
	

ن  أجل حقوق االنساأطباء من     
 

                                                                                                                استخدام العلوم و الطب
                                                                                                       لوقف انتھاكات حقوق االنسان 

	
	
	

 الدعوة للسماح لذوي المھن الصحیة من سوریا بممارسة المھنة
 

یجب ان یولوا انتباھا وأولویة للنظام الصحي المنھارفي ان قادة العالم المجتمعین في لندن لمعالجة ازمة الالجئین السوریین 
البالد و ذلك عن طریق خلق آلیات تمكن آالف المھنیین الطبیین السوریین النازحین من ممارسة المھنة مؤقتا في البلدان التي 

                                                                                                     المجاورة و التي الذوا بالفرار الیھا.
 
 

 الرعایة الصحیة في سوریا في أزمة : الحقائق
 

، شنت الحكومة السوریة ھجوما شامال على مواطنیھا، مستھدفة المدنیین و البنى  2011منذ منتصف شھر مارس/آذار 
التحتیة المدنیة في حملة قاسیة و طویلة األمد لسحق المعارضة. على مدى السنوات الخمس الماضیة قامت منظمة أطباء من 
أجل حقوق االنسان (PHR) بتوثیق ارتفاع مذھل في القصف المتعمد لألھداف غیرالعسكریة كالمستشفیات و العیادات 
الصحیة، و قامت بادانة استعمال األسلحة العشوائیة كالبرامیل المتفجرة و األسلحة الكیمیائیة التي تنشر الرعب و تسبب 

                                                                                                                          اصابات جسیمة. 
كل ھذه الھجمات ھي مدمرة و قاتلة. لكن تدمیر البنیة التحتیة للرعایة الصحیة یحمل على وجھ الخصوص عواقب واسعة 

ة فحسب، بل إنھ أیضا یحرم النطاق و طویلة األمد.إن ھجوم الحكومة السوریة غیر المسبق ال یعطل المساعدات الطارئ
مجتمعات بأكملھا من الرعایة الصحیة الروتینیة و األساسیة و یھدد قدرتھا على البقاء على قید الحیاة . حین یدرس مجتمع 
المانحین الدولیین احتیاجات سكان سوریا المحاصرین، فإن حمایة مقدرة سوریا على إعادة بناء نظام الرعایة الصحیة یعد 

                                                                   أھم االستثمارات العاجلة التي ھي في أمس الحاجة إلیھا.واحدا من 
 

 "یجب أن تكون آمناً حتي تتمكن من إنقاذ اآلخرین...إذا قتلت الطبیب أو دمرت المستشفي ، فإن الدواء الیستطیع أن یفید أحدا"
  ولیة في مسنشفى للطوارئ بحلب.طبیب أخصائي مسالك ب

 
منذ  بدایة الصراع، تعرض األطباء، و الممرضون و غیرھم من ذوي المھن الصحیة السوریون، لھجمات ال ھوادة فیھا فیما 
أصبح ما یعد أسوأ ھجوم على الرعایة الصحیة شھده العالم على اإلطالق. حتى اآلن، وّثقت منظمة أطباء من أجل حقوق 

من العاملین في الرعایة الصحیة قد أُطلق النار علیھم، أو ُعذبوا حتى الموت ، أو قُتلوا  700) أن أكثر من PHRاالنسان (
،  2015تشرین الثاني و حتى نھایة نوفمبر/  2011بشكل أو آخر خالل الصراع السوري. في الفترة ما بین مارس/آذار 

وحده، مما یجعلھ أسوأ عام  2015من تلك الھجمات وقعت خالل عام  112ھجمة.  336مرفق طبي في  240أصیب 
                                                                                                                        منذ بدایة الصراع.

طبیب في سوریا قد نزحوا  ـ  30٫000ذا الوابل المستمر من العنف، فإن التقدیرات تشیر إلى أن أكثر من نصف الـ تحت ھ
و بما أن العاملین في الرعایة الصحیة إما ُیقتلون أو اضطروا للنزوح، فإن مجتمعات بأكملھا أصبحت بدون أي رعایة طبیة 

                                                                                                                             على اإلطالق.
ھذا ھو الواقع حالیا في سوریا :غارات جویة متكررة و ھجمات بالقنابل و البرامیل المتفجرة مما یؤدي إلى إصابة مئات 

    البنیة التحتیة للرعایة الصحیة ، االستنفاذ المتعمد لقطاع العاملین اآلالف من المدنیین بإصابات خطیرة مھددة للحیاة ، ھالك
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المدربین في مجال الرعایة الصحیة ،نقص اللقاحات و المضادات الحیویة و المسكنات و المستلزمات الطبیة األساسیة،  
تأثیر  سب لھو كاف  الحداثوانعدام إمكانیة الحصول على میاه صالحة للشرب. إن مجرد حدوث واحد من تلك العوامل فح

مدمر على نظام رعایة صحي. حدوث تلك العوامل مجموعًة معا، یعني عواقب وخیمة و جسیمة على الصحة العقلیة و 
                                                                                                                 الجسدیة للشعب السوري.

