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 غبریسوس، أدھانوم الدكتور العزیز

 الصحة منظمةل تنفیذيال المجلس في كعضو سنوات ثالث لفترة مؤخًرا سوریا انتخاب بشأن العمیق قلقنا عن للتعبیر الیوم إلیكم نكتب
 الواسعة المتعمدة، الھجمات من سنوات 10 خالل المروع لسجلھا نظًرا إدارتكم، مجلس إلى الحكومة ھذه انضمام بشدة نعارض. العالمیة
 الوقایة لكذ في بما الصحیة، الرعایة تقدیم في التمییز على الواضحة واألدلة السوریة، الصحیة والكوادر المرافق على والمنھجیة النطاق،
 .19- كوفید جائحة خالل والعالج

 أحدث ضمنتت. للصحة العالمیة الجمعیة وسیاسات قرارات وتنفیذ المشورة تقدیم في التنفیذي المجلس أعضاء یشارك جیًدا، تعلمون كما
 ریرالتقا ومراجعة العام، رالمدی انتخاب وعملیة العالمیة، الصحة منظمة إصالح تناقش جلسات أمس بدأت التي التنفیذي للمجلس دورة

 نحاءأ جمیع في األرواح إنقاذ في مھمتھا تنفیذ إلى العالمیة الصحة منظمة سعي في كبیرة أھمیة المناقشات لھذه إن. والمالیة البرامجیة
 ضمانل المرموقة، لدولیةا والمكانة العالیة المؤھالت ذوات األعضاء الدول على مقتصرة االجتماعات ھذه تكون أن ینبغي وبالتالي،. العالم

 .الدولي المستوى على الصحي القطاع یضمھ ما لخیرة المناسب والتمثیل اإلیجابیة المشاركة

 لمساعداتا واستخدام الصحیة، للرعایة الممنھج باالستھداف الماضي العقد خالل سوریا في النزاع وسمت التي الكارثیة الجوانب أحد تمثل
 مئات بتوثیق التقدیر، ذات اإلنسان حقوق منظمات في آخرون وكذلك المتحدة، األمم منظومة في مالؤكز قام لقد. كسالح اإلنسانیة
 وثقت ،2021 آذار/  مارس حتى. حلفائھا أو/  و السوریة الحكومة إلى یُنسب منھا بالمائة 90 - سوریا في الصحي القطاع على الھجمات
 المجال في العاملین من 930 مقتل ووثقت األقل، على منفصلة صحیة منشأة 350 ىعل ھجوما 599 اإلنسان حقوق أجل من أطباء منظمة
 الجھود بُذلت بینما1. وحلفاؤھا السوریة الحكومة ارتكبتھا الھجمات ھذه من 540 أن ُزعم ،2021 مارس حتى 2011 مارس من الطبي
 الھجمات لمنع إنساني إخطار نظام وإنشاء 2286 رقم مناأل مجلس قرار اعتماد ذلك في بما الصحة، على الھجمات من المزید من للحد
 حمایة لتحالف وفقًا 2286 رقم األمن مجلس قرار اعتماد أعقبت التي الفترة في. الھجمات استمرت سوریا، في اإلنسانیة المنشآت على

  2.وحدھا سوریا في الصحیة المرافق على موثقًا ھجوًما 442 ھناك كان النزاعات، في الصحة

 رغم. یاسور جنوبي درعا مثل البالد، مناطق بعض في الصحیة الرعایة على الحصول في السوریین حق انتھاك السوریة الحكومة صلتوا
 منتوتض. عسكري تصعید بعد المحافظة على الحكومة سیطرة أعقب والذي المعارضة وقوى الحكومة بین المصالحة باتفاق مشمولة أنھا

 منظمة شرتھن حدیث لتقریر وفقًا لكن. التحتیة والبنیة األساسیة الخدمات الستعادة الالزمة اإلجراءات كافة اتخاذب الحكومة التزام االتفاقیة
 اآلمن الوصول في حقھم من والحرمان المتعمدة والعرقلة المتعمد اإلھمال من یعانون درعا أھالي یزال ال اإلنسان، حقوق أجل من أطباء
 .الصحیة الرعایة خدمات إلى

 عوتوزی اإلیجابیة للحاالت الحقیقي العدد بشأن الشفافیة السوریة الحكومة تبد فلم ،19-لكوفید القائمة باالستجابة األمر یتعلق عندما ماأ
 وھي كوفاكس، مبادرة عبر مؤخًرا تلقتھا التي 19-كوفید لقاحات عادل بشكل توزع ال الحكومة أن من متزایدة مخاوف ھناك. اللقاحات
 في سوریا شرق شمال إلى اللقاحات إرسال عن مسؤولة السوریة الحكومة كانت لقد.  للقاحات العادل الوصول إلى تھدف لمیةعا مبادرة
 یصل مول الصحة، وزارة مع تنسیقیة مناقشات أي في المحلیة الصحیة السلطات إشراك یتم لم ذلك، ومع. علیھا المتفق األساسیة الخطة
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ً . اللحظة حتى ودةالموع للجرعات الكامل العدد  أن العالمیة الصحة منظمة في األرض على العاملون زمالؤك أفاد ذلك، عن وعوضا
 الجرعات عدد عن أو التلقیح، عملیة ستبدأ التي الكیفیة عن توضیح أي غیاب مع الشرقي، الشمال إلى وصلت قد اللقاح من جرعة 17500
ً  أن كما. والتنفیذ التخطیط عملیات ضمن أساسیة أخرى وعناصر التلقیح، مالالستك الزمني والجدول المعتمدة، والمرافق المتاحة  غموضا
 ھذه من المستھدفین ضمن الحكومیة غیر المنظمات من وشركاء المحلیة السلطات مع العاملون الصحیون العاملون كان إذا ما یكتنف
 .اللقاحات

