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 االتحاد األوروبي 
 في لبنانألوروبي بعثة االتحاد ا

  2016 نيسان 20 فيبيروت، 

  

  بيان صحافي

  للجميع في لبنان النظام الصحي العامالقوة من خالل الشراكة: االتحاد األوروبي يدعم تحسين 
 

ووزارة الصحة االتحاد األوروبي  اختتم اليومفي إطار االستجابة لمواجهة تداعيات األزمة السورية في لبنان، 
المرحلة الثانية من هذا التعاون. ولقد  تعاونهما في القطاع الصحي وأطلقا العامة المرحلة األولى الناجحة من

منظمة الصحة العالمية والمفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون  بالشراكة معهذا التعاون  تنفيذتولت الوزارة 
  . International Alertالالجئين ومنظمة األمم المتحدة للطفولة ومنظمة 

خالل الثانية  ازات المرحلة األولى المكتملة من البرنامج واألنشطة التي ستُنفذ في مرحلتهوتم اليوم عرض إنج
ه في وزارة الصحة العامة الوزير وائل أبو فاعور ورئيسة بعثة االتحاد األوروبي في لبنان عقد صحافيمؤتمر 

  السفيرة كريستينا السن، بحضور ممثلي المنظمات الشريكة. 

ين الماضيين للمساهمة في العاموزارة الصحة العامة خالل  إشرافريكة معًا تحت وعملت المنظمات الش
تحسين تقديم الخدمات والوصول إلى الرعاية الصحية. وكان الهدف الرئيسي للشراكة تمكين الوزارة من 

 لنظام في لبنان، من خالل توفير دعم مؤسسي استراتيجي سكانمواجهة التحديات المتزايدة لتقديم الخدمات لل
  .الرعاية الصحية األولية في لبنان

ن "دعمنا ظاهر في جميع أنحاء إلى أرئيسة بعثة االتحاد األوروبي في لبنان السفيرة كريستينا السن  ولفتت
واحدًا من مراكز الرعاية الصحية  وامن دعم االتحاد األوروبي قد زار  المستفيدونومن الممكن أن يكون لبنان. 

مركزًا والمستشفيات الثمانية لالستفادة من المعدات الجديدة واألدوية واللقاحات  197دها األولية البالغ عد
على أن دعم االتحاد األوروبي يشكل استجابة ضرورية وطارئة للمهمة الضخمة  تالمجانية لألطفال". وشدد

االتحاد ت: "لذلك تدخل لباستقبال أكبر عدد من الالجئين للفرد في العالم. وقا التي أخذها لبنان على عاتقه
ونحن اليوم أكبر جهة مانحة في ما يتعلق بمساعدة لبنان في مواجهة  وروبي ودوله األعضاء بسرعةاأل

بي بمتابعة تداعيات الحرب السورية، وفي القطاع الصحي كذلك". وجددت السفيرة السن التزام االتحاد األورو 
والمفوضية السامية لألمم المتحدة مة الصحة العالمية وزارة الصحة العامة ومنظ العمل بشراكة وثيقة مع

 ومنظمة األمم المتحدة للطفولة لتلبية احتياجات النظام الصحي ومتطلبات السكان.  لشؤون الالجئين



 تانعكس تيالدولية والتحاد األوروبي والمنظمات االو وزارة الأكد وزير الصحة العامة على أهمية العالقة بين و 
عوام القليلة ما شهدته خالل األإلى نظرًا ، تحديدًا الرعاية الصحية األولية ،تطورًا في النظام الصحي العام

نازح  600,000 وما يزيد عنأكثر من ثلث الشعب اللبناني  بخدماتها الصحيةالوزارة  طاولتالماضية حيث 
مؤسسات القطاع الصحي األهلي التي  وذلك بالتعاون مع ،من شلل األطفال سوري وحافظت على لبنان خالٍ 

مع التعاون  بأهمية استمرارالوزير ونوه  دورًا أساسيًا في تطوير الرعاية الصحية األولية في لبنان. تؤدي
شاكرًا سفيرة  ،تحاد األوروبي والمنظمات الدولية لمواجهة التحديات المستقبلية على المستوى الصحياال
من ممثلي منظمة اليونيسف والمفوضية العليا لشؤون الالجئين ومنظمة  تحاد األوروبي في لبنان وكلاال

  .الصحة العالمية
 

  :تتضمن اإلنجازات الرئيسية للبرنامج

 لقاحات في مراكز الرعاية الصحية األولية في لبنان لتلبية جميع االحتياجات؛ توفير -

 ية أولية في مختلف أنحاء لبنان؛ مركز رعاية صح 430ـأساسية لألمراض الحادة والمزمنة لأدوية  توفير -

 مركز للرعاية الصحية األولية؛  200مستشفى حكومي و 11ـتوفير معدات طبية ل -

مختبرات لفحص المياه في مختلف أنحاء لبنان لتمكين المستشفيات من مراقبة جودة المياه  8إنشاء  -
 مياه؛ والبقاء على جهوزية لمواجهة أي تفشي محتمل ألمراض منقولة عن طريق ال

 تدريب العاملين الصحيين للتعامل مع الضغوط وتعزيز مهاراتهم التواصلية.  -

التي تفاقمت نتيجة الطلب المتزايد على  المجتمعية اتوساهمت كل هذه اإلجراءات في التخفيف من التوتر 
  الخدمات.

الرعاية  نظامفي دعم  ، سيستمر االتحاد األوروبيإلى الضغوط المستمرة على النظام الصحي اللبنانيونظرًا 
   مع وزارة الصحة العامة وشركائها.  الصحية في لبنان من خالل العمل

  لعودة إلى نشرة الوقائع المرفقة.لمزيد من التفاصيل عن المبادرة والنتائج، الرجاء ا


