
اليونيسف لبنان - 2022

آثار تدهور النظام الصحي يف 
لبنان املبارشة والطويلة األمد عىل 

األطفال  
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تفاقم األزمة الصحية 
لألطفال يف لبنان



"مع وصول النظام الصحي يف لبنان حّد اإلنهيار بسبب األزمات العديدة التي 
رضبته يف الصميم، ¡ يعد بإمكان كث� من العائالت اإلنتقال حتى اىل املرافق 
الصحية للحصول عىل خدمات التحصª األولية االساسية واألدوية والعالجات 

املناسبة. وبات يتعذر عىل األرس املهمومة بعبء األزمات الحصول عىل 
الرعاية الصحية األساسية ألطفالها- كل ذلك، يف ظّل كفاح العديد من 

العاملª يف القطاع الصحي، الذين يتفانون يف مهنتهم، للحفاظ عىل حسن 
توف� املتطلبات الصحية خالل األزمة"

إيتي هيغنز، ممثلة منظمة اليونيسف يف لبنان باإلنابة.
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سندوس، 3 سنوات، مع والدتھا في خیمتھما 
القائمة في مخّیم لالجئین في البقاع

بیروت- شّكل الوضع اإلقتصادي العالمي المتأزم- مع كل اآلثار التي نتجت عنھ من إرتفاع 
في األسعار وزیادة في التضخم- عبئا إضافیا على لبنان العائم على أزمات متعددة، دمرت 

نظامھ الصحي وعّرضت حیاة األطفال للخطر. 

جائحة  انتشار  مع  ترافق  الذي  لبنان،  في  المتشعب  الكارثي  اإلقتصادي  اإلنھیار  دفع 
كوفید-19 وتأثیر تفجیرات مرفأ بیروت في الرابع من آب 2020، عائالت كثیرة الى 
الحضیض، وجعلھا تكافح جاھدة من أجل التأقلم، وسط تزاید ھائل في نسب الفقر والتضخم 
المتفاقم. باإلضافة الى كل ذلك، أدى اإلرتفاع العالمي في أسعار الوقود، الى جانب عجز 
لبنان عن إستیراد بعض المواد الخام، بینھا القمح، الى إرتفاع األسعار الى مستویات عالیة.



"أطفال كث�ون ال يتلقون التطعي·ت 
الروتينية األساسية الخاصة بهم، عىل 
الرغم من حرصنا عىل توف�ها مجانا، 

لكن أهلهم ال ¼لكون ما يكفي من مال 
لدفع تكاليف اإلنتقال بأوالدهم اىل 

املركز هنا"

إ�ان، ممرضة يف مركز الرعاية الصّحية 
األولية

القطاع الصّحي يف أزمة

طبیب یقوم بفحص روتیني للوضع الصحي العام إلحدى 
الطفالت في المركز الصّحي األّولي في بر الیاس
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یعاني القطاع الصحي في لبنان من ھجرة  جماعیة ھائلة للعاملین الصحیین. 
فقد غادر نحو 40 في المئة من األطباء- بینھم أطباء حدیثي الوالدة وأطباء 
الوالدة واألمراض النسائیة- و15 في المئة من ممرضات وحدات العنایة 
المرّكزة لحدیثي الوالدة، و30 في المئة من القابالت العامالت في البالد، 
وصول  وإمكانیة  الصحّیة  الرعایة  جودة  على  خطیر  بشكل  أّثر  ما  وھذا 

األطفال والنساء إلیھا.1

مع جمود عملیة التوظیف من قبل المؤسسات الصحیة في البالد، والقیود 
المفروضة على إستیراد األدویة والمعدات، إشتّدت إستحالة إمكانیة توفیر 
من  المئة  في   58 أبلغت  حیث  الصحّیة-  الرعایة  متطلبات  أبسط  حتى 
المستشفیات  تلك  من  المئة  في  و39  األدویة،  في  نقص  عن  المستشفیات 
المشھدیة  ھذه  ظّل  في  الطبیة2.  اإلستھالكیة  المواد  في  نقص  عن  أفادت 
الخطیرة، باتت عائالت كثیرة عاجزة عن تحمل تكالیف نقل أطفالھا الى 
مركز صحي، وزیارة قطاع رعائي خاص، الذي كان ٌیستخدم على نطاق 
واسع قبل األزمة، وأصبح الوصول الى تلك الرعایة بعید المنال كلیا بالنسبة 

الى عائالت عدیدة. 



