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 ملخص تنفيذي

سهم في تكوين محدداتها جملة من العوامل االقتصادية 
ُ
ُيَعدُّ األمن الصحي قضية عبر قطاعية ت

 يقع ضمن خطط 
ً
وسياسات واالجتماعية والثقافية والبيئية واألمنية، ورغم حسبان الصحة قطاعا

التنمية الوطنية، إال أنَّ األهداف الصحّية ال تتحقق بمجرد توفير مقّومات عمل القطاع من بنى 

تحتية وموارد بشرية وأدوية ومستلزمات عمل، بل تعتمد هذه النتائج بشكل رئيس على توفير ظروف 

ي فإن هذا الفهم بيئية ومستلزمات اقتصادية واجتماعية كالغذاء والسلوك الصحي وغيرها. وبالتال

 أنه قبل الحرب 
ً
لطبيعة عمل الصحة يتطلب نظرة تكاملية ومسؤولية مشتركة، ونذكر هنا مثال

وصلت سورية إلى ما نسّميها بالحدود الحرجة لبعض األهداف الصحية، بمعنى: أنَّ املزيد من التحقيق 

ط بعوامل ثقافية وسلوكية لهذه األهداف ال يتعلق بتوفير الخدمات الصحية املختلفة، بل بات يرتب

أخرى )ومن هذه األهداف وفيات األمهات واألطفال، ووفيات األمراض املزمنة، وغيرها(، وعوامل بيئية 

 بعضها خارج عن الحدود الوطنية للتدخل والسيطرة.

ع في البنى التحتية  انتهج القطاع الصحّي في سورية طوال سنوات ما قبل الحرب سياسة التوسُّ

ثمرت هذه السياسة عن نجاحات هامة في بعض مقومات عمل القطاع الصحي بشكل الصحية، أ

قربها من تحقيق معايير الكفاءة من البنى التحتية الصحية التي تؤهلها لخفض معدالت املراضة 

 ،والوفيات، وبالتالي زيادة العمر املتوقع للسكان، وكنتيجة طبيعية لتحسن بعض هذه املقومات

 ومنها وفيات األمهات واألطفال، إال أن شهدت بعض املؤشرا
ً
 ملحوظا

ً
ت التنموية للقطاع تحسنا

 ومنها الوفيات 
ً
مؤشرات أخرى تحكمها عوامل خارجة عن نطاق اإلدارة الصحية شهدت تراجعا

الناجمة عن أمراض القلب والدم واألمراض املزمنة. هذه السياسة شابها بعض أوجه الخلل املتعلقة 

 بين املحافظات السورية وحتى ضمن املحافظة الواحدة، ما سبب بعدالة توزيع الب
ً
نى التحتية جغرافيا

 في معدالت املراضة والوفيات بين هذه املحافظات.
ً
 وتمايزا

ً
 خلال

ت املرافق 
ُّ
افتقد القطاع الصحّي قبل الحرب إلى اإلدارة املتكاملة ملكونات الصحة العامة، فتشت

ارات وضعف التنسيق في ما بينها تسّببا إلى حد كبير في أوجه الخلل وتبعيتها لعدد من الوز  ،الصحية

التي أصابت القطاع كخلل الخارطة الصحية، كما أنَّ التوزيع العادل لألعباء الصحية طوال تلك املّدة 

تم بشكل عشوائي لم تحكمه أي ضوابط، فنمت الخدمات الصحية الخاّصة بشكل كبير، وزادت من 

األسر السورية، بشكل يثير تساؤالت عديدة عن مدى توافق هذه السياسات مع ما  أعباء اإلنفاق على
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الذي تضمن كفالة الدولة لخدمات الصحة  2012تضمنه دستور الجمهورية العربية السورية لعام 

 العامة للمواطنين.

لم تستطع سياسات القبول الجامعي مجاراة الطلب على املوارد البشرية لتلبية احتياجات 

قطاع الصحي، فقد اتسمت سنوات ما قبل الحرب بتذبذب في متوسطات السكان للموارد البشرية ال

جامعّية أو متوسطة التعليم بين وقت وآخر، وفي أّيٍّ من هذه األوقات لم تكن األعداد كافية  ،الصحية

لرفع كفاءة استخدام املرافق الصحية التي ُيَعدُّ املورد البشري الصحّي أهم عواملها. ورغم إعطاء 

 امتيازات في القبول في بعض الكليات، إال أن هذا التوجه لم
ً
 لردم املحافظات األقل تنمية

ً
 يكن كافيا

فجوة املوارد البشرية بين املحافظات السورية، وهذا أمر طبيعي لخضوعه لجملة من الضوابط التي 

توجهها عوامل اقتصادية واجتماعية أخرى لم يتم اتخاذ أي إجراء للتعامل معها. كما تجدر اإلشارة 

جودة ونظم إلدارة املوارد البشرية قواعد بيانات خاصة بال :مثل ،إنشاء أدوات إداريةإلى الحاجة إلى 

َعدُّ 
ُ
 ال يتجزأ من التي ت

ً
 جودة الخدمات. عملية تحسينجزءا

َعدُّ 
ُ
 في ضوء مخصصات اإلنفاق العام على الصحة، إذ ت

ً
 مهما

ً
َعدُّ نجاحات الِقطاع الصحّي أمرا

ُ
 ت

والعالم التي شهدت نسبه من إجمالي اإلنفاق العام أو الناتج املحلي اإلجمالي من أقل دول املنطقة 

 أكبر في تنميتها الصحية من ذلك املحقق في سورية، ما أسهم في تراجع ترتيب سورية على قائمة 
ً
تطورا

َعدُّ املؤشرات الصحية أحد أهم محددات وعوامل ؤشرات التنمية البشرية بشكل كبير م
ُ
التي ت

 حسابها.

استراتيجية  كاالفتقاد إلىمشكالت هيكلية عانى القطاع الصحّي طوال سنوات الحرب من 

رؤية أو توجيهات أساسية للقطاع الصحي،  وغابت إلى حد بعيد ،مفرزات الحرب للتعامل مع واضحة

 لم يكونا فّعالين واتسماالتعاون والتنسيق بين القطاعات الحكومية املعنية بالشأن الصحي  كما أنَّ 

التعطل باإلضافة إلى . وفق مبدأ ردود األفعالبالتعامل مع األحداث التي أثرت في صحة السكان باآلنية 

تباين كبير في  إلى وجود للمؤسسات الصحية في املناطق غير املستقرة. إضافة أو الجزئي الكامل

إمكانات السكان في الوصول إلى الخدمات واملرافق الصحية لعدم أمان بعض طرق الوصول وارتفاع 

 .الالزمة للوصول تكاليف التنقل وازدياد املدة الزمنية 

أصبح القطاع  ،وفي املناطق غير املستقرة التي انتشرت فيها الجماعات اإلرهابية املسلحة

 
ً
 هجينا

ً
 من بقايا قطاع خاص يقوم على تقديم الخدمات مدفوعة األجرالصحي قطاعا

ً
 مؤلفا
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 من قبل الجماعات املسلحة
ً
دولية  ة أومحلي، ومنظمات غير حكومية وباستغاللية مفرطة، وُمسّيرا

ومراكز  مستشفياتة، وبقايا من ة وتقديم الخدمات األساسيّ تعتمد على توزيع املساعدات الطبيّ 

ثقافة القطاع إلى  األدنى، ناهيك عن األضرار النفسية التي لم ترتِق  قطاع حكومي يعمل بالحّد 

 يجب
ً
 التعامل معها. حسبانها أمراضا

  ةأصدرت الحكومة السوريّ 
ً
التشريعات والقوانين الناظمة لعمل القطاع الصحي من  عددا

 لعمل القطاعبخاّصة، واملوارد البشرية  بعاّمة
ً
ولم تتضمن أي تشريعات  ،هي تشريعات ناظمة جزئيا

 يمكن إن تشكل انعكاس
ً
 مباشر  ا

ً
 على معدالت الوفيات واملراضة وتحسين الخدمات الصحية. ا

كبير طوال سنوات الحرب؛ ذلك كنتيجة تراجعت مؤشرات الصحة العامة للسكان بشكل 

لدمار جزء كبير من البنى التحتية الصحية وهجرة عدد كبير من املوارد البشرية الصحية، ونقص 

التجهيزات الناجم بصورة كبيرة عن اإلجراءات االقتصادية القسرية املفروضة على سورية، هذا 

 دالت الوفيات.التراجع في مقومات عمل القطاع رفع معدالت املراضة ومع

 في معظم املناطق، وبدأت 
ً
 أمنيا

ً
تقف سورية على أعتاب مرحلة جديدة بدأت تشهد استقرارا

بالتخطيط لصورة املستقبل ومساراته املختلفة، وهذا يستدعي االستفادة من أوجه الخلل والقصور 

م على ضوابط التي أصابت مسارات التنمية، ومن هنا، فإن األمن الصحي يستدعي نظرة جديدة تقو 

تنطلق من أنَّ الصحة العامة حّق من حقوق اإلنسان كفلها الدستور السورّي، كما كفلتها مبادئ 

حقوق اإلنسان واالتفاقات واملواثيق الدولية التي وقعت عليها الحكومة السورية، كما تحتاج العدالة 

انات املادية لألسر السورية، الصحية لتوزيع متكافئ لألعباء واإلنفاق الصحي بشكل يتماش ى مع اإلمك

 إلى تصحيح أوجه الخلل في الخارطة الصحية، كما يحتاج القطاع إلى رفع كفاءة املرافق 
ً
إضافة

الصحية، وبخاّصة املراكز الصحية التي تمتاز بكفاءات منخفضة بحسبانها كأي دائرة حكومية 

 خدمية تنتهي خدماتها بانتهاء ساعات الدوام الرسمي ملوظفيها.
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 مقدمة

 
ّ
ل مفهوم األمن الصحّي أحد أبرز أبعاد ومحددات مفهوم األمن اإلنساني السبعة التي شك

 2009وقد أقر تقرير التنمية اإلنسانية العربية للعام  .19941حددها تقرير التنمية البشرية في العام

 ألمن اإلنسان، ألن البقاء والحماية من املرض هما من صلب مفاهيم 
ً
 جوهريا

ً
أن الصحة تمثل عنصرا

ن املرء من االختيار والتمتع بالحرية وإحراز 
ّ
الرفاه البشري املختلفة، فالصحة الجيدة هي التي تمك

قدرات اإلنسانية فإنه يقّوض هذه ال –في حاالت املرض واإلصابة والعجز–التقدم، أما تردي الصحة 

األساسية وقد يفض ي إلى انتكاساتٍّ كارثيةٍّ لألفراد والجماعات واالقتصادات. من هنا تتداخل الصحة 

 .2وتتكامل مع مقومات أمن اإلنسان األخرى في املجاالت االقتصادية والسياسية والبيئية والغذائية

بل باتت نظريات التنمية  يشكل القطاع الصحي نواة التنمية وأحد أهم مقاصدها في أي بلد،

الحديثة تنظر إليه على أنه املعبر ومقياس النجاح املختصر ألي تنمية، إذ إنَّ متغيرات التنمية 

 في التأثير بمفردات القطاع، 
ً
 تجد لها مدخال

ً
االقتصادية واالجتماعية والثقافية والسياسية كافة

 العمر املتوقع للسكان هو غاية أي تنمية مهما ويكفي أن نقول: إنَّ املؤشر النهائي لنجاح القطاع وهو

كان شكلها، وال يتشكل هذا املؤشر إال بفعل تضافر شروط اقتصادية واجتماعية وثقافّية وسياسية 

 وأمنية مثلى.

ويمكن أن نحصل من الحرب التي تجاوزت ثماني سنوات على خير دليل على أن الصحة العامة 

تغيرات التنمية الداخلية والخارجية كافة، وهذا البعد املتكامل للسكان هي حصيلة تنموية مشتركة مل

ي ملحورية التنمية حول اإلنسان تم إغفاله في أهداف التنمية األلفية التي تم َبْدء العمل بمكوناتها ف

على املستوى الدولي، وكذلك األمر بالنسبة التفاق التنمية املستدامة الذي بدأ عام  2000عام 

 ألهدافها. 2030من عام  ، واتخذت2015
ً
 مستقرا

  

                                                           
1 Human Development Report 1994, New Dimensions of Human Security, UNDP. 

، مائيبرنامج األمم املتحدة اإلن ،تحديات أمن اإلنسان في البلدان العربية، 2009ة اإلنسانية العربية للعام تقرير التنمي 2

 املكتب اإلقليمي للدول العربية.
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ا
 القطاع الصحي بين التنمية والحرب -أول

 حوكمة النظام الصحي .1

حماية  2012تضمنت املادة الثانية والعشرون من دستور الجمهورية العربية السورية لعام 

الخامسة الدولة لصحة املواطنين وتوفير وسائل الوقاية واملعالجة والتداوي، كما تضمنت املادة 

والعشرون منه أن التعليم والصحة والخدمات االجتماعية أركان أساسية لبناء املجتمع وتعمل 

 الدولة على تحقيق التنمية املتوازنة بين جميع مناطق الجمهورية العربية السورية.

