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مقدمة 

الالجئون الفل�صطينيون في �صورية عنوان عري�ض يتطلب الإلمام فيه الخو�ض في كل التفا�صيل 
من  له  تتعر�ض  ما  ظل  في  ال�صورية  والمدن  والتجمعات  المخيمات  في  الفل�صطيني  للمجتمع 

�صراعات دامية يدفع الجميع اأثمانها ربما بال اإرادة اأو ق�صد. 
الأو�صاع  على  اإ�صاءة  �صورية  فل�صطينيي  اأجل  من  العمل  لمجموعة  الجديد  الإ�صدار  هذا  يقدم 
ال�صحية لالجئين الفل�صطينيين داخل �صورية من خالل المقارنة بين الواقع ال�صحي لالجئين قبل 

الأزمة وخاللها. 
حيث  من  وال�صوريين  الفل�صطينيين  الالجئين  اأو�صاع  بين  الف�صل  البحث  �صياق  في  وليمكن 
اأن   2016 برلين  في  فيريل  مركز  عن  ال�صادر  التقرير  بّين  فقد  وتداعياتها،  الأزمة  انعكا�صات 
ال�صحة قد هاجروا من �صورية، حيث  الم�صجلين في وزارة  الأطباء  »حوالي )28-34 %( من 
والمراكز  الم�صافي  من   %  61 من  اأكثر  الخدمة  عن  خرجت  كما  اأطباء،  بال  كاملة  قرى  اأ�صحت 
ال�صحية التي دمرت كليا اأو جزئياً، وخرجت عن الخدمة نهائياً 59 م�صفى كبيرة و 378 مركزًا 
�صحياً ودمرت اأو�صرقت 418 �صيارة اإ�صعاف، كذلك اأدى الق�صف اأو التفجير اإلى تعطيل وتعطل 
نظام ال�صرف ال�صحي في مئات القرى والمناطق وال�صواحي، حيث بات ال�صرف ال�صحي ممرًا 
ال�صرف  واختالط  القمامة  تراكم  اإلى  بالإ�صافة  اأهدافهم،  اإلى  للو�صول  الم�صلحون  ي�صتخدمه 

ال�صحي بمياه ال�صرب«)1(. 
ير�صد البحث الميداني التغيرات الجوهرية التي طراأت على الأو�صاع ال�صحية العامة لالجئين 
الفل�صطينيين في �صورية خالل الفترة الممتدة ما بين اآذار – مار�ض 2011 ونهاية �صباط – فبراير 
2018 ب�صكل رئي�صي، ويتكون من مبحثين رئي�صيين وعدة مطالب ونقاط، حيث تم ت�صليط ال�صوء 
الأزمة  ظل  في  الفل�صطينيين  الالجئين  لمخيمات  ال�صحي  الواقع  على  الأول  المبحث  خالل  من 
ال�صورية، مع المقارنة بالمرحلة ال�صابقة لها وبيان العوامل التي �صاهمت بتدهور الو�صع ال�صحي 

للمخيمات. 

)http://firil.net/?p=2088 )1 �سورية بين 2010و 2016 بحث اجراه مركز فيريل للدرا�سات برلين 2016/5/31 
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فيها  بما  الفل�صطينية  المخيمات  طالت  التي  ال�صتهداف  عملية  تناول  فقد  الثاني  المبحث  اأما 
المن�صاآت ال�صحية، وما تعر�صت له من ق�صف وح�صار ونهب، بالإ�صافة لما طال الطواقم الطبية 

من قتل واعتقال وخطف.
ل�صتكمال  به  قام  الذي  الكبير  والدور  الفل�صطيني،  الطبي  الأهلي  العمل  اإلى  التقرير  وي�صير 
النق�ض الناجم عن خلّو المخيمات من الطواقم الطبية، والم�صت�صفيات والم�صتو�صفات من المواد 

الأ�صا�صية. 
عنف  لأعمال  �صحية  �صوى  يكن  لم  الفل�صطيني  الالجئ  اأن  اأهمها  نتائج  اإلى  التقرير  يخل�ض  كما 
المخيمات،  تحييد  ب�صرورة  التقرير  واأو�صى  ال�صحية،  اأو�صاعه  وتدهور  بالأذى  له  ت�صببت 

والنهو�ض بالواقع ال�صحي الفل�صطيني. 
اأجل  من  العمل  لمجموعة  خا�صة  ميدانية  تقارير  �صل�صلة  من  جزء  هو  التقرير  هذا  اأن  ي�صار 

فل�صطينيي �صورية; تحاكي الواقع الفل�صطيني ال�صوري في ظل الأزمة ال�صورية. 
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المبحث الأول: الواقع ال�سحي لمخيمات الالجئين الفل�سطينيين 
في ظل الأزمة ال�سورية

انعك�صت الأحداث الم�صتمرة في �صورية منذ اآذار-مار�ض 2011 �صلباً على مناحي حياة الالجئين 
الفل�صطينيين في �صورية كافة، القت�صادية والتعليمية والمعي�صية وال�صحية. 

الالجئين  لدى  نف�صية ومادية  الأخطر، حيث ترك عقابيل  ال�صحية كان  الأو�صاع  اأن تدهور  بيد 
عندما تاأذى الإن�صان الفل�صطيني في ج�صده اأو ولده، اأو عندما فرق الموت الأحياء بع�صهم عن 

بع�ض ب�صبب الجوع اأو المر�ض. 

المطلب الأول: الواقع ال�سحي ملخيمات الالجئني الفل�سطينيني قبل الأزمة ال�سورية
ات�صفت الحالة ال�صحية العامة لالجئين الفل�صطينيين في �صورية في المخيمات قبل الأحداث الجارية 
هناك منذ اآذار – مار�ض 2011 بالإيجابية على وجه العموم، نظرًا لوجود التكامل في تقديم الخدمات 
ال�صحية بين الموؤ�ص�صات الحكومية في �صورية والأونروا والقطاع الخا�ض، مما ميزهم عن غيرهم 
من الالجئين في البلدان الأخرى، فقد �صاوت الحكومة ال�صورية بين الالجئ الفل�صطيني و المواطن 
ال�صوري من حيث الحقوق و الواجبات، وبالتالي ا�صتطاع الح�صول على الخدمة ال�صحية المجانية 
من خالل الم�صافي والم�صتو�صفات الحكومية ابتداًء من الحالت الب�صيطة، وانتهاًء بعمليات القلب 

المفتوح وتقديم الرعاية الالزمة لمر�صى الأورام والأمرا�ض المزمنة. 
 كما ا�صتفاد الالجئ الفل�صطيني من البرنامج ال�صحي لالأونروا الذي يركز على الرعاية ال�صحية 
على  وال�صيطرة  الأ�صرية،  وال�صحة  الطبية  الرعاية  خدمات  وتوفير  ال�صاملة.  الوقائية  الأولية 
المر�ض والوقاية منه، والتعليم ال�صحي، ب�صكل مبا�صر ودون تكلفة، وذلك من خالل 23 مرفقا 

لتقديم الرعاية ال�صحية موزعة على المخيمات و التجمعات الفل�صطينية في �صورية. 
اأما فيما يتعلق بالرعاية الطبية الثانوية فقد تعاقدت الأونروا مع عدة م�صت�صفيات لتقديم الرعاية 
الطبية الثانوية لالجئين، حيث ي�صتطيع الالجئون الم�صجلون لدى الأونروا الدخول اإليها لإجراء 

بع�ض العمليات الجراحية مع تحمل جزء من التكاليف. 
التي  ال�صحية  الخدمات  من  ال�صتفادة  من  الفل�صطيني  الالجئ  تمكن  فقد  �صبق  لما  بالإ�صافة 
تقدمها بع�ض الف�صائل الفل�صطينية في المخيمات من خالل بع�ض الم�صتو�صفات الموجودة فيها، 
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الخيرية  والجمعيات  الفل�صطيني،  الأحمر  الهالل  لجمعية  التابعة  الطبية  المن�صاآت  من  كذلك  و 
والم�صتو�صفات والعيادات الخا�صة. 

بال�صحة  متعلقة  كبيرة  اأعباء  وجود  ينف  لم  ذلك  اأّن  اإل  ال�صابقة  الإمكانيات  توفر  من  وبالرغم 
نتيجة التفاوت بين المخيمات من نواحي متعددة تتعلق بالو�صع الجتماعي، ونوعية ال�صكن و 

توافر الخدمات، اإ�صافة لنت�صار بع�ض الأمرا�ض الوراثية والمزمنة. 

قبل الأزمة �سورية  في  الفل�سطينية  الطبية  • الطواقم 
والفنيين  والممر�صين  وال�صيادلة  بالأطباء  ال�صورية،  المدن  بل  والتجمعات،  المخيمات  زخرت 
من اأ�صحاب التخ�ص�صات الطبية المختلفة، وبح�صب اإح�صائيٍة لالتحاد العام لالأطباء وال�صيادلة 
الفل�صطينيين لعام 2009 فاإنه تمّكن من اإح�صاء )1479( طبيباً و�صيدلنياً من جميع التخ�ص�صات 
الطبية، كما اأ�صارت درا�صة ميدانية للواقع ال�صحي لمخيمات الالجئين الفل�صطينيين في �صورية 

�صدرت عام 2010 اإلى وجود ما يقارب من )1083( عاماًل في المهن الطبية المختلفة. 

جدول يبين اأعداد الأطباء وال�صيادلة الفل�صطينيين في المحافظات ال�صورية الرئي�صة )1( 
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ا�صتكمال البيانات 
المتعلقة بهم 

1476المجموع العام 

)1(  اتحاد اطباء و �سيادلة فل�سطين – دم�سق. 
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 جدول يبين طواقم المهن الطبية الم�صاعدة في المخيمات والتجمعات الفل�صطينية 
قبل الأزمة ال�صورية)1(
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9931111333135اأ�صعة 

1263536541535863207191315608تمري�ض

325اأطراف �صناعية 

المطلب الثاني: الواقع ال�سحي للمخيمات في ظل الأزمة ال�سورية 
تاأثرت الأو�صاع ال�صحية في جميع الأرا�صي ال�صورية نتيجة القتتال الذي ت�صهده معظم المدن 
من  نالها  وبالتالي  الفل�صطينية،  للمخيمات  خ�صو�صية  اأية  الحرب  هذه  في  يكن  ولم  والمناطق، 

الدمار والتخريب ما نال غيرها بذات القدر، وربما في بع�ض الأماكن اأكثر.
في  بيئية  اأزمة  المبا�صر  ال�صتهداف  نتيجة  الفل�صطينية  المخيمات  �صهدته  الذي  النزوح  و�صكل 
التجمعات والمخيمات التي توّجه اإليها الالجئون الفل�صطينيون النازحون عن بيوتهم كمخيمات 
جرمانا، وخان دنون والعائدين – حماة والرمل وغيرها، ففي مخيم جرمانا ا�صتكى الأهالي من 
الزدحام الذي �صهدته البيوت ومراكز الإيواء، وما نجم عنه من اأمرا�ض تنف�صية وجلدية، ففي 
– يناير 2014  الأول  المخيم تم يوم 22 كانون  لالأونروا في  التابعة  اإيواء مدر�صة عارة  مركز 

اإحراق الخيم التي اأقيمت في باحة المدر�صة للتخل�ض من القمل والبق الذي انت�صر فيها.

