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بــيــــــان
الشبكة السورية لحقوق اإلنسان تساهم إلى جانب
 30مؤسسة | منظمة في تأسيس التحالف العالمي
بشأن الحرب والنزاعات والصحة
انضمــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان إلــى جانــب أزيــد مــن  30منظمــة مــن مختلــف دول العالــم ،منهــا مؤسســات
أكاديميــة ومنظمــات حقوقيــة ومراكــز أبحــاث وتحالفــات منظمــات مجتمــع مدني للعمل على تأســيس التحالف العالمي
بشــأن الحــرب والنزاعــات والصحــة ،وســيتم إطــاق منصــة التحالــف اإللكترونيــة فــي أيلــول 2021 /خــال فعاليــة عاليــة
المســتوى ســيتم اإلعــان عــن تفاصيلهــا الحقـ ًا.
التحالــف عبــارة عــن هيئــة تعاونيــة مــن شــأنها تعزيــز التنســيق والتعــاون فــي مجــال الصحــة والعمــل اإلنســاني ودعــم
األصــوات الجماعيــة المناديــة بإنهــاء الحــروب والعنــف الجماعــي والنــزاع المســلح ،التي تشــكل تهديدات أساســية للصحة
والنظــم الصحيــة ،وذلــك عبــر اســتخدام البيانــات واألدلــة إلشــراك صنــاع القــرار والعامليــن فــي المجــاالت ذات الصلــة للحــد
مــن اآلثــار الصحيــة للحــرب والنــزاع المســلح علــى المجتمــع وتخفيفها .ويســعى التحالف إلــى معالجة العديد مــن الثغرات
الحرجــة أثنــاء العمــل اإلنســاني ضمــن الحرب/النزاعــات ،وبشــكل خــاص فــي حــاالت االفتقــار إلــى القيــادة العالميــة الجــادة،
وعنــد نقــص تمثيــل المجتمعــات المتضــررة ،كمــا يســعى التحالــف جاهــد ًا لدعــم أولئــك الذيــن يعملــون فــي البلــدان التــي
تعانــي مــن عــبء الحــرب المعــاش ،وتعزيــز العدالــة والمســاءلة كأســاس للســام ،وتتمثــل رؤيــة التحالــف فــي عالــم خــال
ٍ
مــن الحــرب ،حيــث تتــم حمايــة الصحــة وإقــرار العدالــة وتعزيــز الســام.
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وتتجسَّد األنشطة الرئيسة للتحالف في أربعة نقاط محورية:
إنشــاء “مرصــد عالمــي لرصــد تأثيــر الحــرب والنزاعــات والصحــة” ووضــع مؤشــرات تظهــر جوانــب التقــدم ،وتحديــدمجــاالت المناصــرة والعمــل المركــزة.
إصــدار “تقريــر الحالــة العالمــي عــن الحــرب والنزاعــات والصحــة” ،والــذي نســعى أن يكــون بمثابــة المرجــع األساســيعــن الوضــع الميدانــي للحرب/النــزاع.
عقــد “مؤتمــر عالمــي حــول الحــرب والنزاعــات والصحــة” كل ســنتين لتحقيــق أهــداف رئيســة تتمثــل فــي الجمــع بيــنالمشــاركين المتنوعيــن وتســهيل عمــل مجتمعــي مــن الممارســة وتبــادل المعرفــة والخبــرات ،وربــط الجســور بيــن
األبحــاث والسياســات والممارســات.
إصدار خريطة للعالم للجهات الفاعلة والمبادرات والمانحين في مجال الحرب والنزاعات والصحة.وقــد عملــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان علــى مــدى قرابــة عشــر ســنوات فــي رصــد وتوثيــق أبــرز انتهــاكات
القانــون الدولــي اإلنســاني والقانــون الدولــي لحقــوق اإلنســان بحــق العامليــن فــي المجــال الصحــي والمجــال
اإلنســاني ،والمراكــز الحيويــة المدنيــة ذات الصلــة بهذيــن المجاليــن ،ولدينــا قاعــدة بيانــات تضــم عشــرات آالف حــوادث
االســتهداف لتلــك الكــوادر بعمليــات القتــل أو االعتقــال مــن قبــل مختلــف أطــراف النــزاع فــي ســوريا ،وقــد قمنــا
بنشــر العديــد مــن التقاريــر إضافــة إلــى مئــات األخبــار التــي تتضمــن حــوادث انتهــاكات مورســت ضــدَّ العامليــن فــي
المجــال الصحــي والمجــال اإلنســاني.
وفــي هــذا الســياق كانــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان قــد َّ
وقعــت فــي شــباط  2020مذكــرة تفاهــم مــع منظمة
النتائــج اإلنســانية  Humanitarian Outcomes -ضمــن مشــروع قاعــدة بيانــات أمــن عمال اإلغاثــة The Aid Worker-
( ،Security Database (AWSDالمعتمــدة مــن قبــل األمــم المتحــدة والصليــب والهــال األحمــر ومنظمــات إنســانية
غيــر حكوميــة عديــدة حــول العالــم .والتــي تعتبــر أشــمل قاعــدة بيانــات عالميــة ألبــرز حــوادث العنــف المســجلة ضــدَّ
عمــال اإلغاثــة منــذ عــام  1997حتــى اآلن .وتنـ ُّ
ـص مذكــرة التفاهــم علــى بنــاء آليــة تنســيق وتعــاون مشــترك تهــدف إلــى
توثيــق وأرشــفة مــا يتع ـرَّض لــه العاملــون فــي الحقــل اإلغاثــي مــن انتهــاكات وعنــف ،وســوف يســاعد ذلــك بشــكل
فعــال فــي دراســة وتحليــل ثــم توصيــف العمــل اإلغاثــي فــي ســوريا ومقارنتــه مــع بقيــة دول العالــم وفق ـ ًا لقاعــدة
بيانــات أمــن عمــال اإلغاثــة.
كمــا َّ
وقعنــا منتصــف عــام  2021مذكــرة تفاهــم مــع منظمــة أطبــاء مــن أجــل حقــوق اإلنســان ( ،)PHRتنـ ُّ
ـص علــى بنــاء
آليــة تنســيق وتعــاون؛ مــن أجــل مشــاركة معلومــات وبيانات َّ
وثقتها الشــبكة الســورية لحقوق اإلنســان بحق معتقلين
مــن الكــوادر الطبيــة .وقــد هدفنــا مــن خاللهــا إلــى المســاهمة فــي المشــروع البحثــي الــذي يســعى إلــى تطويــر فهــم
كيفيــة اســتهداف الكــوادر الطبيــة باالعتقــال والمالحقــة فــي المراحــل األولــى مــن النــزاع فــي ســوريا ،بشــكل خــاص مــن
قبــل النظــام الســوري ،ثــم العمــل علــى تحليــل أثــر ذلــك علــى جوانــب متعــددة وبشــكل خــاص الجرحــى إثــر اســتهداف
قــوات النظــام الســوري للمظاهــرات الســلمية ،وإظهــار أن االســتهداف الواســع والمــدروس للكــوادر الطبيــة قــد دفــع
بالمئــات منهــم إلــى الفــرار خــارج ســوريا.

