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حصيلـة الضحايا في سوريا.

اختيار النظام السوري المتورط في جرائم ضد اإلنسانية 
في المجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية يمثل 

أكبر إهانة للمنظمة وجميع موظفيها وأعضائها

النظام السوري نفَّذ 544 حادثة اعتداء على منشآت طبية 
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أواًل: خلفية عن منظمة الصحة العالمية:

إن المعلومــات علــى موقــع منظمــة الصحــة العالميــة عــن هيكلية المنظمــة وآلية اختيار أعضــاء المجلس التنفيذي، 
ليســت منظمــة بطريقــة واضحــة كمــا هــو الحــال مــع موقــع مجلــس حقــوق اإلنســان علــى ســبيل المقارنــة، وقــد 
بذلنــا جهــدًا طويــاًل فــي ســبيل اســتخالص الكثيــر مــن المعلومــات األساســية التــي مــن المفتــرض أن تكــون متاحــة 

للــرأي العــام بشــكل أكثــر وضوحــًا واتســاقًا.

هيكلية منظمة الصحة العالمية:
هــي وكالــة تابعــة لألمــم المتحــدة، وهــي الســلطة التوجيهيــة والتنســيقية فــي األمــم المتحــدة فيمــا يخــص المجــال 
الصحــي، وهــي مســؤولة عــن تأديــة دور قيــادي فــي معالجــة المســائل الصحيــة العالميــة. ويبلــغ عــدد الــدول األعضــاء 

فــي المنظمــة 194 دولــة، وتقــوم بأعمــال المنظمــة: جمعيــة الصحــة العالميــة، والمجلــس التنفيــذي، واألمانــة.

1- جمعية الصحة العالمية:
تعقــد الجمعيــة اجتماعــًا ســنويًا فــي مقــر المنظمــة فــي جنيــف فــي شــهر أيــار مــن كل عــام وقــد تقــوم بعقــد جلســات 

خاصــة إن اقتضــت الحاجــة. وتقــوم جمعيــة الصحــة العالميــة بإقــرار برنامــج المنظمــة وميزانيهــا لمــدة ســنتين والبــتِّ 

فــي أهــم مســائل السياســة العامــة، وعنــد اجتماعهــا تقــوم الجمعيــة العامــة بتشــكيل لجــان للقيــام بأعمــال المنظمــة، 

وتنبثــق عــن الجمعيــة العامــة لجنتــان أساســيتان )اللجنــة أ – اللجنــة ب(، إضافــة إلــى لجنــة عامــة:  

اللجنة  أ  : للتعامل بشكل أساسي مع مسائل برنامج العمل والميزانية.

اللجنة ب: للتعامل بشكل أساسي مع المسائل اإلدارية والمالية والقانونية.

الســنوية منهــا  الجمعيــة،  اجتماعــات وجلســات  انعقــاد  أوقــات وأماكــن  أبــرز مهامهــا تحديــد  العامــة: مــن  اللجنــة 

والخاصــة، وجلســات اللجــان الرئيســة وأماكــن انعقادهــا، وتحديــد ترتيــب األعمــال فــي كل اجتماعــات جمعيــة الصحــة، 

ــي  ــي أنشــأتها. وتنســيق عمــل اللجــان الرئيســة وغيرهــا مــن اللجــان الت وأوقــات وأماكــن انعقــاد اجتماعــات اللجــان الت

أنشــأتها الجمعيــة. وتتكــون اللجنــة العامــة مــن 25 عضــوًا هــم:

- رئيس جمعية الصحة ونوابه؛  

- رئيسي اللجنتين األساسيتين لجمعية الصحة؛  

ويتم إكمال نصاب اللجنة من ممثلي دول أعضاء تنتخبهم جمعية الصحة العالمية خالل اجتماعها السنوي.

https://www.who.int/ar/about/governance/world-health-assembly
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2 - المجلس التنفيذي:
يتألــف المجلــس التنفيــذي مــن 34 عضــوًا يتــم انتخــاب كل منهــم لواليــة تــدوم ثــالث ســنوات، ويعقــد المجلــس اجتماعــًا 
ســنويًا فــي كانــون الثانــي، وفيــه يتــم إعــداد جــدول أعمــال اجتماعــات جمعيــة الصحــة العالميــة والقــرارات التــي ســتنظر 
 أقصــر فــي أيــار كمتابعــة الجتمــاع جمعيــة الصحــة الســنوي. ويتــم اختيــار أعضــاء 

