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 مقدمة -أوًال  
ــد اســتهداف املستشــفيات والعــاملني الطبيــني ووســائل النقــل الطبيــة وإغــالق  - 1 كـان تعمُّ

أكثـر مسـات  واحـدة مـنل أمام الوصول إىل الرعاية الصحية وسوء معاملة املرضى واجلرحـى السبي
تتــدخل القـــوات  ،مجعتهـــا جلنــة التحقيــقعديــدة  إلفــادات اً النــزاع الســوري إثــارة لالنزعـــاج. ووفقــ

احلكوميـــة وامليليشـــيات التابعـــة هلـــا يف الرعايــــة الصـــحية وتســـخرها لـــدعم أهـــدافها االســــرتاتيجية 
القوات احلكومية فإىل استنتاج ال فكاك منه: ية. وتقود األدلة اليت مجعتها جلنة التحقيق والعسكر 

املنـاطق الـيت تسـيطر عليهـا املعارضـة واملنـاطق التابعـة هلـا   يفاألشـخاص  نالرعايـة الصـحية عـ متنـع
كسياسـة عامــة. ويــتم تنفيــذ هـذه السياســة مــن خــالل اهلجـوم علــى الوحــدات الطبيــة وتعــريض 

واسـتهداف العـاملني الطبيـني والتـدخل ضـد املرضـى الـذين يتلقـون العـالج. فيات للخطر املستش
رتكــون عنــد نقــاط التفتـــيش دون مفزعـــة عــن املرضــى واجلرحــى الـــذين يُ  إفــاداتوينقــل الضــحايا 

متكيـنهم مـن الوصــول إىل العـالج الطــيب ويتعرضـون هلجمـات جديــدة يف املستشـفيات ويتعــرض 
بعض أن ما يدل على واالستهداف. ويوجد أيضًا  عتقالونًا حمايدًا لالاألطباء الذين يقدمون ع

 املناهضة للحكومة تاجم املستشفيات يف بعض املناطق.الموعات املسلحة 

ميــع جل امللزمـة، و 1949، املشـرتكة بــني اتفاقيـات جنيـف األربــع لعـام 3 املـادةوتتطلـب  - 2
. كمـا العنايـة بـمو اجلرحـى واملرضـى  أن يتم مجعا، األطراف يف النزاع املسلح غري الدويل يف سوري

عــــريف أيضــــاً محايــــة خاصــــة للمستشــــفيات والوحــــدات الطبيــــة يتـــيح القــــانون اإلنســــاين الــــدويل ال
علــــى أن  2012دســــتور ســـوريا الــــذي اعتُمـــد يف عــــام والعـــاملني يف الرعايــــة الصـــحية. ويــــنص 

وحيظــر القــانون “. املعاجلـة والتــداويو  صــحة املــواطنني وتـوفِّر هلــم وســائل الوقايــةالدولــة حتمـي ”
الـدويل حلقـوق اإلنســان احلرمـان مــن احلريـة تعسـفاً. واحلــق يف الصـحة، املكــرَّس يف العهـد الــدويل 
اخلـاص بــاحلقوق االقتصـادية واالجتماعيــة والثقافيـة، والــذي انضـمت ســوريا إىل أطرافـه، يتضــمن 

مـــن املرافــق الصــحية واحلصـــول علــى الســـلع التزامــاً غــري قابـــل لالســتثناء بتــأمني حـــق االســتفادة 
واخلدمات الصحية علـى أسـاس غـري متييـزي، خصوصـًا للفئـات الضـعيفة واملهمَّشـة، كمـا جـاء يف 

وي املرضى ؤ . وتوجيه اهلجمات عن قصد إىل املستشفيات واألماكن اليت ت14عام رقم الالتعليق 
ت الصـليب األمحــر أو اهلــالل رااواجلرحـى واهلجمــات علـى الوحــدات الصـحية الــيت تسـتعمل شــع

 األمحر ميثل جرمية حرب يف النزاع املسلح غري الدويل.

م - 3 الــــدورة الرابعــــة  إىلاحلاليــــة املوضــــوعية  اتورقــــة غرفــــة االجتماعــــالتحقيــــق جلنــــة  وتقــــدِّ
ال يـرد ذكـره   يف النـزاع اجلـاري بـدف إبـراز وجـود اجتـاه مسـتمروالعشرين للس حقوق اإلنسـان 

قتها جلنة التحقيق وهي تعمل يف وثَّ  ذات داللة. واالستنتاجات التالية هي أمثلة لتقاريركثرياً يف ا
حــــدودها املنهجيـــة ويف حــــدود التقييـــدات الــــيت فرضـــتها عليهــــا احلكومـــة يف الوصــــول إىل إطـــار 
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املعلومات. واألحداث املوصوفة تدل على أمناط أكثر اتساعاً. وإنكـار الرعايـة الصـحية كسـالح 
من حقائق احلـرب يف سـوريا. وعنـدما تـرفض أطـراف ومروِّعة حقيقة بارزة هو احلرب  من أسلحة

بـأن جرحـى األعمـال العدائيـة جيـب عالجهـم يقـول عامليًا  ومقبوالً  مفحماً النزاع يف سوريا مبدءًا 
 فإن هؤالء األطراف ينشؤون بذلك سابقة خطرية. 

  
 ةالهجمات على المستشفيات والوحدات الطبي -ثانيًا  

علـــــى  اً منــــذ بدايـــــة القالقـــــل يف ســـــوريا قامـــــت القــــوات احلكوميـــــة بـــــاهلجوم اســـــرتاتيجي - 4
املستشفيات والوحدات الطبية حلرمان األشخاص الذين يُنظر إليهم باعتبارهم تـابعني للمعارضـة 
من الرعاية الصحية. ويف مثال من املرحلة األوىل، قامت القوات اخلاصة باإلغارة على مستشـفى 

املرضى واألطباء  اعتقالدمشق وإغالقه ألنه كان يعاجل احملتجني املصابني. وقاموا ببعضمية يف امل
 واملمرضات.

