منمظة أطباء من أجل حقوق اإلنسان

عوائق وحرمان
التفاوتات مضن النظام اليحص وكوفيد 19-يف درعا ،سوريا
اكنون األول/ديمسرب 2020

امللخص التنفيذي

قامت حكومة الرئيس بشار األسد ،يف حمافظة درعا
اجلنوبية حيث بدأت الثورة السورية يف عام ،2011
مبواصلة إحدى اسرتاتيجياهتا الرئيسية يف احلرب،
ويه إجبار مناطق املعارضة عىل االستسالم عرب تدمري
أنمظهتا الصحية .فعندما يسهتدف األطباء وتقصف
املستشفيات ،ليس أمام الساكن إال االستسالم أو املغادرة.
وبالفعل ،يف غضون ثالث سنوات ،فر معظم العاملني
الصحيني من احملافظة ،ألن حكومة األسد دأبت عىل
اسهتداف املستشفيات بشلك ممهنج يف تصعيد للعنف
بلغ ذروته يف صيف  2018عندما تفاوضت احلكومة
عىل "اتفاقيات املصاحلة" إلهناء القتال.
لكن مثن املظاهرات باهظ .فقد أحبطت احلكومة ،رمغ
وعودها ،جهود إعادة إمعار درعا ،وأعاقت وصول املساعدات
اإلنسانية الرضورية ،وقيدت املعلومات والبنية التحتية
الالزمة ملواجهة أزمة كوفيد 19-املتفامقة.
ال يستطيع معظم ساكن درعا احلصول عىل خدمات
حصية مالمئة .فقد خرست درعا أكرب عدد من أرسة
مستشفيات وأكرث من أي ماكن آخر يف سوريا ب املقارنة
مع مستويات قبل الزناع .ومن بني مثانية مستشفيات
عامة ،هناك مستشىف واحد فقط يعمل باكمل طاقته
يف مدينة درعا وال يوجد أي خمتربات إلجراء اختبارات
كوفيد .19-ويف العامصة دمشق ،مثة  20طبيبًا يف
املستشفيات العامة للك  10,000نمسة مقابل طبيب
واحد فقط يف درعا.

الغالف :سوريون أمام مستشىف يف منطقة جامس يف
درعا يف متوز/يوليو  2016بعد تعرضه لقصف جوي
نفذته احلكومة وخلف تسعة قتىل عىل األقل .من أصل
مثانية مستشفيات "وطنية" أو عامة يف درعا ،هناك
مستشىف واحد فقط يعمل باكمل طاقته
الصورة :دمحم أبازيد /واكلة فرانس برس
صور غييت

يقول أحد األطباء" :النظام يريد حمو ذاكرة الثورة ،وأي
عالمة سبقت حدوثها".

التفاوتات مضن النظام اليحص وكوفيد 19-يف درعا ،سوريا
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أناس حيملون جرحيًا سوريًا يف شاحنة صغرية يف حزيران/يونيو  2018أثناء محلة احلكومة السورية الستعادة السيطرة عىل حمافظة درعا
الصورة :مالك أبو عبيدة/واكلة األناضول/صور غييت

يف آذار/مارس  ،2011وعقب االنتفاضات املعروفة بامس الربيع
العريب يف مجيع أحناء الرشق األوسط ،اندلعت احتجاجات
مدنية ضد حكومة الرئيس السوري بشار األسد يف مدينة درعا
جنوب سوريا . 1واندلعت االنتفاضات الشعبية اليت شلكت
طليعة الثورة عندما تداول السوريون يف مجيع أحناء البالد
مقطع فيديو عرب اإلنرتنت جلثة محزة عيل اخلطيب البالغ من
العمر  13عامًا من ريف درعا  -والذي احتجزته احلكومة بعد
مشاركته يف مظاهرة سملية  -وعلهيا آثار تعذيب واحضة ،مبا
فهيا تشويه األعضاء التناسلية .تبع ذلك احتجاجات سملية يف
مجيع أحناء البالد ،أعقهبا رد فعل عنيف من احلكومة ،ومحالت
عسكرية عىل املتظاهرين وعىل املدنيني اآلخرين

