بيـ ــان مشرتك

يف اليوم العاملي للصحة
بعد تسع سنوات من استخدام الصحة
واخلدمات الصحية يف سوراي سياسياً
وعسكرايً ،ال ميكن السماح أبي تسييس
لعملية االستجابة لوابء كوروان ،وال أي
تغاضي عن اجلرائم املرتكبة يف سوراي.

الثالاثء  7نيسان 2020
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تأسست نهاية حزيران  ،2011غير حكومية،
الشبكة السورية لحقوق اإلنسانَّ ،
ً
ً
أساسيا
مصدرا
ُمستقلة ،اعتمدت عليها المفوضية السامية لحقوق اإلنسان
في جميع تحليالتها التي أصدرتها عن حصيلة الضحايا في سوريا.

منــذ عــام  2011ســجل مــا يزيــد عــن  180حالــة قتــل حتــت التعذيــب للكـوادر الصحيــة يف مراكــز االعتقــال التابعــة للحكومــة
الســورية ،عــدا عــن مــا يزيــد عــن مخســمائة و تســعني هجمــة علــى املرافــق الصحيــة يف ســوراي ،مــا يزيــد عــن  %90منهــا علــى يــد
القـوات احلكوميــة الســورية وحلفائهــا واملليشــيات التابعــة هلــا .هــذه املمارســات هــي جرائــم حــرب تتــم بشــكل ممنهــج خمالفــة كل
القوانــن واألعـراف الدوليــة وقـرارات جملــس األمــن .هــذا ومل يســتطع القـرار  2286لعــام  2016احلــد مــن هــذه اهلجمــات أو
أتمــن أي محايــة للعامــات والعاملــن يف قطــاع الصحــة.
عــدا عــن ذلــك فقــد تكــرر حرمــان جمتمعــات أبكملهــا مــن حــق الصحــة كممارســة ممنهجــة ضمــن آليــات احلصــار الــي مارســتها
الق ـوات احلكوميــة الســورية يف عــدة مواقــع علــى مــدار ســنوات .كمــا مت اســتخدم حــق الوصــول للخدمــات الصحيــة كوســيلة
ضغــط علــى اجملتمعــات واألف ـراد ،ومت منــع الكثــر مــن املعــدات الطبيــة مــن الوصــول إىل مــدن وقــرى حماصــرة مبــا فيهــا معــدات
جراحيــة إلجـراء والدات قيصريــة وأدويــة أطفــال ،عــدا عــن عرقلــة وصــول اللقاحــات الروتينيــة للكثــر مــن املناطــق .هــذا يســتمر
اليــوم بشــكل آخــر مــع مســامهة فاعلــن آخريــن يف اســتخدام الوصــول خلدمــات أساســية كورقــة ضغــط سياســية ،حيــث حيــرم
إغــاق معــر اليعربيــة حـوايل مليونــن مــن ســكان مشــال شــرق ســورية مــن وصــول مباشــر للمســاعدات الطبيــة وحصرهــا ابلوصــول
عــن طريــق دمشــق ممــا يعطــي نفــوذ أكــر علــى تدفــق املســاعدات الطبيــة للحكومــة الســورية ،الــي لطاملــا عرقلــت وصوهلــا ألي
مناطــق خــارج ســيطرهتا ،وذلــك بعــد الضغــط الروســي لتعديــل ق ـرار جملــس األمــن  2165بدايــة العــام احلــايل .عــدا ذلــك فــإن
التفــاوض علــى الكهـرابء وامليــاه والتقاعــس املتكــرر لتأمــن اإلمــدادات لتشــغيل حمطــة العلــوك الــي تغــذي  460ألــف مــن ســكان
احلســكة مــن قبــل الق ـوات الرتكيــة ال ميكــن أن يســتمر يف ظــل االحتيــاج الكبــر للميــاه ملواجهــة وابء كــوروان.
يضــاف إىل ذلــك ســجل طويــل مــن حرمــان املعتقلــن/ات واحملتجزيــن/ات وخاصــة معتقلــي/ات الـرأي واملعتقلــن/ات السياســيني/
ات مــن حقهــمّ /ن يف توفــر حــد أدىن مــن الشــروط الصحيــة يف مراكــز االعتقــال .كذلــك صــدرت تقاريــر مــن عــدة جهــات
حقوقيــة عــن اســتخدام مرافــق صحيــة عســكرية إلجـراء عمليــات التعذيــب .هــذا وقــد حــرمّ /ن هــؤالء وذويهــمّ /ن مــن حــق الوصــول
إىل ســجالهتمّ /ن الطبيــة ،حيــث مت تربيــر الكثــر مــن الوفيــات يف مراكــز االعتقــال بـ”ظــروف صحيــة” دون مشــاركة أي ســجالت