40%
من األطباء

غادروا لبنان

بعد مرور نحو ثالثة أعوام على األزمة اإلقتصادیة، یرجح إستمرار وضع األطفال في لبنان في التدھور. بین نیسان/ أبریل وتشرین 
األول/ أوكتوبر 2021، إرتفع عدد األطفال في لبنان الذین لم یتمكنوا من الحصول على الرعایة الصحیة التي ھم بحاجة ماسة إلیھا من 
28 في المئة الى 34 في المئة، وذلك وفقا لمسح سریع أجرتھ الیونیسف3. وبّینت دراسة أخرى أن أكثر من 50 في المئة من العائالت 

لم تتمكن من الحصول على األدویة التي تحتاج إلیھا 4.

في ظلِّ معاناة نحو 80 في المئة من السكان في لبنان من الفقر، ُیرجح أن تدفع الزیادات الدوریة في أسعار الوقود الناس الى إتخاذ المزید 
من القرارات المؤلمة، بینھا خفض النفقات الصحیة بشكل كبیر. 

الالزمة  األجنبیة  العملة  توافر  نقص  الى  البالد  في  المتشعبة  األزمة  أدت 
الخارج،  تّم شراؤھا من  التي  والمستلزمات األساسیة  األدویة  للحصول على 
وجعلت الحكومة غیر قادرة على سداد الدیون للمستشفیات. وكان لذلك األثر 
الكبیر على تقدیم الخدمات الصحیة المنقذة لحیاة األطفال. وأدى رفع الدعم عن 
تفاقم  الى  األدویة،  وبعض  والوقود  الغذاء  فیھا  بما  األساسیة،  المستلزمات 

األمور سوءا. 

الكھرباء  مثل  األساسیة  المرافق  في  الكبیر  النقص  أدى  ذلك،  الى  باإلضافة 
والوقود والمیاه الى جعل القطاع الصحي یكافح من أجل الحفاظ على سالمة 
الوصول الى العملیات اآلمنة المتاحة. یشكل إرتفاع أسعار الوقود تھدیدا إضافیا 
یحول دون توافر الخدمات األساسیة مثل إیصال اللقاحات بأمان الى من یحتاج 
إلیھا من األطفال، على الرغم من كل الجھود المبذولة لزیادة إستخدام الطاقة 

الشمسیة في شكل سریع في سبیل توفیر أمان تخزین اللقاحات.

 ªإبنتي الصغرى مريضة. هي مسجلة يف برنامج التأم"
الطبي الحكومي يف لبنان. يفتقر الربنامج حاليا اىل ما يلزم 

من مال لتمكينها من متابعة عالجها يف مستشفى 
حكومي. أحرضتها اىل هنا وسأدفع نفقات فحوصات 

القلب التي تحتاج إليها بنفيس، لكني ال أملك ما يكفي 
لرشاء األدوية التي تحتاج إليها"

خ�ية، أم لطفل.

"األولوية التي أعطيها هي لحصول 
أطفايل عىل لقاحاتهم الروتينة 

وفحوصاتهم الصحية املنتظمة عىل 
حساب صحتي الشخصية. أستطيع 

أنا أن أنتظر أما هم فال"

سلوى، والدة الطفل مصطفى. 

34%
عدد األطفال في لبنان الذین

لم یتمكنوا من الحصول على
الرعایة الصحیة

50%+
من العائالت لم تتمكن من

الحصول على األدویة التي
تحتاج إلیھا

الجمعیة المسیحیة األرثوذكسیة الدولیة، شریكة الیونیسف، في لقائھا 
مع إحدى العائالت أثناء زیارتھا لمركز رعایة صحیة أولّیة في البقاع ©
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یعتبر اإلبقاء على سلسلة التبرید للحفاظ على توفیر اللقاحات- التي تتطلب وجود 
الطاقة- أمرا بالغ األھمیة، وذلك وسط الجھود المبذولة للحد من اإلنخفاض في 
لبنان عرضة  في  األطفال  آالف  مئات  جعلت  التي  الروتینیة  التطعیم  معدالت 
لإلصابة بأمراض شتى- یمكن الوقایة منھا- وتلك األمراض قد تكون ممیتة مثل 

الحصبة واإللتھاب الرئوي وعدوى الدفتیریا أي الخناق.

