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 وتطوير البنية الصحية  19- االستجابة لتحدي انتشار كوفيد الصحة،قطاع 
الصحي الحكومي في الشمال   االنهيار للنظامعانى القطاع الصحي من خسائر كبيرة على مدى السنوات التسع للنزاع السوري، وصلت لحد 

 . السوري. ونتيجة لذلك، تحملت المنظمات اإلنسانية العبء الرئيسي في تقديم الخدمات الصحية

 

كورس   3،749،899استشارة طبية،  10،454،493فقط، قامت المنظمات غير الحكومية بشكل جماعي بتقديم ما مجمله  2019في العام 

كل ما سبق   التدهور،  ومستمرة فيعملية جراحية كبرى. يتم كل هذا العمل في ظروف في غاية الصعوبة    103،651عالجي، باإلضافة إلى  

وضرورة االستماع إلى توصياتها المتعلقة بتطوير  الصحية،لذي تلعبه المنظمات غير الحكومية في تقديم الخدمة يشير إلى أهمية الدور ا

 القطاع خصوصاً في مناطق الشمال 

 

 ،والمستهلكاتتوفر األدوية    التحتية،سواًء من حيث جهوزية البنية    سوريا،في إظهار نقاط الضعف في النظام الصحي في    19-لقد ساهم كوفيد

 أو جهوزية وتوفر الكوادر المدربة. 

 

شخص على األقل   846،000٪ منهم من النازحين داخلياً. 58 نسمة، 4،036،160حيث يتواجد عدد سكان يبلغ  سوريا،قفي شمال غرب 

المالجئ الجماعية،  غالبًا ما تأوي العديد من العائالت بشكٍل جماعي في الخيام أو الشقق أو أشكال أخرى من  ،2019ديسمبر  1نزحوا بعد 

أمراً شبه مستحيل. عالوة على ذلك، يفتقر ما   COVID-19مما يجعل إجراءات التباعد االجتماعي الموصى بها للتخفيف من تفشي فيروس  

لصحي  . ويؤدي االفتقار إلى مرافق المياه والصرف ا1٪ من أماكن إقامة مخيمات النازحين داخليًا إلى الوصول إلى اإلصحاح 53يقدر بنحو 

 المالئمة إلى إضعاف القدرة على تنفيذ تدابير وقائية فعالة. 

سريًرا من   240٪ في أسرة المستشفيات، وال يتوفر سوى 52بسبب تسع سنوات من النزاع، فهناك فجوة  الصحي بشدةوقد تأثر النظام 

معدل إشغال وحدة العناية المركزة شمال غرب   ، كان2019لألطفال. في عام  منفسة 62ومنفسة للبالغين،  98وحدات العناية المركزة، و

٪، مما يعني أن الغالبية العظمى من العدد المحدود بالفعل من أسرة ومعدات وحدة العناية المركزة لن تكون متاحة لمرضى  98سوريا 

COVID-19 .الحرجين 

 

  26سوى ال يتوفر  ،2019( للربع الرابع من عام HeRAMsووفقًا خريطة توافر الموارد والخدمات الصحية ) سوريا،في شمال شرق  أما 

كما ال يحقق عدد الكوادر الصحية   نسمة، 10000أسرة ل  10ال توجد أية منطقة تستوفي معيار  بينما،منشأة صحية تعمل بكامل طاقتها 

األمر الذي يجعل شمال شرق    2منافس للمنطقة.   10سريراً للعناية المركزة مزودة ب    26أكثر من    االكتفاء إال في منطقة واحدة. كما ال يتوفر

 سوريا منخفض القدرة في المجال الصحي بشكل ملحوظ.  

 

  ، 2020أيار    29حتى تاريخ    COVID-19حاالت مؤكدة من    6كان هناك ما مجموعه    سوريا،في شمال شرق  وبالنسبة للقدرات التشخيصية  

عينة  151تم شفاؤها. هذه الحاالت كلها من نفس التجمع في مدينة الحسكة. كما لم يتم جمع أكثر  حاالت 5وبما في ذلك حالة وفاة واحدة 

  3مما أدى في بعض الحاالت إلى جمع عينات متعددة من نفس الشخص.  مختلفة.ثالثة أنظمة مراقبة  وعبر

عددًا من الكيتات الكافية  EWARNفحالياً يوجد مختبر تشخيصي واحد فقط في مدينة إدلب، وقد تلقى فريق  سوريا،غرب  أما في شمال

اختبار. حالياً يتم إجراء االختبارات للحاالت المشتبه فيها فقط، وال توجد حاليًا قدرة على تنفيذ اختبارات على نطاق واسع.   5600إلجراء 

 ، وجميعها كانت سلبية.  4عينة فقط في شمال غرب سوريا  756حتى اآلن، تم جمع 

 

