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اجلمعة 8 أاير 2020

أبرز حتدايت الكوادر الطبية والنازحني 
واملعتقلني واحملتاجني يف سوراي وسط 

انتشار فريوس كوروان املستجد

النظام السوري يقتل 83 من الكوادر 
الطبية داخل مراكز االحتجاز وال يزال 
يعتقل 3327 منهم منذ آذار 2011 

حىت أاير 2020
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احملتوى: 
أواًل: املقدمة.

اثنياً: أبرز اخلسائر املادية والبشرية الرئيسة حبق القطاع الطيب. 
اثلثاً: أزيد من مليون انزح بسبب هجوم النظام السوري على إدلب وما حوهلا هم األكثر حاجة وخاصة النساء واألطفال.

رابعاً: قرابة 147 ألف معتقل مهددون ابإلصابة بفريوس كوروان املستجد، 129 ألف منهم لدى النظام السوري.
خامساً: حتدايت إضافية تواجه السوريني.

سادساً: التوصيات.

أواًل: املقدمة:
اجتــاح وابء كوفيــد-19 معظــم دول العــامل، وتســبَّب يف أعــداد هائلــة مــن اإلصــاابت والوفيــات، وقــد تعاملــت معــه أغلــب دول 
العــامل جبديــة وأصــدرت قــرارات اســتثنائية، وهــي دول مســتقرة، وأعلنــت دول كثــرية عــن رغبتهــا ابســتقطاب وتوظيــف كــوادر طبيــة، 

كمــا أفرجــت بعــض احلكومــات عــن أعــداد كبــرية مــن املعتقلــني واحملتجزيــن.
تعامــل النظــام الســوري ابســتخفاف وإمهــال شــديدين منــذ بدايــة تفشــي الــوابء عامليــاً، وقــد أعلنــت دول عــدة عــن وصــول حــاالت 
مصابــة مــن ســوراي إليهــا، ففــي 2/ آذار أعلنــت الوكالــة الوطنيــة لألنبــاء يف لبنــان عــن إعــادة حافلــة قادمــة مــن ســوراي لالشــتباه 
بوجــود حالــة مصابــة بــني ركاهبــا، يف 10/ آذار أعلنــت وزارة الصحــة الباكســتانية عــن وصــول حالــة مصابــة إىل البــالد وأبهنــا 

قادمــة مــن ســوراي، إال أن النظــام الســوري اســتمرَّ يف حالــة اإلنــكار لوجــود أيــة إصــاابت يف ســوراي حــىت 22/ آذار.

ويعــاين الشــعب والدولــة الســورية منــذ تســع ســنوات وبســبب عــدم حتقــق أي انتقــال سياســي حنــو الدميقراطيــة واالســتقرار منــذ 
املطالبــات الشــعبية يف آذار/ 2011 حــىت اآلن، وقــد انعكــس ذلــك علــى خمتلــف نواحــي احليــاة، لكننــا ســوف نركِّــز علــى أربعــة 
حمــاور رئيســة؛ كوهنــا متصلــة بشــكل مباشــر بــوابء كوفيــد-19 وهــي: الكــوادر واملراكــز الطبيــة، النازحــون، املعتقلــون، إضافــة إىل 

حتــدايت متعــددة أخــرى.

ست نهاية حزيران 2011، غير حكومية،  الشبكة السورية لحقوق اإلنسان، تأسَّ
ُمستقلة، اعتمدت عليها المفوضية السامية لحقوق اإلنسان مصدرًا أساسيًا 

في جميع تحليالتها التي أصدرتها عن حصيلة الضحايا في سوريا.

R200505
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اثنياً: أبرز اخلسائر املادية والبشرية الرئيسة حبق القطاع الطيب:
تــويل الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان -طيلــة الســنوات التســع املاضيــة- اهتمامــاً خاصــاً بتوثيــق االنتهــاكات املتعلقــة ابلكــوادر 
الطبيــة )تشــمل حســب منهجيــة الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان العاملــني يف احلقــل الطــيب مــن أطبــاء وُمرضــني وُمســعفني، 
وصيادلــة، وخمريــني، وإداريــني، إضافــة إىل العاملــني يف تشــغيل ونقــل الوســائط الطبيــة( واســتهداف املنشــآت الطبيــة، عــر تقاريــر 
شــهرية وتقاريــر خاصــة، وكذلــك ضمــن تقريــر اســتهداف املراكــز احليويــة، وتقريــر حالــة حقــوق اإلنســان، وتراكمــت لدينــا قاعــدة 
بيــاانت واســعة عــن ذلــك. تشــمل حصيلــة حــوادث االعتــداء الــواردة يف هــذا التقريــر -وفقــاً لقاعــدة بيــاانت الشــبكة الســورية 

حلقــوق اإلنســان- التــايل:
أواًل: عمليات القصف اليت استهدفت منشآت طبية ومل يكن ابلقرب منها مقرات أو معدات عسكرية.

اثنيــاً: عمليــات قصــف املنشــآت الطبيــة الــيت مت تعليــق عملهــا والــيت خرجــت عــن العمــل نتيجــة قصــف ســابق مل يســفر عــن دمارهــا 
بشــكل كامل.

اثلثاً: قد تتعرض املنشأة الطبية الواحدة ألزيَد من اعتداء واحد، وحنن نوثِّق كل حادثة اعتداء على أهنا انتهاك.
ومبوجب القانون اإلنســاين الدويل تبقى األعيان املدنية حمميَّة من اهلجمات العســكرية ما مل يتم اســتخدامها ألغراض عســكرية، 
وتنتــزع عنهــا احلمايــة عندمــا تســتخدم ألغــراض عســكرية، وطيلــة مــدة االســتخدام، أمــا عندمــا يعــود اهلــدف املــدين مــن كونــه 

خاضعــاً لالســتخدام العســكري إىل االســتخدام املــدين، فيجــب أالَّ يتعــرض للهجــوم وتعــود لــه احلمايــة مــرة أخــرى.

http://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/
http://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%ad%d8%b5%d9%8a%d9%84%d8%a9-%d8%a3%d8%a8%d8%b1%d8%b2-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d9%87%d8%a7%d9%83%d8%a7%d8%aa-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%86%d8%b3%d8%a7%d9%86/
http://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%d8%b9%d8%aa%d8%af%d8%a7%d8%a1-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%83%d8%b2-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d9%8a%d9%88%d9%8a%d8%a9/
http://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/


www.sn4hr.orgsnhr info@sn4hr.org 3

انفوغرافيك يستعرض أبرز االنتهاكات حبقِّ القطاع الطيب يف سوراي:

https://drive.google.com/file/d/1cQ95rqciPg8Y5UrheE3UEu02sTLhXMcu/view
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ألف: حصيلة الضحااي من الكوادر الطبية منذ آذار/ 2011 حىت أاير/ 2020:
وثَّقــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان مقتــل 855 مــن الكــوادر الطبيــة، مــن بينهــم 86 قضــوا بســبب التعذيــب، علــى يــد 

األطــراف الرئيســة الفاعلــة يف ســوراي منــذ آذار/ 2011 حــىت أاير/ 2020، يتوزعــون علــى النحــو التــايل:
قــوات النظــام الســوري )اجليــش، األمــن، امليليشــيات احملليــة، امليليشــيات الشــيعية األجنبيــة(: 669 بينهــم 83 قضــوا 	 

