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احتجاجات يف إدلب أثناء انعقاد جملس األمن الدويل يف متوز/يوليو  2021للتصويت عىل إعادة تفويض املعابر احلدودية الدولية اليت
أنشئت إليصال معونات اإلغاثة ملاليني السوريني املعمتدين عىل املساعدات اإلنسانية اخلارجية.
عرب غييت إمييجز /NurPhotoالصورة :رايم السيد
تدمري القطاع اليحص مؤرش عىل الزناع املتواصل يف سوريا .وقد
حدث يف ظل واحدة من أشد األزمات اإلنسانية يف العامل .وقد وثقت
منمظة أطباء من أجل حقوق اإلنسان وجهات أخرى اهلجامت
املتعمدة عىل مرافق الرعاية الصحية والعاملني فهيا خالل
السنوات العرش املاضية من هذه األزمة ،ولكن مت إيالء اهمتام أقل
باألرضار اليت حلقت بالصحة والرعاية الصحية جراء هذه السنوات
الطويلة من الزناع ومن انهتااكت حقوق اإلنسان واهنيار األنمظة
الصحية.

تصف أطباء من أجل حقوق اإلنسان يف هذا التقرير كيف أدت جهامت
احلكومة السورية املسمترة عىل البنية التحتية الصحية يف مشال سوريا
وحماوالهتا عرقلة إيصال املساعدات اإلنسانية إىل نشوء خليط من
األنمظة الصحية أدى إىل تفاوتات شديدة يف احلصول عىل الرعاية ،وبالتايل
حرمان الناس فعليا من احلق يف الصحة .وفهم هذه القضية املعقدة
مهم جدا قبل االجمتاع املقبل ملجلس األمن الدويل يف اكنون
الثاين/يناير  2022للنظر يف إعادة فتح باب اهلوى ،وهو املعرب احلدودي
الوحيد املتبيق يف مشال سوريا لملساعدات اإلنسانية لألمم املتحدة،
والذي يوفر املساعدة لنحو  3.4مليون خشص يف مشال غرب سوريا
وحدها ،ثالثة ماليني مهنم حباجة ماسة إىل مساعدة منقذة للحياة
لقد دفع فشل احلكومة السورية يف تقدمي املساعدات عرب خطوط
الزناع إىل املناطق احملتاجة داخل البالد إىل إصدار قرار جملس األمن
لعام  2014الذي يأذن بتقدمي املساعدات عرب احلدود مع دول أخرى
من خالل أربعة معابر حدودية يف المشال واجلنوب .حاليًاُ ،ي عد معرب
باب اهلوى احلدودي يف مشال غرب سوريا املنفذ احلدودي الوحيد
املفتوح لدخول االحتياجات اإلنسانية للساكن يف مشال سوريا .ويف
مشال رشق سوريا ،مت إغالق معرب اليعربية يف اكنون الثاين/يناير
بعد فيتو روسيا ،حليفة سوريا القدمية ،والصني ضد جتديد 2020
إدخال املساعدات عرب احلدود .وتسبب هذا يف االهنيار الوشيك لنظام
الرعاية الصحية العام .وفشل جملس األمن يف إعادة تفويض معرب باب
ّ
سميك ن احلكومة السورية من السيطرة الاكملة عىل معظم
اهلوى
املساعدات اإلنسانية املتجهة إىل المشال اخلارج عن سيطرهتا ،وهذه
اكرثة حممتلة بالنسبة لنحو  6.4مليون خشص يعيشون يف تلك
املنطقة.
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مقس ا إىل
يف ترشين الثاين/نومفرب  ، 2021اكن مشال سوريا ّ
ثالث مناطق رئيسية :واحدة تسيطر علهيا احلكومة السورية
واإلدارة الذاتية يف مشال رشق سوريا ،وأخرى تسيطر علهيا
مجاعات املعارضة يف مشال غرب سوريا ،والثالثة خاضعة
للسيطرة الرتكية .وألغراض هذه الدراسة ،أجرت أطباء من أجل
حقوق اإلنسان وحللت معطيات  20مقابلة مع عاملني
حصيني وخرباء عىل معرفة بالقطاعات الصحية العاملة يف هذه
املناطق الثالث .وقام فريق البحث برتمزي املقابالت ومراجعة
نصوصها بشلك مهنيج لتحديد املوضوعات املهمة اليت تؤثر
عىل توفري الرعاية الصحية يف لك منطقة.