)1(  الواقع ال�سحي لمخيمات الالجئين الفل�سطينيين في �سورية – ابراهيم العلي – دم�سق- تجمع العودة الفل�سطيني واجب 2010. 
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كما اأدى تلوث مياه ال�صرب في مخيم جرمانا اإلى انت�صار بع�ض حالت مر�ض التهاب الكبد الوبائي 
مر�صية  حالت  وجود  جرمانا  مخيم  داخل  من  طبي  م�صدر  اأكد  اآذار/2015  12/مار�ض-  ففي 
المر�ض  انت�صار  ازدياد  من  الم�صدر  وتخوف  المخيم،  اأهالي  بين  الوبائي  الكبد  بالتهاب  م�صابة 
بين �صكانه، وقال:« اإن ارتفاع حالت الم�صابين بالمر�ض الناجم عن تلوث مياه ال�صرب، بات اأمرًا 
»مقلقاً«، ولعل ما يزيد من مخاوفنا، هو انت�صاره ب�صرعة كبيرة، وخا�صة بين طالب المدار�ض”. 
وكذلك في مخيم خان دنون عانى الأهالي من اأزمة في مياه ال�صرب وال�صرف ال�صحي، فقد نا�صد 
الأهالي لعدة مرات الأونروا والموؤ�ص�صات الراعية لالجئين بالتدخل لمنع تفاقم الم�صكلة البيئية، 
والحد منها بعدما تلوثت مياه ال�صرب بمياه ال�صرف ال�صحي، بالإ�صافة لم�صكلة انقطاع المياه 
عن معظم حارات المخيم، واعتماد ال�صكان على ال�صهاريج المحملة بمياه الآبار غير المعالجة من 

ال�صوائب اأو الطفيليات.
اأ�صبحت �صاحات حرب، فقد �صهدت تدهورًا خطيرًا في الجانب  اأما المخيمات والتجمعات التي 
ال�صحي نجم عنه وفيات وعقابيل خطيرة على �صحة الأفراد من كل الأعمار، خ�صو�صاً الأطفال 

والن�صاء وكبار ال�صن.  

• مخيم اليرموك
ي�صهد مخيم اليرموك لالجئين الفل�صطينيين بدم�صق تدهورًا مت�صارعاً في الو�صع ال�صحي، بعدما 
تعر�صت المراكز الطبية والم�صافي لق�صف متكرر ت�صبب بدمار وتعطل الأجهزة الطبية، وخا�صة 
اأجهزة العمليات التي توقفت عن العمل، كما تم ا�صتهداف �صيارات الإ�صعاف والطواقم الطبية، 

اإ�صافة اإلى النق�ض الحاد في الخدمات الطبية. 
ومجموعات  النظامي  الجي�ض  قبل  من  اليرموك  مخيم  على  الم�صدد  الح�صار  فر�ض  اأدى  كما 
الكوادر  دخول  منع  ب�صبب  ال�صحية،  الأو�صاع  تدهور  اإلى  العامة  – القيادة  ال�صعبية  الجبهة 
والم�صتلزمات الطبية والأدوية وال�صتمرار في قطع التيار الكهربائي، ومنع دخول المحروقات 

لت�صغيل الم�صافي والمراكز الطبية.
وفاقمت �صيطرة تنظيم داع�ض على المخيم منذ مطلع اأبريل – ني�صان 2015 تلك الأو�صاع، حيث 
اأجبر التنظيم معظم الجهات الإغاثية داخل المخيم على الخروج منه نحو بلدة يلدا، وذلك بعد 

اغتيال التنظيم العديد من النا�صطين.
كما تف�صت داخل المخيم العديد من الأمرا�ض مثل اأمرا�ض الكلى ومر�صي )اليرقان( و)التيفوئيد(، 
وو�صلت اإلى معدلت وبائية تهدد حياة الأهالي ب�صبب �صوء التغذية، ونق�ض الرعاية ال�صحية 

والنظافة العامة. 
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الطبية  الطواقم  • هجرة 
قامت الطواقم الطبية في مخيم اليرموك بالدور الإن�صاني المنوط بها تجاه النازحين اإلى المخيم 
مع بداية الأزمة ال�صورية، وقدمت الفح�ض الطبي والعالج للنازحين في مراكز الإيواء والم�صافي 
والعيادات الخا�صة، ودفع العديد من الأطباء والممر�صين والم�صعفين حياتهم اأو حريتهم نتيجة 

قيامهم بهذا العمل. 
بيد اأن تطور الأو�صاع الميدانية في اليرموك �صيما بعد الق�صف الجوي الذي تعر�ض له يوم 16 
دي�صمبر-كانون الأول /2012، وخروج معظم الأهالي بمن فيهم الطواقم الطبية اأدى اإلى وجود 
الأطباء  من  تقريباً  يخلو  المخيم  غدا  حتى  المخيم،  داخل  الطبية  التخ�ص�صات  في  كبير  نق�ض 

والممر�صين اأو يكاد. 
والأهلية،  الف�صائلية  الم�صتو�صفات  وغالبية  الحكومية  للموؤ�ص�صات  ان�صحاب  ذلك  رافق  كما 
وم�صتو�صفات الأونروا من داخل المخيم، ونهب للم�صافي وتعطيلها من قبل ف�صائل المعار�صة 
الم�صلحة من جهة، وتعر�صها للق�صف والدمار من قبل قوات النظام ال�صوري واللجان الموالية له 

من جهة اأخرى. 

•الح�سار ودوره في تدهور الأو�ساع ال�سحية
والأدوية،  الطبية  المواد  دخول  اليرموك  مخيم  مداخل  على  اأقيمت  التي  الحواجز  منعت  لقد 
اأن مخيم اليرموك  اإلى الم�صتو�صفات و الم�صافي في المخيم، فكما هو معروف  وحليب الأطفال 
هي:  م�صت�صفيات  اأربع  اإلى  بالإ�صافة  الم�صتو�صفات،  و  الخا�صة  العيادات  من  الكثير  ي�صم 
م�صت�صفى ال�صهيد فايز حالوة ويتبع لجي�ض التحرير الفل�صطيني، و هو ُمحّيد منذ بداية الأزمة، و 
تم اإغالقه ب�صكل كامل، وم�صت�صفى البا�صل التابع للجمعية الخيرية الفل�صطينية، وقد تم ا�صتهدافه 
 بالق�صف لأكثر من مرة ونهبت محتوياته، فأصبح يقتصر عمله على ا�صتقبال الحالت المر�صية فقط
ول ي�صتقبل الحالت الإ�صعافية الناجمة عن الق�صف اأو القن�ض لعدم توفر الم�صتلزمات الأ�صا�صية 
اأول المخيم وهو مغلق ب�صبب  من معدات وكوادر طبية، وم�صت�صفى الرحمة الخا�ض ويقع في 
وهو  الفل�صطيني  الأحمر  الهالل  لجمعية  التابع  فل�صطين  وم�صت�صفى  حوله،  ال�صتباكات  ا�صتداد 
الطبية  واللوازم  الأدوية  في  يعانيه  الذي  ال�صديد  النق�ض  رغم  المخيم  في  يعمل  الذي  الوحيد 

ال�صرورية لعالج المر�صى.
بكل  الحياة  وتعطيل  اليرموك،  مخيم  في  الفل�صطينيين  الالجئين  على  المفرو�ض  الح�صار  اإن 
و  المر�صى  خا�صة  وب�صورة  عام،  ب�صكل  الفل�صطينيين  لدى  المعاناة  تفاقم  اإلى  اأدى  اأ�صكالها، 
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ذوي الحتياجات الخا�صة، و اأ�صحاب الأمرا�ض المزمنة كمر�صى الأورام و الق�صور الكلوي، و 
اأمرا�ض الدم، الذين هم بحاجة اإلى الدخول و الخروج باأوقات قد ل تتطابق مع الوقت الم�صموح 

به للدخول و الخروج، مما قد يوؤدي اإلى حالت من الوفيات اأو الم�صاعفات الخطير ة منها: 
• منع حواجز النظام خروج اأي جريح عبر حواجزها لتلقي العالج خارج المخيم. 

التغذية،  نق�ض  نتيجة  و"التيفوئيد"،  "اليرقان"  ي  بمر�صَ الإ�صابة  بن�صبة  ملحوظ  ارتفاع   •
والعتماد على مياه الآبار الملوثة، وتناول الأهالي للخ�صراوات القادمة من ب�صاتين يلدا الملوثة، 

بالإ�صافة اإلى انت�صار القمامة بين منازل الأهالي. 
•  ظهور العديد من الأمرا�ض الناجمة عن نق�ض المياه وال�صوائل كالرمال والح�صيات الكلوية. 
العاملة في  الطبية  الهيئات  اإعالن  الخطر بعد  ناقو�ض  اليرموك  الطبي في مخيم  الكادر  لقد دق   
المخيم عن اأنها ت�صتقبل يومياً ما بين 10 اإلى 15 حالة م�صابة بمر�ض حمى”التيفوئيد« و«فقر 
الدم«، وحذر الأطباء من انت�صار العديد من الأمرا�ض المزمنة وال�صارية كمر�ض ال�صل بين �صكان 

المخيم، اإذا ما ا�صتمر الو�صع على ما هوعليه.
في حين وا�صل اأعداد الم�صابين بالحمى التيفية )التفوئيد( بالرتفاع، حيث تجاوز العدد وفق 
م�صادر طبية داخل المخيم 110 م�صابين، ل تتوفر لهم الأدوية الالزمة للعالج، ففي يوم 13/
تموز- يوليو /2014 ق�صى »اأحمد ح�صن العائدي« نتيجة تعذر عالجه من مر�ض اليرقان، ب�صبب 
كانون  يوم 18  المخيم، وفي  داخل  العاملة  الإغاثية  الهيئات  الطبية وتوقف جميع  المواد  نفاد 
الثاني/يناير 2016 ق�صى طفل ُولد في مخيم اليرموك، ب�صبب نق�ض الرعاية وانعدام الإمكانيات 
الطبية. وكان ذووالطفل قد هرعوا لإنقاذه بعد محاولتهم التوجه به اإلى بلدة يلدا المجاورة، لكن 
انتظارهم �صيارة الإ�صعاف على الحاجز الفا�صل بين مخيم اليرموك والبلدات المجاورة حال دون 

تلقيه العالج المتوفر هناك. 
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�صحايا الح�صار ونق�ض الرعاية الطبية من الأطفال
معلومات اأخرىعنوان ال�صكنتاريخ الحادثةمكان الحادثة ا�صم ال�صحيةالرقم 

اأ�صامة فرج1.
مخيم 

اليرموك
2013/2/17

مخيم  دم�صق- 
اليرموك

ال�صحية  الرعاية  توفر  عدم  ب�صبب  ق�صى 
الكافية ونق�ض في الم�صتلزمات الطبية.

2013/7/25مخيم درعايزن 2.
مخيم  درعا- 

درعا

الجي�ض  حاجز  عنا�صر  منع  ب�صبب  ق�صى 
الم�صفى  اإلى  التوجه  الطفل من  اأهل  النظامي 

لو�صعه في الحا�صنة.

.3
جنى اأحمد 

ح�صن
مخيم 

اليرموك
2013/8/18

مخيم  دم�صق- 
اليرموك

حليب  توفر  عدم  ب�صبب  ق�صت  ر�صيعة 
اليرموك،  مخيم  في  لها  المنا�صب  الأطفال 
ي�صار اأم الطفلة غير قادرة على دخول المخيم 

ب�صبب الح�صار.