3

الشبكة السورية لحقوق اإلنسان تساهم إلى جانب
 30مؤسسة|منظمة في تأسيس التحالف العالمي
بشأن الحرب والنزاعات والصحة

لقد كان للســنوات العشــر الماضية من النزاع في ســوريا تداعيات كارثية على الدولة الســورية والمجتمع ،وستســتمر
نتائــج هــذه التداعيــات بالظهــور لعقــود .وتســعى الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان إلــى اإلســهام عبــر هــذا التحالــف
المهــم فــي تســليط المزيــد مــن الضــوء علــى مــدى فداحــة اســتهداف العاملين فــي المجال الصحــي والمجال اإلنســاني
والمراكــز الحيويــة ذات الصلــة بهمــا ،وضــرورة تجنيبهــا االســتهداف ،والحاجــة إلــى دعــم ومســاعدة ماديــة ولوجســتية
وتدريبيــة للمؤسســات الصحيــة واإلنســانية العاملــة فــي ســوريا وجميــع بقــاع العالــم التــي تعانــي ويــات الحــرب /النــزاع
المســلح ،وســوف نســتمر فــي بنــاء تحالفــات مــن أجــل فضــح وتعريــة المجرميــن ً
أوال ،ومنــع تأهيلهــم وكشــف تــورط
حلفائهــم ،وتمهيــد الطريــق أمــام مالحقتهــم قضائيـ ًا ،وأخيــر ًا تثبيــت الروايــة الحقيقيــة عن انتهــاكات حقوق اإلنســان في
ســوريا ،ومناصــرة الضحايــا ومحاولــة التخفيــف مــن معاناتهــم.
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