 للشّك في كفالة
ً
 في الدستور ال يدع مجاال

ً
 هاّما

ً
 ومن هنا، فإنَّ الِقطاع الصحّي قد شغل حيزا

الدولة للصحة العامة للسكان، ومسؤوليتها عن نتائجها، ومن شأن منظومة عمل القطاع أن تتخذ 

ه، هذه املبادئ الدستورية كموجه ودليل عمل لها في إدارة القطاع، وتصميم سياساته ومكونات

لتحقيق حماية الدولة وكفالتها لصحة املواطنين. هذا، وعلى أساس محاكمة منطقية مبنية على 

تخِف خلفها  الحرب لممؤشرات ونتائج واضحة يتبين أنَّ القطاع الصحي قد حقق نجاحات هامة قبل 

 وطفت على السطح في ظل الحرب.
ً
 أوجه قصور عديدة كانت معروفة سابقا

 النظام الرعاعترت لقد 
ً
بد من  اية الصحية في سورية قبل الحرب أوجه خلل متنوعة. وبداية

الحكومة تمول القطاع العام  أنه نظام يتشارك فيه القطاع العام والخاص. ذلك أنَّ  إلىاإلشارة 

ويتبع العديد من ومنشآتها ومرافقها، الصحي عبر مؤسسات متعددة على رأسها وزارة الصحة 

لوزارات التعليم العالي والدفاع والداخلية. ويعد تعدد الجهات املسؤولة عن تقديم  املستشفيات

حوكمة النظام البنيوية في ما بينها إحدى املشكالت  الخدمات الصحية دون وجود تنسيق فعال في

من كثرة املرجعيات الصحية سهولة حصول املواطنين على الخدمة الصحية التي  وال تؤخذالصحي. 

إلى عكس  أّدياصحي شاملة وموحدة قد سياسة إشراف . ذلك أن تراجع التنسيق وغياب هايحتاجون

  )وليس املقصود هنا وزارة الصحة ومنشآتها وحدها فحسب( املطلوب. لقد عانى النظام الصحي
ً
ضعفا

 ووظيفيّ 
ً
 هيكليا

ً
ن تحسي، بشكل يؤدي إلى حال دون استثمار املوارد املحدودة املتاحة االستثمار األمثلا

 إلى رفع العمر املتوقع للسكان بشكل 
ً
املؤشرات الصحية من تخفيف ملعدالت املراضة والوفاة، وصوال

يوازي االرتفاعات املسجلة في دول إمكاناتها االقتصادية والبشرية واالجتماعية أقل من إمكانات 

 .سورية كاألردن ولبنان
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الربحية معياره  تعّد للقطاع الخاص الذي  العشوائّي  في النمّو  كما يتجلى ضعف النظام الصحيّ 

. وقد أدى هذا إلى ضعف استجابة الخدمات الصحية لالحتياجات الحقيـقة للسكان وسوء األهم

 توزيعها وانخفاض جودتـها وكفاءتها االقتصادية. 

 إسهاموتنامي  ،القطاع العام إسهامبتراجع في  الحرباتسم النظام الصحي في سورية قبل 

على الجوانب املادية والنوعية للخدمات الصحية،  الرقابةالتقييم و القطاع الخاص املترافق مع غياب 

األعباء املالية الشخصية  كّل ذلك أدى إلى زيادةمع ضعف الرض ى عن مستوى هذه الخدمات، 

ين )املدفوع من قبل املواطنعلى الصحة  اإلنفاق الشخص يّ  2010والعامة، حتى تجاوز في العام 

لإلنفاق  3%47% لإلنفاق الشخص ي مقابل 53اإلنفاق العام ) للحصول على الخدمات الصحية(

العامة  املستشفياتكما عمدت بعض  ،غير معلنةتدريجية العام( وهو ما يمكن وصفه بخصخصة 

ة جودويالحظ فرق كبير في املعاملة و  ،للقادرين على الدفع هاالتابعة للحكومة بافتتاح أقسام خاصة في

، ذلك كلهالواحد. فوق  املستشفىضمن  ،رمزي التكلفة ومدفوع األجر ،الخدمات ضمن القسمين

في غياب توزيع عادل لألدوار يتوازن مع القطاع الخاص تراجع إسهام القطاع العام وتنامى إسهام 

 اإلمكانات املادية للمواطنين التي تساعد في وصولهم للخدمات الصحية.

ُعدُّ 
َ
 إذا تعرّ  في بلدٍّ  النظام الصحيَّ  منظمة الصحة العاملية أنَّ  وت

ً
أو ض الفرد )ما يكون جائرا

  بّد  كبيرة غير متوقعة، وال األسرة( لتحمل نفقاتٍّ 
ً
أن تدفع مباشرة عند االستفادة من الخدمات بدال

 
ّ
 على اإلسهامأو حين يدفع الناس األقل قدرة  ،اة بأي نوع من أنواع الدفع املسبقمن أن تكون مغط

 تفوق ما يدفعه ميسورو الحال.  بمبالغ

 لتقريرها املعنون بـ اإلسهام املالّي(.عدالة )وتطلق منظمة الصحة على هذا املؤشر اسم 
ً
 ووفقا

متأخرة  ،( دولة191( من أصل )142حتل املوقع )ت سورية فإنَّ  ،(2000-)أداء النظم الصحية في العالم

 املرتبة الثالثة، واإلماراوالك ،عن جميع الدول العربية
ً
ت ثير من الدول األفريقية )تحتل بلجيكا مثال

فإن رفع وتيرة تحرير القطاع الصحي،  ،. وبكالم آخرالعشرين، واألردن املرتبة التاسعة واألربعين(

 
ً
 كامال

ً
 عضويا

ً
وتوفير مزيدٍّ من الدعم لدور القطاع الخاص في هذا املجال يجب أن يرتبط ارتباطا

باحترام معايير الكرامة اإلنسانية، واعتبارات األمن الصحي ملن ليسوا قادرين على دفع نفقات عير 

 متوقّعة

                                                           
املسح الصحي املتعدد األغراض، املكتب املركزي لإلحصاء، بالتعاون مع جامعة الدول العربية وصندوق األمم املتحدة  3

 .2010 للسكان،
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قبل  املستشفياتفقد كانت معظم ، لتفاوت الجغرافيّ السياسات الصحية في خفض الم تنجح 

مراكز املحافظات على حساب املناطق الطرفية  وبخاّصة ،ةموجودة في املناطق الحضريّ الحرب 

 و والريفية. 
ّ
 الصحيّ  اتل التوزيع غير العادل للخدميشك

ً
 على صحة األفراد. ف آخَر ة املتطورة عبئا

ّ
ز يترك

 القرار الصحيّ  وبعض مراكز املحافظات التي مةمعظم الخدمات النوعية في العاص
ً
 ،يتركز فيها أيضا

من املرض ى وعائالتهم إلى العاصمة لتلقى املعالجة وما  يعني انتقال عدد كبيرما واملوارد الصحية 

 واجتماعية.  ةيترافق معه من أعباء مالي

 سوريةالعامة في دات االقتصادية واالجتماعية لقضية الصحة املحّد  ويبقى أن نشير إلى أن

 يجب أن 
ً
  تشكل خلفية

ً
 تتدخل في رسم السياسات الصحية أنو  ،لصانع القرار الصحيّ  واضحة

ً
، ممّيزة

ازدياد نسبة و  ، وسوء توزيع الناتج املحلي اإلجمالي،فالفقر بين العمل اليومّي وعمل السياسات.

وتسرب  ومشاركتهن في قوة العمل، والنسب املتدنية لعمل النساء سيما بين الفتيات ، والاألمية

رتفاع معدل الخصوبة الكلية لدى النساء الفقيرات وا ،وزواج األقارب تعليم األساس ي،األطفال من ال

  وانتشار السكن العشوائي، والشروط املتدنية للسكن، واألمّيات،
ً
 العام اإلنفاق تناقصإلى  إضافة

 ،ونقص الكوادر املؤهلة ،وبيروقراطية اإلدارات ا،وتوزيعه وسوء إدارة املوارد ،على القطاع الصحي

املشكلة من دون التي تتم وفق منهج "إطفاء"  وارتجالية القرارات املتخصص، البحث العلمي وضعف

 إدماج مسألة األمن الصحي  جعل منت كلها أي تحسب مسبق لها،
ً
  أولوية

ً
 تحتاج إلى مراجعةٍّ  حقيقية

  في النظام الصحي السوري، و بنيويةٍّ  وتغيراتٍّ  ،مبتكرةٍّ  وتصوراتٍّ  ،شاملةٍّ 
ً
 تجعل من الصحة قضية

 
ً
مختصرة ملعالجة  د فكرةمجرّ  وضمان أمنه، وليس غايتها رفع سوية الحياة لإلنسان ،بامتياز تنموية

 املرض.

جملة من الخدمات الطبية التي تميزه عن بقية  سوريةباملقابل يسجل للنظام الصحي في 

الوقاية الصحية  –الخدمات املقدمة في البلدان املجاورة كنظام الرعاية الصحية األولية )اللقاحات 

ضافة إلى االنتشار األفقي للخدمات واملراكز إ ،العمليات الجراحية من الدرجة األولى والثانية( –

 ن بشكل غير عادل(.)وإن كا الصحية على مستوى القطر

ر عانى القطاع الصحي طوال سنوات الحرب 
ّ
مشكالت هيكلية في النظام الصحي السوري تؤث

مفرزات مع  للتعامل واضحةالصحة إلى استراتيجية  قطاعافتقد فقد  وسالمته.اإلنسان صحة في 

عاون والتنسيق بين الت ، كما أنَّ رؤية أو توجيهات أساسية للقطاع الصحيّ  وغابت إلى حّدٍّ بعيدالحرب 

بالتعامل مع األحداث التي أثرت  لم يكونا فّعالين، واتسماالقطاعات الحكومية املعنية بالشأن الصحي 
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الكامل أو الجزئي . هذا عدا عن االنفصال أو التعطل في صحة السكان باآلنية وفق مبدأ ردود األفعال

 
ً
تباين كبير في إمكانات السكان في الوصول إلى  للمؤسسات الصحية في املناطق غير املستقرة. إضافة

إلى الخدمات واملرافق الصحية بسبب عدم أمان بعض طرق الوصول، وارتفاع تكاليف التنقل، 

 .وازدياد املدة الزمنية الالزمة للوصول 

وفي املناطق غير املستقرة التي انتشرت فيها الجماعات اإلرهابية املسلحة أصبح القطاع الصحي 

 
ً
 هجينا

ً
 من بقايا قطاع خاّص قطاعا

ً
وباستغاللية  يقوم على تقديم الخدمات مدفوعة األجر مؤلفا

 من قبل الجماعات املسلحة التي تلقت
ً
بية الدول الغر  من بعضالدعم الهائل  مفرطة، وُمسّيرا

متطورة في املناطق التي سيطر عليها املسلحون،  مستشفياتوتجهيز  إلنشاءلحكومية اومنظماتها غير 

تلقت مبالغ ضخمة  اوسم(تديرها منظمة اسمها ) واملستشفياتنشأت شبكة ضخمة من املراكز أذ إ

 .للتجهيز والتسيير

الطوارئ الصحية، كما استعداد ملواجهة  عدم وجود لقد أظهرت األزمة غياب خطة فعالة أو

، ترافق ذلك مع غياب ومنظومة االستجابةأظهرت وجود العديد من العيوب في أنظمة الطوارئ 

 طواقم مؤهلة للقيام بعمليات اإلنقاذ واإلجالء وانتشال الجثث واملصابين من تحت األنقاض.

 أصدرت الحكومة السورية 
ً
التشريعات والقوانين الناظمة لعمل القطاع الصحي من  عددا

 ،
ً
 واملوارد البشرية خصوصا

ً
 قواني وصدرتعموما

ً
: اآلتية ن ومراسيم تهتم باملواضيع الهامةمؤخرا

 –تعويض طبيعة عمل للعاملين في منظومات اإلسعاف والطوارئ  –خزانة تقاعد أطباء األسنان 

قل ن –حداث الهيئة السورية لالختصاصات الطبية إ –إحداث الهيئة العامة للطب الشرعي 

برنامج التجسير ضمن نظام التعليم املفتوح من  خّرِيجو ،ن لدى الجهات العامةين العاملياملمرض

 لعالتشريعات، على أهميتها، الفئة الثانية إلى الفئة األولى، وغيرها. هذه 
ً
مل هي تشريعات ناظمة جزئيا

 تشكل انعكاس أنت يمكن القطاع ولم تتضمن أي تشريعا
ً
 مباشر  ا

ً
على معدالت الوفيات واملراضة  ا

 وتحسين الخدمات الصحية.

 املوارد البشرية والبنى التحتية الصحية .2

مقومات عمل القطاع الصحي املادية والبشرية بصورة جيدة في العقد األول من تحسنت 

 من 
ً
 كبيرا

ً
مقومات عمله سترخي بظاللها على األلفية الثالثة، إال أن الحرب أفقدت القطاع جزءا

 .رة لتحقيق األمن الصحي للمواطنينالقادمة، بما تتطلبه من استثمارات كبي القطاع طوال السنوات
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 البنى التحتية الصحية .أ

، الحكومة طوال سنوات ما قبل الحرب سياسة التوسع الكمي في املرافق الصحّيةاعتمدت 

الخدمات الصحية تدل عليها مؤشرات القطاع الصحية هذه السياسة أدت إلى توفير حّد جيد من 

 املختلفة.