صحيــة مــع ذوي املعتقــل/ات ،عــدا ذلــك غالبــا مــا منعــت اهليئــات األمميــة وفــرق اللجنــة الدوليــة للصليــب األمحــر علــى مــدار
ســنوات مــن زايرة مراكــز االعتقــال لإلشـراف علــى األوضــاع الصحيــة للمعتقلــن/ات.
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اليــوم يف الذكــرى الســبعني إلعــان الســابع مــن نيســان /أبريــل يومـاً عامليـاً للصحــة ،والــذي يتزامــن أيضـاً مــع ذكــرى إنشــاء منظمــة
الصحــة العامليــة ،والــي مت حتديدهــا هــذا العــام لشــكر املمرضــن/ات والقابــات الذيــن /اللـوايت يقفــون /تقفـ َـن اليــوم بشــجاعة يف

وجــه وابء الكــوروان ،جيــب أن يتجســد شــكرهم يف ســوراي يف محايتهــم مــن أي تســييس يف الــرد علــى هــذا الــوابء ،ومــن أي تدخــل
سياســي يتجــاوز اجلرائــم الــي ارتكبــت يف حقهــمّ /ن وحــق مــا يزيــد عــن  900مــن زمالئهــمّ /ن الذيــن فقــدواّ /ن حياهتــمّ /ن وهــم/

ّن يقدمــونّ /ن اخلدمــات الصحيــة يف ســوراي.

لــدى املنظمــات املوقعــة علــى هــذا البيــان خمــاوف حقيقيــة مــن أن يتــم اســتغالل االســتجابة اإلنســانية الصحيــة لــوابء كــوروان
سياســياً ليتــم التجــاوز عــن اجلرائــم الــي ارتكبتهــا احلكومــة الســورية وحلفاؤهــا وكافــة أطـراف الصـراع علــى مــدار ســنوات ،وخاصــة
اجلرائــم املتعلقــة حبــق الصحــة .لقــد ظهــر واضحــا عــدم شــفافية احلكومــة الســورية يف مشــاركة البيــاانت عــن انتشــار الــوابء يف

ســوراي ،وعــدم قدرهتــا علــى إظهــار املســؤولية يف مواجهــة الــوابء ،عــدا عــن إن تدخــل طويــل مــن الســلطات األمنيــة يف ســوراي يف
كل مفاصــل االســتجابة اإلنســانية وخاصــة الصحيــة يزيــد املخــاوف مــن تســييس االســتجابة للجائحــة س ـواء مــن خــال متييــز
الســوريني/ات تبع ـاً ملناطــق الســيطرة أثنــاء االســتجابة  ،أو مــن خــال اســتغالل املخــاوف مــن تفشــي اجلائحــة الدفــع للتجــاوز