بســبب التعذيــب.
القوات الروسية: 68	 
تنظيم داعش )يطلق على نفسه اسم الدولة اإلسالمية(: 40	 
التنظيمات اإلسالمية املتشددة:	 

-  هيئة حترير الشام )حتالف بني تنظيم جبهة فتح الشام وعدد من فصائل يف املعارضة املسلحة(: 6
فصائل يف املعارضة املسلحة: 30 بينهم 2 قضوا بسبب التعذيب.	 
قوات سوراي الدميقراطية ذات القيادة الكردية )حزب االحتاد الدميقراطي(: 8 بينهم 1 قضى بسبب التعذيب.	 
قوات التَّحالف الدويل: 13	 
جهات أخرى: 21	 

وقد توزعت حصيلة ضحااي الكوادر الطبية حبسب األعوام على النحو التايل:

40 :2011
158 :2012
127 :2013
147 :2014
112 :2015
112 :2016

68 :2017
54 :2018
28 :2019

9 :2020
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ابء: حصيلــة الكــوادر الطبيــة الذيــن ال يزالــون قيــد االعتقــال التعســفي أو االختفــاء القســري منــذ آذار/ 2011 حــىت 
:2020 أاير/ 

ُتشــري قاعــدة بيــاانت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان إىل أن مــا ال يقــل عــن 3353 مــن الكــوادر الطبيــة ال يزالــون قيــد 
االعتقــال أو االختفــاء القســري، يتوزعــون حبســب اجلهــة الفاعلــة علــى النحــو التــايل:

قوات النظام السوري: 3327 	 
تنظيم داعش: 5 	 
التنظيمات اإلسالمية املتشددة:	 

-  هيئة حترير الشام: 4
فصائل املعارضة املسلحة: 4 	 
قوات سوراي الدميقراطية: 13	 

وقد توزعت حصيلة املعتقلني أو املختفني قسراً من الكوادر الطبية حبسب األعوام على النحو التايل:

502 :2011
741 :2012
633 :2013
472 :2014
341 :2015
292 :2016
191 :2017
102 :2018

58 :2019
21 :2020
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جيم: حصيلة حوادث االعتداء على املنشآت الطبية منذ آذار/ 2011 حىت أاير/ 2020:
وثقــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان مــا ال يقــل عــن 860 حادثــة اعتــداء علــى منشــآت طبيــة علــى يــد األطــراف الرئيســة 

الفاعلــة يف ســوراي منــذ آذار/ 2011 حــىت أاير/ 2020، توزعــت علــى النحــو التــايل:
قوات النظام السوري: 541	 
القوات الروسية: 204	 
تنظيم داعش: 19	 
التنظيمات اإلسالمية املتشددة:	 

- هيئة حترير الشام: 5
-  احلزب اإلسالمي الرتكستاين: 1

فصائل يف املعارضة املسلحة: 14	 
قوات سوراي الدميقراطية: 4	 
قوات التَّحالف الدويل: 16	 
جهات أخرى: 56	 

وفقــط خــالل التصعيــد العســكري األخــري لقــوات احللــف الســوري الروســي علــى منطقــة إدلــب يف مشــال غــرب ســوراي منــذ 26/ 
نيســان/ 2019 حــىت أاير/ 2020 فــإنَّ مــا ال يقــل عــن 73 منشــأة طبيــة قــد تعرضــت لقرابــة 95 حادثــة اعتــداء، حبســب 

قاعــدة بيــاانت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان، وتوزَّعــت حــوادث االعتــداء حبســب األطــراف الفاعلــة علــى النحــو التــايل:
قوات النظام السوري: 55، توزعت على النحو التايل:	 

-  حمافظة إدلب: 44
-  حمافظة محاة: 5

-  حمافظة حلب: 6
 

القوات الروسية: 40، توزعت على النحو التايل:	 
-  حمافظة إدلب: 25

-  حمافظة محاة: 9
-  حمافظة حلب: 6
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وفقاً للتوزع الوارد أعاله فإن حمافظة إدلب شهدت احلصيلة األكر من حوادث االعتداء على املنشآت الطبية منذ 26/ نيسان/ 
2019 بـ 69 حادثة، تلتها حمافظة محاة بـ 14، مث حلب بـ 12، وكنا قد أصدران  تقريرين موسعني حول هذا املوضوع.

وتؤكــد بيــاانت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان أن النظــام الســوري وحليفــه الروســي مســؤوالن عــن النســبة العظمــى مــن 
االنتهــاكات )أزيــد مــن 90 %(، وأنَّ عمليــات اســتهداف الكــوادر الطبيــة ابلقتــل واالعتقــال والتعذيــب قــد دفعــت املئــات منهــم 
للفــرار خــارج ســوراي، أي أن ســوراي مل ختســر فقــط مــن متَّ قتُلهــم أو إخفاؤهــم قســرايً بــل إن أعــداداً ضخمــة مــن الكــوادر الطبيــة 

قــد هاجــرت خوفــاً علــى حياهتــا.

ووفقــاً إلحصائيــات مكتــب األمــم املتحــدة لتنســيق الشــؤون اإلنســانية فــإن مــا تصــل نســبته إىل 70 % مــن القــوى الصحيــة 
العاملــة قــد غــادرت ســوراي، وأن 64 % فقــط مــن املستشــفيات و52 % مــن مراكــز الرعايــة الصحيــة األوليــة يف مجيــع أحنــاء 

ســوراي كانــت تعمــل بكامــل طاقتهــا يف هنايــة عــام 2019.

اثلثــاً: أزيــد مــن مليــون انزح بســبب هجــوم النظــام الســوري علــى إدلــب ومــا حوهلــا هــم األكثــر حاجــة 
وخاصــة النســاء واألطفــال:

ال مُييِّــز فــريوس كــوروان املســتجد بــني شــخص وآخــر أو بــني منطقــة وأخــرى، ولكــن هنــاك عوامــل أساســية تلعــب دوراً يف مقاومــة 
الفــريوس، وتعــاين كافــة املناطــق الــيت شــهدت عمليــات قصــف وتدمــري وتشــريد قســري مــن حتــدايت إضافيــة، وال ميكــن مقارنتهــا 
أبي مناطــق أخــرى، ويف مقدمــة هــذه التحــدايت أييت قرابــة 1.1 مليــون مواطــن ســوري مت تشــريدهم منــذ منتصــف كانــون األول/ 
2019 حــىت بدايــة آذار/ 2020 وجيــب أن ترتكــز جهــود املســاعدات اإلنســانية بشــكل اســتثنائي علــى هــؤالء يف املناطــق الــيت 

تشــردوا إليهــا، مــا جيعلهــم عرضــة أكثــر مــن غريهــم لإلصابــة يف الفــريوس، وذلــك لعــدة عوامــل:
مل يتمكــن كثــري مــن هــؤالء بعــد مــن االســتقرار واحلصــول علــى منــازل أو خيــام مناســبة خبــالف املــدن واملناطــق األخــرى فهــؤالء 	 