احلق يف الصحة ملاليني السوريني ُينهتك بسبب عدم توفر الرعاية
الصحية وصعوبة احلصول علهيا وعدم مقبوليهتا وضعف جودهتا.
ساكن سوريا حباجة إىل نظام رعاية حصية فعال أكرث من أي وقت
مىض .فبغيابه ،يعاين النظام اليحص من إجهاد بعد عقد من التدهور
وقد ترخست الفوارق اليت اكنت موجودة قبل الزناع بني مناطق سيطرة
احلكومة واملناطق غري اخلاضعة لسيطرهتا .فهناك تسعة من لك 10
سوريني يعيشون حتت خط الفق ر .واملناطق الواقعة خارج سيطرة
احلكومة ،واليت تستضيف الكثري من النازحني السوريني ،فهيا موارد
أقل لكهنا تواجه مشالك كبرية يف الصحة العامة .عىل سبيل املثال ،يف
مشال رشق سوريا ،حيث املوارد الصحية حشيحة ج دًا ،تؤكد التقارير أن
 55ب املائة من األرس لدهيا فرد واحد معاق عىل األقل .اخليارات الصحية
حمكومة بشلك مزتايد بالندرة والرصاع ،حيث تفيد التقارير أن النساء
خيرتن العمليات القيرصية لتقليل وقت املكوث يف املستشفيات ،ألهنا
أهداف للهجامت .وحبسب أحد التقديرات ،زادت نسبة الوالدات
القيرصية بأكرث من الضعف منذ بداية الزناع يف عام.2011
يقدم هذا التقرير حملة عن أداء أنمظة الرعاية الصحية يف مشال سوريا
من آب/أغسطس إىل ترشين األول/أكتوبر  ، 2021ويه الفرتة اليت
أجرت فهيا أطباء من أجل حقوق اإلنسان املقابالت .وهو يظهر أن احلق
يف الصحة ملاليني السوريني ُي نهتك بسبب عدم توفر الرعاية الصحية
وصعوبة احلصول علهيا وعدم مقبوليهتا وضعف جودهتا – ولكها رشوط
،منصوص هيلع يف صكوك دولية وقعت علهيا سوريا .عالوة عىل ذلك
فإن غياب التنسيق بني جممتع املساعدات الدويل ،واملنمظات غري
احلكومية واجلهات احمللية املرشفة عىل األنمظة الصحية أحلق رضرا كبريا بصحة
الساكن ،مثملا فعل المتيزي اهليلكي .وبالتحديد ،تواجه
النساء والفتيات نقصا يف الرعاية الطبية اخلاصة بأمراض النساء والصحة
اإلجنابية ألن مسؤويل الرعاية الصحية ال يعطون األولوية هلذه اخلدمات،
ويواجه ذوو اإلعاقات اجلسدية صعوبة يف الوصول إىل املباين املعاد
ختصيصها كنقاط للرعاية الصحية األولية ،ناهيك عن الرعاية املتخصصة.

يورد هذا التقرير أيضا تفصيالت عن التحديات اليت تواجه جهود
األنمظة الصحية يف مشال سوريا ملواجهة وباء كوفيد . 19 -ومشال
سوريا يهشد اآلن موجة كبرية أخرى من املرض .يف أيلول/سبمترب
 ، 2021،زاد عدد اإلصابات بالفريوس يف المشال الغريب بنسبة 170 %،
واكتظت هبم أقسام العناية املركزة ،ووصلت املرافق الصحية
املخصصة ملواجهة كوفيد 19 -إىل طاقة استيعاهبا القصوى .ومن
املشالك الرئيسية حتويل املوارد عن اخلدمات الصحية غري املتعلقة
بكوفيد ،19 -وحمدودية لوازم الوقاية والعالج ،وعدم استقرار متويل
إدارة الوباء عىل املدى الطويل .وهناك مشالك إضافية نابعة من
عوامل سلوكية مثل عدم الزتام الناس باإلرشادات الصحية بسبب
املعلومات اخلاطئة والصعوبات املالية والمباالة املدنيني السوريني
حيال هتديد كوفيد .19 -تواجه النساء والفتيات عىل وجه اخلصوص
حواجز متنع احلصول عىل رعاية كوفيد 19 -مما حيرمهن فعليا من
الرعاية.
تدعو أطباء من أجل حقوق اإلنسان اجلهات املاحنة واملنمظات
اإلنسانية ومجيع أطراف الزناع املشاركة يف تقدمي املساعدات
اإلنسانية لمشال سوريا إىل دمع احلق يف الصحة مكا ينص هيلع العهد
الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجمتاعية والثقافية ،وكذلك
احلق يف املساعدة اإلنسانية الذي تنص هيلع اتفاقيات جنيف.
وتويص املنمظة أيضا بزيادة التعاون بني اجلهات املاحنة واملنمظات
اإلنسانية اليت متوهلا وبني وزارات الصحة ومديريات الصحة واللجان
الصحية احمللية يف سائر أحناء مشال سوريا لزيادة املساءلة عن
توزيع املساعدات والتأكيد عىل أمهية تقدمي مساعدات مقبولة
وترايع احتياجات الساكن .وجيب عىل اجلهات املاحنة واجلهات
الفاعلة احمللية عىل حد سواء معاجلة المتيزي اهليلكي ضد الفائت
الساكنية الضعيفة.