ٍ
فيهــا. ويقــوم بعقــد اجتمــاع ثــان

المجلــس الـــ 34 بطريقــة تحقــق توازنــًا إقليميــًا، وفيمــا يلــي خريطــة ألعضــاء المجلــس التنفيــذي الحالييــن:

وبحسب المادة 28 من دستور المنظمة1  تكون مهام المجلس التنفيذي على النحو التالي:

  أ       تنفيذ قرارات وسياسات جمعية الصحة؛

 ب      العمل كجهاز تنفيذي لجمعية الصحة؛

  ج        أداء أية مهام أخرى تعهد بها إليها جمعية الصحة؛

 د        إسداء المشورة إلى جمعية الصحة بشأن المسائل التي تحيلها إليه الجمعية وبشأن المسائل 
           التي تسندها االتفاقيات واللوائح إلى المنظمة؛

 هـ       تقديم المشورة أو المقترحات إلى جمعية الصحة؛

 و        إعداد جدول أعمال اجتماعات جمعية الصحة؛

  ز        تقديم برنامج عمل عام يغطي فترة محددة إلى جمعية الصحة للنظر فيه والموافقة عليه؛

  ح       دراسة جميع المسائل التي تدخل في اختصاصه؛

 ط       اتخاذ تدابير طارئة ضمن وظائف المنظمة ومواردها المالية للتعامل مع األحداث التي تتطلب 

           إجراءات فورية. 

3- األمانة:
تتألف األمانة من المدير العام والموظفين التقنيين واإلداريين الذين قد تطلبهم المنظمة.

 https://apps.who.int/gb/bd/pdf_files/BD_49th-en.pdf ،91  منظمة الصحة العالمية، الوثائق األساسية، دستور المنظمة، المادة 28، ص

)متوفر باإلنكليزية فقط(

https://apps.who.int/gb/gov/en/composition-of-the-board_en.html
https://apps.who.int/gb/gov/en/composition-of-the-board_en.html
https://apps.who.int/gb/bd/pdf_files/BD_49th-en.pdf
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ثانيًا: اآللية التي تم عبرها انتخاب النظام الســوري عضوًا في المجلس 
التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية:

مهــا إلــى جمعيــة الصحــة العالميــة، علــى  تقــوم اللجنــة العامــة بترشــيح قائمــة عــن طريــق االقتــراع الســري، ٌتقدِّ
أاّل يقــل عــدد األعضــاء المرشــحين ضمــن القائمــة عــن عــدد المقاعــد المــراد شــغلها فــي المجلــس التنفيــذي، وأاّل 

يزيــد عــن 15 عضــوًا، ثــم تقــوم جمعيــة الصحــة بانتخــاب المرشــحين لملــئ مقاعــد المجلــس المــراد شــغلها.

فــي 24/ أيــار/ 2021 انتخبــت جمعيــة الصحــة العالميــة الســيدة ديشــن وانغمــو )بوتــان( رئيســة للجمعيــة وكل مــن 
البرروفســور بنجاميــن هونكباتــن )بنيــن(، الســيد انكبولــد ســيريجاف )مونغوليــا(، الدكتــورة حنــان الكــواري )قطــر(، 
الســيد تانــل كيــك )إســتونيا(، الدكتــورة أميليــا فلوريــس )غواتيمــاال( نوابــًا للرئيــس، كمــا انتخبــت رئيســي اللجنتيــن 

)أ و ب(، ثــم انتخبــت ال17 دولــة التاليــة إلكمــال نصــاب اللجنــة العامــة:

االتحــاد  الشــمالية، فرنســا، كنــدا،  العظمــى وإيرلنــدا  لبريطانيــا  المتحــدة  المملكــة  المتحــدة األمريكيــة،  الواليــات 
الروســي، الصيــن، البرتغــال، كوبــا، الفليبيــن، تشــيلي، بورونــدي، زامبيــا، زيمبابــوي، ســريالنكا، الجزائــر، جيبوتــي، عمــان.

