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  شكر وتقدير

وساهمت د.   ستين مك غاون )ماجستير(، ومؤلف آخر مجهول االسم.اكتب هذا التقرير ج

ومحاضرة زائرة في كلية تشان  إدريين فريكه، الباحثة الرئيسية في مبادرة هارفارد اإلنسانية،  

 في عملية البحث والكتابة.  للصحة العامة في جامعة هارفارد،

أطباء من أجل حقوق اإلنسان، بمن    منظمة  وساهم في كتابة التقرير وتحريره قيادة وكوادر

الطبية؛   املديرة  هايسلر،  ميشيل  والدكتورة  اإلعالم؛  قسم  مديرة  دونوفان،  ديدي  فيهم 

، مديرة البرامج؛ ومايكل  (JD, LLM, MAودونا مك كاي، املديرة التنفيذية؛ وكارين نايمر )

ساعد باحثو  و  ات.؛ وسوزانا سيركين، مديرة السياساملناصرةباين، املدير املؤقت لقسم  

العامة(   اإلدارة  في  )ماجستير  نيلسون  تامارين  السابقون  اإلنسان  من أجل حقوق  أطباء 

ومنسق   )ماجستير(،  قطيش  في    املناصرةوريان  )ماجستير(،  روبنسون  لورانس  السابق 

 إعداد وتصميم البحث وأهداف السياسات. 

حقوق اإلنسان الفخري د.  استفاد التقرير من مراجعة عضو مجلس إدارة أطباء من أجل 

( لورانس  بشري روبرت س.  ) طبيب  جبور  سامر  والدكتور  و (،  بشري  في طبيب  ماجستير 

الجامعة   في  الصحية  العلوم  كلية  في  العامة،  الصحة  قسم  أستاذ  العامة(،  الصحة 

تمت مراجعة   األمريكية في بيروت، واملجلس االستشاري في أطباء من أجل حقوق اإلنسان.

ريره وإعداده للنشر من ِقبل مديرة اإلعالم والتواصل في أطباء من أجل حقوق  التقرير وتح

 في قسم األبحاث والتحقيقات.  زميل باحثاإلنسان كلوديا ريدر، بمساعدة جوزيف ليون،  

وشمال   األوسط  الشرق  منطقة  من  االسم(  )مغفل  املساعدين  الباحثين  أحد  وساهم 

في )ماجستير(، مديرة االتصاالت الرقمية، بإعداد  وقامت هانا دن يا في عملية البحث.قأفري

 العرض التقديمي الرقمي. 

 أن تشكر املركز السوري لإلعالم وحرية  
ً
تود منظمة أطباء من أجل حقوق اإلنسان أيضا

كما تشكر املنظمة   التعبير على البيانات التي قدموها من مركز توثيق االنتهاكات في سوريا.

إلى العربية.علي برازي وفريقه الذي تو  وهي مدينة بشكر خاص لجميع   لى ترجمة التقرير 

 األشخاص داخل سوريا وخارجها الذين وافقوا على إجراء مقابالت معهم. 
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الغالف: سوريون أمام مستشفى 

 فيدرعا  في جاسممنطقة  في

بعد تعرضه   2016يوليو /تموز 

  الحكومةلقصف جوي نفذته  

قل. من  على األ قتلىوخلف تسعة 

مستشفيات "وطنية" ثمانية  أصل 

درعا، هناك مستشفى  فيأو عامة 

 .طاقتهبكامل  واحد فقط يعمل 

 
لة  اأبازيد /وكمحمد الصورة:  

 ي ت صور غي/فرانس برس
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  امللخص التنفيذي

 
 

آذار/مارس   األوسط،  و ،  2011في  الشرق  أنحاء  في جميع  العربي  الربيع  باسم  املعروفة  االنتفاضات  عقب 

في   األسد  بشار  السوري  الرئيس  حكومة  ضد  مدنية  احتجاجات  سوريا اندلعت  جنوب  درعا  . 1مدينة 

التي  و  الشعبية  االنتفاضات  البالد    شكلت طليعةاندلعت  أنحاء  في جميع  السوريون  الثورة عندما تداول 

العمر   من  البالغ  الخطيب  علي  حمزة  لجثة  اإلنترنت  عبر  فيديو  درعا    13مقطع  ريف  من   
ً
الذي  و   -عاما

وعليها آثار تعذيب واضحة، بما فيها تشويه األعضاء    -احتجزته الحكومة بعد مشاركته في مظاهرة سلمية  

جاجات سلمية في جميع أنحاء البالد، أعقبها رد فعل عنيف من الحكومة، وحمالت  التناسلية. تبع ذلك احت 

 .اآلخرين  املدنيينعلى عسكرية على املتظاهرين و 

 على قوات املعارضة في   شنت، 2018في حزيران/يونيو 
ً
 عسكريا

ً
الحكومة السورية وحلفاؤها الروس هجوما

  2ف مناطق جنوب سوريا ألف مدني من مختل  270درعا أدى إلى نزوح أكثر من  
ً
. وكانت املرافق الصحية هدفا

 للغارات الجوية، بهدف حرمان سكان املنطقة من الخدمات األساسية والضغط على قادة املعارضة  
ً
رئيسيا

املعارضة  3من أجل االستسالم  الروس على زعماء  الحكومة وحلفاؤها  . بعد قصف جوي عنيف، عرضت 

اتفاقا وهي  مصالحة"،  تحت سيطرة  "اتفاقيات  الحياة  إلى  بالعودة  وتسمح  عليها  التفاوض  هدنة جرى  ت 

يفترض  كما  الصحية  الرعاية  فيها  بما  بالكامل،  العامة  الخدمات  وإعادة  الحكومة  .  4الحكومة  استعادت 

آب/أغسطس   في  الهجوم  وانتهى  التالية،  األشهر  خالل  درعا  استعادة     2018.5السورية  الحكومة  ومع 

على مناطق املعارضة مثل درعا، تحول نمط العنف ليشمل األعمال االنتقامية واإلهمال    السيطرة  السورية

 املعلومات والوقف التعسفي للمساعدات.  حجباملتعمد ومنع وصول الخدمات اإلنسانية و 

على توثيق انتهاكات    2011دأبت منظمة أطباء من أجل حقوق اإلنسان منذ بداية النزاع السوري في عام  

اإل الصحيين  حقوق  العاملين  واعتقال  وكوادرها،  الصحية  الرعاية  مرافق  على  الهجمات  مثل  نسان، 

الصحية،  هموتعذيب  همواحتجاز  للمنشآت  التحتية  للبنية  املمنهج  السورية  الحكومة  تدمير  أدى  لقد   .

، وعرقلة حركة السكان في مناطق سيطرة  ينوالخطف املتعمد  تاالغتياال ب  لعاملين الصحيين اواستهداف  

جائحة  مواجهة  االحتياجات الصحية األساسية، ناهيك عن  عن تلبية  صحي  النظام  عجز الاملعارضة، إلى  

األول ف.  19-كوفيد كانون  نهاية  قرابة  2019ديسمبر  /مع  كان  سيطرة  50،  مناطق  في  املستشفيات  من   %

في م أو كاملة  تعاني من أضرار جزئية  يتعذر  19رافقها، واعتبر  الحكومة  أو   فقط 
ً
أنه يعمل جزئيا منها   %

 .6الوصول إليه 

أزمة حقوق اإلنسان هي أصل األزمة  

 اإلنسانية في سوريا 
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مقابلة مع مصادر معلومات رئيسية    19إلعداد هذا التقرير، أجرى باحثو أطباء من أجل حقوق اإلنسان  

األول/أكتوبر   وتشرين  آب/أغسطس  موظفي    2020بين  هؤالء  وضم  بعد.  عن  االتصال  طرق  باستخدام 

يا واململكة  وأكاديميين وصحفيين مقيمين في األردن ولبنان وسوريا وترك  أبحاثمساعدة إنسانية ومحللي  

 املتحدة والواليات املتحدة.  

معرفة عملية بالنظام الصحي فيها قبل    وأ كان لديه اتصاالت وثيقة داخل درعا،    جميع من تمت مقابلتهم 

في املحافظة. اسُتكملت املقابالت بمراجعة بحثية    19-املصالحة وبعدها، أو معرفة كافية بتطورات كوفيد

.    19-حول كوفيد
ً
رغم القيود املفروضة على  و واتجاهات النظام الصحي في درعا وفي جنوب سوريا عموما

لصحيين أو غيرهم من األطراف املعنية داخل درعا ألسباب أمنية، فإن  إمكانية إجراء مقابالت مع العاملين ا

هذا التقرير يؤيد روايات العديد من األطراف التي لديها اتصاالت داخل درعا وتتحدث عن إهمال الحكومة  

 ولجهود مواجهة كوفيد
ً
 في درعا.  19-السورية املمنهج واملتعمد لنظام الصحة العامة عموما

التقر  التي ساهمت في تدهور النظام الصحي في درعا منذ  يعاين هذا  ، عندما استعادت 2018ير العوامل 

في اتفاقيات املصالحة، على إعادة جميع    ، وافقت الحكومةلقد  الحكومة السورية سيطرتها على املنطقة.  

املؤسسات  بناء  وإعادة  السابقون،  الصحة  وزارة  موظفو  فيهم  بمن  املفصولين،  الحكوميين    املوظفين 

العامة  الصحة  املدنية مثل قطاع  بناء  7الحكومية  الكثير إلعادة  تفعل  لم  أنها  تظهر  التقرير  نتائج  ولكن   .

 أو لتعويض الخدمات الصحية األساسية التي كانت تقدمها  
ً
املناطق التي كانت تحت سيطرة املعارضة سابقا

جبرت على االنسحاب بعد سيطرة الحكومة  
ُ
تقيد الحكومة السورية  و على املنطقة.  املنظمات اإلنسانية التي أ

دعم   تواصل  التي  الحكومية  غير  الدولية  واملنظمات  املتحدة  األمم  وكاالت  من  املتبقي  العدد  عمل  بشدة 

طريق   عن  الجنوب  في  الصحية  إليها،  تقييد  البرامج  والوصول  الحكومية  غير  املنظمات  تسجيل  تصاريح 

 في املوافقة على امل
ً
شاريع، وتقييد زيارات املراقبة. نتيجة لذلك، ال يزال النظام الصحي والتأخير الكبير جدا

  
ً
املوارد. فرغم مرور عامين على املصالحة، ال يستطيع معظم  في معظمه  في درعا مدمرا ويعاني من نقص 

من   أكثر  أن  إلى  التقديرات  وتشير  كافية.  على خدمات صحية  الحصول  درعا   446سكانها  في  مدني  ألف 

أشخ إنسانية يعتبرون  مساعدات  إلى  بحاجة   
ً
الذين  كما  ذلك،    من  األكثر  .8اصا األشخاص  تمت  ذكر 

لقد أدى تدمير الحكومة السورية املمنهج للبنية التحتية للمنشآت  

الصحية، واستهداف العاملين الصحيين باالغتياالت والخطف  

املتعمدين، وعرقلة حركة السكان في مناطق سيطرة املعارضة، إلى  

لصحي عن تلبية االحتياجات الصحية األساسية،  عجز النظام ا 

 19- كوفيد ناهيك عن مواجهة جائحة  
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املساعدات من خالل قوائم تقدم إلى الهالل األحمر  مسار  تحويل  عمد باستمرار إلى  أن الحكومة ت  ،مقابلتهم

ء من قبل  العربي السوري بعد أن يشطب عناصر األمن منها عائالت األشخاص املدرجين في القائمة السودا 

غير   لها والتحويل  موالية  غير  تعتبرها  التي  املناطق  في  اإلنسانية  للمساعدات  الحكومة  تقييد  إن  النظام. 

 . املتعارف عليهاالعمل اإلنساني القانوني للمساعدات اإلنسانية املسموح بدخولها ينتهك مبادئ  

إلى   الوصول  على  السورية  الحكومة  سيطرة  تأثير   
ً
أيضا التقرير  بعد  يدرس  درعا  في  الصحية  الرعاية 

أثناء جائحة كوفيد املزمنة،  لقد  .  19-املصالحة، بما في ذلك  كان املرض ى، وخاصة ذوو الحاالت الصحية 

، عندما اعترفت الحكومة بأول إصابات  2020مارس    22يكافحون للحصول على الرعاية الالزمة حتى قبل  

. ومع أن التقارير الرسمية  19-فق مكتظة اآلن بحاالت كوفيدفي سوريا. وتشير التقارير إلى إن املرا  19-كوفيد

حالة وفاة( في مناطق سيطرة الحكومة منذ بدء اإلبالغ في آذار/مارس، ثمة    417إصابة )  7887ال تذكر سوى  

. 11، 9،10إجماع واسع، حتى داخل الحكومة السورية، على أن هذه األرقام ال تعكس العدد الحقيقي للحاالت

 
ً
؛ ال توجد  لقد قامت الحكومة بقمع املعلومات العامة عن الوباء، وال تزال قدرات االختبار غير كافية إطالقا

باختصار، يعاني النظام الصحي في درعا  و .  12في درعا   19-مختبرات قادرة على معالجة عينات اختبار كوفيد

 .19-غير قادر على مواجهة االنتشار الكبير لكوفيدهو من نقص اإلمدادات، ونقص املوظفين، و 

متكررة على منشآته وموظفيه طوال سنوات النزاع. ومقارنة بأجزاء عانى النظام الصحي في درعا من هجمات  

عام   في  النزاع:  بدء  منذ  املستشفيات  أسرة  من  نسبة  أعلى  درعا  فقدت  سوريا،  من  كانت  2019أخرى   ،

 للمرض ى الداخليين، بينما كان العدد قبل النزاع    310مستشفياتها العامة تضم  
ً
 . ومن بين  13أسّرة  810سريرا

 

 

خالل محاولة الحكومة السورية الضغط الستعادة  2018و مشفى المسيفرة في درعا بعد استهدافه بغارة جوية في شهر حزيران/يوني
المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة. هناك مستشفى واحد فقط يعمل بكامل طاقته من أصل ثمانية مستشفيات "وطنية" أو عامة في 

 مدينة درعا 
 الصورة: محمد أبازيد/وكالة فرانس برس/صور غيتي 
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أو عامة في درعا، هناك مستشفى واحد فقط   يعمل بكامل طاقته في مدينة  ثمانية مستشفيات "وطنية" 

  14درعا
ً
. باإلضافة إلى األضرار املادية التي لحقت بالنظام الصحي في درعا، عانت القوى العاملة الصحية أيضا

صول  حنقص العاملين الصحيين عقبة رئيسية أمام    بات من سنوات من االستهداف واإلهمال الحكومي، و 

ال  من نزوح كبيرة    موجاتحدثت  و لى الرعاية الصحية.  عاملدنيين   عام  ة في  قتاليدرعا إثر تصاعد األعمال 

، ويرجح أنها شملت عاملين صحيين مؤهلين ممن عملوا مع منظمات اإلغاثة اإلنسانية وخافوا بشكل  2018

الحكومية  األمن  قوات  وانتقام  عنف  من  الصحية 15خاص  الرعاية  مقدمي  خضوع  شروط  أدت  وقد   .  

األمني   التصريح  من  ُحرموا  منهم  العديد  أن  كر 
ُ
ذ حيث  النقص،  تفاقم  إلى  فردية  مصالحة    ولملعمليات 

 على كيفية    .16العام   القطاع  في  العمل  إلى  العودة  من  يتمكنوا
ً
يعتبر نقص العاملين الصحيين في درعا مثاال

استعادتها التي  املناطق  في  الصحية  الخدمات  تقديم  مع  الحكومة  باملناطق    تعامل  مقارنة  املعارضة  من 

 لكل    1.1، بلغ عدد األطباء في درعا  2019ففي عام  املوالية.  
ً
من السكان، بينما العدد في دمشق    10000طبيبا

، وفي الالذقية  20.3
ً
  15.3طبيبا

ً
  .17طبيبا

 من الخطر الذي يشكله كوفيد
ً
على مناطق خارج دمشق، وال سيما التي   19-تحذر نتائج هذه الدراسة أيضا

 مثل درعا، حيث ال يتوفر للعاملين الصحيين واملرافق سوى القليل من معدات  
ً
شهدت مصالحات مؤخرا

الوباء يضرب   كما أن  الحماية الشخصية، ومجموعات االختبار، ووسائل مراقبة الحاالت الشديدة وعالجها. 

على    
ً
جدا صعب  وقت  في  املتحدة  ا سوريا  والواليات  األوروبي  االتحاد  عقوبات  ساهمت  حيث  القتصاد، 

. وأثر ضعف االقتصاد على الوصول إلى الرعاية الصحية في درعا،  18مساهمة كبيرة في تخفيض قيمة العملة

أو  حيث خدمات الحكومة غير كافية، ويتعين على املرض ى دفع تكا  العامة العاملة  إلى املرافق  النقل  ليف 

الرعاية   التكاليف  طلب  منذ  مرتفعة  الثانوية  الصحية  الخدمات  معظم  مع  في  وكما  الخاص.  القطاع  في 

الشديدة في درعا نقلها إلى دمشق. وباإلضافة إلى التكلفة التي تفوق    19-املصالحة، تتطلب إصابات كوفيد

فر إلى دمشق، أو حتى بين بعض البلدات ضمن املحافظة، غير ممكن  إمكانات معظم سكان درعا، فإن الس

ذين تؤكد التقارير أنهما في ازدياد، ل. وباإلضافة إلى الفوض ى العامة واإلجرام الاملتقلببسبب الوضع األمني  

 .19-يخش ى الكثير من الناس، وخاصة الشباب، من االعتقال عند نقاط التفتيش، التي زادت في زمن كوفيد

قبل، أو أنهم    19
ُ
فقد يلقى القبض على الشبان عند نقطة تفتيش ألن "بطاقة املصالحة" الخاصة بهم قد ال ت

 الخدمة العسكرية اإللزامية. وقد أدى   يؤدوامطلوبون من قبل الحكومة لتعاونهم مع املعارضة، أو أنهم لم 

مع استعادة الحكومة السورية السيطرة على مناطق املعارضة  

مثل درعا، تحول نمط العنف ليشمل األعمال االنتقامية  

واإلهمال املتعمد ومنع وصول الخدمات اإلنسانية وحجب  

 . املعلومات والوقف التعسفي للمساعدات 
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الصحية  تداعي االقتصاد وانعدام األمن الشخص ي للمدنيين إلى تفاقم عجز املرض ى عن الوصول إلى الرعاية  

 .19-في درعا، بما فيها عالج كوفيد

  املناصرة يجب أن تستعين الحكومات واألمم املتحدة واملنظمات اإلنسانية الدولية التي لديها القدرة على  

ببيانات دقيقة وراهنة من    19-ورية لتوسيع استراتيجيات مواجهة كوفيد والعمل والتأثير على الحكومة الس

املصالحة.   مناطق  في  الراهن  الصحي  الوضع  عن  العاملية  الصحة  ومنظمة  الصحة  الحكومة  و وزارة  على 

ومواجهته في جنوب سوريا من أجل منع    19-السورية واملنظمات اإلنسانية تحسين جهود التأهب لكوفيد

متت موجات  منع  حصول  املنطقة، وكذلك  عموم  وفي  )كاألردن(،  املجاورة  البلدان  وفي  داخل سوريا،  الية 

والوكاالت   املانحة  الجهات  على  اإلنسانية،  املساعدة  إلى  ماسة  هناك حاجة  أن  ومع  املستقبل.  في  األوبئة 

 بالشفافية واملساءلة عن املساعدات. 
ً
 املطالبة أيضا

األمني   الوضع  لتدهور   
ً
  اإلنسانية   واملنظمات  الحكومات  على   يجب  العميقة،   االقتصادية  والضغوطنظرا

  وااللتزام   19-كوفيد  مواجهة  استراتيجيات  توسيع  على  السورية  الحكومة  حث  املتحدة  واألمم  الدولية

بشكل  ملناطق املصالحة. و   الصحية  البيانات  عن  شفافة  تقارير  على   بناء  الصحية  للموارد  العادل  بالتوزيع

وهي منطقة مجاورة لكل من األردن ومرتفعات الجوالن وتعتبر الحكومة    -إن النظام الصحي في درعا  ، فخاص

داخل سوريا وإلى الدول   19-بحاجة ماسة إلى اإلمدادات واملوظفين ملنع انتشار كوفيد  -سكانها غير موالين  

ا التحتية  البنية  بناء  إعادة  في  السورية  الحكومة  فشل  ساهم  لقد  الصحي املجاورة.  للنظام  ألساسية 

واالستثمار في القوى العاملة الصحية، ومنع وصول املساعدات اإلنسانية، وتقييد جمع البيانات ونشرها،  

 .19-في فشل النظام الصحي في درعا، الذي يجاهد اآلن ملواجهة جائحة كوفيد

 توصيات رئيسية 
 : إلى الجمهورية العربية السورية

العاملين الصحيين الذين سويت أوضاعهم، ويرغبون في الحصول على وظائف في  إزالة العوائق أمام   ●

 القطاع العام.

التي   ● املناطق  إلى  الضرورية  السيطرة عليها، ستاتوسيع وصول املساعدات اإلنسانية  الحكومة  عادت 

 وتلك التي ما زالت تحت سيطرة املعارضة. 

 في معظمه ويعاني من  
ً
ال يزال النظام الصحي في درعا مدمرا

نقص املوارد. فرغم مرور عامين على املصالحة، ال يستطيع  

 معظم سكانها الحصول على خدمات صحية كافية. 
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وتزويد   ● املساعدات،  تحويل  ملنع  تدابير شفافة  في تطبيق  املساعدات  توزيع  بتقارير  املانحة  الجهات 

 ومعدات الحماية الشخصية.  19-ار كوفيد ببما في ذلك معدات اخت  اتمناطق املصالح

جميع املدنيين على إلى التأكد من تقديم خدمات القطاع العام ومنظمة الهالل األحمر العربي السوري   ●

 قدم املساواة، ودون أي تمييز أو تفضيل.