  
"بالطبع، فإن فاتورة الدماء التي دفعناھا لم تكن رخیصة. إن الدماء تغطي األرض، و لكننا نأمل أن شیئا سوف ینتج من ذلك ـ 

و ھو أننا سنعیش في نھایة المطاف في سالم و أمن " ـ طبیب أخصائي في أمراض النساء و التولید، أجبر على النزوح من 
 سوریا إلى تركیا.

       
لوضع أفضل قلیال فحسب بالنسبة لمالیین الالجئین السوریین الذین یعیشون حالیا في مخیمات و مستوطنات في األردن، و إن ا

ربما كانت تتكون في معظمھا من أفراد في صحة جیدة  2011لبنان و تركیا. في حین أن تیارات الالجئین خالل عام 
ئالتھم ، فإن حالیا تقوم العائالت ، التي استنزفت مواردھا،  بإرسال سافروا أوال بھدف إقامة مالذ آمن مؤقت من أجل عا

أضعف أعضائھا أوال ـ أوالئك الذین سیموتون حتما إذا بقوا داخل سوریا. إن خمس سنوات من الصراع الضاري ،  وعدم 
أدت إلى شعب في  حالة وھن الحصول على میاه نظیفة، و عدم كفایة اإلمدادات الغذائیة ، و رعایة صحیة محدودة للغایة قد 

.                                                     شدید ، و صدمة و في معظم الحاالت یحتضر وھم  في أمس الحاجة للرعایة  
 لكن بالرغم من فرارھم من القتال الفعلي، فإن ھؤالء األشخاص الشجعان للغایة یواجھون عقبات كبیرة من ناحیة الرعایة. إن

البلدان التي ُغمرت بتدفقات الالجئین إلیھا ، األردن و لبنان و تركیا ،حیث یقیم أغلب الالجئین السوریین ، ال تملك ما یكفي 
من البنیة التحتیة الصحیة و اإلمدادات. إن ھذا العجز الخطیر في الموارد یمكن ، و یجب ، أن یحل من خالل استثمارات 

                       ، في كل من المخیمات و المناطق الحضریة حیث استقر معظم الالجئین. ھامة في  مجال الرعایة الصحیة
 

ھناك مشكلة أخرى، و لكنھا اقل ارتباطا بالموارد المادیة وحدھا. إن اآلالف و اآلالف من األطباء و الممرضین و غیرھم من  
ي األردن و لبنان و تركیا ، و لكن ال یسمح لھم بممارسة الطب ذوي المھن الصحیة من سوریا قد نزحوا . یعیش الكثیر منھم ف

بسبب القوانین المحلیة . من المؤكد أن السلطات في أي مكان لدیھا مصلحة مشروعة لتنظیم و تحدید من الذي یسمح لھ 
من المخیمات و بممارسة الطب على أراضیھا. و لكن القیود الحالیة تزید من تعقید سوء أوضاع الرعایة الصحیة في كل 

المستوطنات الحضریة، و تزید العبء على عاتق البنیة التحتیة الصحیة المحلیة، و التي یجب علیھا اآلن خدمة الالجئین الذین 
        ـ لو ُسمح لھم ـ یمكنھم أن یخدموا أنفسھم بأنفسھم  باإلضافة إلى المساھمة في صحة المجتمعات التي یقیمون مؤقتاً فیھا.

 
كطبیب ، فإنني أدرب كیفیة العنایة بالحاالت الجراحیة، یمكنني أن أعمل في أي مكان...فنحن خبراء أیضاً." ـ مدیر " 

 المستشفى الجراحي الرئیسي بحلب.
 
إن حرمان السكان المحتاجین عمداً من الرعایة المتاحة لھم ھو أمر غیر معقول.إن القوانین و األنظمة التي تمنع األطباء 

ین و غیرھم من ذوي المھن الصحیة السوریین الماھرین من ممارسة المھنة في الدول المجاورة یزید من تفاقم المعاناة السوری
بدون داع ، و یؤدي الى عواقب أبعد بكثیر من االحتیاجات العاجلة فحسب لالجئین السوریین. بینما یستمر الصراع في عامھ 

فإن العاملین في المجال الطبي الذین لم یتمكنوا من الممارسة ـ أو أوالئك الذین السادس دون عالمات تشیر إلى أي تراجع ، 
فروا قبل أن یتمكنوا من إكمال تدریبھم ـ تفوتھم الفرصة الستكمال تعلیمھم و یفقدون مھاراتھم التي ستكون ضروریة للغایة 

في سوریا ، إن األطباء و الممرضین الذین یرغبون إلعادة بناء نظام الرعایة الصحیة في سوریا و الذي أصبح ھالًكا اآلن.  
في مواصلة عالج و شفاء اآلخرین، تمنعھم القنابل من ذلك. في البلدان المجاورة، تمنعھم األنظمة و القوانین من فعل ذلك. في 

ي أو اتفاق مجلس حین أن األمر ال یخلو من التعقید ، فإن تلك العقبات التنظیمیة یمكن رفعھا دون الحاجة إلى عمل عسكر
                                                                         األمن لألمم المتحدة. إن ھذا األمر یجب أن یكون ذو أولویة. 