عــن جرائــم وانتهــاكات طويلــة حبــق الصحــة  ،يف حــن أن مــا مينــع مــن حصــول اســتجابة حقيقيــة هــو ممارســات احلكومــة الســورية
نفســها ،و فاعلــن آخريــن يف ســوراي و ليــس أي عائــق آخــر ،وعليــه نطالــب:
 .1منظمــة الصحــة العامليــة ،لتقــود االســتجابة لــداء كــوروان يف ســوراي بشــكل متســاو بغــض النظــر عــن مناطــق الســيطرة ،وأن
تضمــن توفــر كافــة االحتياجــات الصحيــة للرصــد واالســتجابة والتوعيــة بوصفهــا املــاذ األخــر يف االســتجابة الصحيــة ،وبطريقــة
تضمــن وصــول كامــل للخدمــات الصحيــة واالســتجابة لــكل املناطــق اجلغرافيــة يف ســوراي ولــكل الســوريني/ات يف ســوراي ودول
اللجــوء.
 .2الــدول أعضــاء جملــس حقــوق اإلنســان ،واجلهــات القضائيــة وجلــان وهيئــات التحقيــق املختصــة بســوراي ،للعمــل بشــكل
حريــص علــى عــدم التجــاوز عــن أي انتهــاكات حصلــت حبــق القطــاع الصحــي يف ســوراي خــال الســنوات التســع املاضيــة،
والتأكيــد علــى أن اســتجابة أفضــل جتــاه وابء كــوروان ال تعــي التغاضــي عــن أي جرائــم أو إج ـراءات حماســبة أو عدالــة جتــاه
اجملرمــن.
 .3إطــاق فــوري وعاجــل لسـراح كافــة املعتقلــن واملعتقــات ،وخاصــة معتقلــي الـرأي واملعتقلــن/ات السياســن/ات ،واملعتقلــن
علــى خلفيــة اخنراطهــم ابالســتجابة اإلنســانية يف ســوراي ،وإعطــاء وصــول كامــل لفــرق اللجنــة الدوليــة للصليــب األمحــر لكافــة
مراكــز االعتقــال.
 .4قيــادة االســتجابة اإلنســانية لألمــم املتحــدة يف ســوراي لتعمــل علــى تعزيــز االســتجابة لســوراي يف قطــاع الصحــة وابقــي
القطاعــات مبــا يضمــن االســتجابة لباقــي احتياجــات اجملتمــع ،واخنـراط واضــح ملنظمــات اجملتمــع املــدين الســوري ،ومحايــة الكـوادر
واملرافــق اإلنســانية مــن أي اســتهداف.
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وعليه نوقع ،حنن:
 .1االحتاد األورو-متوسطي ضد االختفاء القسري
 .2احتاد املنظمات األملانية -السورية
 .3احتاد منظمات الرعاية واإلغاثة الطبية
 .4امبيونيت واتش -منظمة رصد اإلفالت من العقاب
 .5إمناء الفرات
 .6اورانمو للعدالة وحقوق اإلنسان
 .7بيتنا سوراي
 .8التجمع السوري للتنمية واإلغاثة CODSSY
 .9جتمع احملامني السوريني
 .10جتمع عائالت املفقودين يف اجلزائر ()CFDA
 .11منظمة ته فن
 .12مجعية دعم األعالم احلر
 .13جىن وطن
 .14محلة من أجل سوراي
 .15اخلدمة الدولية حلقوق اإلنسان
 .16دوليت
 .17الرابطة السورية للمواطنة
 .18الرابطة الطبية للمغرتبني السوريني
 .19رابطة عائالت قيصر
 .20سوريون من أجل احلقيقة والعدالة
 .21سرياي ريليف
 .22الشبكة السورية حلقوق اإلنسان
 .23الشبكة العربية ملعلومات حقوق اإلنسان
 .24شبكة حراس
 .25شبكة سوراي القانونية يف هولندا
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 .26مشل حتالف منظمات اجملتمع املدين السوري
 .27العدالة من أجل احلياة
 .28فريق صوت املعتقلني
 .29لسا موجود
 .30مركز آسو لالستشارات والدراسات االسرتاتيجية
 .31املركز السوري لإلعالم وحرية التعبري ()SCM
 .32مركز الكواكيب للعدالة االنتقالية وحقوق اإلنسان
 .33مركز اجملتمع املدين والدميقراطية
 .34مركز وصول حلقوق اإلنسان
 .35مكتب التنمية احمللية ودعم املشاريع الصغرية
 .36منظمة التنمية احمللية LDO
 .37منظمة القلب الكبري
 .38منظمة برجاف
 .39منظمة شفق -حتالف املنظمات السورية
 .40مؤسسة األصفري
 .41مؤسسة التآخي  Biratîحلقوق اإلنسان
 .42النساء اآلن من أجل التنمية
 .43نقطة بداية
 .44يداً بيد لإلغاثة والتنمية

 .45اليوم التايل
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