وزارة الصحة حق الوصول الكامل للعاملين امليدانيين في منظمة الصحة العاملية املكلفين  ضمان منح   ●

 بتقييم الوضع في درعا. 

سياستها القديمة في قمع عاملي الرعاية  تواصل الحكومة السورية  أن أطباء من أجل حقوق اإلنسان    تدرك

 الصحية، وتعيد تذكيرها بالتوصيات التالية: 

 وتعذيبهم وقتلهم.  وإخفائهموتهديدهم واعتقالهم  ين الصحي  نعامليلاالتوقف عن ترويع   ●

 أو املالحقين بسبب أداء عملهم وممارسة حقوقهم اإلنسانية  منهم  سراح جميع املعتقلين    إطالق ●
ً
تعسفيا

 األساسية. 

 واملنظمات املنفذة:   اإلنسانيةإلى الجهات 

إجراء تقييمات احتياجات مستقلة لضمان تقديم خدمات متساوية، وتوجيه التنسيق.  وتسهم مراقبة  ●

في تزويد املجتمعات املحلية والدولية باملعلومات الالزمة لتحديد جاهزية النظام    واإلمداداتاألدوية  

 ، وتلبية االحتياجات الصحية األخرى.19-الصحي في درعا ملواجهة كوفيد

 األمن والدول األعضاء في األمم املتحدة: إلى مجلس 

كوفيد ● انتشار  مدى  عن  وتفصيلية  آنية  معلومات  نشر  على    19-طلب  بالحصول  الحق  مع  تتسق 

 املعلومات.

 إلى ضامني اتفاق خفض التصعيد في املنطقة الجنوبية، األردن وتركيا والواليات املتحدة:  

النظام   ● إلدراج  السورية  الحكومة  على  وتسهيل  الضغط  مقبلة،  تفاوضية  تسويات  أي  في  الصحي 

الوصول اإلنساني عبر زيادة األمن، وتصاريح السفر، وتنفيذ عمليات مستقلة لجمع البيانات، ونشر  

 بيانات النظام الصحي.
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 إلى الجهات املانحة:

توسيع املساعدات اإلنسانية  ويجب  لنظام الصحي في درعا.   التي تنذر بانهيار وشيك لؤشرات  املمعالجة   ●

راغبة بتقديم التمويل غير  في درعا واملناطق األخرى التي استعادتها الحكومة السورية، وهي غير قادرة أو  

 واملوارد الالزمة للخدمات الصحية األساسية. 

 قدمة امل

توثيق انتهاكات  على    أطباء من أجل حقوق اإلنسان منظمة   دأبت  ،2011منذ اندالع النزاع في سوريا في عام  

لتعزيز   مدعمة باألدلةضد النظام الصحي في سوريا باستخدام أبحاث ودراسات ميدانية  حقوق اإلنسان  

وكشف واملساءلة.  على    هاتوثيق  الحماية  ممنهجة  اعتداءات  الصحيين  والعاملين  املرافق  على  للهجمات 

تسبب النزاع في سوريا لقد    .20وتعذيبهم   احتجازهمواعتقال العاملين الصحيين و في سوريا،    ةالصحي  املرافق

 في العالم، ولجوء أكثر من  
ً
ونزوح أكثر    ،مليون سوري إلى الدول املجاورة  5.5بأكبر عدد من املهجرين قسريا

البلد  شخص  .26من   س  11.7قرابة  وهناك  .  21داخل  في  شخص  إلى  مليون  بحاجة  مساعدات  وريا 

من  و  إنسانية. أكثر  مقتل  إلى  التقديرات  عام    400,000تشير  منذ  ولكن  2011سوري  أو  ،  تأكيد  يتم  لم 

الرقم  هذا  عام    تحديث  بأضرار    ولحقت   22.  2014منذ  سوريا،  هائلة  في  املادية  التحتية  وصلت و البنية 

بحسب تقييم  و  .أمريكي  مليار دوالر  226إلى قرابة    2016-2011  في الفترةالخسائر في الناتج املحلي اإلجمالي  

  23مدن لدرجات متفاوتة من الضرر.   10من جميع املستشفيات في  باملئة    54البنك الدولي، تعرض قرابة  

من املستشفيات  باملئة    50قرابة    تعرض  2019بحلول نهاية كانون األول/ديسمبر  تشير بيانات أحدث إلى أنه  و 

 .24منهاباملئة  19إلى متعذر  أو  ضعيف الوصول    أنجزئي أو كامل، و  دمارل في مناطق سيطرة الحكومة

. 25نسمة   844,000  نحو  سوريا، كان عدد سكان محافظة درعا في جنوب غرب سوريا قبل بداية النزاع في  

    3,730وكانت املحافظة، التي تبلغ مساحتها  
ً
 مربكيلومترا

ً
، من أفقر املحافظات السورية األربعة عشر،  26عا

بحلول نهاية عام و .  27ة قوية عشائري  عالقاتوبنية اجتماعية تقليدية قائمة على    زراعياقتصاد    لديها  وكان

موجات  2010 بسبب  وشرقها  سوريا  جنوب  في  االقتصاد  انهار  و ،  إدارة    غياب الجفاف،  وسوء  التنمية، 

 .28الحكومة للموارد 

، اندلعت احتجاجات شعبية ضد  الربيع العربي للشرق األوسط ثورات  اجتياح ، بعد2011وفي آذار/مارس 

بعد   درعا،  محافظة  عاصمة  وهي  درعا،  مدينة  في  األسد  بشار  السوري  الرئيس  ضباط  حكومة  إقدام 

ة للرئيس بشار  أليام بسبب كتابة شعارات مناوئ  مراهقيناحتجاز وتعذيب فتيان  املخابرات السورية على  

 فيديو انتشر على االنترنت يظهر جثة    إثرثورة  ال  الذي أشعل الحراك الشعبي   بدأ .29  األسد على الجدران
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العمر   البالغ من  الخطيب   من ريف درعا  عام  13الطفل حمزة 
ً
اعتقل بعد مشاركته  -ا   مظاهرة في    الذي 

. تبع ذلك احتجاجات سلمية عمت  30التناسليةوعليها آثار تعذيب واضحة، بما فيها تشويه األعضاء    - ة  سلمي

 البالد، ردت عليها الحكومة بوحشية. 

املدنيين سكان درعا   للمحتجين  العسكري  القمع  املقاومة املسلحة،    الذين تربطهم عالقات قويةدفع  إلى 

إلى معقل للمعارضة، وبقي  بقيت،  2018-2012الفترة  طوال  . و 2018كذلك حتى عام    توحول املحافظة 

التي تشكل النصف الجنوبي    -    بما في ذلك درعا البلدحافظة  امل  أجزاء   معظم  على مسيطرة  قوات املعارضة  

، دفع موقعها االستراتيجي، على حدود التحدي. إلى جانب هذا اإلرث من  من مركز املحافظة )مدينة درعا(

األردن ومرتفعات الجوالن املحتلة من إسرائيل، الحكومة السورية إلى جعل استعادة السيطرة عليها على  

 رأس أولوياتها. 

 

 

شكلت املرافق الصحية الهدف األساس ي للقصف  

الجوي، على ما يبدو لحرمان السكان املحليين من  

الخدمات األساسية، والضغط على قادة املعارضة  

 . لالستسالم 

 

 ىستعادة السيطرة عل حكومة السورية ال لملة ا حأثناء  2018حزيران/يونيو  فيرة يشاحنة صغ في أناس يحملون جريحا سوريا 

 حافظة درعا م

 ناضول/صور غيتي لة األ ا الصورة: مالك أبو عبيدة/وك 
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إلى تشريد أكثر    أدت  حملة عسكريةها الروس  ، أطلقت الحكومة السورية وحلفاؤ 2018في حزيران/يونيو  

في سوريا  وبحسب تقديرات.  31مدني من جنوب سوريا  270,000من   املركزي لإلحصاء  بلغ عدد    ،املكتب 

موجات النزوح، قد يكون العدد الحالي  نسمة، ولكن نتيجة    680,000أكثر من    2014سكان درعا حتى عام  

الهدف األساس ي للقصف الجوي، على ما يبدو لحرمان السكان    شكلت.  32أقل من ذلك املرافق الصحية 

. وبعد قصف جوي عنيف،  33املحليين من الخدمات األساسية، والضغط على قادة املعارضة لالستسالم

العودة إلى الحياة تحت  تتيح  وهي هدن تفاوضية  ،  مصالحة  اتفاقاتقادة املعارضة  عرضت الحكومة على  

الرعاية الصحية. واستعادت الحكومة    هاحق الحصول على جميع الخدمات العامة بما فيو سيطرة الحكومة،  

 . 201834 أغسطسالسيطرة على درعا خالل األشهر التالية، وانتهى الهجوم في آب/

العاملين الصحيين   على تهديدات صحية واسعة في جميع أنحاء البالد بما في ذلك 19-جائحة كوفيد شكلت

وفاة( في    345)و  إصابة  6,684مية إلى وجود  تشير التقارير الرسدمون الرعاية للسكان املتضررين. و الذي يق

اإلبالغ عن اإل  آذار/مارس    صابات مناطق سيطرة الحكومة منذ بدء  تقرير حديث ،  2020في    ولكن كشف 

فقط من وفيات باملئة  25.1 عن سوى  اإلبالغ  لم يتم أنه  2020في أيلول/سبتمبر  35كوليدج  إمبريالأصدرته 

 على    19-. ويشكل كوفيد36الحقيقي أعلى بكثير عدد اإلصابات  في دمشق، وهذا يجعل    19-كوفيد
ً
 كبيرا

ً
خطرا

خارج ومنها  دمشق  املناطق  املصالحة،  ال    مناطق  حيث  درعا  واملرافق    يستطيعمثل  الصحيون  العاملون 

و  االختبار،  الشخصية، ومعدات  الحماية  الحاالت الشديدة  الصحية الحصول على معدات  وسائل رصد 

. فقد أسهمت عقوبات  ضربت    إلى جانب ذلك،ومعالجتها.  
ً
الجائحة سوريا وهي في وضع اقتصادي صعب جدا

املتحدة   والواليات  األوروبي   االتحاد 
ً
 كبير   إسهاما

ً
العملة  ا قيمة  انخفاض  على  37في  االقتصاد  وأثر ضعف   .

إمكانية الحصول على الرعاية الصحية في درعا حيث الخدمات الحكومية غير كافية، ويضطر املرض ى لدفع 

إلى   للوصول  املواصالت  على    التي  عامةالرافق  املتكاليف  الحصول  أو  خدماتها  تقدم  زالت  الخدمات  ما 

 . مرتفعة بتكاليففي القطاع الخاص  الصحية

لتقرير الضوء على تأثر النظام الصحي في درعا بعد إعادة سيطرة الحكومة عليها، ويوضح كيف  يسلط هذا ا

اإلنسان   حقوق  الحكومة  املساعدات    األساسيةتنتهك  ومبادئ  واملعلومات،  الصحة  على  الحصول  في 

سلوب مراقبون مطلعون األ   بّينلى البيانات الصحية في جنوب سوريا،  عالحكومة    قيودرغم  و اإلنسانية.  

بالتنسيق مع األطراف اإلنسانية. وركز باحثو    19-الذي تتبعه السلطات الصحية املحلية في مواجهة كوفيد

الصحية  البشرية  تقييد املساعدات واملوارد  ألسباب    38أطباء من أجل حقوق اإلنسان بشكل خاص على 

إن تردي النظام الصحي في درعا هو نتيجة  

عقد من انتهاكات حقوق اإلنسان التي ارتكبتها  

 الشعب السوري. الحكومة وحلفاؤها ضد  
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النظام الصحي في درعا هو نتيجة عقد  تردي  إن  العاملين الصحيين.    التي تطال  سياسية، وعلى التهديدات

تدمير الحكومة    لقد أدى من انتهاكات حقوق اإلنسان التي ارتكبتها الحكومة وحلفاؤها ضد الشعب السوري.  

اغتيال وخطف العاملين الصحيين، ومنع وصول املساعدات  و السورية املتعمد للبنية التحتية الصحية،  

 ها إلى فشل النظام الصحي في تلبية االحتياجات األساسية للسكان.، وتقييد جمع البيانات ونشر 39اإلنسانية 

 املنهجية

التقرير    نتائج هذا  مع    19  علىكبير    إلى حدتستند  أطباء من أجل حقوق اإلنسان  باحثو  أجراها  مقابلة 

اسُتكملت املقابالت بمراجعة  .  2020آب/أغسطس وتشرين األول/أكتوبر    في الفترة بينمطلعين  أشخاص  

 اتجاهات النظام الصحي في درعا وجنوب سوريا بشكل عام. عن و  19-كوفيد عن بحثية 

وأكاديميين، وصحفيين   أبحاث،  ومحللي  إنسانيين،  عاملين  املقابالت  هذه  في  املشاركون  في    مقيمينشمل 

املتحدة.   والواليات  املتحدة  واململكة  وتركيا  وسوريا  ولبنان  إلى   واختيرتاألردن   
ً
استنادا املشاركين  عينة 

- معرفتهم بكوفيد  وأملصالحة وبعدها،  معارفهم العملية عن النظام الصحي في درعا قبل ا  وأصالتهم في درعا،  

و   19 باللغة  حقوق اإلنسان دليل مقابالت شبه  أطباء من أجل  باحثو    أعد في درعا.    مع   اإلنكليزيةمنظمة 

عبر برنامج زووم باللغة  املقابالت  بطالقة    واإلنكليزيةللغتين العربية  باحث يجيد اإلى العربية. وأجرى    ةترجم

املشارك.  التي   او طلبها  موافقة  حصل  على  اللباحثون  املعلومات املشاركين  جميع  إخفاء  وتم  شفهية، 

خضعت هذه  .  40للحفاظ على سرية املشاركين وسالمتهم   رموز باستخدام    التي تدل على الهوية الشخصية  

 أطباء من أجل حقوق اإلنسان.   منظمة فيالبحوث مراجعة لجنة عليها  تالدراسة للمراجعة، وصادق

. وتمت كتابة البيانات األساسية  الوصول إلى مرحلة اإلشباع املوضوعيلحين  استمر الفريق بإجراء املقابالت  

  تولى اثنان. 41الرئيسية املتعلقة باالنتهاكات املحتملة للحق في الصحة في درعا السمات وتحليلها الستخالص 

فريق   اإلمن  حقوق  أجل  من  املقابالتنسان  أطباء  معظم  املقابلة،    :إجراء  يجري    كتب ياآلخر  و أحدهما 

 التسجيالت مرجع  واستخدمت.  مجرياتها
ً
  فيها أجرى  التي    قليلةفي الحاالت الو.  ص األصليلضمان اكتمال الن  ا

الثغرات الحالية  دراسات عن  ب  البحثفريق    استعانو كامل.  بالتسجل  املقابلة  ت  عضو واحد املقابلة، كان

أجراها املركز السوري لإلعالم وحرية التعبير عبر مركز توثيق االنتهاكات التابع له في سوريا في أيلول/سبتمبر  

 هذا التقرير.مفيدة لبيانات  تلك الدراسات أربعة من  وشملت. 2020

اقبتها بشكل مستقل  عدم توفر بيانات عامة يمكن مر   يه  ىرئيسية. األولثغرات  هذه الدراسة ست    يوجد في

(. أدى  بشكل عام  عن النظام الصحي واالحتياجات الصحية في درعا )وفي املناطق التي استعادتها الحكومة 

ومد  وجودتها  الصحية  الخدمات  إلى  الوصول  درجة  تحديد  على  الفريق  قدرة  تقييد  إلى  تلبيتها  هذا  ى 

  هذا   قد يكون و مواجهة املشاركين الذين يعيشون في سوريا مخاطر أمنية،    ي ه  ةالثانيالحتياجات السكان.  

. أجريت مقابلة واحدة فقط مع له  املعلوماتفريق البحث وتقديم  بصراحة مع    في التحدثأثر على رغبتهم  



 

 

13        

 

 

 

  الصحيالنظام  ضمنعوائق وحرمان: التفاوتات 

 درعا، سوريا                                                          في 19-وكوفيد
phr.org                       أطباء من أجل حقوق اإلنسان 

  

أن إجراء املقابالت عن بعد أدى إلى ي  ه  ةالثالثالثغرة  عامل صحي في جنوب سوريا بسبب املخاوف األمنية.  

التي   املعلومات  كم  الرابع  يمكن تقييد   .
ً
الحساس سياسيا املوضوع  هذا  عن  إمكانية    يه  ةمشاركتها  عدم 

ؤكد  أن البيانات ت  رغمتعميم بعض النتائج بسبب صغر حجم العينة وقلة وجهات النظر من داخل سوريا  

إفادات املشاركين    استحالة التحقق بشكل مستقل من بعض  يه  ةلوضع. الخامسعلى ااملراقبين  سعة اطالع  

متعددين.  مشاركين  من  متطابقة  وروايات  متعددة  مصادر  استخدام  الفريق  محاولة  رغم  املقابالت  في 

، ما زال الوضع األمني في درعا متقلبو 
ً
 أخيرا

ً
بسرعة في جميع أنحاء سوريا. لذلك،   19-تفش ي كوفيد   ويستمر،  ا

لوضع الحالي للقطاع الصحي في درعا، وال يمكن االستناد عليها  لعامة    صورةيجب اعتبار هذه املعلومات  

 ما سيحدث في األشهر املقبلة.بتنبؤ لل

 النتائج

 تحذير رسالةالنظام الصحي في درعا: 

 

 

. وبحلول عام  42على عمل املنظمات غير الحكومية  يعتمد ، كان النظام الصحي 2018-2012 ما بين في الفترة

املعارضة، بإدارة النظام الصحي ، بدأت مديرية الصحة في محافظة درعا، التي كانت تسيطر عليها  2014

املقسمة 43املحلي درعا  مدينة  في  ذلك  في  بما  والخدمات  املساعدات  تنسيق  في  الحكومة  44، وساهمت  بين 

محدود بين املسؤولين في مديرية الصحة التابعة للمعارضة وتلك التابعة  45واملعارضة، وكان هناك تعاون  

 م  التلقيحكحمالت   معينة  مسائل  علىللحكومة 
ً
 .46ثال

الفترةو بين  في  املعارضة،  2018-2012  ما  سيطرة  تحت  وهي  درعا،  الدولية  املانحة  الجهات  زودت   ،

إنسانية األردن.  إلى  قيمتها    تصلو   بمساعدات  مع  الحدود  عبر  الدوالرات  غير  ا  وقامت ماليين  ملنظمات 

عبر   العاملة  عمان الحكومية  في  الصحية  مالية وعينية  املرافق  بدعم  ،  47املجموعة  بمساعدات  الصحية 

تشمل موارد بشرية وأدوية وإمدادات. ونفذت عشرات املنظمات غير الحكومية الدولية برامج مباشرة أو  

  املقدمة عبرحلت الخدمات الصحية املجانية  و .  48دعمت منظمات غير حكومية سورية تدير مرافق صحية 

 مكان الخدمات العامة التي كان معظم سكان درعا يعتمدون عليها قبل الحرب.  
ً
املرافق املدعومة إنسانيا

طبية  و  تجهيزات  على  الصغيرة حصلت  البلدات  في  العيادات  حتى  الدولية،  املانحة  الجهات  دعم  بفضل 

 .49الفترة  تلكمتطورة خالل 

 

النظام يريد محو ذاكرة الثورة، ومحو أثر جميع األشياء التي  " 

 طبيب سوري ناشط في الجنوب قبل املصالحة.   – ".  سبقتها 
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السابق لألطباءباملئة    20طبيب من درعا، وبقي    3,500، فر قرابة  2014بحلول عام   العدد  .  50فقط من 

وتشير أبحاث أطباء من أجل حقوق اإلنسان إلى أن القصف الجوي للحكومة السورية وحلفائها الروس كان  

مع تسجيل زيادة ملحوظة في الهجمات في شهر    2015يستهدف مستشفيات درعا بشكل متعمد منذ عام  

أسرة  .  51  2018  حزيران/يونيو من  نسبة  أكبر  درعا  خسرت  سوريا،  في  األخرى  املناطق  مع  وباملقارنة 

عام   ففي  النزاع،  اندالع  منذ  سوى  2019املستشفيات  يبق  لم  تضرر  باملئة    38،  نتيجة  األسرة  من 

هجمات  تكرر ال   نتيجة  عانى النظام الصحي في درعاو   .52املدينة   املستشفيات العامة في جاسم ونوى ودرعا

  وتم تصعيد الهجمات  على املرافق والكوادر الطبية خالل سنوات النزاع.  املمنهجة  
ً
 حاسما

ً
التي شكلت عنصرا

ان واسعة  حرب  استراتيجية  وحلفاؤهامن  السورية  الحكومة  عام    تهجتها  معارك  إلى  و   ،2018خالل  أدت 

 .53استعادة درعا وبداية فترة املصالحة

 حقق تت لماملصالحة: وعود 
 

الح عبر  تمكنت  درعا  استعادة  من  السورية  الستسالم  كومة  تفاوضية  بتسويات  انتهت  معارك  سلسلة 

وسمتها   املحليين،  حزيران/يونيو  ف.  54املصالحة   اتفاقاتاملقاتلين  بشار  2016في  السوري  الرئيس  وقع   ،

الذي نص على األساس القانوني الوطني    23، ومدد العمل باملرسوم رقم  15املرسوم التشريعي رقم  األسد  

. 55املصالحة من خالل العفو عن أفراد املعارضة املسلحة مقابل "تسليم أنفسهم وإلقاء أسلحتهم"   تفاقاتال

إ 2017أيار/مايو    4وفي   لوقف  الضامنة  الدول  وتركيا، وهي  إيران وروسيا  في ، وقعت  املزعوم  النار  طالق 

سوريا، مذكرة نصت على إنشاء "مناطق خفض التصعيد"، وهو اإلطار السياس ي الذي استندت إليه أولى  

نصت املذكرة في الجزء ذي الصلة على "توفير إمكانية  و .  56املصالحة الستعادة املناطق من املعارضة   اتفاقات