اآية 4.
مخيم 

اليرموك
2013/10/28

مخيم  دم�صق- 
اليرموك

الح�صار،  ب�صبب  وذلك  الولدة  حديثة  طفلة 
لالأطفال  طبية  رعاية  اأية  تتوفر  ل  حيث 

حديثي الولدة.

.5
عبد الحي 

يو�صف
مخيم 

اليرموك
2013/11/2

مخيم  دم�صق- 
اليرموك

للجفاف  طفل عمره 4 �صنوات جراء تعر�صه 
ب�صبب الح�صار.

عمر ح�صين6.
مخيم 

اليرموك
2013/11/10

مخيم  دم�صق- 
اليرموك

اإ�صابته بالجفاف ونق�ض المواد  ق�صى جراء 
الغذائية والرعاية الطبية نتيجة الح�صار.

.7
قا�صم محمد 

خيرات 
مخيم 

اليرموك
2013/12/24

مخيم  دم�صق- 
اليرموك

ق�صى نتيجة الجفاف والجوع عمره 13 عاماً

.8
عارف عبد 

اهلل
مخيم 

اليرموك
2014/1/8

مخيم  دم�صق- 
اليرموك

ق�صى جراء الجفاف الناجم عن فقدان حليب 
الأطفال

.9
اآلء 

الم�صري
مخيم 

اليرموك
2014/1/10

مخيم  دم�صق- 
اليرموك

ق�صت نتيجة الجفاف والجوع ب�صبب الح�صار 
المفرو�ض على مخيم اليرموك.

مريم محمد10.
مخيم 

اليرموك
2014/1/10

مخيم  دم�صق- 
اليرموك

ب�صبب  والجوع  الجفاف  نتيجة  ق�صت 
الح�صار.

.11
اإ�صراء 

الم�صري
مخيم 

اليرموك
2014/1/12

مخيم  دم�صق- 
اليرموك

ق�صت جوعاً ب�صبب الح�صار.

.12
رزان خالد 

العواد
مخيم 

اليرموك
2014/1/30

مخيم  دم�صق- 
اليرموك

ق�صت نتيجة الجفاف ونق�ض الرعاية الطبية 
ب�صبب الح�صار.

.13
روان ريا�ض 

طالب
مخيم 

اليرموك
2014/1/31

مخيم  دم�صق- 
اليرموك

اإ�صابتها  اإثر  ر�صيعة عمرها 40 يوماً ق�ضت 
بالتجفاف الناجم عن �صوء التغذية والرعاية 

الطبية ب�صبب الح�صار.
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معلومات اأخرىعنوان ال�صكنتاريخ الحادثةمكان الحادثة ا�صم ال�صحيةالرقم 

.14
حـمـزة 

الـطـبـاع
مخيم 

اليرموك
2014/2/1

مخيم  دم�صق- 
اليرموك

الطبية  الرعاية  ونق�ض  الجفاف  نتيجة  طفل 
ب�صبب الح�صار الم�صدد 

.15
جـنـى خـالـد 

حـ�صـرم
مخيم 

اليرموك
2014/2/4

مخيم  دم�صق- 
اليرموك

طفلة ر�صيعة نتيجة الجفاف ونق�ض الرعاية 
الطبية ب�صبب الح�صار الم�صدد 

.16
اإ�صــالم 
اأحـمـد 

�صــاهـيـن

مخيم 
اليرموك

2014/2/7
مخيم  دم�صق- 

اليرموك
العناية  ونق�ض  الجفاف  نتيجة  ق�صت  طفلة 

الطبية الناجم عن الح�صار.

.17
رندة اأبو 

خنيف�ض
مخيم 

اليرموك
2014/3/6

مخيم  دم�صق- 
اليرموك

ب�صبب  بالجفاف  اإ�صابتها  اإثر  ق�صت  طفلة 
ا�صتمرار الح�صار.

.18
محمود اأحمد 

�صعد
مخيم 

اليرموك
2014/4/20

مخيم  دم�صق- 
اليرموك

مخيم  من  الخروج  من  منعه  ب�صبب  طفل 
اإثر  اأ�صابته  التي  الجراح  لمعالجة  اليرموك 

الق�صف الذي ا�صتهدف المخيم.

حمدان 19.
مخيم 

اليرموك
2014/12/30

مخيم  دم�صق- 
اليرموك

طفل بعد ولدته بيومين ب�صبب انعدام �صبل 
للعالج،  الالزمة  والأدوية  ال�صحية  الرعاية 
الم�صفى  تجهيزات  في  ال�صديد  وال�صعف 

الوحيد في المخيم.

.20
طفل ر�صيع من 
"اآل ال�صهابي" 

مخيم 
اليرموك

2015/1/20
مخيم  دم�صق- 

اليرموك
حديث الولدة ق�صى جراء نق�ض الم�صتلزمات 

والأجهزة الطبية، ب�صبب الح�صار. 

.21
محمد جميل 

الع�صار
مخيم 

اليرموك
2015/3/1

مخيم  دم�صق- 
اليرموك

نق�ض  ب�صبب  ق�صى  يوماً،   )20( ر�صيع 
الرعاية الطبية والتغذية ب�صبب الح�صار..

.22
فاطمة 

الح�صين
مخيم 

اليرموك
2015/8/7

مخيم  دم�صق- 
اليرموك

الح�صار  جراء  ق�صت  اأ�صهر(   6( ر�صيعة 
ونق�ض الأدوية والرعاية الطبية.

.23
فاطمة 
الح�صن

مخيم 
اليرموك

2015/9/6
مخيم  دم�صق- 

اليرموك
اأ�صهر ق�صت ب�صبب نق�ض الدواء في  طفلة 6 

ظل الح�صار. 

.24
�صالح الدين 

ريا�ض 
ال�صوفاني

مخيم 
اليرموك

2015/10/27
مخيم  دم�صق- 

اليرموك
ونق�ض  الح�صار  نتيجة  ق�صى  عاماً(   11(

الرعاية الطبية.

ن�صال مراد25.
مخيم 

اليرموك
2015/11/7

مخيم  دم�صق- 
اليرموك

اليرموك  مخيم  في  ق�صى  اأعوام(   10(
المحا�صر، اإثر توقف ع�صلة القلب لديه ب�صبب 
الالزم  العالج  على  الح�صول  من  تمكنه  عدم 
للتهاب ال�صحايا، واإنتان الدم الذي اأ�صيب به. 
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معلومات اأخرىعنوان ال�صكنتاريخ الحادثةمكان الحادثة ا�صم ال�صحيةالرقم 

طفل ر�صيع26.
مخيم 

اليرموك
2016/1/19

مخيم  دم�صق- 
اليرموك

وانعدام  الرعاية  نق�ض  ب�صبب  ق�صى 
الإمكانيات الطبية.

.27
طه محمد 

ح�صين
مخيم 

اليرموك
2016/11/23

مخيم  دم�صق- 
اليرموك

الطبية  الرعاية  نق�ض  نتيجة  ق�صى  طفل 
والح�صار.

.28
جعفر 

اأبو خليل
2017/3/12يلدا

مخيم  دم�صق- 
اليرموك

رف�ض  اإثر  ق�صى  اأيام   )6  ( ر�صيع  طفل 
حواجز النظام ال�صماح له بالخروج من بلدة 

يلدا لتلقي العالج في م�صت�صفيات دم�صق.

.29
روعة اأبو 

حمدان
2017/3/13يلدا

مخيم  دم�صق- 
اليرموك

النظام  حواجز  رف�ض  اإثر  ق�صت  يوماً   30
لتلقي  يلدا  بلدة  من  بالخروج  لها  ال�صماح 

العالج في م�صت�صفيات دم�صق.

.30
عبد اهلل 

خرمندي
2017/3/14يلدا

مخيم  دم�صق- 
اليرموك

ال�صماح  النظام  حواجز  رف�ض  اإثر  ق�صى 
في  العالج  لتلقي  يلدا  بلدة  من  بالخروج  له 

م�صت�صفيات دم�صق.

.31
محمد 

م�صطفى
مخيم 

اليرموك
2017/3/19

مخيم  دم�صق- 
اليرموك

نتيجة  ق�صى  اليرموك  مخيم  اأبناء  من  طفل 
الأم  لتقل  نقل  و�صيلة  الح�صار، وعدم وجود 

اإلى الم�صفى لإجراء عملية الولدة. 

.32
محمود 

محمد 
زعطوط

مخيم 
اليرموك

2017/3/22
مخيم  دم�صق- 

اليرموك

ق�صى  اليرموك  مخيم  من  ر�صيع  طفل 
وعدم  القلب،  في  بثقب  اإ�صابته  ب�صبب 
نتيجة  والأدوية،  الطبية  الم�صتلزمات  توفر 

الح�صار.

.33
فاديا عدي 

الجدع
مخيم 

اليرموك
2017/8/14

مخيم  دم�صق- 
اليرموك

نتيجة  اليرموك  مخيم  في  ق�صت  ر�صيعة 
اإلى  ي�صار  الطبية.  الرعاية  ونق�ض  الح�صار، 
اأن الطفلة كانت بحاجة اإلى حا�صنة، اأو نقلها 

اإلى م�صافي دم�صق.

لنا عالء طه34.
مخيم 

اليرموك
مخيم 2017/9/3 دم�صق- 

اليرموك

ر�صيعة توفيت بعد عدة �صاعات من ولدتها، 
والح�صار  الطبية  الرعاية  نق�ض  ب�صبب 

المفرو�ض على المخيم

تقى يو�صف 35.
مخيم 

اليرموك 
2017/11/1

مخيم  دم�صق- 
اليرموك

ر�صيعة )�صنة واحدة (، توفيت بعد معاناتها 
ظل  في  الأوك�صجين  في  ونق�ض  اختالج  من 

منع النظام خروجها من المخيم.
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.36?
مخيم 

اليرموك
2017/11/3

مخيم  دم�صق- 
اليرموك

ر�صيع توفي ب�صبب ا�صتمرار الح�صار ونق�ض 
من  يعاني  كان  حيث  ال�صحية،  الرعاية 

م�صاكل رئوية.

.37
اأحمد مازن 

علي
مخيم 

اليرموك
2018/2/12

مخيم  دم�صق- 
اليرموك

ر�صيع توفي ب�صبب ا�صتمرار الح�صار ونق�ض 
الرعاية ال�صحية.

قطر الندى38.
مخيم 

اليرموك
2018/3/12

مخيم  دم�صق- 
اليرموك

اأ�صهر، توفيت  ر�صيعة تبلغ من العمر �صبعة 
بعد اإ�صابتها بنزيف رئوي حاد.

�صحايا الح�صار ونق�ض الرعاية الطبية من الن�صاء
معلومات اأخرىعنوان ال�صكنتاريخ الحادثةا�صم ال�صحيةالرقم 

2013/10/11ملك جمعة1.
دم�صق- مخيم 

اليرموك
ل تفا�صيل 

.2
عزيزة محمد 

نعيمي 
2013/10/15

دم�صق- مخيم 
اليرموك

الح�صار  جراء  بالجفاف  اإ�صابتها  نتيجة  عاماً   92 العمر 
الذي يفر�صه الجي�ض النظامي على المخيم. 

.3
هناء في�صل 

العو�ض
2013/12/5

دم�صق- مخيم 
اليرموك

ق�صت في مخيم اليرموك بعد و�صعها لمولودها الجديد، 
الطبية  الرعاية  ونق�ض  الدم  فقر  بمر�ض  لإ�صابتها  وذلك 

الالزمة ب�صبب الح�صار الم�صدد المفرو�ض على المخيم.