 أثرت األزمة اإلقتصادیة، التي تزامنت مع تفشي جائحة كوفید-19، بشدة على 
بالخطر  تنذر  مستویات  الى  انخفض  الذي  لألطفال،  الروتیني  التطعیم  نظام 
متجاوزة نسبة 31 في المئة على المستوى الوطني5-6. في ھذا اإلطار، أظھرت 
مراجعة بیانات التحصین الروتینیة في نھایة العام 2021 أیضا إنخفاض تغطیة 
األزمة  تأثیر  بسبب  المئة،  في   30 عن  تزید  بنسبة  كبیر،  بشكل  التحصین 
اإلقتصادیة ووباء كوفید-19، مع العلم أنھ حتى قبل تفشي الوباء، كانت معدالت 
التحصین منخفضة. وقد أظھرت إحدى الدراسات أنھ في العام 2019، تلقى 39 
في المئة فقط من األطفال في لبنان جمیع اللقاحات األساسیة، بینما لم یتم حصول 
35 في المئة من األطفال، ممن بلغوا األشھر التسعة، على لقاحھم ضّد الحصبة

7. وھذا امر مقلق للغایة، خصوصا أن لبنان یعاني من تفشي مرض الحصبة 

والنكاف منذ العام 2013 8.  

إرتفع عدد األطفال الذین لم یحصلوا على أي جرعة (صفر جرعة) – أي أولئك 
الذین فات حصولھم على الجرعة األولى من اللقاح الخماسي التكافؤ (أي اللقاح 
الدفتریا  الوبائي  الكبد  والتھاب  والكزاز  الدیكي  السعال  من  ویحمي   1 في   5
وانفلونزا الھموفیلیس النوع ب) من 4 في المئة عام 2019 الى 13 في المئة 
تغطیة  إنخفاض  مع  اإلرتفاع  في  النسبة  تستمر  أن  ویتوقع   .9  2020 عام 
التحصین. وھذا سیكون خطیرا جدا نظرا الى الحمایة التي یؤمنھا ھذا اللقاح ضّد 

أمراض كثیرة.  

بشكٍل غیر مسبوق، یزید عدد السكان في لبنان الذین باتوا یعتمدون على النظام 
ھؤالء  من  وكثیر  الالزم-  التمویل  توافر  عدم  من  یعاني  الذي  العام،  الصحي 
السكان كانوا یعتمدون سابقا على تأمین التلقیح الروتیني ألطفالھم عبر القطاع 
الخاص. في ھذا اإلطار، تبین أن من بین كل عشرة أطفال ھناك طفالن فقط 
یحصلون حالیا على لقاحاتھم عبر القطاع الخاص، مقارنة بأربعة أطفال من كل 
عشرة قبل األزمة اإلقتصادیة. باإلضافة الى ذلك، لم یحصل كثیر من األطفال، 
منذ بدایة األزمة، على الجرعات الدوریة المقررة للتطعیم. تعمل وزارة الصحة 
العامة، بدعم من الشركاء، على ضمان توافر لقاحات عالیة الجودة في مراكز 
یمكن  التي  األمراض  ضّد  األطفال  مناعة  على  حفاظا  وذلك  العامة،  الصحة 
الوقایة منھا من خالل نظام التلقیح الروتیني. وتعطى اللقاحات مجانا الى جمیع 

األطفال. 

الجھود المبذولة من أجل تعزیز نظام التلقیح كثیرة، وجزٌء منھا الحرص على 
سالمة تخزین اللقاحات في درجات حراریة موصى بھا. في ھذا اإلطار، توفر 
الیونیسف أجھزة الطاقة الشمسیة من أجل تعزیز نظام سلسلة التبرید. لكن، على 
الرغم من كل الجھود التي تبذل، ھناك حاجة ماسة الى إتخاذ خطوات إضافیة 

لمنع مزید من اإلنخفاض في معدالت التطعیم الروتیني.

جود، ویبلغ من العمر عام واحد، یتلّقى اللقاحات 
الروتینة في مركز للرعایة الصحیة األولّیة
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طفل یتلّقى اللقاحات الروتینیة في مركز رعایة 
صحّیة أولیة في طرابلس

اإلنخفاض املقلق يف معدالت التطعيم

!