اإلنسا املساعدات  ودون  وصول  وأمان  بسرعة  و نية  الطبية  معوقات"،  املعونة  لتقديم  الظروف  توفير 

للسكان املحليين وتلبية االحتياجات األساسية للمدنيين"، و"اتخاذ تدابير الستعادة مرافق البنية التحتية  

والكهرباء"  املياه  بشبكات   
ً
بدءا تموز/يوليو  57األساسية،  وفي  والواليات  2017.  وروسيا  األردن  تفاوضت   ،

ملنطقة خفض التصعيد الجنوبية التي تشمل درعا والقنيطرة جنوب    معلنةروط غير  بشكل منفصل على ش

 .58سوريا

  بغارة استهدافهدرعا بعد  فيسيفرة ملا  مستشفى

مع   باملقارنة .2018حزيران/يونيو  فيجوية 

 بر ت درعا أكر سوريا، خس فيخرى ناطق األ ملا 

زاع. نع الستشفيات منذ اندال ملة ا سر عدد من أ 

من  ئةملبا  38يتبق سوى  لم، 2019عام  فيف

 فيستشفيات العامة ملا  ر ر تض ة نتيجة ر ساأل 

  .البلدونوى ودرعا  مجاس

صور  /األناضول لة ا وك/يار العلمالصورة: ع

 ي تغي
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نتيجة  جاءت   في درعا  مراحلنهج  املصالحة  م   على  بموجبه مجموعة  في شاركت  املعارضة  قادة  من  نوعة 

  2018شروط املصالحة التي أنهت الحملة التي أطلقها النظام في عام  إن  مصالحة محلية منفصلة.    اتفاقات

تقارير بأن  ال، وتفيد  59  2018تموز/يوليو    6و  1بصرى الشام املوقعة في    اتفاقاتالستعادة درعا مدرجة في  

 مشابهة   تضمنت املحلية في أجزاء أخرى من درعا    تفاقات اال
ً
استفاد بعض قادة املعارضة من  و .  60شروطا

ة التي تنص على أن الذين ال يرغبون باملشاركة في عملية املصالحة يمكنهم "الخروج مع أسرهم إلى  الفقر 

في درعا بسبب ارتباطهم  فضل البقاء  (، ولكن الكثير منهم  2018تموز/يوليو    6" )االتفاقية املوقعة في  إدلب

و  على عشائر بأرضهم  يشرفون  كانوا  الذين  اإلنسانيين  املنسقين  أحد  وشرح  في    هم.  الصحية  النشاطات 

 .61جنوب سوريا بأن سكان درعا "مرتبطون بأرضهم، ويفضلون املوت فيها "على املغادرة 

الفصائل   مع  الهدن  إلى  اإلشارة  جانب  الحاملسلحةاملحلية  إلى  تستخدم  كلمة ،   
ً
أيضا السورية  كومة 

االستسالم التفاوضية الفردية التي يمنح أفراد املعارضة املسلحة واملدنيون    اتفاقاتلإلشارة إلى    املصالحات

.  بموجبها  
ً
عاما  

ً
و   وتشملعفوا األمن  فروع  في  الستجواب  الخضوع  بالعملية  مقابل    الوالءالتعهد  للنظام 

 على املصالحة أو التسوية مع الحكومة "  الحصول على بطاقة
ً
 خضع األشخاص  و . 62أمنية" بوصفها تأكيدا

 

يوضح أثر املصالحة على النظام الصحي في درعا اآلثار طويلة  

األجل املحتملة على حق السكان في الصحة في املناطق األخرى  

 . التي استعادت الحكومة السيطرة عليها 

 

. بقي معظم الدمار الناجم عن القتال على  2018جل على متن دراجة نارية يعبر مبان مدمرة في مدينة درعا السورية في آب/أغسطس ر 

 .رعا حاله بعد استعادة الحكومة السيطرة على د

 . الصورة: محمد أبازيد /وكالة فرانس برس/صور غيتي
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حيث   الفردية،  املصالحات  لهذه  املعارضة  سيطرة  فترة  أثناء  الصحية  املؤسسات  في  عملوا  كان  الذين 

حصولهم    إلىيؤدي  نشاط املنظمات غير الحكومية والعاملين الصحيين  عن  معلومات عن زمالئهم و ب  إدالؤهم

الضرورية لضمان سالمتهم  املوافقات األمنية  في   ة مستقبليظائف  وحركتهم داخل درعا وخارجها، وو   على 

 النظام الصحي الحكومي. 

 مثل "العمل  باملصالحة    اتفاقاتأوحت اللغة املستخدمة في  
ً
الحفاظ على النظام الصحي، فقد شملت بنودا

يوليو  /تموز  1 املوقعة فيالشام    " )اتفاقية بصرى السابقة  هموظائف إلى ين الحكوميعلى عودة كافة املوظفين 

"عودة مؤسسات الدولة إلى أداء عملها في هذه املدن والبلدات" )اتفاقية بصرى الشام املوقعة في  و (،2018

كان2018تموز/يوليو    6 الحرب،  قبل  العام  (.  القطاع  على  معظمه  في   
ً
قائما الصحي  وأشار  63النظام   .

ميين إلى وظائفهم  ، على إعادة املوظفين الحكو تفاقاتبموجب هذه االاملشاركون إلى أن الحكومة وافقت،  

. ولكن 64القطاع الصحي الحكومي وإعادة بناء املؤسسات الحكومية بما فيها    وزارة الصحة،  وموظف  همفي  نبم

األمرين لم    كالبأن  أفاد  مقيم في عمان،    ة نسانياإلو   ة منيفي الشؤون األ أحد املشاركين، وهو محلل سوري  

التفاوض  يتحقق على  عامين  مرور  بعد  العكس،  .  65حتى  حدث  طرد    إذبل  وظائفهم    30تم  من   
ً
طبيبا

املصالحة  بعد  ا و .  66الحكومية  بعد  حاله  على  القتال  عن  الناجم  الدمار  معظم  الحكومة  بقي  ستعادة 

األول/أكتوبر    السيطرة على درعا.  ال 2020وحتى تشرين  تفتتح  لم  املنطقة  ،  في  . 67حكومة أي مركز صحي 

 عن ضمان حماية السكان املحليين ورعايتهم، وصفت إحدى منظمات املجتمع املدني السورية في و 
ً
بعيدا

 قدم بعض الشروط اإليجابية ل
ً
لسكان على االستسالم، ومن  تشجيع اعمان عملية املصالحة بوصفها "فخا

، يوضح أثر املصالحة على  بعضهاعن    . ورغم اختالف مناطق سيطرة املعارضة في سوريا68" ثم حرمهم منها

اآل في درعا  الصحي  التي    ثارالنظام  األخرى  املناطق  في  الصحة  في  السكان  املحتملة على حق  األجل  طويلة 

 استعادت الحكومة السيطرة عليها. 

 تعطيل النشاطات اإلنسانية الصحية 
  

مدني   568,000لحدود التي كان يستفيد منها  ا  عبر، أوقفت الحكومة النشاطات اإلنسانية  بعد املصالحات

والدولية املتواجدة في درعا منذ عام    سوريةتسبب في انسحاب املنظمات غير الحكومية ال  مما،  69على األقل

 بشأن حماية العاملين اإلنسانيين رغم جهود مكتب األمم    اتفاقاتتضمن  تلم  و   70. 2012
ً
املصالحة أحكاما

غادرت  .  71خطة انتقالية   أيفعل ذلك، ولم يتم اعتماد  الشؤون اإلنسانية إقناع األطراف باملتحدة لتنسيق  

 بالتواري عن   املحلييناألطراف اإلنسانية املحلية والدولية درعا في فترة وجيزة، وقام كثير من املوظفين  

بعد املصالحات، أوقفت الحكومة النشاطات اإلنسانية عبر  

مما    األقل، مدني على    568,000الحدود التي كان يستفيد منها  

 . تسبب في انسحاب املنظمات غير الحكومية السورية والدولية 
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 من األجهزة األمنية 
ً
، اعتبرت الحكومة  73اإلنسان مقيم في عمان وبحسب باحث في حقوق    .72األنظار خوفا

كافة املرافق الصحية التي تدعمها املنظمات غير الحكومية واملعارضة جهات "غير قانونية" ألنها غير مسجلة  

بتقديمها وصيانتها كمولدات  بالتالي،  في دمشق.   الحكومية  غير  املنظمات  قامت  التي  التحتية  البنية  حتى 

املياه ومعدات  قبل  الكهرباء،  تفكيكها.  تم  الصحي  على    والصرف  يعتمدون  املدنيون  كان  الفترة،  تلك 

في   إنسانية  منظمة  في  يعمل  وقال طبيب سوري  درعا.  في  الصحي  النظام  لدعم  الحكومية  غير  املنظمات 

الثورة،   التي سبقتهاسوريا: "النظام يريد محو ذاكرة  أثر جميع األشياء  إلى    .74" ومحو  أدت هذه السياسة 

، وهذا  دنتركز الخدمات الصحية في امل إلى  فترة سيطرة املعارضة، و   خالل  بنيتدمير النظام الصحي الذي  

   شكل
ً
ارتفاع  تفاقماألمر الذي ي،  على الخدمات الصحية األرياف    سكان   حصول مام  أ  عائقا تكلفة    بسبب 

 األمنية.وخطره بسبب قطاع الطرق والحواجز السفر 

 نقص العاملين الصحيين
 

أمام حصول   ةعقبشكل  يي  ذالهم  نقص مشكلة  فاقم شرط خضوع العاملين الصحيين لعمليات املصالحة  

درعا أثناء تصاعد األعمال القتالية في عام    منحدثت موجات نزوح كبيرة  و املدنيين على الرعاية الصحية.  

األرجح  2018 على  وشملت  وخافوا    مؤهلين عاملين صحيين  ،  اإلنسانية  اإلغاثة  منظمات  مع  عملوا  ممن 

الحكومية األمن  قوات  وانتقام  عنف  من  خاص  م  .75املصالحة   بعد   بشكل  يعملون  كانوا  الذين  ع  اضطر 

طات، في مناطق سيطرة املعارضة إلى "تسليم أنفسهم للسل  الصحية  رافقاملنظمات غير الحكومية أو في امل

وتقديم   لالستجواب  بعد    مح ُس   76اعترافات".والخضوع  وظائفهم  إلى  بالعودة   
ً
نظريا الصحيين  للعاملين 

منح كثير منهم  مصالحة فردية، وتسوية أوضاعهم األمنية. ولكن على أرض الواقع، لم يُ   تفاقاتالخضوع ال

رغم الحاجة الواضحة للعاملين الصحيين، أفاد الكثير من العاملين الذين  و   .77التصاريح األمنية املطلوبة

الذين تمكنوا من إيجاد  واستمر استهداف    صعوبة إيجاد وظائف في القطاع العام.بحصلوا على تصاريح  

الحكومة    فردية  مصالحة الذين خضعوا لعمليات  بمن فيهم  بالعنف  وظائف   العالج  ق أن  سب و مع  قدموا 

 أثناء خروجهم من عياداتهم" ملقاتلي املعارضة
ً
. وتفيد تقارير بتعرض  78، حيث كان "يتم استهدافهم تحديدا

 .80 79آخرين لالعتقال حتى بعد عملية املصالحة 

اضطر الذين كانوا يعملون مع املنظمات غير  

الحكومية أو في املرافق الصحية في مناطق سيطرة  

املعارضة إلى "تسليم أنفسهم للسلطات،  

 والخضوع لالستجواب وتقديم اعترافات". 
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ب املؤهلين  الصحيين  العاملين  نقص  املشاركون  تحدي أنه  وصف  درعا.    أكبر  في  الصحي  النظام  يواجه 

أو    ووفاتهم  هذا العدد مع إصابة العاملين الصحيين انخفاض استمرارعلى األرجح إلى    19-وسيؤدي كوفيد

يوضح الجدول أدناه أن عدد  و دون توفر معدات الحماية الشخصية املناسبة.    بسبب خوفهم من العمل 

املستشفيات العامة في درعا أقل بكثير من املناطق املوالية في العاملين الصحيين لكل وحدة من السكان في 

 . 81دمشق والالذقية وطرطوس 

نسمة    10,000عدد العاملين الصحيين )أطباء وممرضات وقابالت( في املستشفيات العامة لكل    1الجدول  

 .82حسب املحافظة 

 *عدد األطباء  عدد املمرضات  عدد القابالت  املحافظة 

 20.3 20.5 0.9 دمشق  

 1.1 4.1 0.5 درعا

 15.3 21.5 2.1 الالذقية

 12.9 25.8 1.3 طرطوس 

   . وأطباء األسنان  ن يارئ واألطباء املقيم وأطباء الطو   ن ي ن واألخصائيي* يشمل األطباء العام

الرغم من إفادة املشاركين بعدم قدرة العاملين الصحيين على إيجاد وظائف في القطاع العام في درعا،  على  

. وتشير التقارير  83عاملين صحيين مؤهلين   إيجاد أن وزارة الصحة تواجه صعوبة كبيرة في  أشارت التقارير إلى  

و  نفسيين،  أطباء  وجود  عدم  النفسية  أن  إلى  الصحة  خدمات  يقدمون    الذين 
ً
سريريا  

ً
تدريبا يتلقوا  لم 

 
ً
أخصائيو .  84مالئما في  نقص  والجراحين  ي ثمة  النساء  وأمراض  الصم  والقابالت .  الغدد  املمرضات  وتقوم 

 بتقديم كافة خدمات الصحة 
ً
 وصحة األمهات. وتفيد التقارير بتوظيف أطباء مقيمين   اإلنجابيةعموما

 

 

 

 

 

 

 

  فيج ال الع ىسوري يتلق

درعا  فيرض حت األ ت ىمستشف

إن إجبار  .2018نيسان/أبريل   في

مقدمي الرعاية الصحية على 

بعد   لعملية املصالحةالخضوع 

سيطرة الحكومة على املنطقة 

 يننقص العاملأدى إلى تفاقم 

  ينالصحي
ً
والذي يعتبر عائقا

 املدنيينرئيسًيا أمام حصول 

 .الرعاية الصحية ىعل

لة ا وك/ الصورة: دمحم أبازيد

 ي تفرانس برس/صور غي
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جودة الخدمات الصحية    بشأن طب كأطباء عامين قبل انتهاء فترة تدريبهم، وهذا يثير الشكوك    كليات  وطالب

يتناوب عدد محدود من العاملين الصحيين التابعين لوزارة الصحة على املرافق الصحية  و . 85التي يقدمونها 

 .86العامة خارج مدينة درعا حيث الخدمات املتوفرة محدودة

من أصل ثمانية  يعمل بكامل طاقته  فقط مستشفى واحد  هناك العاملية،  منظمة الصحة تصنيف بحسب 

نفذتها  هجمة    30وثقت أطباء من أجل حقوق اإلنسان  وقد    . درعامدينة  مستشفيات "وطنية" أو عامة في  

على مرافق صحية في محافظة درعا، وست هجمات    2011الحكومة السورية أو القوات الروسية منذ عام  

العسكرية الستعادة املحافظة على   أثناء الحملة  . 88  87وحزيران/يوني  شهر  في    2018عام    القطاع الصحي 

تعمل  أحد املستشفيات العامة في الحراك عن الخدمة بسبب األضرار التي لحقت به أثناء النزاع. و وخرج  

" بسبب األضرار املادية التي  
ً
على ف  .89بشكل كبير   افيه  الخدمات املقدمة  قللتستة مستشفيات عامة "جزئيا

املثال،   والتجهيز،  و سبيل  التأهيل  إعادة  استثمارات  الوطني  يعتبر  رغم  جاسم  صيدلية    مجردمستشفى 

عدد   قلة  بسبب  األدوية  التوليد   كما.  90أطبائه لتوزيع  خدمات  سوى  يقدم  ال  العام  نوى  مستشفى  أن 

الوطني   طفس  ومستشفى  الشعاعي،  معظم  91فقط   البسيطةالحاالت    يعالج والتصوير  تحتوي  وال   .

املستشفيات على عيادات اختصاصية، وهذا يجبر السكان على تحمل تكاليف العيادات الخاصة أو السفر  

 .92إلى مدينة درعا 

 األزمة الصحية في درعا تفاقم : تسريع 19- كوفيد

األولى   صاباتاإل   أن يرجحو . 2020آذار/مارس  22في  19-عن حاالت كوفيد  اإلعالنبدأت الحكومة السورية 

 بسبب  ، و ألماكن مقدسة ات قادمة من إيرانموجة زيار وقعت إثر 
ً
استمرار تحرك مقاتلي امليليشيات،  أيضا

العائدي السوريين  كوفيدوالطالب  حاالت  أولى  ظهرت  حيث  الصينية  وهان  مدينة  من  أن  رغم  و   19.93-ن 

الصحية   للغاية،    الدقيقة البيانات  أن  تذكرمحدودة  موثوقة  بوتيرة    19-كوفيد  تقارير  االنتشار  يواصل 

الجائحة ملواجهة   "
ً
أبدا جاهزة  "غير  بأنها  املراقبون  يصفها  التي  سوريا  أنحاء  جميع  في   ذكرو   .94مخيفة 

املقابالت  املشاركون   تفي  ال  السورية  الحكومة  في  هاانتشار لوقف    الضروريةالتدابير    تخذ أن  سيما  وال   ،

 يين، وهو مقيم في عمان ويشرف على برامج صحية في جنوب سوريا:  يقول أحد العاملين اإلنسانو . 95درعا

نسمة في    10000، بلغ عدد األطباء لكل  2019في عام  

.  20.3في حين بلغ العدد في دمشق    1.1محافظة درعا  

من أصل ثمانية مشاٍف عامة في درعا يوجد فقط  

 مشفى واحد يعمل بشكل كامل. 
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حقيقة الوضع. ال بد أن عدد اإلصابات يصل إلى عشرات اآلالف إن لم    معرفة"ال أعلم إن كنا سنتمكن من  

 .96"شغولةة ميكن أكثر. فجميع األسرّ 

فكانت    إجراءات فرز في املستشفيات،  تنفيذبفي املراحل األولى من الجائحة،  بدأت وزارة الصحة السورية،  

إضافية، وتقدم لهم العالج، وتطلب    اختباراتتختار املرض ى الذين تظهر عليهم أعراض حادة لتجري لهم  

املستشفيات في مناطق سيطرة الحكومة تحدد عدد األيام    جميع كانت  من اآلخرين عزل أنفسهم في منازلهم. و 

بعض  وكان  أسبوع.  كل  في  املستشفيات  في  البقاء  للمرض ى  فيها  رشوة    يلجأ   املرض ى  املسموح  إدارة  إلى 

 .97للبقاء فترة أطول  ى املستشف

في درعا   العزل  أو  للحجر  مراكز  أربعة  متعددة، هناك  املستشفيات   تستقبل بحسب مصادر  من    إحاالت 

. وهذه املراكز مزدحمة وغير  98وقوات األمن التي تتعقب املخالطين للمرض ى   الصحية األوليةومراكز الرعاية  

مزرية صحية   ال  لدرجة  وظروفها  ملغادر   يدفعون بعض  أن  تفرضها    تها رشاوى  التي  الحجر  فترة  انتهاء  قبل 

الحجر  99املحلية السلطات   مرافق  في  السيئة  املعالجة  أو  االعتقال  يخشون  الناس  بأن  تقارير  وتفيد   .

 100على العالج.في درعا إلى حجر أنفسهم في منازلهم، وعدم الحصول  همالحكومية، وهذا يدفع الكثير من 

وقلة اإلمدادات ومقدمي الرعاية الصحية إلى إعاقة جهود مواجهة    ضرر املرافق الصحية أثناء القتالأدى ت

، والعاملين  االصطناعي  في درعا التي عانت من نقص معدات الحماية الشخصية، وأجهزة التنفس   19-كوفيد

برغم  و .  101وقلة دعم املستشفيات العامة   الصحيين، ونقص معدات االختبار، وصعوبات في شراء األدوية،

  -التقديرات  ، تعتبر حتى أعلى  102ة العناية املركزة املزودة بأجهزة تنفس عدد أسرّ   عن البيانات  تضارب  قلة و 

 سرير   31وهي  
ً
وذكر  .  103نسمة حسب آخر تقديرات رسمية لعدد سكان درعا   680,404غير كافية لعالج    -  ا

املشاركون   درعا  غياببعض  في  االصطناعية  التنفس  تتوفر    أجهزة   نسبي بينما 
ً
موالية    ا تعتبر  مناطق  في 

 .104للحكومة السورية

 

 

يواصل االنتشار بوتيرة مخيفة في جميع    19- وفيد ك 

أن  في املقابالت  املشاركون    ذكر و سوريا ....  أنحاء  

التدابير الضرورية    تخذ الحكومة السورية ال ت 

 . ، وال سيما في درعا ها انتشار لوقف  
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إنسانية فعالة، حاول  النقص في   ون املحليالسكان    وفي ظل غياب سياسات حكومية أو خطط  تالفي هذا 

  . وكما أوضحت إحدى105الخدمات من خالل تقديم دعم مالي للمستشفيات املحلية وتنفيذ حمالت توعية 

املجتمع الفيروس"  منظمات  بمواجهة  ليقوم  املحلي  املجتمع  إلى  العبء  تحويل  "تم  أطلق  ف.  106املدني 

حملة   درعا،  في  العامة  املستشفيات  أحد  وهو  الشام،  بصرى  وجمع  مستشفى  التبرعات،  لجمع  شعبية 

مدرسة    160,000 في  عزل  مركز  وتأسيس  املنطقة،  في  املياه  وتحسين جودة  األدوية،  لشراء  أمريكي  دوالر 

املشاركون  107مجاورة  التي قدمها  األخرى  األمثلة  املحلية    االستعانة. ومن  املساجد  عبر  في طفس    باملوارد 

. وبحسب تقرير صادر  108في درعا   19-اإلمدادات الصحية ملواجهة كوفيداملحلية والوجهاء املحليين لزيادة  

األول/أكتوبر   تشرين  في  أمريكي  أبحاث  مركز  األموال  2020عن  جمع  عملية  برصد  األمن  قوات  تقوم   ،

 .109في بعض الحاالت بالتدخل وقامت بالفعلواإلمدادات بشكل دقيق، 

الشديدة في   19-كوفيد  إصاباتاملصالحة، تتطلب  وكما هو حال معظم الخدمات الصحية الثانوية بعد  

  تفيد التقارير بإيقاف خدمات العيادات الخارجية والعمليات الجراحية االختيارية و درعا النقل إلى دمشق.  

