
 
 
 
 
 
 

  ...كاثرات تتالصراعات واألزم
 الھجمات على الرعاية الصحية في العالم

 
 إلى العنف ضد الرعاية الصحية يٍ عالممْيٍل في  فاقعمثالٌ  :سوريا

 
على يد الجيش، من دماٍر شديد نظامھم الصحي ب معاناة السوريين مما لحقاستمرار  مع –-٢٠١٥أيار مايو/ ٢٠نيويورك، 

 العاملون في المجال الصحي إذ ُيستھَدفُ . اتمالرعاية الصحية في العالم من ھجبما تتعرض له  ھم اھتماماً متزايداً وضعُ  بَ لَ جَ 
دة في أوضاع الصراع واالضطرابات المدنية، مقيِّ  ريعاتٍ بتشعنف وأعماِل بانتظام ب المرافُق الصحية وُتستھَدفُ والمرضى 

ھا اليوم منظمة أطباء من أجل للھجمات الواقعة على الرعاية الصحية نشرتْ  عالمية تفاعلية على اإلنترنت خارطةحسب ھذا ب
 .)PHR( حقوق اإلنسان

 
 مُ مح العالَ ءة، سَ بكفاعليھا  في الردِ  هھذه الھجمات تصدم الضمير. وبفشلإّن للمنظمة، "، المديرةُ التنفيذية كاي-ماكقالت دونا و

كان المشروعة التي  ت ھذه الھجمات غيرُ أدوقد بالذات بدل أن ُتحَمى.  الطبيةُ  فيه الرعايةُ  ستھَدفُ تُ ٍر جديد أن يسود، لمعيا
 ن طلبَ يخشوْ  صاروامن الرعاية الكافية و الناسُ  رم، فحُ نظم الرعاية الصحيةظم من األع مالقس ذھابِ لى إھا يمكن تجنبُ 
 المساعدة."

 
التي وقعت على العاملين في المجال الطبي وعلى المرضى  ة أطباء من أجل حقوق اإلنسان الھجماتِ منظمٍ  ن خارطةُ بيِّ تُ 

بلداً تشھد  ٢٠ ة فيعلى الرعاية الصحي الحاكم التي وضعھا النظامُ  القيودَ كذا المواصالت الطبية، و الطبية ووسائلِ  والمرافقِ 
 ً ل قوات األمن بَ من قِ  منھجيعن استھداٍف  الناجمةُ  –ھذه الھجمات  تؤديأو اضطراباً سياسياً أو أزمًة وطنية.  صراعاً مسلحا

 أو ارتيابٍ الصراع،  ظروفبالمرافق المدنية في  استخفافٍ أو حرب،  م ھذا التكتيك كسالحِ ستخدِ التي تَ المسلحة  والجماعاتِ 
 المعايير الدولية. ھُتكوتَ  عن الناس إلى منع المعالجة –حليين الم سكانالفي 

 
م تقديَم الرعاية جرِّ الذي يُ  التشريععلى الرعاية الصحية العنَف المادي إلى  يتخطى االعتداءُ في سوريا وبورما وتركيا، 

ً لفئٍة  ،الصحية  أدت ھذه السياسات إلى فقدان األمان لدى األطباء والجماعات التي تقدم المساعدةَ وقد من السكان. معينة عقابا
كما في  بالجملة ولالحتجاز والتعذيب ،تركياكما في  ،قانونية وغراماتٍ  صار ھؤالء يتعرضون التھاماتٍ  بعد أن، الطبية
 ھذا البلد.في ان لرعاية الصحية لبعض فئات السكفي اونقٍص شديد  ،سوريا

 
ً اليوم خارطة منظمة أطباء من أجل حقوق اإلنسان يأتي نشُر   تحالفِ ‘و ’ھيومن رايتس واتش‘لمنظمة  تقرير نشر معمتزامنا

ً منھا الزدياد حدِة الشرور و. منظمة الصحة العالميةفي االجتماع السنوي لوزراء صحة  ’حماية الصحة في الصراع إدراكا
ناشدت فيه  2014متحدة قراراً في ديسمبر أصدرت الجمعية العامة لألمم ال بي،العاملون في المجال الط يتعرض لھاالتي 

  انقطاع. بالالدول أن تحمَي العاملين في مجال الصحة. ومع ذلك، استمرت االنتھاكات 
 

الدولية في منظمة أطباء من أجل حقوق اإلنسان، إنه "يجب على وزراء الصحة في  السياسةِ  قالت سوزانا سيركين، مديرةُ 
اتخاُذ و ،بھذه االنتھاكات الفاضحة للقانون اإلنساني الدولي وقانون حقوق اإلنسان ترافُ اجتماعھم ھذا األسبوع بجنيف االع

 مرتكبيھا أمام القانون." ھا ومساءلةِ لوقفِ  إجراء
 

والعاملين في المجال الطبي كسالٍح منھجي  على المرافق الطبية ئد الستخدام القوات الحكومية الھجومَ الرا سوريا ھي المثالُ 
ُيقَتل ، كان ٢٠١٤ فخالل. لدعِمھم المفترض لجماعات المعارضة من الوصول إلى الرعاية الطبية الحرمانلمعاقبة المدنيين ب