فقــدوا منازهلــم حديثاً.
إنَّ منطقــة إدلــب وريــف حلــب الشــمايل الغــريب ومــا حوهلــا تعــاين مســبقاً مــن اكتظــاظ ســكاين كبــري بســبب نــزوح عشــرات 	 

آالف الســوريني إليهــا ســابقاً مــن مناطــق عــدة مثــل الغوطــة الشــرقية، وريــف محــص الشــمايل، ومــن جنــوب ســوراي، كمــا نــزح 
أهــايل مدنيــة خــان شــيخون ومــا حوهلــا، لكــن مــا زاد الوضــع ســوءاً هــو موجــة النــزوح األخــرية -الــيت مل ميــِض عليهــا ســوى 
أســابيع قليلــة- مــن معــرة النعمــان وســراقب وعنــدان وغريهــا مــن املــدن والبلــدات، األمــر الــذي تســبَّ يف ازدايد االكتظــاظ 

الســكاين بشــكل كبــري، وصعَّــب مــن عمليــة التباعــد اجلســدي االجتماعــي.

http://sn4hr.org/arabic/2020/02/18/11935/
http://sn4hr.org/arabic/2019/05/29/11189/
https://publicspace.who.int/sites/ssa/SitePages/PublicDashboard.aspx
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ــكن )كاملــدارس والدكاكــني والشــقق غــري اجلاهــزة، 	  يقطــن أغلــب هــؤالء ضمــن خميمــات عشــوائية أو أبنيــة غــري مؤهلــة للسَّ
واألبنيــة املهدمــة، مغــارات..(، الــيت تفتقــر إىل البــى التحيــة الصحيــة كــدورات امليــاه وشــبكات الصــرف الصحــي املؤهلــة 
وامليــاه النقيــة، مــا جيعــل خمصصــات امليــاه الالزمــة للنظافــة الدوريــة لــكل فــرد أقــلَّ بكثــري مــن احلالــة الطبيعيــة ومــن بقيــة املناطــق 
يف ســوراي، ويُعــاين املشــردون مــن أجــل احلصــول علــى خيــام كافيــة، ويضطــرون يف بعــض األحيــان لإلقامــة يف خيمــة بصــورة 

مشــرتكة، وهــذا انعكــس ســلباً بشــكل كبــري علــى النســاء نظــراً الحتياجاهتــن اخلاصــة.

يُعــاين النظــام الصحــي يف إدلــب ومــا حوهلــا مــن تداعيــات االســتهداف العنيــف واملركــز لقــوات النظــام الســوري والنظــام 	 
الروســي؛ مــا ســاهم يف خــروج عــدد كبــري مــن املراكــز الصحيــة عــن اخلدمــة، كمــا أشــران إىل ذلــك ســابقاً، ووفقــاً لتقديــرات 
عــدد مــن املنظمــات اإلغاثيــة واإلنســانية احملليــة فــإن عــدد األطبــاء يف املنطقــة يــرتاوح مــا بــني 500 إىل 600 طبيــب، وعــدد 
األســرَّة يف املراكــز الطبيــة يــرتاوح بــني 2500 إىل 3000 ســرير، وعــدد األســرَّة يف وحــدات العنايــة املركــزة 201 ســريراً، 
و95 جهــاز تنفــس صناعــي للبالغــني ومجيعهــا قيــد االســتخدام، ونســبة اإلحصائيــات إىل عــدد الســكان يف مشــال غــرب 

ســوراي تظهــر حجــم العجــز الصــارخ.

يف 14/ نيســان حــذَّرت منظمــة أطبــاء بــال حــدود مــن أن النظــام الصحــي يف إدلــب الــذي يتحمــل فــوق طاقتــه حاليــاً وتنقصــه 
الكثــري مــن اإلمــدادات ســينهك يف حــال انتشــار كوفيــد-19

انزحــون مــن ريــف حلــب الغــريب يقيمــون داخــل إحــدى املغــارات يف قريــة تلتونــة يف إدلــب، اتريــخ نشــر الصــورة: 
2020 23/ شــباط/ 

https://www.msf.org/ar/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%A6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB-%D9%84%D9%83%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%AF-19
https://drive.google.com/file/d/1CGWCCbJSZlZNZwVo2XF9xuoYulvIjLQY/view
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تواصلــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان مــع الدكتــور منــذر خليــل1 ، مديــر صحــة إدلــب التابعــة للحكومــة املؤقتــة وأفــادان 
خبصــوص اإلجــراءات الــيت اتبعتهــا املديريــة: “شــكَّلت املديريــة مــع املنظمــات الطبيــة الفاعلــة فريــق توعيــة يعمــل علــى توعيــة 
اجملتمــع احمللــي بــكل مــا يتعلــق ابجلائحــة عــر العديــد مــن الوســائط مثــل املنشــورات وعقــد اللقــاءات، كمــا اختــذ العديــد 
مــن اإلجــراءات علــى صعيــد القطــاع الطــيب مــن أبرزهــا تزويــد املصابــني ابألمــراض املزمنــة جبرعــات تكفيهــم شــهرين، وفــرز 
املشــتبه إبصابتهــم ابلفــريوس قبــل دخوهلــم املنشــآت الطبيــة، والتشــديد علــى الكــوادر الطبيــة الختــاذ احتياطــات حتــول 
دون إصابتهــم ابملــرض، والتطهــري املنتظــم لألســطح ضمــن املنشــآت الطبيــة، كمــا نعمــل علــى نشــر التوعيــة مــن خــالل 
فــرق الصحــة اجملتمعيــة” أضــاف الدكتــور منــذر أنــه ابلتعــاون بــني منظمــة الصحــة العامليــة ومديــرايت الصحــة واملنظمــات الطبيــة 
الشــريكة يتــم العمــل علــى أتمــني ثــالث وحــدات عــزل ضمــن املناطــق احملــررة، كمــا مت تدريــب بعــض األطبــاء يف خمــر الرصــد 

الوابئــي علــى تشــخيص الفــريوس ومــن املتوقــع أن تصــل قريبــاً الكواشــف الالزمــة للبــدء ابلعمــل هبــا.

حتدثنــا مــع الســيد فــؤاد ســيد عيســى2 ، مديــر منظمــة بنفســج العاملــة مشــال غــرب ســوراي، للحديــث حــول اإلجــراءات الــيت تتبعهــا 
املنظمــة يف ظــلِّ التخــوف مــن انتشــار الفــريوس يف مشــال غــرب ســوراي: “نعمــل مــع منظمــات إنســانية وجهــات صحيــة عــدة 
يف املنطقــة علــى إجــراءات مواجهــة فــريوس كــوروان يف حــال وصولــه للمنطقــة، وقــد تســلمنا ثالثــة ملفــات رئيســة، األول 
خيتــص بتجهيــز فــرق اإلحالــة واإلســعاف اخلاصــة بنقــل املصابــني احملتملــني والتعامــل معهــم، والثــاين خيتــص بعمليــات تعقيــم 
املنشــآت، وســنبدأ غــداً بتعقيــم املنشــآت الصحيــة ومراكــز إيــواء النازحــني، أمــا امللــف األخــري فهــو ملــف التوعيــة الصحيــة 

خبطــر الفــريوس، وســيقوم علــى تنفيــذه أزيــد مــن 150 متطــوع يف خمتلــف املناطــق”.