أمراض مزمنة من الحصول على رعاية مالئمة. وفي ظل غياب  صابين بحرم السكان امل  مما،  110حافظة املفي  

إلى الضغط على   19-كوفيد  إصاباتأعداد  في    زيادةقتها، قد يؤدي حدوث  مرافق صحية تعمل بكامل طا

حاالت    تمت مقابلتهمممن    عديدالبالتفصيل، ذكر  القسم )ج(    وضحيالرعاية الصحية املحلية. وكما    مرافق

تكاليف   ارتفاع  بسبب  فشلوا  ولكنهم  دمشق،  في  الصحية  الخدمات  على  الحصول  الناس  فيها  حاول 

األمنية،   الحواجز  على  والخطر  والعالج،  كوفيد  وضعف املواصالت  مرض ى  استقبال  في    19-قدرات  حتى 

التمييز    نهجبخطورة    ليس، رغم خطورته،  19-العاصمة. وذكر عديدون أن الوضع الذي تسبب به كوفيد

أن  في الواليات املتحدة    باحث مقيم  وأوضح.  111في تقديم الخدمات الصحية بشكل عام في جنوب سوريا 

كوفيدب"القول   السبب    19-أن  قلة  هو  بسبب  وراء   
ً
صائبا ليس  الصحية  الخدمات  على  الحصول  فرص 

  
ً
انهيارا نرى  املناطق،  هذه  إلى  النظر  وعند  عام.  بشكل  الخدمات  هذه  بعد  ضعف  الخدمات  في   

ً
كبيرا

 .112املصالحة" 

 

 

باملقارنة مع املناطق األخرى في سوريا، تعتبر درعا  " 

 أسود من الناحية الطبية بسبب عدم توفر 
ً

  ثقبا

"طبيب سوري  19- معلومات كافية حول كوفيد 

 مقيم في أمريكا 
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 درعا: "ثقب أسود" للبيانات 
 

كوفيد أزمة  من  األولى  األشهر  في  الصحة،  وزارة  قيام  إلى  مصداقية  ذات  تقارير  مع  19-تشير  بالعمل   ،

- كوفيد  عناملخابرات لترويع واحتجاز األطباء واملرض ى في جميع أنحاء البالد لتقييد جمع ونشر البيانات  

. وأشار باحث سوري إلى أنه "في البداية، لم ترغب  113إصاباتحدوث    إنكارفي البداية، حاولت الحكومة  و.  19

في األشهر    كانت  القوى األمنية  نموثوقة بأ  تصريحات ونقل    ".114بانتشار األخبار عن عدد الحاالت   املخابرات

الجائحة تتواجد   التي ينشرها األطباء    لرصد املعلومات19-في األجنحة املخصصة ملرض ى كوفيد األولى من 

 عن  وأفاد باحث في حقوق اإلنسان  .  115عقب املخالطين للحاالت ومراقبة املرض ى ومرضاهم، وقاموا بت
ً
نقال

ال   الصحة  وزارة  أن  األشخاص  العاملية    تقدمأحد  الصحة  اإل ملنظمة  عن  معلومات  الجديدة    صاباتأي 

 116إال بعد قيام وكالة األنباء العربية السورية والقوى األمنية بمراجعتها.  19-لكوفيد

على  املفروضة  القيود الحكومية    أسهمت إلى قيام أجهزة األمن بتقييد عملية جمع البيانات ونشرها،    ةإضاف

العاملية،   البيانات الصادرة عن منظمة الصحة  املنظمات غير الحكومية للنشاطات الصحية، وقلة  رصد 

ة املعلومات املتوفرة عن قل  فيوضعف قدرات إجراء االختبارات التي تساعد وزارة الصحة في مراقبة التقارير  

  على مستوى املرافق   للمنظمات غير الحكومية  ةاملعلومات الصحية املتاحة مباشر وتعتبر  في درعا.    19-كوفيد

بيانات  العاملية ووزارة الصحة للحصول على  االعتماد على منظمة الصحة  ، وهذا يجبرها على 
ً
قليلة جدا

يفترض أن يقدم نظام اإلنذار املبكر واالستجابة التابع ملنظمة    117في املنطقة الجنوبية.  19-انتشار كوفيد

في سوريا املرض  بيانات سريعة عن  العاملية  النظام هو عدم  لكن  و .  الصحة  لهذا  الذريع  الفشل  يثبت  ما 

أي قبل إقرار    2020إصدار أي تقرير إنذار مبكر واستجابة ملناطق سيطرة النظام منذ بداية آذار/مارس  

 إلى املعلومات املتوفرة، قرر برنامج  و .  118في أراضيها   19-رية بوجود أي حاالت كوفيدالحكومة السو 
ً
استنادا

اإلنسانية   االحتياجات  الثاني/نوفمبر    ءابتداتقييم  الصحية    2020من تشرين  الخدمات  إلى  الوصول  أن 

لحاالت  ااملشخصة، وأماكن عزل    صاباتإل ا أماكن حجر  توفير  ختبارات، و اال   إجراء)مثل    19-املتعلقة بكوفيد

  معظم غير كافية في  ( في املراكز الصحية، وأماكن مراقبة الحاالت املشتبه بها في املرافق الصحيةاملشتبه بها 

 .120  119أجزاء محافظة درعا 

 

بالعمل مع املخابرات لترويع    وزارة الصحة   قامت 

واحتجاز األطباء واملرض ى في جميع أنحاء البالد  

 . 19- كوفيد   عن لتقييد جمع ونشر البيانات  
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 19-داختبارات كوفيوإجراءات    معدات  محدودية
 

من  على   أيلول/سبتمبر    إعالن الرغم  في  اإلنسانية  الشؤون  لتنسيق  املتحدة  األمم  التزام    2020مكتب 

ل بإنشاء مختبرات  فيها درعا   19-كوفيد  فحوصالحكومة  بما  املحافظات  االختبارات  121في جميع  تزال  ال   ،

   خارج املناطق التي تعتبر موالية للحكومة 
ً
تصار القدرة  اقاالختبارات إلى  توفر  أدى التفاوت في  لقد  .  قليلة جدا

من  باملئة    90وصرح أحد الباحثين أن    .الشديدة في درعا واملناطق األخرى في سوريا  صاباتاإل   على كشف 

حتى وزارة الصحة، كما أوضح محلل أمني مقيم في عمان، "أملحت إلى أن    .122الحاالت تبقى دون تشخيص 

بحسب برنامج تقييم  و .  123"سورياكافية في    PCRأرقامها قد تكون غير دقيقة بسبب عدم توفر اختبارات  

 املعدات الالزمة  
ً
-اختبارات كوفيد  إلجراءاالحتياجات اإلنسانية، ال تمتلك أي ناحية من نواحي درعا حاليا

19 .124 

وتشير التقارير إلى أن العينات املأخوذة في مناطق سيطرة الحكومة السورية بما فيها درعا ترسل إلى دمشق  

أن املستشفى الوطني في درعا يمتلك القدرة على أخذ  في املقابالت  املشاركون  فاد  وأ  .PCRإلجراء اختبارات  

وأشار أحد العاملين الصحيين  .  وتخزينها، ولكن جميع التحاليل املخبرية تجرى في دمشق  19-عينات كوفيد

تسعة  نتيجة اختباره استغرق وصول أن  كدختبار من دمشق، وأاال في درعا إلى وجود تأخير في استالم نتائج 

مختبرات درعا إلى املختبر املركزي في دمشق  هي أن نقل العينات من  في هذا املجال  إحدى الصعوبات  و .  125أيام

 نفوذيتطلب واسطة أو 
ً
ن، دفع "الكثير من األموال"،  املرض ى، كما قال أحد املشاركي بإمكان . أو عالقاتأو   ا

 .126لنقل عيناتهم بأمان واستالم نتائج اختباراتهم بسرعة ةق مختص لفر 

بأن   التقارير  مل  االختباراتوتفيد  إال  تجرى  األ ن  ال  صور  نتائج  وتكون  شديدة  أعراض  عليهم    شعة تظهر 

 غير طبيعية.  لصدورهم  
 
. 127، وتتطلب االنتظار لفترة طويلةإن الحاجة لهذا النوع من اإلجراءات مرتفعة جدا

في   19- وتساءل صحفي يغطي أخبار كوفيد  128. 19-اختبار كوفيدلكل  دوالر    200ن أكثر من  و املدنييدفع  و 

منظمة الصحة  ف؟" كتبرعات مقدمةمقابل اختبارات   املال  لدفع: "هل من املعقول أن يضطر الناس سوريا

 فشلوا،، لكنهم  هاحاول بعض رجال األعمال استيرادو بتقديم االختبارات.  قامت  العاملية وروسيا والصين  

وجود   فإن ما سبق يعني". إن صح ذلك،  129البيروقراطية املعقدة   اإلجراءات ليس بسبب العقوبات بل نتيجة  

إلى    نية لدى على العقوبات لزيادة   إلقائه االختبارات، وتحويل اللوم عنها و   معداتالحكومة بمنع الوصول 

 .130الطبية    أسعار اإلمدادات واملساعدات

 املعلومات  حجب
 

من  على   للجائحة    األضرارالرغم  البالغة  والصحية  وموظفون  االقتصادية  أطباء  تعرض  السكان،  على 

  131لتحذيرات أو أعمال انتقامية من الحكومة  19-حكوميون بارزون عبروا عن مخاوفهم من انتشار كوفيد
وأشار محلل أمني مقيم في األردن إلى أن األشخاص الذين يدلون بتصريحات عامة تناقض بيانات وزارة  .  132
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"  شديدوهذا يجعل "العاملين الصحيين يشعرون بخوف    ، املخابرات" في فروعالصحة يتعرضون لالعتقال  

أي شخص  19-من مناقشة كوفيد أحد املشاركين  و .  133مع  املقابالت  روى  في   قصة عامل صحيفي  يعرفه 

صسوريا  
ّ
أمن    عناصر  األعراض، وصل عن  بعد قيامه بتنبيه املسؤولين  و .  134مبكرة   19-كوفيد  إصابة  شخ

و  بسرعة  املستشفى  منإلى  كوفيدال  هطلبوا  حاالت  أي  إرسال  عن  و   19-توقف  دمشق،  بهذه  إلى  إبالغهم 

، وهم يتخذون "القرار بنقلها إلى دمشق".    الحاالت
ً
 أوال

األ   حجب إن   للمعلومات  أجهزة  الحكومية  كوفيد  عنمن      19-انتشار 
ً
أمرا درعا  في  الجائحة  تعقب  يجعل 

تعتبر محافظة درعا  اليومية.  أثناء نشاطاتهم  املخاطر  تقييم  السكان فهم سبل  ، ويصعب على 
ً
مستحيال

انتقال كوفيد يقلل فرص  في معظمها، وتضم بضع مدن كبيرة، وهذا  ريفية  بسبب انخفاض    19-منطقة 

الوقت ذاته، تضمولكن.  135السكانية   الكثافة في  بين سوريا واألردنمعبر نصيب    ها،  أحد  وهو    ،الحدودي 

و   نيستخدما وحيدين  معبرين   السلع،  كوفيد  يتخذلم    لكنهلنقل  لفحص  تدابير  آذار/مارس    بين  19-أي 

. وعبر أحد املشاركين عن  136تنتشر في جميع أنحاء سوريا   آنذاك مع أن الجائحة كانت    2020وآب/أغسطس  

أعلى من سوريا مع أن جميع املسافرين إلى األردن يمرون عبر درعا"،    إصابة  معدالت  يسجلقلقه ألن "األردن  

وأشار إلى اآلثار املحتملة على األردن في حال حدوث ارتفاع كبير في عدد اإلصابات على طول الحدود السورية  

 .137الجنوبية 

 واملساعدات اإلنسانية 19- كوفيد

 

 

 

كوفيد أنحاء    19-عطل  جميع  في  اإلنسانية  املساعدات  على  نشاطات  الدوليين  املوظفين  وأجبر  سوريا، 

أن نشاطات الهالل األحمر العربي السوري  في املقابالت  . وذكر املشاركون  138مغادرة البلد وتعليق املشاريع

  
ً
تحسنا تشهد   كبير لم 

ً
كوفيد  ا خدماته    19-ملواجهة  أصبحت  العكس،  على  درعا.  توزيع   مقتصرة في  على 

  محلية  مجتمع مدنيحاولت منظمات    وفي درعا،  .139فيات في دمشق ملرض ى إلى املستشاالصابون، وإحاالت  

شبكات محلية وخارجية غير رسمية، ونجحت في بعض الحاالت في تحسين  دعم من  التلقي    غير مرخصة

 .140في ظل غياب املساعدات الحكومية أو اإلنسانية  19-قدرة النظام الصحي على مواجهة كوفيد

التوزيع التفضيلي للمساعدات عدم املساواة في الحصول على الرعاية الصحية أثناء جهود مواجهة    عزز لقد  

سوريا.    19-كوفيد وزعت  و في  العاملية  الصحة  منظمة  بأن  التقارير  معدات    4.4تفيد  من  وحدة  مليون 

 مثل  طق الريفية  سيما في املناوال    الحماية الشخصية في مناطق سيطرة الحكومة، ولكن العاملين الصحيين، 

ملاذا ال  ....  طبيب   100وربما    60]سوريا[  خسرت  "  أفهم  ال 

يعتبر رأس املال البشري أولوية مطلقة. أنقذوا األطباء على  

 في سوريا.   19- صحفي له أبحاث عن كوفيد   – ".  األقل  

 

 

  

 

 

 

 

 



 

 

25        

 

 

 

  الصحيالنظام  ضمنعوائق وحرمان: التفاوتات 

 درعا، سوريا                                                          في 19-وكوفيد
phr.org                       أطباء من أجل حقوق اإلنسان 

  

 

 

 

 في  
ً
 كبيرا

ً
  . وقال باحث في حقوق اإلنسان مقيم في عمان: "يبدو أنه ليس 141هذه املواد درعا، يعانون نقصا

رغبة باالستجابة بطريقة متساوية" وال سيما في معالجة النقص في معدات  لدى وزارة الصحة استراتيجية أو  

ويتعرض العاملون الصحيون    .142الحماية الشخصية، وشراء األدوية، ودعم املستشفيات الحكومية في درعا

أيلول/سبتمبر   أواخر في  . ف19-سوريا، إلى مخاطر كوفيدمناطق املؤهلون، الذين باتوا عملة نادرة في جميع  

    61قائمة تضم أسماء  على موقع فيسبوك  ، شارك عاملون صحيون سوريون  2020
ً
 سوريا

ً
  قضوا طبيبا

في سوريا أثر التوزيع غير الفعال ملساعدات    19-وأكد صحفي مطلع على ملف كوفيد  143. 19-بسبب كوفيد

 منظمة الصحة العاملية على األطباء واملمرضين: 

"تقول منظمة الصحة العاملية أنها تمتلك حق الوصول، ولكن أين منظمة الصحة العاملية  

تحمل  سوريا    تستطيع. ال  طبيب  100وربما    60خسرت ]سوريا[  ؟ ...  19-في أجنحة كوفيد 

خسارة هذا العدد من األطباء. ال أفهم ملاذا ال يعتبر رأس املال البشري أولوية مطلقة. أنقذوا  

 .144األطباء على األقل"

 

. منذ استعادة السيطرة على 2018شاحنات الهالل األحمر العربي السوري تدخل املساعدات اإلنسانية إلى درعا في تموز/يوليو 

مناطق املعارضة، تعرقل الحكومة السورية بشكل كبير إيصال املساعدات اإلنسانية إلى هذه املناطق. بحسب شهادة أحد 

املساعدات عندما تصل إلى درعا فإن الهالل األحمر العربي السوري يوجهها إلى املناطق الخاضعة بقوة لسيطرة املشاركين فإن 

 .الحكومة السورية ويمنع وصولها إلى املناطق التي ال تزال تميل إلى املعارضة

 الصورة: محمد أبازيد /وكالة فرانس برس/صور غيتي 
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فقد  في سوريا.    19-اإلعالن عن أول حالة كوفيد  معوصول املساعدات اإلنسانية إلى درعا أكثر صعوبة    بات 

املنظمات غير  تتردد  ، و 145  2020أيار/مايو    25و  آذار/مارس   23  بين بين املحافظات السورية    تم حظر السفر 

في   كوفيد الحكومية  بسبب  درعا  إلى  موظفيها  إرسال  في  األمنية.   19-دمشق  هذه  ولكن    146واألوضاع  رغم 

عام   خريف  في  كوفيد  2019التحديات،  تفش ي  الشؤون  19-وقبل  لتنسيق  املتحدة  األمم  مكتب  طلب   ،

ونشاطات   للصحة  تمويل  على  الحصول  لدرعا  تتيح  سوريا  جنوب  في  برامج  لتنفيذ  مقترحات  اإلنسانية 

اإلولكن    .148  147أخرى   إنسانية املساعدة  عمال  لتنفيذ  أفادوا    ة نسانيبعض  كافية  جهود  تبذل  لم  بأنه 

الحين،   منذ ذلك  إلى    تأد  حيثنشاطات جديدة  الصحة  وزارة  ولوائح  والروتين  التدقيق  إجراءات  زيادة 

اله إلى  برامجها  توجيه  أو  في درعا  كبير  الحكومية خدماتها بشكل  غير  املنظمات  األحمر  تقليل معظم  الل 

، حاولت منظمة الصحة العاملية التفاوض مع الحكومة لتوسيع قدرات اختبارات  ف. 149العربي السوري 
ً
مثال

 . 150التحديات عن ، ولكنها لم تعلن عن هذه التفاصيل أو 19-كوفيد

 ها توزيعمراقبة قيود الحكومة على وصول املساعدات اإلنسانية و 

للقانون الدولي اإلنساني    سافر   السورية وصول املساعدات اإلنسانية في انتهاكأثناء النزاع، قيدت الحكومة  

اإلنسانية  الحكومة  .  151واملبادئ  استعادت  التي  املناطق  في  املمارسة  هذه  استمرار  إلى  مراقبون  ويشير 

، والتأخير الكبير  152والوصول إليها   تصاريح تسجيل املنظمات غير الحكوميةعن طريق تقييد  السيطرة عليها  

  
ً
باحث في حقوق اإلنسان: "تقديم الخدمات    قالو .  153راقبة في املوافقة على املشاريع، وتقييد زيارات املجدا

الفعلية"  االحتياجات  معرفة  بسبب عدم  العدد و .  154مسألة معقدة  عمل  بشدة  السورية  الحكومة  تقيد 

  .155ية التي تواصل دعم البرامج الصحية في الجنوبمن وكاالت األمم املتحدة واملنظمات غير الحكوماملتبقي  

واصل بعض املنظمات الدولية العمل بهدوء أو عن بعد في الجنوب، ولكنها تعاني للحصول على املوافقات  تو 

مش وتشمل  دمشق.  في  وال    ااريعهاملطلوبة  التحتية،  للبنية  محدودة  أو  تأهيل صغيرة  إعادة  أعمال   
ً
غالبا

ويقدم الهالل األحمر العربي السوري خدمات صحية مجانية محدودة   .156تتضمن تقديم خدمات مباشرة 

لم تعد كافية لتلبية احتياجات   2018أن نشاطاته منذ عام  في املقابالت أكدوا    ن ي. ولكن املشارك157في درعا

 . 158السكان 

 

 

أبقت الحكومة األمم املتحدة واألطراف اإلنسانية بعيدة  " 

 عن جنوب سوريا. وهي محاولة متعمدة  
ً

.  إلبعادنا جدا

 عامل إنساني   " . بوصفه منطقة معادية الجنوب يعامل  
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لالحكومة    منحت قبل  موافقات  دمشق  في  تعمل  كانت  التي  واملحلية  الدولية  املنظمات  من  قليل  عدد 

ومنظموكا  وبينها املصالحة   بروسيا  مرتبطة  إنسانية  مختارة.    ات الت  العربي  و دينية  األحمر  الهالل  يتولى 

السوري تقديم الخدمات الصحية في مناطق سيطرة الحكومة، وهو مفوض بتنسيق نشاطات املنظمات  

تعتمد املنظمات العاملة في و   159املحلية بما فيها تلك التي تعتبرها الحكومة "موالية للنظام".  غير الحكومية

التصاريح الحكومية في كافة جوانب عملها بما في ذلك اختيار الشركاء املحليين، وتخضع تصاريح  درعا على  

شديدة.    الرصدزيارات   لقيود  املتحدة    قالو والسفر  األمم  الحكومة  "أبقت  اإلنسانيين:  العاملين  أحد 

 عن جنوب سوريا
ً
. الجنوب يعامل بوصفه  إلبعادناوهي محاولة متعمدة  .  واألطراف اإلنسانية بعيدة جدا

 160منطقة معادية".

  من خالل قوائم تقدم إلى أن الحكومة تغير اتجاه املساعدات بشكل ممنهج  في املقابالت  املشاركون    ذكرو 

األشخاص الذين وضعهم النظام  الهالل األحمر العربي السوري بعد أن يشطب عناصر األمن منها عائالت  

. وذكر باحث مختص بدرعا بأن هذه املمارسة أدت إلى حصر املساعدات باألسر  161على القوائم السوداء

نساء   تعيلها  قضواالتي  الذين      املقاتلين 
ً
مضيفا النظام،  مع  يقاتلون  الصالت اسطةالو أن  وهم  أو   ،

املساعدات  توزيع  تزيد فساد عملية  إلى    .162الشخصية،  بانتمائهم  يشتبه  الذين  أن األشخاص  إلى  وأشار 

الجيش وأعضاء حزب  أسر  "أفراد  باملقابل  منها  املساعدات، ويستفيد  توزيع  يزالون من قوائم  املعارضة 

 البعث، واملخابرات".