أزمة حقوق اإلنسان يه أصل األزمة
اإلنسانية يف سوريا
3

phr.org

ديمسرب 2020

يف حزيران/يونيو  ،2018شنت احلكومة السورية وحلفاؤها
الروس جهومًا عسكريًا عىل قوات املعارضة يف درعا أدى
إىل نزوح أكرث من  270ألف مدين من خمتلف مناطق جنوب
سوريا . 2واكنت املرافق الصحية هدفًا رئيسيًا للغارات اجلوية،
هبدف حرمان ساكن املنطقة من اخلدمات األساسية والضغط
عىل قادة املعارضة من أجل االستسالم . 3بعد قصف جوي
عنيف ،عرضت احلكومة وحلفاؤها الروس عىل زمعاء املعارضة
"اتفاقيات مصاحلة" ،ويه اتفاقات هدنة جرى التفاوض
علهيا وتحمس بالعودة إىل احلياة حتت سيطرة احلكومة
وإعادة اخلدمات العامة بالاكمل ،مبا فهيا الرعاية الصحية
مكا يفرتض . 4استعادت احلكومة السورية درعا خالل األهشر
التالية ،وانهتى اهلجوم يف آب/أغسطس  5 .2018ومع
استعادة سيطرهتا عىل مناطق املعارضة مثل درعا ،حتول
منط العنف ليمشل األمعال االنتقامية واإلمهال املتعمد ومنع
وصول اخلدمات اإلنسانية وجحب املعلومات والوقف التعسيف
لملساعدات
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تمتة

سوري يتلىق العالج يف مستشىف حتت األرض يف درعا يف نيسان/أبريل  .2018يعاين العاملون الصحيون يف درعا منذ سنوات من اسهتداف احلكومة وإمهاهلا ،وقد بات
نقص العاملني الصحيني عائقًا رئيسيًا أمام حصول املدنيني عىل الرعاية الصحية
الصورة :دمحم أبازيد /واكلة فرانس برس/صور غييت

أزمة حقوق اإلنسان يه أصل األزمة اإلنسانية يف سوريا .دأبت
منمظة أطباء من أجل حقوق اإلنسان منذ بداية الزناع السوري
يف عام  2011عىل توثيق انهتااكت حقوق اإلنسان ،مثل
اهلجامت عىل مرافق الرعاية الصحية وكوادرها ،واعتقال العاملني
الصحيني واحتجازمه وتعذيهبم .لقد أدى تدمري احلكومة السورية
املمهنج للبنية التحتية لملنشآت الصحية ،واسهتداف العاملني
الصحيني باالغتياالت واخلطف املتعمدين ،وعرقلة حركة الساكن
يف مناطق سيطرة املعارضة ،إىل جعز النظام اليحص عن
تلبية االحتياجات الصحية األساسية ،ناهيك عن مواجهة جاحئة
كوفيد .19-مفع هناية اكنون األول/ديمسرب  ،2019اكن قرابة
 %50من املستشفيات يف مناطق سيطرة احلكومة تعاين من
أرضار جزئية أو اكملة يف مرافقها ،واعترب  %19مهنا أنه يعمل
6
جزئيًا فقط أو يتعذر الوصول إليه
إلعداد هذا التقري ر ،أجرى باحثو أطباء من أجل حقوق اإلنسان
 19مقابلة مع مصادر معلومات رئيسية بني آب/أغسطس
وترشين األول/أكتوبر  2020باستخدام طرق االتصال عن
بعد .من متت مقابلهتم مه عاملون يف جمال العمل اإلنساين
وحمللو حبوث وأاكدمييون وحصفيون مقميون يف األردن ولبنان
وسوريا وتركيا واململكة املتحدة والواليات املتحدة .ومجيعهم
اكن لدهيم اتصاالت وثيقة داخل درعا ،أو معرفة معلية بالنظام
اليحص فهيا قبل املصاحلة وبعدها ،أو معرفة اكفية بتطورات
كوفيد 19-يف احملافظة .اس ُت مكلت املقابالت مبراجعة حبثية
حول كوفيد 19-واجتاهات النظام اليحص يف درعا ويف جنوب
سوريا معومًا .ورمغ القيود املفروضة عىل إماكنية إجراء مقابالت
مع العاملني الصحيني أو غريمه من األطراف املعنية داخل درعا
ألسباب أمنية ،فإن هذا التقرير يؤيد روايات العديد من األطراف
اليت لدهيا اتصاالت داخل درعا وتتحدث عن إمهال احلكومة
السورية املمهنج واملتعمد لنظام الصحة العامة معومًا وجلهود
مواجهة كوفيد 19-يف درعا
التفاوتات مضن النظام اليحص وكوفيد 19-يف درعا ،سوريا