.4
كوثر عبد 

القادر
2013/12/16

دم�صق- مخيم 
اليرموك

توفر  وعدم  الطعام  لنفاد  وذلك  الجفاف  ب�صبب  ق�صت 
و�صائل التدفئة.

.5
هويدة اأحمد 

الحموي
2013/12/27

دم�صق- مخيم 
اليرموك

وفقدان  المخيم  على  المفرو�ض  الح�صار  نتيجة  ق�صت 
الغذاء والدواء والجفاف

.6
لوندو خالد 

غزال
2013/12/28

دم�صق- مخيم 
اليرموك

ق�صت جــوعــاً ب�صبب الح�صار المفرو�ض على المخيم

.7
ربيعة �صعود 

الما�صي
2013/12/29

دم�صق- مخيم 
اليرموك

ق�صت جوعاً جراء الح�صار على مخيم اليرموك

.8
م�صرة توفيق 

قنبرجي
2013/12/29

دم�صق- مخيم 
اليرموك

الطعام  فقدان  نتيجة  ق�صت  اليرموك،  مخيم  �صكان  من 
مخيم  على  الح�صار  ا�صتمرار  نتيجة  وذلك  والجفاف، 

اليرموك.

.9
ابت�صام علي 

بطو
2013/12/31

دم�صق- مخيم 
اليرموك

ق�صت نتيجة الجوع ونق�ض التروية جراء الح�صار على 
المخيم.
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.10
اأمل قا�صم 

عوكل
2014/1/1

دم�صق- مخيم 
اليرموك

والمواد  التغذية  نق�ض  نتيجة  اليرموك  مخيم  في  ق�صت 
الطبية ب�صبب الح�صار المفرو�ض على المخيم 

.11
مجدولين 

محمد ر�صدان
2014/1/3

دم�صق- مخيم 
اليرموك

ب�صبب  التغذية  �صوء  نتيجة  اليرموك  مخيم  في  ق�صت 
الح�صار الم�صدد المفرو�ض على المخيم

.12
�صحر توفيق 

عمي�ض
2014/1/8

دم�صق- مخيم 
اليرموك

التغذية، وهي  اإ�صابتها بالجفاف نتيجة نق�ض  اإثر  ق�صت 
في الأربعينيات من العمر واأم لـ 4 اأطفال

.13
اأمل ح�صين 

�صيخو
2014/1/11

دم�صق- مخيم 
اليرموك

ق�صت اإثر اإ�صابتها بالجفاف الناتج عن �صوء التغذية في 
مخيم اليرموك

.14
�صعدة قي�صي 

رجا 
2014/1/11

دم�صق- مخيم 
اليرموك

ق�صت نتيجة اإ�صابتها بالجفاف جراء انعدام التغذية في 
مخيم اليرموك

2014/1/13نــور15.
دم�صق- مخيم 

اليرموك
وانعدام  بالجفاف  اإ�صابتها  نتيجة  ق�صت  �صنة(   50(

التغذية ب�صبب ا�صتمرار الح�صار على مخيم اليرموك

.16
�صفية ديب 

ال�صلبي
2014/1/14

دم�صق- مخيم 
اليرموك

ق�صت ب�صبب الجفاف الناجم عن انعدام المواد الغذائية 
والطبية داخل المخيم ب�صبب الح�صار الم�صدد المفرو�ض 

عليه

.17
مريم عبد 

الرحيم
2014/1/15

دم�صق- مخيم 
اليرموك

والرعاية  التغذية  نق�ض  نتيجة  الجفاف  ب�صبب  ق�صت 
الطبية في مخيم اليرموك المحا�صر 

.18
ريم عبد 

العزيز
2014/1/15

دم�صق- مخيم 
اليرموك

ا�صتمرار  ب�صبب  والجفاف  التغذية  نق�ض  نتيجة  ق�صت 
الح�صار على مخيم اليرموك.

.19
نجاح محمد 

البقاعي
2014/1/18

دم�صق- مخيم 
اليرموك

الح�صار  جراء  التغذية  و�صوء  الجفاف  نتيجة  ق�صت 
المفرو�ض على مخيم اليرموك

.20
زهرة يو�صف 

الزين
2014/1/24

دم�صق- مخيم 
اليرموك

بالجفاف  اإ�صابتها  اإثر  ق�صت   1945 عام  لوبية  مواليد  من 
الناجم عن �صوء التغذية والرعاية ال�صحية نتيجة الح�صار.

2014/1/25هنية اأبو الرز21.
دم�صق- مخيم 

اليرموك
ب�صبب  الطبية  الرعاية  ونق�ض  الجفاف  نتيجة  ق�صت 

الح�صار. 

.22
نجمة جمعة 

قويدر
2014/1/26

دم�صق- مخيم 
اليرموك

الطبية  الرعاية  ونق�ض  الجفاف  نتيجة  ق�صت  �صنة   65
ب�صبب الح�صار الم�صدد.

.23
رئيفة محمد 

قرعي�ض
2014/1/26

دم�صق- مخيم 
اليرموك

ب�صبب  الطبية  الرعاية  ونق�ض  الجفاف  نتيجة  ق�صت 
الح�صار الم�صدد 50 �صنة



19

معلومات اأخرىعنوان ال�صكنتاريخ الحادثةا�صم ال�صحيةالرقم 

.24
رحمة عــبـد 

عـلـيـان
2014/1/26

دم�صق- مخيم 
اليرموك

ب�صبب  الطبية  الرعاية  ونق�ض  الجفاف  نتيجة  ق�صت 
الح�صار الم�صدد 

.25
�صعدة ح�صن 

خطاب
2014/1/27

دم�صق- مخيم 
اليرموك

ب�صبب  الطبية  الرعاية  ونق�ض  الجفاف  نتيجة  ق�صت 
الح�صار الم�صدد 

.26
�صالحة 
محمود 
عني�صي

2014/1/27
دم�صق- مخيم 

اليرموك
ب�صبب  الطبية  الرعاية  ونق�ض  الجفاف  نتيجة  ق�صت 

الح�صار الم�صدد 

.27
ليلى خالد 

دعدو
2014/1/28

دم�صق- مخيم 
اليرموك

ب�صبب  الطبية  الرعاية  ونق�ض  الجفاف  نتيجة  ق�صت 
الح�صار الم�صدد 

.28
حمدة �صعيد 

�صتيوي
2014/1/31

دم�صق- مخيم 
اليرموك

التغذية  �صوء  عن  الناجم  بالجفاف  اإ�صابتها  اإثر  ق�صت 
والرعاية الطبية ب�صبب الح�صار الم�صدد 

.29
اأمـونـة عـيـ�صى 

�صـعـود
2014/2/1

دم�صق- مخيم 
اليرموك

م�صنة ق�صت نتيجة الجفاف ونق�ض الرعاية الطبية ب�صبب 
الح�صار الم�صدد 

.30
فـاطـمـة عـلـي 

عـبـويـنـي
2014/2/4

دم�صق- مخيم 
اليرموك

ب�صبب  الطبية  الرعاية  ونق�ض  الجفاف  نتيجة  ق�صت 
الح�صار الم�صدد 

.31
حربية عـلـي 

حلوانية
2014/2/7

دم�صق- مخيم 
اليرموك

م�صنة ق�صت نتيجة الجفاف ونق�ض الرعاية الطبية ب�صبب 
الح�صار الم�صدد 

.32
�صعاد ح�صن 

فليون
2014/2/15

دم�صق- مخيم 
اليرموك

مخيم  في  الطبية  العناية  ونق�ض  الجفاف  نتيجة  ق�صت 
اليرموك50 عاماً

.33
رغد محمد 

الم�صري
2014/2/17

دم�صق- مخيم 
اليرموك

ق�صت اإثر الجفاف الناجم عن �صوء التغذية ونق�ض العناية 
الطبية ب�صبب الح�صار المفرو�ض على مخيم اليرموك.

.34
�صفاء اأحمد 

عتابا
2014/2/22

دم�صق- مخيم 
اليرموك

م�صنة ق�صت ب�صبب نق�ض الغذاء والرعاية الطبية ب�صبب 
الح�صار على مخيم اليرموك

.35
�صهير علي 

ح�صن
2014/2/25

دم�صق- مخيم 
اليرموك

والرعاية  التغذية  �صوء  اإثر  بالجفاف  اإ�صابتها  اإثر  ق�صت 
الطبية ب�صبب الح�صار على مخيم اليرموك
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2014/3/12فاطمة داوود36.
دم�صق- مخيم 

اليرموك
المخيم  داخل  الطبية  والرعاية  التغذية  نق�ض  اإثر  ق�صت 

وذلك ب�صبب ا�صتمرار الح�صار الم�صدد عليه

2014/3/16وداد رباح37.
دم�صق- مخيم 

اليرموك
التغذية  نق�ض  نتيجة  بالجفاف  اإ�صابتها  اإثر  ق�صت 

والرعاية في مخيم اليرموك المحا�صر

.38
حمدة ح�صين 

يحيى
2014/3/27

دم�صق - مخيم 
اليرموك

م�صنة )70( عاماً، ق�صت نتيجة الجفاف الناجم عن نق�ض 
التغذية والرعاية الطبية ب�صبب الح�صار.

.39
خولة يو�صف 

بهن�صاوي
2014/4/1

ريف دم�صق - 
ال�صبينة

من �صكان مخيم �صبينة نازحة اإلى مخيم اليرموك، وذلك 
نتيجة الجفاف الناجم عن �صوء التغذية والرعاية الطبية 

ب�صبب الح�صار الم�صدد المفرو�ض على المخيم

.40
�صم�صية 
�صتيوي

2014/4/14
ريف دم�صق - 

ال�صبينة

من �صكان مخيم ال�صبينة نازحة اإلى مخيم اليرموك، ق�صت 
ا�صتمرار  جراء  الطبية  والرعاية  الأدوية  نق�ض  نتيجة 

الح�صار المفرو�ض على مخيم اليرموك.

.41
اآمنة ح�صين 

عمايري
2014/4/27

دم�صق- مخيم 
اليرموك

م�صنة ق�صت نتيجة نق�ض التغذية وانعدام العناية الطبية 
في مخيم اليرموك

.42
زهرة محمد 

ب�صتوني
2014/4/29

دم�صق - مخيم 
اليرموك

الطبية  الرعاية  نق�ض  ب�صبب  ق�صت  عاماً(   71 العمر 
والأدوية جراء الح�صار المفرو�ض على مخيم اليرموك

.43
اإن�صاف 

نجيب عبا�صي
2014/11/11

دم�صق - مخيم 
اليرموك

عن عمر يناهز »63« ق�صت ب�صبب نق�ض الرعاية الطبية 
اإثر ا�صتمرار الح�صار على مخيم اليرموك 

.44
نبيلة اأبو 

�صويرح
2014/11/14

دم�صق - مخيم 
اليرموك

اليرموك  مواليد 1949 من �صكان حي العروبة في مخيم 
الح�صار،  وا�صتمرار  الطبية  الرعاية  نق�ض  نتيجة  ق�صت 
ال�صكري وال�صغط هذا  كانت تعاني من مر�ض  اأنها  يذكر 

اإ�صافة لإ�صابتها بق�صور كلوي.

.45
ندوة ح�صن 

علوان
2015/1/22

دم�صق - مخيم 
اليرموك

التغذية،  �صوء  ب�صبب  بالجفاف  اإ�صابتها  نتيجة  ق�صت 
وعدم توفر الرعاية الطبية، وذلك جراء ا�صتمرار الح�صار 

المفرو�ض على اأهالي مخيم اليرموك.