 لدولا لمؤتمر والعشرون الخامسة الدورة تبنت إذ.  األخیرة اآلونة في اؤلتس موضع األخرى الدولیة الھیئات مع سوریا مكانة أصبحت كما
 كوذل. االتفاقیة بموجب لسوریا واالمتیازات الحقوق بعض بتعلیق قراًرا 2021 أبریل في والمنعقدة الكیمیائیة، األسلحة اتفاقیة في األطراف

 الحكومة بأن لالعتقاد كافیة أرضیة ھنالك بأن الكیمیائیة األسلحة حظر مةلمنظ التابع الھویة وتحدید التحقیق فریق استنتاجات على بناءً 
 ةالكیمیائی أسلحتھا كافة عن اإلعالن في فشلت الحكومة أن من العمیق قلقھا عن أعربت كما. كیمیائیة أسلحة استخدمت قد السوریة
 .إنتاجھا منشآت وتدمیر وتدمیرھا،

 :السوریة للحكومة التالیة واالمتیازات الحقوق تعلیق تم القرار، لھذا ونتیجة

 األجھزة من أي أو المجلس أو المؤتمر في مناصب أي تقلد) ج. المجلس النتخابات الترشح) ب والمجلس؛ المؤتمر في التصویت) أ
 ورفض ائیة،الكیمی سلحةاأل حظر منظمة اعتمدتھا التي لتلك مماثلة تدابیر اتخاذ في للنظر العالمیة الصحة منظمة وبشدة نحث إننا. الفرعیة
ً  القلق یثیر مما. العالمیة الصحة منظمة داخل القیادیة للمناصب لالنتخابات الترشح في السوریة الحكومة حق  في یاسور ممثل أن أیضا

 3. المتحدة المملكة في المالیة بالعقوبات المستھدفین قائمة على مدرج الغباش، حسن الدكتور التنفیذي، المجلس

 األدلة على ناداً است لسوریا باالنتخاب للتندید العام، المدیر بصفتكم وندعوكم،. الفوري باھتمامكم المشكلة ھذه تحظى ألن نسعى یھ،عل بناءً 
 إھانة يیعن القضیة ھذه حول مواربةً  الحدیث إن. العالمیة الصحة لمنظمة األساسیة للقیم واالنتھاكات الصحي القطاع على للھجمات الموثقة
 ورغم. ھوحلفائ السوري الجیش قبل من المباشر االستھداف بسبب قُتلوا والذین الصحیة الرعایة مجال في العاملین من ثمانمائة نم أكثر

 لما لمماث موقف اتخاذ علیك الواجب من أن بشدة نؤمن أننا إال التنفیذي، المجلس أعضاء اختیار على مباشرة سلطةً  امتالكك بعدم إدراكنا
 المخاوف إلى االستماع بعد 4 العالمیة الصحة لمنظمة الحسنة للنوایا كسفیر زیمبابوي من موغابي روبرت تعیین ألغیت عندما بھ قمت

 .حینھا أثیرت التي البناءة والمناقشات

 األساسیة یمقال على بناءً  للجمیع، الصحة توفیر حول اجماع وخلق سیاسیة قیادة بناء ھو المھم لي، بالنسبة: "قوة بكل بنفسك ذكرت وكما
 ."العالمیة الصحة لمنظمة

 جمیع تخضع أن) 1: یلي بما نوصي التحدید، وجھ على. المستقبل في الحادثة ھذه مثل وقوع لمنع إضافیة إجراءات اتخاذ إلى ندعو كما
 لالنتخاب مؤھلة ما لةدو تكون ألن الجواز عدم) 2 الصلة؛ ذات المناطق أعضاء قبل من وعام رسمي لتصویت التنفیذي المجلس انتخابات
 في نساناإل لحقوق الدولي القانون أو الدولي اإلنساني القانون انتھكت أنھا المتحدة األمم ھیئات إحدى قررت إذا التنفیذي المجلس لعضویة
 الصحة منظمة مانةأ من شھادة على أوالً  یحصل أن التنفیذي للمجلس مرشح أي على یجب) 3 السابقة؛ االنتخابیة الدورة سبقت التي الفترة
 .للمنظمة األساسیة للقیم یمتثل بأنھ تفید العالمیة

 الحفاظ في األھمیة بالغ لذلك إن. العالمیة الصحة لمنظمة التنفیذي المجلس لعضویة سوریا انتخاب إللغاء وسعكم في ما كل بذل إلى ندعوكم
 منل مكافأة ال بأن قاطبةً  الشعوب وإلى السوري الشعب إلى ممكنة رسالة أقوى وإلرسال العالمیة الصحة لمنظمة الدولیة المصداقیة على
 المسألة هلھذ استماعكم حسن على نشكركم. والصحة الحیاة في والحق الصحیة األنظمة استھداف تتضمن وفاضحة جسیمة انتھاكات یرتكب
ً  العالمیة الصحة منظمة عمل دعم مواصلة إلى ونتطلع. العاجلة  .األساسیة لقیمھا وفقا

 بإخالص،

 حمادة مفضلد. 
 األمریكیة السوریة الطبیة الجمعیة رئیس

 مكاي دونا
 اإلنسان حقوق أجل من أطباء التنفیذي، المدیر
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