اإلنسانية بشكل  و  املساعدات  "تقدم  السورية  الحكومة  بأن  املدني عن مخاوفها  املجتمع  منظمات  عبرت 

معها"،   وقفت  التي  املناطق  ملكافئة  بشكل  انتقائي  املساعدات  توجه  الحكومة  بأن  قلقهم  عن  وعبروا 

عند    .163خاطئ  حتى  بأنه  املشاركين  أحد  درعا،  وصول وأفاد  إلى  العربي الهالل    يقوم  املساعدات  األحمر 

إ بتوجيهها  مالسوري  وي  سيطرة  ناطق لى  بقوة،  إلىالحكومة  وصولها  إلى   منع  تميل  تزال  ال  التي  املناطق 

 .164املعارضة 

 

 

 

أشار أحد الذين تمت مقابلتهم إلى أن األشخاص الذين   

يشتبه بانتمائهم إلى املعارضة يزالون من قوائم توزيع  

املساعدات، ويستفيد منها باملقابل "أفراد أسر الجيش  

 وأعضاء حزب البعث، واملخابرات". 
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 الرعاية الصحيةالفقر واألمن والحصول على 

 

 

، وانعدام  165يعاني االقتصاد السوري، الذي استنزف بعد سنوات من النزاع والدمار، من العقوبات الدولية 

االستقرار املالي في لبنان الدولة املجاورة، وأزمة اقتصادية عاملية، وهذا يجعل تكاليف األدوية والخدمات  

بعد أكثر  اقتصادها  قد تدهور  ، و 167أفقر املحافظات السورية  منتعتبر درعا  و .  166الصحية في درعا باهظة 

التفاوت في الوصول إلى الخدمات الصحية بسبب  فيها  تعمق  و .  168في ظل نقص الغاز والكهرباء   اتاملصالح

طبية  قد يكلف شراء وصفة  ف.  169عدم تطوير البنية التحتية الصحية العامة في الفترة التي تلت املصالحة 

، أي نصف متوسط الراتب الشهري، ويتوقع أن تستمر األسعار باالرتفاع   25-20واحدة  
ً
وتتطلب .  170دوالرا

وفقط  معظم األسر.    طاقة الرعاية االختصاصية السفر إلى دمشق، ولكن تكلفة املواصالت مرتفعة وفوق  

ت صحية في مرافق مالئمة  الحصول على خدمايستطيعون    قوية  املرض ى الذين يمتلكون موارد مالية وصالت

 .171األدوية واألدوات في مدينة درعا أو بصرى الشام، وهي املدن الكبرى في املنطقة على و 

،  الوصول إلى الرعاية الصحية في سوريا  الفقر وضعفإلى وجود رابط قوي بين  في املقابالت  وأشار املشاركون  

  رشاوي إلى دفع    19-للحصول على العالج، يضطر مرض ى كوفيد ف  19.172-مع ظهور كوفيدهذا الوضع  تفاقم  و 

 زل لدفععالج في املنالوشراء كميات األوكسجين الالزمة. ويضطر الذين يتلقون    لتأمين القبول في املشفى،

 
ً
رض ى الذين  يختار امل. و 173تكاليف التمريض ومعدات الحماية الشخصية واألوكسجين التي تعتبر قليلة أصال

عليهم أعراض املرض تلقي العالج في مستشفيات خاصة ألنهم يخشون التعرض للفيروس في املرافق  ال تظهر  

  الحصول على الرعاية  يتوقف  . و 174العامة املزدحمة وغير الصحية 
ً
على الصالت باملجموعات املسلحة  أحيانا

 .175التي يمتد تأثيرها إلى املستشفيات

املصالحة،   املدنيين    تتواصل منذ  درعا  معاناة  حدوث  تفاقم  من  في  عن  التقارير  ازدياد  مع  األمن  انعدام 

يعمل في جنوب وبحسب عامل إنساني  .  177، وحاالت خطف وسرقة، وعدم االستقرار بشكل عام 176اغتياالت 

  ن ، أقدم مسلحون مجهولو 2020وفي شباط/فبراير  178. في درعا ونهب املرافق الصحية  سوريا، ازداد العنف

إنسانيين  سيارة تقل  على استهداف   املدنيين  179منظمة أوكسفام سوريا وقتلهمامن  عاملين  إيقاف  . ويتم 

الوضع األمني في درعا بالتأثير على إمكانية    يستمر   ومضايقتهم على الحواجز الحكومية، ويتوقع الخبراء أن

 .180ورية بما في ذلك الرعاية الصحية الحصول على الخدمات الضر 

الشعب سيموت إما من الجوع أو من    إن بشار األسد قال  "  

 عامل إنساني في جنوب غرب سوريا   – "  كورونا 
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قد يتم اعتقال الشباب على الحواجز األمنية بسبب  ف.  19-ازدادت الحواجز األمنية خالل فترة تفش ي كوفيد

.  181اإللزامية عدم قبول "بطاقة املصالحة" أو بسبب انتمائهم للمعارضة أو عدم إتمامهم للخدمة العسكرية  

غير حكومية    قالو  منظمة  في  "يتوجب على  موظفون  في سوريا:  إلى  يتركز عملها  الذهاب  الناس  كثير من 

 . 182ألن نصف شباب درعا سيتعرضون لالعتقال"   ، ولكنهم ال يفعلون الرعاية الصحيةدمشق للحصول على  

دخول   عند  أمنية  ملخاطر  يتعرضوا  أن  يمكن  الحواجز  عبر  للمرور  يضطرون  ال  الذين  املرض ى  حتى 

العامةا حيثملستشفيات  عن    ،  قد  أفيد   ،
ً
مثال الوطني.  درعا  مستشفى  في  اعتقال  حاالت   يتعرض وقوع 

تشفيات بتهمة  عتقال داخل املس لال تأديتهم الخدمة العسكرية    وثيقة تثبتاملرض ى الذكور الذين ال يمتلكون  

. وأوضح محلل أمني مقيم في عمان أن األجهزة األمنية "غير موجودة في  183التخلف عن الخدمة اإللزامية 

تحمل   بين من يستطيع  الصحية  الخدمات  إلى  الوصول  في  التفاوت  يفاقم  الخاصة"، وهذا  املستشفيات 

 .184تكاليف الرعاية الخاصة ومن ال يستطيع ذلك

 

 

  19- لحصول على العالج، يضطر مرض ى كوفيد ل   

، وشراء  لتأمين القبول في املشفى   رشاوي إلى دفع  

 كميات األوكسجين الالزمة. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

الفتة كتب عليها "املركز الطبي في درعا البلد". إن النظام الصحي في درعا يعاني من نقص في املوارد والكوادر البشرية مركبة تحمل  

الذي ينتشر بشكل واسع، وذلك  19-ومن غياب القدرة على تقديم الخدمات األساسية ناهيك عن القدرة على االستجابة لوباء كوفيد

 .بتهما الحكومة السوريةبسبب الدمار واإلهمال اللذين سب

 صورة من موقع سوريا ديريكت
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  على السياساتالتأثير اآلثار القانونية و 

 

 

من   سوريا  جنوب  في  املدنيون  في  التصدع  العانى  بعد  الكبير  املطبقة  السياسات  بسبب  الصحي  نظام 

رتها على أجزاء كبيرة من  املصالحة التي قيدت املعلومات والسلع والخدمات. ومع استعادة الحكومة سيط 

العشوائي    نعوهي امل  ،الطبية، ظهرت مخاوف جديدة إلى جانب استهداف الكوادر واملرافق  الجنوب  مناطق

    منعللمساعدات وتحويلها، و 
ً
 جديدا

ً
جمع البيانات ونشرها. يمثل هذا النموذج في توزيع املساعدات تحديا

جرائم عنف ضد الكوادر الطبية والبنية    ها إلى جانب ارتكابو لألطراف اإلنسانية ومراقبي حقوق اإلنسان.  

املساعدات    منعت وصول حق املدنيين في الصحة، وحولت و   التحتية الصحية، انتهكت الحكومة السورية

 الحصول على املعلومات أثناء الجائحة. سكانية ضعيفة، وقيدت بقوة حق   مجموعات  إلىاإلنسانية 

 الحق في الصحة 

من  منظمة   تقوم اإلنسان  حقوق  أجل  من  طويل  ذأطباء  اإلنساني    بتوثيق  زمن  الدولي  القانون  انتهاكات 

جنيف وبرتوكوالتها اإلضافية التي تحظر    اتفاقاتاملشتركة بين    3وحقوق اإلنسان في سوريا بما في ذلك املادة  

،  باألهمية ذاتهاالحق في الصحة  . ويعتبر  185الذين يقدمون الرعاية الطبية ويتلقونها األشخاص  استهداف  

: "تحمي الدولة صحة املواطنين وتوفر  2012من الدستور السوري لعام    (2)22منصوص عليه في املادة    فهو

والتداوي"  واملعالجة  الوقاية  وسائل  املادة    ،186لهم  في   
ً
بالحقوق    12وأيضا الخاص  الدولي  العهد  من 

. لقد دمرت الحكومة بشكل ممنهج البنية التحتية  187االقتصادية واالجتماعية والثقافية، وسوريا طرف فيه 

عام   منذ  وقامت،  املصالحة.  قبل  الصحيين  العاملين  واستهدفت  درعا،  في  بتقييد  2018الصحية   ،

إلى  و املخصصة لدرعا.  انية  املساعدات واإلمدادات اإلنس الكوادر الطبية  النظام الصحي من نقص  يعاني 

 مواطني درعا من حقهم  
ً
درجة حرمان املواطنين من الحصول على الرعاية الصحية. حرمت الحكومة فعليا

 . 2018عام   ذ في الصحة عبر تدمير النظام الصحي، ومن ثم تركه يتداعى من

 

 

 

ال يصل الدعم إال إلى املناطق واألشخاص الذين  " 

 موجود في تركيا   باحث سوري   –   " . يريدهم النظام 
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 تقديم املساعدات اإلنسانية معايير

دأبت الحكومة السورية على تحويل املساعدات بما فيها اإلمدادات الطبية بوصفها سالح حرب خالل كافة 

تكتيك تستمر في تطبيقه في األشهر األخيرة بما في ذلك في املناطق التي شاركت  مراحل النزاع في سوريا، وهو 

املصالحات يريدهم    وقال.  189  188في  الذين  واألشخاص  املناطق  إلى  إال  الدعم  يصل  "ال  املشاركين:  أحد 

للوكاالت اإلنسانية  لسماح  على اجميع األطراف    2015لعام    2254  رقم   قرار األمم املتحدة  يحث.  190النظام"

و ب" أنحاء سورية  إلى جميع  املعرقل  وغير  واملأمون  السريع  و   عبر الوصول  الطرق،  الفوريأقصر    السماح 

إليها، ال سيما في جميع املناطق املحاصرة والتي يصعب  املحتاجين  بوصول املساعدات اإلنسانية إلى جميع  

إليها"  الوص 191الوصول  بتقييد  الحكومة  قامت  ذلك،  ومع  درعا، ومنعت  .  مثل  املصالحات  مناطق  إلى  ول 

وسحبها بشكل عشوائي من املدنيين بما    تبر املساءلة عن تحويل املساعداتالرصد وتوزيع املساعدات. تع

 لتحسين النتائج الصحية للمدنيين
ً
 حاسما

ً
 . في ذلك في درعا أمرا

واملنظمات غير الحكومية مضطرة  تدرك أطباء من أجل حقوق اإلنسان أن املؤسسات متعددة األطراف  

للعمل في بيئة قانونية معقدة في مناطق، مثل درعا، استعادت الحكومة السيطرة عليها ولكنها غير قادرة أو  

للمدنيين الالزمة  املساعدات  بتقديم  راغبة  تقديم  و .  فيها  غير  واجب  من  تعفيها  ال  الصعوبات  هذه  لكن 

اإلنسا املبادئ  باالنسجام مع  أنظمتها  املساعدات  تبدو  التي  املناطق  الصحة لسكان  في  الحق  نية، وتعزيز 

 الصحية على وشك االنهيار. 

 لم تكن مراقبة معلومات الصحة العامة ونشرها  
ً
- جائحة كوفيد  في ظل  الراهنأكثر أهمية من الوقت يوما

( من العهد الدولي الخاص بالحقوق املدنية  2)19املادة    علىالحق في الحصول على املعلومات  يستند  .  19

إلى  ت  التيوالسياسية   ونقلها  وتلقيها  واألفكار،  املعلومات  ضروب  مختلف  "التماس  في  الحق  على  نص 

وسوريا192آخرين  عليه  "،  املوقعة  الدول  الطوارئ  و .  من  حالة      19-كوفيدبسبب  تحتم 
ً
التزاما الدول  على 

 
ً
ا بمعلومات موثوقة عن املخاطر الصحية، وانتشار املرض، والتدابير الوقائية ألن  لتزويد مواطنيه  إيجابيا

الحياة في  بحقهم  مرتبطة  املعلومات  بالحقوق  و .  194والصحة   193هذه  املعنية  املتحدة  األمم  لجنة  دعت 

صحية  االقتصادية واالجتماعية والثقافية الدول إلى إتاحة "الوصول إلى املعلومات املتعلقة باملشكالت ال

في إطار التزامها األساس ي في حماية الحق في    ،طرق الوقاية منها والسيطرة عليها"  هاالرئيسية في املجتمع بما في

    ماأن الحق في الحصول على املعلومات أثناء حاالت الطوارئ الصحية  رغم  و .  195الصحة 
ً
 زال مجاال

ً
  جديدا

 )ج(  5املادة تنص . 19-ملواجهة أزمة كوفيد على األرجح يتوسع ساالهتمام به   فإن في القانون الدولي العام، 

 مواطني  
ً
درعا من حقهم في    حرمت الحكومة فعليا

الصحة عبر تدمير النظام الصحي، ومن ثم تركه  

 . 2018عام    ذ يتداعى من 
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إلى   اللجوء  وإمكانية  القرار  صنع  في  العامة  واملشاركة  املعلومات  إلى  الوصول  بشأن  آرهوس  اتفاقية  من 

أنه "في حال وجود تهديد   البيئية في الجزء ذي الصلة  الناس، على  القضاء في الشؤون  وشيك على صحة 

العامة  ال  السلطات  تمكن  التي  املعلومات  كافة  نشر   
ً
الضرر    سكان فورا تخفيف  أو  ملنع  تدابير  اتخاذ  من 

    صحيح .  196الناجم عن هذا التهديد" 
ً
 ملزما

ً
 عرفيا

ً
 دوليا

ً
حسب املمارسة    - أن االتفاقية لم تصبح بعد قانونا

للدول   الو العامة واملتسقة  املتزايد    لكن  -قانوني  النابعة من شعور االلتزام  من  باملئة    25)  هاألطرافالعدد 

املتحدة  األمم  في  أهمية    وقعواباملئة    20، وصادقوا عليها  الدول األعضاء  يبين  في    طالرابعليها(  الحق  بين 

 الحصول على املعلومات العامة والحق في الصحة. 

ن موقعها االستراتيجي على الحدود مع األردن يجعلها  فإالرغم من أن درعا منطقة ريفية في معظمها،  على  

إلى   كبير  بشكل  كوفيد   نشاطاتمعرضة  تفش ي  بعد 19-تزيد  الصحي  نظامها  تدهور  ظل  في  سيما  وال   ،

اتخاذ املواطنين قرارات    حجب إن  املصالحة.   الحيوية يحول دون  الحكومة السورية للمعلومات الصحية 

 مدروسة لحماية أنفسهم، ويؤثر على الناس في دول أخرى. 

 االستنتاجات 

وتفكيك االستثمار اإلنساني في النظام الصحي، وعدم   سنوات من استهداف البنية التحتية الطبية،طوال  

االستثمار بما يكفي في املوارد البشرية الصحية، وعدم الوفاء بالوعود املقطوعة خالل عمليات املصالحة،  

 للغاية. وأدت األزمات االقتصادية واألمنية الحالية في  
ً
جعلت الحكومة السورية النظام الصحي في درعا هشا

ت إلى  كوفيدالبلد  جائحة  أثناء  الصحية  الرعاية  إلى  الوصول  الخدمات  19-عقيد  على  الحصول  ، وجعلت 

، و 
ً
غياب  أن  ،  واألخطر من ذلكشبه مستحيل.    19-الرعاية الخاصة بكوفيدعلى  الصحية االعتيادية صعبا

الحكومة للمعلومات املتعلقة    حجب العمليات املستقلة لجمع البيانات في درعا ومناطق املصالحة األخرى، و 

 .19-كوفيد إصابات عدد إحصاء إلى عدم معرفة احتياجات السكان و يؤدي بالجائحة 

أن حق سكان درعا في الصحة تضرر بشكل كبير نتيجة التمييز واإلهمال    هنتائجهذا التقرير    تتوضح تحليال 

إلى الجرائم    ةة عن الجائحة، إضافاملعلومات الحيوي  حجبوعدم السماح بإيصال املساعدات اإلنسانية، و 

انتهكت الحكومة السورية حق املدنيين في الصحة،  

  إلى املساعدات اإلنسانية    منعت وصول وحولت و 

مجموعات سكانية ضعيفة، وقيدت بقوة حق  

 الحصول على املعلومات أثناء الجائحة. 
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السافر في جهود  الحكومة  الطبية خالل عشر سنوات من النزاع. إن تدخل    والكوادر املرتكبة ضد املرافق  

للنظام الصحي في درعا يكشف املصير    ها حصول املدنيين على الرعاية الصحية، وإهمالفي  اإلغاثة اإلنسانية و

التي   األخرى  املناطق  تنتظره  الحكومةالذي  للخدمات    استعادت  الواضح  اإلهمال  عليها. يسبب  السيطرة 

ال يمكن إصالحها تشمل سوء التغذية، وسوء إدارة األمراض املزمنة، وعدم معالجة    وخيمةالصحية عواقب  

في سوريا يهدد سالمة املدنيين في جميع أنحاء البلد،    19-حة كوفيدلجائ  يإن التفش ي الحال.  األمراض النفسية

ضعيفة أنظمة صحية  تمتلك  التي  املصالحة  مناطق  في  سيما  على  الوباء  تسبب  لقد  .  وال  مضاعف  بأثر 

    حيث في املناطق التي استعادت الحكومة السيطرة عليها كدرعا،    القائم التفاوت الصحي  
ً
كانت تعاني أصال

 إلى  الوصول   من تحد عوامل كلها مسلحة، و   جماعاتاقتصاد هش، ووجود من  من النزاع، و  عقد  تبعات  من

 الرعاية الصحية.  

  ها تقديم املساعدات في سوريا، واختار بعض دى  واجهت الجهات اإلنسانية تحديات أخالقية وعملية كبيرة ل

على كل منظمة العمل    وينبغيتركيا واألردن.    معل على الحدود  العم  آخرون  العمل من دمشق بينما فضل

املوثوقة التي تتحدث عن    االدعاءات تحمل املخاطر. ولكن، في ظل    وقدرتها على بحسب تفويضها وسياساتها  

املناطق    في  19-وقوع انتهاكات واسعة النطاق للمعايير اإلنسانية والحق في الصحة، ومخاطر انتشار كوفيد 

ة فعالة، ينبغي على املنظمات العاملة في سوريا الدفع باتجاه زيادة الوصول إلى  أنظمة صحي  التي تفتقر إلى

 . 197وسبل عيش املتضررين في مناطق املصالحة  سكانالرعاية الصحية واملعلومات لحماية حياة ال

وال  أزمة حقوق اإلنسان هي أصل األزمة اإلنسانية في سوريا. إن كبت الحكومة للحق في التعبير واملعلومات،  

على ممارسات الدولة العنيفة التي أدت إلى االحتجاجات، وأشعلت شرارة   واضح   سيما أثناء الجائحة، مثال

. تشكل املساءلة والتغيير بعد نهاية النزاع عنصرين حاسمين في ب   10نزاع مستمر منذ  
ً
ناء دولة  سنوات تقريبا

 . مفتاح تحقيق السالم واالستقرار والتنميةهي و  تحترم حقوق اإلنسان 

 التوصيات

املدن معاناة  ظل  السورية  في  الحكومة  على  ينبغي  ملموسة  خطوات  ثمة  درعا،  في  واملستمرة  الكبيرة  يين 

في   الرعاية الصحية  الحصول على  تنفيذها لدعم  املانحة  الدولي واملنظمات اإلنسانية والجهات  واملجتمع 

وتحسين   السكان    فيها  19-كوفيد  مواجهةسوريا،  لجميع  متساوي  تمييز.  و بشكل  املنظمات  و دون  على 

فيها الدول املانحة واملنظمات غير الحكومية العمل بأسلوب قائم على حقوق اإلنسان للرصد    ن نسانية بماإل

 .السورية تحت سيطرة الحكومة أصبحتواملراقبة وتقديم املساعدات في املناطق التي 

 التالية: التدابيرأطباء من أجل حقوق اإلنسان األطراف املعنية إلى اتخاذ  منظمة  تدعو
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 إلى الجمهورية العربية السورية:

إزالة العوائق أمام العاملين الصحيين الذين سويت أوضاعهم، ويرغبون في الحصول على وظائف في   ●

 القطاع العام.

ا ● املناطق  إلى  الضرورية  السيطرة عليها، توسيع وصول املساعدات اإلنسانية  الحكومة  لتي استعادت 

 وتلك التي ما زالت تحت سيطرة املعارضة. 

في  ● املساعدات  توزيع  بتقارير  املانحة  الجهات  وتزويد  املساعدات،  تحويل  ملنع  تدابير شفافة  تطبيق 

 ومعدات الحماية الشخصية.  19-مناطق املصالحات بما في ذلك معدات اختبار كوفيد 

ت القطاع العام ومنظمة الهالل األحمر العربي السوري إلى جميع املدنيين على التأكد من تقديم خدما ●

 قدم املساواة، ودون أي تمييز أو تفضيل.