قامـــــــت القــــــوات احلكوميـــــــة بقصـــــــف  2012مــــــع تصـــــــاعد العنـــــــف يف أوائــــــل عـــــــام و  - 5
أن  إىلللجرحـى. ويشــري منـط اهلجــوم املستشـفيات امليدانيـة الــيت تـديرها املعارضـة لتقــدمي العـالج 

حلكومـــات كانــت تتعمـــد اســـتهداف املستشــفيات والوحـــدات الطبيــة لتحقيـــق التفـــوق القــوات ا
احملتملــني مــن مؤيــديهم العســكري مــن خــالل حرمــان الموعــات املســلحة املناهضــة للحكومــة و 

 املساعدة الطبية. وال تزال هذه اهلجمات مستمرة حىت اليوم.

وم عنيـــف طـــوال عــــام ويف ُمحـــص ظلـــت املستشـــفيات والوحـــدات الطبيـــة تتعـــرض هلجـــ - 6
. ويف شباط/فرباير وآذار/مارس قصفت القوات احلكومية املستشـفيات امليدانيـة يف بـاب 2012

م اإلسعافات الطارئة للقصـف  ةعمرو من القرا الاورة. وتعرضت ثالث مستشفيات ميدانية تقدِّ
يدانيــة حـد املستشــفيات املأعـدة مــرات ممــا تسـبب يف ضــرر بــالغ. وتعرضـت غرفــة العمليــات يف 

القذيفــــة عنــــد ت إن التحــــذير الوحيــــد كــــان صــــو ”للتــــدمري بأكملهــــا. ويقــــول أحــــد الضــــحايا، 
قــع مستشـــفى ميـــداين يف و املروحيـــات احلكوميـــة باســتطالع جـــوي أن قامــت وبعـــد “. إطالقهــا

القصري هدفًا لقذائف املدفعية طوال شهري أيار/مايو وحزيران/يونيه. ويوضِّح العـاملون الطبيـون 
 لكي ال جيذب نريان القوات احلكومية. ،شفى مل يستعمل أي إشارات مميِّزةأن املست

وكررت القوات احلكومية استهدافها للمستشفيات يف تل رفعت أثناء العمليات احلربيـة  - 7
. ويف 2012مشـــــــال حمافظــــــة حلـــــــب يف الفــــــرتة بـــــــني نيســــــان/أبريل وآب/أغســـــــطس اجلاريــــــة يف 

اهلجـوم جـاء مـن ن إمـن اجلـو وقيـل صـف بالقنابـل للقنيسان/أبريل، تعرض مستشـفى خـاص  5
ممــا منــغ. ويف نيســان/أبريل أيضــاً، دمَّــرت الضــربات اجلويـة مستشــفى عامــًا يف تــل رفعــت  رمطـا

إغـــالق أبوابـــه. وحاولـــت املستشـــفيات امليدانيـــة أن تواصـــل تقـــدمي الرعايـــة ولكنهـــا  أرغمـــه علـــى
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ار/مايو حىت أوائـل آب/أغسـطس. وهنـاك ة يف الفرتة من أيثتعرضت للهجوم من املقاتالت النفا
م العـالج ملقـاتلي املعارضـة  اعتقاد قوي لدا الناجني أن املستشفيات كانت مستهدفة أل�ا تقـدِّ

 واملدنيني الذين ينتمون إىل املعارضة. 

 19ت القـوات املناهضــة للحكومـة علـى شــرق وجنـوب مدينـة حلــب يف وعنـدما سـيطر  - 8
األنصــــاري لنـــريان اهلــــاون مــــن القــــوات  ناحيــــةيف  رى الـــزرزو مستشــــف تعــــرض 2012متوز/يوليـــه 
الــدور اخلــامس وتعــنيَّ إخــالء املرضــى. وقــام اللــس الطــيب ملدينــة حلــب  تأصــاب الــيتاحلكوميــة 

اهلاون مـن احلكومـة بقنابل الذي ينتمي إىل املعارضة بإدارة املستشفى وتعرَّض بعد ذلك هلجوم 
 2013للقصـف اجلـوي يف شـباط/فرباير وآذار/مـارس وتعرض  2012يف كانون األول/ديسمرب 
 مما أدا إىل عطب بالغ.

أيضـــــاً هلجمــــــات متكــــــررة يف الفــــــرتة بــــــني وتعـــــرض مستشــــــفى دار الشــــــفاء يف حلــــــب  - 9
آب/أغســـــطس أطلقـــــت املروحيـــــات  12. ففـــــي 2012آب/أغســـــطس وتشـــــرين الثـــــاين/نوفمرب 

قـذوفات. املرين األول/أكتـوبر باملدفعية علـى املستشـفى وأصـيب املستشـفى يف أوائـل تشـ دانات
هدف املستشـفى بضـربة صــاروخية. وأدَّت هـذه اهلجمــات إىل تشـرين الثـاين/نوفمرب اســتُ  12ويف 

ني قيد العالج يف املستشفى وكـذلك العـاملني الطبيـني كمـا تسـببت يف ضـرر  يإصابة ومقتل املدن
 11ى معاجلـة املرضـى. ويف كبري يف البنية التحتية للمستشفى وقللت إىل حد كبري من قدرته علـ

، بعـــد أن قامـــت مبحافظـــة درعــا، طفـــسجم املستشـــفى احلكــومي يف و هـــ 2012آب/أغســطس 
املرضى الـذين كـانوا يتلقـون العـالج يف ذلـك بعض مروحيات احلكومة مبسح املنطقة. ومت إخالء 

 ، ألقــت مقاتلـــة2013حزيران/يونيـــه  20ويف  .الوقــت يف حــني قُتـــل الــبعض اآلخـــر يف اهلجــوم
نفاثـة قنبلـة علـى املستشـفى الـوطين يف الرقـة ونــتج عـن ذلـك تـدمري كامـل لوحـدة الرعايـة املكثَّفــة 

 وإصابة ثالثة أعضاء من اهليئة الطبية. 