 19-سيناريوهات غير مطمئنة لإلصابة بكوفيد

 
1 Turkey Hub Health Cluster Gaziantep Bulletin - December 2019 
2 WHO Emergency Readiness & Response Plan for COVID-19 in Northeast Syria 
3 NES Forum | COVID-19 Update No.10 | 16 May- 29 May 
4 Ewarn Acute Respiratory Illnesses (ARI) Bulletin-Epi week 21/2020 
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بسبب كل هذا النقص، فإن أي تأخير إضافي في نشر التدابير الوقائية سيزيد من فرص اإلصابة بالعدوى والوفيات عندما تصيب الموجة  

في السيناريو األكثر حدة أن شمال غرب سوريا قد يحتوي على  5شمال غرب سوريا. تتنبأ إحدى الدراسات  COVID-19األولى من 

ستصبح حرجة. في هذا السيناريو، من المتوقع  9268ستكون شديدة و  27805٪ من السكان(، منها 4.4)  19حالة من الكوفيد  185.364

في مخيمات النازحين   COVID-19حالة وفاة في األسابيع الثمانية األولى. ويتوقع سيناريو آخر على وجه التحديد انتشار    11066أن تحدث  

ستصبح حرجة. في هذا السيناريو،  12000ستكون شديدة و 36000لنازحين داخليًا( منها ٪ من إجمالي عدد ا20حالة )  240.000داخليًا 

 حالة وفاة في األسابيع الستة األولى.   14328من المتوقع حدوث 

 

 التوصيات األساسية 

وعة الصحة على ولذلك فقد ركزت مجم الحيوي،باإلضافة إلى نقاط القصور المتعلقة بالوصول اإلنساني وخطورة فقدان هذا االتصال 

 عبر: طرح مجموعة من التوصيات ضمن ثالثة خطوط عريضة أساسية لتساهم في الحد من مخاطر انتشار هذا الفيروس 

 

 الوصول اإلنساني واستمرار المساعدات الطبية المنقذة للحياةالحفاظ على مستويات  .1

فة المعابر في الشمال السوري )بما فيها  الخاص بتمرير المساعدات عبر الحدود من كا 2405تجديد قرار مجلس األمن  −

شهراً إضافية ، كوسيلة هامة للمحافظة على قدرتنا لالستجابة   12باب السالمة، باب الهوى، تل أبيض، اليعربية( لمدة 

قد ساعد وكاالت األمم المتحدة بعملها من طرف شمال غرب سوريا لتلك المناطق ، إن استمرار المساعدات عبر الحدود 

،   19-من تركيا في إطار دعم االستجابة لكوفيد6شاحنة مساعدات إنسانية في شهر نيسان  1,365تمكنت من إدخال  والتي

 األمر الذي يدلل على األهمية التي تحتلها هذه المساعدات في االستجابة. % عن الشهر السابق فقط. 30في ارتفاع قدره  

 

 القيود عنه لردم الفجوات بما في ذلك:زيادة واستدامة مستويات الدعم المالي ورفع  .2

، وصف مسؤولو األمم المتحدة وضع أولئك العالقين على الحدود السورية التركية بأنه األسوأ الذي  2020في أوائل عام 

٪ منهم من النازحين داخلياً. فر  58نسمة،    4،036،160. يسكن شمال غرب سوريا عدد سكان يبلغ  7شهدوه منذ بدء النزاع  

 2.9، وبحسب ما ورد يحتاج أكثر من 2019شخص من األعمال العدائية في المنطقة منذ ديسمبر   846000يقل عن  ما ال

 8مليون شخص إلى رعاية صحية 

شخص غير قادرين على الوصول الكافي للخدمات األساسية مثل الصحة    160.000يوجد أكثر من    سوريا،وفي شمال شرق  

  شخًصا   41،165و  رسمية،مخيمات رسمية وغير    10  هؤالء فيمن    118،879يعيش  والمياه والصرف الصحي والمأوى.  

مليون   449٪ فقط من  29.9مركز إيواء جماعي. على الرغم من هذه االحتياجات الهائلة، تم تأمين  200في أكثر من 

قدرة الشركاء المحليين على توفير ، مما يحد من  9للبرمجة العادية    2019دوالر التي يطلبها برنامج االستجابة اإلنسانية لعام  

 الرعاية الطبية التي تشتد الحاجة إليها.