صــورة تظهــر جانبــاً مــن التدريبــات الــيت يتلقاهــا عناصــر مــن منظمــة بنفســج للتعامــل مــع فــريوس كــوروان املســتجد يف حــال 
ظهــوره – آذار/ 2020 

2  عر تطبيق واتساب يف 17/ آذار/ 2020

1  عر تطبيق واتساب يف 17/ آذار/ 2020

https://drive.google.com/file/d/1AaxIRa_iLziTfL4qTyYInBwThB1gigWX/view
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أخــران خالــد اهلــواين3 ، مســؤول خميــم الطليعــة يف منطقــة أطمــة بريــف إدلــب الشــمايل حــول العوامــل املؤهبــة النتشــار الفــريوس يف 
املخيمــات: “إنَّ االزدحــام الشــديد يف خميمــات الشــمال الســوري عمومــاً وإدلــب علــى وجــه اخلصــوص يُعــدُّ مــن أبــرز العوامــل 
الــي ستســاهم يف تفشــي املــرض بشــكل ســريع يف حــال ظهــوره، ُيضــاف إىل ذلــك االحتــكاك الكبــري بــني املدنيــني، وهنــاك 
عوامل أخرى مثل اعتماد األهايل على ري املزروعات مبياه الصرف الصحي، وعمل األطفال والنساء يف مكبات القمامة، 
كل ذلــك ســيكون لــه دور يف نقــل العــدوى يف حــال ظهــور الفــريوس، نعمــل علــى إقامــة نــدوات توعويــة حــول كيفيــة التعامــل 
مــع فــريوس كــوروان واحلــد مــن تفشــيه” أكــد خالــد أنــه يف حــال ظهــور اجلائحــة يف املخيمــات فمــن الصعــب جــداً ضبــط انتشــارها.

أمحــد زرزور4 ، انزح مــن بلــدة اهلبيــط يف ريــف إدلــب اجلنــويب إىل خميمــات ديــر حســان يف ريــف إدلــب الشــمايل، قــال للشــبكة 
الســورية حلقــوق اإلنســان: “أاتبــع كغــريي مــن ســكان املنطقــة األخبــار الــي يتــم تداوهلــا عــن الفــريوس، وينقســم املدنيــون 
يف املنطقــة إىل قســمني: األول مقتنعــون بوجــود الفــريوس ويعيشــون حالــة رعــب خشــية وصولــه إليهــم، فاخليــام املتالصقــة 
واالحتــكاك املســتمر بــني األطفــال، وشــبكات الصــرف الصحــي املكشــوفة ستســهم إىل حــدٍّ كبــري يف انتشــار اجلائحــة، أمــا 
القســم الثــاين فيعتــرون مــا يتــم تداولــه حــول الفــريوس هــو جمــرد كذبــة دوليــة وال يتخــذون أيــة إجــراءات احرتازيــة” أضــاف 
أمحــد: “مــن املؤســف أنــه حــىت اآلن مل يصــل أي فريــق توعيــة إىل منطقتنــا، وميــارس املدنيــون حياهتــم دون أيــة تدابــري وقائيــة 

خاصــة يف ظــلِّ اإلمــكاانت الضعيفــة”.

كمــا تُعــاين منطقــة اجلزيــرة الســورية )ديــر الــزور، احلســكة، الرقــة( اخلاضعــة لســيطرة قــوات ســوراي الدميقراطيــة ذات األغلبيــة 
الكرديــة، مــن أوضــاع مشــاهبة، وهــي أيضــاً تضــمُّ أعــداداً كبــرية مــن النازحــني يف املخيمــات، كمــا تســبَّب هتديــد روســيا ابســتخدام 
حــق النقــض ضــد متديــد قــرار جملــس األمــن اخلــاص بتمريــر املســاعدات عــر احلــدود، ســاهم ذلــك التهديــد يف إقــرار جملــس األمــن 
قــراراً يقتضــي إبلغــاء معريــن مــن املعابــر األربعــة، وكان معــر اليعربيــة مــع العــراق أحــد هــذه املعابــر امللغــاة؛ األمــر الــذي تســبَّب يف 
حرمــان املنطقــة مــن تلقــي املســاعدات األميــة بشــكل مباشــر، وأصبحــت حصــراً عــر النظــام الســوري، الــذي يضــع عراقيــل بشــكل 
ثنــا عنهــا بشــكل موسَّــع يف تقريــران: العقــوابت مرتبطــة ابســتمرار االنتهــاكات وال  ــد ويقــوم بعمليــات ابتــزاز منهجيــة حتدَّ متعمَّ
تشــمل املــواد الطبيــة والغذائيــة، والــيت ال جيــب أن تكــون عــر النظــام الســوري، وحتــدَّث عنهــا األمــني العــام لألمــم املتحــدة يف تقريــره 
الصــادر يف 21/ شــباط/ 2020، كمــا حتــدث تقريــر هيومــان رايتــس ووتــش عــن القطــاع الطــيب يف تلــك املنطقــة والصعــوابت 

املعقــدة الــيت يواجههــا بســبب إغــالق معــر اليعربيــة. 

4  عر تطبيق واتساب يف 17/ آذار/ 2020

3  عر تطبيق واتساب يف 17/ آذار/ 2020

http://sn4hr.org/arabic/2020/04/27/12152/
https://undocs.org/ar/S/2020/139
http://sn4hr.org/arabic/2020/04/27/12152/
https://www.hrw.org/ar/news/2020/04/28/341396
https://undocs.org/ar/S/2020/139
https://undocs.org/ar/S/2020/139
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أمــا املناطــق اخلاضعــة لســيطرة النظــام الســوري فهــي أفضــل حــااًل مــن منطقــة إدلــب ومــا حوهلــا، ومــن منطقــة اجلزيــرة الســورية، 
لكنهــا تُعــاين بشــكل أساســي مــن هجــرة الكــوادر الطبيــة، ومــن الفســاد الكبــري يف أجهــزة النظــام، ومــن اســتنزاف االحتياطــي 
النقــدي للدولــة الســورية يف عمليــات القصــف والعمليــات العســكرية واألجهــزة األمنيــة علــى حســاب شــراء املعــدات الطبيــة، وقــد 
حتدثنــا عــن ذلــك بشــكل موسَّــع أيضــاً ضمــن تقريــران: العقــوابت مرتبطــة ابســتمرار االنتهــاكات وال تشــمل املــواد الطبيــة والغذائيــة، 
وطالبنــا أن تقــوم روســيا الدولــة الغنيــة مبســاعدة حليفهــا النظــام الســوري يف ظــروف انتشــار فــريوس كــوروان املســتجد فهــذا أفضــل 

بكثــري وأقــل تكلفــة مــن القصــف اجلــوي علــى املراكــز الطبيــة واملــدن والبلــدات يف إدلــب ومــا حوهلــا.