نسمة للسرير  648نسمة للسرير إلى  830من  املستشفياتانخفضت نسبة السكان للسرير في 

نسمة  16602. كما انخفض متوسط عدد السكان للمركز الصحي من 2010و 2000بين عامي 

سه. ويعزى هذا التحسن الرتفاع عدد في األمد نف للمركزنسمة  13691ركز الصحي إلى للم

مستشفى للقطاع العام والباقي للقطاع  113منها  ،مستشفى 493مستشفى إلى  390املستشفيات من 

 إلى  983الخاص، وارتفاع أعداد املراكز الصحية من  
ً
 .20104و 2000عامي  مراكز بين 1506مركزا

إن هذا التحسن على املستوى الكلي أخفى وراءه مشكلة تفاوت البنى التحتية الصحية حسب 

املحافظات السورية على نحو ُيظهر بوضوح خلل الخارطة الصحية السورّية وسوء توزيع الخدمات 

. فقد شهدت بعض املحافظات متوسطات جيدة لعدد 
ً
للسرير واملركز  السكانالصحية جغرافيا

بلغ متوسط عدد السكان للسرير في محافظات الالذقية وطرطوس والسويداء ودمشق الصحّي، إذ 

نسمة للسرير على التوالي، بينما يرتفع هذا املتوسط في محافظات إدلب  745و 553و 609و 512

. كما شهد متوسط 2010نسمة للسرير على التوالي في عام  1148و 1105و 1351والحسكة والرقة إلى 

 آخر، عدد السكان للم
ً
شهدت محافظات السويداء وطرطوس والالذقية وحمص  إذركز الصحي تباينا

نسمة للمركز الصحي على التوالي. ويرتفع  8142و 8325و 4950و 3719متوسطات منخفضة بلغت 

نسمة للمركز  13544و 16250و 17933هذا املتوسط في محافظات حلب والحسكة وريف دمشق إلى 

 على مؤشرات الرعاية الصحية، وهو ما يترتب عليه على التوالي. ونجد هذا ال
ً
تباين انعكس سلبا

 على العمر املتوقع في كل محافظة. انعكاٌس سلبيٌّ على
ً
 معدالت املراضة والوفيات وأخيرا

أدت الحرب على سورية إلى أضرار جسيمة بمقومات عمل القطاع الصحي حيث طال الدمار 

 من البنى
ً
 هاما

ً
، ومنها البن الكلي والجزئي جزءا

ً
ى التحتية للقطاعات االقتصادّية واالجتماعّية كافة

التحتية الصحية، رغم صعوبة حصر عدد املستشفيات واملراكز الصحية التي تضررت، إال أن ما 

 بيانات يشير إلى: يتوافر من

                                                           
 .0112-2001حسابات الباحثين بناًء على بيانات املجموعات اإلحصائية  4
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 )23تضرر نحو ) -
ً
، إضافة

ً
 أو جزئيا

ً
 كليا

ً
%( 11%( من املراكز والعيادات الصحية، ضررا

 غير معروفة املصير، بسبب وقوعها ضمن مناطق خارجة عن سيطرة الدولة. منها

 إلى نحو36تضرر نحو ) -
ً
، إضافة

ً
 أو كليا

ً
 جزئيا

ً
%( 17) %( من املستشفيات العامة ضررا

 منها غير معروفة املصير، بسبب وقوعها ضمن مناطق خارجة عن سيطرة الدولة.

مليار ل.س( لغاية شهر  759القطاع الصحي بـ ) قدرت الكلفة اإلجمالية ألضرار مؤسسات ومرافق

 أضرار مباني مديريات الصحة واملستشفيات والعيادات الشاملة 20175حزيران عام 
ً
، متضمنة

ة واملستودعات وأضرار التجهيزات الطبية وأضرار سيارات اإلسعاف وغيرها من واملراكز الصحيّ 

 رج التغطية في حينه.اآلليات، وهي ال تتضمن أضرار املناطق الساخنة خا

لحقت باملستشفيات والوحدات الصحية ومعامل الدواء(1)رقم جدول 
ُ
 : األضرار التي أ

 معامل الدواء املستشفيات الوحدات الصحية

 إجمالي
ضرر 

 كامل

ضرر 

 جزئي

غير 

متضر

 ر

غير 

 مبين
 إجمالي

ضرر 

 كامل

ضرر 

 جزئي

غير 

متضر

 ر

غير 

 مبين
 إجمالي

أضرار 

متنوع

 ة

1826 95 328 1195 208 98 10 25 46 17 83 20 

 

املستشفيات أدى إلى زيادة كبيرة في فجوة البنى التحتية بين هذا الدمار والضرر الذي أصاب 

 إلى جهود مضاعفة عن تلك التي
ً
سادت قبل الحرب إلعادة  املحافظات السورية التي ستحتاج مستقبال

 التوازن التنموي بقطاعه الصحي بين املحافظات السورية.

لإلحصاء بوساطة مجموعاته اإلحصائية وآخرها املجموعة اإلحصائية لعام نشر املكتب املركزي 

، بيانات تتضمن متوسط عدد السكان للسرير في املستشفيات، إال أن هذه البيانات تجاهلت 2018

، كما وهي بيانات تفترض عدم حصول أي ضرر بالبنى التحتية ومنها املستشفيات مفرزات الحرب

يفترض عدم حدوث أي تغّير في سكان املحافظات السورية من نزوح وهجرة ووفاة )استمرار اتجاه النمو 

 قبل الحرب(. وهذه االفتراضات وهمية وغير صحيحة، وال تلبي احتياجات 
ً
الخطي الذي كان سائدا

لصحي من بيانات ومؤشرات لالستثمار، أو إعادة تأهيل البنى التحتية املتضررة لتحسين القطاع ا

                                                           
 .تقديرات وزارة الصحة 5
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وصول السكان إلى الخدمات الصحية، وبهدف الوصول إلى صورة أقرب للواقع الصحي املقتض ي تقديم 

 إلى منهجية تصحيح، قوامها: لجأنا، فقد 2017خدمات للسكان وفق أماكن سكنهم عام 

السورية التي وفرها املسح الديموغرافي ن الفعلي للمحافظات اعتماد عدد السكا -

محافظة  11شمل  الذي 2018االجتماعي الذي أجراه املكتب املركزي لإلحصاء عام 

 سورية.

استخدام التقديرات التي وفرتها املنظمات الدولية عن عدد سكان املحافظات الثالث،  -

 الديموغرافي االجتماعي.وسكان ريف محافظة حلب التي لم يشملها املسح 

توزيع املستشفيات املدمرة واملتضررة )خارج الخدمة( بين املحافظات التي شهدت أو ما  -

 أمنية غير مستقرة، والتي تم إعالن عددها من قبل وزارة الصحة.
ً
 تزال تشهد أوضاعا

لم تستطع وزارة الصحة والجهات املعنية الوصول  افتراض أن جميع املستشفيات التي -

 كذلك ألن يها ملعرفة حإل
ً
التها اإلنشائية والتخديمية هي مستشفيات متضررة )وهي غالبا

كل املناطق التي سيطرت عليها الجماعات املسلحة تم استهدافها  املستشفيات في

 وتدميرها أو تدمير محتوياتها أو نقلها إلى أماكن أخرى(.

 2017-2000تطور متوسط عدد السكان لكل سرير حسب املحافظات،  (:2) رقم جدول 

متوسط عدد 

 السكان لكل سرير
2000 2010 

2017          

مجموعة 

 إحصائية

2017 

 بعد التصحيح

 354 359 279 165 دمشق

 1018 751 575 688 ريف دمشق

 978 753 791 522 حلب

 553 485 614 667 حمص

 1150 1092 793 645 حماة

 524 539 472 383 الالذقية

 13532 1264 1350 1132 إدلب

 1080 976 1083 941 الحسكة

 1298 916 858 490 دير الزور

 727 752 528 333 طرطوس

 2647 1166 1098 653 الرقة

 846 703 900 612 درعا

 645 663 506 328 السويداء
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 203 296 425 - القنيطرة

 865 702 648 830 سورية

بافتراضاتها وتجاهلها للتغيرات في أعداد السكان،  2018اإلحصائية لعام تشير بيانات املجموعة 

 648والضرر الذي أصاب املستشفيات إلى ارتفاع في متوسط عدد السكان لسرير املستشفيات من 

 للسرير عام 
ً
الرتفاع عدد ، وهي نتيجة طبيعية 2017من املواطنين للسرير عام  702إلى  2010مواطنا

%( بين 17%( في حين نمت أعداد املستشفيات )بتجاهل أضرار الحرب( بنسبة )17السكان بنسبة )

. إال أن تقديرات بيانات أعداد السكان وأعداد املستشفيات بعد التصحيح املشار 2017و 2010عامي 

 للسرير 865ب  2017إلى منهجيته أعاله تبين بأن متوسط عدد السكان للسرير يقدر في عام 
ً
 .مواطنا

، وعلى مستوى املحافظات فقد ارتفعت متوسطات أعداد السكان للسرير بشكل كبير في هذا

)
ً
في بعضها اآلخر، وكانت النتائج متأثرة بعاملين،  بعض املحافظات في حين حافظت على قيمته )تقريبا

الضرر الذي أصاب  والثاني: تغير سكان املحافظة الذي لعب في تشكيله عامل النزوح والهجرة، األول 

 املستشفيات:

 للسرير عام  1264السكان للسرير في محافظة إدلب من ارتفع متوسط عدد  -
ً
مواطنا

 للسرير عام  13532إلى  2010
ً
، كنتيجة لالرتفاع الكبير في عدد سكان 2017مواطنا

يات املحافظة الناجم عن النزوح إليها، والذي قابله انخفاض كبير في أعداد املستشف

 الستهدافها من قبل الجماعات اإلرهابية
ً
 املسلحة. نتيجة

 للسرير، ألن حجم الدمار  2647إلى  1166ارتفع املؤشر من وفي محافظة الرقة  -
ً
مواطنا

أكبر من انخفاض عدد سكان املحافظة الناتج عن النزوح  في املستشفيات وأسرتها كان

 والهجرة.

-  
ً
أكبر من غيرها طوال سنوات الحرب، كمحافظات أما املحافظات التي شهدت استقرارا

دمشق والالذقية وطرطوس والسويداء فقد تحسن املؤشر فيها بالرغم من حدوث 

أكبر  حاالت نزوح إليها من املحافظات األخرى، إال أن نمو أعداد أسرة املستشفيات كان

 من نسب تزايد عدد سكانها.

 في عدد سكانها، قابله دمار أكبر في عدد  -
ً
 كبيرا

ً
وفي محافظة حلب فقد شهدت انخفاضا

  978إلى  573املستشفيات رفع قيمه املؤشر من 
ً
 للسرير.  مواطنا
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 6وفي دراسة أعدتها وزارة الصحة بالتعاون مع  وزارة التعليم العالي ومنظمة الصحة العاملية

في  مة في الجمهورية العربية السوريةالعا املستشفياتملقدمة في ة احول تقييم خدمات الرعاية الطبيّ 

التي استند التقييم فيها على البيانات واملعلومات التي جاء بها نظام الخرائط ملعرفة مدى  2015عام 

تحت رعاية وزارة  (، تمت إدارة عملية تدقيق حسابات املستشفياتHeRAMSتوافر املوارد البشرية )

املستشفيات الجامعة/ املستشفيات العامة( أو وزارة التعليم العالي )مستشفيات الصحة )في

إلى جانب املناقشات املركزة  التعليمية(، باإلضافة للمستشفيات الخاصة/غير الحكومية في سورية،

% من املستشفيات تعمل 49مع أصحاب املصلحة ضمن املنظومة الصحية السورية، حيث تبين أن 

اّصة في محافظات الالذقية وطرطوس والسويداء وبعض من أجزاء محافظات بشكل كامل، وبخ

جزئي وأغلبها  % من املستشفيات بشكل35حمص وحماه وريف دمشق وحلب. بينما يعمل ما نسبته 

 حمص والرقة وحلب ودير الزور.في محافظات 

وهي  2015% عام 29وبلغت نسبة املستشفيات املتوقفة عن تقديم الخدمات الطبية نحو 

نسبة قريبة من نسبة املستشفيات التي تم تقديرها من قبل ُمِعّدي هذه الدراسة حيث بلغت نحو 

املستشفيات التي تم تأهيلها وإعادتها إلى  والفرق يمكن أن يعزى إلى عدد من 2017% في عام 26

بعد  الرقة وريف دمشق ودير الزور وحمص ، وبخاّصة في محافظات2017و 2015الخدمة بين عامي 

 تحرير املناطق التي كانت خارج سيطرة الدولة.

الخارطة التالية جاهزية املرافق الصحية من مستشفيات ومراكز صحية مقترنة وتبين 

، حيث تبين أنَّ جاهزية املراكز 2015بتقديرات عدد النازحين في املناطق واملحافظات السورية لعام 

  824الصحية توزعت وفق اآلتي: 
ً
 فّعاال

ً
 بشكل جزئي، بينما  438 بالكامل، ومركزا

ً
 فّعاال

ً
 465مركزا

 غير فّعالٍّ وخارج
ً
 الخدمة. مركزا

 

 

 

 

                                                           
   =Y-&language=ar565www.moh.gov.sy/Default.aspx?tabidمنشورة على موقع وزارة الصحة  6

http://www.moh.gov.sy/Default.aspx?tabid=565&language=ar-Y
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افق الصحية وفق حالتها العملية لعام (1)الشكل رقم   2015: خارطة توزع املر

 
 

 النازحون في مناطق الدولة
النازحون في املناطق التي تنتشر فيها 

 الجماعات املسلحة الخارجة عن الدولة

النازحون في مناطق انتشار ما يسمى تنظيم 

ولة اإلسالمية في العراق والشام الد

 "داعش"

 15000-0اللون أصفر فاتح:  15000-0اللون زهري فاتح:  15000-0اللون أبيض: 

 50000-15001اللون  أصفر:  50000-15001اللون زهري:  50000-15001اللون رمادي: 

 200000-50001اللون أصفر داكن:  200000-50001اللون زهري داكن:  200000-50001اللون أزرق: 

-200001اللون أزرق داكن: 

500000 
  

   Y-www.moh.gov.sy/Default.aspx?tabid=565&language=arمصدر الخارطة: موقع وزارة الصحة 

 املوارد البشرية الصحية .ب

سكاني طوال األمد نمت أعداد املوارد البشرية في القطاع الصحي بنسب تفوق معدالت النمو ال

، وبالتالي فقد استطاعت سياسة التعليم العالي ردم جزء من الهوة بين 2010و 2000الواقع بين 

http://www.moh.gov.sy/Default.aspx?tabid=565&language=ar-Y
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القطاع الصحي من املوارد البشرية للقطاع، رغم أنها لم تكن كافية لتطوير كفاءة احتياجات 

 ملعايير
ً
العمل املطلوبة التي وضعتها املنظمات الدولية املهتمة  استخدام املرافق الصحية وفقا

 بالقطاع الصحّي حتى يعمل القطاع بكفاءة عالية.