 توصیات :
لبنان و إننا ندعوا الحكومات المانحة المجتمعة في لندن في فبرایر / شباط إلى عقد اجتماع طارئ مع حكومات األردن و 

تركیا ، و المجالس الطبیة الوطنیة الخاصة بھا، باإلضافة إلى الجھات المانحة الحكومیة و الخاصة، و ممثلین عن منظمة 



	

) ، UNHCR) و مفوضیة األمم المتحدة السامیة لشؤون الالجئین( ILO) و منظمة العمل الدولیة (WHOالصحة العالمیة (
الرائدة في الخدمات الطبیة، و المجموعات الطبیة لالجئین السوریین، و ذلك للتالي: و المنظمات االنسانیة غیر الحكومیة  

 
 ـ تطویر و إطالق عملیة تقییم و ترخیص مؤقتة و سریعة من أجل ذوي المھن الصحیة السوریین المؤھلین،  و ذلك في

.األردن و لبنان و تركیا، لتأكید معارفھم و علومھم الطبیة وضمان جودة تدریبھم  
 

 ـ إنشاء نظام مبسط لتصاریح عمل مؤقتة من شأنھا تمكین ذوي المھن الصحیة السوریین النازحین من تقدیم الرعایة للمرضى
من الالجئین السوریین في األردن و لبنان و تركیا طوال مدة النزاع السوري، و إلى أن یحین الوقت الحقا حین یتمكن ھؤالء 

الطب بشكل آمن و فعال في سوریا.المھنیون من العودة إلى ممارسة   
 

ـ االستثمار في المراكز الطبیة غیر الربحیة و دعم المستشفیات و العیادات الحكومیة القائمة في األردن و لبنان و تركیا حیث 
جان یمكن لذوي المھن الصحیة السوریین المؤھلین و المرخصین تقدیم الرعایة بأسعار معقولة ، و حینما یكون مالئما، بالم

 لالجئین السوریین، ضمن إطار أنظمة للمراقبة و التنظیم و ضمان جودة الخدمة.
 

ـ االستثمار في برامج التعلیم الطبي و االختصاص الطبي في البلدان المضیفة ، و أیضا في المنح الخاصة و المنح الدراسیة ، 
ن یصبحوا مھنیین صحیین مؤھلین و مرخصین و ذلك لتمكین الطالب السوریین الذین تعطل تدریبھم بسبب النزاع من أ

 ضمن إطار تلك األوضاع المؤقتة، حیث یمكنھم أن یساھموا في عالج األعداد الكبیرة من الالجئین السوریین.
 

إن معالجة ھذه األزمة من خالل ھذه التوصیات المقترحة یظھر التزام العالم نحو صحة و رفاه الشعب السوري، و مبادئ 
تبادل بالمؤھالت المھنیة الصحیة، و االلتزام الجوھري من قبل المجتمع الدولي نحو تحقیق التنمیة المستدیمة.االعتراف الم  

 
 

 نبذة عن منظمة أطباء من أجل حقوق اإلنسان:
 

) العلوم و الطب لتوثیق و لفت االنتباه إلى PHRعاما، استخدمت منظمة أطباء من أجل حقوق اإلنسان ( 30على مدى 
الجماعیة و االنتھاكات الجسیمة لحقوق االنسان. إن منظمة أطباء من أجل حقوق اإلنسان ھي منظمة عالمیة تأسست  الفظائع

بناء على مبدأ و فكرة أن ذوي المھن الصحیة ، بما یمتلكون من مھارات مختصة، وواجبات أخالقیة، و أصوات ذات 
وق االنسان. إن التحقیقات التي تقوم بھا منظمة أطباء من أجل مصداقیة، فإنھم في وضع فرید یمكنھم من وقف انتھاكات حق

حقوق اإلنسان و ما تمتلكھ من خبرات ُتستخدم من أجل مناصرة و الدفاع عن العاملین في مجال الصحة المضطھدین و 
لئك الذین ینتھكون المنشآت الطبیة التي تتعرض للھجوم، و منع التعذیب، و توثیق الفظائع الجماعیة، و محاسبة و مساءلة أو

                                                                                                                            حقوق االنسان.
     

             
 
 
 
 
	
 