ـــــقةبـــــدأت القـــــوات احلكوميـــــة محلـــــة اســـــتهداف  2012ويف حزيران/يونيــــه  - 10 علـــــى  منسَّ
يف  واحد مقام يف منزل خاص بالالذقية. وقصف مستشفى ميداين ةفَّ مستشفيات ميدانية يف احل

وُقصـف مستشــفى ميــداين آخــر يعمـل مــن مســجد يف قريــة  ،حزيران/يونيــه 5قريـة جنجــل، يــوم 
م اإلســعافات األوَّليــة  13وفــة يــوم كالزن حزيران/يونيــه. وكانــت هــذه املستشــفيات امليدانيــة تقــدِّ

نون للمرضـــــى واجلرحــــــى ويعمــــــل بـــــا متطوعــــــون وعــــــدة أطبــــــاء وممرضـــــات. وطــــــوال شــــــهر كــــــا
هامجت القوات احلكومـة مستشـفيات  2013وشهر كانون الثاين/يناير  2012األول/ديسمرب 

ومستشفى الباسل  ةو النريان اهلاون مستشفى فايز ح تبدمشق. وأصاب كالريمو  ميَّ خمميدانية يف 
 طبية.ال املعونةعلى تقدمي وبقدراتما التحتية ببنيتهما واسعة  اً أضرار  أحلقعدة مرات، مما 
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. 2012متوز/يوليــــه  25نه، بدمشـــق، يـــوم يوقصـــف مستشـــفى اهلـــدا اخلــــاص يف ســـب - 11
جناحــًا للـوالدة ووحــدة لرعايــة  ،إىل جانـب طــابق خمصَّـص للمقــاتلني اجلرحـىويضـم املستشــفى، 

الصـــدمات الطارئـــة. ويعتقـــد النـــاجون وشـــهود العيــــان أن املستشـــفى ُقصـــف عمـــدًا مـــن قاعــــدة 
 بالصواريخ بإدلب ااخلاص يف أرحي ستشفى الاينامل بوأصي. نيو سعسكرية حكومية يف جبل قا

ـــر اهلجـــوم جنـــاح الطـــوارئ. ويف اليـــوم التـــايل، أي يف د. و 2012آب/أغســـطس  28يــوم   29مَّ
قامت القـوات احلكوميـة واملناصـرة هلـا باإلغـارة علـى املستشـفى ودمَّـرت املعـدات  ،آب/أغسطس

تلي الموعـات املسـلحة املناهضـة العـالج الطـيب ملقـالعاملني الطبيني وأتمتهم بتقدمي اب حترشتو 
مقـاتلي قام األطبـاء بعـالج إذا ”للحكومة. وأوضح أحد األطباء املوجودين أثناء اهلجوم قائًال: 

العــريف، حـّي وتعـرض مستشـفى السـعيد اخلـاص يف “. املقاومـة فـإ�م يعتـربون جـزءًا مـن املقاومــة
رًا يف ان املـدنيني واملقـاتلني علـى السـواء، لالسـتهداف مـر دير الزور، الذي يعاجل اجلرحـى مـمبدينة 

تشــرين الثــاين/نوفمرب مـن جانــب قــوات احلكومـة املتمركــزة علــى  26متوز/يوليـه و 19الفـرتة بــني 
إىل إصــابة العديــد مــن  اضــفاف �ــر الفــرات. ومت قصــف هــذا املستشــفى مخــس مــرات، ممــا أد

 بسبب ما حلقه من أعطاب.املرضى والعاملني الطبيني. وأُغلق املستشفى 

هلجــوم متضــافر. ومنــذ شــباط/فرباير،  درعــاتعرضــت املستشــفيات يف  2013ويف عـام  - 12
جاسـم تعرضـت املستشـفيات امليدانيـة داخـل املدينـة عـدة مـن وبعـد انسـحاب القـوات احلكوميـة 

 مــرات للقصـــف بالقنابــل والقصـــف اجلـــوي. وأضــطر األطبـــاء واملتطوعــون الطبيـــون العـــاملون يف
املستشفيات امليدانية إىل تغيري أماكنهم كل بضعة أيـام لتجنـب اسـتهدافهم. ومنـذ شـباط/فرباير 

البلد بصـورة مسـتمرة تقريبـاً، ممـا أدا إىل  درعاقصفت املستشفيات امليدانية يف طارق األسد يف 
مقتـل أطبــاء ومرضـى. ومــع اســتمرار هـذه اهلجمــات، اضــطرت املستشـفيات امليدانيــة حرفيــًا إىل 

 البيوت.  أقبيةالعمل حتت األرض واضطرت إىل العمل يف 

بـاهلجوم علـى مرافـق طبيـة.  هي األخرااملناهضة للحكومة  املسلحةوقامت الموعات  - 13
كتيبـة الفــاروق بــاهلجوم علــى املستشــفى مقــاتًال مــن   250قــام  2012نيســان/أبريل  14ففـي 

ية علـــى مدينــة محـــص. وبعــد مقاومـــة الــوطين يف جــورة الشـــياح يف إطــار عمليـــة هجوميــة عســكر 
علــى املستشــفى. ومل تتخـــذ اســتمرت عــدة أيــام مـــن القــوات احلكوميــة ســيطرت كتيبـــة الفــاروق 

الكتيبـة أي احتياطــات لتجنُّـب إصــابة املــدنيني أو محايـة املرضــى واجلرحـى أثنــاء اهلجــوم. وردت 
 نيسان/أبريل. 17القوات احلكومية بقصف جوي أدا إىل تدمري كبري يف املستشفى يوم 

هامجــــت الموعــــات املســــلحة  2013يف أواخــــر أيار/مـــايو  وقعــــت مــــؤخراً ويف حادثـــة  - 14
وتســببت يف إحـداث أضـرار جسـيمة. وقـال أحــد  درعـااملناهضـة للحكومـة املستشـفى الـوطين يف 

املستشفى إن جمموعته تعتقد بأنه كان هناك قرابة  هامجتاحلر اليت السوري أعضاء كتيبة اجليش 
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مريضـًا يف املستشـفى، وأ�ـم مجيعــًا ينتمـون إىل احلكومـة. وعنــدما صـدرت األوامـر بــاهلجوم  50
احلمايـة ومل يصـدر أي حتــذير ب يتمتَّــعأن املستشـفى بـعلـى املستشـفى، مل حيـتج أي مــن املقـاتلني 

 قبل اهلجوم. 
  