ــة عضــو  ــم ترشــيح قائمــة مــن 12 دول ــار/ 2021، ت ــة العامــة فــي الجلســة المنعقــدة فــي 26/ أي وخــالل اجتمــاع اللجن
لملــئ المقاعــد المــراد شــغلها فــي المجلــس التنفيــذي فــي دورتــه الـــ 149 وهــي:

أفغانستان، بيالروسيا، الدنمارك، فرنسا، اليابان، ماليزيا، باراغواي، بيرو، رواندا، سلوفينيا، سوريا، تيمور الشرقية.

وفــي يــوم الجمعــة 28/ أيــار/ 2021 خــالل اجتمــاع جمعيــة الصحــة العالميــة، لــم يعتــرض أيٌّ مــن ممثلــي الــدول األعضاء 
علــى قائمــة الــدول المرشــحة؛ ممــا أدى العتمادهــا بــدون تصويــت، حيــث إنــه مــن الممكــن اعتمــاد مرشــح أو قائمــة 
مرشــحين بــدون تصويــت فــي حالــة عــدم وجــود اعتــراض بحســب القاعــدة 80 مــن النظــام الداخلي للجمعيــة2 ، وإن عدم 
اعتــراض أحــد مــن ممثلــي الــدول األعضــاء وبشــكل خــاص الــدول الديمقراطيــة الليبراليــة علــى وجــود النظــام الســوري 

ضمــن قائمــة المرشــحين أمــر مســتهجن جــدًا.

وكانــت منظمــة الصحــة العالميــة قــد دعمــت النظــام الســوري ســابقًا عبــر اســتخدام “أجنحــة الشــام للطيــران” 
المتورطــة فــي دعــم انتهــاكات النظــام الســوري ونقــل المرتزقــة الــروس إلــى ســوريا، فــي نقــل كميــة مــن المــواد 
الطبيــة المتعلقــة باالســتجابة لجائحــة كوفيــد-19، والتــي كانــت مخزنــة فــي مســتودعات المنظمــة فــي دبــي إلــى 
مطــار بنغــازي فــي ليبيــا، وذلــك وفقــًا لخبــر نشــرته حســابات تابعــة لمنظمــة الصحــة العالميــة علــى مواقــع التواصــل 
االجتماعــي فــي 10/ كانــون الثانــي/ 2021، أظهــرت الصــورة المنشــورة مــع الخبــر أن عمليــة النقــل تمــت عبــر شــركة 
أجنحــة الشــام، علمــًا أنهــا موضوعــة علــى قوائــم العقوبــات األمريكيــة، وقــد أصدرنــا تقريــرًا أدنــا فيــه اســتخدام هــذه 

الشــركة الداعمــة للعنــف والدكتاتوريــة.

https://apps.who.int/gb/bd/pdf_files/ 1932  منظمــة الصحــة العالميــة، الوثائــق األساســية، النظــام الداخلــي لجمعيــة الصحــة العالميــة، القاعــدة 80، ص

BD_49th-en.pdf )متوفــر باإلنكليزيــة فقــط(

https://player.4am.ch/who/20210524-0601_wha74/player.html?lang=en
https://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA74/A74_57-en.pdf
https://www.who.int/about/governance/world-health-assembly/seventy-fourth-world-health-assembly
https://sn4hr.org/arabic/?p=13064
https://apps.who.int/gb/bd/pdf_files/BD_49th-en.pdf
https://apps.who.int/gb/bd/pdf_files/BD_49th-en.pdf
https://apps.who.int/gb/bd/pdf_files/BD_49th-en.pdf
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ــذ 544 حادثــة اعتــداء علــى منشــآت طبيــة  ثالثــًا: النظــام الســوري نفَّ
الطبيــة: الكــوادر  مــن  آخريــن   3329 واعتقل/أخفــى   652 وقتــل 