طفل مولود قبل أوانھ یتلّقى العنایة المرّكزة لحدیثي الوالدة في 
مستشفى الكرنتینا الحكومي

تعتبر األیام الثمانیة والعشرین األولى من حیاة الطفل، حدیث الوالدة، األكثر دقة لبقائھ حیا یرزق وبصحة جیدة 10. لكن، لألسف، إرتفع بشكل كبیر 
معدل وفیات األطفال حدیثي الوالدة- أي من یموت من األطفال حدیثي الوالدة خالل األسابیع األربعة األولى- خصوصا بین الالجئین في أربعة 
أقالیم تّم تقییمھا. وارتفعت األرقام من 65 حالة وفاة في الربع األول من العام 2020 الى 137 حالة وفاة في الربع الثالث من نفس العام 11. وتشھد 

حاالت وفیات األطفال حدیثي الوالدة بین اللبنانیین زیادة طفیفة أیضا منذ العام 2016. 

حقق لبنان نجاحا ملحوظا في الحّد من وفیات األمھات، لكن األرقام عادت وارتفعت من جدید بین عامي 2019 و2021، من 13,7 حالة وفاة 
الى 37 حالة وفاة لكل 1000 والدة 12. 

یتفاوت، بشكل متزاید، واقع صحة األم والطفل وطب األطفال في البالد، وأصبحت إمكانیة الوصول الى الرعایة الصحیة األساسیة، ال سیما منھا 
رعایة األم والطفل، أكثر صعوبة خصوصا مع إنخفاض سعة أسرة المستشفیات. 

أظھر تقییم سریع نفذتھ الیونیسف في آذار/ مارس 2022 إنخفاضا بنسبة 12,6 في المئة في سعة أسّرة األمھات، بلغت نسبتھ 28,6 في المئة من 
إجمالي عدد األسّرة في منطقتي البقاع وبعلبك الھرمل، أما في بیروت وجبل لبنان فبلغت 25,2 في المئة. وتّم  تحدید إنخفاض كبیر مماثل في عدد 
أسّرة األطفال في جمیع أنحاء البالد، بلغ متوسطھ اإلجمالي 27,3 في المئة، بمعدل إنخفاض نسبتھ 57 في المئة في بیروت، و 28,4 في المئة 

في كل من الجنوب والنبطیھ، و23,6 في المئة في بیروت وجبل لبنان، و18,1 في المئة في الشمال وعكار. 

وانخفضت بشكل مقلق أسّرة وحدة العنایة المركزة لألطفال في لبنان بنسبة 12 في المئة (36,8 في المئة في بیروت وجبل لبنان)، بینما إنخفضت 
وحدة العنایة المركزة لحدیثي الوالدة بنسبة 5,5 في المئة (21,7 في المئة في مدینة بیروت و21,8 في المئة في بیروت وجبل لبنان) وھذا ما أّثر 

بشدة على القدرة الكاملة في عالج األطفال حدیثي الوالدة واألطفال المرضى.
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إرتفاع معدل وفيات األطفال حديثي الوالدة واألمهات

إرتفاع أسعار املياه اآلمنة الصالحة للرشب

أدى نقص الوقود وانقطاع التیار الكھربائي، الى جانب اإلنھیار الوشیك لقطاع المیاه في لبنان، الى نقص فادح في وصول المیاه الصالحة للشرب 
الى بعض المرافق الحیویة مثل المستشفیات والمراكز الصحیة. حصل ذلك في ظّل عدم قدرة كثیر من العائالت عن تحمل تكلفة میاه الشرب 

الباھظة، مع ما یمكن أن ینتج عن ذلك من عواقب وخیمة- خصوصا على األطفال- مثل زیادة األمراض القاتلة التي تنتقل عبر المیاه. 



تتفاقم تداعیات األزمات المتشعبة المتداخلة في لبنان ما یزید من إنعكاس إنعدام األمن الغذائي وسوء التغذیة. 

أدى عدم قدرة لبنان على استیراد كثیر من المواد الغذائیة من كل من دولتي أوكرانیا وروسیا، اللتین كانتا توفران أكثر من 80 في المئة من واردات 
القمح الى البالد، الى إرتفاع أسعارھا 13. في العام 2020، إرتفعت تكلفة السلة الغذائیة- التي تتشكل من الحد األدنى من اإلحتیاجات الغذائیة لألسرة 

شھریا- بنسبة 351 في المئة في لبنان 14. 