ضمان منح وزارة الصحة حق الوصول الكامل للعاملين امليدانيين في منظمة الصحة العاملية املكلفين   ●

 بتقييم الوضع في درعا. 

سياستها القديمة في قمع عاملي الرعاية  تواصل الحكومة السورية  أن أطباء من أجل حقوق اإلنسان    تدرك

 الصحية، وتعيد تذكيرها بالتوصيات التالية: 

 وتعذيبهم وقتلهم.  وإخفائهم وتهديدهم واعتقالهم  ين الصحي نعاملي الالتوقف عن ترويع  ●

 أو املالحقمنهم  سراح جميع املعتقلين    إطالق ●
ً
ين بسبب أداء عملهم وممارسة حقوقهم اإلنسانية  تعسفيا

 األساسية. 

 إلى مجلس األمن والدول األعضاء في األمم املتحدة:

 رصد انتهاكات الحق في الصحة في املناطق التي استعادت الحكومة السورية السيطرة عليها.  ●

ممارسة الضغط على الحكومة لضمان تسليم املساعدات وتوزيع الخدمات الصحية بحيث تتمكن   ●

الحكومية   غير  واملنظمات  األخرى،  املتحدة  األمم  ووكاالت  العاملية،  الصحة  منظمة  مثل  املنظمات 

 الوصول إلى السكان بطريقة حيادية وفعالة ومتساوية.من  الدولية، واألطراف املحلية  

روس ● وقانون  مطالبة  اإلنساني  الدولي  القانون  وانتهاك  الصحية،  املرافق  استهداف  عن  بالتوقف  يا 

 حقوق اإلنسان. 

حق املدنيين في الصحة في جميع أنحاء ضد  واملستمرة    االنتهاكات السابقة  ناإلصرار على املساءلة ع  ●

 البلد، وال سيما في املناطق التي استعادت الحكومة السيطرة عليها.

نشر   ● كوفيدطلب  انتشار  مدى  عن  وتفصيلية  آنية  على    19-معلومات  بالحصول  الحق  مع  تتسق 

 املعلومات.
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وتركيا  األردن  الجنوبية،  املنطقة  في  التصعيد  خفض  اتفاق  ضامني  إلى 

 والواليات املتحدة:

وتسهيل   ● مقبلة،  تفاوضية  تسويات  أي  في  الصحي  النظام  إلدراج  السورية  الحكومة  على  الضغط 

اني عبر زيادة األمن، وتصاريح السفر، وتنفيذ عمليات مستقلة لجمع البيانات، ونشر  الوصول اإلنس

 بيانات النظام الصحي.

 واملنظمات املنفذة:  اإلنسانيةإلى الجهات 

ملراقبة  ● بيانات سريعة  لتقديم  املبكر واالستجابة  اإلنذار  نظام  تحديث  العاملية  الصحة  منظمة  على 

 . 19-تقارير عن املناطق بما في ذلك عن كوفيداألمراض في سوريا تشمل 

املنفذة   ● الصحية  املنظمات  مع  والدوري  املستمر  التنسيق  على  التأكيد  العاملية  الصحة  منظمة  على 

البيانات.   قدرات  و لجمع  زيادة  في جنوب سوريا  الحكومية  غير  واملنظمات  املتحدة  األمم  على وكاالت 

 واألدوية استن واإلمداداتاالختبارات 
ً
 إلى املعلومات عن الفئات األكثر ضعفا

ً
 . ادا

ضمن تقديم خدمات متساوية، وتوجيه التنسيق. وتسهم مراقبة تحتياجات  لال إجراء تقييمات مستقلة   ●

لتحديد   واإلمدادات األدوية   الالزمة  باملعلومات  والدولية  املحلية  املجتمعات  تزويد  جاهزية    مدى  في 

 ، وتلبية االحتياجات الصحية. 19-يدالنظام الصحي في درعا ملواجهة كوف

لضمان الحق في الصحة في مناطق املصالحة، على منظمة الصحة العاملية والجهات املانحة الدولية   ●

 . 2011املتضررة بسبب الهجمات منذ عام  بناء وإعادة تأهيل املرافق  رصد

 جمع البيانات. إجراءاترصد املساعدات الحكومية  ●

ضمان الحق في الحصول على املعلومات الصحية بسرعة وشفافية أثناء حاالت الطوارئ الصحية عبر   ●

 . راهنةالضغط على الحكومة لنشر معلومات 

الصحيين ● العاملين  حماية  تعزيز  الدولية  األطراف  الحكومة    ،على  مع  املفاوضات  عبر  ذلك  في  بما 

 ضمان املعايير الدنيا لسالمة مقدمي الرعاية في املستشفيات ملنع وقوع املزيد من الضحايا.و  ،السورية

املنظمات املحلية والدولية على تبني ممارسات مالئمة لكوفيد  ● بما في ذلك تقليل زيارات    19-تشجيع 

 باإلنترنتيتيح االتصال  عندماومبادرات صحية أخرى عن بعد  ،املنازل، واستخدام التطبيب عن بعد

 ذلك. 
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 إلى الجهات املانحة:

الدولية العاملة في دمشق للضغط على الحكومة السورية  دفع منظمة الصحة العاملية واملجموعات   ●

 في كافة املناطق، والتوزيع املتساوي ملعدات الحماية.  19-للسماح بإجراء اختبارات كوفيد 

رصد تسليم املساعدات وتوزيعها بدقة ملنع تحويلها، وإهمال املناطق التي استعادت الحكومة السيطرة   ●

 عليها.

توسيع املساعدات اإلنسانية   ويجبذر بانهيار وشيك للنظام الصحي في درعا.  معالجة املؤشرات التي تن  ●

راغبة بتقديم التمويل غير  في درعا واملناطق األخرى التي استعادتها الحكومة السورية، وهي غير قادرة أو  

 واملوارد الالزمة للخدمات الصحية األساسية. 
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 السفلية الحواش ي

 
 ومدينة درعا هي مركز هذه املحافظة.  ،في هذه الدراسة، درعا تعني كامل محافظة درعا السورية 1

إلى    2 يصل  سوريا  جنوب  في  النازحين  "أعداد  الخالدي،  املتحدة"،  270,000سليمان  األمم  ، 2018تموز/يوليو    2  رويترز،: 
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 it/-getting-arent-need-civilians  من أي وقت   :ةسانياإلناملساعدات ؛ جاكوب كورتزر، "التغلب على تحديات وصول 
ً
أكثر إلحاحا

overcoming-necessary-more-https://www.csis.org/features/never-، 2019مض ى"، مركز االستراتيجيات والدراسات الدولية، 

challenges-access-humanitarian   

https://www.thenationalnews.com/world/mena/graffiti-boys-who-sparked-syria-uprising-brace-for-regime-attack-1.740678
https://www.thenationalnews.com/world/mena/graffiti-boys-who-sparked-syria-uprising-brace-for-regime-attack-1.740678
https://www.aljazeera.com/features/2011/5/31/tortured-and-killed-hamza-al-khateeb-age-13
https://www.reuters.com/article/us-mideast-crisis-syria-un-displaced-idUSKBN1JS11T
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0140673617307419
http://cbssyr.sy/population_statuse/محافظة_درعا.pdf
http://cbssyr.sy/population_statuse/محافظة_درعا.pdf
https://carnegie-mec.org/2020/07/14/how-southern-syria-has-been-transformed-into-regional-powder-keg-pub-82202
https://carnegie-mec.org/2020/07/14/how-southern-syria-has-been-transformed-into-regional-powder-keg-pub-82202
https://www.imperial.ac.uk/mrc-global-infectious-disease-analysis/covid-19/report-31-syria/
https://www.imperial.ac.uk/mrc-global-infectious-disease-analysis/covid-19/report-31-syria/
https://www.imperial.ac.uk/mrc-global-infectious-disease-analysis/covid-19/report-31-syria/
https://covid19.who.int/region/emro/country/sy
https://www.france24.com/en/20200617-syria-devalues-currency-as-new-us-sanctions-hit
https://www.france24.com/en/20200617-syria-devalues-currency-as-new-us-sanctions-hit
https://warontherocks.com/2020/09/what-are-americas-sanctions-on-syria-good-for/
https://www.who.int/hrh/tools/planning/en/
https://www.hrw.org/report/2019/06/28/rigging-system/government-policies-co-opt-aid-and-reconstruction-funding-syria
https://www.hrw.org/report/2019/06/28/rigging-system/government-policies-co-opt-aid-and-reconstruction-funding-syria
https://www.washingtonpost.com/politics/2019/08/06/humanitarian-aid-syria-is-being-politicized-too-many-civilians-need-arent-getting-it/
https://www.washingtonpost.com/politics/2019/08/06/humanitarian-aid-syria-is-being-politicized-too-many-civilians-need-arent-getting-it/
https://www.csis.org/features/never-more-necessary-overcoming-humanitarian-access-challenges
https://www.csis.org/features/never-more-necessary-overcoming-humanitarian-access-challenges
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  أعطى 40

ً
 الفريق لكل مشارك رمزا

ً
،   حسب بلد إقامته.ورقما

ً
 للمشارك األول في األردن(.  JO01)مثال

من العهد الدولي  12، وفي املادة 2012( من دستور الجمهورية العربية السورية لعام 22)2الحق في الصحة منصوص عليه في املادة 41

قانونية وتلك املتعلقة  يحتوي القسم الرابع من هذا التقرير مناقشة اآلثار ال الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية.

 بالسياسات.
  ،مارسيلو، تامارا .2014في منتصف عام  2165قرار مجلس األمن رقم   صدور لحدود من األردن قبل ا عبر بدأ النشاط اإلنساني  42

 . 2019. حزيران/يونيو 2018-2014، 2165من األردن إلى سوريا بموجب قرار مجلس األمن رقم لحدود ا عبر العمليات 
 4، )13:7نزوح بإدارة عاملية؟"، الصحة العامة العاملية،  ماكي، "الصحة العامة في سوريا واألزمة اإلنسانية: .سوميرا أكبرزاده وتيم ك43

 ،930-914(: 2017شباط/فبراير 

https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/17441692.2017.1285338?journalCode=rgph20 
برنامج األمم املتحدة  .2018-2012كانت مدينة درعا، وهي عاصمة محافظة درعا، مقسمة بين املعارضة والحكومة في الفترة  44

. 2014حزيران/يونيو  للمستوطنات البشرية، ملف مدينة درعا: تقييم قطاعات متعددة، 

files/Daraa%20CP.pdf-manager-https://unhabitat.org/sites/default/files/download 
كاألردن وتركيا أو  مجاورة من دول أخرى "عبر الحدود" ثمة أسلوبان رئيسيان إلدخال املساعدات اإلنسانية إلى املناطق املتضررة: إما 45

من داخل سوريا عبر نقل اإلمدادات من مناطق سيطرة الحكومة إلى مناطق سيطرة املعارضة، ويسمى هذا األسلوب القوافل "العابرة  

حصول على ملحة عامة، انظر اما بيلز ونيك هوبكينز، "تقرير الغارديان: األسئلة الرئيسية عن املساعدات في لخطوط النزاع". لل

relief-aid-https://www.theguardian.com/world/2016/oct/28/syria-،2019تشرين األول/أكتوبر  28سوريا"، الغارديان، 

briefing-guardian-questions-key-effort 
 .2020آب/أغسطس  25في  JO01املقابلة مع  46
ل التخطيط  في األمم املتحدة، يعتبر النهج العنقودي طريقة لتنظيم التنسيق والتعاون بين مختلف األطراف اإلنسانية لتسهي 47

منظمة الصحة العاملية، دليل املجموعات الصحية: دليل عملي لتنفيذ املجموعات الصحية على مستوى الدول،   االستراتيجي املشترك.

، متوفر على موقع منظمة الصحة العاملية، "دليل املجموعات الصحية: دليل عملي لتنفيذ املجموعات الصحية 2009حزيران/يونيو 

، 2009"، حزيران/يونيو على مستوى الدول 

https://www.who.int/hac/network/global_health_cluster/health_cluster_guide_6apr2010_en_web.pdf   
 .2020آب/أغسطس  25في  JO01املقابلة مع  48
 .2020آب/أغسطس  26في  US01املقابلة مع  49
تداعيات ونتائج سلوك الثوار أثناء  عبد هللا الجباصيني "من حكم الثوار إلى حقبة بعد االستسالم في درعا في جنوب سوريا: 50

، 2019، كانون الثاني/يناير 06/2019املفاوضات"، مركز روبرت شومان للدراسات املتقدمة، 

https://cadmus.eui.eu/bitstream/handle/1814/60664/RSCAS_2019_06.pdf   
تاريخ   ،سوريا"أطباء من أجل حقوق اإلنسان، "نتائج أطباء من أجل حقوق اإلنسان بشأن الهجمات على القطاع الصحي في  51

 http://syriamap.phr.org/#/en/findings ،2020تشرين األول/أكتوبر  13التصفح: 
تجدر   .World Health Organization, “HeRAMS Annual Report”  سرير. 810سرير مقابل القدرة االستيعابية السابقة وهي  310 52

  25، و2019اية عام باملئة فقط من املستشفيات العامة في سوريا كانت تعمل بكامل طاقتها في نه 50مالحظة أن 
ً
باملئة تعمل جزئيا

 بسبب تضرر األبنية أو نقص الكوادر أو اإلمدادات.
، انظر "خرائط الهجمات" على 2011في سوريا منذ عام  الصحية للهجمات على املرافق والكوادر توضيحيةللحصول على بيانات  53

 املوقع اإللكتروني ألطباء من أجل حقوق اإلنسان.
تاريخية عن اتفاقيات املصالحة  نبذة للحصول على   .أعاله  1بالنسبة الستخدام مصطلح املصالحة في هذا التقرير، انظر املالحظة  54

،  حقائق وتحديات ما بعد الثورة  اليوم التالي:ي، "اتفاقيات املصالحة في سوريا"، وعمر عماد هينبوش، انظر رايموند 2018قبل عام 

9:2( ،2017،) andrews.ac.uk/index.php/syria/article/view/1558-https://ojs.st مجموعة ؛ 
ً
، األزمات الدوليةانظر أيضا

، 2018، حزيران/يونيو 187"الحفاظ على الهدوء في جنوب سوريا"، تقرير الشرق األوسط، رقم 

-southern-calm-keeping-mediterranean/syria/187-africa/eastern-north-east-//www.crisisgroup.org/middlehttps:

syria  

https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/17441692.2017.1285338?journalCode=rgph20
https://unhabitat.org/sites/default/files/download-manager-files/Daraa%20CP.pdf
https://www.theguardian.com/world/2016/oct/28/syria-aid-relief-effort-key-questions-guardian-briefing
https://www.theguardian.com/world/2016/oct/28/syria-aid-relief-effort-key-questions-guardian-briefing
https://www.who.int/hac/network/global_health_cluster/health_cluster_guide_6apr2010_en_web.pdf
https://cadmus.eui.eu/bitstream/handle/1814/60664/RSCAS_2019_06.pdf
http://syriamap.phr.org/#/en/findings
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/333184/WHOEMSYR039E-eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/333184/WHOEMSYR039E-eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/333184/WHOEMSYR039E-eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://ojs.st-andrews.ac.uk/index.php/syria/article/view/1558
https://www.crisisgroup.org/middle-east-north-africa/eastern-mediterranean/syria/187-keeping-calm-southern-syria
https://www.crisisgroup.org/middle-east-north-africa/eastern-mediterranean/syria/187-keeping-calm-southern-syria
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، 2016تشرين األول/أكتوبر  27"، 23و 15الجمهورية العربية السورية، "املرسومان التشريعيان  55

http://www.parliament.gov.sy/arabic/eindex.php?node=554&cat=17002&nid=17002&print=1&pm=1 
، 2017أيار/مايو  6وزارة الخارجية الروسية، "مذكرة بشأن إنشاء مناطق خفض التصعيد في الجمهورية العربية السورية"،  56

/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/2746041-https://www.mid.ru/en/foreign_policy/news/ 
 لب وحماة والالذقية، وشمال حمص وشرق الغوطة.تشمل مناطق خفض التصعيد األخرى محافظة إدلب، وأجزاء من محافظات ح 57
"بيان صحفي بشأن اجتماعات الرئيس في قمة مجموعة العشرين"،   من:تفاصيل يمكن الحصول على ، لم تنشر االتفاقيةمع أن  58

presidents-riefingb-statements/press-https://www.whitehouse.gov/briefings-، 2020تموز/يوليو  7البيت األبيض، 

070717-g20-meetings/ ،2017تموز/يوليو  7؛ "إحاطة إعالمية بشأن وقف إطالق النار في سوريا"، وزارة الخارجية األمريكية ،

www.state.gov/r/pa/prs/ps/2017/07/272433.htm  . 
،  2019شباط/فبراير  28، 196رقم  ،دروس من عودة الدولة السورية إلى الجنوب، "امللحقات"، األزمات الدولية مجموعة 59

 syria_0.pdf-from-lessons-https://d2071andvip0wj.cloudfront.net/196 

 يبدو أن هذه االتفاقيات هي الوحيدة املنشورة.  
 املدن، "اتفاقات منفردة ببنود غامضة"،  ؛املصدر نفسه 60

ً
تموز/يوليو   17انظر أيضا

2018،-924d-4c37-0690-487ce7b405af/e3b61837-95e1-41e5-1f1e-https://www.almodon.com/print/607ac4ab

0ad690952b46 
 .2020آب/أغسطس  25في  JO01قابلة مع امل 61
 network.eu/campaign/-https://wasl، "حقائق عن سوريا"،"وصل"حملة  62
باملئة منذ بداية اإلصالحات االقتصادية في عام  41القطاع الخاص بنسبة  مقدمي الرعاية منتجدر اإلشارة إلى أنه رغم زيادة   63

لقطاع العام. كاستوري سن ووليد الفيصل، "سوريا: اإلصالحات الليبرالية باملئة من أسرة املستشفيات قبل الحرب في ا 80، كان 2005

،  2012، آذار/مارس 3، رقم 6ال مساواة كامنة في الوصول؟"، الطب االجتماعي  الجديدة في تمويل القطاع الصحي:

https://www.socialmedicine.info/index.php/socialmedicine/article/view/572/1207  تشير التقديرات الحالية إلى أن أكثر"(

باملئة  60قرابة  يعمل وبحسب خبراء في النظام الصحي السوري،  من ثلثي السكان يستمرون في استخدام العيادات الداخلية العامة"(.

تشرين الثاني/نوفمبر  17)باستثناء أطباء األسنان( في أحد أشكال وظائف القطاع العام. د. سامر جبور، تواصل شخص ي، من األطباء 

2020.  
 . 2020تشرين األول/أكتوبر  14في  JO08و 2020أيلول/سبتمبر   15في  JO07املقابالت مع  64
 .2020تشرين األول/أكتوبر  14في  JO08املقابلة مع  65
، 2020نيسان/أبريل   7عبد هللا الجباصيني، "تنامي املظالم والعودة إلى السالح في جنوب سورية"، زمن الحرب ومرحلة بعد النزاع،  66

https://cadmus.eui.eu/bitstream/handle/1814/66786/Festering%20Grievances%20and%20the%20Return%20to%

final.pdf?sequence=1&isAllowed=y-20Arms%20in%20Southern%20Syria   
ة غير مستخدمة، ولم يتم تعويض التجهيزات الطبية املنهوبة من العيادات  على سبيل املثال، بقيت املستشفيات والعيادات املدمر 67

تشرين  14في  JO08و 2020أيلول/سبتمبر  17في  TU04التي كانت تديرها املنظمات اإلنسانية في املرافق العامة. املقابالت مع 

 . 2020األول/أكتوبر 
 .2020أيلول/سبتمبر  15في  JO07ة مع املقابل 68
مكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية، "الجمهورية العربية السورية: عمليات األمم املتحدة عبر الحدود من األردن إلى 69

،  2018كانون األول/ديسمبر  12سوريا"، 

https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/cnv_syr_xb_j

.ordan_en_june2018_180705v4.pdf صحية لفترة مؤقتة، أجبر  بعض الجهات بإدارة مرافقتجدر اإلشارة إلى أنه رغم السماح ل

 . 2018بحلول نهاية عام  على اإلغالق 2012جميع األطراف اإلنسانية العاملة في القطاع الصحي منذ عام 
تموز/يوليو  10الرابطة السورية لكرامة املواطن، "اتفاقية املصالحة في درعا: انعدام األمن، واستمرار القمع، والعقوبة الجماعية"،  70

2020،-collective-and-repression-continued-insecurity-daraa-in-agreement-https://syacd.org/reconciliation

punishment/   

http://www.parliament.gov.sy/arabic/eindex.php?node=554&cat=17002&nid=17002&print=1&pm=1
https://www.mid.ru/en/foreign_policy/news/-/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/2746041
https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/press-briefing-presidents-meetings-g20-070717/
https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/press-briefing-presidents-meetings-g20-070717/
https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/press-briefing-presidents-meetings-g20-070717/
https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/press-briefing-presidents-meetings-g20-070717/
http://www.state.gov/r/pa/prs/ps/2017/07/272433.htm
https://d2071andvip0wj.cloudfront.net/196-lessons-from-syria_0.pdf
https://www.almodon.com/print/607ac4ab-1f1e-41e5-95e1-487ce7b405af/e3b61837-0690-4c37-924d-0ad690952b46
https://www.almodon.com/print/607ac4ab-1f1e-41e5-95e1-487ce7b405af/e3b61837-0690-4c37-924d-0ad690952b46
https://wasl-network.eu/campaign/
https://www.socialmedicine.info/index.php/socialmedicine/article/view/572/1207
https://cadmus.eui.eu/bitstream/handle/1814/66786/Festering%20Grievances%20and%20the%20Return%20to%20Arms%20in%20Southern%20Syria-final.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://cadmus.eui.eu/bitstream/handle/1814/66786/Festering%20Grievances%20and%20the%20Return%20to%20Arms%20in%20Southern%20Syria-final.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/cnv_syr_xb_jordan_en_june2018_180705v4.pdf
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/cnv_syr_xb_jordan_en_june2018_180705v4.pdf
https://syacd.org/reconciliation-agreement-in-daraa-insecurity-continued-repression-and-collective-punishment/
https://syacd.org/reconciliation-agreement-in-daraa-insecurity-continued-repression-and-collective-punishment/
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 .2020أيلول/سبتمبر  8في  JO05املقابلة مع  71
 . صدر السابقامل 72
 .2020أيلول/سبتمبر  3في  JO04املقابلة مع  73
 .2020آب/أغسطس  26في  TU02قابلة مع امل 74
 ،2019أيار/مايو  21هيومن رايتس ووتش، "سوريا: اعتقاالت ومضايقات في املناطق املستعادة"،  75

