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عدد ال يحصى من األرواح  على بالفعل  19-كوفيدانتشار  أثرحياتنا. لقد  لم نشهد مثيالً لها فينواجه اليوم أزمة صحية عالمية  

 .بذلك لن يتأثرفقط ل منا ن القليوعلى األرجح، فإوتسبب في معاناة إنسانية هائلة.  و أضر باالقتصاد

البلدان  انتشار الفيروس في الوفاة المأساوية لشخصين حتى اآلن. بعد أن رأينا مسار  تتضمنحالة  25، تم تأكيد يةفي سور

 . في األفقهائلة مستقبلية األخرى، فمن المؤكد أن هناك تحديات 

  أننا في ، أود أن أؤكد ةالمقيم ومنسق الشؤون اإلنسانية في سوريبصفتي منسق األمم المتحدة واالعتبار، عين  مع أخذ ذلك في 

 .19-ديكوفبذل كل ما في وسعنا لدعم جهد شامل متعدد الجوانب لوقف آثار ناألمم المتحدة، إلى جانب شركائنا، 

 اليين المحتاجين.حياة لمالوفي الوقت نفسه، نحن ملتزمون بمواصلة برامج المساعدة اإلنسانية الحيوية التي توفر شريان  

ً لقد أظهرت األسابيع الماضية بشكل  تحت وطأة جائحة  تهتزكيف أن أفضل األنظمة الصحية في العالم يمكن أن  واضح تماما

العاملين الصحيين    وتناقص في أعدادهش،  اصحي اتسع سنوات من األزمة نظام خلفت فقد ،ةهنا، في سوريو .19-كوفيد

المؤهلين، وتلف البنية التحتية األساسية. يعيش الماليين من السوريين، الذين اتسمت حياتهم بالفعل بالمعاناة، في المخيمات 

 .رفاهيةجتماعي وغسل اليدين بانتظام تباعد اإلال يعدحيث  ومواقع التجمعات غير الرسمية ومراكز اإليواء الجماعية

بشكل  ةإلى ماليين العائالت في جميع أنحاء سورينقذة للحياة ممساعدات دة وشركاؤنا في المجال اإلنساني األمم المتح تقدم

أكثر صعوبة من   في الوقت الراهنة، فقد أصبح تقديم هذه البرامج بأمان اآلن في سوري فيروس كورونامع وجود و. شهري

 .  أي وقت مضى

جار،  على ذلك . والعمل 19-كوفيدلمحاربة  الناس في سوريانا مصممون على دعم ئاألمم المتحدة وشركا نا فيومع ذلك ، فإن

 وقد تحقق الكثير بالفعل.

ً في توجيه وتنسيق الصحة ضمن منظمات األمم المتحدة  الرائدة  لمنظمةبصفتها ا ، تعمل منظمة الصحة العالمية في  دوليا

لتوصيات العالمية لمنظمة الصحة العالمية، تعطي األمم  ووفقاً لة المحلية والشركاء. بشكل وثيق مع السلطات الصحي ةسوري

،  وفي سبيل ذلك. ةأنحاء سوري شكل سريع في كافةالحاالت ب  عن والكشفالمختبرية  راتتعزيز القد للدعم االمتحدة أولوية 

مركزي للصحة العامة في دمشق، ودربت دعمت منظمة الصحة العالمية بالفعل إعادة تأهيل واسعة النطاق للمختبر ال

العشرات من تقنيي المختبرات وأعضاء فريق االستجابة السريعة على االختبار وجمع العينات، واشترت معدات التشخيص 

 مجموعات االختبار.من  شحناتعدة ( وPCR، بما في ذلك خمسة آالت تفاعل سلسلة البوليميراز )الدقيقة

تقوم منظمة الصحة العالمية بدعم تدريب مرات بالفعل. باإلضافة إلى ذلك،  أربعةتضاعفت قدرة االختباروبفضل هذه الجهود، 

عدد إضافي من تقنيي المخابر لرفد ثالثة مخابر جديدة بالموظفين في محافظات حلب وحمص والالذقية. بينما ستبدأ بإجراء 



مختبر عامل في كل محافظة  إنشاء وزارة الصحة هدفها المتمثل في هذه خطوة أولى مهمة نحو تحقيق تعتبر التحاليل قريباً. 

