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 مساعد األمين العام 

 مكتب المنسق اإلقليمي للشؤون اإلنسانية لألزمة السورية 
 

 

 بيان صادر عن مهند هادي، المنسق اإلقليمي للشؤون اإلنسانية لألزمة السورية، 

 حصول الجميع على الخدمات الصحية خالل أزمة فيروس كورونا األطراف في سوريا ضمان كافة يجب على 

 واتخاذ خطوات واضحة إلنهاء الهجمات على الرعاية الصحية 

 2021ريل/نيسان إب 7عمان، 

 

حقيقتين مأساويتين في سوريا: نظام رعاية صحية أضعف بسبب عشر سنوات من الصراع وسنة   نقف علىفي يوم الصحة العالمي هذا، 
 إن التداعيات على الشعب السوري كارثية. ، مما يدفع نظام الرعاية الصحية إلى االنهيار.19-من جائحة كوفيد

 

الناس أكثر   حيث يصبحدهور الوضع اإلنساني في سوريا في ت  19-الضغط على نظام الرعاية الصحية الناجم عن جائحة كوفيد  ويتسبب
- كوفيدفيروس يمثل انتقال و بسهولة. بينما كان من الممكن عالج هذه الحاالت دون داع  ويموتون 19-عرضة لإلصابة بـفيروس كوفيد 

ومع ذلك، فإن   األمامية.تهديًدا كبيًرا لجميع السوريين وترتفع نسبة انتشاره على وجه الخصوص، بين العاملين الصحيين في الخطوط    91
خدمات  النازحين داخليًا، بمن فيهم النساء والفتيات والمحتجزون، معرضون لخطر خاص بسبب االكتظاظ، وعدم كفاية الوصول إلى المياه و

، وسوء الوصول إلى الرعاية الصحية والخدمات  شح المواردو ،االرتفاع في مستويات االمراض في الوقت الراهنالصرف الصحي، و
 . الضرورية األساسية 

 
المرجح   إال أنه منفي حين تم تحقيق العديد من النتائج الملموسة في تلبية االحتياجات الصحية واإلنسانية للناس في جميع أنحاء سوريا، 

وال يزال   غذاء والرعاية الصحية في تدهور األزمة اإلنسانية.أن يساهم التدهور االجتماعي واالقتصادي المستمر وارتفاع أسعار خدمات ال
 في المائة فقط من مراكز الرعاية الصحية العامة. 53الوصول إلى الرعاية الصحية محدوًدا في جميع أنحاء الدولة، مع استمرار عمل 

 فق باستمرار فضالً عن اندالع األعمال العدائية. ونرى أيًضا أن انعدام األمن في النظام الصحي يتفاقم بسبب التهديد الذي يلوح في األ 

 

مارس/آذار، ليس سوى واحد من العديد من األمثلة المروعة لألضرار   21إن الهجوم على مستشفى األتارب الجراحي في حلب، في 
إلى   2018يناير/كانون الثاني ومنذ  والمرضى، ووسائل النقل. ، وأعمال العنف التي لحقت بالمستشفيات والعاملين في المجال الطبي

الرعاية الصحية في جميع أنحاء سوريا، مما   مراكز  هجوًما على  261، سجلت منظمة الصحة العالمية ما ال يقل عن 2021أبريل/نيسان 
، والتي  تهذه الهجماولقد حرمت   من بين العاملين الصحيين والمرضى والمدنيين.  363شخًصا وإصابة    179أدى إلى وفاة ما ال يقل عن  

 على الرعاية الصحية الكافية.  من الحصول   ، الناسة المرضى والجرحىسوء معامل  تعّد من السمات المأساوية للنزاع السوري، فضالً عن

منذ بداية النزاع، مما  واستهدافهم،  األطباء وغيرهم من العاملين الصحيين الذين يقدمون المساعدة الطبية عالوة على ذلك، تم القبض على 
 ثر سلبًا على توفير الرعاية الصحية الالزمة والوصول إليها. أ

 

ة، بحيث يمكن معالجة  ي الصحالخدمات  الوصول إلى  قدرة الجميع على  مع احتفالنا بيوم الصحة العالمي، أدعو جميع األطراف إلى ضمان  
العنف المروعة ضد المرافق الطبية والعاملين كما أدين بشدة أعمال  والتصدي للمخاطر الصحية الرئيسية األخرى. 19-فيروس كوفيد

أحث  و للموظفين والوحدات الطبية.ر التأكيد على أنه يجب على جميع أطراف النزاع احترام الحماية الخاصة الممنوحة الصحيين، وأكرّ 
والعاملين الصحيين، وتقديم المسؤولين عنها إلى  على إجراء تحقيق سريع وكامل ونزيه في جميع الهجمات التي تؤثر على المرافق الطبية  

 العدالة. 
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