يعاين هذا التقرير العوامل اليت سامهت يف تدهور النظام
اليحص يف درعا منذ  ،2018عندما استعادت احلكومة
السورية سيطرهتا عىل املنطقة .لقد وافقت احلكومة ،يف
اتفاقيات املصاحلة ،عىل إعادة مجيع املوظفني احلكوميني
املفصولني ،مبن فهيم موظفو وزارة الصحة السابقون ،وإعادة
7
بناء املؤسسات احلكومية املدنية مثل قطاع الصحة العامة
 .ولكن نتاجئ التقرير تظهر أهنا مل تفعل الكثري إلعادة بناء
املناطق اليت اكنت حتت سيطرة املعارضة سابقًا أو لتعويض
اخلدمات الصحية األساسية اليت اكنت تقدمها املنمظات
اإلنسانية اليت ُأجربت عىل االنحساب بعد سيطرة احلكومة
عىل املنطقة .وتقيد احلكومة السورية بشدة معل العدد املتبيق
من واكالت األمم املتحدة واملنمظات الدولية غري احلكومية اليت
تواصل دمع الرباجم الصحية يف اجلنوب عن طريق احلد من
تصارحي تجسيل املنمظات غري احلكومية وكذلك عرقلة وصوهلا
إىل املنطقة ،والتأخري الكبري ج دًا يف املوافقة عىل املشاريع،
وتقييد زيارات املراقبة .نتيجة لذلك ،ال يزال النظام اليحص يف
درعا مدم رًا يف معمظه ويعاين من نقص املوارد .فرمغ مرور
عامني عىل املصاحلة ،ال يستطيع معظم ساكهنا احلصول عىل
خدمات حصية اكفية .وتشري التقديرات إىل أن أكرث من 446
ألف مدين يف درعا يعتربون أخشاصًا حباجة إىل مساعدات
إنسانية  . 8األكرث من ذلك ،مكا ذكر األخشاص الذين قابلنامه،
أن احلكومة تعمد باسمترار إىل حتويل مسار املساعدات من
خالل قوامئ تقدم إىل اهلالل األمحر العريب السوري بعد أن
يشطب عنارص األمن مهنا عائالت األخشاص املدرجني يف
القامئة السوداء من قبل النظام .إن تقييد احلكومة لملساعدات
اإلنسانية يف املناطق اليت تعتربها غري موالية هلا والتحويل غري
القانوين لملساعدات اإلنسانية املمسوح بدخوهلا ينهتك املبادئ
اإلنسانية املتعارف علهيا
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يدرس التقرير أيضًا تأثري سيطرة احلكومة السورية عىل
الوصول إىل الرعاية الصحية يف درعا بعد املصاحلة ،مبا يف
ذلك أثناء جاحئة كوفيد .19-لقد اكن املرىض ،وخاصة ذوو
احلاالت الصحية املزمنة ،ياكحفون للحصول عىل الرعاية الالزمة
حىت قبل  22مارس  ،2020عندما اعرتفت احلكومة بأول
إصابات كوفيد 19-يف سوريا .وتشري التقارير إىل إن املرافق
مكتظة اآلن حباالت كوفيد .19-ومع أن التقارير الرمسية ال
تذكر سوى  7887إصابة (و 417حالة وفاة) يف مناطق سيطرة
احلكومة منذ بدء اإلبالغ يف آذار/مارس ،مثة إمجاع واسع ،حىت
داخل احلكومة السورية ،عىل أن هذه األرقام ال تعكس العدد
احلقييق للحاالت  . 11, 10, 9لقد قامت احلكومة بقمع املعلومات
العامة عن الوباء ،وال تزال قدرات االختبار غري اكفية إطالقًا؛ ال
توجد خمتربات قادرة عىل معاجلة عينات اختبار كوفيد 19-يف
درعا . 12وباختصار ،يعاين النظام اليحص يف درعا من نقص
اإلمدادات ،ونقص املوظفني ،وهو غري قادر عىل مواجهة االنتشار
الكبري لكوفيد19-
عاىن النظام اليحص يف درعا من جهامت متكررة عىل
منشآته وموظفيه طوال سنوات الزناع .ومقارنة بأجزاء أخرى
من سوريا ،فقدت درعا أعىل نسبة من أرسة املستشفيات منذ
بدء الزناع :يف عام  ،2019اكنت مستشفياهتا العامة تضم
 310رسي رًا لملرىض الداخليني ،بيمنا اكن العدد قبل الزناع
أرسة . 13ومن بني مثانية مستشفيات "وطنية" أو عامة
ّ 810
يف درعا ،هناك مستشىف واحد فقط يعمل باكمل طاقته
يف مدينة درعا . 14باإلضافة إىل األرضار املادية اليت حلقت
بالنظام اليحص يف درعا ،عانت القوى العاملة الصحية أيضًا
من سنوات من االسهتداف واإلمهال احلكويم ،وبات نقص
العاملني الصحيني عقبة رئيسية أمام وصول املدنيني إىل الرعاية
الصحية .حدثت معليات نزوح كبرية يف درعا إثر تصاعد
األمعال العدائية يف  ،2018ويرحج أهنا مشلت عاملني حصيني
مؤهلني ممن معلوا مع منمظات اإلغاثة اإلنسانية وخافوا
بشلك خاص من عنف وانتقام قوات األمن احلكومية . 15وقد
أدت رشوط خضوع مقديم الرعاية الصحية لعمليات مصاحلة
فردية إىل تفامق النقص ،حيث ُذكر أن العديد مهنم ُح رموا من
الترصحي األمين ومل يمتكنوا من العودة إىل العمل يف القطاع
ً
مثاال عىل
العام . 16يعترب نقص العاملني الصحيني يف درعا
كيفية تعامل احلكومة مع تقدمي اخلدمات الصحية يف املناطق
اليت استعادهتا من املعارضة مقارنة ب املناطق املوالية .فيف عام
 ،2019بلغ عدد األطباء يف درعا  1.1طبيبًا للك  10000من
الساكن ،بيمنا العدد يف دمشق  20.3طبيبًا ،ويف الالذقية
17
 15.3طبيبًا