ــة بفــريوس كــوروان املســتجد، 129 ألــف منهــم لــدى  ــة 147 ألــف معتقــل مهــددون ابإلصاب رابعــاً: قراب
النظــام الســوري:

يتعــرَّض املعتقلــون واملختفــون قســرايً لــدى مجيــع أطــراف النــزاع يف ســوراي إىل أســاليب تعذيــب غايــة يف القســوة، وقــد ســجلنا 
يف تقريــر مفصــل مــا ال يقــل عــن 72 أســلوب تعذيــب مــورس يف مراكــز االحتجــاز واملشــايف العســكرية التابعــة لقــوات النظــام 
الســوري، وهنــاك أســاليب تعذيــب عــدة جتعــل مــن املعتقلــني فئــة هشــة للغايــة ومعرضــة بشــكل خطــري النتشــار فــريوس كــوروان 

املســتجد فيمــا بينهــم:

1.  حجــز وحبــس املعتقلــني يف مراكــز االحتجــاز ضمــن ظــروف صحيــة شــبه معدومــة وتفتقــر ألدىن شــروط الســالمة الصحيــة 
ويف مقدمتهــا مقــرات األفــرع األمنيــة األربعــة والســجون العســكرية، حيــث حيتجــز املعتقلــون ضمــن زانزيــن مبســاحات خمتلفــة يبلــغ 
متوســط مســاحة الزنزانــة 4 * 6 م2، وقــد تضــمُّ قرابــة 50 معتقــل، أي ابلــكاد حيصــل املعتقــل علــى مســاحة 70 ســم2 مــن أجــل 
اجللــوس والنــوم وعــادة مــا يتنــاوب املعتقلــون علــى اســتخدام هــذه املســاحة عندمــا تفــوق أعدادهــم القــدرة االســتيعابية للزنزانــة، 
وبســبب ضيــق الزنــزاانت أيضــاً يتعــرَّض املعتقلــون لالختنــاق ويعانــون مــن ضيــق التنفــس جــراء استنشــاق رائحــة التعــرق والصديــد 

والدمــاء الناجتــة عــن اجلــروح.
2.  تفتقــر أغلــب الزانزيــن إىل التهويــة والنظافــة، وتــزداد األوضــاع ســوءاً يف الزانزيــن واملنفــردات الــيت تقــع يف الطوابــق الســفلية الــيت 
ينعــدم فيهــا حــىت الضــوء، ومينــع املعتقلــون طــوال مــدة اعتقاهلــم يف األفــرع األمنيــة مــن اخلــروج إىل ســاحة التهويــة للتعــرض للشــمس، 
وال يتمكــن املعتقلــون مــن االســتحمام إال اندراً -مــرة واحــدة كل عــدة أشــهر ورمبــا أكثــر- طــوال مــدة اعتقاهلــم، الــيت كثــرياً مــا 

تــدوم ســنوات عديــدة، وهــذا مــا ســاهم بشــكل أساســي يف انتشــار األمــراض واألوبئــة والعــدوى وخاصــة التنفســية واجللديــة.

http://sn4hr.org/arabic/2019/10/21/11639/
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3.  ظــروف االحتجــاز القاســية هــذه تــزداد وطــأة مــع ارتفــاع درجــات حــرارة الطقــس أو اخنفاضهــا، فتمنــع قــوات النظــام الســوري 
إعطــاء املعتقلــني يف مراكــز االحتجــاز الكميــة الكافيــة مــن الوســائد واألغطيــة، وغالبــاً مــا تكــون متَّســخة وذات رائحــة كريهــة 
وحتتوي على الطفيليات أو الدماء، كما أن مالبس املعتقل غالباً ما تكون مهرتئة أو مزقة بســبب التعذيب أو بســبب فقداهنا 
عنــد التفتيــش حيــث جيــر املعتقــل علــى نــزع كامــل مالبســه، وهــذه املمارســات مجيعهــا تُعــرِّض املعتقلــني للــرد القــارس والرطوبــة 

يف فصــل الشــتاء، عندمــا تكــون درجــات احلــرارة يف حدودهــا الدنيــا.
4.  عمليــات الضــرب والتعذيــب اجلســدي والنفســي والتحقيقــات املتواصلــة، ورداءة الطعــام املقــدم إىل املعتقلــني، جيعلهــم يف 

صحــة جســدية ســيئة، وجيعــل مناعتهــم ضعيفــة وابلتــايل فهــم عرضــة أكــر للوفــاة.
5.  يف حــال إصابــة أحــد املعتقلــني أو املعتقــالت، فلــن يقــوم النظــام الســوري غالبــاً بعزلــه عــن البقيــة أو تقــدمي الرعايــة الطبيــة لــه، 
فالرعايــة الطبيــة شــبه غائبــة عــن املعتقلــني، بــل إنَّ معظــم الوفيــات بســبب التعذيــب -بلغــت حصيلــة الوفيــات اإلمجاليــة بســبب 
التعذيــب لــدى مجيــع األطــراف قرابــة 14391 شــخصًا-، بنســبة تــرتاوح مــا بــني 70 إىل 75 % كانــت بســبب املــرض مث 
اإلمهــال، حيــث يتعــذب املعتقــل املريــض حــىت املــوت، ونعتقــد أن هــذا مــا ســوف حيــدث يف حالــة إصابــة أي معتقــل بفــريوس 

كــوروان املســتجد فهــو ســوف يــرتك مــع املعــاانة، إمــا ينجــو أو ميــوت.
6.  مراكــز االحتجــاز كافــة لــدى أطــراف النــزاع حتمــل ظروفــاً مشــاهبة، لكــن مراكــز االحتجــاز التابعــة للنظــام الســوري معرضــة 
بشــكل أكــر النتشــار فــريوس كــوروان املســتجد، ألن ضبــاط األفــرع األمنيــة بشــكل عــام علــى احتــكاك مــع القــوات اإليرانيــة 
القادمــة مــن إيــران بشــكل مســتمر، نتيجــة لتغلغــل القــوات اإليرانيــة ضمــن قــوات النظــام الســوري بشــكل كبــري وبشــكل خــاص 

ضمــن األمــن السياســي وأمــن الدولــة، مــا جيعــل ضبــاط النظــام عرضــة لإلصابــة ومــن مث نقلهــا إىل املعتقلــني.
7.  تتشــابه ظــروف االعتقــال يف األفــرع األمنيــة والســجون العســكرية إىل حــدٍّ مــا مــع الســجون املدنيــة املركزيــة مــن حيــث 

النظافــة والتهويــة. البشــري واالفتقــار إىل  االكتظــاظ والتكديــس 
8.  إنَّ أزيــَد مــن 85 % مــن املعتقلــني، قــد اعتقلــوا علــى خلفيــة سياســية نتيجــة معارضتهــم للنظــام الســوري أو الســلطات 

األخــرى، وابلتــايل فــإنَّ إمهــال مصريهــم يف ظــلِّ تفشــي فــريوس كــوروان هــو فرصــة مواتيــة للتخلــص مــن أكــر قــدر منهــم.



www.sn4hr.orgsnhr info@sn4hr.org 13

خامساً: حتدايت إضافية تواجه السوريني:
إن كاًل مــن القطاعــات الرئيســة الثالثــة الســابقة ُتشــكل معــاانة مركزيــة خاصــة، يضــاف إليهــا حتــداين اثنــان يواجهــان الســوريني 