حقوق لمنظمة أطباء من أجل  ظھر بحثكما يُ في المتوسط، بسوريا، مشفًى  أيامٍ  أربعةِ  كلِ في وُيقَصف  طبيب ل يومٍ كفي 
ً على مرافقَ  14قت المنظمة ، وثّ ٢٠١٥ اإلنسان. وفي نيسان  وھو أكبرُ  –عاملين طبيين بسوريا  سبعةِ  قتلَ مطبية و ھجوما

  .٢٠١٢ واحد منذ أيلول قتالت يقع في شھرٍ المَ ومن الھجمات  عددٍ 
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 لمكافحة اإلرھاب، إلى خلق وضعٍ غامض الموجھة، وتشريٌع  الموجھة وغيرُ  الھجماتُ  كاي "في سوريا، أدتِ -وقالت ماك
يذھبون إليه لتلقي الرعاية الصحية.  مكانٍ  بال السوريين كَ رَ تَ الطبية محفوٍف بالمخاطر للعاملين في مجال الصحة والمساعدة 

يتحملون المدنيين  آالفَ  ما َجَعلَ قرارات األمم المتحدة، ل تام تجاھلٍ  في ظلتحت الحصار قابعاً  السوري يظل الشعب مافيھذا، 
 ".العبَء األكبَر للكارثة

  
االنتقامية على السكان المدنيين شائعة في بلداٍن  الھجماتِ  منظمة أطباء من أجل حقوق اإلنسان أنّ  خارج سوريا، وجدتْ 

ً أخرى، تواجه كلُ  ً مسلحا ً سياسياً. فكثيرٌ  ھا صراعا  طالبان،ك –المتشددة  من الجماعات الثائرة أو الجماعاتِ  أو اضطرابا
في  ضالعةٌ  –)، بين جماعاٍت أخرى FARC( ومالي، والقوات المسلحة الثورية الكولومبيةوالدولة اإلسالمية، والشباب الص

 انتقامية من سلٍب ونھٍب وقصف للمرافق الطبية وخطٍف وقتل للعاملين في المجال الطبي للشك في والئھم. ارتكاب أعمالٍ 
   

تقديم العالج الطبي عامَل خطر بحد ذاته. ففَِرُق التطعيم ضد شلل األطفال بباكستان كانت  وفي بعض البلدان، أصبح مجردُ 
 ٢٠١٤ قتيالً في صفوفھا في العام ٤٢ من طالبان، ما ترك تتعرض بانتظام للھجوم والخطف والتعذيب والقتل على يد أفرادٍ 

تھدد مساحاٍت واسعة من نيجيريا، ھاجمت ھي أيضاً َفَرَق التطعيم ضد شلل  مية التيكذلك بوكو حرام، الجماعة اإلسالوحده. 
 راليون طواقَم ومرافَق طبية.وباء إيبوال بغينيا وليبيريا وسيأزمة  من األطفال. وبالمثل، ھاجم مواطنون غاضبون وخائفون

 
لھذه  اكتفت بوضع خارطةو الصحيةنماط الھجمات على الرعاية سعت منظمة أطباء من أجل حقوق اإلنسان لتوثيق أوقد 

ً التي أو و/واسعة على الرعاية الصحية ال فيھا الھجماتِ  السلطاتُ  جِ الھجمات في البلدان التي لم تعالِ  لتقديم تشكل تھديداً حقيقيا
التي وقعت على العاملين في المجال الطبي أثناء قيامھم  المنظمة سوى الھجماتِ  لم توثقِ  كما. بشكٍل محايد الصحيةِ  لرعايةِ ا

طبي. وكانت تعتمد في توثيقھا على  فت ھؤالء العاملين بالذات لما يقومون به من عملٍ ھدَ التي استَ  بعملھم الطبي أو الھجماتِ 
 خمس لغات.مستقلة غير حكومية ب من مصادرَ إليھا  المرسلةِ ما ال يقل عن سبعة أنواع مختلفة من التقارير 

 
### 

 

عمال األوالطب لوقف  م العلمَ ستخدِ ھا نيويورك تَ مقرُ  ةعافَ دم ھي منظمةُ  )PHR( منظمة أطباء من أجل حقوق اإلنسان
  .ة المزيد عن المنظمةلمعرفالخطيرة لحقوق اإلنسان.  الوحشية الجماعية واالنتھاكاتِ 

 
 مالحظة للمحررين:

لديھا و. بلداً  15إلى المجتمع الطبي في أكثر من  ةَ الموجھَ  وثقت منظمة أطباء من أجل حقوق اإلنسان االنتھاكاتِ سنةً تقريباً،  ٣٠ خالل
ھا المنظمة للھجمات على الرعاية التي وضعتْ  الخارطة العالميةإدراج  كمالعربية واإلنجليزية والفرنسية. يمكنيتحدثون  باسمھا ناطقون

عنوان الموقع التالي في  وإلدراج الخارطة في موقعكم، أدرجوا الرمزَ وإيراد رابط إلى الموقع اإللكتروني للمنظمة.  كر المصدرالصحية بذِ 
 :HTMLاألنترنت  على
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