 تعريض المستشفيات للخطر -ثالثًا  

شـفيات إخفاقـًا يف اختـاذ مجيـع االحتياطـات يشـكِّل وضـع أهـداف عسـكرية داخـل املست - 15
املمكنـة حلمايـة املـدنني مـن آثـار اهلجـوم. وهــذه األفعـال تنتهـك أيضـًا االلتـزام األساسـي بــاحرتام 
ومحايــة الوحـــدات الطبيـــة. واســـتعمال املستشـــفيات خــارج وظيفتهـــا اإلنســـانية مـــن أجـــل القيـــام 

أو ختـزين األســلحة أو الــذخائر أو كنقــاط  األصــحَّاءو، مثـل إيــواء املقــاتلني دتضــر بالعــ بأعمـال
ضــياع محايتهـا وتعريضــها خلطـر اهلجــوم. رقابـة عســكرية أو دروع لألعمـال العســكرية يـؤدي إىل 

وقد يؤدي ذلك إىل منع تقدمي العالج الطـيب احملايـد وتعـريض املرضـى والعـاملني الطبيـني للخطـر 
املطــاف يولِّـد ذلــك أثـرًا خطــريًا علـى الوفــاء  وتديـد الوظيفـة اإلنســانية للمرافـق الطبيــة. ويف �ايـة

املشــرتكة بتــوفري الرعايـة للمرضــى واجلرحــى. وباإلضـافة إىل ذلــك، فــإن  3بـااللتزام مبوجــب املـادة 
 جنيف يقوِّض غرضها احلمائي. اتاإلخفاق يف احرتام شعار اتفاقي

 مدينـــة ، دخلـــت القـــوات احلكوميـــة املستشـــفى الـــوطين يف2011آذار/مــارس  22ويف  - 16
، وأخلت املستشفى من كل املوظفني الطبيني غري األساسـيني ووزَّعـت القناصـة علـى سـطح درعا

املستشــــفى املطـــــل علـــــى املســـــجد العمـــــري. ويف اليـــــوم التـــــايل، أطلقـــــت القناصـــــة النـــــريان علـــــى 
، حيـث أطلقـوا النـار 2013املستشفى الوطين حـىت أيار/مـايو  حيتلوناملتظاهرين. وظل القناصة 

املرضــى واجلرحــى الــذين حيــاولون االقــرتاب مــن مــدخل املستشــفى. وواصــلت قــوات األمــن علــى 
ود احلكومـة وحـدهم أو املــدنيني نـجأن أيضـًا احـتالل املستشـفى حـىت ذلـك التـاريخ، للتأكـد مـن 

هـم الـذين يتلقــون الرعايـة. ويف أواخـر أيار/مــايو  درعــامـن املنـاطق اخلاضــعة لسـيطرة احلكومـة يف 
 . درعاالقوات املسلحة املناهضة للحكومة املستشفى الوطين يف ، هامجت 2013

، احــتفظ األمــن 2012ومـع انســحاب القــوات احلكوميــة مــن جاســم يف شــباط/فرباير  - 17
وانتشــــرت ثـــــالث  2013نيســــان/أبريل  28العســــكري بالســــيطرة علــــى مستشــــفى أمـــــل حــــىت 

 عمله. أداء تمرًا يف دبابات على األقل يف فناء املستشفى ومع ذلك ظل املستشفى مس

مـن عـدة مستشـفيات. ويف منطلقـة ويف ُمحص قامت القـوات احلكوميـة بأعمـال عدائيـة  - 18
أنشــأت القــوات احلكوميـة نقطــيت تفتــيش عسـكريتني يف حمــيط مستشــفى  2018نيسـان/أبريل 

الرسنت. وبعد هجوم من مقاتلي املعارضـة احتلـت القـوات احلكوميـة املستشـفى ونشـرت األفـراد 
مل يعد  2012املستشفى. وحبلول تشرين األول/أكتوبر يف فناء لعسكريني والقناصة والدبابات ا
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إن ”بوســـع املرضـــى واجلرحـــى االقــــرتاب مـــن املستشـــفى خوفـــاً مــــن إطـــالق النـــار علـــيهم وقــــالوا 
علــى األقــل، احتلــت  2011. ومنــذ كــانون األول/ديسـمرب “املستشـفى أصــبح قاعــدة عسـكرية

، 2012كومية مواقع داخل املستشفى الوطين يف القصري بوالية ُمحص. ويف القوات املسلحة احل
املستشــفى.  اجتـاه أصـيب اجلرحـى واملرضـى الــذين يلتمسـون الرعايـة الطبيـة برصــاص القناصـة مـن 

كمـا مت أيضـًا اسـتهداف املـارة واملقيمـني بـالقرب مـن املستشـفى. وعنـدما بـدأت احلكومـة عمليـة 
نشــــرت الــــدبابات واملدفعيـــــة الثقيلــــة داخــــل املستشــــفى. ووضـــــع  2013القصــــري يف أيار/مــــايو 

القادر القناصة والدبابات وحامالت اجلنود املصفَّحة واملدفعية الثقيلة أيضًا حول مستشفى عبد 
ُمحـص. ويقـول موظفـو املستشـفى  مبحافظـةالـوعر  داخـل مبـىن املستشـفى يفالشـقفة العسـكري و 

الشــــياح يف  ةر و الـــوعر وجـــ نــــاحييتق اهلجمـــات علـــى الســـابقون إن املستشـــفى اســـُتعمل النطــــال
 .  2013أيار/مايو 

احــــتالل املستشــــفى الــــوطين يف احلفــــة،  2012منــــذ حزيران/يونيــــه  اإلفــــاداتوتصـــف  - 19
الـيت متركـزت علـى ، من جانب اجلنود واألفراد العسـكريني. واسـتهدفت القناصـة ةقيذاللمبحافظة ا

 العالج الطيب.على  احلصولومنعتهم من  سطح املستشفى كل من يقرتب من املستشفى

دير الــزور بـ، قامـت كتيبـة مـن جـيش سـوريا احلـر يف موحسـن 2012ويف أيلول/سـبتمرب  - 20
يف مدرسة أوَّلية ممـا عـرَّض املستشـفى امليـداين الواقـع يف املدرسـة العليـا الـاورة سكين بإقامة جممَّع 

املقـــاتالت اســـتهدفت الغــارات اجلويـــة مـــن أيلول/ســـبتمرب  29أيلول/ســـبتمرب و 9للهجــوم. ويف 
هــاتني املدرســـتني وتســبب ذلـــك يف أضــرار كبـــرية يف املستشــفى امليـــداين. وأثنــاء العمليـــة النفاثــة 