حتذر نتاجئ هذه الدراسة أيضًا من اخلطر الذي يشلكه
كوفيد 19-عىل مناطق خارج دمشق ،وال سميا اليت هشدت
مصاحلات مؤخ رًا مثل درعا ،حيث ال يتوفر للعاملني الصحيني
واملرافق سوى القليل من معدات امحلاية الخشصية ،ومجموعات
االختبار ،ووسائل مراقبة احلاالت الشديدة وعالجها .مكا أن الوباء
يرضب سوريا يف وقت صعب ج دًا عىل االقتصاد ،حيث سامهت
عقوبات االحتاد األورويب والواليات املتحدة مسامهة كبرية يف
ختفيض قمية العملة . 18وأثر ضعف االقتصاد عىل الوصول
إىل الرعاية الصحية يف درعا ،حيث خدمات احلكومة غري
اكفية ،ويتعني عىل املرىض دفع تاكليف النقل إىل املرافق العامة
العاملة أو طلب الرعاية مرتفعة التاكليف يف القطاع اخلاص.
ومكا يف مع معظم اخلدمات الصحية الثانوية منذ املصاحلة،
تتطلب إصابات كوفيد 19-الشديدة يف درعا نقلها إىل دمشق.
وباإلضافة إىل التلكفة اليت تفوق إماكنات معظم ساكن درعا ،فإن
السفر إىل دمشق ،أو حىت بني بعض البلدات مضن احملافظة،
غري ممكن بسبب الوضع األمين املتقلب .وباإلضافة إىل الفوىض
العامة واإلجرام اللذين تؤكد التقارير أهنام يف ازدياد ،خيىش
الكثري من الناس ،وخاصة الشباب ،من االعتقال عند نقاط
التفتيش ،اليت زادت يف زمن كوفيد 19 .19-فقد يلىق القبض
عىل الشبان عند نقطة تفتيش ألن "بطاقة املصاحلة" اخلاصة
هبم قد ال ُت قبل ،أو ألهنم مطلوبون من قبل احلكومة لتعاوهنم مع
املعارضة ،أو ألهنم مل يؤدوا اخلدمة العسكرية اإللزامية .وقد أدى
تدايع االقتصاد وانعدام األمن الخشيص لملدنيني إىل تفامق
جعز املرىض عن الوصول إىل الرعاية الصحية يف درعا ،مبا
فهيا عالج كوفيد.19-الرعاية الصحية يف درعا ،مبا فهيا عالج
كوفيد19-