بشــكل عــام ومهــا: ألــف: الفقــر
ابء: سوء إدارة أزمة كوروان

ألف: الفقر:
أشــارت األمــم املتحــدة يف تقريرهــا الــذي أصدرتــه يف آذار/ 2019 عــن االحتياجــات اإلنســانية يف ســوراي يف عــام 2019 إىل 
أن نســبة الســوريني الذين يعيشــون حتت خط الفقر بلغت 83 %، فيما أشــارت منظمة األمم املتحدة للطفولة )اليونيســيف(، 
يف آب/ 2019 إىل أن 4 مــن بــني 5 مــن الســوريني داخــل ســوراي هــم حتــت خــط الفقــر. ويقــدِّر برانمــج األغذيــة العاملــي أنَّ 
عــدد األشــخاص الذيــن يعانــون مــن انعــدام األمــن الغذائــي داخــل ســوراي يصــل إىل حنــو 7.9 مليــون شــخص. وُتشــكِّل نســبة مــن 
يعيشــون يف فقــر مدقــع يف ســوراي 75 % مــن عــدد الســكان الكلــي. كمــا تُعــدُّ ســوراي مــن بــني الــدول الــيت تقــدِّم الدعــم الصحــي 
األقــل ملواطنيهــا علــى مســتوى العــامل، حيــث بلغــت نســبة النفقــات الصحيــة مــن أمــوال املرضــى اخلاصــة مــن إمجــايل اإلنفــاق 
الصحــي للدولــة الـــ 40 %، وفــق مــا ورد يف التقريــر اخلــاص ابلصحــة يف العــام 2013 الــذي أصدرتــه منظمــة الصحــة العامليــة.

ونعتقد يف الشــبكة الســورية حلقوق اإلنســان أنَّ هناك عوامل متداخلة ومركَّبة تلعب دوراً يف وصول الســوريني إىل هذا املســتوى 
الفظيــع مــن الفقــر، إال أنَّ أبــرز تلــك العوامــل هــي: 

1.  تدمــري أحيــاء ومنشــآت حيويــة أبكملهــا ويُعتــر القصــف اجلــوي مســؤواًل عــن الغالبيــة العظمــى مــن الدمــار، ويليــه القصــف 
ابلراميــل املتفجــرة.

2.  تشــريد قرابــة 13 مليــون ســوري، واألســباب الرئيســة الــيت تدفــع للتشــريد هــي دمــار املنــازل واحملــالت التجاريــة واالعتقــال 
والتعذيــب والتجنيــد اإلجبــاري.

3.  اســتنزاف مــوارد الدولــة الســورية واالحتياطــي النقــدي يف العمليــات العســكرية ملواجهــة احلــراك الشــعيب والتغيــري السياســي 
مهمــا كلَّــف الثمــن.

إنَّ فقــر الســوريني وتشــريدهم مينعهــم بشــكل كبــري مــن االلتــزام بثقافــة ورفاهيــة “خليــك ابلبيــت” ألن الغالبيــة العظمــى منهــم ال 
ميتلكــون مدخــرات ماديــة تكفيهــم وتعيلهــم علــى البقــاء يف املنــزل دون عمــل يومــي، كمــا أهنــم ال يتمكنــون مــن شــراء كميــات 

مــن املــواد الغذائيــة واملنزليــة وختزينهــا يف املنــزل مــن أجــل البقــاء أطــول فــرتة مكنــة.

https://hno-syria.org/#key-figures
https://hno-syria.org/#key-figures
https://www.unicef.org/mena/ar/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%82-%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D8%A9/%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1
https://www.unicef.org/mena/ar/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%82-%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D8%A9/%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1
https://www.unicef.org/mena/ar/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%82-%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D8%A9/%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1
https://news.un.org/ar/story/2020/03/1052422
https://news.un.org/ar/story/2020/03/1052422
https://drive.google.com/file/d/12MLWqbj7v_fFnZt6E4NLxc_sKbl4CvFw/view
https://drive.google.com/file/d/12MLWqbj7v_fFnZt6E4NLxc_sKbl4CvFw/view
https://drive.google.com/file/d/12MLWqbj7v_fFnZt6E4NLxc_sKbl4CvFw/view
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ابء: سوء إدارة أزمة كوروان:
واحد: يف املناطق اخلاضعة لسيطرة النظام السوري: يتجسَّد ذلك يف النقاط الرئيسة التالية:

1.  يف 10/ آذار، صرَّح وزير الصحة يف النظام السوري الدكتور نزار ايزجي ضمن لقاء تلفزيوين مع إحدى الوكاالت الرمسية 
حــول اإلجــراءات املتبعــة يف وزارتــه للتصــدي لفــريوس كــوروان قائــاًل: “حبمــد هللا طهــر اجليــش العــريب الســوري الكثــري مــن اجلراثيــم 
املوجــودة علــى أرض ســوراي، وأشــكره علــى ذلــك”، إنَّ هــذا التصريــح مــن وزيــر الصحــة وليــس مــن رئيــس فــرع أمــي، وهــذا يشــري 

إىل حجم الســخرية واالســتهتار وكذلك حجم التبعية للمؤسســة العســكرية واألمنية.
2.  يف 15/ آذار حتدثــت الدكتــورة هــزار رائــف، مديــرة صحــة دمشــق، ضمــن برانمــج علــى القنــاة الفضائيــة الســورية حــول 
تعاطــي مؤسســات الدولــة مــع جائحــة كوفيــد-19، وذكــرت أن دواًل عــدة تواصلــت معهــم لالســتفادة مــن اخلطــة الوطنيــة 

ملكافحــة املــرض، وهــذا التصريــح جــاء بعــد مــرور 3 أشــهر علــى ظهــوره عامليــاً. 
3.  يف 18/ آذار نشر موقع “سناك سوري” املوايل للنظام السوري على موقعه صوراً تظهر الوضع املأساوي ملركز احلجر الصحي 
يف الدويــر الــذي يقيــم بــه قادمــون علــى إحــدى الرحــالت مــن إيــران، وأظهــرت هــذه الصــور غيــاابً شــبه اتم ألي شــروط صحيــة وطبيــة 
عن املكان الذي يفرتض أن يساهم يف احلدِّ من تفشي املرض يف حال اكتشافه، ويف اليوم التايل أظهر مقطع مصور مت نشره على 
حســاابت -يف منصــات التواصــل االجتماعــي- مواليــة للنظــام الســوري، املذيــع حممــد اخلطيــب، الــذي يعمــل لصــاحل أحــد القنــوات 

املواليــة للنظــام الســوري يف زايرة للمركــز املذكــور ولقــاءه بعــض احملتجزيــن فيــه، وأكــد يف اللقــاء علــى ســوء األوضــاع يف هــذا املركــز.
4.  أنكــر النظــام الســوري وجــود أيــة حــاالت إصابــة بكوفيــد-19 حــىت 22/ آذار، مــع األخــذ بنظــر االعتبــار أنَّ احلالــة 
الــيت أعلــن عنهــا أشــار إىل أهنــا فتــاة قادمــة مــن خــارج البــالد، إضافــة إىل انعــدام الشــفافية يف اإلعــالن عــن حــاالت اإلصابــة 
والوفيــات فهــي بــكل أتكيــد أكــر بكثــري مــن املعلــن عنــه؛ نظــراً لالحتــكاك املســتمر مــع الوفــود واألشــخاص وامليليشــيات الشــيعية 
القادمــة مــن إيــران والعــراق )أبرزهــم حركــة النجبــاء، لــواء اإلمــام علــي، لــواء فاطميــون، لــواء فيلــق القــدس، أبــو الفضــل العبــاس، 
لــواء حيدريــون( عــر معــر البوكمــال الــري، ومل يُقــم النظــام الســوري إبغــالق منطقــة الســيدة زينــب املعروفــة ابكتظاظهــا الشــديد 