 

قد ركزت المجموعة والتي تضم أطباء عاملين داخل سوريا  ومع التأكيد على طبيعة االستجابة الطارئة للحاجات الصحية، ف

 :والمشاريععلى األولويات التالية للبرامج 

o أولويات الدعم لمناطق شمال سوريا 

 ية إعادة تأهيل المنشآت الصحية المدمرة نتيجة الحرب وإصالح بنيتها التحتيةأهم ●

 
5 Mahmoud Hariri, Hazem Rihawi, et al, THE COVID-19 FORECAST IN NORTHWEST SYRIA The 

Imperative of Global Action to Avoid Catastrophe doi: https://doi.org/10.1101/2020.05.07.20085365 

6 Syria: UN relief chief appeals for renewal of lifesaving cross-border aid operation , 
https://news.un.org/en/story/2020/05/1064432 
 
7 OCHA , Humanitarian update No.10, 14 April 2020 , available at : 

https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/final_h

umanitarian_update_no.10_ds.pdf 
8 Ibid 
9 Turkey health cluster 

https://news.un.org/en/story/2020/05/1064432
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/final_humanitarian_update_no.10_ds.pdf
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/final_humanitarian_update_no.10_ds.pdf
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إن   الطبية،أهمية دعم المنشآت بتجهيزات طبية تراعى التطور التكنولوجي في الرعاية  ●

متوفر في مجال الرعاية الصحية في   وعما هالتجهيزات الطبية الحالية متأخرة بسنوات عديدة 

 الدول المجاورة. 

 ةسوريا، عبر الرعاي برامج والنشاطات التي تساعد على استعادة النظام الصحي في شمال دعم ال ●

 الصحية األولية والرعاية الصحية الثالثية التخصصية  

 دعم إنشاء وحدات العناية المركزة وردم الفجوة في الحاجة إليها ●

 حوكمة للقطاع الصحي  والبرامج الرامية لتعزيز الهود دعم الج ●

 19-أولويات مخصصة لالستعداد لكوفيد ○

  19-توفير الدعم العاجل لتأهيل مشاف متخصصة الستقبال حاالت كوفيد ●

 نهام 250شمال إلى ما ال يقل عن تحتاج المشافي العاملة في الوالتي  ،نافسدعم التزويد بالم ●

 10المتوقعة  19-بشكل عاجل لتستطيع التعامل مع حاالت كوفيد

 لسد االحتياجات الطبية في شمال غرب سوريا  في المشافي توليد األوكسجينمحطات دعم  ●

، باإلضافة إلى التدريب على إدارة الحاالت للكوادر  PPEو  IPCتوفير مجموعات ومعدات  ●

 الطبية.  

 زيادة القدرة على إجراء االختبارات التشخيصية ووسائل الفحص  ●

 

 اإلعاقة الفئات المستضعفة وذوي  ○

حوالي   لال يقوالذين يمثلون ما  والعقلية،زيادة الدعم لألشخاص ذوي اإلعاقة الفيزيائية والنفسية  ●

  ٪ من السكان في شمال غرب سوريا27

توفير الدعم لمشاريع إعادة التأهيل الفيزيائي واألطراف الصناعية ذات الجودة في دول اللجوء   ●

 لحرب وللمتضررين من اإلصابات التي خلفتها ا

مزيد من التضمين لذوي اإلعاقة في التصميم للمشاريع الصحية بحيث يتمكنون من الوصول إلى   ●

 الى الخدمات بكرامة. 

إنشاء مراكز التوعية والعالج لحاالت اإلدمان على المواد المخدرة والعقاقير والتي انتشرت بين  ●

 واالقتصادية  المجتمعات والفئات المهمشة بسبب الضغوطات النفسية واالجتماعية

 

o  أولويات إقليمية 

الجوار  أهمية إعادة دعم تكاليف العالج الالجئين السوريين طبيا في المشافي الحكومية في دول  ●

بشكل خاص في كل من األردن ولبنان. حيث توقفت العمليات الطبية الطارئة ألن   خصوصا،

من الفرق الطبية التطوعية  عمل الكثير  إلى توقفباإلضافة  الدعم،المفوضية توقفت عن تقديم 

 . 19-الدولية بسبب كوفيد

إقليم   ألف الجئاً سوريا في 25يعاني أكثر من  المزمنة،أهمية توفير الدعم لعالج األمراض  ●

 المزمنة. العراق من عدم توفر أدوية األمراض  كردستان

 حماية الكوادر الطبية والمؤسسات .3

والربع األول من  2019هجوًما خالل عام  78كانت المرافق الصحية أهدافًا متكررة للغارات الجوية والقصف، حيث تم توثيق 

  66بجروح، وقد ألحقت هذه الهجمات أضراًرا بـ  100من الكوادر الطبية وإصابة أكثر من    26، مما أدى إلى وفاة 112020عام   

 ، وخفض بشكل كبير قدرة السكان المدنيين على الوصول إلى الخدمات الحيوية. 12مرفقًا صحيًا  

 