مستشىف املسيفرة يف درعا بعد اسهتدافه بغارة جوية يف حزيران/يونيو .2018
ب املقارنة مع املناطق األخرى يف سوريا ،خرست درعا أكرب عدد من أرسة املستشفيات
منذ اندالع الزناع .فيف عام  ،2019مل يتبق سوى  38ب املئة من األرسة نتيجة ترضر
املستشفيات العامة يف جامس ونوى ودرعا املدينة
الصورة :معار العيل/واكلة األناضول/صور غييت
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التوصيات
بالنظر إىل املعاناة الشديدة واملسمترة لملدنيني يف درعا ،هناك
خطوات واحضة ميكن للحكومة السورية ،واملجمتع الدويل،
واملنمظات اإلنسانية ،واجلهات املاحنة اختاذها لدمع إماكنية
الوصول إىل الرعاية الصحية يف سورية وحتسني استجابة
البالد لوباء كوفيد 19-بشلك عادل بني مجيع املقميني ودون
متي زي .جممتع املساعدات الدولية ،مبا يف ذلك احلكومات املاحنة
واملنمظات غري احلكومية ،هيلع املشاركة يف مهنج قامئ عىل
حقوق اإلنسان هبدف املراقبة ،والرصد ،واملساعدة يف سورية
وخاصة يف املناطق اخلاضعة اآلن لسيطرة احلكومة.
تدعو منمظة أطباء من أجل حقوق اإلنسان مجيع اجلهات املعنية
باختاذ اخلطوات التالية:

مدينة درعا يف آب/أغسطس  .2018بيق معظم الدمار النامج عن القتال عىل حاله
بعد استعادة احلكومة السيطرة عىل درعا
الصورة :دمحم أبازيد /واكلة فرانس برس/صور غييت

جيب أن تستعني احلكومات واألمم املتحدة واملنمظات
اإلنسانية الدولية اليت لدهيا القدرة عىل احلشد واملنارصة
والعمل والتأثري عىل احلكومة السورية لتوسيع اسرتاتيجيات
مواجهة كوفيد 19-ببيانات دقيقة وآنية من وزارة الصحة
ومنمظة الصحة الع املية عن الوضع اليحص الراهن يف
مناطق املصاحلة .وعىل احلكومة السورية واملنمظات اإلنسانية
حتسني جهود التأهب لكوفيد 19-ومواجهته يف جنوب
سوريا من أجل منع حصول موجات متتالية داخل سوريا،
ويف البلدان املجاورة (اكألردن) ،ويف معوم املنطقة ،وكذلك منع
األوبئة يف املستقبل .ورمغ وجود حاجة ماسة إىل املساعدة
اإلنسانية ،إال أنه ينبيغ عىل اجلهات املاحنة والواكالت املطالبة
أيضًا بالشفافية واملساءلة عن املساعدات
نظ رًا لتدهور الوضع األمين والضغوط االقتصادية العميقة،
جيب عىل احلكومات واملنمظات اإلنسانية الدولية واألمم
املتحدة حث احلكومة السورية عىل توسيع اسرتاتيجيات
مواجهة كوفيد 19-وااللزتام بالتوزيع العادل لملوارد الصحية
بناء عىل تقارير شفافة عن البيانات الصحية ملناطق
املصاحلة .وبشلك خاص ،فإن النظام اليحص يف درعا -
ويه منطقة جماورة للك من األردن ومرتفعات اجلوالن وتعترب
احلكومة ساكهنا غري موالني  -حباجة ماسة إىل اإلمدادات
واملوظفني ملنع انتشار كوفيد 19-داخل سوريا وإىل الدول
املجاورة .لقد سامه فشل احلكومة السورية يف إعادة بناء
البنية التحتية األساسية للنظام اليحص واالستمثار يف
القوى العاملة الصحية ،ومنع وصول املساعدات اإلنسانية،
وتقييد مجع البيانات ونرشها ،يف فشل النظام اليحص يف
درعا ،الذي جياهد اآلن ملواجهة جاحئة كوفيد19-

التفاوتات مضن النظام اليحص وكوفيد 19-يف درعا ،سوريا

إىل امجلهورية العربية السورية:
•إزالة العوائق أمام العاملني الصحيني الذين سويت أوضاعهم،
ويرغبون يف احلصول عىل وظائف يف القطاع العام.
•توسيع وصول املساعدات اإلنسانية الرضورية إىل املناطق اليت
استعادت احلكومة السيطرة علهيا ،وتلك اليت ما زالت حتت
سيطرة املعارضة.
•تطبيق تدابري شفافة ملنع تغيري وجهة املساعدات ،وتزويد اجلهات
املاحنة بتقارير توزيع املساعدات يف مناطق املصاحلات مبا يف
ذلك معدات اختبار كوفيد 19-ومعدات امحلاية الخشصية.
•التأكد من تقدمي خدمات القطاع العام ومنمظة اهلالل األمحر
العريب السوري إىل مجيع املدنيني عىل قدم املساواة ،ودون أي
متيزي أو اعتبارات تفضيل.
•مضان منح وزارة الصحة حق الوصول الاكمل للعاملني امليدانيني
يف منمظة الصحة الع املية امللكفني بتقيمي الوضع يف درعا.