 للطبيب عام مواط 728انخفض متوسط عدد السكان لكل طبيب عام من 
ً
 661إلى  2000نا

 لكل طبيب  1462، كما انخفض متوسط عدد السكان لكل طبيب أسنان من 2010عام 
ً
مواطنا

 لكل 1455، وانخفض متوسط عدد السكان لكل صيدلي من 2010عام 1290أسنان إلى 
ً
 مواطنا

 .2010عام 1246إلى  2000ام صيدلّي ع

ى توفير مؤشرات معيارية ألعداد السكان لكل طبيب ال تتوقف كفاءة وأداء املوارد البشرية عل

أو صيدلّي؛ بل يجب توفير تناسبات معيارية بين هذه الكوادر وكوادر القطاع متوسطة التعليم 

 كاملمرضات واألعمال املخبرية 
ً
 جوهرّيا

ً
لحرب في القطاع، إذ شهد القطاع قبل ا وغيرها، وهذا ُيَعدُّ خلال

 
ً
 كبيرا

ً
 واملخابر. املمرضات وعّمال التصويرفي أعداد  نقصا

( في سورية هذا وقد بلغت نسبة عدد املمر 
ً
 لكل  1.98ضين والقابالت )معا

ً
نسمة؛   1000فردا

وهي نسبة أقل بكثير من املتوسط الذي ذكرته منظمة التعاون االقتصادي  20147ذلك في عام 

  9.1( والذي يعادل OECDوالتنمية )
ً
 .8نسمة 1000ل )دون القابالت( لك ممرضا

 يدل على وجود ممّرَِضين لكل طبيب، بحيث يمكن 
ً
وقد تبنت وزارة الصحة السورية مؤشرا

مقارنة هذا العدد مع األعداد املوجودة في بعض البلدان ضمن املنطقة األوروبية ملنظمة الصحة 

منظمة التعاون  املؤشر يعّد أقل من املتوسط الذي حددتهالعاملية، كروسيا االتحادية، إال أن هذا 

. بيد أن األرقام الحقيقية تشير إلى نسبة عدد 2.89( والذي يعادل OECDاالقتصادي والتنمية )

 وقابلة؛ ذلك في 1.5املمرضين والقابالت بالنسبة لألطباء في سورية التي تعادل بمجملها 
ً
عام  ممرضا

2014. 

خسر القطاع الصحي نسبة كبيرة من كوادره التي كانت أحد أسباب نقص الخدمات الطبية 

طوال األزمة، إذ تشير تقديرات النقابات املعنّية إلى هجرة نحو ثلث األطباء وخمس الصيادلة، في حين 

                                                           
 http://apps.who.int/gho/data/node.main.A1444 ،ستودع بيانات مرصد الصحة العامليم 7
، مؤشرات منظمة التعاون االقتصادي والتنمية. باريس: منشورات منظمة التعاون 2015نظرة على الصحة في عام  8

 .2015تنمية، االقتصادي وال
 املرجع السابق. 9

http://apps.who.int/gho/data/node.main.A1444
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 15بـ  2015ا حتى نهاية عام قدرت منظمة أطباء من أجل حقوق اإلنسان عدد األطباء الذين غادرو 

. هذا 30، واملقدر بـ 2009% من عدد األطباء املسجلين في عام 50، أي ما يعادل 10طبيبٍّ ألف 
ً
 ألفا

( 623التغير أدى إلى ارتفاع متوسط عدد السكان لكل طبيب بشكل كبير طوال سنوات الحرب من )

 للطبيب عام 
ً
 للطبيب عام 769إلى  ) 2010مواطنا

ً
الهجرة  ويعود هذا التراجع إلى201711( مواطنا

وكذلك األمر بالنسبة  اقت معدالتها معدل هجرة السكان.الواسعة لألطباء خارج سورية التي ف

 لطبيب األسنان،  1336إلى  2017ملتوسط عدد السكان لكل طبيب أسنان التي ارتفعت عام 
ً
مواطنا

 للصيدلي 1246في الوقت الذي انخفض فيه مؤشر متوسط عدد السكان للصيدلي من 
ً
إلى  مواطنا

 ألن هجرة الصيادلة كانت بوتيرة أقل من هجرة السكان. 2017عام  781
ً
 ، نظرا

 : تطور متوسطات السكان للكوادر الصحية(3) رقم جدول 

 2000 2010 2017 

 769 661 728 متوسط عدد السكان للطبيب

 781 1246 1455 متوسط عدد السكان لكل صيدلي

 1336 1290 1462 السكان لكل طبيب أسنانمتوسط عدد 

 املركزي لإلحصاء ، املكتب2018-2001املصدر: حسابات الباحثين بناءا على بيانات املجموعات اإلحصائية 

 تشير بيانات املجموعات اإلحصائّية التي استندت إلى بيانات األطباء املسجلين في نقابة األطباء

 للمحافظات السورية )وت
ً
نزوح وهجرة األطباء بين املحافظات  فيوالتي تتجاهل أثر الحرب وزعهم وفقا

أو خارج سورية( إلى تفاوت كبير في التوزع الجغرافي حيث شهدت محافظات دمشق والالذقية 

والسويداء وطرطوس وحمص متوسطات منخفضة ألعداد السكان لكل طبيب صحة عامة، بينما 

رة متوسطات مرتفعة، وهذا الخلل يستدعي سجلت محافظات ريف دمشق ودير الزور والقنيط

إلى ردم فجوة  الجامعي التي لم ترتِق إلى مستوى يؤديالوقوف على دالئله املرتبطة بسياسات القبول 

 التوزع الجغرافي.

 

 

                                                           
10 “Physicians for Human Rights. Syria's neighbors must let doctors practice”, Physicians for Human Rights 

(PHR), 2 February 2016. https://phr.org/news/syrias-neighbors-must-let-doctors-practice/ 
 لبيانات نقابة األطباء في س 2017تم الحساب بناًء على أعداد السكان في املجموعة اإلحصائية لعام  11

ً
 .وريةوعدد األطباء وفقا

https://phr.org/news/syrias-neighbors-must-let-doctors-practice/


   

حّي في سورية اُع الّصِ
َ
 20 الِقط

 

 

 

 

 للمحافظات السورية(2)الشكل رقم 
ا
 2017-2000،: تطور متوسط عدد السكان للطبيب وفقا

 

 2018-2001املصدر: بيانات املجموعات اإلحصائية 
ا
عداد السكان التي تتجاهل تغيرات األزمة، أل ، وفقا

افر بيانات حول توزع األطباء في ظل الحرب حتى ناألطباء، باء املسجلين في نقابة وأعداد األط لجأ إلى ول تتو

 تصحيح متوسط عدد السكان للطبيب.

 

الصيادلة بين املحافظات بما يتوافق مع أعداد السكان فيها شهده تمايز أكبر في توزع السكان 

 لكل  144نحو  2017فظة دمشق عام متوسط عدد السكان لكل صيدلي حيث سجل في محا
ً
مواطنا

 صيدلي. مواطنين لكل 2704صيدلّي، ويرتفع في محافظة حلب إلى 

  

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2000

متوسط عدد السكان للطبيب 

2000 2010 2017



   

حّي في سورية اُع الّصِ
َ
 21 الِقط

 

اقع بين : متوسط عدد (3)الشكل رقم   2017و 2000السكان للصيدلي بين املحافظات السورية في األمد الو

 

ظة أن محافظة القنيطرة مشمولة مع محافظة مع مالح 2018-2001املصدر: بيانات املجموعات اإلحصائية 

اقعي  ةريف دمشق لنتشار تجمعات النازحين منها في ريف دمشق. وتنطبق املالحظة الخاصة بتوزع األطباء وو

.
ا
 توزعهم على الصيادلة أيضا

 

 املؤشرات الصحية .3

كانت سورّية قبل الحرب تصّنف في إطار الّدول االنتقالّية على مستوى املراضة، أو في فئة 

%( من إجمالّي 60إذ إنَّ مجموعة األمراض املزمنة تتسّبب بنحو )الدول ذات العبء املرض ي املزدوج، 

%( والحوادث 25) املعدية، وأمراض األمومة والطفولة بنحوالعبء املرض ي، بينما تتسّبب األمراض 

 %(. ويتضح من ذلك أن سورية واجهت طوال15الخارجية بنحو )واإلصابات نتيجة األسباب 

 لنظامها الصحي
ً
 كبيرا

ً
 لألمراض يمثل تحديا

ً
 ثالثيا

ً
، السنوات العشر األولى من األلفية الثالثة عبئا

ر 
ّ
ها. وقد كانت وضعية سورية حينها مثل وضعية الدول النامية األخرى ولشروط أمن اإلنسان التي يوف

 من العبء 
ً
 ملحوظة

ً
ل نسبة

ّ
من حيث إن األمراض املعدية وأمراض األمومة والطفولة كانت تمث

 
ً
 متزايدا

ً
 املرض ي. لكنها على عكس هذه الدول، واجهت عبئا

ً
ردا

ّ
 من األمراض املزمنة والحوادث.  ومط

في مقّومات تحسين مؤشرات الصحة، فالّدمار الواسع في البنى التحتية أثرت الحرب بشّدة 

الصحية، وتراجع حجم املوارد البشرّية نتيجة للهجرة، وانخفاض حجم استثمارات القطاع واالرتفاع 

الكبير في أسعار الخدمات الصحّية وتراجع دخول األسر وتوجيه معظم إنفاقها نحو السلع 

تراجع إمكانات الوصول إلى الخدمات  وبخاّصة الغذائية، كّل ذلك أّدى إلىاألساسية والخدمات 
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الصحية، إضافة إلى صعوبة الوصول إليها في أحيان كثيرة، وقد فاقم الوضع، صعوبات التنقل، 

حدثت جراء الحرب ما يعني أن هنالك وارتفاع التكاليف. عدا عن عمليات النزوح واللجوء الكبيرة التي 

يمات اللجوء والنزوح من املرض ى واملصابين يعيشون في ظروف صعبة وقاسية، وفي مخ مئات اآلالف

، إذ ال تتوافر مقومات الرعاية الصحية، وبخاّصة يزداد الوضع
ً
 ما  سوءا

ً
الصحة اإلنجابية، وغالبا

 إلى أعداد كب
ً
. إضافة

ً
 على صحة األم والطفل معا

ً
يرة تتم الوالدات في ظروف استثنائية قد تشكل خطرا

 من املصابين بأنواع مختلفة من اإلعاقة والذين يحتاجون إلى عناية خاصة.

 دل الوفيات العام والعمر املتوقعمع .أ

، وقد 2010و 2000باأللف بين عامي  4.1باأللف إلى  4.4انخفض معدل الوفيات العام من 

تنفسية، ومن ثم وفيات كانت األمراض املعدية هي املسبب األول للوفاة تلتها األمراض اإلنتانية وال

 الوفيات الناجمة عن الحوادث والعوامل الخارجية.
ً
 األمهات واألطفال، وأخيرا

وقد انعكس انخفاض معدالت الوفيات بشكلٍّ إيجابّي على معدالت البقاء على قيد الحياة، 

 .2010سنة عام  72.5إلى  2000عام سنة  71حيث ارتفع مستوى توقع الحياة عند الوالدة من 

 باأللف( عام 10.9سنوات الحرب  ليصل إلى ) طوالارتفع معدل الوفيات العام بصورة كبيرة 

، هو ارتفاع الوفيات الناجمة عن األزمة بشكل األول ويعزى هذا االرتفاع الحاد إلى عاملين: ، 201412

ارتفاع ، هو والثاني%( من إجمالي الوفيات، 85وفيات ناجمة عن العنف ( والتي شكلت نحو )مباشر )

%( من إجمالي 15نحو ) )االعتيادية( والتي شكلت الوفيات الناجمة عن مسببات الوفاة الخمسة

بشكل كبير بنقص الخدمات الصحية الناجمة عن تضرر مقومات عمل الِقطاع  الوفيات التي تأثرت

 باأللف ( 8.1ليصل إلى حدود ) 2017)التي سبق تحليلها(، انخفض هذا املعدل عام 
ً
را
ّ
بتراجع  متأث

 .13معدالت الوفيات الناجمة عن الحوادث وبخاّصة تلك الناجمة عن القتل بشكل أساسٍّ 

يعتمد قياس العمر املتوقع باالعتماد على جداول الحياة التي تتطلب تتبع فوج سكاني معين، 

 وبالتالي فإنَّ 
ً
وفي  عملية الحساب تحتاج إلى أعداد الوفيات أحادية السّن للسكان التي تحدث سنويا

ضوء غياب هذه البيانات والتي تعّد إحصاءات األحوال املدنية أو التعداد العام للسكان واملساكن 

                                                           
 .، املكتب املركزي لإلحصاء2014مسح حالة السكان لعام  12
ملدنية في بعض املحافظات إلى عدد الوفيات املسجلة في سجالت األحوال ا 2018أشارت بيانات املجموعة اإلحصائية لعام  13

 باأللف. 2.9التي يمكن بوساطتها حساب معدل الوفيات العام بحدود 
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مصدرها، فقد لجأ الباحثون إلى املنهجية التالية في محاولة ملعرفة العمر املتوقع عام كوسطي أمد 

 :2017و 2011الحرب الواقع بين 

تل التي تضمنتها التقارير الدولية، وهي املنهجية على أعداد الوفيات بسبب القتعتمد  -

أعداد قريبة من بعضها، إذ يشير البنك الدولّي إلى أن عدد وفيات القتل منذ بداية 

  430وصل إلى نحو  2017الحرب وحتى نهاية عام 
ً
 ألف مواطن، وهو العدد نفسه تقريبا

ملباشرة الناجمة الذي أعلنته األمم املتحدة. ويضاف إليه العدد اإلضافي للوفيات غير ا

عن نقص الخدمات، وضعف إمكانية الوصول إليها، وهي كانت على شكل وفيات أمهات 

 ملعدالتها التي سيتم الحديث 
ً
او أطفال أو وفيات أمراض مزمنة أو غيرها واملقدرة وفقا

 ألف حالة وفاة. 274التنموّية للقطاع بحدود باملؤشرات عنها ضمن القسم الخاص 

 24 يصل إلى نحو للسكان الذين قتلوا أثناء الحربتفترض املنهجية أن وسطي العمر  -

 من تقاطع عدد من املصادر الدولية. 
ً
 سنة، وهي نسبة محسوبة أيضا

القتل أو نقص  مات بسبب عمليات مناب عدد السنوات التي خسرها كل ويتم حس -

 الخدمات.

