفال لبنانيني نظراً  4سوري واحد يستدعي بالضرورة تلقيح 

ال  احلكومة اللبنانية أي متويل، رغم أن أنشطة الصحة العمومية مثل شبكة اإلنذار الباكر واالستجابةومل تتلق 
 .العامةوزارة الصحة  إال من دعم تتلقَّى أي

  العراق

27. يمني لالجئني يؤديان وظائفهما بصورة من الالجئني السوريني يف العراق ضمن خم %30ب من يعيش ما يقر
تمسنة، أما البقية حورغم اجلهود اليت تبذهلا احلكومة العراقية  عات املستضيفة.الباقية منهم فيعيشون ضمن ا

يف تلبية االحتياجات الصحية، إذ يعيق تلبيتها نقص التمويل،  ، فإنه اليزال هناك فجوات كبريةوالشركاء معها
 من ،ريع ضغط الدم والسكّمثل ارتفا ،د املنتظم الجتاهات األمراض أن األمراض املزمنةصالر ويشري

تواصل، وأن هناك نقصاً يف األدوية الالزمة ملعاجلة األمراض يت تتطلب إيالء اهتمام ماملشكالت الرئيسية ال
 املزمنة.

28. الصحية االحتياجات ر تقييموقد أظه يف خميمدووالقائم  ية إىل تقوية خدمات الرعاية ميز احلاجة املاس
املتكامل لصحة األطفال، وتشخيص ومعاجلة األمراض غري السارية، والوقاية من والتدبري  الصحية األولية،

ية الالزمة يف الصحة اإلجنابية، احلد األدىن من اخلدمات األولحزمة ومكافحتها، وتنفيذ األمراض السارية 
ورم للحوامل يف د جودة املياه من أجل الوقاية من األمراض املنقولة باملياه. ورغم أن اخلدمات اليت تقدص

املرحلة السابقة للوالدة تقدم يف خميمي الالجئني، فإن من الصعب الوصول إىل خدمات الوالدة وما بعد 
ما يف خميم القائم.الوالدة، والسي 
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من فاشيات األمراض، مت إنشاء نظام يف بناء القدرات والتركيز على الوقاية املبذولة جلهود اومع ازدياد  .29
لإلنذار املبكر ليساعد على تفادي خماطر أوبئة الكولريا، إال أن الوضع اليزال غري مستقر. وقد تضاعف عدد 

، حىت أصبح 2013األطفال دون سن اخلامسة من العمر ممن أصيبوا باإلسهال يف املخيمني منذ شباط/فرباير 
. وباإلضافة إىل ذلك كان هناك طفل 100من بني كل  9سهال كل أسبوع معدل األطفال الذين يصابون باإل

 .2013ازدياد متواصل يف حاالت االلتهاب الكبدي "أ" منذ بداية 

  مصر

زون بشكل أساسي يف حمافظات حمافظة، رغم أم يتركّ 20يعيش السوريون من اتمعات املستضيفة هلم يف  .30
اخلدمات الوقائية  النازحونى السوريون رية والشرقية ودمياط. ويتلقَّالقاهرة واجليزة والقليوبية واإلسكند

خدمات جمانية عرب نظام الرعاية الصحية األولية هلم م دقَ، وتاملتبعة مع املصرينيوالعالجية على نفس األسس 
والرعاية يف التمنيع ويف خدمات املعاجلة األولية (ويشمل ذلك األمراض السارية واألمراض غري السارية 

ية).السن 

احلاجة إىل  أبرز، مما الذي يلتمسون الرعاية الصحية شهدت مصر زيادة يف عددويف األشهر القليلة املنصرمة،  .31
رفع مستوى نظام اإلنذار الباكر واالستجابة، وتدريب العاملني الصحيني حول اإلنذار الباكر واالستجابة 

الرعاية الصحية األولية يف  جمال ات لدى العاملني يفحمافظات، وبناء القدر 4لألمراض السارية يف 
 حمافظات.  7

طفال السوريني، مما جيعلهم أكثر تعرضاً األبالتلقيح بني  التغطيةمعدالت  اخنفاضوقد أوضحت التقارير  .32
 عن حاالت من داء الاليشمانيا، والسيما يف حمافظة الشرقية. مت اإلبالغلألمراض املعدية. كما 

  اموعات السكانية املتضررة من األزمة السوريةضمان صحة 

33. ةضاالت املرتستهدف التدخالت االستراتيجية ملنظمة الصحة العاملية يف اجلمهورية العربية السورية خفض معد 
موعات السكانية من السوريني، والسيوالوفيات بني اموعات األكثر تعرضاً للمخاطر واألكثر تأثراً ما ا