كـانون األول/ديسـمرب   20 - 18 يف الفرتةعلى حلفايا يف محاة  السوري احلراهلجومية للجيش 
رور احمليطـة باملستشـفى الــوطين نقـاط املــ الســوري احلـر، هامجـت كتيبـة أخــرا مـن اجلـيش 2012

 .هلااملستشفى الوطين قاعدة القوات احلكومية  توسيطرت على املستشفى. واستعمل
  
 استهداف العاملين الطبيين ووسائل النقل الطبية -رابعًا  

اسـتهداف العــاملني  هـويف العنـف املسـلح يف ســورية  سـوءاً أكثـر االجتاهــات أحـد كـان  - 21
يف جمال الرعاية الصحية. فقد تعرَّض سائقو سيارات اإلسعاف واملمرضات واألطباء واملتطوعون 

واالحتجــــاز غـــري القــــانوين واالختفـــاء. وكانــــت القـــوانني املناهضــــة  عتقـــالالطبيـــون للهجــــوم واال
عونــة الطبيـــة إىل قــد تضـــمَّنت بالفعــل جتــرمي تقــدمي امل 2012متوز/يوليــه  2لإلرهــاب الصــادرة يف 

الـــدويل القاعـــدة الــيت يتضـــمنها القــانون اإلنســـاين  21و 20و 19املعارضــة. وتنتهـــك القــوانني 
العـريف بأنــه ال جيـوز بــأي حـال مــن األحــوال معاقبـة أي شــخص لقيامـه بأنشــطة طبيـة تتفــق مــع 

 األخالقيات الطبية بغض النظر عن الشخص املستفيد من هذه األنشطة.
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قامت القوات احلكومية مبوجة من  2011من نيسان/أبريل إىل حزيران/يونيه  يف الفرتةو  - 22
مخسة أطبـاء يعملـون  قلاعتُ ضد املهنيني الطبيني يف دمشق. ويف نيسان/أبريل،  عتقالأعمال اال

املخــــابرات يف مستشـــفى الفـــتح ومستشـــفى املواســـاة اجلــــامعي بعـــد أن رفضـــوا االمتثـــال ألوامـــر 
عالج للمتظاهرين املصابني. وتعرض ثالثة أطباء للتعذيب يف االحتجاز العسكرية بعدم تقدمي ال

عضـمية وعذبتـه املبرات القـوات اجلويـة. وألقـت القـوات األمنيـة القـبض علـى صـيديل يف الـدا خمـ
اســتدعي طبيبــان يعمــالن يف  2011بعـد اتامــه بتقــدمي العــالج للمحتجـني. ويف حزيران/يونيــه 

يف كفــــر سوســــة حيــــث مت  291األمــــن العســــكري رقــــم  مستشــــفى تشــــرين العســــكري إىل فــــرع
ــا واســتجوابما عــن األنشـــطة اجلاريــة  ملتظــاهرين وتعرضـــوا لســوء املعاملــة. وبعـــد لــدعم ااحتجاـز

 قامت إدارة اخلدمات الطبية بتسرحيهما من اخلدمة.  اإلفراج عنهما

بسـبب تقـدمي  قسـراً العاملني الطبيني  فاءخوإنفاذ القانون بإ املخابراتوقامت وكاالت  - 23
وحـــىت أوائـــل عـــام  2011دي املعارضـــة. ومنـــذ حزيران/يونيــه يـــالعــالج ملـــن يعتقـــد أ�ـــم مــن مؤ 

قامــت دوائــر األمــن احلكوميــة باإلغــارة علــى مستشــفى بــاب الســباع الــوطين يف محــص  2012
يف وقــــت مــــن ”األطبــــاء واملمرضــــات. وأوضــــحت إحــــدا املمرضــــات قائلــــة:  اعتقــــالوقامـــت ب

، قامت القـوات احلكوميـة مبوجـة 2012وأثناء عام “. بق أي طبيب يف املستشفىاألوقات مل ي
التـابع  زرزورالـيف مستشـفى  اهليئة الطبية العاملـةمن االعتقاالت واإلعدامات بدون حماكمة ضد 

ثالثـة  اعتقـالقامـت اسـتخبارات القـوات اجلويـة ب 2012. ويف حزيران/يونيـه يف حلب للمقاومة
، 2012ويف متوز/يوليـه  .ستشفى. وبعد ثالثة أيـام اكُتشـفت جثـثهم حمرتقـةمهنيني طبيني يف امل

. ويف كـانون األول/ديســمرب زرزورالــاختفـى الـدكتور نــور مكتـيب أحــد كبـار األطبــاء يف مستشـفى 
يف تشـرين األول/أكتـوبر  زرزورعثر عليه ميتـاً. واختفـى مسـاعد جراحـة مـن مستشـفى الـ 2012
اختفـى طبيـب التخـدير مـن املستشـفى يف  2012ل/ديسـمرب . ويف منتصـف كـانون األو 2012

 .إىل بيته من حلب تهنقطة تفتيش حتت سيطرة احلكومة يف طريق عود

جنــود الفرقـــة السادســة طبيبــًا أثنـــاء قيامــه بعــالج املرضـــى يف  اعتقــل 2012ويف أوائــل  - 24
كــان  اً بيبـالقـوات احلكوميــة ط اعتقلــت 2012دلــب. ويف شـباط/فرباير إمستشـفى حكـومي يف 

 2012حزيران/يونيـه  28جنود جـيش سـوريا احلـر يف مستشـفى ميـداين يف الالذقيـة. ويف يعاجل 
أثنــاء اســتجوابا  يواحتجــاز ممرضـة وتعريضــها لتعــذيب نفسـ اعتقــالقامـت الشــرطة يف دمشـق ب

 املرضى الذين قامت بعالجهم. للحصول على معلومات عن

ص الــذين حيصـلون علــى العـالج يف املستشــفيات ويف كثـري مــن األحيـان يواجــه األشـخا - 25
ا هلم الرعاية و أمساء ومواقع املستشفيات واألطباء الذين وفر  ملعرفةواالستجواب  عتقالامليدانية اال