وبالتالي العدد الكامل لسكان سورية تستخدم املنهجية عدد السكان املفترض لسورية،  -

 . 2018من املجموعة اإلحصائية لعام 

حساب وسطي عدد سنوات الفقد لكل مواطن سورّي، ويتم  بوساطة البياناتيتم  -

 عام 
ً
 ومقدرا

ً
 .2010طرحها من العمر املتوقع عند الوالدة الذي كان سائدا

  68.6نحو  2017الوالدة لعام يتبين بتطبيق املنهجية، أنَّ العمر املتوقع عند 
ً
 سنة، وهو تقريبا

 عام 
ً
 .1993العمر املتوقع الذي كان سائدا

 صحة ووفيات األطفال .ب

الصحي على املؤشرات التنموية للقطاع طوال انعكس تحسن بعض مقّومات عمل القطاع 

أن  مع ارتفاع في بعض مؤشرات تلقي الخدمات الصحية، في حين 2011و 2000األمد الواقع بين 

مؤشرات صحية أخرى تراجعت وأدت إلى ارتفاع بعض أنواع معدالت الوفيات، حيث انخفض معدل 

حين ارتفع معدل وفيات  باأللف في األمد نفسه. في 17.9باأللف إلى  18.1وفيات األطفال الرضع من 

 الرتفاع نسبة األطفال قصيري القا 21.4إلى  20.2األطفال دون الخامسة من 
ً
% 9.1مة من باأللف نظرا
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%. 76.3% إلى 88%، وانخفاض نسبة األطفال الذين استكملوا اللقاحات املقررة من 12.7إلى 

 .14% 5.7% إلى  3.7وانخفاض نسبة األطفال دون الخامسة ناقص ي الوزن من 

هذا، ولعله جدير باملالحظة، أنَّ الخلل الجغرافي املتمثل في سوء توزيع الخدمات الصحية 

 وعدم عدالة الخارطة الصحية والتفاوت الذي شهدته املحافظات السورية في ما يتعلق 
ً
جغرافيا

حافظات الصحي قد أسهم إلى حّدٍّ كبير في تفاوت معدالت الوفاة بين املبالبنى التحتية والكادر البشري 

باأللف ملعدل  3.2السورية، إذ شهدت محافظة طرطوس معدالت وفيات منخفضة وصلت إلى نحو 

باأللف ملعدل وفيات  17.8وفيات األطفال دون الخامسة. كما سجلت محافظة حمص معدل وفيات 

 باأللف في كل 28الزور ودرعا أعلى معدل بحدود  األطفال دون الخامسة. بينما سجلت محافظتا دير

 منها.

 2وفيات األطفال الرضع  سجلت محافظتا طرطوس والسويداء أخفض معدالتفي حين 

 باأللف. 25حماه أعلى معدل بحدود باأللف على التوالي، وسجلت محافظة  9باأللف و

( 27( باأللف إلى )17.9هذا، وطوال سنوات الحرب ارتفع معدل وفيات األطفال الرضع من )

. وُيَعّد الخداج الذي يتضمن الشدة التنفسية أهم سبب للوفيات 2015و 2010باأللف بين عامي 

َدان، ويأتي في الدرجة الثانية إنتان الدم عند الوليد، أما التشوهات الوالدية ف
ْ
لدرجة تأتي في اعند الِول

أسباب الوفيات عند األطفال فوق األربعة أسابيع ودون الخمس سنوات هو  أهمُيَعّد الثالثة. في حين 

ة هذه تشوهات الوالدية، تليها اإلنتانات التنفسية ومنها ذات الرئة، وتأتي اإلسهاالت في املرتبة الثالثال

املسببات التي سادت في تلك املّدة، وأثرت بشدة في ارتفاع معدل وفيات الرضع. وقد تأثرت هذه 

 طوال
ً
 كبيرا

ً
خدمات املناسبة الحرب، بسبب ضعف االستجابة الفورية لتقديم ال املسببات تأثرا

 لحساسية هذه 
ً
وصعوبة الوصول إلى املرافق الصحية في بعض املناطق. لتقديم عناية سريعة نظرا

 عام  اجتها إلى الخدمات الطبية بسرعة.الفئة العمرية وح
ً
مع انخفاض  2017هذا الوضع تغير قليال

( باأللف وهذا التحسن كان سببه الرئيس هو استقرار األوضاع األمنية 25.7معدل وفيات الرضع إلى )

في بعض املناطق وتحسن في إمكانية وصول سكانها إلى املرافق الصحية الذي ترافق مع ارتفاع ملحوظ 

 اض.ة األطفال املحّصنين ضد األمر في نسب

 طوال سنوات الحرب شهد معدل 
ً
 كبيرا

ً
وفيات األطفال دون الخامسة من العمر ارتفاعا

باأللف( عام  32إلى حدود ) 2010باأللف( عام  21.4الخمس األولى، إذ ارتفعت قيمة املؤشر من )

                                                           
 .2010و 2001املسوح الصحية األسرية لعامي  14
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 كنتيجة ملفرزات الحرب وتأثيراتها السلبّية في خدمات الرعاية الصحية بمفرداتها املختلفة 2015

هشاشة األمن الغذائي لألسر السورية وإمكانات الوصول لألسر في  وارتفاع معدالت الفقر وتأثيرها في

وانخفضت قيمة املؤشر حتى  2015املناطق غير املستقرة إلى الخدمات الطبية. تغير الوضع بعد عام 

 الستقرار بعض املناطق وتحسن إمكان 28.1إلى حدود ) 2017وصل عام 
ً
ات الوصول إلى باأللف( نظرا

 الخدمات الطبية وتحسن األوضاع التغذوية لألطفال. 

 2017-2000تطور معدلت وفيات األطفال وبعض نسب التلقيح  (4) رقم جدول 

 2017 2015 2010 2000 السنة

 25.7 27 17.9 18.1 )باأللف( معدل وفيات األطفال الرضع

 28.1 32 21.4 20.2 الخامسة )باأللف(معدل وفيات األطفال دون 

نسبة اللقاحات األساسية التي يتلقها األطفال دون سن الخامسة 

)%( 
87 99 66 82 

 83 71 99 89 نسبة األطفال في عمر سنة واملحصنين ضد الحصبة جرعة أولى )%(

نسبة األطفال من عمر سنة واملحصنين ضد الحصبة جرعة ثانية 

)%( 
87 99 64 68.6 

رات ، التقرير الوطني األول للتنمية املستدامة ملؤش2010و 2001املصدر: نتائج املسح الصحي األسري لعامي 

 .2017، وتقديرات منهجية ملعدلت الوفيات لعام 2015

 فقبل الحرب كانت نسبة التغطية 
ً
 كبيرا

ً
شهدت معدالت حصانة األطفال ضد األمراض تدهورا

 باللقاحات 
ً
املحافظات، وانخفضت هذه النسب ملعظم  % في معظم100-90تتراوح بين بأنواعها كافة

% في محافظات حمص وحلب وإدلب ودير الزور وحماه ودرعا وريف 70% و50األنواع لتتراوح بين 

دمشق، نتيجة لعدم املقدرة على الوصول إلى هذه املحافظات من جهة والنقص في بعض أنواع 

 من جهة أخرى. منها اللقاحات وبخاّصة املستورد

تتعدد اللقاحات املستخدمة لتحصين األطفال من املرض والوفاة مثل: الحصبة، والحصبة 

األملانية، وشلل األطفال، واللقاح الثالثي )الدفتريا، والكزاز، والشاهوق(، والنكاف وااللتهاب الرئوي 

والسل وغير ذلك. وبلغت  الناجم عن املستدمية النزلية واإلسهال والتهاب السحايا، والتهاب الكبد

إال أن مفرزات الحرب  2010% في عام 99-90نسبة األطفال املحصنين ضد هذه األمراض بين 

واإلجراءات االقتصادية القسرية أحادية الجانب على مقومات التنمية، ومنها مقومات عمل القطاع 
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ض املناطق غير املستقرة الصحي وتضرر معامل األدوية املحلية وصعوبة الوصول إلى األطفال في بع

%( من إجمالي 66إلى ) 2015أدى إلى انخفاض نسبة األطفال املحصنين ضد هذه األمراض في عام 

 %(.82إلى حدود ) 2017وتحسنت عام األطفال دون الخامسة من العمر 

إنَّ أغلب الوفيات الناجمة عن الحصبة تحدث نتيجة ملضاعفات املرض، وإصابة األطفال دون 

. وتؤدي نحو )سن الخ
ً
%( من حاالت الحصبة إلى الوفاة لدى 10امسة من العمر أمر أكثر شيوعا

الفئات السكانية التي ترتفع فيها معدالت سوء التغذية، وتنقص فيها فرص الحصول على الرعاية 

الصحية، وتتكّون لدى األشخاص الذين يتعافون من الحصبة مناعة تدوم مدى الحياة. قد تراجعت 

%( 71إلى ) 2010%( عام 99طفال الذين تم تحصينهم ضد الحصبة حسب بطاقاتهم من )نسبة األ 

، ويعود هذا التراجع بوجه خاص إلى إمكانات الوصول إلى األطفال في بعض املناطق من 2015عام 

رت في توافرجهة، وإلى اإلجراءات 
ّ
ارتفعت النسبة وكفاية اللقاحات من جهة أخرى.  القسرية التي أث

كمية  %( نتيجة لتحسن إمكانات الوصول إلى األطفال في بعض املناطق وتوافر83إلى ) 2017عام 

 أكبر من اللقاحات.

%( 13.2، وارتفعت هذه النسبة إلى )2010%( عام 10.3بلغت نسبة املواليد ناقص ي الوزن )

ر هذه النسبة، وكذلك العوامل ا2015عام  لصحية . وللعوامل النفسية لألم دور كبير في تغيُّ

بشكل والتغذوية، التي تأثرت مقوماتها كافة ونتيجة لتحسن بعض هذه املسببات انخفضت النسبة 

 .2017%( عام 12.9طفيف إلى )

رت دراسة تقدير حالة سوء التغذية لدى األسر السورية التي نفذتها وزارة الصحة في عام قّد 

 بلغ 59-6، بأن نسبة انتشار الهزال والتقزم بين األطفال بعمر 2016
ً
%(، على 12.7%( و)2.2ت )شهرا

وقد بلغ  %(. هذا4.9) لألطفال للعمر نفسهالتوالي، في حين بلغت النسبة املئوية النتشار نقص الوزن 

( ) 59-6معدل انتشار فقر الدم لدى األطفال )
ً
%(، أما لدى النساء في سن اإلنجاب عدا 25.9شهرا

 أنَّ معدل انتشار نقص 24.5بلغ معدل فقر الدم )الحوامل، فقد 
ً
%(. وبينت نتائج الدراسة أيضا

رس، إنما بلغت نسبة %(، في حين لم يشاهد عوز شديد في اليود بين طالب املدا8.7فيتامين )أ( نحو )

 %( على التوالي.27.7%( و)12.99العوز املتوسط والخفيف باليود )
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 2016مؤشرات الحالة التغذوية لدى األطفال للعام : (5) رقم جدول 

 نسبة التغير املؤشر

  59-6انتشار الهزال بين األطفال بعمر 
ا
 2.2 شهرا

  59-6بعمر  انتشار التقزم بين األطفال
ا
 12.7 شهرا

  59-6انتشار نقص الوزن بين األطفال بعمر 
ا
 4.9 شهرا

  59-6انتشار فقر الدم بين األطفال بعمر 
ا
 25.9 شهرا

 24.5 انتشار التقزم بين النساء في سن اإلنجاب عدا الحوامل

 8.7 معدل انتشار نقص فيتامين أ

 معدل انتشار نقص اليود بين طالب املدارس

 0 عوز شديدنسبة 

 12.9 نسبة عوز متوسط

 27.7 نسبة عوز خفيف

 