ــد للمراكــز الطبيــة وســيارات  ــخ النظــام الســوري علــى مــدى الســنوات العشــر الســابقة، مــن قصــف متعمَّ إن تاري
ــة إدخــال  ــى عرقل ــة، إضافــة إل ــات، وإخفــاء اآلالف مــن الكــوادر الطبي ــي، وقتــل المئ اإلســعاف ومقــرات الدفــاع المدن
المســاعدات األمميــة وســرقتها، وتشــريد مالييــن الســوريين؛ ممــا ســاهم فــي تدهــور حالتهــم الصحيــة بشــكل 
فظيــع، هــذا التاريــخ يجعــل مــن النظــام الســوري أســوأ األنظمــة علــى وجــه الكــرة األرضيــة فــي الحفــاظ علــى صحــة 
المواطنيــن المســؤول عنهــم، والكثيــر مــن انتهــاكات النظــام الســوري مثبتــة وفقــًا لتقاريــر أمميــة، مثــل تقاريــر لجنــة 
التحقيــق الدوليــة المســتقلة، واللجنــة األمميــة الخاصــة التــي حققــت فــي اســتهداف النظــام الســوري للمراكــز 
 باألســلحة 

ٍ
الطبيــة فــي شــمال غــرب ســوريا، وتقاريــر منظمــة حظــر األســلحة الكيميائيــة، التــي أثبتــت قصفــه مشــاف

الكيميائيــة، إضافــة إلــى العشــرات مــن التقاريــر الحقوقيــة الدوليــة والمحليــة، وتحقيقــات نيويــورك تايمــز وغيرهــا مــن 
وســائل اإلعــالم الدوليــة والمحليــة.

عملنــا فــي الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان علــى مــدى عشــر ســنوات علــى توثيــق االنتهــاكات بحــق القطــاع 
الصحــي والطبــي بشــكل خــاص، وقمنــا ببنــاء قاعــدة بيانــات تتضمــن مختلــف أنــواع االنتهــاكات التــي وقعــت، وكاَن 
ــرز االنتهــاكات التــي ارتكبهــا  ــرز لمعظــم االنتهــاكات، وفيمــا يلــي أب ــزال المرتكــَب الرئيــس واألب النِّظــام الســوري وال ي
النظــام الســوري وحلفــاؤه الروســي واإليرانــي بحــق القطــاع الطبــي، وفقــًا لقاعــدة بيانــات الشــبكة الســورية لحقــوق 

اإلنســان:

واحد: 544 حادثة اعتداء على منشآت طبية:

وثقــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان مــا ال يقــل عــن 544 حادثــة اعتــداء قــام بهــا النظــام الســوري علــى منشــآت 
طبيــة فــي ســوريا منــذ آذار/ 2011 حتــى حزيــران/ 2021.

ذتهــا القــوات الروســية علــى منشــآت طبيــة فــي مختلــف المحافظــات الســورية، منــذ  كمــا وثقنــا 208 حادثــة اعتــداء نفَّ
تدخلهــا العســكري فــي ســوريا فــي 30/ أيلــول/ 2015 حتــى حزيــران/ 2021.

وعلــى الرغــم مــن إنشــاء آليــة تجنــب اســتهداف المراكــز الطبيــة مــن قبــل مكتــب األمــم المتحــدة لتنســيق الشــؤون 
اإلنســانية OCHA والــذي قــام بتفعيــل عملهــا منــذ أيلــول 2014. راســلت األمــم المتحــدة فــي 24/ حزيــران/ 2020 
ــه  ــة فــي الشــمال الســوري تبلغهــم أن النظــام الروســي قــد أبلغهــا فــي اليــوم الســابق أن منظمــات إنســانية عامل
لــن يشــارك فــي نظــام تحييــد األماكــن اإلنســانية مــن االســتهداف، الــذي تســتخدمه األمــم المتحــدة وشــركاؤها فــي 
ــى أن الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان قــد  ــزاع، ونشــير إل ــادل المعلومــات مــع أطــراف الن المجــال اإلنســاني لتب
وثقــت اســتهداف القــوات الروســية العديــد مــن المنشــآت الطبيــة المشــاركة فــي هــذه اآلليــة كمــا فعلــت قــوات 
النظــام الســوري؛ مــا يؤكــد عــدم التــزام كل مــن النظــام الســوري وروســيا بأيــة آليــات أو قوانيــن، وســعيهما دائمــًا 

إللحــاق أكبــر الضــرر بالمدنييــن.