يف نيســــان/أبريل  درعــــايف  وفــــق مـــا مت تســــجيلهالطبيـــة. وأدا ذلــــك إىل القــــبض علـــى األطبــــاء 
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ن قـــوات األمـــن احلكوميــة تبحـــث عـــن إقيــل  2013و 2012. ويف عـــامي 2011ومتوز/يوليــه 
قيامهم بتـوفري الـدعم للمعارضـة. وبعـد عمليـة لأطباء يعملون يف املستشفيات امليدانية يف محص 

قـــام مقـــاتلو امليليشــــيات  2012ذقيـــة يف حزيران/يونيــــه الالقـــوات الربيـــة احلكوميــــة يف احلفـــة بال
 وفة.كمسجد قرية الزن منالذي يعمل احلكومية بقتل طبيب يعمل يف املستشفى امليداين 

اإلمـــدادات الطبيــة. ففـــي  بتوصــيلمــون و أيضــًا اســـتهداف األشــخاص الـــذين يق جــراو  - 26
ذكرت األنباء أن قوات األمن احلكومية وضعت اسم صيديل أنشأ عيادات  2012آذار/مارس 

ويف إســـــعاف يف إدلـــــب يف قائمــــــة املطلـــــوبني باعتبــــــاره إرهابيـــــًا وعضــــــواً يف املعارضـــــة املســــــلحَّة. 
أوقــف ضــباط نقطــة تفتــيش حكوميـة يف عثمــان حبمــص ســيارة إســعاف  2012آب/أغسـطس 

خـذ سـائق سـيارة اإلسـعاف إىل إحـدا دوائــر تقـوم بتوصـيل إمـدادات طبيـة وقـاموا بتفتيشــها. وأُ 
جثتـه وعليهـا آثـار إصـابات كبـرية  درعـا. وبعد أسبوعني سلَّمت املستشفى الـوطين يف املخابرات

 د.تدل على تعذيب شدي

السوري، العريب سورياً من متطوعي اهلالل األمحر  20ومنذ بداية النزاع ُقتل على األقل  - 27
ويف بعض احلاالت كان ذلك برصاص القناصة، أثناء مساعدة اجلرحى أو توصيل مواد اإلغاثة. 

تعرضــت  2011أيلول/ســبتمرب  7عشــرات آخــرين واحتجــازهم. ويف  اعتقــالوقامـت احلكومــة ب
املـدنيني اجلرحــى للهجــوم جبـوار نقطــة تفتــيش  كانـت تنقــلاف تابعـة للهــالل األمحــر  سـيارة إســع

حكوميـــة يف احلامديــــة، حبمــــص، ممــــا أدا إىل مقتــــل مســـاعد طــــيب وإصــــابة ثالثــــة آخــــرين. ويف 
عملهـا علـى عـن السـوري يف أعـزاز حبلـب العريب وحدة اهلالل األمحر  توقفت، 2012أيار/مايو 

ان القناصة املستمرة يف أثناء حماولتها إخالء اجلرحى. ويف أيار/مـايو اجلبهة بعد أن عانت من نري 
قتـل أحـد متطـوعي  2012ويف متوز/يوليـه أيضًا تعرض مكتب اهلالل األمحر يف أعزاز للقصف. 

، بينمـا كـان درعااهلالل األمحر برصاص القناصة بالقرب من مسجد عبد العزيز ناحية احملطة يف 
النـار علــى أطلـق أحـد قناصــة احلكومـة  2012آب/أغســطس  24ويف يقـوم بواجبـات إنسـانية. 

القناصة على بُعد  ي. وكان جنددرعاممرض تابع للهالل األمحر بالقرب من املسجد العمري يف 
أن يـــرا الـــزي اخلـــاص بــاملمرض وشـــعاره املميـــز. ويف أوائـــل أيلول/ســـبتمرب  يســـتطيعو مــرت  200

ن مبدينـــة حلــب النـــار علـــى أحـــد عمـــال الطـــوارئ ، أطلــق أحـــد القناصـــة يف ناحيـــة امليـــدا2012
الطبيـني الـذي كـان يرتــدي الـزي الطـيب الكامــل وحيمـل حقيبـة طبيـة عليهــا شـعار اهلـالل األمحــر. 

استولت القوات احلكومية على سيارة إسـعاف للهـالل األمحـر يف جـوبر  2013ويف آذار/مارس 
رتدي الزي الذي حيمل شـعار اهلـالل ومجيعهم ي ،العاملني بسيارة اإلسعاف اعتقالومت بدمشق. 

 أيام. 10األمحر، واحتجازهم لدا الدوائر األمنية ملدة 



 A/HRC/24/CRP.2 
 

10 GE.13-xxxxx 
 

أطبــاء بـال حــدود.  تــديره منظمـةومـؤخراً، قتــل جـراح ســوري يعمـل يف مستشــفى حبلـب  - 28
 . وكان يقوم بعالج ضحايا النزاع.2013أيلول/سبتمرب  3وعثر على جثته يوم 

 العـاملنيبوضـوح إىل أن القـوات احلكوميـة تتعمـد اسـتهداف  ويشري هذا النمط الثابـت - 29
فوق عسكري مـن خـالل حرمـان املعارضـة ومـن يعتـربون داعمـني للمعارضـة تالطبيني الكتساب 
طبيــة يف حالــة اإلصــابة. ويف حـني تســتمر احلكومــة يف مضــايقاتا السـاعدة املمـن احلصــول علــى 

بســبب مغـــادرة  2013يبــدو يف عــام ســر فيمــا احنذلــك  إّال أنواســتهدافها للمــوظفني الطبيــني 
 عدد كبري من األطباء البالد أو قبوهلم التقييدات اليت تفرضها القوات األمنية على املستشفيات. 

وترك أطباء آخرون املناطق الواقعة حتت سيطرة احلكومـة وحـاولوا كفالـة اسـتمرار الرعايـة  - 30
ضــة. ومــع ذلــك، توجــد مؤشــرات متزايــدة علــى أن الطبيــة يف املنــاطق الواقعــة حتــت ســيطرة املعار 

هــي األخـــرا العــاملني الطبيــني. ففـــي  تراعــيبعــض الموعــات املســلحة املناهضـــة للحكومــة ال 
، مت احتجاز الطبيب املشرف على مستشفى ميـداين يف مشـال مدينـة 2013أواخر نيسان/أبريل 

يف املستشـفى، وأصـر علـى أن حلب على يد أفراد من جبهة النصرة بعد أن رفـض تعليـق رايـتهم 
 املستشفى مكان حمايد. واحتجزت جلنة الشريعة هذا الطبيب لعدة أيام. 