من خالل أسلوب متعدد اجلوانب. ففي الفترة بني كانون الثاين/يناير ا، وتشمل النساء واألطفال، وذلك 
 توفري ضمانلوازم الصحية أثناء الطوارئ، للات منظمة الصحة العاملية حقائب م، قد2013ومتوز/يوليو 

إىل أكثر من  مت الوصولوباإلضافة إىل ذلك  مليون شخص. 1.3اخلدمات الصحية األساسية ملا يقرب من 
ووزعت األدوية واإلمدادات الطبية. وعلى وجه اإلمجال، فإنه  ،الرعاية الصحية خبدماتمليون مستفيد مباشر 

ت اموعة العاملة يف القطاع الصحي يف سورية حقائب اللوازم الصحية م، قد2013حبلول اية متوز/يوليو 
مليون  3.7شخص، كما وصلت لتقدمي اخلدمات ألكثر من  يالطوارئ تكفي ملعاجلة أكثر من مليون أثناء

 مستفيد مباشر.

آب/أغسطس تسب نظام اإلنذار املبكر واالستجابة قوة دفع متواصلة يتزايد معها نطاق تغطيته، ففي ويك .34
كلٍّ من املناطق اخلاضعة لسيطرة يف  التقارير من املرافق الصحيةيصدر موقعاً خافراً  220 ، كان2013

احلكومة واملناطق اخلاضعة لسيطرة املعارضة من أجل تسهيل الكشف الباكر لفاشيات األمراض واالستجابة 
 هلا.
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قدمت منظمة الصحة العاملية واليونيسف الدعم لوزارة الصحة  2012وقد مت تنفيذ محلتني للتلقيح، ففي عام  .35
مت إيصال لقاحات  2013مليون طفل ضد احلصبة، ويف عام  1.3طفل ضد شلل األطفال، و مليون 1.5لتلقيح 

مليون طفل  1.1ألكثر من  لوحده، ولقاح احلصبة ضمن توليفة واحدة، احلصبة والنكاف واحلصبة األملانية
طق اليت تسيطر ، ويف املنايف املناطق اليت تسيطر عليها احلكومةعاماً  15شهور و 6ممن تتراوح أعمارهم بني 

 ألف طفل دون سن اخلامسة ضد شلل األطفال. 750 تلقيحكما مت ، عليها املعارضة

36. اورة املتأثرة باألزمة السورية، تقدم منظمة الصحة العاملية وشركاؤها الدعم للسلطات الصحية ويف البلدان ا
اشيات األمراض السارية إىل أدىن من خالل: تقوية نظام اإلنذار املبكر واالستجابة من أجل تقليل حدوث ف

الرعاية الصحية  املهنيني يف جمالبناء القدرات لدى و املضيفة؛أوساط الالجئني ويف اتمعات  يفقدرٍ ممكن 
ما يف جمال األمراض السارية، مع اإلبالغ عنها عرب نظام اإلنذار الباكر واالستجابة؛ وتقوية األولية، والسي

املرافق الصحية  دعم للسلطات الصحية يف جمال تقييملبنان؛ وتقدمي ال األردن ويفخدمات الصحة النفسية 
ويف جمال  ،وتقوية نظُم املعلومات الصحية؛ وتقدمي الدعم للسلطات الصحية يف جمال تقدمي األدوية األساسية

ت منظمة الصحة العاملية وشركاؤها عملية شراء ذَردن، نفَّ. ويف األاحملددة األجهزةوبعض األصناف  ختزين
عاجلة بالتعاون مع السلطات الوطنية من أجل تقدمي املساعدة للقطاع الصحي يف جهوده اليت يبذهلا لتجاوز 
الفجوة يف إمدادات اللقاحات واألدوية، وذلك بتمويل من احلكومة الكويتية. وباإلضافة إىل ذلك فإن منظمة 

 األردنيني.وبني السوريني  %85د احلصبة جتاوزت كاءها قد حققوا تغطية بالتلقيح ضرالصحة العاملية وش

املنقذة لألرواح يف البلدان اليت تعاين  اتدخالبأنشطتها وت منظمة الصحة العاملية من مواصلة القيام نلقد متكَّ .37
ة السعودية، واملنظمات الذي قدمته حكومتا الكويت واململكة العربي من الطوارئ من خالل الدعم السخي