ابإليرانيــني والعراقيــني الشــيعة حــىت 2/ نيســان.
5.  مل تتخــذ الســلطات الســورية أيــة إجــراءات فعالــة يف ســبيل احلــدِّ مــن حركــة العبــور إليهــا مــن بقيــة الــدول عــر املعابــر اجلويــة، وال يــزال 
مطــار دمشــق الــدويل يشــهد حركــة طــريان مــع العديــد مــن الــدول مــن بينهــا إيــران وفــَق مــا أظهــره موقــع Flight Radar 24 ، وكان 

آخرهــا حــىت حلظــة إعــداد التقريــر بتاريــخ 4/ أاير/ 2020.
6.  مل يتخــذ النظــام الســوري إجــراءات جديــة ملنــع اكتظــاظ املواطنــني أمــام ماكينــات الصرافــة اآلليــة )ابإلمــكان زايدة عــدد 
ماكينــات الصرافــة اآلليــة(، وأمــام األفــران ويف األســواق التجاريــة، وقــد أشــران إىل ذلــك ضمــن سلســلة واســعة مــن األخبــار علــى 

مــدى األســابيع املاضيــة.

https://sn4hr-my.sharepoint.com/:v:/p/upload/EZGc-VuCi4lLgyTlPvubA9YBt40MOI02Ks80iYC1uuXmhg?e=zHHwxR
https://sn4hr-my.sharepoint.com/personal/upload_sn4hr_com/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fupload%5Fsn4hr%5Fcom%2FDocuments%2F%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%83%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D8%AE%D8%B1%D9%89%2F2020%2F2%2Emp4&parent=%2Fpersonal%2Fupload%5Fsn4hr%5Fcom%2FDocuments%2F%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%83%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D8%AE%D8%B1%D9%89%2F2020&originalPath=aHR0cHM6Ly9zbjRoci1teS5zaGFyZXBvaW50LmNvbS86djovcC91cGxvYWQvRWNELThqeGVNVnBNaDNIZENEb3dLcU1CZExUWE9ka0pwaFlFYy1Tb2NJWWhGUT9ydGltZT1jNnVPRVh6eTEwZw
https://drive.google.com/file/d/1F6fPnq_Psts2WtHxARIdBWZeNZJdJYbb/view
https://drive.google.com/open?id=1w7q9LSRf7XzmoTB3terV7ZOL7SsKqVFa
https://snacksyrian.com/%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%b7%d9%86%d9%88%d9%86-%d9%85%d9%86-%d9%85%d8%b1%d9%83%d8%b2-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%ac%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%b5%d8%ad%d9%8a-%d9%86%d8%b1%d9%8a%d8%af-%d8%aa%d8%ad%d8%b3%d9%8a/?fbclid=IwAR0fQM4UeIgox07M1DKLTPIdBcKnDOmweKafDgfe0hVZlAz8LIOiK0ocKoc
https://drive.google.com/file/d/1mBYvnLS2o9v5CeswUajh8yebUMkqgJ3q/view
https://drive.google.com/file/d/1lbcLt4tcZUi-66JqYlu9eFV8nQCxc0Sh/view
https://sn4hr-my.sharepoint.com/:v:/p/upload/EegzVnNJ1XlPkAZa7lSZesQB7RvC-fqn3cVIwqFFIgC2zw?e=NTkH4t
https://www.flightradar24.com/data/airports/dam
http://ar.sn4hr.org/sites/news/2020/03/30/%d8%a7%d9%83%d8%aa%d8%b8%d8%a7%d8%b8-%d9%88%d8%aa%d8%af%d8%a7%d9%81%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%b7%d9%86%d9%8a%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%8a%d9%8a%d9%86-%d8%b9%d9%84%d9%89/
http://ar.sn4hr.org/sites/news/2020/05/01/%d8%a7%d9%83%d8%aa%d8%b8%d8%a7%d8%b8-%d9%88%d8%aa%d8%af%d8%a7%d9%81%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%b7%d9%86%d9%8a%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%8a%d9%8a%d9%86-%d9%81%d9%8a-%d8%a7/
http://ar.sn4hr.org/sites/news/2020/05/02/%d8%a7%d9%83%d8%aa%d8%b8%d8%a7%d8%b8-%d9%88%d8%aa%d8%af%d8%a7%d9%81%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%b7%d9%86%d9%8a%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%8a%d9%8a%d9%86-%d9%81%d9%8a-%d8%a7-2/
http://ar.sn4hr.org/sites/news/2020/03/31/%d8%a7%d9%83%d8%aa%d8%b8%d8%a7%d8%b8-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%b7%d9%86%d9%8a%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%8a%d9%8a%d9%86-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%a3%d8%ad%d8%af-%d8%a3%d9%83%d8%b4/
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اثنان: يف مناطق سيطرة املعارضة يف إدلب وما حوهلا:
1.  تُعــاين مناطــق ســيطرة املعارضــة مــن عــدم وجــود ســلطة مركزيــة ُتصــدر تعليمــات موحــدة، وقــد انعكــس ذلــك بشــكل كبــري 

علــى تفــاوت تعامــل األهــايل مــع فــريوس كــوروان املســتجد.

2.  اخنفــاض درجــة التوعيــة الطبيــة والدينيــة مبخاطــر االكتظــاظ والتجمــع، وقــد الحظنــا اجتمــاع عشــرات املصلــني يف بعــض 
املســاجد يف إدلــب ألداء صــالة الرتوايــح يف رمضــان، وكذلــك يف بعــض األســواق، دون أن تتخــذ الســلطات املســيطرة حبقهــم أي 
منــع، حيــث يســود بــني النــاس حالــة مــن الالمبــاالة الناجتــة بشــكل رئيــس عمــا تعرضــوا لــه مــن عمليــات قصــف وتشــريد وتعذيــب 

مــن قبــل قــوات النظــام الســوري وحلفائــه.

سادساً: التوصيات:
إىل جملس األمن الدويل:

-   إصدار قرار يلزم كافة األطراف يف سوراي بوقف إطالق النار. 
-   إعطاء اإلذن إبعادة استخدام معر اليعربية احلدودي مع العراق.

-   مطالبــة النظــام الســوري ابإلفــراج الفــوري عــن معتقلــي الــرأي ويف مقدمتهــم 3327 مــن الكــوادر الطبيــة، والتَّوقــف عــن 
تســخري وســرقة املســاعدات اإلنســانية.

-   حتمــل املســؤولية يف حــال انتشــار وابء كوفيــد-19 بــني عشــرات آالف املعتقلــني الســوريني وخطــر انتقــال ذلــك إىل اجملتمــع 
الســوري بشــكل كامــل؛ ذلــك نظــراً الســتمرار الرحــالت وحتــرك امليليشــيات اإليرانيــة مــن إيــران املوبــوءة ابجتــاه ســوراي. 