 تصحة ووفيات األمها .ج

ر 
ّ
، فيهاتتأثر حالة الصحة اإلنجابية بحالة املجتمع االجتماعية والثقافية واالقتصادية كما تؤث

 بانتشار األمية والبطالة وبتقاليد املجتمع وعاداته ومعتقداته وقيمه. كما تتأثر با
ً
لبيئة فهي تتأثر سلبا

 مكانة املرأة في املجتمع. وف
ً
ي كثير األسرية والعالقات املتشابكة بين أفرادها. ومن العوامل املؤثرة أيضا

وارد العائلية وبالحصول على الرعاية من املناطق تتعرض النساء للتمييز في ما يتعلق بتوزيع امل

من حقوق اإلنسان كما جاء في تعريف "منظمة الصحة  أساسالصحية. وبما أن الصحة هي حّق 

.
ً
 العاملية" فإن الصحة اإلنجابية هي حق أيضا

 ال يتجزأ من خدمات الصحة اإلنجابية. وهو ترجمة فرعية  وُيَعدُّ مصطلح
ً
)األمومة اآلمنة( جزءا

 نموذجية ملفهوم األمن الصحي في مجال األمومة. وتقوم األمومة اآلمنة على أربعة أعمدةٍّ أساسيةٍّ هي:

ن من التخطيط لتوقيت حاالت الحمل وعددها  -
ّ
تنظيم األسرة وتوفير الخدمات التي تمك

 ينها؛واملباعدة ب

ر عن  -
ّ
الرعاية قبل الوالدة للوقاية من املضاعفات حيثما أمكن ذلك، وضمان الكشف املبك

 مضاعفات الحمل ومعالجتها؛

 الوالدة النظيفة املأمونة وتأمين رعاية ما بعد الوضع لألم والطفل؛ -
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 الرعاية الوالدية األساسية لحاالت الحمل ذات الخطورة العالية. -

نجابية على ضرورة تحقيق العدالة في إيصال الرعاية الصحية إلى وترتكز مبادئ الصحة اإل 

، وعدم تركيز أي من املوارد البشرية واملادية في موق
ً
ع الجميع بمن فيهم الفقراء واملناطق األقل نموا

القمة من نظام الرعاية الصحية، وضرورة إعادة توزيعها بين املناطق املحيطية واملجتمعات التي 

توفير نظام إحالة فّعال وإجراءات عملياتية معينةٍّ مناسبة،  ويسهمسكان )الالمركزية(. يعيش فيها ال

 إلى تدريب العاملين على املهام املختلفة، في تحسن مؤشرات الصحة اإلنجابية على مستوى 
ً
إضافة

 الكمية والنوعية.

موع النساء %( من مج51) سنة( ما نسبته 49 -15شكلت النساء في مرحلة النشاط اإلنجابي )

السنوات العشر التي سبقت الحرب. وهي نسبة مرتفع تشير إلى ضرورة تلبية  طوالة في سوري

 لفئة من خدمات الصحة اإلنجابّية.احتياجات هذه ا

رٍّ إيجابّيٍّ في املعارف واملواقف 
وتشير بيانات الصحة اإلنجابية قبل الحرب إلى حدوث تغيُّ

يساعد التباعد بين الحمول على إعطاء فرصة للطفل للنمو  إذواملمارسات لوسائل تنظيم األسرة، 

بشكل جيد، وكذلك إعطاء فرصة لألم إلعادة بناء جسمها واحتياجاته األساسية الستقبال الحمل 

التالي، كما أنَّ ارتفاع نسبة استخدام وسائل تنظيم األسرة يعكس زيادة في الوعي الصحي لدى 

هذه الخدمة بالشكل املطلوب. تدل املؤشرات  توافروكذلك مدى السيدات املتزوجات في املجتمع، 

%( في عام 59.3إلى ) 2000%( في عام 46.5إلى ارتفاع نسبة استخدام وسائل تنظيم األسرة من )

جرى على أيدي صحية مؤهلة من 2010
ُ
إلى  2000% عام 87 نحو، كما ارتفعت نسبة الوالدات التي ت

شهدته نسبة الحوامل اللواتي يحصلن رعاية صحية أثناء الحمل  ، وارتفاع ملحوظ2010% عام 96.5

هذا التحسن أدى إلى انخفاض في معدل وفيات األمهات من  طوال املّدة نفسها.% 87% إلى 71من 

حالة وفاة لكل مئة ألف والدة حية، إال أن هذا االنخفاض ال  52لكل مئة ألف والدة حية إلى  65.4

 وعدم عدالة يخفي حقيقة الخلل الجغراف
ً
ي املتمثل في سوء توزيع الخدمات الصحية جغرافيا

الخارطة الصحية والتفاوت الذي شهدته املحافظات السورية في ما يتعلق بالبنى التحتية والكادر 

 على املؤشرات التنموية للقطاع الصحي 
ً
 مباشرا

ً
في  وأسهمالبشري الصحي الذي انعكس انعكاسا

 في معدالت الوفاة بين املحافظات السورية ومنها وفيات األمهات، إذ تفاوتها. وقد سبب ذلك تفاو 
ً
تا

لكل مئة ألف والدة حية. كما  33.1منخفضة وصلت إلى نحو شهدت محافظة دمشق معدالت وفيات 

لكل مئة ألف والدة حية، بينما  35.1سجلت محافظة طرطوس معدل وفيات أمهات وصل إلى نحو 
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 وفاة لكل مئة ألف والدة حية، 78.1ى حدوده في الرقة بحوالي سجل معدل وفيات األمهات أعل

الدة لكل مئة ألف و  70.2لكل مئة ألف والدة حية و 72.1وريف دمشق  وسجلت محافظتا الحسكة

 حية على التوالي.

 من )
ً
 كبيرا

ً
%( عام 87شهدت نسبة الحوامل اللواتي تلقين رعاية صحية سابقة للوالدة تراجعا

، ويعود سبب التراجع إلى الضرر الواسع في البنى التحتية للصحة 2015%( عام 62إلى ) 2010

وفي عام  .املستقرة، من جهة أخرى اإلنجابية من جهة، وعدم املقدرة على الوصول في املناطق غير 

%(. وتراجعت معدالت استخدام 67تحسنت نسبة الحوامل املتلقيات للرعاية الطبية إلى ) 2017

اع بسبب نقص املتاح منها وارتف 2015و 2010% بين عامي 45% إلى 54وسائل تنظيم األسرة من 

 في املرافق الصحية، وفيبمعظمها التكاليف التي أصبحت 
ً
 بعد أن كانت تقدم مجانا

ً
 شخصّيا

ً
 إنفاقا

 لتصل إلى نحو 2017عام 
ً
 %.47 ارتفعت النسبة قليال

 شهد معدل وفيات 
ً
 2011( حالة وفاة في عام 52) مناألمهات منذ بداية الحرب السورية ارتفاعا

 بضعف خدمات الصحة اإلنجابية ، 201515( حالة وفاة لكل مئة ألف والدة حية في عام 67إلى )
ً
متأثرا

ملنشآت الصحّية، ونقص األدوية الناجم عن توقف معظم اإلنتاج التي سببها ضرر البنى التحتية وا

 في مستلزمات اإلنتاج، كما املحلي بسبب منعكسات الحرب 
ً
ر سلبا

ّ
الداخلية والخارجّية، األمر الذي أث

انخفض  2017إلى الخدمة الصحية. في عام  أنَّ األوضاع األمنّية في بعض املناطق منعت من الوصول 

 66.1ات إلى حدود )معدل وفيات األمه
ً
( وفاة لكل مئة ألف والدة حية. هذا االنخفاض لم يكن مترافقا

 بارتفاع معدالت الزواج املبكر وحاالت 
ً
بقدر تحسن الخدمات الطبية للصحة اإلنجابية وبقي متأثرا

 في مناطق انتشار املجموعات املسلحة ومخيمات النزوح. وبخاّصةالوالدات الخطرة، 

 

 

 

 

 

                                                           
 إلى مؤشرات العوامل املسببة لوفيات األمهات كنسبة النساء التي تلد على أيد صحية مؤهلة ونسبة 15

ً
 تقدير نموذجي استنادا

 الحمول عالية الخطورة ونسبة االحتياجات غير امللباة من وسائل تنظيم األسرة وغيرها...
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 2015-2010: تطور املؤشرات الرئيسة للصحة اإلنجابية (6) رقم جدول 

 2017 2015 2010 2000 املؤشر

 66.1 67 52 65.4 معدل وفيات األمهات )لكل مئة ألف ولدة حية(

 67  62 87  71 نسبة الحوامل اللواتي يحصلن رعاية صحية أثناء الحمل )%(

 81.2  81 96.2  87 تحت إشراف عناصر صحية مدربة )%(نسبة الولدة التي تتم 

 47 45 53.9 46.5 نسبة استخدام وسائل تنظيم األسرة )%(

 2017، وتقديرات منهجية من قبل الباحثين لعام 2015و 2010بيانات وزارة الصحة لعام  :املصدر

 إلصابات الناجمة عن عوامل خارجيةوفيات الحوادث وا .د

احتلت الحوادث بأنواعها املختلفة املرتبة الرابعة بين العوامل املسببة للوفاة قبل الحرب فقد 

%( من إجمالي الوفيات وهي نسبة مرتفعة ناجمة بشكل أساسٍّ عن وفيات حوادث 3تسببت بنحو )

من العوامل املرتبطة بأمان الطرق واملركبات وضوابط السير  %(التي تحكمها جملة3.7السير )

 .16%( من إجمالي الوفيات1أخالقيات القيادة، في حين كانت حوادث القتل بحدودها الدنيا. )و 

انخفضت نسبة وفيات حوادث السير من إجمالي الوفيات الواردة في املجموعات اإلحصائية 

%( من إجمالي عدد حاالت الوفاة، بينما سجلت أعداد الوفيات 2.3لتشكل نحو ) 2011-2018

 ال
ً
 كبيرا

ً
عن  2011%( عام 2145بحدود ) طوال سنوات الحرب، إذ ارتفعتناجمة عن القتل ارتفاعا

. وفي عام 2013% عام 36.6%، ثم بمعدل 361.6بمعدل  2012، وتابعت ارتفاعها عام 2010عام 

، بلغ معدل الوفيات بسبب العنف ذروته، ثم عاد وانخفض بمعدل  2013
ً
% عام 56.1تحديدا

 .201517% عام 67.4دل ، وبمع2014

ة هذه االرتفاعات هي في أعداد الوفيات املسجلة واملعلن عنها، إال أنَّ تقديرات املنظمات الدولي

ألف حالة وفاة، وبالتالي هذه املؤشرات ترفع وفيات  500تشير إلى أعداد أكبر بكثير وصلت إلى نحو 

 حرب.ال الحوادث إلى املسبب األول للوفاة في سورية طوال سنوات

 األمراض املزمنة .ه

األمراض املزمنة قبل الحرب، إذ شكلت احتلت االحتشاءات ونقص التروية القلبية قمة 

%( من 49.2السبب األول للوفيات في سورية إذ بلغت نسبة الوفيات نتيجة اإلصابة بهذه األمراض )

                                                           
 .2010-2000وسطي فترة اإلحصائية كتم الحساب بناًء على بيانات الوفيات في املجموعات  16
 .2018 ،التقرير الوطني األول للتنمية املستدامة، هيئة التخطيط والتعاون الدولي 17
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رد في عوامل2008مجمل الوفيات في عام 
ّ
الخطورة املرتبطة بهذا املرض،  ، ويعزى ذلك إلى االرتفاع املط

مثل: التدخين وارتفاع الشحوم في الدم وفرط التوتر الشريانّي، باإلضافة إلى ضغوط الحياة والسمنة 

%( من 11.1وقلة الحركة. وتأتي اإلنتانات الحادة للجهاز التنفس ي في املركز الثاني مسببة نحو )

، وبخاّصة بينالوفيات، ويتركز تأثير هذا املرض في املجموعات 
ً
 والكبيرة جدا

ً
 العمرية الصغيرة جدا

وتحتل  %( من إجمالي الوفيات.6.7األطفال تحت سن الخامسة. في حين تتسبب األورام في ما نسبته )

  حوادث السير املرتبة الرابعة.