اثنان: قتل 652 من الكوادر الطبية بينهم 84 بسبب التعذيب:

وثقــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان مقتــل مــا ال يقــل عــن 652 مــن الكــوادر الطبيــة علــى يــد قــوات النظــام الســوري 
منــذ آذار/ 2011 حتــى حزيــران/ 2021، أغلــب حــوادث القتــل تســبَّب بهــا القصــف الجوي الذي شــنته الطائرات المروحية وثابتة 
الجنــاح، وقتــل منهــم 84 بســبب التعذيــب، مــن بينهــم 5 حــاالت تــم التعــرف عليهــم مــن قبــل ذويهم عبر الصور المســربة 

-مــن قبــل الضابــط المنشــق عــن الشــرطة العســكرية “قيصــر3 “- من مراكــز االحتجاز التابعــة لقوات النظام الســوري. 

3  قيصــر: هــو االســم المســتعار للضابــط المنشــق عــن الشــرطة العســكرية بمدينــة دمشــق والــذي تمكــن مــن تصويــر وتســريب آالف الصــور لضحايــا التعذيــب 

فــي مراكــز االحتجــاز التابعــة لقــوات النظــام الســوري.  

https://www.ohchr.org/AR/HRBodies/HRC/IICISyria/Pages/Documentation.aspx
https://www.un.org/sg/sites/www.un.org.sg/files/atoms/files/NWS_BOI_Summary_06_April_2020.pdf
https://www.ohchr.org/AR/HRBodies/HRC/IICISyria/Pages/Documentation.aspx
https://www.opcw.org/sites/default/files/documents/2020/04/s-1867-2020%28e%29.pdf
https://www.un.org/sg/sites/www.un.org.sg/files/atoms/files/NWS_BOI_Summary_06_April_2020.pdf
https://www.hrw.org/ar/report/2020/10/15/376415#4665
https://sn4hr.org/arabic/category/%d8%aa%d9%82%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%b1/%d8%aa%d9%82%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%b1-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d9%8a%d8%a9/%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%86%d8%aa%d9%87%d8%a7%d9%83%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d8%ad%d9%82-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b7%d8%a7%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d8%b5%d8%ad%d9%8a/
https://sn4hr.org/arabic/tag/%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b7%d8%a7%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d8%b5%d8%ad%d9%8a/
https://sn4hr.org/arabic/category/%d8%aa%d9%82%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%b1/%d8%aa%d9%82%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%b1-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d9%8a%d8%a9/%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%86%d8%aa%d9%87%d8%a7%d9%83%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d8%ad%d9%82-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b7%d8%a7%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d8%b5%d8%ad%d9%8a/
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/deconfliction_syria_for_static_non_static_feb2018_ar.pdf
https://sn4hr.org/arabic/?p=11355
https://sn4hr.org/arabic/?p=11355
https://sn4hr.org/arabic/?p=4945
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في المجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية يمثل 

أكبر إهانة للمنظمة وجميع موظفيها وأعضائها

ثالثة: ما ال يقل عن 3329 من الكوادر الطبية ما بين معتقل ومختٍف قسريًا:

ُتشــير قاعــدة بيانــات الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان إلــى أن مــا ال يقــل عــن 3329 مــن الكــوادر الطبيــة ال يزالــون 
قيــد االعتقــال/ االحتجــاز أو االختفــاء القســري لــدى النظــام الســوري، منــذ آذار/ 2011 حتــى حزيــران/ 2021.

كمــا وثَّقنــا أن مــا ال يقــل عــن 9 مــن الكــوادر الطبيــة المختفيــن قســريًا فــي مراكــز االحتجــاز التابعــة للنظــام الســوري، 
قــد تــم تســجيلهم علــى أنهــم متوفــون فــي دوائــر الســجل المدنــي فــي مختلــف المحافظــات الســورية منــذ بدايــة عــام 

2018 حتــى حزيــران/ 2021.