احلق يف الصحة

التوفر
توفري مرافق الصحة العامة
والرعاية الصحية العاملة
وسلعها ،وخدماهتا ،وبراجمها
بمكيات اكفية.

املصدر :منمظة الصحة الع املية

الوصول
املرافق والسلع واخلدمات
الصحية يف متناول امجليع.
إلماكنية الوصول أربعة أبعاد
،متداخلة :عدم المتيزي
،وإماكنية الوصول املادي
،والقدرة عىل محتل التاكليف
والوصول إىل املعلومات.

املقبولية
عىل مجيع املرافق والسلع
واخلدمات الصحية أن حترتم
أخالقيات مهنة الطب وأن تكون
،مالمئة لثقافة البلد املعين
باإلضافة إىل مراعاة متطلبات
النوع االجمتايع ودورة احلياة.

اجلودة
جيب أن تكون املرافق
والسلع واخلدمات الصحية
مناسبة عمليًا وطبيًا وذات
جودة عالية.

التوصيات
بالنظر إىل التفاوتات الصحية العميقة واملسمترة بني املدنيني يف مشال سوريا
المشال الغريب والمشال الرشيق ومناطق السيطرة الرتكية – وإىل هتديد –
املوجات املتتابعة من كوفيد 19 -للساكن النازحني يف مجيع أحناء سوريا
ولألنمظة الصحية اليت حتاول مساعدهتم ،هناك خطوات مملوسة ميكن
للحكومة السورية ،واملجمتع الدويل ،واملنمظات اإلنسانية ،واجلهات املاحنة
اختاذها لدمع توفري الرعاية الصحية يف سوريا وحتسني مواجهة البالد جلاحئة
كوفيد 19 -ومعاجلهتا لألوضاع اإلنسانية معوما بشلك عادل مجليع الساكن
ودون متي زي .عىل جممتع املساعدات الدويل ،مبا فيه احلكومات املاحنة
واملنمظات غري احلكومية ،تطبيق هنج قامئ عىل حقوق اإلنسان لملراقبة
واملساعدة (توزيع املساعدات) يف سوريا.
وأطباء من أجل حقوق اإلنسان تطالب األطراف املعنية باختاذ اخلطوات العملية التالية:

•
•

رجل يف مستشىف دمرته قوات احلكومة السورية
يف األتارب ،حمافظة حلب.
الصورة :دمحم سعيد/واكلة األناضول/غييت
إمييجز

•
•

•
•

إىل اجلهات املاحنة واجلهات اإلنسانية ومجيع أطراف الزناع:
االسمترار يف متويل ودمع األنمظة الصحية احمللية ،مبا فهيا املنمظات غري احلكومية احمللية
احمللية وجلان التنسيق ومرافق الرعاية الصحية اليت توظف مقديم الرعاية الصحية؛
تقدمي مزيد من الدمع املايل ،مبا يف ذلك املساعدة الفنية ،لضامن استدامة التنسيق
التنسيق يف قطاع الصحة وجتنب التوزيع غري العادل للخدمات الصحية؛
تقدمي الدمع لتحسني البنية التحتية لملباين اليت ال يستطيع ذوو اإلعاقات اجلسدية
الوصول إلهيا؛
دمع املرافق الصحية والعاملني الصحيني يف معاجلة املعلومات اخلاطئة والتضليل
لتعزيز الثقة بقطاع الصحة وتعزيز قدرته عىل معاجلة حالة الطوارئ املزتا يدة لكوفيد
19؛تبين تعزيز احلق يف الصحة هدفا مجليع الرباجم يف مشال سوريا؛
تعزيز قيادة السلطات احمللية يف صنع القرار اليحص لزيادة التأييد املجمتيع ،وتعزيز
رشعية السلطات الصحية احمللية ،واكتساب ثقة الساكن.
إىل امجلهورية العربية السورية:

يف أيلول/سبمترب  ،2021زاد عدد
اإلصابات بالفريوس يف المشال الغريب
بنسبة  %170واكتظت هبم أقسام
العناية املركزة ،ووصلت املرافق
الصحية املخصصة ملواجهة كوفيد 19إىل طاقة استيعاهبا القصوى .

•
•
•

•

•

االمتثال للمعايير الدنيا لتنسيق إعادة تأهيل النظام الصحي اإلنساني لتجنب الوصول
غير العادل إلى الرعاية الصحية؛
وقف جميع الهجمات على الرعاية الصحية وضمان حماية العاملين الصحيين المكفولة مبوجب
القانون الدويل اإلنساين؛
اعمتاد تدابري شفافة ملنع حتويل املساعدة وتزويد اجلهات املاحنة مبعلومات عن
توزيع املساعدات يف مناطق املصاحلات ،مبا يف ذلك الوصول إىل متطلبات كوفيد19 -
من التدريب واالختبارات ومعدات الوقاية الخشصية والتجهزيات والعالج واللقاحات؛
التأكد من إيصال لقاحات كوفيد 19 -بشلك منصف إىل مجيع مناطق السيطرة يف
سوريا ،وال سميا التأكيد عىل وصوهلا إىل الفائت األكرث تعرضا )اكلعاملني الصحيني
وكبار السن واملصابني بأمراض معينة)؛
مناطق مثل مشال رشق سوريا ،حيث التشكيك باللقاح كبري بسبب عدم ثقة الساكن
باحلكومة السورية ،تقدمي اللقاح عن طريق جهات خارجية حمايدة لزيادة احمتاالت
قب وله.

لالطالع عىل كامل التقري ر ،يرجى زيارة
phr.org/syria-health-disparities
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التمتة عىل الصفحة اخللفية

phr.org

اﻟﺘﻮﺻﻴﺎت

(تمتة)

•
•
•
•

إىل اإلدارة الذاتية لمشال ورشق سوريا واحلكومة السورية املؤقتة وحكومة
اإلنقاذ واحلكومة الرتكية :
التأكد من إتاحة خدمات الصحة العامة مجليع الساكن ،وتوزيعها بشلك عادل
بني املناطق ،وهسولة الوصول إلهيا ،ومبستوى يليب احتياجات املجمتع؛
تعزيز التنسيق مضن قطاع إدارة الصحة من خالل إرشاك اجلهات الفاعلة
احمللية ،اكملنمظات غري احلكومية وواكالت األمم املتحدة واجلهات املاحنة؛
متكني املبادرات املجمتعية لزيادة عدد الطرق التشاورية يف تطوير نظام
الرعاية الصحية ليعكس احتياجات الساكن املرىض ورغباهتم؛
إعطاء األولوية يف توفري الرعاية الصحية وإماكنية الوصول إلهيا لملعاقني
جسديا والنساء.

• إىل احلكومة الرتكية:
ختفيف اللواحئ للمساح ملزيد من املنمظات غري احلكومية بالعمل يف مجيع
• مناطق السيطرة الرتكية وكذلك يف مشال غرب ومشال رشق سوريا؛
• المساح مبرور اإلمدادات الطبية ،مبا فهيا املتعلقة بكوفيد19 -؛
احرتام الزتامات املعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان ،اكحلق يف احلياة واحلق يف
الصحة ،يف املناطق الواقعة حتت السيطرة الرتكية.