أزمة حقوق اإلنسان يه أصل األزمة اإلنسانية
يف سوريا
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إىل اجلهات اإلنسانية واملنمظات املنفذة:
تدرك أطباء من أجل حقوق اإلنسان أن احلكومة السورية تواصل
سياسهتا القدمية يف مقع عاميل الرعاية الصحية ،وتعيد
• جيب عىل منمظة الصحة العاملية إصدار تقرير حديث لنظام
تذكريها بالتوصيات التالية:
اإلنذار واالستجابة املبكرة وذلك لتوفري بيانات رصد آين لملرض
مع تقارير إقلميية متضمنة لكوفيد.19-
•التوقف عن ترويع العاملني الصحيني وهتديدمه واعتقاهلم
وإخفاهئم وتعذيهبم وقتلهم.
• جيب عىل منمظة الصحة العاملية أن حتث عىل التنسيق املسمتر
واملنتظم مع املنمظات املنفذة العاملة يف جمال الصحة هبدف
•إطالق رساح مجيع املعتقلني مهنم تعسفيًا أو املالحقني بسبب
إجراء معليات مجع للبيانات .جيب كذلك عىل واكالت األمم
أداء معلهم ،وممارسة حقوقهم اإلنسانية األساسية.
املتحدة واملنمظات غري احلكومية املوجودة يف جنوب سورية زيادة
سعة االختبارات ،واإلمدادات ،واألدوية اعمتادًا عىل معلومات
حول الفائت األكرث ضعفًا.
إىل جملس األمن والدول األعضاء يف األمم املتحدة:
• طلب مراقبة انهتااكت حقوق اإلنسان يف املناطق اليت متت • إجراء تقيميات احتياجات مستقلة لضامن تقدمي خدمات
متساوية ،وتوجيه التنسيق .وتهسم مراقبة األدوية واإلمدادات
السيطرة علهيا من قبل احلكومة السورية.
يف تزويد املجمتعات احمللية والدولية باملعلومات الالزمة لتحديد
• الضغط عىل احلكومة لضامن إيصال املساعدات وتقدمي
جاهزية النظام اليحص يف درعا ملواجهة كوفيد ،19-وتلبية
منمظة
اخلدمات الصحية حبيث يصبح بإماكن منمظات مثل
االحتياجات الصحية األخرى.
الصحة العاملية ،وغريها من واكالت األمم املتحدة ،وكذلك
• لضامن احلق بالوصول للخدمات الصحية يف مناطق املصاحلة،
املنمظات غري احلكومية الدولية ،واجلهات الفاعلة احمللية
جيب عىل منمظة الصحة العاملية وجممتع املاحنني الويل تتبع
الوصول إىل الساكن بطريقة حمايدة وفعالة وعادلة.
إعادة بناء وتأهيل املنشآت الصحية اليت ترضرت بسبب اهلجامت
• دعوة روسيا لوقف االعتداء عىل منشآت الرعاية الصحية
اإلنسان .منذ عام .2011
ً
انهتااك للقانون الدويل وقانون حقوق
والذي يشلك
• مراقبة املساعدات احلكومية وممارسات مجع البيانات.
• الرتكزي عىل املسائلة حول االنهتااكت القدمية واجلارية
• مضان احلق يف الوصول إىل معلومات حصية آنية وشفافة خالل
حلقوق املدنيني يف احلصول عىل الرعاية الصحية يف
حاالت الطوارئ الصحية وذلك من خالل الضغط عىل احلكومة
سورية وخاصة يف املناطق اليت متت استعادهتا من قبل
لنرش املعلومات ذات الصلة.
احلكومة.
• جيب عىل اجلهات الفاعلية الدولية تعزيز محاية العاملني مضن
• طلب نرش معلومات آنية وتفصيلية عن مدى انتشار
جمال الرعاية الصحية وذلك من خالل التفاوض مع احلكومة
كوفيد 19-تتسق مع احلق باحلصول عىل املعلومات.
السورية .جيب مضان املعايري الدنيا من امحلاية ملقديم الرعاية
الصحية يف املشايف لتجنب زيادة الوفيات.
إىل ضامين اتفاق خفض التصعيد يف املنطقة
• تجشيع املنمظات الدولية واحمللية عىل تبين ممارسات تصب يف
اجلنوبية ،األردن وتركيا والواليات املتحدة:
صاحل مزودي الرعاية الصحية يف ظل كوفيد ،19-مبا يف ذلك
تقليل الزيارات املزنلية واستخدام تقنيات الطب عن بعد وغريها
• الضغط عىل احلكومة السورية إلدراج النظام اليحص يف
أي تسويات تفاوضية مقبلة ،وتهسيل الوصول اإلنساين عرب من الوسائل احلديثة املرتبطة مبامرسة الطب عن بعد عندما
زيادة األمن ،وتصارحي السفر ،وتنفيذ معليات مستقلة مجلع يحمس اتصال االنرتنت بذلك.
البيانات ،ونرش بيانات النظام اليحص.
إىل اجلهات املاحنة:
• احلث املسمتر ملنمظة الصحة العاملية واملجموعات الدولية الناشطة
يف دمشق للضغط عىل احلكومة السورية للمساح بأن تكون
االختبارات ال مركزية ومضان التوزيع العادل لملعدات الواقية.
• املراقبة الدقيقة لتسلمي املساعدات وتوزيعها وذلك هبدف جتنب
حتويلها وإمهال املناطق اليت استعادهتا احلكومة.
• معاجلة املؤرشات اليت تنذر باهنيار وشيك للنظام اليحص يف
درعا .وجيب توسيع املساعدات اإلنسانية يف درعا واملناطق
األخرى اليت استعادهتا احلكومة السورية ،ويه غري قادرة أو
غري راغبة بتقدمي المتويل واملوارد الالزمة للخدمات الصحية
األساسية.
شاحنات اهلالل األمحر العريب السوري تدخل املساعدات اإلنسانية إىل درعا يف متوز/
يوليو  .2018منذ استعادة السيطرة عىل مناطق املعارضة ،تعرقل احلكومة السورية
بشلك كبري إيصال املساعدات اإلنسانية إىل هذه املناطق
الصورة :دمحم أبازيد /واكلة فرانس برس/صور غييت
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إجالء سوريني من درعا
يف متوز/يوليو  2018يف
قافلة متجهة إىل حمافظة
إدلب اليت تسيطر علهيا
املعارضة بعد هشر واحد
من بدء القوات احلكومية
جهومًا الستعادة
الصورة :معار العيل/واكلة
األناضول
صور غييت