أربعة: سرقة المساعدات اإلنسانية والتحكم بها:

ل أجهــزة األمــن ضمــن مفاصــل المجتمــع والدولــة كافــة بمــا فــي ذلــك المســاعدات اإلنســانية -وقــد تحدثنــا  تتغــوَّ
عــن ذلــك فــي عــدة تقاريــر أصدرناهــا ســابقًا-، حيــث تفــرض علــى كافــة الشــركاء المحلييــن ســواء المفروضيــن مــن 
قبــل النظــام الســوري أو الدولييــن، وعلــى أي مواطــن ســوري يرغــب بالعمــل مــع منظمــة أجنبيــة أن يحصــل علــى 
موافقــة مــن شــعبة األمــن السياســي، كمــا أنهــا تشــترط الحصــول علــى قوائــم المســتفيدين مــن المســاعدات، 
ــه  ــة لهــؤالء األشــخاص، وبذلــك فإن ــوزع هــذه الكمي ــأن ت ويجــب علــى جميــع المنظمــات أن تحصــل علــى موافقــة ب
ــل إن بإمــكان  ــدًا، ب ــد تحدي ــى مــا يري ــات ويحددهــا ويوافــق عل ــل مــا يشــاء مــن الكمي بإمــكان النظــام الســوري أن يزي
ــر األدق ســرقة( كميــة مــن هــذه المســاعدات  األجهــزة األمنيــة فعــل مــا هــو أبعــد مــن ذلــك، مــن مصــادرة )التعبي
ــي وثَّقناهــا عــن وجــود ســلع ومــواد عليهــا شــعار  ــار الت وبيعهــا فــي األســواق، وقــد نشــرنا ســابقًا عــددًا مــن األخب
مكتــب األمــم المتحــدة لتنســيق الشــؤون اإلنســانية، وموجــودة ضمــن مســتودعات تابعــة لقــوات النظــام الســوري، 
ويبــدو أن هــذا يتــم غالبــًا بتنســيق بيــن األجهــزة األمنيــة وبيــن الموظفيــن العامليــن ضمــن المنظمــات اإلغاثيــة فــي 
ســوريا، وبشــكل أساســي المفروضــة مــن قبــل النظــام الســوري )الهــالل األحمــر، األمانــة الســورية للتنميــة، جميعــة 
البســتان(، وباعتبــار األجهــزة األمنيــة متحكمــة فــي عمليــة التوظيــف والموافقــة عليهــا إلــى حــدٍّ بعيــد، فــال يســتبعد 
ــاء قــادة األجهــزة األمنيــة أو المســؤولين فــي النظــام الســوري ضمــن هــذه المنظمــات4، كمــا  توظيــف أوالد وأقرب
أنشــأت األجهــزة األمنيــة منظمــات محليــة أصغــر حجمــًا، وتقــوم فــي كثيــر مــن األحيــان بحصــر تقديــم المســاعدة إلــى 
الســكان فــي عــدد واســع مــن المناطــق عبــر هــذه المنظمــات الكبــرى الرئيســة الثــالث أو عبــر المنظمــات األصغــر 

التــي أنشــأتها كنــوع مــن التضليــل واالرتــزاق فــي الوقــت نفســه، وهــذا يعــود عليهــا بالتالــي بمــردود مــادي إضافــي.

خمسة: استهتار باتخاذ إجراءات للحد من تداعيات انتشار جائحة كوفيد-19:

ــى  إن االســتهداف المتكــرر علــى مــدى عشــر ســنوات للمراكــز والكــوادر الطبيــة أنهــك قــدرة القطــاع الصحــي عل
التعامــل مــع جائحــة كوفيــد- 19، ومــع ظهــور الجائحــة لــم تتخــذ الحكومــة التابعــة للنظــام الســوري إجــراءات 
حقيقيــة وجــاّدة تتوافــق مــع تعليمــات منظمــة الصحــة العالميــة للحــدِّ مــن انتشــار الجائحــة وقــد تحدثنــا عــن ذلــك 
فــي تقريــر خــاص أصدرنــاه فــي 8/ أيــار/ 2020، كمــا اســتمرَّ النظــام الســوري فــي اعتقــال 3329 شــخصًا مــن الكــوادر 
الطبيــة علــى الرغــم مــن انقضــاء عــام ونصــف علــى مــرور الجائحــة وظهــور ســالالت جديــدة منهــا، وحاجــة المجتمــع 
الســوري الجوهريــة لجهودهــم، كمــا وثَّقنــا اعتقاَلــه مزيــدًا مــن المواطنيــن؛ ممــا يعنــي اكتظاظــًا إضافيــًا فــي مراكــز 
االحتجــاز، وإهمــااًل صارخــًا فــي إلــزام المواطنيــن بأبســط معاييــر العنايــة الصحيــة، بــل وفــرض تجمعــات كبيــرة تحــت 

القــوة والتهديــد كمــا حصــل مؤخــرًا فــي أثنــاء إعــادة انتخــاب بشــار األســد مجــددًا.