•
•

•
•
•

إىل اجلهات املاحنة؛:
املصادقة عىل امليثاق اإلنساين وعىل املعايري الدنيا لتنسيق النظام
اليحص؛
االستمثار يف اخلدمات الصحية يف مشال سوريا بناء عىل احتياجات
الساكن ويف املناطق اليت فهيا تباينات واحضة(أي استنادا إىل
برناجم األمم املتحدة لتقيمي االحتياجات اإلنسانية)والتأكد من أهنا
تليب احتياجات النساء واملعاقني جسديا لضامن احلق يف الصحة؛
احلفاظ عىل المتويل املتعلق بكوفيد 19 -واستدامته ،طاملا أنه
ميثل حالة طوارئ حصية عامة؛
مراقبة إيصال املساعدات وتوزيعها بعناية لتجنب حتويلها إىل غري
املستحقني واإلمهال يف مشال سوريا؛
زيادة المتويل واملوارد ألمه اخلدمات الصحية واملساعدات
اإلنسانية يف مشال رشق سوريا ،مبا يف ذلك الرقة ودير الزور.

•
•
•

•

•

•

•
•
•
•
•
•

إىل جملس األمن والدول األعضاء يف األمم املتحدة:
إعادة فتح معربي باب السالم واليعربية لتلبية احلاجة الواحضة للساكن ،نظرا لضعف
النظام اليحص ووباء كوفيد19 -؛
جتديد قرار املعابر احلدودية رمق  ( 2165يف اجمتاع اكنون الثاين/يناير )2022
للحفاظ عىل معرب باب اهلوى احلدودي يف مشال غرب سوريا ألكرث من عام؛
التأكد من إيصال لقاحات كوفيد 19 -بشلك منصف إىل مجيع مناطق السيطرة
يف سوريا ،وال سميا التأكيد عىل وصوهلا إىل الفائت األكرث تعرضا (اكلعاملني
الصحيني وكبار السن واملصابني بأمراض معينة)؛
الضغط عىل احلكومة السورية للمساح بتوزيع املساعدات وتقدمي اخلدمات
الصحية حىت تمتكن جهات مثل منمظة الصحة الع املية وواكالت األمم املتحدة
األخرى واملنمظات غري احلكومية الدولية واجلهات احمللية من الوصول إىل
الساكن بطريقة حمايدة وفعالة ومنصفة؛
دعوة احلكومة السورية وحلفاهئا وكذلك األطراف غري احلكومية يف الزناع إىل
وقف االعتداءات عىل مرافق الرعاية الصحية الذي يشلك انهتااك للقانون
اإلنساين الدويل وقانون حقوق اإلنسان؛
اإلرصار عىل املساءلة عن االنهتااكت السابقة واجلارية حلق املدنيني يف الصحة
يف مجيع أحناء سوريا ،ال سميا يف املناطق اليت استعادهتا احلكومة السورية.
إىل منمظة الصحة العاملية:
تطبيق دليل اسفري لملعايري اإلنسانية الدنيا لتنسيق إعادة تأهيل النظام اليحص
اإلنساين ،مبا يف ذلك معليات املراقبة املسؤولة والشفافة؛
مراقبة ممارسات التنسيق ورفع التقارير إىل اجلهات املاحنة؛
رصد إعادة بناء وإعادة تأهيل املرافق للتأكد من أهنا تليب احتياجات النساء
وذوي اإلعاقة اجلسدية لضامن حق هذه الفائت يف الصحة؛
املطالبة حبامية العاملني الصحيني واملرافق الصحية ،مبا يف ذلك عرب وقف
الرضبات اجلوية؛
إيصال األدوية واللوازم الطبية إىل مشال سوريا بشلك منصف وحتسني تدابري
بناء الثقة لتقليل احلواجز اليت حتول دون الوصول إىل اخلدمات؛
إصدار تقارير منتمظة عن كوفيد 19 -لتوفري بيانات مراقبة املرض برسعة يف
سوريا.

الغالف :عامل حصي يف جناح عزل كوفيد 19 -يف إدلب يف
آب/أغسطس .2021
الصورة :دمحم سعيد/واكلة األناضول/غييت إمييجز

دأبت منمظة أطباء من أجل حقوق اإلنسان طوال أكرث من  35عاما ً ،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 للسالممقابل معلها من
أجل القضاء عىل انتشار األلغام األرضية ،حتقيقاهتا وخرباهتا يف الدفاع عن العاملينالصحيني
املضطهدين واملرافق الصحية اليت تتعرض للهجوم ،وكذلك يف منع التعذيب ،وتوثيق الفظائع
امجلاعية ،وحماسبة منهتيك حقوق اإلنسان

جائزة نوبل للسالم
مناصفة يف عام
1997