.46
غادة رمزي 

قدورة
2015/1/25

دم�صق - مخيم 
اليرموك

من �صكان مخيم اليرموك ومواليد عام )1952(، ق�صت اإثر 
نق�ض الرعاية الطبية في المخيم، وذلك ب�صبب الح�صار.

.47
نــزهــة 
عـلـوان

2015/2/3
دم�صق - مخيم 

اليرموك
العناية  وانعدام  التغذية  �صوء  نتيجة   1935 مواليد  من 

الطبية المنا�صبة داخل مخيم اليرموك.
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.48
فتحية خليل 

اأبو جويد
2015/4/8

دم�صق- مخيم 
اليرموك

تولد عام 1935 ق�صت اإثر نق�ض الغذاء وانعدام الرعاية 
الطبية في مخيم اليرموك.

2015/12/28نبيلة خطاب49.
دم�صق- مخيم 

اليرموك

م�صافي  اإحدى  في  ق�صت  اليرموك،  مخيم  اأبناء  من 
دم�صق،م�ض علماً اأنها تعاني من ا�صطرابات نف�صية كانت قد 
اأخرجت من اليرموك اإثر اإ�صابتها بنوبة قلبية لتلقي العالج.

.50
�صميرة 
هواري

2016/1/29
دم�صق- مخيم 

اليرموك

اإحدى م�صافي دم�صق، وذلك بعد خروجها من  ق�صت في 
دم�صق  جنوب  الفل�صطينيين  لالجئين  اليرموك  مخيم 
العامالت  اإحدى  هي  )الهواري(  اأن  يذكر  العالج،  لتلقي 
في م�صفى فل�صطين التابع للهالل الأحمر الفل�صطيني منذ 
تاأ�صي�صه، وقد رف�صت الخروج من المخيم خالل الح�صار 

لتقدم خدماتها اإلى اأبناء �صعبها.

�صحايا الح�صار ونق�ض الرعاية الطبية من البالغين الذكور

ا�صم ال�صحيةالرقم 
مكان 

الحادثة 
تاريخ الحادثةالمدينة

عنوان 
ال�صكن

معلومات اأخرى

يزن �صاليمة 1.
غير 

معروف
2011/12/27حم�ض

حم�ض- 
المخيم

منع  اإثر  ق�صى  اأ�صهر،  ثمانية  عمره 
من  الخروج  من  لوالديه  الحاجز 
مخيم العائدين في حم�ض لإ�صعافه 

ما اأدى وفاته

نزار قالوي2.
مخيم 
الرمل

2012/6/16الالذقية
الالذقية- 

مخيم الرمل
عمره 56 �صنة

.3
محمود اأحمد 

عالء الدين 
مخيم 

اليرموك
2013/10/26دم�صق

دم�صق- 
مخيم 

اليرموك

ق�صى جراء تناوله مع اأفراد عائلته 
الفئران  ب�صم  ملوثة  قمح  حبوب 
ما  بيتهم،  من  الطعام  نفاد  ب�صبب 
جميع  بين  ت�صمم  حالة  اإلى  اأدى 
اإلى ت�صاقط  اأدت  العائلة وقـد  اأفراد 

ال�صعر من الجميع 

.4
محمود محمد 

العبيدي
مخيم 

اليرموك
2013/11/20دم�صق

دم�صق- 
مخيم 

اليرموك

ق�صى نتيجة الجفاف و�صوء التغذية 
المفرو�ض  الم�صدد  الح�صار  ب�صبب 

على مخيم اليرموك
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مكان 

الحادثة 
تاريخ الحادثةالمدينة

عنوان 
ال�صكن

معلومات اأخرى

.5
ماهر ح�صين 

ديب حمد
مخيم 

اليرموك
2013/11/29دم�صق

دم�صق- 
مخيم 

اليرموك

العناية  توافر  عدم  ب�صبب  ق�صى 
بجراح  اإ�صابته  بعد  وذلك  الطبية 

اإثر ق�صف �صابق على مخيم اليرموك

.6
معت�صم عبد 

الغني
مخيم 

اليرموك
2013/12/16دم�صق

دم�صق- 
مخيم 

اليرموك

لنفاد  وذلك  الجفاف  ب�صبب  ق�صى 
التدفئة  و�صائل  توفر  وعدم  الطعام 

ب�صبب الح�صار.

.7
محمد خير عبد 

اهلل ال�صعد
مخيم 

اليرموك
2013/12/21دم�صق

دم�صق- 
مخيم 

اليرموك

ال�صحي  و�صعه  �صوء  بعد  ق�صى 
المخيم  خارج  بنقله  ال�صماح  وعدم 

للعالج

.8
�صـبـحـي 
الـعـمـري

مخيم 
اليرموك

2013/12/23دم�صق
دم�صق- 

مخيم 
اليرموك

الطعام  نفاد  ب�صبب  جــوعــاً  ق�صى 
من منزله بعد ا�صتداد الح�صار على 

مخيم اليرموك.

.9
اأحمد ر�صيد 

حميد
مخيم 

اليرموك
2013/12/27دم�صق

دم�صق- 
مخيم 

اليرموك

المفرو�ض  الح�صار  نتيجة  ق�صى 
الغذاء  وفقدان  المخيم  على 

والدواء، والجفاف

فايز �صعدية10.
مخيم 

اليرموك
2013/12/27دم�صق

دم�صق- 
مخيم 

اليرموك

المفرو�ض  الح�صار  نتيجة  ق�صى 
الغذاء  وفقدان  المخيم  على 

والدواء، والجفاف

زهير �صنان11.
مخيم 

اليرموك
2013/12/27دم�صق

دم�صق- 
مخيم 

اليرموك

المفرو�ض  الح�صار  نتيجة  ق�صى 
على المخيم وفقدان الغذاء والدواء 

والجفاف

اأحمد عـدوان12.
مخيم 

اليرموك
2013/12/27دم�صق

دم�صق- 
مخيم 

اليرموك

المفرو�ض  الح�صار  نتيجة  ق�صى 
على المخيم وفقدان الغذاء والدواء 

والجفاف

ب�صار عجان13.
مخيم 

اليرموك
2013/12/29دم�صق

دم�صق- 
مخيم 

اليرموك
ق�صى جوعاً جراء الح�صار.

عالء خليل14.
مخيم 

اليرموك
2013/12/30دم�صق

دم�صق- 
مخيم 

اليرموك

الحاد  التغذية  نق�ض  نتيجة  ق�صى 
الناجم عن الح�صار. 
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مكان 

الحادثة 
تاريخ الحادثةالمدينة

عنوان 
ال�صكن

معلومات اأخرى

.15
اأحمد محمد 

خليل
مخيم 

اليرموك
2014/1/1دم�صق

دم�صق- 
مخيم 

اليرموك

ق�صى نتيجة نق�ض التغذية والمواد 
المفرو�ض  الح�صار  ب�صبب  الطبية 

على المخيم 

.16
خير اهلل ح�صن 

من�صور
مخيم 

اليرموك
2014/1/1دم�صق

دم�صق- 
مخيم 

اليرموك

ق�صى نتيجة نق�ض التغذية والمواد 
المفرو�ض  الح�صار  ب�صبب  الطبية 

على المخيم 

.17
ماجد محمود 

�صويد
مخيم 

اليرموك
2014/1/3دم�صق

دم�صق- 
مخيم 

اليرموك

ب�صبب  التغذية  �صوء  نتيجة  ق�صى 
على  المفرو�ض  الم�صدد  الح�صار 

المخيم، العمر 34

.18
ح�صن اإبراهيم 

ق�صيني
مخيم 

اليرموك
2014/1/4دم�صق

دم�صق- 
مخيم 

اليرموك

ق�صى في مخيم اليرموك اإثر اإ�صابته 
التغذية  نق�ض  نتيجة  بالجفاف 

ب�صبب الح�صار.

.19
محمد اأحمد عبد 

الغني
مخيم 

اليرموك
2014/1/8دم�صق

دم�صق- 
مخيم 

اليرموك

ب�صبب  قلبه  توقف  نتيجة  ق�صى 
نق�ض التغذية واإ�صابته بالجفاف

.20
عو�ض محمود 

ال�صعيدي
مخيم 

اليرموك
2014/1/10دم�صق

دم�صق- 
مخيم 

اليرموك

اليرموك  مخيم  في  جوعاً  ق�صى 
ب�صبب الح�صار

.21
اأكرم �صليمان 

عالل
مخيم 

اليرموك
2014/1/11دم�صق

دم�صق- 
مخيم 

اليرموك

عن  الناتج  الجفاف  نتيجة  ق�صى 
�صوء التغذية

.22
ب�صير محمد 

�صحادة
مخيم 

اليرموك
2014/1/12دم�صق

دم�صق- 
مخيم 

اليرموك

ونق�ض  الجفاف  نتيجة  ق�صى 
التغذية ب�صبب الح�صار.

جميل القربي23.
مخيم 

اليرموك
2014/1/13دم�صق

دم�صق- 
مخيم 

اليرموك

ق�صى جراء نق�ض التغذية والجفاف 
نتيجة الح�صار

.24
با�صل ح�صن 

ال�صهابي
مخيم 

اليرموك
2014/1/13دم�صق

دم�صق- 
مخيم 

اليرموك

عن  الناجم  الجفاف  ب�صبب  ق�صى 
�صوء التغذية في مخيم اليرموك.
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ح�صين ندى نزال25.
مخيم 

اليرموك
2014/1/14دم�صق

دم�صق- 
مخيم 

اليرموك

عن  الناجم  الجفاف  ب�صبب  ق�صى 
والطبية  الغذائية  المواد  انعدام 

داخل المخيم ب�صبب الح�صار.

تي�صير الطباع26.
مخيم 

اليرموك
2014/1/15دم�صق

دم�صق- 
مخيم 

اليرموك

ق�صى ب�صبب نق�ض التغذية والجوع 
نتيجة الح�صار الم�صدد على المخيم

محمد جمعة27.
مخيم 

اليرموك
2014/1/16دم�صق

دم�صق- 
مخيم 

اليرموك

الجفاف  نتيجة  جوعاً،  ق�صى 
والرعاية  التغذية  نق�ض  الناجم عن 

ال�صحية ب�صبب الح�صار.

.28
اأحمد عبد 

الحميد محمد
مخيم 

اليرموك
2014/1/16دم�صق

دم�صق- 
مخيم 

اليرموك

الجفاف  نتيجة  جوعاً،  ق�صى 
والرعاية  التغذية  نق�ض  الناجم عن 

ال�صحية ب�صبب الح�صار.

اإ�صماعيل عبد اهلل29.
مخيم 

اليرموك
2014/1/17دم�صق

دم�صق- 
مخيم 

اليرموك

ق�صى ب�صبب تردي و�صعه ال�صحي 
الطبية  والخدمات  المواد  وانعدام 

نتيجة الح�صار.

.30
يا�صين اأبو 

ما�صي
مخيم 

اليرموك
2014/1/18دم�صق

دم�صق- 
مخيم 

اليرموك

ونق�ض  التغذية  �صوء  ب�صبب  ق�صى 
الأدوية جراء ا�صتمرار الح�صار. 