قت اللجنة حالـة واحـدة اسـتهدفت فيهـا إحـدا جمموعـات املعارضـة املسـلحة سـيارة ثوو  - 31
عنـدما هــاجم مقــاتلون مـن كتيبــة محــد  2013آب/أغســطس  16إسـعاف. وحــدث ذلـك يــوم 

عاف تابعــة للهـــالل األمحــر الكـــردي يف احلســكة، وقتلـــوا املــريض وســـائق عبــد اجلليـــل ســيارة إســـ
السـيارة واملسـاعد الطــيب. وقبـل إطـالق النــار علـى ســيارة اإلسـعاف الـيت حتمــل عالمـات واضــحة  

 .رباسيةدال -كان املقاتلون قد استهدفوا السيارة جبهاز تفجري يدوي الصنع يف طريق العني 
  
 ة وسوء المعاملةالتدخل في الرعاي -خامسًا  

واحتجـــاز اجلرحـــى يف املرافـــق الطبيـــة بـــزعم أن اجلــــروح  اعتقـــالقامـــت القـــوات األمنيـــة ب - 32
النامجة عن طلقات الرصاص أو الشظايا متثل دليًال على املشاركة يف أنشـطة املعارضـة. والصـياغة 

اإلبــالغ تســمح بتطبيقهـا بطريقــة تتطلـب مــن األطبـاء  19مــن القـانون  10الفضفاضـة للمـادة 
عـن املرضــى يف مجيــع احلــاالت، وهــو مــا يتعــارض مــع إصــرار القــانون اإلنســاين الــدويل علــى أن 

األشخاص العاملني يف األنشطة الطبية ال يرغمون على أداء أفعـال أو القيـام بأعمـال تتنـاقض ”
عـدة ويف “. األخالقيات الطبيـة أو القواعـد الطبيـة األخـرا املصـممة لفائـدة اجلرحـى واملرضـىمع 

. ويف حمافظـات عتقـالحاالت، رفض املوظفون الطبيـون معاجلـة أشـخاص خوفـًا مـن تعرضـهم لال
دلـب والالذقيـة منعـت القـوات احلكوميـة تقـدمي إومحـص و  هودير الزور ومحا درعاحلب ودمشق و 

العـالج للجرحـى واملرضــى علـى أسـاس طــائفي أو سياسـي. وقـد أصــبحت الرعايـة الصــحية ذات 



A/HRC/24/CRP.2  
 

GE.13-xxxxx 11 
 

خيتـارون عـدم التمـاس املسـاعدة الطبيـة  حيتـاجون إليهـان ممـأن الكثـريين  رجـةدطـابع عسـكري إىل 
أو االحتجـاز أو التعـذيب أو القتـل. ومـن خـالل مثـل هــذه  عتقـاليف املستشـفيات خوفـًا مـن اال

 التدابري تعمَّدت احلكومة عرقلة جهود املرضى واجلرحى للحصول على املساعدة.

استغالل الرعاية الطبيـة لـدعم أهـدافها االسـرتاتيجية إىل القوات احلكومية  وعندما تعمد - 33
 إفــادات متطابقـــةقســوة بالغــة ضـــد املرضــى واجلرحــى. وســجلت اللجنــة  متــارسوالعســكرية فإ�ــا 

تغطـي فـرتة النـزاع وتتحـدث عـن سـوء معاملـة األشـخاص يف املستشـفيات العسـكرية وتعــذيبهم. 
لعسكرية وخمتلف الوكاالت األمنية يف استعمال وهناك أدلة قوية على التواطؤ بني املستشفيات ا

 التعذيب.

قام ضـباط األمـن، وأحيانـًا مبشـاركة  2011ويف الفرتة بني نيسان/أبريل وآب/أغسطس  - 34
بضرب األشخاص املوجودين يف جناح صدمات الطوارئ يف مستشفى تشرين  ،الطبيني العاملني

ذه مـن احملتجـني الـذين أصـابتهم قــوات العسـكري بدمشـق. وكـان معظـم ضـحايا سـوء املعاملــة هـ
 احلكومة.

ويوجــــد يف مستشــــفى حلـــــب العســــكري جنـــــاح لالحتجــــاز يشــــرف عليـــــه فــــرع األمـــــن  - 35
العســـكري يف حلـــب. ويقـــول األطبــــاء واملوظفـــون الطبيـــون الســــابقون الـــذين كـــانوا يعملــــون يف 

ن املرضى إ 2012 وكانون األول/ديسمرب 2011املستشفى يف الفرتة بني تشرين الثاين/نوفمرب 
د ة من جانب ضباط األمن وكانوا يقيدون إىل األسرَّ  ةيف هذا القسم كانوا خيضعون حلراسة مشدَّ

 العينني. وكان أفراد األمن يعملون كوسطاء بني املريض والطبيب ويف كثري من األحيان يبمعصو 
 مينعون الرعاية الطبية كوسيلة تكتيكية للتعذيب واالستجواب.

تصـــف املعاملـــة  متطابقــةالطبيــون بـــأقوال  العـــاملونواألطبــاء و  الســـابقون املرضــى أدىلو  - 36
دمشــــق. وتشــــري هـــــذه بة ز يف املــــ 601تشــــفى العســـــكري رقــــم ساملقلقــــة ضــــد األشــــخاص يف امل

ســـوء املعاملـــة. ومنـــذ عـــام ممارســـة لمســـاعدة يف لإىل اختيـــار بعـــض املهنيـــني الطبيـــني  اإلفـــادات
القوات اجلوية واإلدارة  خمابراتالعسكرية و  املخابراتري و ، كانت وحدات األمن العسك2011

األمنيـة يف الفرقـة الرابعـة للجــيش السـوري واحلـرس اجلمهـوري ينقلــون احملتجـزين إىل أجنحـة أمنيــة 
منفصـــلة داخـــل املستشــــفى. وكـــان احملتجـــزون، مبــــا فـــيهم األطفـــال، يتعرضــــون للضـــرب واحلــــرق 

اإلصــابات السـابقة. وتعــرض كثــري مــن إيــذاء مــد تعبأعقـاب الســجائر وخيضــعون للتعــذيب مـع 
 املرضى للتعذيب حىت املوت يف هذا املرفق.