4  الغارديان، األمم المتحدة توظف أقرباء األسد وأصدقائه في عملية المساعدات السورية، 

https://www.theguardian.com/world/2016/oct/28/un-hires-assads-friends-and-relatives-for-syria-relief-operation )متاح باإلنكليزية فقط(.

https://sn4hr.org/arabic/?p=13201
https://sn4hr.org/arabic/?p=13201
https://sn4hr.org/arabic/?p=13201
https://sn4hr.org/arabic/?p=12152
https://sn4hr.org/arabic/2020/07/06/12415/
https://news.sn4hr.org/ar/?p=88345
https://news.sn4hr.org/ar/2020/02/19/%d8%b9%d9%86%d8%a7%d8%b5%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%8a-%d8%aa%d8%ad%d9%85%d9%84-%d8%ad%d9%82%d8%a7%d8%a6%d8%a8-%d9%85%d8%af%d8%b1%d8%b3%d9%8a%d9%91/
http://www.emro.who.int/syria/news/strengthening-ambulance-services-as-part-of-the-public-health-emergency-response-in-syria.html
https://news.sn4hr.org/ar/tag/%d9%81%d9%8a%d8%b1%d9%88%d8%b3-%d9%83%d9%88%d8%b1%d9%88%d9%86%d8%a7/
https://news.sn4hr.org/ar/tag/%d9%81%d9%8a%d8%b1%d9%88%d8%b3-%d9%83%d9%88%d8%b1%d9%88%d9%86%d8%a7/
https://sn4hr.org/arabic/?p=12188
https://www.un.org/press/en/2020/sc14306.doc.htm
https://www.un.org/press/en/2020/sc14306.doc.htm
https://sn4hr.org/arabic/2021/05/25/13602/
https://sn4hr.org/arabic/2021/05/25/13602/
https://www.theguardian.com/world/2016/oct/28/un-hires-assads-friends-and-relatives-for-syria-relief-operation
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رابعًا: االستنتاجات والتوصيات:

النظــام الســوري عبــر اســتهدافه المراكــز الطبيــة وقتلــه واعتقالــه التعســفي وإخفائــه القســري آلالف الكــوادر 	 
الطبيــة الســورية، قــد انتهــك المــادة 3، المشــتركة بيــن اتفاقيــات جنيف األربــع لعام 1949، وانتهــك أيضًا القانون 
الدولــي لحقــوق اإلنســان الــذي يحظــر الحرمــان مــن الحريــة تعســفًا. والحــق فــي الصحــة، المكــرَّس فــي العهــد 
الدولــي الخــاص بالحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة، والــذي انضمــت ســوريا إلــى أطرافــه، ويتضمــن 
التزامــًا غيــر قابــل لالســتثناء بتأميــن حــق االســتفادة مــن المرافــق الصحيــة والحصــول علــى الســلع والخدمــات 

الصحيــة علــى أســاس غيــر تمييــزي.
كمــا خــرق النظــام الســوري بشــكل صــارخ عــددًا مــن المبــادئ األساســية للقانــون الدولــي لحقــوق اإلنســان مثــل: 	 

ــون  ــرًا مــن قواعــد القان ــب، الحــق فــي الصحــة، وعــددًا كبي ــاة، عــدم اإلخفــاء قســريًا، عــدم التعذي الحــق فــي الحي
العرفــي اإلنســاني. وتشــكل عمليــات اإلخفــاء القســري والتعذيــب التــي مارســها النظــام الســوري بحــق الكــوادر 
الطبيــة فــي مختلــف المحافظــات الســورية، وعلــى خلفيــة مشــاركتهم فــي الحــراك الشــعبي ضــده، نمطــًا مــن 

الهجــوم الواســع وترقــى إلــى جرائــم ضــد اإلنســانية وفقــًا للمــادة الســابعة مــن ميثــاق رومــا األساســي.
كمــا أن االتحــاد األوروبــي وكنــوع مــن محاســبة النظــام علــى اســتمرار انتهاكاتــه الفظيعــة قــام فــي 6/ تشــرين 	 

الثانــي/ 2020 بــإدراج أســماء 8 وزراء فــي الحكومــة الســورية فــي قائمــة “العقوبــات”، وشــملت وزيــر الصحــة 
الحالــي حســن غبــاش والــذي يعتبــر ممثــاًل للنظــام الســوري فــي منظمــة الصحــة العالميــة.