�صبحي ال�صودي31.
مخيم 

اليرموك
2014/1/23دم�صق

دم�صق- 
مخيم 

اليرموك

بالجفاف  الإ�صابة  نتيجة  ق�صى 
ب�صبب  الطبية  الرعاية  ونق�ض 

الح�صار

.32
خالد م�صطفى 

كريم
مخيم 

اليرموك
2014/1/23دم�صق

دم�صق- 
مخيم 

اليرموك

اإخراجه  بعد  يافا  م�صفى  في  ق�صى 
من  يعاني  كان  حيث  المخيم،  من 
توافر  وعدم  الجوع  م�صاعفات 

الرعاية الطبية

�صعيد الفواز33.
مخيم 

اليرموك
2014/1/23دم�صق

دم�صق- 
مخيم 

اليرموك

بالجفاف  الإ�صابة  نتيجة  ق�صى 
ب�صبب  الطبية  الرعاية  ونق�ض 
مخيم  على  الم�صدد  الح�صار 

اليرموك، 70 �صنة 
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.34
عبد العزيز 

الخ�صراء
مخيم 

اليرموك
2014/1/24دم�صق

دم�صق- 
مخيم 

اليرموك

الناجم  بالجفاف  اإ�صابته  اإثر  ق�صى 
عن �صوء التغذية والرعاية ال�صحية 

نتيجة الح�صار.

�صعيد البا�ض35.
مخيم 

اليرموك
2014/1/24دم�صق

دم�صق- 
مخيم 

اليرموك

الناجم  بالجفاف  اإ�صابته  اإثر  ق�صى 
عن �صوء التغذية والرعاية ال�صحية 

نتيجة الح�صار.

مـو�صى مرعي36.
مخيم 

اليرموك
2014/1/25دم�صق

دم�صق- 
مخيم 

اليرموك

ونق�ض  الجفاف  نتيجة  ق�صى 
الح�صار  ب�صبب  الطبية  الرعاية 

الم�صدد 

.37
عمر �صفيق اأبو 

�صيام
مخيم 

اليرموك
2014/1/25دم�صق

دم�صق- 
مخيم 

اليرموك

ونق�ض  الجفاف  نتيجة  ق�صى 
الح�صار  ب�صبب  الطبية  الرعاية 

الم�صدد 

.38
محمود حميد 

عـبـد اهلل
مخيم 

اليرموك
2014/1/26دم�صق

دم�صق- 
مخيم 

اليرموك

ونق�ض  الجفاف  نتيجة  ق�صى 
الح�صار  ب�صبب  الطبية  الرعاية 

الم�صدد 

.39
�صعيد �صليم 

اإدري�ض
مخيم 

اليرموك
2014/1/26دم�صق

دم�صق- 
مخيم 

اليرموك

ونق�ض  الجفاف  نتيجة  ق�صى 
الح�صار  ب�صبب  الطبية  الرعاية 

الم�صدد 

.40
محمد ح�صين 

عمايري
مخيم 

اليرموك
2014/1/26دم�صق

دم�صق- 
مخيم 

اليرموك

ونق�ض  الجفاف  نتيجة  ق�صى 
الح�صار  ب�صبب  الطبية  الرعاية 

الم�صدد 

.41
عبد الجليل 

خمي�ض
مخيم 

اليرموك
2014/1/26دم�صق

دم�صق- 
مخيم 

اليرموك

ونق�ض  الجفاف  نتيجة  ق�صى 
الح�صار  ب�صبب  الطبية  الرعاية 

الم�صدد 

.42
مـحـمـد ديـاب 

مـحـمـد
مخيم 

اليرموك
2014/1/27دم�صق

دم�صق- 
مخيم 

اليرموك

ونق�ض  الجفاف  نتيجة  ق�صى 
الح�صار  ب�صبب  الطبية  الرعاية 

الم�صدد 

.43
محمد اإبراهيم 

البيطار
مخيم 

اليرموك
2014/1/27دم�صق

دم�صق- 
مخيم 

اليرموك

ونق�ض  الجفاف  نتيجة  ق�صى 
الح�صار  ب�صبب  الطبية  الرعاية 

الم�صدد 
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.44
اأحمد عبود 

المو�صى
مخيم 

اليرموك
2014/1/27دم�صق

دم�صق- 
مخيم 

اليرموك

ونق�ض  الجفاف  نتيجة  ق�صى 
الح�صار  ب�صبب  الطبية  الرعاية 

الم�صدد 

.45
محمد �صعيد 

اإبراهيم جربوع
مخيم 

اليرموك
2014/1/27دم�صق

دم�صق- 
مخيم 

اليرموك

ونق�ض  الجفاف  نتيجة  ق�صى 
الح�صار  ب�صبب  الطبية  الرعاية 

الم�صدد 

.46
فادي محمد 

�صحادة
مخيم 

اليرموك
2014/1/28دم�صق

دم�صق- 
مخيم 

اليرموك

ونق�ض  الجفاف  نتيجة  ق�صى 
الح�صار  ب�صبب  الطبية  الرعاية 

الم�صدد 

ع�صام قدورة47.
مخيم 

اليرموك
2014/1/28دم�صق

دم�صق- 
مخيم 

اليرموك

ونق�ض  الجفاف  نتيجة  ق�صى 
الح�صار  ب�صبب  الطبية  الرعاية 

الم�صدد 

.48
عبد محفوظ 

الناجي
مخيم 

اليرموك
2014/1/29دم�صق

دم�صق- 
مخيم 

اليرموك

ونق�ض  الجفاف  نتيجة  ق�صى 
الح�صار  ب�صبب  الطبية  الرعاية 

الم�صدد

عزت الطّباع49.
مخيم 

اليرموك
2014/1/29دم�صق

دم�صق- 
مخيم 

اليرموك

بالجفاف  اإ�صابته  نتيجة  ق�صى 
الرعاية  و�صوء  الجوع  عن  الناجم 
الح�صار  ب�صبب  وذلك  الطبية 

الم�صدد

.50
نـهـار مـحـمـد 

�صـتيـوي
مخيم 

اليرموك
2014/1/30دم�صق

دم�صق- 
مخيم 

اليرموك

ونق�ض  الجفاف  نتيجة  ق�صى 
الح�صار  ب�صبب  الطبية  الرعاية 

الم�صدد 

.51
عــامــر حـ�صـن 

الـم�صـري
مخيم 

اليرموك
2014/1/31دم�صق

دم�صق- 
مخيم 

اليرموك

ق�صى ب�صبب نق�ض العناية الطبية 
في مخيم اليرموك المحا�صر، وذلك 
اإلى  اأدت  بحروق  اإ�صابته  بعد 
اإ�صابته بالجفاف ومنه اإلى ق�صور 

كلوي

.52
اأحمد عطا 

ال�صالح
مخيم 

اليرموك
2014/2/1دم�صق

دم�صق- 
مخيم 

اليرموك

م�صن ق�صى نتيجة الجفاف ونق�ض 
الح�صار  ب�صبب  الطبية  الرعاية 

الم�صدد 
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عمر اأبو حيط53.
مخيم 

اليرموك
2014/2/1دم�صق

دم�صق- 
مخيم 

اليرموك

م�صن ق�صى نتيجة الجفاف ونق�ض 
الح�صار  ب�صبب  الطبية  الرعاية 

الم�صدد 

اأحمد مو�صى54.
مخيم 

اليرموك
2014/2/3دم�صق

دم�صق- 
مخيم 

اليرموك

ونق�ض  الجفاف  نتيجة  ق�صى 
الح�صار  ب�صبب  الطبية  الرعاية 

الم�صدد 

.55
محمد اأحمد 

قا�صم
مخيم 

اليرموك
2014/2/3دم�صق

دم�صق- 
مخيم 

اليرموك

ونق�ض  الجفاف  نتيجة  ق�صى 
الح�صار  ب�صبب  الطبية  الرعاية 

الم�صدد 

.56
ح�صين �صايل 

فار�ض
مخيم 

اليرموك
2014/2/3دم�صق

دم�صق- 
مخيم 

اليرموك

ونق�ض  الجفاف  نتيجة  ق�صى 
الح�صار  ب�صبب  الطبية  الرعاية 

الم�صدد 

.57
�صرار عمر 

غباري
مخيم 

اليرموك
2014/2/3دم�صق

دم�صق- 
مخيم 

اليرموك

ق�صى اأثناء تلقيه العالج في م�صفى 
مع  اإخراجه  تم  اأنه  ي�صار  اأمية، 
العالج  لتلقي  الإن�صانية  الحالت 
م�صاباً  كان  حيث  المخيم،  خارج 

بداء »ول�صن«.

.58
با�صم خالد عبد 

اهلل 
مخيم 

اليرموك
2014/2/4دم�صق

دم�صق- 
مخيم 

اليرموك

ونق�ض  الجفاف  نتيجة  ق�صى 
الح�صار  ب�صبب  الطبية  الرعاية 

الم�صدد 

.59
مـحـمـد اأحـمـد 

�صـامـد
مخيم 

اليرموك
2014/2/7دم�صق

دم�صق- 
مخيم 

اليرموك

م�صن، ق�صى نتيجة الجفاف ونق�ض 
الح�صار  ب�صبب  الطبية  الرعاية 

الم�صدد 

.60
زهـيـر عـمـر 

الـوزير
مخيم 

اليرموك
2014/2/7دم�صق

دم�صق- 
مخيم 

اليرموك

ونق�ض  الجفاف  نتيجة  ق�صى 
الح�صار  ب�صبب  الطبية  الرعاية 

الم�صدد 

.61
اأحـمـد جـمـعـة 

خــان
مخيم 

اليرموك
2014/2/9دم�صق

دم�صق- 
مخيم 

اليرموك

ق�صى نتيجة اإ�صابته بالجفاف وقلة 
ا�صتمرار  ب�صبب  الطبية  العناية 

الح�صار على مخيم اليرموك

خالد عبد الحليم62.
غير 

معروف
2014/2/9حلب

دم�صق- 
مخيم 

اليرموك
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.63
موؤيد محمد 

دروي�ض
مخيم 

اليرموك
2014/2/10دم�صق

دم�صق- 
مخيم 

اليرموك

ق�صى نتيجة الجوع ونق�ض العناية 
المفرو�ض  الح�صار  ب�صبب  الطبية 

على مخيم اليرموك

اأبـو الـخـيـر 64.
مخيم 

اليرموك
2014/2/11دم�صق

دم�صق- 
مخيم 

اليرموك

بالجفاف  اإ�صابته  نتيجة  ق�صى 
ونق�ض العناية الطبية في المخيم

.65
حمد �صالح 

الأبطح
مخيم 

اليرموك
2014/2/15دم�صق

دم�صق- 
مخيم 

اليرموك

ونق�ض  الجفاف  نتيجة  ق�صى 
اليرموك،  مخيم  في  الطبية  العناية 

62 عاماً

حامد �صالح66.
مخيم 

اليرموك
2014/2/17دم�صق

دم�صق- 
مخيم 

اليرموك

�صوء  الناجم عن  الجفاف  اإثر  ق�صى 
الطبية  العناية  ونق�ض  التغذية 

ب�صبب الح�صار

.67
محمد ح�صين 
كايد زغموت

مخيم 
اليرموك

2014/2/17دم�صق
دم�صق- 

مخيم 
اليرموك

�صوء  الناجم عن  الجفاف  اإثر  ق�صى 
الطبية  العناية  ونق�ض  التغذية 
تم  قد  اأنه  ي�صار  الح�صار،  ب�صبب 
نقله اإلى خارج المخيم لتلقي العالج

.68
محمد �صدقي بن 

عدنان مناع
مخيم 

اليرموك
2014/2/18دم�صق

دم�صق- 
مخيم 

اليرموك

العمر 26 عاماً، ف�صى نتيجة حروق 
الجفاف  وب�صبب  �صابقاً،  بها  اأ�صيب 
الح�صار  نتيجة  التغذية  و�صوء 

المفرو�ض على اليرموك.