 وجامعة الدول العربية (جملس وزراء الصحة العرب). ،اخلريية يف اململكة العربية السعودية

  خامتة والطريق قُدماً

إىل  2012 أثناء الفترة من وفقاً للتوجهات االستراتيجية لعمل منظمة الصحة العاملية أثناء الطوارئ يف اإلقليم  .38
االعتماد على النفس على الصعيد  تعزيز الصحة العاملية عملها مع البلدان من أجل، ستواصل منظمة 2016

، معتمدة يف ذلك وإدارة األزمات، وتنفيذ أسلوب منهجي إلدارة احلاالت الطارئة اإلقليمي يف جمال الطوارئ
إلطار تقدمي الدعم على القدرات التقنية وامليدانية يف اإلقليم. ويتضمن عمل منظمة الصحة العاملية يف هذا ا

ال تستند على أسلوب يأخذ باعتباره هذا اللبلدان يف جهودها إلعداد تشريعات وسياسات واضحة يف 
"مجيع املخاطر" و"الصحة الشاملة"، مع إيالء اهتمام خاص لضمان محاية املرافق الصحية والقوى العاملة 

 الصحية أثناء الطوارئ.

39. ن اإلجراءات اإلضافية لوستتضملتأهخذها املكتب اإلقليمي: إنشاء شبكة إقليمية للخرباء يف ب اليت سيت
الصحة العمومية معنية بالطوارئ، ويساهم فيها مجيع الشركاء واحلكومات، وتستهدف تقدمي كوادر مدربة 

مع  ل منظمة الصحة العاملية العملمن اخلرباء يف جمال االستجابة املستعدين للعمل أثناء الطوارئ. وتواص
لضمان إدراج الشركاء اإلقليميني يف الصحة ضمن  الرئيسينيجامعة الدول العربية ومع الشركاء اإلقليميني 

، مت إعداد قائمة إقليمية باخلرباء املتخصصني يف جمال التنسيق أثناء الطوارئ 2012هذه الشبكة. ويف عام 
ل بذل اجلهود لتحديث هذه القائمة يتواصة العمومية أثناء الطوارئ، كما املتعلقة بالصحوالتدخالت 

 ولضمان تطوير اخلربات وبناء القدرات لدى اخلرباء يف هذا اال.
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مبخزونات إقليمية وعاملية من حقائب اللوازم الصحية  يف ديب وحتتفظ منظمة الصحة العاملية يف الوقت احلاضر .40
مليون دوالر أمريكي. ويف جمال اجلهود اليت  6.5لى ، بتكاليف تقديرية تزيد عنيةأثناء الطوارئ واملعدات امليدا

لالستجابة للطوارئ، فقد بدأت منظمة الصحة العاملية منظمة الصحة العاملية  استعدادتبذل من أجل تعزيز 
التفاوض مع حكومة اإلمارات العربية املتحدة حول إنشاء مركز متخصص تابع ملنظمة الصحة العاملية يف ديب 

 غاثة الصحية يف اإلقليم ويف العامل.لدعم عمليات اإل

41. ل العمل على اختاذ خطوات إلعداد ومن أجل تفادي التأخري يف االستجابة بسبب نقص التمويل، يتواص
ستخدم هذا السياسات والتوجيهات التشغيلية الالزمة إلنشاء صندوق إقليمي للتكافل أثناء الطوارئ. إذ سي

هددة للحياة، الفورية للتدخالت املنقذة للحياة، ومللء الثغرات احلامسة واملالصندوق لتلبية االحتياجات املالية 
من قبيل النداء العاجل،  ،دةاإلغاثة اإلنسانية املوجودة بالفعل واملتوطّمتويل  بآلياتمث يستكمل بعد ذلك 

 2012مت إعداد خطة عمل يف عام  وقد .لطوارئملواجهة اوعملية النداءات املوحدة، والصندوق املركزي 
سم بالشفافية، وخطة العمل لصندوق اإلقليمي للتكافل أثناء الطوارئ، تتدف حتديد آلية وبنية، وخطة ل

الطوارئ هذه هي اآلن قيد املراجعة واالستكمال متهيداً لتنفيذها. إن إنشاء الصندوق اإلقليمي للتكافل أثناء 
الذات يف إدارة األحداث أثناء الطوارئ على الصعيد اإلقليمي،  علىعتماد أمر البد منه من أجل زيادة اال

 وميكن حتقيقه بالفعل من خالل التعاون والتنسيق التام بني الدول األعضاء.