 ملسبباتها 
ً
 طواللم يستطع نظام املعلومات الصحية توفير بيانات حول توزع الوفيات تبعا

أتاح بيانات حول نسب اإلصابة باألمراض  2018لحرب، إال أن املسح الديموغرافي لعام سنوات ا

%، وترتفع هذه النسبة في 14.6تبين أن نسبة السكان املصابين بأمراض مزمنة بلغت  إذاملزمنة، 

% 11% في حين أنها تتضاءل إلى نحو 20% وفي دمشق إلى ما يزيد عن 22محافظة السويداء إلى حدود 

 كل من محافظتي حماه والحسكة.في 

 : نسبة السكان املصابين بأمراض مزمنة في املحافظات(7) رقم جدول 

 % العدد املحافظة

 20.2 358435 دمشق

 12.1 209551 مدينة حلب

 14.6 534430 ريف دمشق

 13.5 188861 حمص

 10.9 194470 حماة

 17.8 242446 الالذقية

 11.2 152584 الحسكة

 14.2 147379 طرطوس

 13.6 100559 درعا

 21.9 102090 السويداء

 16.5 6693 القنيطرة

 14.6 2237498 املجموع
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 مؤشرات الغذاء .و

 اإلمكانية بتوافر 18الغذائي املتحدة )الفاو( األمن لألمم والزراعة األغذية منظمة عرفت

 يؤمن الذي والصحي الكافي الغذاء على للحصول  كافةللبشر  االجتماعية-واالقتصادية الفيزيائية

 الصحية.  بفعاليات الحياة للقيام الضرورية الغذائية العناصر

استطاعت سورية قبل الحرب تحقيق حدود جيدة من مقومات األمن الغذائي، بفضل برامج 

استصالح األراض ي،  الرّي الواسعة، والتوسع في زراعة األراض ي القابلة للزراعة، والبرامج الضخمة في

أشار التقرير الوطني األول للتنمية املستدامة إلى  إذوغير ذلك من سياساتٍّ متعلقة بالزراعة، 

إلى 1997%( عام 2.2انخفضت من ) إذنجاحات تحققت على صعيد خفض نسبة الفقر الغذائّي، 

عته مفرزات . ويقوم أحد األشكال الجديدة لقياس الفقر املدقع الذي استد2010%( عام 1.1)

الحرب على قياس مؤشرات ومستويات األمن الغذائي األسرّي التي أشارت إلى تأثير واسع للحرب على 

 على ما سبق ذكره، يشير تقرير األمن الغذائي األسري إلى أن نحو ثلث 
ً
أحوالها الغذائية. وتأكيدا

%( ممن 51.6صف بقليل )%( هم فاقدون ألمنهم الغذائي، يضاف إليهم أكثر من الن33.4السوريين )

 لسوريين يتمتعون باألمن الغذائي.%( فقط من ا15.6) أنَّ هم معرضون لفقدان األمن الغذائي، أي 

أما على مستوى جغرافيا األمن الغذائّي، فيشير التقرير إلى أنَّ هناك أربع محافظات تزيد فيها 

 عن املستوى اإلجمالّي للقطر البالغ )
ً
%(، وتأتي في مقدمتها دمشق 15.6نسبة األسر اآلمنة غذائيا

فيها نسبة  والالذقية، تليهما السويداء وبدرجة أقل حمص. وباملقابل، هناك خمس محافظات ترتفع

 مقارنة باملستوى اإلجمالي للقطر البالغ )
ً
%(، تأتي في مقدمتها محافظة 33.4األسر غير اآلمنة غذائيا

 عن النصف، تليها 
ً
حلب وحماة حيث  محافظتاالحسكة التي تزيد فيها نسبة األسر غير اآلمنة غذائيا

 ما تقترب فيهما نسبة األسر غير اآلمنة من النصف، ثم القنيطرة ودرع
ً
ا بنسبة أسر غير آمنة غذائيا

 في مختلف 46.4-44.8بين )
ً
%( من مجموع األسر في كل محافظة. غير أن ما هو أكثر انتشارا

%( كما 40.2املحافظات السورية هي نسبة األسر املعرضة لفقدان أمنها الغذائي، فهي ال تقل عن )

لكنها تقترب في العديد من املحافظات  %( في محافظة الالذقية،64.5هو الحال في درعا، وتصل إلى )

 . 19%(51.1من نسبة نصف األسر لتقترب من املستوى اإلجمالي للقطر البالغ )

                                                           

 لفاو.ا-األغذية والزراعة لألمم املتحدة، منظمة 2009حالة انعدام األمن الغذائي في العالم 18
 .2015نتائج مسح األمن الغذائي األسري، برنامج األغذية العاملي،  19



   

حّي في سورية اُع الّصِ
َ
 33 الِقط

 

 تشير بيانات مسح األمن الغذائّي األسرّي الثاني الذي أجراه املكتب إلى أن 2017وفي عام 

. وأن 23.3
ً
ذه األسر معرضة النعدام % من ه45.5% من األسر السورية املشمولة باملسح آمنة غذائيا

 % من هذه األسر معدومة األمن الغذائي.32.2األمن الغذائّي، كما أن 

تبين أن نسبة األسر التي عانت من انعدام األمن الغذائي  2015وبالتالي فإن املقارنة مع عام 

، كما 2017%( عام 32إلى ) 2015%( عام 33قد انخفضت بمقدار نقطة مئوية واحدة من )

%( 51ة بانخفاضها من )املعرضة منها النعدام األمن الغذائي بمقدار ست نقاط مئوينسبة  انخفضت

  طوال املدة نفسها. انخفاض هاتين النسبتين قابلة لالرتفاع في%( 45إلى )
ً
نسبة األسر اآلمنة غذائيا

 .2017و 2015%( بين عامي 23.3%( إلى )16من )

 مؤشرات الدواء .ز

 
ً
 طوال السنوات العشر التي سبقت الحرب، إذ ارتفع شهدت الصناعات الدوائية تطورا

ً
كبيرا

 عام  54عدد معامل التصنيع الدوائي من 
ً
 عام  70إلى  2000معمال

ً
، وارتفع عدد األصناف 2010معمال

 بنحو الثالثة أضعاف، هذه االرتفاعات رفعت نسبة االكتفاء الذات
ً
ّي من الدوائية املنتجة وطنيا

 % طوال املدة نفسها.91% إلى 87االحتياجات الدوائية من 

 بالصناعات الدوائية 
ً
 كبيرا

ً
سنوات الحرب كسبيل للخروج من  طوالأولت الحكومة اهتماما

مأزق اإلجراءات القسرية املفروضة على االقتصاد السوري ومن القطاع الصحي، واتخذت إجراءات 

ل جديدة وإجراء انزياحات في تموضع املعامل التي كانت قبل لتسهيل الترخيص، ودعم إحداث معام

، وبخاّصة في محافظتي ريف دمشق وحلب إلى املحافظات املستقرة ومنها محافظات السويداء الحرب

والالذقية وطرطوس بصورة رئيسة، هذه اإلجراءات أدت إلى ازدياد عدد منشآت التصنيع الدوائّي من 

باملقابل انخفضت نسبة التغطية باألدوية ، 2017و 2010بين عامي  منشأة (86إلى ) ( منشأة70)

 من )
ً
بعض  في ار االقتصادي الذي أثر بشكل كبير%( كنتيجة للحص86%( إلى )91املصنعة محليا

 أو تلك التي يدخل في تصنيعها مستلزمات إنتاج مستوردة )كأدوية 
ً
أنواع األدوية التي ال تصنع محليا

معالجة مرض السرطان...، وغيرها(. كما انخفض عدد الدول التي يصدر إليها الدواء السوري من 

 دولة في املّدة نفسها.( 18( دولة إلى )53)
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 2017-2000: تطور مؤشرات الدواء (8) رقم جدول 

 2000 2010 2014 2017 

 
ا
 7824 6904 6895 2903 عدد أصناف الدواء املصنعة محليا

 86 76 70 54 عدد معامل األدوية

 %83 80 %91 %87 نسبة التغطية باألدوية املحلية

 13 4 53  عدد أصناف األدوية املصدرة

 ، املكتب املركزي لإلحصاء2018-2001املصدر: املجموعات اإلحصائية 

 مؤشرات املياه والصرف الصحي .ح

ة البعد البيئّي؛ ذلك أنَّ تأثيرات التغيرات البيئييرتبط األمن الصحي لإلنسان بعالقة وطيدة مع 

السلبية تنعكس بشكل مباشر على الصحة العامة، ومن هنا فقد قدرت منظمة الصحة العاملية أنه 

 ( ماليين5ت طفل من جراء أمراضٍّ متعلقةٍّ بتلّوث املياه، وفي كل عام يتوفى )( ثوانٍّ يمو 8في كل )

شخصٍّ حول العالم بسبب املياه غير اآلمنة أو غياب الصرف الصحي املناسب، وأنه في حال تحسن 

 بحدود مليوني وفاة.
ً
 نوعية مياه الشرب فإن عدد الوفيات الناجمة عن اإلسهاالت سينخفض سنويا

دقيقة حول األمراض الناجمة عن تلوث املياه ال قبل الحرب وال  سورية أرقام ال تتوافر في

 من هذه األمراض ال يتم اإلبالغ عنها في سياق األمراض املشمولة باإلبال 
ً
غ، أثناءها، وال سيما أن كثيرا

، وتكون السلسلة السببية فيها ب
ً
الغة كما أن عوامل أخرى عديدة تدخل في سياق عملية االرتباط مثال

التعقيد، إضافة إلى الغياب التام للقياسات الدقيقة للملّوثات العضوية والكيميائية الناجمة عن 

 بين وزارتْي الصحة 
ً
 مفقودة

ً
الصناعات ومياه الصرف الصحّي. وفي هذا السياق كله فإن هناك حلقة

 الصحة. لبيئية فيحلية والبيئة، وهي حلقة التنسيق، واإلدارة املشتركة للمؤثرات اواإلدارة امل

الصرف الصحّي من املشاكل البيئة األساسية في سورية، ورغم أنه قد تم تنفيذ  تعّد مشكلة

 من املدن والبلدات، ولكن هنالك  شبكات الصرف الصحّي في كثير
ً
 كبيرا

ً
في عدد محطات  نقصا

 %42الحضرية و% في املناطق 83بشبكات صرف صحي إلى املعالجة. وتصل نسبة السكان املخّدمين 

عدد السكان املخّدمين بمحطات معالجة الصرف  بينما ُيقدر 2000 في املناطق الريفية، في عام

 في نسبة السكان  2010%، وفي عام 21الصحي بنحو 
ً
حدث تحسن جوهري، ولكنه ليس كافيا

، % من إجمالي سكان املدن93 املستفيدين من شبكات الصرف الصحّي، إذ وصلت نسبتهم إلى نحو
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% من إجمالي سكان الريف، بينما نسبة السكان املستفيدين من محطات املعالجة بقيت 61والى 

 % من إجمالي السكان.40ارتفاعها إلى حدود  رغممنخفضة، 

رت شبكات الصرف الصحي بشكل بسيط طوال سنوات الحرب، إذ انخفضت نسبة 
ّ
تأث

%، مع مالحظات أنَّ 58.4% وفي الريف إلى 92.3السكان املستفيدين من خدماتها في املدن إلى حدود 

 
ً
فا

ّ
 النخفاض االستثمار فيها  أعمال التأهيل والتجديد للشبكات القديمة شهدت توق

ً
شبه كامل نتيجة

الناجم عن إعادة توزيع أولويات اإلنفاق العام والذي بقيت خارج دائرته، شهدت نسبة السكان 

األكبر كنتيجة الستهداف محطات املعالجة وخروجها عن املستفيدين من محطات املعالجة التدهور 

 
ً
الخدمة )عدرا، حلب، داريا، حمص( حالت الحرب دون استكمال كامل املحطات )كان مخططا

 ملحطات 72لتنفيذ 
ً
 معالجة مياه الصرف الصحّي(. موقعا

 2017-2000تطور مؤشرات الصرف الصحي، (:9) رقم جدول 

 2017 2015 2010 2000  املؤشر

 نسبة السكان املستفيدين من شبكات الصرف الصحي
 92.3 92 93 83 املدن

 58.4 58 61 42 الريف

 نسبة السكان املستفيدين من محطات املعالجة

 الصرف الصحي العاملة

 22 29 40 21 محطة

 بيانات املؤسسة العامة ملياه الشرب والصرف الصحي، وحسابات الباحثين

. واستمرت باالرتفاع حتى وصلت 2000% عام  83.3بلغت نسبة املستفيدين من مياه الشرب 

  88ه انخفاض في نصيب الفرد من %، إال أنَّ هذا االرتفاع قابل93.7إلى  201120عام 
ً
 سنويا

ً
 مكعبا

ً
مترا

 للفرد 82إلى  2000على مستوى القطر عام 
ً
 مكعبا

ً
. ويعود االرتفاع إلى اإلجراءات 201121عام  لترا

الحكومية في مّد شبكات املياه على كامل املناطق الجغرافية عبر الخطط والبرامج التنموية املتعاقبة، 

إال أن حصة أو نصيب الفرد ستكون مرتبطة بطبيعة الحال في تأمين مصادر املياه العذبة، وهذا 

ادر املياه املتجددة كاألنهار والبحيرات التي عانت خضع إلى ظروف الطقس والهطوالت املطرية وإلى مص

 في سنوات ما قبل الحرب جراء عوامل الجفاف وشح األمطار التي ترفد تلك األنهار، هذا 
ً
 مستمرا

ً
شحا

                                                           
 .تم الحساب بناًء على بيانات املؤسسة العامة ملياه الشرب والصرف الصحي 20
 .بيانات املؤسسة العامة ملياه الشرب والصرف الصحيعلى تم الحساب بناًء  21
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 على املياه وغيرها من املوارد والخدمات 
ً
 متزايدا

ً
إلى جانب النمو السكانّي الكبير الذي يشكل ضغطا

 األخرى. 