 
10 Estimation is based on the pandemic prediction calculation, the current gap in ventilators in COVID-19 
isolation hospitals, and the current capacity of the health facilities to run and operate new ventilators in 
light of the response to COVID-19 
11 WHO Surveillance System for Attacks on Healthcare (SSA), December 2019. Available at: 
http:\\ssa.who.int  
https://publicspace.who.int/sites/ssa/SitePages/PublicDashboard.aspx. 
12 Ibid 

https://publicspace.who.int/sites/ssa/SitePages/PublicDashboard.aspx
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زاع، ال سيما خالل الحملة العسكرية التي بدأت في شمال  لقد بلغت الحوادث في شمال غرب سوريا ذروتها في أوقات اشتد فيها الن 

، مما يعكس عدم االحترام الممنوح لحماية الرعاية الصحية في  2020، واستمرت حتى نهاية شباط 2019غرب سوريا في أب 

ل غرب  منشأة صحية في شما  50، أطلقت منظمة الصحة العالمية تحذيراً بعد أن اضطرت أكثر من 2020الصراع. في شباط 

. إن استمرار االنتهاكات دفع األمين العام لألمم المتحدة 13البالد إلى وقف عملياتها وسط النزوح الجماعي واألعمال العدائية 

الذي قدمته لجنة التحقيق في سبعة حوادث وقعت شمال غربي سوريا، عقب توقيع تركيا وروسيا مذكرة   14لمشاركة ملخص التقرير 

)اتفاق سوتشي(. بينما أكد مدير منظمة هيومن رايتس واتش بأن "الهجمات    2018سبتمبر/أيلول  17في  تثبيت وقف إطالق النار

الواسعة النطاق على المرافق اإلنسانية، بما في ذلك المستشفيات، ليست جرائم حرب محتملة فحسب، بل أدت أيضا إلى انخفاض  

 بفيروس كورونا".  قبليين المصابينوالمست خطير في القدرة على التعامل مع الضحايا الحاليين 

 توصي المنظمات الطبية الموقعة بضرورة:  لذا،

 

حماية المنشآت الطبية والعاملين بها واألعيان المدنية ألن أغلب أطراف النزاع تستعملها كوسيلة وتكتيك حرب وال تقوم    −

االنتهاكات تجاه المرافق الطبية وفق القرار  ودعم البرامج الهادفة لدعم إجراءات العدالة والمساءلة لمرتكبي  بتحييدها،

 لحماية العاملين الطبيين. 2286

وتوفير المساعدة لعوائل األطباء   المصابين،والدعم لألطباء   Duty of careدعم البرامج الهادفة لزيادة واجب الرعاية  −

 ذين آمنوا بخدمة المحتاجين رغم المخاطر. الذين خسروا حياتهم أثناء أداء واجبهم الطبي كمسؤولية أخالقية تجاه زمالئنا ال

 

 تجديد الموارد البشرية السورية الطبية عبر االستثمار في التعليم الطبي .4

طبيب بين العام  15,000منذ بداية النزاع في سوريا ، ابتدأ نزيف الكوادر الطبية المؤهلة إلى خارج البالد ، مع هجرة أكثر من 

طبيب ، مما يجعل نسبة األطباء لعدد السكان في إدلب   600. وحالياً ، ال يتواجد في منطقة إدلب سوى  15فحسب   2015و 2011

 ٪ مقارنة للمعايير الدولية. 64، األمر الذي يشكل فجوة بحجم   16مة  نس 10000تقل عن طبيبين لكل 

 إلى: بناًء على ما سبق تدعم المؤسسات غير الحكومية البرامج والمشاريع التي تهدف 

دعم إنشاء وتشغيل المراكز التعليمية الطبية من مؤسسات وجامعات عاملة في الشمال السوري بحيث تستمر في رفد احتياجات   -

 معات المحلية بالكوادر الطبية المؤهلة المجت 

دعم الطالب المقبلين على دراسة العلوم الصحية وتزويدهم بالمنح الالزمة لهم لمتابعة الدراسة في ظل الظروف االقتصادية   -

 بما في ذلك تقديم منح للطلبة المتفوقين ومنحة تخصصات لألطباء الخريجين. الصعبة،

التعليم الطبي المستمر وتعزيز قدرات الكوادر الطبية المحلية على التعامل مع التجهيزات  واالستمرار ببرامجبناء القدرات  -

 الحديثة والمعاصرة.  واإلجراءات الطبية

 
13 WHO , available at: ” http://www.emro.who.int/syr/syria-news/northwest-syria-who-raises-alarm-as-
more-than-50-health-facilities-are-forced-to-cease-operations-amid-mass-displacement-and-
hostilities.html “ 
14 In April 2020, an independent UN Board of Inquiry report into attacks on civilian targets found that it 
was highly probable that the Syrian government conducted airstrikes on medical facilities in Idlib. See, 
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