إن مــا ورد فــي هــذا التقريــر يفتــرض أنــه معــروف بشــكل جيــد لمنظمــة الصحــة العالميــة ولجميــع أعضائها، ففي 	 
ــرًا فــي الذكــرى العاشــرة النطــاق الحــراك الشــعبي فــي ســوريا اســتعرضت  16/ آذار نشــرت المنظمــة تقري
فيــه وضــع المجتمــع الســوري ومعاناتــه بعــد مــرور عشــر ســنوات، ذكــرت فيــه: “مــا يقــرب مــن ثلــث جميــع 
األشــخاص -معظمهــم مــن النســاء واألطفــال- ال يزالــون نازحيــن داخليــًا فــي مخيمــات أو مســتوطنات شــبيهة 
بالمخيمــات عبــر الشــمال الغربــي والشــمال الشــرقي مــع وصــول محــدود إلــى الغــذاء والمــأوى وميــاه الشــرب 

المأمونــة وخدمــات الصحــة والصــرف الصحــي”. 
إن وجــود نظــام مثــل النظــام الســوري فــي المكتــب التنفيــذي لمنظمــة الصحة العالمية ُيشــكل إهانــة للمنظمة 	 

وجهودهــا وجميــع العامليــن فيهــا، كمــا ُيشــكل إهانــة للكــوادر الطبيــة الذيــن قتلهــم النظــام الســوري وللكــوادر 
الطبيــة الذيــن ال يزالــون مختفيــن قســريًا.

بنــاًء علــى ذلــك فقــد شــكل ترشــيح النظــام الســوري دون اعتــراض أحــد مــن الــدول التــي حضــرت االجتمــاع 	 
وبالتالــي حصولــه علــى عضويــة المجلــس التنفيــذي، صدمــة كبيــرة لفريــق الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان 
ولعــدد كبيــر مــن الحقوقييــن حــول العالــم إضافــة إلــى المئــات مــن العامليــن فــي القطــاع الطبــي فــي شــمال 

غــرب ســوريا وشــمال شــرق ســوريا.

التنفيــذي  المجلــس  فــي  النظــام الســوري  العبــارات وجــود  تديــن الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان بأقســى 

لمنظمــة الصحــة العالميــة، وتديــن عــدم اعتــراض الــدول األعضــاء الصديقــة للشــعب الســوري علــى ترشــيحه لهــذا 

المنصــب.

https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2020/11/06/eight-syrian-ministers-added-to-eu-sanctions-list/
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2020/11/06/eight-syrian-ministers-added-to-eu-sanctions-list/
http://www.emro.who.int/syria/news/statement-by-whos-regional-director-for-the-eastern-mediterranean-on-the-10th-year-of-the-syria-crisis.html
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توصيات:

إلى منظمة الصحة العالمية:
ــه متــورط فــي 	  يجــب عقــد اجتمــاع طــارئ لجمعيــة الصحــة العالميــة واتخــاذ قــرار بطــرد النظــام الســوري لكون

ــم حــرب بحــق القطــاع الصحــي فــي ســوريا. جرائــم ضــد اإلنســانية وجرائ

إلى الدول األعضاء وبشكل خاص الديمقراطية منها:
إن عــدم االعتــراض علــى ترشــيح النظــام الســوري يعتبــر إهانــة للقانــون الدولــي، ويجــب تصحيــح ذلــك ودعــم عقــد 	 

اجتمــاع اســتثنائي لجمعيــة الصحــة العالميــة والمطالبــة بإعــادة التصويــت مــرة أخــرى نظــرًا لتاريخــه الدمــوي.

إلى مجلس حقوق اإلنسان والمنظمات الحقوقية:
إدانــة وجــود النظــام الســوري المتــورط فــي جرائــم ضــد اإلنســانية وجرائــم حــرب ضمــن المجلــس التنفيــذي 	 

لمنظمــة الصحــة العالميــة والمطالبــة بطــرده منــه فــي أقــرب وقــت ممكــن.
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