تجد العائالت صعوبة متزایدة في توفیر أقلھ الحد األدني من الطعام على مائدتھا، وھو ما تؤكده الدراسات اإلستقصائیة التي أظھرت أن عدد األطفال 
الذین اضطروا الى تخطي وجبة طعام قد إرتفع الى 53 في المئة في تشرین األول/ أوكتوبر 202، بعدما كان یبلغ 37 في المئة فقط قبل ستة  

أشھر 15.  

بالنسبة الى الرضع واألطفال الذین تقل أعمارھم عن عامین، فإن الوضع یمثل مأساة حقیقیة، فقد أظھر مسح وطني للتغذیة في لبنان جرى عام 
2021، أن المؤشرات الغذائیة الرئیسیة لألطفال متردیة جدا منذ الوالدة وتزداد مع الوقت سوءا. وأن 63 في المئة من االطفال الذین یبدأون 
الرضاعة خالل أول ساعة تلي الوالدة ال یحصل 68 في المئة منھم على رضاعة طبیعیة حصریة مع بلوغھم األشھر الستة، ما یعني أن ھؤالء 
یفتقدون الى الرضاعة التي تشكل حصانة أولى لھم وتشكل أفضل بدایة لھم في الحیاة. وأكثر من 90 في المئة من األطفال ال یستوفون معاییر الحد 
األدنى التي تتیح لھم الحصول على الوجبات الغذائیة المتنوعة، المتكررة، التي یحتاجون إلیھا، أو النظام الغذائي المقبول خالل الفترة االدق في 

حیاتھم التي تحدد نموھم وتطورھم الصحي حتى بلوغھم سن الثانیة 16. 

بین األطفال  المعدالت  (التقزم)، وارتفعت  القامة  یعانون من قصر  الوطني  المستوى  المئة من األطفال على  7 في  أن  تبین   ،2021 العام  في 
الفلسطینیین والالجئین السوریین وبلغت  10 في المئة و26 في المئة على التوالي 17. التقزم ھو مؤشر على سوء التغذیة المزمن وانعدام األمن 
الغذائي، وھو نتیجة مرجحة لسوء التغذیة، ویمكن أن یكون لذلك،  خصوصا في األیام األلف األولى من الحمل حتى سن الثانیة، عواقب وخیمة 

جدا ال یمكن معالجتھا الحقا، بینھا ضعف اإلدراك واألداء التعلیمي وإنخفاض اإلنتاجیة عند البلوغ وزیادة خطر اإلصابة بأمراض مزمنة. 
ال تقتصر اآلثار السلبیة الناتجة عن سوء التغذیة على األطفال، فاألمھات یشھدّن أیضا زیادة في سوء التغذیة- حیث یعاني 41 في المئة من النساء 
و43 في المئة من األطفال الذین تتراوح أعمارھم بین 6 أشھر و59 شھرا، من فقر في الدم 18، الذي من شأنھ خفض قدرة الجسم على حمل 
األوكسیجین في الدم، وھو مؤشر على سوء التغذیة وإنعدام األمن الغذائي وضعف الوصول الى الخدمات الصحیة. ویمكن ان یؤدي كل ذلك عند 
األطفال إلعاقات معرفیة ویؤثر على نموھم النفسي والجسدي. أثناء الحمل والرضاعة الطبیعیة، یرتبط فقر الدم بانخفاض الوزن عند الوالدة والى 

حدوث الوالدة المبكرة ووفیات األمھات.

53%
 من األطفال اضطروا
الى تخطي وجبة طعام

7%
من األطفال على المستوى
الوطني یعانون من قصر

القامة (التقزم)

90%
 من األطفال ال یستوفون معاییر

الحد األدنى التي تتیح لھم الحصول
على الوجبات الغذائیة المتنوعة

رضیع یتم فحصھ بشریط (MUAC)  لقیاس محیط الجزء العلوي من 
الذراع بحًثا عن عالمات سوء التغذیة

Ðسوء التغذية وانعدام األمن الغذا



"مع دخول األزمة القاÑة الحاّدة يف لبنان 
عامها الثالث والتهديد بتفاقمها، من املهم 
جدا بذل جميع األطراف قصارى جهودهم 

لتلبية اإلحتياجات الصحية والغذائية للنساء 
واألطفال الضعفاء"

إيتي هيغنز، ممثلة منظمة اليونيسف يف لبنان 
باإلنابة. 