-retaken-harassment-detention-https://www.hrw.org/news/2019/05/21/syria

areas#:~:text=(Beirut)%20%E2%80%93%20Syrian%20intelligence%20branches,Human%20Rights%20Watch%20s

s,between%20February%20and%20August%aid%20today.&text=The%20government%20retook%20these%20area

 ؛020182

ـوريا"، عبد هللا الجباصيني، "حــزب البعــث والوجهــاء املحلييــن ومبــادرات االسـتجابة املجتمعيـة ملواجهـة فيـروس كورونـا فـي جنـوب س

.  2020أيار/مايو  4النزاع في سوريا، بعد  زمن الحرب ومرحلة

https://cadmus.eui.eu/bitstream/handle/1814/66968/RPR_2020_08.pdf?sequence=1&isAllowed=y  ؛ 

، 2019فبراير /شباط 28، 196، دروس من عودة الدولة السورية إلى الجنوب، رقم األزمات الدوليةمجموعة 

 syria_0.pdf-from-lessons-https://d2071andvip0wj.cloudfront.net/196 
 .2020أيلول/سبتمبر  3في  JO04و 2020أيلول/سبتمبر  8في  JO05املقابالت مع  76
 .2020تشرين األول/أكتوبر  14في  JO08املقابلة مع  77
78 https://undocs.org/A/HRC/45/31  
 ..2020أيلول/سبتمبر  15في  JO07املقابلة مع  79
 .2020تشرين األول/أكتوبر  14في  JO08املقابلة مع  80
81  World Health Organization, “HeRAMS Annual Report 
نقص الُيظهر عدم وجود بيانات رسمية واضحة عن السكان  و  تعتبر أرقام السكان في سوريا مسألة سياسية حساسة ومعقدة. 82

التفاصيل، ولكنه ال  تلك، وهو مصدر هذه البيانات، 2020لعام  HeRAMSهذا التقرير. يقدم تقرير  رصده ي ذالكبير في البيانات ال

نا إلى أن أحدث تقرير رسمي صادر  يقدم أعداد السكان، ويستشهد باملكتب املركزي لإلحصاء للبيانات غير املنشورة. وتجدر اإلشارة ه

، قدر مكتب األمم املتحدة 2018نسمة. وفي عام  680,404يقدر عدد سكان درعا بنحو  2014عن املكتب املركزي لإلحصاء في عام 

الحالي   عن العدد عموم. ال تتوفر بيانات دقيقة ومتاحة لل2018نسمة أثناء القتال في عام  270,000لتنسيق الشؤون اإلنسانية نزوح 

  22 ذكر وجودلسكان درعا. والجدير بالذكر هنا أن معايير اللجنة الدائمة املشتركة بين الوكاالت للعاملين الصحيين ت
ً
 صحي عامال

ً
لكل  ا

 في دمشق.  41.7نسمة مقارنة مع  10,000لكل  5.7فالرقم هو في درعا، أما  نسمة. 10,000
 .2020أيلول/سبتمبر  21في  SY01املقابلة مع  83
 إلى نظام التعليم في سوريا.  84

ً
 يتلقون  طالب الطب النفس ي في سوريا فيرجع عدم تدريب األطباء النفسيين جزئيا

ً
 نظريا

ً
  بدون تعليما

 لحاجة املنظمات اإلنسانية إلى أخصائيين نفسيين واجتماعيين، عمل بعض طالب علم النفس والتربية و تدريب سريري. 
ً
بوصفهم   نظرا

عاملين اجتماعيين، وباتوا يقدمون استشارات فردية وجماعية، وينفذون نشاطات نفسية واجتماعية، مع أنهم لم يتلقوا أي تدريب  

 سريري رسمي. 
 .2020أيلول/سبتمبر  16في  JO02املقابلة مع  85
 .2020أيلول/سبتمبر  21في  SY01املقابلة مع  86
املستشفيات التي “تعمل بكامل طاقتها" بأنها مستشفيات مفتوحة، ويسهل الوصول إليها، وتقدم الخدمات  HeRAMSيعرف تقرير  87

املكتب اإلقليمي ملنظمة الصحة العاملية لشرق البحر  الصحية بكامل طاقتها )بما في ذلك الكوادر والتجهيزات والبنية التحتية(.

". ملزيد من التفاصيل عن هجمات الحكومة السورية على املستشفيات في  السنوي  HeRAMSمنظمة الصحة العاملية، تقرير   املتوسط.

ى مراكز الرعاية الصحية في سوريا،  درعا، انظر أطباء من أجل حقوق اإلنسان، خريطة الهجمات غير املشروعة عل

http://syriamap.phr.org/#/en  (.2020تشرين الثاني/نوفمبر  20التصفح: )تاريخ 
 .2020تشرين األول/أكتوبر  14في  JO08املقابلة مع  88
 ال تتوفر أي معلومات عن مرافق القطاع الخاص العاملة في درعا.  89

https://www.hrw.org/news/2019/05/21/syria-detention-harassment-retaken-areas#:~:text=(Beirut)%20%E2%80%93%20Syrian%20intelligence%20branches,Human%20Rights%20Watch%20said%20today.&text=The%20government%20retook%20these%20areas,between%20February%20and%20August%202018
https://www.hrw.org/news/2019/05/21/syria-detention-harassment-retaken-areas#:~:text=(Beirut)%20%E2%80%93%20Syrian%20intelligence%20branches,Human%20Rights%20Watch%20said%20today.&text=The%20government%20retook%20these%20areas,between%20February%20and%20August%202018
https://www.hrw.org/news/2019/05/21/syria-detention-harassment-retaken-areas#:~:text=(Beirut)%20%E2%80%93%20Syrian%20intelligence%20branches,Human%20Rights%20Watch%20said%20today.&text=The%20government%20retook%20these%20areas,between%20February%20and%20August%202018
https://www.hrw.org/news/2019/05/21/syria-detention-harassment-retaken-areas#:~:text=(Beirut)%20%E2%80%93%20Syrian%20intelligence%20branches,Human%20Rights%20Watch%20said%20today.&text=The%20government%20retook%20these%20areas,between%20February%20and%20August%202018
https://cadmus.eui.eu/bitstream/handle/1814/66968/RPR_2020_08.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://d2071andvip0wj.cloudfront.net/196-lessons-from-syria_0.pdf
https://undocs.org/A/HRC/45/31
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/333184/WHOEMSYR039E-eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/333184/WHOEMSYR039E-eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/333184/WHOEMSYR039E-eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://syriamap.phr.org/#/en
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البيانات مستخلصة من مسح أجراه املركز السوري لإلعالم وحرية التعبير عبر مركز توثيق االنتهاكات في سوريا التابع له في ربيع عام  90

حتل مستشفى جاسم الوطني وتحوله إلى مقر لها.  "قوات الحكومة ت)انظر أطباء من أجل حقوق اإلنسان، "خريطة الهجمات"،  .2020

كانون الثاني/يناير  7، استهدفت قوات املعارضة مستشفى متوقف عن العمل وسيطرت عليه في 2013في كانون األول/ديسمبر 

2014.)" 
 .2020وريا في ربيع عام البيانات مستخلصة من مسح أجراه املركز السوري لإلعالم وحرية التعبير عبر مركز توثيق االنتهاكات في س91
 .2020تشرين األول/أكتوبر  14في  JO08املقابلة مع  92
 .2020أيلول/سبتمبر  11في  UK02املقابلة مع  93
أيلول/سبتمبر   25ساره دعدوش، "فيروس كورونا يخرج عن السيطرة في سوريا بغض النظر عما تقوله الحكومة"، واشنطن بوست،  94

2020، -outbreak-coronavirus-https://www.washingtonpost.com/world/middle_east/syria

350e4e60cc91_story.html-b0e4-11ea-fcea-doctors/2020/09/24/95d9323a 
أن التركيز على  همالعديد من قد أكدو  .SY02و TU04و TU02و US01و JO07و JO06و JO03و JO02و JO01و UK02املقابالت مع  95

، يجب أال يشتت االنتباه عن املشكلة العامة الكبرى، وهي حرمان درعا من الخدمات الصحية بعد  ة الوباء، رغم خطور 19-كوفيد

 املصالحات.
 .2020أيلول/سبتمبر  16في  JO02املقابلة مع  96
 .2020أيلول/سبتمبر  17في  TU04املقابلة مع  97
)البيانات مستخلصة من مسح  4و 3، ومركز توثيق االنتهاكات في سوريا، واملشاركين 2020ول/سبتمبر أيل 17في  TU04املقابلة مع  98

 (.2020أجراه املركز السوري لإلعالم وحرية التعبير عبر مركز توثيق االنتهاكات في سوريا التابع له في ربيع عام 

 
 .2020سبتمبر /أيلول  1في  JO03و 2020أيلول/سبتمبر  9في  TU03املقابالت مع  100
 .JO05و SY01و JO04و JO03املقابالت مع  101
وقدرت دراسة صادرة عن كلية لندن لالقتصاد وجود ثالث أسرة اختلف الباحثون بشأن عدد أجهزة التنفس االصطناعي املتوفرة.  102

 96أقص ى. وقدرت الدراسة نفسها وجود كحد  19-حالة كوفيد 60عناية مركزة مزودة بأجهزة تنفس اصطناعي في درعا قادرة على دعم 

. استندت حسابات 29، وحماة 30جهاز، وطرطوس  77سرير عناية مركزة مزودة بأجهزة تنفس اصطناعي في دمشق، تليها الالذقية 

دلب. انظر  باحثي كلية لندن لالقتصاد على بيانات مأخوذة من منظمة الصحة العاملية، واملكتب املركزي لإلحصاء، ومديرية الصحة في إ 

،  2020آذار/مارس  25استجابة سوريا وقدرات الرعاية الصحية،  :19- محش ي، جائحة كوفيدزكي مازن غريبة و 

.yria_policy_memo_published.pdfhttp://eprints.lse.ac.uk/103841/1/CRP_covid_19_in_Sولكن انظر  ؛  
ً
الجباصيني، أيضا

"مبادرات االستجابة في جنوب سوريا". )"حسب مقابالت عديدة مع كوادر طبية تعمل في مستشفيات عامة وخاصة في درعا، هناك 

 "(.  2020نيسان/أبريل   بتاريخسرير عناية مركزة مزود بأجهزة تنفس اصطناعي في درعا  31قرابة 
 ". 2014زي لإلحصاء، مشروع تحليل حاالت السكان املكتب املرك .2014تقديرات عدد السكان حتى عام  103
 .2020أيلول/سبتمبر  30في  NT01و 2020أيلول/سبتمبر   17في  TU04ت مع املقابال  104
، مستشفى بصرى الشام واملستشفى الرئيس ي في طفس. انظر ريم صالحي، "السوريون يواجهون كوفيد105

ً
بتجديد الجهود  19-مثال

respond-https://www.mei.edu/publications/syrians- ،2020حزيران/تموز  17الشرق األوسط، التطوعية واملجتمعية"، معهد 

efforts-community-and-volunteer-renewed-19-covid 

 والجباصيني، "مبادرات االستجابة في جنوب سوريا". 
 .2020أيلول/سبتمبر  15في  JO07ة مع املقابل 106
 .2020أيلول/سبتمبر  17في  TU04املقابلة مع  107
 .2020أيلول/سبتمبر  15في  JO07ة مع املقابل 108
، 2020تشرين األول/أكتوبر  13 "،19-قص ي جوخدار واليزابيث تسوركوف، "كيف يقوض النظام السوري جهود مواجهة كوفيد109

19/?s=08-covid-to-response-the-undermines-regime-syrian-the-https://cgpolicy.org/articles/how 
 .2020أيلول/سبتمبر  10ي ف TU01ة مع املقابل 110
 .JO01و UK02و US01و NT01ت مع املقابال  111

https://www.washingtonpost.com/world/middle_east/syria-coronavirus-outbreak-doctors/2020/09/24/95d9323a-fcea-11ea-b0e4-350e4e60cc91_story.html
https://www.washingtonpost.com/world/middle_east/syria-coronavirus-outbreak-doctors/2020/09/24/95d9323a-fcea-11ea-b0e4-350e4e60cc91_story.html
http://eprints.lse.ac.uk/103841/1/CRP_covid_19_in_Syria_policy_memo_published.pdf
https://www.mei.edu/publications/syrians-respond-covid-19-renewed-volunteer-and-community-efforts
https://www.mei.edu/publications/syrians-respond-covid-19-renewed-volunteer-and-community-efforts
https://cgpolicy.org/articles/how-the-syrian-regime-undermines-the-response-to-covid-19/?s=08
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 .2020آب/أغسطس  26في  US01ة مع املقابل 112
 .2020آب/أغسطس  25في  JO06مقابلة مع  113
في البالد. املقابلة مع   19-أكد الباحث أنه بعد األشهر األولى من الجائحة خففت الحكومة استخدام فروع األمن ملراقبة تقارير كوفيد 114

TU04  2020أيلول/سبتمبر  17في. 
 .2020أيلول/سبتمبر  17في  TU04املقابلة مع  115
 عقبة 2020أيلول/سبتمبر  3في  JO04املقابلة مع  116

ً
محمد، "في مناطق سيطرة األسد في سوريا، الرواية الرسمية هي عدم . انظر أيضا

 ،2020تموز/يوليو  16"، ترجمة مريم أبو عدس، أصوات عاملية، 19-وجود حاالت كوفيد

cases/-19-covid-no-is-narrative-official-the-syria-controlled-assad-https://globalvoices.org/2020/07/16/in 
 .2020أيلول/سبتمبر  21في  SY01و 2020أيلول/سبتمبر   16في  JO02املقابالت مع  117
 .2020أيلول/سبتمبر  11في  UK02و 2020أيلول/سبتمبر  21في  SY01ت مع املقابال  118
تشرين   10"، 19-برنامج تقييم االحتياجات اإلنسانية، "الجمهورية العربية السورية: الخريطة اإلقليمية للتعرض لكوفيد119

 .  2020الثاني/نوفمبر 
تشرين الثاني/نوفمبر  17سيطرة الحكومة السورية". مناطق  :19-برنامج تقييم االحتياجات اإلنسانية، "التقييم السريع لكوفيد120

2020 . 
  1"، 17رقم  19-التحديث اإلنساني لكوفيد مكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية، "الجمهورية العربية السورية: 121

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Syria_COVID- ، 2020أيلول/سبتمبر  1أيلول/سبتمبر"، 

 .19_Humanitarian%20Update_No%2017_1Sept2020_FINAL.pdf 
 .2020أيلول/سبتمبر  17في  TU04مقابلة مع  122

 .2020أيلول/سبتمبر  1في  JO03ة مع املقابل 123
 ". 19-برنامج تقييم االحتياجات اإلنسانية، "التقييم السريع لكوفيد124
 .2020أيلول/سبتمبر  25في  SY02ة مع املقابل 125
 .2020أيلول/سبتمبر  3في  JO04ة مع املقابل 126
 .2020أيلول/سبتمبر  1في  JO03ة مع املقابل 127
 داني مكي، "سوريا تواجه كارثة 2020آب/أغسطس  26في  TU02و 2020أيلول/سبتمبر  11في  UK02ت مع املقابال  128

ً
. انظر أيضا

-https://www.mei.edu/publications/syria-facing-covid-19، 2020آب/أغسطس  6"، معهد الشرق األوسط، 19-كوفيد

catastrophe 5، الناس يفضلون املوت على الذهاب إلى املستشفيات"، الجزيرة، 19-؛ فيرجينيا بيترومارجي، "في سوريا املنكوبة بكوفيد 

 hospital-syria-19-https://www.aljazeera.com/features/2020/10/5/covid، 2020تشرين األول/أكتوبر 
 .2020أيلول/سبتمبر  11في  UK02املقابلة مع  129
 .2020أيلول/سبتمبر  10في  TU01ة مع املقابل 130
 سياسة الحكومة في إعادة افتتاح املدارس.في حالة بارزة، جرى عزل عميد كلية الطب في 131

ً
انظر   جامعة دمشق بعد معارضته علنا

 دعدوش، "فيروس كورونا في سوريا". 
لجوء الحكومة إلى العنف في األشهر األولى من الجائحة إلسكات املرض ى ومقدمي من أعربت تقارير إعالمية مستقلة عن مخاوف  132

 
ً
  ، )موقع معارض( صوت العاصمة، "دمشق: 2020آذار/مارس   15"، مناطق سيطرة األسد" محمد، عقبة الرعاية الصحية. انظر مثال

   https://damascusv.com/archives/21676إن أصبت بكورونا ... ستقتلك مشافي النظام )دمشق(، 
 .2020أيلول/سبتمبر  1في  JO03ة مع املقابل 133
 .2020أيلول/سبتمبر  17في  TU04ت في محافظة ريف دمشق. املقابلة مع وقعة صابن اإل إيقال 134
 .2020أيلول/سبتمبر  25في  SY02املقابلة مع  135
، ونفذت تدابير لحماية موظفي  2020أيلول/سبتمبر  27قامت الحكومة األردنية بتنظيم عملية إغالق املعبر وإعادة افتتاحه في  136

قبة أي نية لتنظيم أو مرالم تظهر سائقي الشاحنات السوريين، ولكن الحكومة السورية العدوى املحتملة من الجمارك األردنيين من 

- االختالط في املعابر الحدودية. سليمان الخالدي، "األردن يعيد افتتاح معابره التجارية مع سوريا بعد إغالقها ملدة شهر بسبب كوفيد

https://globalvoices.org/2020/07/16/in-assad-controlled-syria-the-official-narrative-is-no-covid-19-cases/
https://globalvoices.org/2020/07/16/in-assad-controlled-syria-the-official-narrative-is-no-covid-19-cases/
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Syria_COVID-19_Humanitarian%20Update_No%2017_1Sept2020_FINAL.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Syria_COVID-19_Humanitarian%20Update_No%2017_1Sept2020_FINAL.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Syria_COVID-19_Humanitarian%20Update_No%2017_1Sept2020_FINAL.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Syria_COVID-19_Humanitarian%20Update_No%2017_1Sept2020_FINAL.pdf
https://www.mei.edu/publications/syria-facing-covid-19-catastrophe
https://www.mei.edu/publications/syria-facing-covid-19-catastrophe
https://www.aljazeera.com/features/2020/10/5/covid-19-syria-hospital
https://globalvoices.org/2020/07/16/in-assad-controlled-syria-the-official-narrative-is-no-covid-19-cases/
https://damascusv.com/archives/21676
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syria/jordan-jordan-coronavirus-health-https://www.reuters.com/article/us-، 2020أيلول/سبتمبر  27"، رويترز، 19

.idUSKBN26I0W5-closure-covid-long-month-after-yrias-with-gateway-trade-reopens 

 .2020يلول/سبتمبر أ 21في  SY01املقابلة مع  137
 .2020أيلول/سبتمبر  21في  JO02املقابلة مع  138
 .2020أيلول/سبتمبر  26في  JO05و 2020أيلول/سبتمبر  11في  UK02املقابالت مع  139
 .2020أيلول/سبتمبر  15في  JO07و 2020أيلول/سبتمبر  30في  NT01، و2020أيلول/سبتمبر  11في  UK02ت مع املقابال  140
  ،2020أيلول/سبتمبر  2هيومن رايتس ووتش، "سوريا: ال حماية لعمال القطاع الصحي بوجه "كورونا"،  141

.pandemic-protection-lack-workers-health-yriahttps://www.hrw.org/news/2020/09/02/s 
 .2020أيلول/سبتمبر  3في  JO04ة مع املقابل 142
.  2020آب/أغسطس  16بين الكوادر الطبية في سوريا"،  19-العربي الجديد، "ارتفاع حاد في وفيات كوفيد143

personnel-medical-syria-among-spike-deaths-19-2020/8/17/covid/https://english.alaraby.co.uk/english/news   
 .2020أيلول/سبتمبر  11في  UK02ة مع املقابل 144
في الجمهورية العربية السورية  19-، برنامج الغذاء العاملي، اآلثار االجتماعية واالقتصادية لجائحة كوفيد1انظر امللحق 145

، متوفر على برنامج الغذاء العاملي، "اآلثار االجتماعية واالقتصادية  2020شرين األول/أكتوبر (، ت2020حزيران/يونيو -)نيسان/أبريل

، 2020"، تشرين األول/أكتوبر 2020حزيران/يونيو -نيسان/أبريل -في الجمهورية العربية السورية  19-لجائحة كوفيد

compressed.pdf-0000120093-https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/WFP 
أحد املؤشرات على غياب بيانات النظام الصحي في . 2020في أيلول/سبتمبر  SY01و 2020آب/أغسطس  25في  JO01ت مع املقابال  146

 عدم نشر قائمة كاملة باملنظمات غير الحكومية التي تعمل فيها. درعا هو 
قدم مكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية هذا التمويل في إطار خطة االستجابة اإلنسانية في سوريا: خدمة التعقب   147

،  2019"، 2019املالي في مكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية، "الجمهورية العربية السورية 

https://fts.unocha.org/countries/218/flows/2019?f%5B2%5D=destinationPlanIdName%3A924%3ASyria+Humanita

rian+Response+Plan+2020 
 .2020أيلول/سبتمبر  21في  SY01ة مع املقابل 148
 .2020لول/سبتمبر أي 16في  JO02و 2020أيلول/سبتمبر  21في  SY01ت مع املقابال  149
 .2020أيلول/سبتمبر  3في  JO04ة مع املقابل 150
للحصول على ملحة عامة عن انتهاكات النظام لتقديم املساعدات اإلنسانية الدولية، انظر فينسنت بيرنارد، "النزاع في سوريا: إيجاد 151

cambridge-https://www-(، 2017) 906، رقم 99األمل بين الخراب"، املجلة الدولية للصليب األحمر 

-finding-syria-in-cross/article/conflict-red-the-of-review-core/journals/internationalorg.ezproxy.cul.columbia.edu/

ruins/1BB19C61B2BEA7F721D68BD39FBFC3F9-the-amid-opehقاعدة بيانات القانون الدولي اإلنساني العرفي، "املمارسة    ؛

databases.icrc.org/customary-https://ihl-يين املحتاجين"،. إيصال املساعدات اإلنسانية إلى املدن55املتعلقة بالقاعدة رقم 

ihl/eng/docs/v2_rul_rule55 ( لألمم املتحدة وشركائها بعبور الحدود 2014) 2165لذلك، سمح قرار مجلس األمن رقم  ةاستجاب

. تعتمد مناطق سيطرة املعارضة على حكومة السوريةوخطوط املواجهة إليصال املساعدات اإلنسانية في سوريا دون موافقة ال 

 عليها بشدة. جدد القرار ا عبر املساعدات 
ً
( تفويض معبر باب الهوى  2020) 2533لحدود وخطوط املواجهة التي ال تزال مسألة متنازعا

امتنعت ثالث دول أعضاء عن التصويت هي الصين وجمهورية الدومينيكان  و . 2021تموز/يوليو  10تى الحدودي بين سوريا وتركيا ح

، قرارات مجلس األمن وثائق األمم املتحدة بشأن سوريا:لالطالع على القائمة الكاملة لقرارات مجلس األمن ذات الصلة، انظر   وروسيا.