من مستشفى عبد القادر الشقفة العسكري يف الوعر، حبمص،  إفادات متطابقةوتشري  - 37
 2011إىل أن ضباط األمن كانوا يعذبون األشخاص املنقـولني للعـالج الطـيب مـن نيسـان/أبريل 

. وكانـت األوامـر تصـدر لألطبــاء لإلبقـاء علـى الضـحايا أحيـاء لكــي 2012 حـىت أيلول/سـبتمرب
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معصـويب ة ألسـرَّ اإىل  يقيـدونميكن مواصلة استجوابم. ويصف شهود العيان كيف كان املرضـى 
 من الغذاء واملاء وخيضعون ملعاملة قاسية.األدىن وحيصلون على احلد  األعني

  
 الخالصة -سادسًا  

بـــة كبـــرية ويســـبب زيـــادات هائلـــة يف  يــؤدي العنـــف ضـــد - 38 الرعايـــة الصـــحية إىل آثـــار مركَّ
الوفيات بني املرضى واجلرحى. ويؤدي تعطل اخلدمات الطبية أثناء احلرب إىل آثار غـري متناسـبة 
علــى الشـــرائح الضــعيفة مـــن الســـكان، مثــل األطفـــال دون ســـن اخلامســة واألمهـــات املرضـــعات 

تفــاقم معانـــاة هــؤالء األشـــخاص بســـبب تويف ســـورية،  ذوي اإلعاقـــة وكبــار الســـن.األشــخاص و 
رير الســـابقة للجنــة توثيقــًا لكيفيــة قيــام القــوات احلكوميـــة اســلوك أطــراف النــزاع. وتتضــمن التقــ

والموعـات املسـلحة املناهضـة للحكومـة باسـتخدام حـرب احلصـار ومنـع مـرور املعونـة اإلنســانية 
مـدادات الطبيــة. وهــذه األســاليب تولِّــد عواقــب والضـرورات األساســية، مبــا يف ذلــك األدويــة واإل

طويلــة األجــل علـــى قــدرة التمعـــات بأكملهــا علــى عـــالج املشــاكل املتصـــلة بــاحلرب ومشـــاكل 
 الرعاية الصحية املزمنة. 

نه إنروا و وقد تفتت نظام الرعاية الصحية يف سورية على جانيب خطوط النزاع. وتقول األ - 39
مستشفى  26 منها ،مانية والثمانني يف البلدستشفيات العامة الثمستشفى من امل 32مت إغالق 

يف حلب ودمشق ومحص ودير الزور، وهي احملافظات األربع اليت تأثرت أكثر من غريها بـالنزاع. 
يف املائــة مــن األطبـــاء قــد غــادروا البلـــد.  15-10أن  2013وأبلغــت احلكومــة يف آذار/مـــارس 
مرجتـل ال نظـام نظـام الرعايـة الصـحية إىل حـد كبـري وحـل حملـه  ويف املناطق املتنازع عليها، توقـف

يكفـي بــالغرض، ويتعــرض دائمــًا لتهديــد اهلجــوم مـن القــوات احلكوميــة. أمــا املستشــفيات الــيت 
 سيطرة احلكومة فإ�ا تفتقر يف كثري من األحيان إىل احلياد. حتت ظلت تعمل 

واجلرحى واملرضى مستغلة احتيـاجهم  وقامت القوات احلكومية باالعتداء على الضعفاء - 40
الطبيــة واســتعمال املراكـز إىل املعونـة الطبيــة لـدعم أهــدافها العسـكرية. ومــن خــالل اهلجـوم علــى 

املستشفيات كقاعدة للعمل العسكري واستهداف املوظفني الطبيني والتداخل مع املرضى الـذين 
ــقةمنسياســة بـــذلك يتلقــون العــالج، فــإن القـــوات احلكوميــة تواصــل  عـــن املعونــة الطبيــة  ملنـــع سَّ

ألشـخاص الـذين ينتمـون إىل املعارضـة املســلحة أو يشـكلون جـزءًا منهـا. وكانـت اجلهــود األوىل ا
فاء الطـــابع اإلنســـاين علـــى احلـــرب تركـــز علـــى محايـــة املرضـــى واجلرحـــى واألشـــخاص الـــذين ضــإل

كومة السورية منذ عام يقدمون الرعاية هلم. ويتضح من احلوادث واألمناط املسجلة أن أعمال احل
 . واستهتارًا به ذا املبدأ األساسيهلخيانة متثل وحىت اآلن كانت  2011
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تثري م الموعات املسلَّحة املناهضة للحكومة ضد املستشفيات و هلج املوثَّقةواألحداث  - 41
اصـة وإخفاقـًا يف قلقًا خطرياً، نظرًا أل�ا تثبت استهتارًا مبركز املرافق الصحية اليت تتمتع حبمايـة خ
 مراعاة االحتياطات لتجنب وقوع ضحايا بني املدنيني ومحاية املرضى واجلرحى.

املتعلقة ) A/HRC/24/46وتؤكد جلنة التحقيق بشأن اجلمهورية العربية السورية توصياتا ( - 42
ف النـزاع ضرورة كفالة محاية املـواطنني واالمتثـال للقـانون اإلنسـاين الـدويل. وجيـب أن حيـرتم أطـراب

للمرافــق الطبيـــة واملـــوظفني الطبيــني. وتناشـــد اللجنــة احلكومـــة الوفـــاء  الــيت تتـــاحاحلمايــة اخلاصـــة 
بالتزاماتـا مبوجــب القــانون الــدويل حلقـوق اإلنســان مــن أجــل كفالـة احلــق يف الصــحة، وهــو حــق 

التمييـز واملسـاواة يرتبط ارتباطًا وثيقًا ال انفصام له باحلقوق يف احليـاة والكرامـة اإلنسـانية وعـدم 
 وحظر التعذيب وسوء املعاملة. 
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