 1يف هذه الدراسة ،درعا تعين اكمل حمافظة درعا السورية .ومدينة درعا يه مركز هذه
احملافظة
 2سلميان اخلالدي" ،أعداد النازحني يف جنوب سوريا يصل إىل  :270,000األمم
، https://www.reuters.com/article/us-mideast-املتحدة" ،رويرتز 2 ،متوز/يوليو 2018

 10أوايفر ج .واطسون وآخرون" ،تقدير عبء كوفيد 19-يف دمشق ،سوريا :حتليل ملصادر
بيانات جديدة لتقدير عدد الوفيات غري املؤكدة" ،تقارير كوفيد 19-الصادرة عن إمربيال
،https://www.imperial.ac.uk/mrcكوليدج لندن ،رمق  15 ،31أيلول/سبمترب 2019global-infectious-disease-analysis/covid-19/report-31-syria/

crisis-syria-un-displaced-idUSKBN1JS11T
 11يف  1أيلول/سبمترب  2020مقابلة مع J003
 3فؤاد م .فؤاد وآخرون" ،العاملون الصحيون وتسليح الرعاية الصحية يف سوريا :حتقيق  12املصدر السابق
أويل ملجلة النسيت  -اجلامعة األمريكية يف بريوت عن سوريا" ،النسيت ، https:// 13 ،10111 ،390السنوي" HeRAMS 2020 ،منمظة الصحة العاملية" ،تقرير
(، https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/اكنون األول/ديمسرب 2018
apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/333184/WHOEMSYR039E-eng.
S0140673617307419

pdf?sequence=1&isAllowed=y

org/2020/07/14/how-southern-syria-has-been-transformed-into-regionalpowder-keg-pub-82202