اليونيسف... حراك ال ينتهي

الحاجة ماسة اىل الدعم الفوري وتحويل اإلهت·م والرتكيز

الطوارئ  حاالت  على  التغلب  في  للمساعدة  ماسة  حاجة  الدعم  بات  حالیا، 
المتداخلة، ومنع حدوث المزید من التدھور في الحالة الصحیة والتغذویة وتلبیة 

إحتیاجات األطفال والنساء المعرضین للخطر. 

ھناك حاجة ملحة لتركیز كل الجھود من أجل تطعیم األطفال ضّد األمراض 
حصولھم  وضمان  باللقاحات،  التحصین  خالل  من  منھا  الوقایة  یمكن  التي 
وھذا  المحددة.  مواعیدھا  في  الروتینیة  التطعیم  جرعات  جمیع  على  جمیعا 
یتطلب مساعدة العائالت في الوصول الى المرافق الصحیة، وزیادة الوعي بین 

مقدمي الرعایة، وتعزیز سلسلتي التبرید وتورید اللقاحات. 

ثمة حاجة ملحة أیضا لتكثیف الجھود لتحسین الرفاه الغذائي لألطفال والنساء، 
لتجنب مزید من عواقب سوء التغذیة. 

یجب ضمان حصول كل فرد في لبنان على رعایة عالیة الجودة وفعالة من 
الصحة  التي تعزز  الرعایة  التركیز على تشجیع  یتطلب  التكلفة، وھذا  حیث 
والرفاھیة والحد من آثار سوء التغذیة الدراماتیكي بدل اإلھتمام بعالج المرض 

فقط. 

إبتداًء من العام 2021، رّكزت الیونیسف إھتمامھا على صحة وتغذیة األم والولید والطفل والمراھق، باإلضافة الى صحتھم النفسیة، 
وذلك من خالل 140 مركزا للرعایة الصحّیة األولّیة. 

مع بلوغ نسبة التطعیم في القطاع العام الى نصف مستواھا عام 2019، سعت الیونیسف الى تعزیز تغطیتھا والوصول الى أكبر عدد 
ممكن من األطفال.

بالتعاون مع وزارة الصحة العامة والصلیب األحمر اللبناني، تمكنت الیونیسف من الوصول الى 35,000 طفل ومراھق، فاتھم التطعیم 
في مواعیده، وعملت على توفیر اللقاحات الالزمة لھم، وذلك خالل الفترة بین كانون األول/ دیسمبر 2021 وكانون الثاني/ ینایر 2022.

 
بالتعاون مع وزارة الصحة العامة والصلیب األحمر اللبناني، تواصل الیونیسف جھودھا للوصول الى 100,000 طفل ومراھق ممن لم 

یحصلوا على لقاحاتھم في أشّد تسع مناطق ضعفا في البالد. 

إشترت الیونیسف 1,3 ملیون عبوة لقاح، باإلضافة الى مواد إستھالكیة أخرى ضروریة إلتمام برنامج التحصین. 

تدعم الیونیسف تحدیث سلسلة التبرید لألدویة واللقاحات بما في ذلك توفیر الطاقة الشمسیة الى مخزن اللقاحات الوطني، والى 14 متجرا 
في المنطقة، وتركیب 30 من معدات سلسلة التبرید بالطاقة الشمسیة في المرافق الصحیة.  

تدعم الیونیسف تحسین الوصول الى خدمات التحصین من خالل وحدات التطعیم المتنقلة. 

إشترت الیونیسف أكثر من 1,9 ملیون جرعة لقاح كوفید-19، وأمنت الى نحو 10,000 من مقدمي الرعایة حزما وقائیة من كوفید-19.
 