-   القيــام بــكل مــا هــو متــاح بــدءاً مــن العقــوابت ووصــواًل إىل التهديــد العســكري مــن أجــل الســماح للمنظمــات الدوليــة 
ابلدخــول إىل مراكــز االحتجــاز التابعــة للنظــام الســوري والكشــف عــن مصــري عشــرات آالف املعتقلــني ويف مقدمتهــم الكــوادر 

الطبيــة.

إىل منظمة الصحة العاملية:
أتمــني مســتلزمات الكشــف عــن وابء كوفيــد-19 وأتمــني العــالج لــه يف كافــة املناطــق الســورية بغــض النظــر عــن اجلهــات 	 

املســيطرة.
التعامــل الفــوري مــع املنظمــات احملليــة يف إدلــب وماحوهلــا فلديهــا مــن اخلــرة والشــفافية والكفــاءة أكثــر بكثــري مــا لــدى النظــام 	 

الســوري واملنظمــات التابعــة لــه واملهيمــن عليهــا مــن قبــل األجهــزة األمنيــة.

http://ar.sn4hr.org/sites/news/2020/04/26/%d8%a7%d9%83%d8%aa%d8%b8%d8%a7%d8%b8-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b5%d9%84%d9%8a%d9%86-%d8%af%d8%a7%d8%ae%d9%84-%d9%85%d8%b3%d8%ac%d8%af-%d8%a8%d9%85%d8%af%d9%8a%d9%86%d8%a9-%d8%a5%d8%af%d9%84%d8%a8-%d8%a3/
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تكــرار الطلــب مــن جملــس األمــن بضــرورة فتــح معــر العريبيــة وإمــداد منطقــة اجلزيــرة الســورية ابملســاعدات بشــكل مباشــر 	 
والتعــاون مــع املنظمــات احملليــة العاملــة هنــاك.

تتحمــل منظمــة الصحــة العامليــة مســؤولية التأخــري يف تقــدمي كافــة أشــكال املســاعدة يف منطقــة إدلــب ومــا حوهلــا، كوهنــا 	 
املتلقــي األكــر للمســاعدات اإلنســانية اخلاصــة ابلتصــدي لفــريوس كــوروان املســتجد، وعليهــا جتــاوز البريوقراطيــة والتصــرف 

بســرعة وفعاليــة.

إىل الدول املاحنة ومكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية:
تقــدمي الدعــم بصــورة طارئــة إىل املنظمــات الســورية احملليــة الــيت أثبتــت كفــاءة وشــفافية يف إدارة وتقــدمي املســاعدات يف إدلــب 	 

ومــا حوهلــا.
لقــد حــان الوقــت بعــد عمــل وخــرة طــوال تســع ســنوات داخــل ســوراي إلجيــاد آليــة موحــدة لتنســيق الدعــم اإلغاثــي تُفــاِوض 	 

النظــام الســوري بشــكل جــدي وحقيقــي وال تقبــل أن تكــون شــريكاً مــع منظمــات مرتبطــة ابألفــرع األمنيــة أو وزارة الداخليــة، 
أو منشــأة مــن قبــل شــخصيات اتبعــة للنظــام الســوري، وهــذا ســوف ُيســاهم بشــكل أساســي يف إيصــال املســاعدات إىل 

املناطــق األكثــر تضــرراً، ويزيــد ابلتــايل مــن جــدوى املســاعدات بشــكل كبــري.
جتنُّــب أي نــوع مــن األعمــال مــع املنظمــات املنشــأة مــن ِقَبــل األجهــزة األمنيــة أو اخلاضعــة هلــا؛ ألن ذلــك يعــزز مــن قــدرة 	 

هــذه األجهــزة علــى االســتمرار يف متويــل نشــاطاهتا وارتــكاب املزيــد مــن االنتهــاكات.

إىل النظام الروسي:
تعويــض املراكــز واملنشــآت الطبيــة الــيت قصفتهــا القــوات الروســية، واملســامهة يف مســاعدة املشــردين الذيــن قامــت اآللــة احلربيــة 	 

الروســية يف تشــريدهم.
الضغط على النظام السوري لإلفراج عن املعتقلني السياسيني ويف مقدمتهم 3327 من الكوادر الطبية.	 
تقــدمي الدعــم الطــيب واإلغاثــي للنظــام الســوري للمســامهة يف مكافحــة وابء كوفيــد-19، عوضــاً عــن الدعــم العســكري 	 

والقــوات الريــة وامليليشــيات واملرتزقــة.
الســماح بتمديــد قــرار جملــس األمــن اخلــاص إبدخــال املســاعدات اإلنســانية عــر احلــدود، وإعــادة تضمينــه ملعــر اليعربيــة مــع 	 

العــراق، حبيــث تســتفيد منــه منطقــة اجلزيــرة الســورية.
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إىل النظام السوري:
اإلفــراج عــن كل املعتقلــني السياســيني وهــم الغالبيــة العظمــى مــن املعتقلــني ويف مقدمتهــم 3327 مــن الكــوادر الطبيــة ألن 	 

الشــعب الســوري يف أمــسِّ احلاجــة إليهــم يف ظــلِّ هــذه اجلائحــة.
التوقف عن تسخري وهنب املساعدات اإلنسانية، والسماح للمنظمات الدولية ابلعمل حبرية وفقاً لتقييم االحتياجات.	 
التوقف عن التحكم مبصري املســاعدات الذاهبة إىل اجلزيرة الســورية بعد إغالق معر اليعربية، والســماح لقوافل املســاعدات 	 

ابلتحــرك الفــوري بــداًل مــن تعمُّــد أتخريهــا 2 - 3 أشــهر.
االلتــزام بدعــوة األمــني العــام لألمــم املتحــدة لوقــف العمليــات العســكرية والتوقــف عــن اســترياد املزيــد مــن امليليشــيات اإليرانيــة 	 

والعراقيــة.

إىل القوى املسيطرة األخرى:
اختــاذ اإلجــراءات االحرتازيــة املمكنــة كافــة يف مناطــق ســيطرهتم، ويف املخيمــات ومراكــز اإليــواء علــى وجــه اخلصــوص، ومنــع 

التجمعــات البشــرية كافــة.
العمل على نشر الوعي عن خماطر هذا الوابء بكافة الوسائل املتاحة.

ختفيف القيود والضرائب على األعمال يف ظل هذه األزمة وتقدمي خمتلف أشكال الدعم االقتصادي املتاحة.
اإلبقاء على إغالق كافة املعابر.

اإلفــراج عــن احملتجزيــن علــى خلفيــة الــرأي، وكذلــك املوقوفــني، واختــاذ إجــراءات لتخفيــف االكتظــاظ، وتســريع عمليــات التنظيــف 
الشــامل يف كافــة مراكــز االحتجــاز.

شكر وعزاء
خالــص الشــكر للكــوادر الطبيــة والعاملــني يف املنظمــات اإلنســانية ومنظمــات اجملتمــع املــدين والنشــطاء احملليــني الذيــن ســامهوا 

بشــكل فعــال يف إثــراء هــذا التقريــر.
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