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

 4مثة جدال يف سوريا بشأن مصطيحل "املصاحلة" و"مناطق املصاحلة" .فقد ذكر
” 14تقرير السنوي ، HeRAMSمنمظة الصحة الع املية “
العديد ممن قابلنامه أن العملية اليت استعادت احلكومة من خالهلا درعا وفشلها
 15هيومن رايتس ووتش" ،سوريا :اعتقاالت ومضايقات يف املناطق املستعادة" 21 ،أيار/
الالحق يف الوفاء بوعود إعادة اخلدمات احليوية إىل املنطقة ال ميكن اعتبارها مصاحلة
، https://www.hrw.org/news/2019/05/21/syria-detention-harassmentمايو 2019حقيقية ُي فرتض أن يكون لكال الطرفني مبوجهبا حقوق معرتف هبا .يف األدبيات
retaken-areas#:~:text=(Beirut)%20%E2%80%93%20Syrian%20intelligence%20
األاكدميية ،يستخدم الباحثون يف الرصاع السوري هذا املصطلح بدون عالمات اقتباس
branches,Human%20Rights%20Watch%20said%20today.&text=The%20
بعد اإلشارة إىل أنه يعين بشلك ملطف اتفاقيات االستسالم احمللية بني احلكومة
government%20retook%20these%20areas,between%20February%20and%20
وقوات املعارضة يف املناطق اليت استعادهتا احلكومة بالقوة .وتتبع منمظة أطباء من
؛ عبد اهلل اجلباصيين" ،حزب البعث والوجهاء احملليون ومبادرات August%202018.
أجل حقوق اإلنسان هذا العرف األاكدميي يف استخدام املصطلح بدون عالمات اقتباس
املواجهة املجمتعية لكوفيد 19-يف جنوب سوريا"  ،زمن احلرب وما بعد الزناع يف
ولكهنا ال تؤيد رشعية تلك االتفاقات
 https://cadmus.eui.eu/bitstream/handle/1814/66968/سوريا 4 ،أيار/مايو 2020
 5أرميناك تومكاجيان" ،كيف حتول جنوب سوريا إىل برميل بارود إقليمي"،
؛ مجموعة األزمات الدولية ،دروسRPR_2020_08.pdf?sequence=1&isAllowed=y
، https://carnegie-mec.مركز اكرنييغ للرشق األوسط 14 ،متوز/يوليو 2020
، https://من عودة الدولة السورية إىل اجلنوب ،رمق  28 ،196شباط/فرباير 2019
 6السنوي (اكنون الثاين/يناير – اكنون  HeRAMSمنمظة الصحة الع املية" ،تقرير
،األول/ديمسرب  :)2019املستشفيات العامة يف امجلهورية العربية السورية"2020 ،

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/333184/WHOEMSYR039E-eng.
pdf?sequence=1&isAllowed=y

 7يف  14ترشين األول JO08 /يف  15أيلول/سبمترب  2020ومع  JO07مقابلة مع
أكتوبر 2020
 8مكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية" ،امجلهورية العربية السورية :حملة
،عامة عن االحتياجات اإلنسانية" ،تارخي التصفح  12ترشين الثاين/نومفرب 2020
https://data.humdata.org/dataset/syrian-arab-republic-humanitarian-needsoverview

 16يف  14ترشين األول/أكتوبر  2020وعبداهلل اجلباصيين" ،إثارة  JO08مقابلة مع
املظامل والعودة إىل السالح يف جنوب سوريا" ،زمن احلرب وما بعد الرصاع يف سوريا،
 7 https://cadmus.eui.eu/bitstream/handle/1814/66786/نيسان/أبريل 2020
Festering%20Grievances%20and%20the%20Return%20to%20Arms%20
in%20Southern%20Syria-final.pdf?sequence=1&isAllowed=y

" 17السنوي  HeRAMSمنمظة الصحة الع املية" ،تقرير
 18فرانس" ،24سوريا ختفض قمية العملة حتت وقع العقوبات األمريكية اجلديدة"،
 https://www.france24.com/en/20200617-syriaفرانس 17 ،24حزيران/يونيو2020 ،devalues-currency-as-new-us-sanctions-hit

 19يف  1أيلول/سبمترب  JO03 2020مقابلة مع

 9منمظة الصحة الع املية" ،امجلهورية العربية السورية :لوحة مؤرشات كوفيد 19-يف
، https://منمظة الصحة الع املية" ،تارخي التصفح 16 :ترشين الثاين/نومفرب 2020
covid19.who.int/region/emro/country/sy

دأبت منمظة أطباء من أجل حقوق اإلنسان
طوال أكرث من  30عامًا ،عىل استخدام العمل وآراء األخصائيني الطبيني ذوي
املصداقية املمتزية لتوثيق االنهتااكت الصارخة حلقوق اإلنسان يف مجيع أحناء
العامل ولفت األنظار إلهيا .وتستخدم املنمظة ،احلاصلة عىل جائزة نوبل للسالم
مقابل معلها من أجل القضاء عىل انتشار األلغام األرضية ،حتقيقاهتا وخرباهتا
يف الدفاع عن العاملني الصحيني املضطهدين واملرافق الصحية اليت تتعرض
للهجوم ،وكذلك يف منع التعذيب ،وتوثيق الفظائع امجلاعية ،وحماسبة منهتيك
حقوق اإلنسان.
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