تقریر منظمة الصحة العالمیة

تقییم الیونیسف عن طاقة توفر األسّرة، آذار/ مارس 2022
البقاء على قید الحیاة بدون أساسیات العیش، التأثیر المتفاقم لألزمة في لبنان على 

األطفال

واقع مؤلم وآفاق غامضة

تأثیر جائحة كوفید-19 على اإلستفادة من خدمات التحصین الروتینیة في لبنان

التحصین في ظّل التھدید أثناء اإلنھیار اإلقتصادي في لبنان: دعوة للبناء على 
النظام اللبناني العام لتجنب ظھور أزمة أخرى تلوح في األفق

تغطیة عملیة التطعیم للمواطنین اللبنانیین والالجئین السوریین في لبنان

تفشي مرض الحصبة والنكاف في لبنان: اإلتجاھات والروابط 

(WUENIC) تقدیرات منظمة الصحة العالمیة والیونیسف لتغطیة التحصین الوطني

دعمت الیونیسف شراء 97 طنا من األدویة األساسیة والمستلزمات الطبیة، لتقدمھا مراكز الرعایة الصحیة األولیة مجانا لمن یحتاجون 
إلیھا.

والقابالت  الصحیة  الخدمات  مقدمي  بتدریب  قامت  كما  واألطفال،  الوالدة  وحدیثي  لألمھات  أساسیة  خدمات صحیة  الیونیسف  قدمت 
والملقحین والعاملین اإلجتماعیین في الخطوط األمامیة في أعقاب تفجیرات مرفأ بیروت. وقد إستفاد نحو 27,000 شخص من ھذا الدعم.

تدعم الیونیسف إعادة تأھیل المستشفى الخاص باألمھات وحدیثي الوالدة الذي تضرر في تفجیرات مرفأ بیروت.

بدعٍم من 15 شریكا، قادت الیونیسف قطاع التغذیة المستقل الذي أنشئ في تشرین األول/ أوكتوبر 2021، لضمان إستجابة قویة ومنسقة 
لإلحتیاجات المتزایدة في لبنان.

الى  التغذیة  تقدیم فحوصات سوء  الخامسة، كما عملت على  30,000 طفل دون سن  الى  الدقیقة  المغذیات  الیونیسف مكمالت  قدمت 
210,800 طفل تقریبا، ودعمت أیضا عالج أكثر من 2300 طفل یعانون من سوء التغذیة الحاد.

قدمت الیونیسف دعما مكثفا بھدف إضفاء الطابع المؤسساتي على مبادرات المستشفیات الصدیقة لألطفال، التي ساعدت على ضمان 
إستفادة 63 في المئة من األطفال حدیثي الوالدة في لبنان من الرضاعة الطبیعیة المبكرة، وتشكل ھذه النسبة ضعف معدل ما یحصل علیھ 

األطفال في منطقة الشرق األوسط وشمال أفریقیا.

أقامت الیونیسف حملة وطنیة لتغذیة الرضع وصغار األطفال، وذلك بالشراكة مع لجنة المرأة والطفل النیابیة ووزارة الصحة العامة وأكثر 
من 60 شریكا. وأمنت الخط الساخن لحملة تغذیة الرضع وصغار األطفال الوطنیة، بغیة الوصول واإلحالة واإلستشارة في جمیع أنحاء 
البالد. وقد نجحت الحملة في الوصول الى 4,2 ملیون شخص تقریبا عبر وسائل وشبكات التواصل اإلجتماعي المحلیة والدولیة في العام 

  .2021

تلقى أكثر من 601,000 من مقدمي الرعایة لألطفال دون سن الثانیة، رسائل توعویة تتعلق بتغذیة الرضع وصغار األطفال، وتلقت أكثر 
من 45,000 إمرأة حامل ومرضعة إستشارات مباشرة، وجھا لوجھ، تتعلق بتغذیة الرضع وصغار األطفال. 

خالل العام الماضي، ضمنت الیونیسف وصول ما معدلھ 137 ألف متر مكعب من المیاه یومیا الى أكثر من 680 ألف شخص شھریا.
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یواجھ األطفال مخاطر وفاة عالیة في الشھر األول من حیاتھم. في العام 2020، 
بلغ متوسط المعدل العالمي 17 حالة وفاة لكل 1000 مولود حّي

تقریر تحلیل تدقیق وفیات حدیثي الوالدة- لبنان، تشرین األول/ أوكتوبر 2020. 

وزارة الصحة العامة، مرصد البیانات الحیویة 2020. 

/COMTRADE https://comtrade.un.org/data 

األمم المتحدة، لبنان

البقاء على قید الحیاة بدون أساسیات العیش، التأثیر المتفاقم لألزمة في لبنان على 
األطفال

وزارة الصحة العامة. (2021) المسح الوطني للتغذیة في لبنان 2021، قبل 
النشر. 
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