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1. إسهال حاد
2. األمراض الشبيهة باألنفلونزا

3. متالزمة اليرقان الحاد
4. الليشمانيا

5. الحصبة المشتبه بها

عدد جلسات العالج  المقدمة على مستوى النواحي

الحسكة
الرقة

حلب

حماة

حمص دير الزور

العراق

تركيا

حاالت الرض

التحصين** 

الرعاية الصحية األولية

معلومات صحية 

عدد حاالت الرض التي تم دعمها*

معدل التغطية باللقاح الثالثي 
السعال الديكي وشلل األطفال 

والكزاز الجرعة الثالثة

معدل التغطية للقاح الحصبة 
الجرعة الثانية

معدل التغطية للقاح شلل 
االطفال الجرعة الثالثة

عدد مرافق الرعاية الصحية األولية  
التي تتلقى الدعم باألجهزة واإلمدادات 
الطبية بشكل مباشر من منظمة الصحة 

العالمية 

عدد االستشارات في مرافق الرعاية 
الصحية األولية الحكومية 

عدد الزيارات الميدانية 
(التقديرات واإلشراف والرقابة والتقييم)

الصحة النفسية

الرعاية الصحية الثانوية 

عدد المشافي التي تم تزويدها باألجهزة 
والمستلزمات الطبية من قبل منظمة 

الصحة العالمية**

*** النسبة المئوية من الُمَدربين سابقًاً في برنامج رأب الفجوة في  الصحة النفسية ** يتم دعم المشافي األخرى غير المحددة بشكل غير مباشر عبر كل من  وزارة الصحة ووزارة التعليم العالي على المستوى المركزي* اعتمادًا على المشافى الحكومية التي تتلقى الدعم من منظمة الصحة العالمية
        من عام ٢٠١٤ حتى اآلن والذين تلقوا تدريبات متابعة و/ أو أثناء العمل

أكثر خمس أمراض سارية منتشرة

(EWRAS) نظام اإلنذار المبكر والتنبيه واالستجابة

عدد التدخالت النفسية االجتماعية 
المقدمة عن طريق الجمعيات األهلية

عدد المرافق الصحية والمراكز المجتمعية 
التي تقدم خدمات الصحة النفسية 

والدعم النفسي االجتماعي 

النسبة المئوية للمتدربين في برنامج 
رأب الفجوة في الصحة النفسية*** 

عدد مراكز اإلنذار المبكر

نسبة مراكز اإلنذار المبكر التي 
ترسل تقارير ترصد أسبوعية

نسبة االنذارات التي تم التحقق منها 
واالستجابة لها فوريًا

عدد التدخالت النفسية االجتماعية 
المقدمة عن طريق وزارة الصحة

الربع األول والثاني 2018
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ال تشير الحدود واألسماء الظاهرة والتعيينات المستخدمة في هذه الخريطة إلى التعبير عن أي رأي من أي نوع من جهة منظمة 
الصحة العالمية فيما يتعلق بالوضع القانوني ألي دولة أو إقليم أو مدينة أو منطقة أو سلطاتها أو فيما يتعلق بترسيم الحدود
من حدودها. تمثل الخطوط المنقطة والمتقطعة على الخرائط خطوًطا حدودية تقريبية قد ال يكون هناك اتفاق كامل عليها بعد.

4Ws مصدر البيانات: برامج منظمة الصحة العالمية، األسئلة األربعة
إنتاج الخرائط: وحدة إدارة المعلومات الصحية،
المكتب القطري، الجمهورية العربية السورية

منظمة الصحة العالمية
© WHO 2018. جميع الحقوق محفوظة.
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تعمل بشكل كامل
تعمل بشكل جزئي

التعمل
غير مبين

مستشفى

مركز صحي

عمليات الدعم والخدمات اللوجستية

العدد الكلي لجلسات العالج 
المقدمة

عدد الشحنات التي تم تسليمها 

الوزن اإلجمالي (أطنان) للشحنات 
التي تم تسليمها

التغذية

مجموع مقدمي الرعاية الصحية المدربين 

قطاع المياه والصرف اإلصحاحي

عدد النقاط التي تم اختبارها لجودة مياه الشرب 
(العينات ُأخذت من المخيمات أو مراكز االيواء)

عدد نقاط مياه الشرب التي تم اختبارها وتبين 
أنها غير صالحة للشرب (العينات من المخيمات 

أو مراكز االيواء)

عدد النقاط التي تم اختبارها لجودة مياه الشرب 
(العينات من مصادر غير مضبوطة)

 عدد نقاط مياه الشرب التي تم اختبارها 
وتبين أنها غير صالحة للشرب 

(العينات من مصادر غير مضبوطة)

الهجمات على المرافق الصحية أو العاملين الصحيين 

 (HeRAMS) نظام تقييم توافر الموارد والخدمات الصحية

الهجمات

عدد العاملين الصحيين الذين 
ُقتلوا أو ُجرحوا

تنسيق المنظمات األهلية غير الحكومية

عدد الجمعيات األهلية  
غير الحكومية كشركاء تنفيذيين 

مراكز الرعاية الصحية األولية التي 
يتم دعمها من قبل الشركاء األهليين  

لمنظمة الصحة العالمية

عدد الفرق الطبية المتنقلة 

عدد النقاط الطبية الثابتة 

عدد مراكز اإليواء التي يتم دعمها 
من قبل الشركاء األهليين لمنظمة 

الصحة العالمية 

االستشارات الطبية للرعاية الصحية 
األولية المقدمة من قبل الشركاء 
األهليين لمنظمة الصحة العالمية

العالج المقدم من قبل الشركاء 
األهليين لمنظمة الصحة العالمية

اإلحاالت

حاالت الرضية المدعومة من قبل 
الشركاء األهليين لمنظمة الصحة 

العالمية

شخص من  ذوي اإلعاقة المدعومين 
من قبل الشركاء األهليين لمنظمة 

الصحة العالمية 

عدد مراكز عالج سوء التغذية الحاد المختلط 
في المشافي

عدد حاالت عالج سوء التغذية الحاد 
الشديد المختلط

عدد مراكز الترصد التغذوي

عدد االطفال الذين تم مسحهم 
تحت سن الخامسة

0

0

482

عدد مقدمي الرعاية الصحية المدربين

16

278

* عدد الُمتدربين في موضوعات الصحة النفسية والدعم النفسي االجتماعي: 
   عدد العاملين المجتمعيين غير المختصين ومقدمي الرعاية الصحية الذين تلقوا التدريب 

   في موضوعات الصحة النفسية والدعم النفسي االجتماعي.

التغذية

EWARS نظام اإلنذار المبكر 
والتنبيه واالستجابة

شلل االطفال

نظام المعلومات الصحية

حاالت الرض

الصحة النفسية

الرعاية الصحية الثانوية

13% (2)

0.4% (1)

37.1% (103)

56% (9)

62.6% (174)

31% (5)
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