عمر ف�صلون69.
مخيم 

اليرموك
2014/2/20دم�صق

دم�صق- 
مخيم 

اليرموك

�صوء  الناجم عن  الجفاف  اإثر  ق�صى 
الطبية  الرعاية  ونق�ض  التغذية 

ب�صبب الح�صار

.70
اأحمد من�صور 

الم�صري
مخيم 

اليرموك
2014/2/20دم�صق

دم�صق- 
مخيم 

اليرموك

�صوء  الناجم عن  الجفاف  اإثر  ق�صى 
الطبية  الرعاية  ونق�ض  التغذية 

ب�صبب الح�صار

محمود ح�صين 71.
مخيم 

اليرموك
2014/2/20دم�صق

دم�صق- 
مخيم 

اليرموك

�صوء  الناجم عن  الجفاف  اإثر  ق�صى 
الطبية  الرعاية  ونق�ض  التغذية 

ب�صبب الح�صار، العمر 70 �صنة
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.72
اأحمد اإ�صماعيل 

الروبة
مخيم 

اليرموك
2014/2/21دم�صق

دم�صق- 
مخيم 

اليرموك

والرعاية  التغذية  نق�ض  اإثر  ق�صى 
الطبية جراء الح�صار.

.73
خالد اإبراهيم 

�صحادة
مخيم 

اليرموك
2014/2/22دم�صق

دم�صق- 
مخيم 

اليرموك

الغذاء  نق�ض  ب�صبب  ق�صى  م�صن 
والرعاية الطبية ب�صبب الح�صار

.74
عبد اهلل ح�صن 

ندى
مخيم 

اليرموك
2014/2/26دم�صق

دم�صق- 
مخيم 

اليرموك

والرعاية  التغذية  نق�ض  اإثر  ق�صى 
ال�صحية ب�صبب الح�صار.

.75
وليد ح�صن 

الحاج
مخيم 

اليرموك
2014/2/27دم�صق

دم�صق- 
مخيم 

اليرموك

تناوله  عند  الح�صار  نتيجة  ق�صى 
اأدت  التي  ال�صامة  الأع�صاب  لبع�ض 
لوفاته بعد نفاد المواد التموينية في 

مخيم اليرموك

.76
�صعبان نايف 

�صعبان
مخيم 

اليرموك
2014/2/27دم�صق

دم�صق- 
مخيم 

اليرموك

تناوله  عند  الح�صار  نتيجة  ق�صى 
اأدت  التي  ال�صامة  الأع�صاب  لبع�ض 
لوفاته بعد نفاد المواد التموينية في 

مخيم اليرموك

دياب محمود77.
مخيم 

اليرموك
2014/2/28دم�صق

دم�صق- 
مخيم 

اليرموك

ق�صى بعد معاناة من المر�ض وكان 
اليرموك  مخيم  من  خرج  قد  دياب 
منذ 15يوما تقريبا وكان يعاني من 
حالته  ت�صتجب  ولم  اأمرا�ض،  عدة 

للعالج

.78
محمد ديب 

محمد ديب زين
مخيم 

اليرموك
2014/3/5دم�صق

دم�صق- 
مخيم 

اليرموك

ب�صبب  الجفاف  نتيجة  ق�صى 
ا�صتمرار الح�صار.

.79
محمد خالد عبد 

اهلل
مخيم 

اليرموك
2014/3/5دم�صق

دم�صق- 
مخيم 

اليرموك

ب�صبب  الجفاف  نتيجة  ق�صى 
ا�صتمرار الح�صار

ح�صن عقلة80.
مخيم 

اليرموك
2014/3/6دم�صق

دم�صق- 
مخيم 

اليرموك

الناجم  بالجفاف  اإ�صابته  اإثر  ق�صى 
الرعاية  ونق�ض  التغذية  �صوء  عن 

الطبية ب�صبب ا�صتمرار الح�صار. 
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ا�صم ال�صحيةالرقم 
مكان 

الحادثة 
تاريخ الحادثةالمدينة

عنوان 
ال�صكن

معلومات اأخرى

.81
محمد ح�صين اأبو 

الهيجاء
مخيم 

اليرموك
2014/3/6دم�صق

دم�صق- 
مخيم 

اليرموك

ب�صبب  الجفاف  نتيجة  ق�صى 
ا�صتمرار الح�صار

.82
ح�صني علي 

الح�صن
مخيم 

اليرموك
2014/3/13دم�صق

ريف 
دم�صق- 
ال�صبينة

مخيم  �صكان  من  عاما   )54( العمر 
اليرموك  مخيم  في  ق�صى  ال�صبينة 
ب�صبب  الطبية  الرعاية  نق�ض  نتيجة 

ا�صتمرار الح�صار

يا�صين �صتيوي83.
مخيم 

اليرموك
2014/3/16دم�صق

دم�صق- 
مخيم 

اليرموك

ق�صى نتيجة �صوء التغذية وانعدام 
العناية الطبية جراء الح�صار 

عدنان الجابي84.
مخيم 

اليرموك
2014/3/20دم�صق

دم�صق- 
مخيم 

اليرموك

عمره 70 عاما اإثر اإ�صابته بالجفاف 
منزله  في  جثمانه  على  عثر  حيث 

وهو وحيد

.85
محمود دياب 

ال�صو�ض
مخيم 

اليرموك
2014/3/20دم�صق

دم�صق- 
مخيم 

اليرموك

العمر 83 عاماً ق�صى نتيجة اإ�صابته 
ونق�ض  التغذية  و�صوء  بالجفاف 
ا�صتمرار  جراء  الطبية  الرعاية 

الح�صار

.86
محمود فريد 

�صحادة
مخيم 

اليرموك
2014/3/23دم�صق

دم�صق- 
مخيم 

اليرموك

نتيجة  بالجفاف  اإ�صابته  اإثر  ق�صى 
الطبية  والرعاية  التغذية  �صوء 

ب�صبب ا�صتمرار الح�صار

.87
محمد ب�صار 

كركولكي
مخيم 

اليرموك
2014/4/1دم�صق

دم�صق- 
مخيم 

اليرموك

وذلك  العمر  من  ال�صاد�ض  العقد  في 
�صوء  عن  الناجم  الجفاف  نتيجة 
ب�صبب  الطبية  والرعاية  التغذية 

الح�صار

محمود عبوني88.
مخيم 

اليرموك
2014/4/3دم�صق

دم�صق- 
مخيم 

اليرموك

والرعاية  التغذية  نق�ض  اإثر  ق�صى 
الطبية ب�صبب الح�صار

.89
خالد عثمان 

نزهة
مخيم 

اليرموك
2014/4/3دم�صق

دم�صق- 
مخيم 

اليرموك

والرعاية  التغذية  نق�ض  اإثر  ق�صى 
الطبية ب�صبب الح�صار
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ا�صم ال�صحيةالرقم 
مكان 

الحادثة 
تاريخ الحادثةالمدينة

عنوان 
ال�صكن

معلومات اأخرى

ر�صدي المدني. 90.
مخيم 

اليرموك
2014/4/4دم�صق

دم�صق- 
مخيم 

اليرموك

تم  التي  المر�صية  الحالت  من 
كان  حيث  اليرموك  من  اإخراجها 
عن  الناجم  الججفاف  من  يعاني 
الطبية  والرعاية  التغذية  نق�ض 

ب�صبب الح�صار

.91
اأيمن قا�صم 

الكردي
مخيم 

اليرموك
2014/4/7دم�صق

دم�صق- 
مخيم 

اليرموك

ق�صى  العمر  من  الخام�ض  العقد  في 
ب�صبب  الطبية  الرعاية  نق�ض  نتيجة 

الح�صار

اأحمد النميري92.
الحجر 
الأ�صود

ريف 
دم�صق

2014/4/16
دم�صق- 

الحجر 
الأ�صود

الأ�صود،  الحجر  منطقة  �صكان  من 
نق�ض  ب�صبب  ق�صى  عاماً   45 عمره 

التغذية والرعاية الطبية

علي الغوري93.
مخيم 

اليرموك
2014/4/21دم�صق

دم�صق- 
مخيم 

اليرموك

الطبية  العناية  نق�ض  نتيجة  ق�صى 
وانعدام والدواء في مخيم اليرموك

.94
تي�صير فايز 

التركماني
مخيم 

اليرموك
2014/5/31دم�صق

دم�صق- 
مخيم 

اليرموك

الطبية  العناية  �صوء  جراء  ق�صى 
وعدم توفر الأدوية نتيجة الح�صار. 

.95
جمعة �صالح 

�صيف
مخيم 

اليرموك
2014/6/18دم�صق

دم�صق- 
مخيم 

اليرموك

ق�صى  عاماً   »75« العمر  من  يبلغ 
ونق�ض  الطبية  الرعاية  انعدام  اإثر 
ا�صتمرار  عن  الناجم  الدواء 

الح�صار.

.96
يا�صين مف�صي 

عبد اهلل 
مخيم 

اليرموك
2014/6/19دم�صق

دم�صق- 
مخيم 

اليرموك

ق�صى في مخيم اليرموك، بعد تلقيه 
خارج  الم�صافي  اأحد  في  العالج 

المخيم

.97
محمد جمال 

موعد
غير 

معروف
غير 

معروف
2014/7/2

دم�صق- 
مخيم 

اليرموك

مخيم  اأبناء  من  عاماً   »19« العمر 
في  مر�ض  اإثر  ق�صى  اليرموك 
تاأديته  اأثناء  �صم�ض  و�صربة  الكبد 
الخدمة الإلزامية في جي�ض التحرير 
كان  الموعد  اأن  ي�صار  الفل�صطيني، 
ال�صوري  النظام  �صجون  في  معتقاًل 

منذ حوالي العام.



32

ا�صم ال�صحيةالرقم 
مكان 

الحادثة 
تاريخ الحادثةالمدينة

عنوان 
ال�صكن

معلومات اأخرى

.98
اأحمد ح�صن 

العائدي
مخيم 

اليرموك
2014/7/13دم�صق

دم�صق- 
مخيم 

اليرموك

الطبية  الرعاية  نق�ض  اإثر  ق�صى 
ب�صبب ا�صتمرار الح�صار.

.99
�صعيد عمران 

حربجي
مخيم 

اليرموك
2014/7/15دم�صق

دم�صق- 
مخيم 

اليرموك

الطبية  الرعاية  نق�ض  اإثر  ق�صى 
ب�صبب ا�صتمرار الح�صار.

.100
�صامي عبد 

الحميد اأبو زمق
مخيم 

اليرموك
2014/7/24دم�صق

دم�صق- 
مخيم 

اليرموك

بالرعاية  الحاد  النق�ض  اإثر  ق�صى 
الح�صار  ا�صتمرار  ب�صبب  ال�صحية 

على مخيم اليرموك

�صعيد اأيوب101.
مخيم 

اليرموك
2014/9/3دم�صق

دم�صق- 
مخيم 

اليرموك

اإحدى  في  ق�صى  عاماً(   56( العمر 
اأيام  ثالثة  بعد  دم�صق،  م�صافي 
الرعاية  نق�ض  نتيجة  اإخراجه  من 
الطبية داخل المخيم ب�صبب اإ�صابته 

بالتهاب في الرئة.