  قرارات مجلس األمن"، املتحدة بشأن سوريا:متوفرة على موقع تقرير مجلس األمن، "وثائق األمم 

-council-https://www.securitycouncilreport.org/un_documents_type/security

resolutions/page/1?ctype=Syria&cbtype=syria#038;cbtype=syria 
 .2020أيلول/سبتمبر  21في  SY01و 2020أيلول/سبتمبر  3في  JO04و 2020أيلول/سبتمبر  10في  TU01املقاالت مع  152
 .2020أيلول/سبتمبر  16في  JO02و 2020آب/أغسطس  25في  JO01املقابالت مع  153
 .2020أيلول/سبتمبر  3في  JO04ة مع املقابل 154

https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-jordan-syria/jordan-reopens-trade-gateway-with-syria-after-month-long-covid-closure-idUSKBN26I0W5
https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-jordan-syria/jordan-reopens-trade-gateway-with-syria-after-month-long-covid-closure-idUSKBN26I0W5
https://www.hrw.org/news/2020/09/02/syria-health-workers-lack-protection-pandemic
https://www.hrw.org/news/2020/09/02/syria-health-workers-lack-protection-pandemic
https://english.alaraby.co.uk/english/news/2020/8/17/covid-19-deaths-spike-among-syria-medical-personnel
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/WFP-0000120093-compressed.pdf
https://www-cambridge-org.ezproxy.cul.columbia.edu/core/journals/international-review-of-the-red-cross/article/conflict-in-syria-finding-hope-amid-the-ruins/1BB19C61B2BEA7F721D68BD39FBFC3F9؛
https://www-cambridge-org.ezproxy.cul.columbia.edu/core/journals/international-review-of-the-red-cross/article/conflict-in-syria-finding-hope-amid-the-ruins/1BB19C61B2BEA7F721D68BD39FBFC3F9؛
https://www-cambridge-org.ezproxy.cul.columbia.edu/core/journals/international-review-of-the-red-cross/article/conflict-in-syria-finding-hope-amid-the-ruins/1BB19C61B2BEA7F721D68BD39FBFC3F9؛
https://www-cambridge-org.ezproxy.cul.columbia.edu/core/journals/international-review-of-the-red-cross/article/conflict-in-syria-finding-hope-amid-the-ruins/1BB19C61B2BEA7F721D68BD39FBFC3F9؛
https://www-cambridge-org.ezproxy.cul.columbia.edu/core/journals/international-review-of-the-red-cross/article/conflict-in-syria-finding-hope-amid-the-ruins/1BB19C61B2BEA7F721D68BD39FBFC3F9؛
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v2_rul_rule55
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v2_rul_rule55
https://www.securitycouncilreport.org/un_documents_type/security-council-resolutions/page/1?ctype=Syria&cbtype=syria#038;cbtype=syria
https://www.securitycouncilreport.org/un_documents_type/security-council-resolutions/page/1?ctype=Syria&cbtype=syria#038;cbtype=syria
https://www.securitycouncilreport.org/un_documents_type/security-council-resolutions/page/1?ctype=Syria&cbtype=syria#038;cbtype=syria
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 .2020أيلول/سبتمبر  21في  JO02املقابلة مع  155
 .2020أيلول/سبتمبر  21في  JO02املقابلة مع  156
 عيادات صحة أولية ثابته ووحدات طبية متنقلة.تشمل نشاطات الهالل األحمر العربي السوري توزيع األدوية عبر مجموعة 157

 .NT01و TY02و TU04و SY01املقابالت مع 
 .2020أيلول/سبتمبر  11في  UK02و 2020أيلول/سبتمبر   30في  NT01املقابالت مع  158
 .2020أيلول/سبتمبر  10في  TU01ة مع املقابل 159
 .2020آب/أغسطس  25في  JO01املقابلة مع  160
 .2020أيلول/سبتمبر  8في  JO05و 2020أيلول/سبتمبر   17في  TU04ت مع املقابال  161
 تعمل دون االلتزام 2020أيلول/سبتمبر  17في  TU04ة مع املقابل 162

ً
. وتفيد التقارير بأن املؤسسات الخيرية املرتبطة بالنظام أيضا

 هيومن رايت 
ً
نيسان أبريل   28س ووتش، "سوريا: تقييد املساعدات يعرقل االستجابة لكورونا"، بمعايير الحيادية. انظر أيضا

2020،response-19-covid-hinder-restrictions-aid-https://www.hrw.org/news/2020/04/28/syria 
 ..2020أيلول/سبتمبر  15في  JO07ة مع املقابل 163
 .2020أيلول/سبتمبر  30في  NT01ة مع املقابل 164
الظروف االقتصادية إلى العقوبات التي ال يتسع نطاق هذا التقرير ملناقشة دور العقوبات. ولكن يعزو الكثير من املدنيين تفاقم 165

 بما في ذلك قانون قيصر، والعقوبات اإلضافية التي فرضها االتحاد األوروبي. قص ي جوخدار 
ً
فرضتها الحكومات الغربية مؤخرا

  ،2020أيلول/سبتمبر  18واليزابيث تسوركوف، "قانون قيصر: الشعب السوري يستنزف واألسد يزداد قوة"، 

-grows-assad-while-sapped-are-people-syrian-the-act-https://www.atlanticcouncil.org/blogs/menasource/caesar

.stronger/ 
. وتفاقم نقص األدوية في سوريا نتيجة إغالق  2020أيلول/سبتمبر  21في  SY01و 2020أيلول/سبتمبر  4في  K01Uت مع املقابال  166

درعا يجدون   ها. ومع تعطيل هذه السلسلة الداخلية للتوريد، بات الناس في جميع املحافظات بما في19-الحدود مع لبنان بسبب كوفيد

 تشفيات. األدوية الضرورية لعالج ارتفاع الضغط والسكري غير متوفرة في معظم األحيان. في إيجاد األدوية الضرورية في املس  ةصعوب
 ، 18-3، 2019ماتي "حساب بيانات الفقر في درعا قبل النزاع"، آيدياز، أيلول/سبتمبر اسامر ح 167

https://ideas.repec.org/p/ipc/wpaper/185.html. 
  ،2020حزيران،  2عنب بلدي، "أزمة غاز خانقة في درعا: األهالي يلجؤون إلى الكهرباء والحطب"،  168

-and-firewood-to-resort-syrians-daraa-in-crisis-gas-https://english.enabbaladi.net/archives/2019/12/severe

electricity/ . 
 .2020آب/أغسطس  26في  US01ة مع املقابل 169
 .2020أيلول/سبتمبر  25في  SY02ة مع املقابل 170
 .2020أيلول/سبتمبر  25في  SY02ة مع املقابل 171
)البيانات مستخلصة من مسح أجراه املركز   4، ومركز توثيق االنتهاكات في سوريا، واملشارك TU04و UK01و US01ة مع املقابل 172

 (. 2020مركز توثيق االنتهاكات في سوريا التابع له في ربيع عام  السوري لإلعالم وحرية التعبير عبر 
. قدر املشاركون بأن سعر أسطوانة األوكسجين  2020أيلول/سبتمبر  17في  TU04و 2020أيلول/سبتمبر  11في  UK01ت مع املقابال  173

 دوالر أمريكي(. 585-293ليرة سورية ) 300,000-150,000يتراوح بين 
 .US01و SY01و TU02و JO03و 1JO0ت مع املقابال  174
 .2020آب/أغسطس  26في  US01ة مع املقابل 175
،  2020تموز/يوليو  27، "االغتياالت تتصاعد في درعا مع اقتراب الذكرى السنوية الثانية للمصالحة"، النوفلوليد  176

-of-anniversary-2nd-as-daraa-in-escalate-/news/assassinationshttps://syriadirect.org

nears-%E2%80%9Creconciliation%E2%80%9D/   
،  2020، "هل ستؤدي األزمة األمنية في جنوب سوريا إلى إشعال ثورة جديدة؟"، كانون الثاني/يناير النوفلوليد  177

.revolution-new-a-spark-syria-southern-in-crisis-security-the-illhttps://syria.chathamhouse.org/research/w   تظهر

شخص في درعا منذ املصالحة بما في ذلك عاملين إنسانيين حاليين وسابقين، ومقاتلين، ومدنيين،   425التقديرات مقتل أكثر من 

https://www.hrw.org/news/2020/04/28/syria-aid-restrictions-hinder-covid-19-response
https://www.atlanticcouncil.org/blogs/menasource/caesar-act-the-syrian-people-are-sapped-while-assad-grows-stronger/
https://www.atlanticcouncil.org/blogs/menasource/caesar-act-the-syrian-people-are-sapped-while-assad-grows-stronger/
https://ideas.repec.org/p/ipc/wpaper/185.html
https://ideas.repec.org/p/ipc/wpaper/185.html
https://english.enabbaladi.net/archives/2019/12/severe-gas-crisis-in-daraa-syrians-resort-to-firewood-and-electricity/
https://english.enabbaladi.net/archives/2019/12/severe-gas-crisis-in-daraa-syrians-resort-to-firewood-and-electricity/
https://syriadirect.org/news/assassinations-escalate-in-daraa-as-2nd-anniversary-of-%E2%80%9Creconciliation%E2%80%9D-nears/
https://syriadirect.org/news/assassinations-escalate-in-daraa-as-2nd-anniversary-of-%E2%80%9Creconciliation%E2%80%9D-nears/
https://syriadirect.org/news/assassinations-escalate-in-daraa-as-2nd-anniversary-of-%E2%80%9Creconciliation%E2%80%9D-nears/
https://syriadirect.org/news/assassinations-escalate-in-daraa-as-2nd-anniversary-of-%E2%80%9Creconciliation%E2%80%9D-nears/
https://syria.chathamhouse.org/research/will-the-security-crisis-in-southern-syria-spark-a-new-revolution
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، كلوي كورنيش، "االغتياالت في جنوب سوريا تك 

ً
،  2020نيسان/أبريل  28شف حدود سيطرة األسد"، ومسؤولين سياسيين. انظر مثال

49d00c70067c-b6a4-4856-cde0-https://www.ft.com/content/ea48ebb9 
 .2020أيلول/سبتمبر  21في  SY01ة مع املقابل 178
شباط/فبراير  20الشرق األوسط، "مقتل موظفين في أوكسفام في درعا في سوريا"،  179

2020، daraa-syrias-killed-workers-oxfam-06/twohttps://english.aawsat.com//home/article/21405 
 توكماجيان، "تحول جنوب سوريا"،  180
 .2020أيلول/سبتمبر  1في  JO03ة مع املقابل 181
 .2020أيلول/سبتمبر  30في  NT01ة مع املقابل 182
 .2020أيلول/سبتمبر  15في  JO07ة مع املقابل 183
 .2020أيلول/سبتمبر  1في  JO03ة مع املقابل 184
ملناقشة القانون الدولي اإلنساني ذي الصلة، انظر أطباء من أجل حقوق اإلنسان، "ملحة عامة عن مبادئ وقواعد القانون الدولي 185

اإلنساني املطبقة على األعمال القتالية مع التركيز على استهداف املستشفيات والوحدات 

ملناقشة الهجمات على الكوادر الطبية  appendix.pdf-methodology-ttps://s3.amazonaws.com/PHR_syria_map/ihlالطبية"،

ألول/ديسمبر  كانون ا 4في سوريا، انظر ريان قطيش وسيرينا مراد وميشيل هيزلر، جريمتي الوحيدة كانت أنني طبيب، 

2019،-Dec-Report-Full-Workers-Health-Syrian-of-Detention-content/uploads/2019/12/PHR-https://phr.org/wp

1.pdf-English2019_  
، 2012الجمهورية العربية السورية، "دستور الجمهورية العربية السورية"، 186

931434246/constitution2.pdf-https://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/ELECTRONIC/91436/106031/F   
مجموعة  . 1969نيسان/أبريل  21الذي انضمت إليه سوريا في  العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية 187

 العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية"، معاهدات األمم املتحدة "حقوق اإلنسان: 

3&chapter=4&clang=_en-https://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=IND&mtdsg_no=IV   
 هيومن رايتس ووتش، "العاملون الصحيون يفتقدون الحماية". 188
، 2016تموز/يوليو  1ماثيو بارسونز وكاثلين فالون وناتاشا كيفال، مضايا: صورة بلدة سورية تحت الحصار، 189

siege-under-town-syrian-a-of-portrait-work/resources/madaya-https://phr.org/our/   
 .2020أيلول/سبتمبر  17في  TU04املقابلة مع  190
،  2015كانون األول/ديسمبر  18("، 2015) 2254مجلس األمن، "القرار  تمت إضافة التأكيد.191

CF6E4FF96FF9%7D/s_res_2254.pdf-8CD3-4E9C-6D27-https://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B  
وتلقيها ونقلها(، متوفرة على موقع مكتب املفوض السامي   ها، )التماس19العهد الدولي الخاص بالحقوق املدنية والسياسية، املادة  192

، 1966كانون األول/ديسمبر  16لألمم املتحدة ، "العهد الدولي الخاص بالحقوق املدنية والسياسية"، 

onalinterest/pages/ccpr.aspxhttps://www.ohchr.org/en/professi  اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان، املادة ،
ً
، 19؛ انظر أيضا

، 1948كانون األول/ديسمبر  10وتلقيها ونقلها(، متوفرة على موقع األمم املتحدة، "اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان"،  ها)التماس

rights/-human-declaration-https://www.un.org/en/universal    من  9؛ امليثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب، املادة"( ،

اللجنة األفريقية لحقوق   يحق لكل إنسان أن يعبر عن أفكاره وينشرها"( متوفرة على موقع:  ...حق كل فرد أن يحصل على املعلومات

، 1979نسان والشعوب، "امليثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب"، تموز/يوليو اإل

https://www.achpr.org/legalinstruments/detail?id=49  توفرة  ، )تلقي ونقل(، م10؛ االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان، املادة

، 1950"االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان"،   املحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان. على:

https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_ENG.pdf  البحث عن   13؛ واالتفاقية األمريكية لحقوق اإلنسان، املادة"(

مختلف أنواع املعلومات واألفكار وتلقيها ونقلها إلى اآلخرين"(، متوفرة على: منظمة الواليات املتحدة، "االتفاقية األمريكية لحقوق  

يسمح بتقييد هذا الحق  .American_Convention_on_Human_Rights.htm-org/dil/treaties_Bhttp://www.oas_32 اإلنسان"،

 لجنة األمم  3) 19بموجب القانون "لحماية األمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو اآلداب العامة". املادة 
ً
()ب(. انظر أيضا

، الفقرة CCPR/G/GC/34، 2011أيلول/سبتمبر  12: حرية الراي والتعبير، 13ادة ، امل34املتحدة لحقوق اإلنسان، التعليق العام رقم 

https://www.ft.com/content/ea48ebb9-cde0-4856-b6a4-49d00c70067c
https://english.aawsat.com/home/article/2140506/two-oxfam-workers-killed-syrias-daraa
https://s3.amazonaws.com/PHR_syria_map/ihl-methodology-appendix.pdf
https://phr.org/wp-content/uploads/2019/12/PHR-Detention-of-Syrian-Health-Workers-Full-Report-Dec-2019_English-1.pdf
https://phr.org/wp-content/uploads/2019/12/PHR-Detention-of-Syrian-Health-Workers-Full-Report-Dec-2019_English-1.pdf
https://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/ELECTRONIC/91436/106031/F-931434246/constitution2.pdf
https://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=IND&mtdsg_no=IV-3&chapter=4&clang=_en
https://phr.org/our-work/resources/madaya-portrait-of-a-syrian-town-under-siege/
https://phr.org/our-work/resources/madaya-portrait-of-a-syrian-town-under-siege/
https://phr.org/our-work/resources/madaya-portrait-of-a-syrian-town-under-siege/
https://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/s_res_2254.pdf
https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/ccpr.aspx
https://www.un.org/en/universal-declaration-human-rights/
https://www.achpr.org/legalinstruments/detail?id=49
https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_ENG.pdf
http://www.oas.org/dil/treaties_B-32_American_Convention_on_Human_Rights.htm
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  الصحيالنظام  ضمنعوائق وحرمان: التفاوتات 

 درعا، سوريا                                                          في 19-وكوفيد
phr.org                       أطباء من أجل حقوق اإلنسان 

  

 
،  2011أيلول/سبتمبر   12"، 34. متوفر على: لجنة األمم املتحدة لحقوق اإلنسان، "التعليق العام رقم 18

http://undocs.org/ccpr/c/gc/34   
 من "اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان".  3الحق في الحياة منصوص عليه في املادة 193
ل على مركز القانون والديموقراطية، "صون حقوق اإلنسان أثناء حاالت الطوارئ الصحية: موجز عن معايير الحق في الحصو  194

briefing.20-19-covid-and-https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/rti-05-، 2020املعلومات"، أيار/مايو 

27.final_.pdf  املتحدة لحقوق اإلنسان، ولجنة البلدان األمريكية لحقوق اإلنسان، والتفويضات الدولية الخاصة بحرية  )"لجنة األمم

 التعبير في األمم املتحدة، ومنظمة األمن والتعاون في أوروبا، ومنظمة الدول األمريكية أعادوا التأكيد على أن حرية التعبير والحق في

 في ه 
ً
 ذا العصر"(. الحصول على املعلومات مهمين جدا

، الحق في التمتع 2000آب/أغسطس  11"، 14لجنة األمم املتحدة للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، "التعليق العام رقم  195

 11من العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية(،  12بأعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه )املادة 

  https://www.refworld.org/pdfid/4538838d0.pdf ،2000آب/أغسطس 
  لجنة األمم املتحدة االقتصادية ألوروبا، اتفاقية الوصول إلى املعلومات واملشاركة العامة في صنع القرار وإمكانية اللجوء إلى القضاء 196

حزيران/يونيو    25تفاقية آرهوس(، في الشؤون البيئية )ا

1998،https://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/pp/documents/cep43e.pdf  دولة عضو،    47تتضمن اتفاقية آرهوس

 دولة.   39ووقعت عليها 
، سو لوتز وآخرون، "املساعدات والحماية وشبكات   197

ً
تشمل فكرة "الحوكمة اإلنسانية" هذه اللغة أثناء األعمال القتالية. انظر مثال

sciencedirect-https://www-، 2004، كانون األول/ديسمبر  9451، 364 النسيتالحوكمة في حاالت الطوارئ املعقدة"، 

bcom.ezproxy.cul.columbia.edu/science/article/pii/S0140673604175557?via%3Dihu   

http://undocs.org/ccpr/c/gc/34
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/rti-and-covid-19-briefing.20-05-27.final_.pdf
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/rti-and-covid-19-briefing.20-05-27.final_.pdf
https://www.refworld.org/pdfid/4538838d0.pdf
https://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/pp/documents/cep43e.pdf
https://www-sciencedirect-com.ezproxy.cul.columbia.edu/science/article/pii/S0140673604175557?via=ihub
https://www-sciencedirect-com.ezproxy.cul.columbia.edu/science/article/pii/S0140673604175557?via=ihub
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تستخدم منظمة أطباء من أجل حقوق اإلنسان 
(PHR منذ ما يزيد عن )عاما العلم  30

وأصوات المتخصصين في الطب، من 
المشهود لهم بالمصداقية والموثوقية، من أجل 

توثيق ولفت اإلنتباه لإلنتهاكات الجسيمة 
وإن  .لحقوق اإلنسان في جميع أنحاء العالم
 منظمة أطباء من أجل حقوق اإلنسان

(PHR)  نوبل للسالم  حازت على جائزة
مع غيرها عن  مناصفةبال 1997عام 

األلغام   القضاء على آفة في دورها
األرضية، توظف تحقيقاتها وخبرتها للدفاع 

ررين من العاملين في المجال عن المتض
الصحي والمرافق الطبية التي تتعرض 

لهجمات، ولمنع حدوث التعذيب، ولتوثيق 
األعمال الوحشية الجماعية، وإخضاع الذين 

 .ينتهكون حقوق اإلنسان للمساءلة

 

Through evidence, 
change is possible. 

 حائزة بالمناصفة على

للسالم نوبل جائزة   
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