 ربعة عشر.األ ةمن محافظات سوري

دعم العاملين الصحيين في الخطوط األمامية وحمايتهم. وبناًء على ذلك ، قامت منظمة الصحة العالمية   اً ومن أولوياتنا أيض

األقنعة والنظارات   يتضمنالحماية الشخصية األساسية، بما  معداتواليونيسف بالفعل بتوزيع ما يقرب من مليون قطعة من 

العمل مستمر لدعم تدريب العاملين  كما أن التطهير، وقدمت التدريب على استخدامها بشكل صحيح.  وموادالواقية والقفازات 

ملين الصحيين الشجعان  . إنني أشيد بالعاالصحي العزل منشآتوالصحيين على إدارة الحاالت، وتعزيز المستشفيات والعيادات 

ً ، الذين يعملون غالبيةالذين هم في طليعة الحفاظ على صحة العائالت في جميع أنحاء سور  في ظروف صعبة للغاية.  ا

ً نحن نعمل أيضباإلضافة لذلك،  األمم المتحدة  منظماتالمجتمعات لحماية أنفسهم بشكل أفضل. تشارك العديد من  على دعم  ا

كما  ، بما في ذلك كيفية منع انتشاره.19-كوفيدوشركائنا، بقيادة اليونيسف، مع المجتمعات المحلية لرفع مستوى الوعي بشأن 

 ماليين اللترات من المياه   إيصال  اً شركاء أيضوبالتالي، تواصل األمم المتحدة وال. المياه والصرف الصحي  يتم التركيز على

تركز هذا و، سيتم توزيع أكثر من مليوني قطعة صابون. شهر نيسان/إبريلإلى المجتمعات المحتاجة، وبحلول نهاية يومياً 

صندوق األمم يقوم وبالمثل، مراكز اإليواء المتاحة ألسر النازحين والالجئين. على تعزيز السامية لشؤون الالجئين المفوضية 

 النساء واألطفال.ألعداد أكبر من  الشخصية مواد النظافةلمزيد من يإيصال ا المتحدة للسكان 

  تشمل هذه اآلثارآثار بعيدة المدى.  19-كوفيدسيكون لإال أنه ة قبل كل شيء،  يزمة الصحية تعطى لألواألول في حين أن و

بشكل   -انعدام األمن الغذائي المتمثل في كبر األ خطرالفقدان الوظائف، وتعليق التعليم األساسي، وتعطيل سالسل التوريد، و

فسوف  ، لكافة هذه األثاربشكل مناسب  تتم االستجابةإذا لم وعلى أفقر الناس وأكثرهم ضعفاً في العالم. مؤثراً غير متناسب 

 ات قادمة. لسنويعاني الناس من نتائجها 

، إلى جانب شركائنا، على مواصلة تقديم اآلن أكثر من أي وقت مضى  في أن األمم المتحدة مصممةأيضاً وهذا هو السبب 

يعمل على تسخير خبراتنا  19-لمواجهة كوفيدألن دعم األمم المتحدة  اً نظرواإلنسانية التي يحتاجها السوريون.  اتالمساعد

إضافة لذلك،    .والزراعة والتغذية لغذاءوالتعليم وا واإلصحاح والنظافة الشخصيةالمياه  تشملومواردنا عبر قطاعات متعددة 

الغذائية التي   اتالمساعد تلك قدر اإلمكان. سواء كانتبرامج مساعداتنا الحالية في على منع حدوث أي انقطاع فإننا نعمل 

ً مليون سوري شهر 3.5 ونح العالمي إلى  الغذاءبرنامج يقدمها  أو العيادات  الجى فلسطيني،  438,000دعم األونروا لـ أو ، يا

حيث يتم تعديل أو برامج الحماية األساسية، أو التعليم في المخيمات، أو دعم المزارعين،   ،األطفال  لقاحالصحية المتنقلة، أو 

 .برامج اإلنسانية حيثما أمكن ذلكال

 ً عن   اً ، وبعضهم يعملون بعيدةأنحاء سوريكافة بدون اآلالف من العاملين في المجال اإلنساني المتفانين في  لن يكون هذا ممكنا

بااللتزام الجماعي للعمل وأتقدم بخالص   تقديريأود التعبير عن هذا التحدي الجديد،  ومع جهودنا لمواجهةعائالتهم وأحبائهم. 

 الشكر.

خطة  اً أطلقت األمم المتحدة مؤخروقد منتظمة حول جهودنا. محدثة  تقاريرفي األسابيع المقبلة، ستواصل األمم المتحدة تقديم 

ً في بعض الدول األكثر ضع 19-لمواجهة كوفيد مليار دوالر أمريكي 2بقيمة  استجابة عالمية منسقة في العالم، بما في ذلك   فا

، ومواصلة دعمها القوي لبرامجنا اإلنسانية لمساعدة  تلبية هذا النداء بسخاءاء على وإنني أحث الدول األعض ة.سوري

 ً  .األشخاص األكثر احتياجا
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