نوات الحرب بقيت نسبة السكان املستفيدين من شبكات مياه الشرب مستقرة هذا، وطوال س

(، وذلك رغم تعرض بعض أجزاء منظومات املياه للضرر 2017% في عام 93و 2011% في عام 94)

وتباطؤ عمليات االستبدال والتجديد، وال تزال خدمة مياه الشرب تصل إلى معظم املناطق، 

/ 119ن مياه الشرب )من وتناقصت حصة الفرد الحقيقية م
ً
/ 90إلى  2011في اليوم في عام  ليترا

ً
 ليترا

% في عام 45إلى  2011في عام % 32(، مع تزايد نسبة الفاقد املائي من 2017 اليوم مع نهاية عام في

 .2017% عام 45.8و 2015

 كان في محافظتي 2016عام هذا، وعلى مستوى املحافظات، يتبين أن أدنى نصيب الفرد في 

، لعدم توافر األنهار املستديمة التدفق واعتماد املحافظة على مصادر غير  36إدلب 
ً
 مكعبا

ً
مترا

  39وريف دمشق  ازية وغيرها من املوارد املائية.متجددة من املياه كاآلبار االرتو 
ً
 مكعبا

ً
كبر ؛ ذلك لمترا

 للكثافة 
ً
السكانية في املناطق مساحة املحافظة وتباعد التجمعات البشرية فيها من جهة، ونظرا

اللذين يشكالن الروافد  ي منسوب كل من نهري األعوج وبردىاملحيطة بدمشق، ولجفاف وتدن

 وطرطوس  130األساسية في هذا املوضوع.  وأعالها في محافظتي الالذقية 
ً
 مكعبا

ً
  127مترا

ً
 مكعبا

ً
  .مترا

رب املقصود فيها هنا نسبة ويبقى لنا أن نشير إلى أن نسبة السكان املستفيدين من مياه الش

وهذا معرض  شرب، سواء أتوافرت فيها مياه كافية، أم لم تتوافر،املساكن املوصولة بشبكات مياه 

 خالف في املؤشرات بين املكتب املركزي لإلحصاء واملؤسسة العامة ملياه الشرب والصرف الصحي.

 اإلنفاق الصحي .4

  58اإلنفاق على الصحة )هذا، وفي ما يخّص نصيب الفرد من إجمالي 
ً
سنة(، وهي للفرد/ دوالرا

 بمعدل 
ً
/ للفرد/سنة( ونتقدم بهذا املعدل على اليمن  992تلي جميع الدول العربية )قطر أوال

ً
دوالرا

. وفي ظل معدلٍّ منخفضٍّ لإلنفاق على 22مع العراق والسودان والصومال فقط، في حين نتساوى 

، باتجاه إحداث تأثيرٍّ  الصحة كهذا، فإن االستثمار األمثل يجب
ً
أن يتم بتوجيه املوارد، القليلة أصال

.
ً
 أكثر استدامة

                                                           

نظمة الصــــــــحة العاملية م -نشــــــــورة في تقرير املدير اإلقليمي ملنطقة الشــــــــرق األوســــــــطم -اإلحصــــــــائيات الصــــــــحية في العالم 22

2006. 
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إلى  2005%( عام 2.3تراجعت نسبة اإلنفاق العام على الصحة من الناتج املحلي اإلجمالي من )

رات اإلنفاق 14قبل الحرب املرتبة ) سورية طوال مّدة ما، احتلت 2010%( عام 1.4)
ّ
( على سلم مؤش

% في لبنان(، ارتفع 7.6% في األردن و9.8الصحي بين مجموع الدول العربية، وقد كانت هذه النسبة )

، إال أنَّ 2010%( عام 6.3إلى ) 2005%( عام 6.1اإلنفاق العام الصحّي من إجمالي اإلنفاق العام من )

 مع مؤشرات الكم املرتبطة بالنمو السكاني وضغوطه على  هذا االرتفاع الطفيف الذي
ً
لم يكن مناسبا

الخدمات الصحية من جهة ومن حيث النوع املتعلق بتحسين نوعية الخدمات الصحّية، من جهة 

%( عام 51أخرى. هذا القصور في اإلنفاق العام قابله ارتفاع في اإلنفاق الشخص ي لألفراد واألسر من )

توجه بمعظمه نحو خدمات القطاع الخاص من عيادات ومستشفيات  2010ام %( ع58إلى ) 2005

عار الذي
ّ
كان من املفترض  خاصة وأدوية. رغم تبني الخطة الخمسية العاشرة للتنمية البشرية كالش

 أن يجسد اقتصاد السوق االجتماعي كنموذج اقتصادي اجتماعي جديد. 

 2010-2000مؤشرات اإلنفاق الصحي : تطور (10) رقم جدول 

  2000 2005 2010 

 3.4 4,9 2,5 مجموع اإلنفاق على الصحة كنسبة من الناتج املحلي اإلجمالي

اإلنفاق العام على الصحة كنسبة مئوية من اإلنفاق على 

 الصحة

53 49 42 

 1.4 2,3 1,2 اإلنفاق العام على الصحة كنسبة من الناتج املحلي اإلجمالي

 6.3 6.1 4.5 اإلنفاق العام على الصحة كنسبة مئوية من اإلنفاق الحكومي

وزارة  املصدر: تم الحساب بناءا على بيانات املجموعات اإلحصائية بالنسبة للناتج املحلي اإلجمالي، وبيانات

لإلنفاق الصحة بالنسبة لإلنفاق العام على الصحة، وبيانات املسوح الصحية املتعددة األغراض بالنسبة 

 (.2010-2006-2001الخاص والشخص ي )

 الصحة إلى وجود تباينات كبيرة بين املحافظات املختلفة لم تراَع فيها أعدادويشير اإلنفاق على 

سكان املحافظة وال حتى معدالت املراضة والوفيات فيها، وحظيت محافظات حمص والالذقية وحلب 

 نسب إنفاق. وريف دمشق وطرطوس بأعلى
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اقع بين (4)الشكل رقم   2010-2005: التوزع النسبي للموازنات املحلية لقطاع الصحة وسطي األمد الو

 

 ، وزارة اإلدارة املحلية2010-2005تم الحساب بناءا على موازنات جهات اإلدارة املحلية لألعوام من 

مؤشر عدم العدالة في توزيع املوارد الصحية مسألة جوهرّية في النظام الصحّي، وله تبعات  يعّد 

ّية. إذ أثبتت األبحاث نشوء مرونة اقتصادية للطلب على الخدمات  صحية واقتصادية واجتماعية ِجّدِ

ك من الصحّية، بمعنى أن الفقراء يتكيفون مع ضائقتهم االقتصادية واالجتماعية بتقليل االستهال

 السلع والخدمات املرنة التي تحتل مرتبة متأخرة في سلم أولوياتها وتركز إنفاقها على السلع والخدمات

غير املرنة كالغذاء، وقد يتسبب ذلك في تدهور املؤشرات الصحية الخاصة بهذه الشرائح من 

 املواطنين.

ملواجهة متطلبات األمن هذا، وطوال سنوات الحرب، ورغم اشتداد الحاجة إلى اإلنفاق الصحي 

ه قد تراجعت
ّ
نسبة اإلنفاق العام  الصحي للمواطنين الذي ارتفعت خطورته بشدة كبيرة يالحظ أن

%( عام 1.9والى ) 2015( عام %2إلى ) 2010%( عام 6.3على الصحة من إجمالي اإلنفاق العام من )

نفاق التراجع قابله ارتفاع كبير في اإل  إيرادات الدولة بعاّمة، وهذا، ويعزى هذا التراجع إلى تراجع 2017

الشخص ي كنتيجة لتراجع عدد املنشآت الصحية للقطاع العام وضعف إمكاناته، وارتفاع األسعار 

 %( من إجمالي اإلنفاق الصحي. 68إلى حدود ) 2017وانتشار األمراض حتى وصل عام 
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ا
 نحو رؤية تكاملية إلعادة بناء القطاع الصحيّ  -ثانيا

ألمن الصحّي للسكان في سورية في ضوء مفرزات الحرب إلى التركيز على أولويات محددة، يحتاج ا

يجب أال تنفي الحاجة إلى بناء جديد يصحح اختالالت ما قبل الحرب ويتعامل بعقالنية مع إضافاتها، 

ية وهذه الصفة ال تتحقق إال بوجود رؤ  ،االستراتيجية واالستدامةوهذا ال يتحقق إال بتوافر صفة 

العمل اآلني املنطلق من ردود  تحدد سياساته وتبعده عن موجهةبعيدة املدى للقطاع ومسارات 

 أفعال الحاجة.

طموحات  لقد سببت الحرب خسائر فادحة في مقومات عمل القطاع الصحّي، وبالتالي فإن

ته، قفزات تنموية كبيرة في تحسين مؤشرا التعافي املبكر ستكون مبالغة، وال ُيرّجح أن القطاع سيشهد

 :لعل أهمهاالجهد سينصب على قضايا محددة  نَّ أل 

وما يخص القطاع الصحي هنا ترميم  والنازحين،توفير مقومات عودة الالجئين واملهجرين  -

  وإعادة
ً
 بناء منظومة البنى التحتية الصحية وكم العمل كبير واملوارد املطلوبة ضخمة جدا

مقدرات القطاع العام، كما أنَّ تعويض الفجوة عن طريق القطاع الخاص وثقيلة على 

 سيرهق كاهل األسر السورية بنفقات إضافية.

هاجر قسم كبير منها، وهذا يستدعي ترميم فجوات املوارد البشرية للقطاع الصحي التي  -

استجابات مناسبة من منظومة التعليم، في ظل قدرة االستيعاب املحدودة للجامعات 

 .واملعاهد الطبية والصحية

اإلجراءات القسرية توفير األدوية ومستلزمات عمل القطاع في ظل ظروف صعبة من  -

بضعف في اإلمكانات املالية  ةاملترافقعلى مستلزمات عمل القطاع و  املفروضة من الدول 

 للحكومة.

لضوابط يستدعي العمل االستراتيجي إعادة بناء القطاع الصحي من منظور مختلف يراعي ا

 واملبادئ اآلتية:

 :إنسان لكل مكفول  حّق  الصحة .1

الجمهورية دستور  له كفلها وقد الفرد حقوق  من حق هو الصحية الرعاية على الحصول 

، وبالتالي هذا يحتاج إلى إعادة رسم األدوار بين مختلف الفاعلين في 2012لعام  العربية السورية

 املنظور في بناء أهدافها وتوزيع إنفاقها.القطاع الصحي، وأن تعمل الحكومة من هذا 
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 :العدالة .2

 عن الوضع النظر بغض الصحية، الرعاية خدمات على الحصول  إمكانية لديه فرد كل

ومن املهم التركيز على الحاالت الخاصة  ،الجغرافي واملوقع والجنس واألصل واالقتصادي االجتماعي

 من 
ً
 ونفسيا

ً
 واملعاقين والفئات الضعيفة كاألطفال والنساء.  الحربكاملتضررين صحيا

 :املساءلة .3

للتمكين  الصحية القرارات صناعة في والشفافية املساءلةأ مبد من الضروري االعتماد على

 من التحقق ( مناملنظمات غير الحكومية)الحكومة، القطاع الخاص،  في املجال الصحيّ  للفاعلين

وتقييم كفاءة استخدام املوارد.  وبصورة شاملة والخاصة العامة والخارجية، الداخلية ،املوارد جميع

 مهم للغاية بالنسبة للمريض والطبيب الجانب القانونّي 

 :األسرة صحة نهجتعزيز  .4

  متكامل صحي نظام لبناء األساَس  األسرة صحة رعاية خدماتتشكل 
ً
لتحسين  ونموذجا

 –اللقاحات  –الصحة املدرسية  –والطفل  األمصحة ) .الصحية الرعاية خدمات تقديم وتكامل

 .(تعزيز فرص حصول الزوجين على خدمات الصحة اإلنجابية

 الرعاية خدمات ميملقّد  مالئمة عمل بيئة توفير في املهنية السالمة اعتمادكما أنَّ من الضروري 

 قانون صحيّ يوجد  نه الأومن املهم اإلشارة هنا إلى  نهم.مأو  واملعنوية املادية وضمان حقوقهم

 والتشريعات الصحيّ 
ً
 .قوانين غير مباشرةمن  ة متبعثرة ومستمدة أحيانا

 :املهنة وأخالقيات املنهيّ  السلوك .5

  الخدمات تقديميتطلب األمن الصحّي للمواطنين 
ً
 الفاضلة والقيم املهنة ألخالقيات وفقا

 .للمجتمع

 :الشراكة .6

  تعد واملراقبة واملتابعة والتنفيذ التخطيط في املتكافئة املشاركةإنَّ 
ً
 أساسا

ً
 توى رفع مس في ركنا

 .الفاعلين في القطاع الصحيّ  سياسات تناسق وضمان الصحة
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 خاتمة

 لتوفير متطلبات األمن الصحي للسكان، وهذه 
ً
يواجه القطاع الصحي تحدياتٍّ ِجساما

وتالفي تأثيرات التحديات مسؤولية تشاركية لجميع الفاعلين، فحجم الضرر الذي سببته الحرب، 

 قصور السياسات الصحّية قبل الحرب يتطلب تكاملية في التخطيط والتنفيذ.

وصحة البيانات الصحية، وحيال انعدام  صدقّيةقلق متزايد حيال  يعتري القطاع الصحي

املساواة بشكل شامل، وحول الشفافية، واستغالل الكفاءات بالتنسيق بين مزودي الخدمات 

  املستشفياتشهد قطاع  2000إذ منذ عام  ،سوريةالصحية في 
ً
 كبيرا

ً
ولكن مع حالة  ،الخاصة نموا

 هنالك مخاوف وقلق تجاه 
ً
غير واضحة للمشاركة باملسؤولية بين القطاعين الخاص والعام. وأيضا

 حالة ضمان الجودة واملعايير.

 يتعلق ب
ً
 املستشفياتسائر ر البيانات املتعلقة بالجودة التي تقدمها يتوفويواجه القطاع تحديا

ما يتعلق بضبط ومراقبة األداء ضمن التكلفة املناسبة في الوقت الذي  وذلك فيواملرافق الصحية، 

 
ّ
 .ردأصبحت فيه املؤسسات الصحية تعتمد على التقانة أكثر وبشكل مط
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