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7 أبريل/نیسان 2021 - لقد قوَّضتنا
جائحة كوفید-19 جمیعاً. غیر أن األثر

األقسى كان على أولئك الذين
يعانون بالفعل من عدم المساواة
بسبب الفقر ونوع الجنس والِعرق
والتعلیم والمھنة ووضع المھاجرين
واإلعاقة والتمییز. ويتعرّض الناس

في الجمھورية العربیة السورية
التي تضربھا النزاعات للمرض

بشكل كبیر في سیاق األنظمة
الصحیة الھشة؛ إذ إنھم يفتقرون

إلى إمكانیة الحصول على الخدمات
الصحیة وھم متأثرون بشدة

بالعواقب االقتصادية للجائحة. كما
أن الحصول على لقاحات كوفید-19
للحد من االنتقال المستمر للعدوى

مھمة كبیرة أخرى بالنسبة للجمھورية العربیة السورية.

وكوفید-19 لیس ھو القضیة الصحیة الوحیدة التي تؤثر بشكل خطیر على الناس في الجمھورية العربیة
السورية، حیث يحتاج 12.4 ملیون منھم إلى مساعدة صحیة. إن الجھود التي تبذلھا منظمة الصحة العالمیة

من خالل وجودھا في البالد تتركز بشكل خاص على حماية وتعزيز وتحسین الصحة لجمیع الناس في
الجمھورية العربیة السورية من خالل معالجة أوجه التفاوت.

و الجمھورية العربیة السورية جزء من منطقة شرق البحر األبیض المتوسط التابعة لمنظمة الصحة العالمیة،
حیث تحدث معظم األسباب العالمیة لحاالت الطوارئ الصحیة.

وباإلضافة إلى الوفیات، ال يزال الصراع في الجمھورية العربیة السورية يتسبب في ارتفاع معدالت اإلعاقة
واألمراض السارية وغیر السارية واضطرابات الصحة العقلیة. فالسالم شرط مسبق للصحة، وبغیابه تتفاقم

األوجه القائمة لعدم المساواة، مما يؤثر سلباً على جمیع جوانب العوامل االجتماعیة المحددة للصحة، بما في
ذلك حقوق اإلنسان األساسیة، وتوافر الخدمات الصحیة والتعلیم والعمالة والدخل والحماية االجتماعیة

والمأوى والمیاه والمرافق الصحیة. وعالوة على ذلك، ترتبط أوجه عدم المساواة ارتباطاً وثیقاً بالھجرة وضعف
ُنُظم اإلدارة.

وتستخدم منظمة الصحة العالمیة نھج الُنُظم الصحیة لتقديم الخدمات الصحیة. وتشمل اللبنات األساسیة
للنظام الصحي الھیاكل األساسیة الصحیة، والقوى العاملة في مجال الصحة واألدوية واللوازم والمعلومات

الصحیة والتمويل الصحي واإلدارة. وفي حین أن اإلدارة والُنُظم والمؤسسات والمجتمع ھي مفتاح االعتماد
على الذات والمرونة، فإن الصلة بین التنمیة اإلنسانیة وبناء المؤسسات مشروطة بعملیات السالم و الحل

السیاسي.
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وإلنقاذ األرواح تحتاج الجمھورية العربیة السورية إلى نظام صحي عملي والتركیز على أربعة مجاالت ذات
أولوية.

أوالً، إن القدرة على مراقبة الصحة العامة وترصّدھا محدودة. ويتطلب ذلك تعزيز ُنُظم المراقبة المتعلقة
بالتھديدات الناشئة والمتجددة، فضالً عن قدرات المختبرات على توفیر األدلة الوبائیة بفعالیة، والقیام بالتنبؤات

وإدارة المخاطر، ال سیما في السیاق الحالي.

ثانیاً، تحتاج الجمھورية العربیة السورية إلى مرافق صحیة موضوعة في العمل حتى يتمكن الناس من الذھاب
إلیھا للرعاية والعالج. إن الدمار الذي لحق بالھیاكل األساسیة الصحیة على مدى عقد من الصراع ھائل،

فالمستشفیات تأثرث أكثر من غیرھا حیُث يعمل نصفھا بشكل كامل. وتتأثر بعض المحافظات والسكان أكثر
من غیرھم. على سبیل المثال، في شمال شرق الجمھورية العربیة السورية، ھنالك مستشفى واحد فقط

يعمل بشكل كامل من بین 16 مستشفى عام وثالثة تعمل بشكل جزئي. ومن التحديات الھائلة ضمان العدد
الكافي من أسرّة المستشفیات في وحدات العناية المركزة في أعقاب الموجة الثالثة من كوفید-19 في

الجمھورية العربیة السورية.

ثالثاً، يشكل العاملون الصحیون العمود الفقري للنظام الصحي. ومع بقاء نصف القوة العاملة في مجال الرعاية
الصحیة فقط في البلد، يكافح الموظفون الطبیون من أجل تلبیة االحتیاجات الصحیة الھائلة. نحن بحاجة إلى

االستثمار في القوى العاملة الصحیة.

رابعاً، من المھم ضمان إمدادات كافیة من األدوية األساسیة لمدة 60 يوماً على األقل كجزء من المخزون
الوطني. وقد أدى التأثیر االقتصادي إلى ارتفاع تكلفة األدوية المنتجة محلیاً إلى الحد الذي جعل الناس غیر

قاردين على دفع ثمنھا وغدت غیر مربحة بالنسبة للُمنتجین، مما حّد من إمكانیة حصول ماليین الناس على
األدوية في الجمھورية العربیة السورية في ھذه األوقات الحرجة.

وبغیة إعادة بناء مستقبل أكثر عدالً وصحة للشعب السوري، ينبغي لجھودنا الجماعیة أن تعطي األولوية
للمحددات االجتماعیة للصحة واإلنصاف في الصحة والحیاة الكريمة. ويجب علینا أيضاً أن نسلط الضوء على

اآلثار السلبیة للعقوبات على الصحة وأن نخففھا. وينبغي أن نقلل من أوجه عدم المساواة االجتماعیة ونحمي
حقوق اإلنسان ونحّسن المساواة بین الجنسین ونبني مجتمعات مرنة.

وتتمثل رؤية منظمة الصحة العالمیة في تحقیق الصحة للجمیع. ونحن إذ نحتفل بیوم الصحة العالمي مع
الشركاء، نسعى جاھدين لتھیئة الظروف التي تسمح للناس بتحقیق إمكاناتھم الصحیة والتغلب على الحواجز

التي تحول دون حصول النساء والرجال واألطفال على خدمات صحیة جیدة. ويجب أن نكفل أن تكون تلك
الخدمات متاحة في كل مكان ولجمیع الناس. أولويتنا القصوى اآلن ھي ضمان الوصول العادل إلى لقاحات

كوفید-19 لحماية الصحة والعاملین في الخطوط األمامیة ومكافحة الوباء.
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