.102
�صمير ح�صين 

�صلفيتي
مخيم 

اليرموك
2015/1/10دم�صق

دم�صق- 
مخيم 

اليرموك

نتيجة  ق�صى   )1951( مواليد  من 
وجود  وعدم  قلبية  بجلطة  اإ�صابته 
داخل  المنا�صبة  الطبية  العناية 

مخيم اليرموك.

.103
محمد م�صطفى 

محمد
مخيم 

اليرموك
2015/1/14دم�صق

دم�صق- 
مخيم 

اليرموك

بغداد  مواليد  عراقي  فل�صطيني 
التغذية  نق�ض  اإثر  ق�صى  1955م 

والرعاية الطبية ب�صبب الح�صار. 

الر�صيع "جود"104.
مخيم 

اليرموك
2015/1/24دم�صق

دم�صق- 
مخيم 

اليرموك

ر�صيع في اليوم الثاني من عمره في 
�صوء  ب�صبب  ق�صى  اليرموك  مخيم 

التغذية ونق�ض الرعاية الطبية.

.105
محمد اأحمد عبد 

الغني
مخيم 

اليرموك
2015/2/21دم�صق

دم�صق- 
مخيم 

اليرموك

الطبية،  الرعاية  نق�ض  اإثر  ق�صى 
يذكر  الح�صار،  ا�صتمرار  ب�صبب 
بداء  م�صاباً  كان  الغني«  »عبد  اأن 

ال�صكري واأمرا�ض القلب.
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ا�صم ال�صحيةالرقم 
مكان 

الحادثة 
تاريخ الحادثةالمدينة

عنوان 
ال�صكن

معلومات اأخرى

عمر اأحمد كو�صا106.
مخيم 

اليرموك
2015/2/25دم�صق

دم�صق- 
مخيم 

اليرموك

ق�صى الم�صن »عمر اأحمد كو�صا« من 
التغذية  �صوء  نتيجة   1947 مواليد 
ب�صبب  الطبية  الرعاية  وانعدام 

الح�صار.

.107
محمد هيثم 

ال�صاي�ض
مخيم 

اليرموك
2015/2/26دم�صق

دم�صق- 
مخيم 

اليرموك

هيثم  »محمد  الالجئ  ق�صى 
ال�صاي�ض« من �صكان مخيم اليرموك، 
نق�ض  اإثر   ،)1959( عام  ومواليد 

التغذية ب�صبب الح�صار.

.108
اأحمد محمد 

منور
مخيم 

اليرموك
2015/2/28دم�صق

دم�صق- 
مخيم 

اليرموك

والرعاية  التغذية  نق�ض  اإثر  ق�صى 
الطبية ب�صبب الح�صار.

.109
اأحمد خالد 

دربا�ض
مخيم 

اليرموك
2015/3/2دم�صق

دم�صق- 
مخيم 

اليرموك

الجفاف  ب�صبب   )1955( مواليد 
ونق�ض الرعاية الطبية والتغذية في 

مخيم اليرموك المحا�صر.

.110
مروان وجيه 

الخطيب
غير 

معروف
2015/3/10دم�صق

دم�صق- 
مخيم 

اليرموك

بعد  دم�صق  م�صافي  اأحد  في  ق�صى 
خروجه من مخيم اليرموك للعالج

.111
فاروق محمد 

اإبراهيم
مخيم 

اليرموك
2015/3/26دم�صق

دم�صق- 
مخيم 

اليرموك

العمر )69 عاماً( ق�صى نتيجة اإ�صابته 
التغذية  نق�ض  جراء  قلبية  بجلطة 

والرعاية الطبية ب�صبب الح�صار.

.112
محمد جمال 

محمد علي
مخيم 

اليرموك
2015/3/29دم�صق

دم�صق- 
مخيم 

اليرموك

الطبية  العناية  نق�ض  اإثر  ق�صى 
الناجم عن ح�صار مخيم اليرموك.

.113
محمد عبيد 

قا�صم
مخيم 

اليرموك
2015/4/7دم�صق

دم�صق- 
مخيم 

اليرموك

التغذية  انعدام  ب�صبب  ق�صى 
مخيم  داخل  الطبية  والعناية 

اليرموك.

.114
موفق عبد اهلل 

مرزوق
ببيال

ريف 
دم�صق

2015/5/21
دم�صق- 

مخيم 
اليرموك

العمر )55 عاماً( ق�صى جراء نق�ض 
الرعاية الطبية بعد اإ�صابته بمر�ض 
التهاب الكبد C وهو من اأبناء مخيم 
ببيال  بلدة  اإلى  النازحين  اليرموك 

المجاورة.
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ا�صم ال�صحيةالرقم 
مكان 

الحادثة 
تاريخ الحادثةالمدينة

عنوان 
ال�صكن

معلومات اأخرى

.115
ح�صن طه ح�صين 

اأبو طه
غير 

معروف
2015/7/6دم�صق

دم�صق- 
مخيم 

اليرموك

نتيجة  ق�صى   ،)1958( مواليد  من 
الطبية،  والرعاية  التغذية  نق�ض 
مخيم  من  خرج  اأن  بعد  وذلك 
م�صافي  في  العالج  لتلقي  اليرموك 

دم�صق.

.116
اأبو �صعيد 
الحديدي

مخيم 
اليرموك

2015/8/2دم�صق
دم�صق- 

مخيم 
اليرموك

نتيجة  اليرموك  مخيم  اأبناء  من 
في  ق�صور  عن  ناجمة  رئوية  وذمة 
ب�صبب  وذلك  القلب،  ع�صلة  عمل 

الح�صار ونق�ض الرعاية الطبية.

محمود �صعبان117.
غير 

معروف
2015/9/7دم�صق

دم�صق- 
مخيم 

اليرموك

ق�صى  اليرموك  مخيم  �صكان  من 
علماً  الع�صال،  بمر�ض  اإ�صابته  اإثر 
لتلقي  اليرموك  مخيم  من  خرج  اأنه 
ال�صحي  و�صعه  تدهور  بعد  العالج 
الرعاية  ونق�ض  الح�صار  ب�صبب 

الطبية.

.118
 طالب علي 
اأبو خليفة

مخيم 
اليرموك

2015/9/11دم�صق
دم�صق- 

مخيم 
اليرموك

التغذية  نق�ض  نتيجة  ق�صى  م�صن 
عن  الناجم  الطبية  والرعاية 
مخيم  على  المفرو�ض  الح�صار 

اليرموك.

2016/5/1دم�صقالمزةعمار ر�صيد ريان119.
دم�صق- 

مخيم 
اليرموك

مخيم  من  خروجه  بعد  ق�صى 
م�صت�صفى  اإلى  المحا�صر  اليرموك 
اإثر  العالج  لتلقي  بدم�صق  يافا 
�صديد في  �صوائل  باحتبا�ض  اإ�صابته 

الرئتين والقلب.

اأبو نا�صر حمود120.
المنطقة 

الجنوبية
دم�صق2016/9/21دم�صق

وعدم  حالته  تدهور  نتيجة  ق�صى 
المنطقة  داخل  العالج  توفر 
الأدوية  اأ�صعار  وارتفاع  الجنوبية 

الالزمة لعالجه.
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ا�صم ال�صحيةالرقم 
مكان 

الحادثة 
تاريخ الحادثةالمدينة

عنوان 
ال�صكن

معلومات اأخرى

محمد ال�صوفي121.
مخيم 

درعا
2016/10/6درعا

درعا - 
مخيم درعا

نتيجة  ق�صى  اأمير(  )اأبو  ملقب 
وعدم  حالته  وتدهور  الح�صار 
توفر العالج والعناية الطبية داخل 
مخيم درعا وارتفاع اأ�صعار الأدوية 

الالزمة لعالجه.

محمد خالد122.
مخيم 

اليرموك
2016/10/13دم�صق

 دم�صق -  
مخيم 

اليرموك

مخيم  في  الريجة  منطقة  �صكان  من 
الح�صار  نتيجة  ق�صى  اليرموك، 
داخل  ال�صحية  الرعاية  وانعدام 

المخيم.

.123
ح�صين ح�صين 

الم�صري
مخيم 

اليرموك
2016/12/15دم�صق

دم�صق- 
مخيم 

اليرموك

بعد  ق�صى  عاماً   )70( العمر 
الح�صار  نتيجة  المر�ض  مع  �صراع 
توفر  وعدم  الطبية  الرعاية  ونق�ض 
الأدوية، وهو من اأبناء النا�صرة في 

فل�صطين.

التلعمر حلوة124.
ريف 

دم�صق
2017/4/18

ريف 
دم�صق- 

حر�صتا

الدواء  توفر  لعدم  الالجئ  ق�صى 
ب�صبب تطبيق �صيا�صة الح�صار على 
التل بريف العا�صمة دم�صق،  مدينة 
اإلى مدينة التل  وكان حلوة قد نزح 
بين  والق�صف  القتال  اأعمال  بعد 
على  الم�صلحة  والمعار�صة  النظام 
وتم  دم�صق،  بريف  حر�صتا  منطقة 

دفنه في منطقة قد�صيا.

.125
�صحادة محمد 

راجح 
مخيم 

اليرموك
2017/11/5دم�صق 

دم�صق 
– مخيم 
اليرموك 

الح�صار  ا�صتمرار  ب�صبب  ق�صى 
ونق�ض الرعاية الطبية في المخيم.

.126
مروان عبد اهلل 

ال�صعد 
مخيم 

اليرموك
2017/11/9دم�صق 

دم�صق 
– مخيم 
اليرموك

الطبية  الرعاية  نق�ض  ب�صبب  ق�صى 
والح�صار حيث اإنه م�صاب ب�صرطان 
للعالج  بحاجة  وكان  المعدة، 
النظام  اأن  اإل  دم�صق،  م�صافي  في 

ال�صوري رف�ض خروجه.
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الإن�سانية  الحالت  اإخراج   •
اإلى ا�صتنزاف المواد  اأدى الح�صار المفرو�ض على مخيم اليرموك منذ ما يقارب ال�صت �صنوات 
الطبية والأدوية وفقدانها من الم�صافي والم�صتو�صفات، وبالتالي توقف غالبيتها عن العمل، كما اأن 
هجرة الطواقم الطبية ب�صبب الو�صع الميداني في المخيم والتهديدات التي يتعر�ض لها العاملون 
في هذا القطاع الحيوي من قبل بع�ض الف�صائل الم�صلحة داخل المخيم، والخوف من العتقال من 
قبل قوات النظام ال�صوري خارج المخيم بحجة تقديم الم�صاعدات للمعار�صة; �صاهم اإلى حد كبير 
في تدهور الحالة ال�صحية لل�صكان، �صيما الأطفال والن�صاء وكبار ال�صن لدرجة خطيرة فر�ض على 
الأهالي اإطالق المنا�صدات المرة تلو المرة لإخراج بع�ض الحالت لتلقي العالج خارج المخيم 

ب�صبب �صوء الحالة ال�صحية للمر�صى. 
وبالفعل تم اإخراج بع�ض الحالت – ب�صكل متقطع- تحت بند »حالت اإن�صانية« لتقديم العالج 
الأجهزة  موافقة  بعد  الفل�صطينية  التحرير  منظمة  تمنحها  موافقات  عبر  دم�صق  م�صافي  في  لهم 

الأمنية ال�صورية.
فعلى �صبيل المثال تم يوم 23 / كانون الثاني – يناير/ 2014 اإخراج الالجئ خالد م�صطفى كريم 
ليلقى حتفه في م�صفى يافا بمدينة دم�صق بعد اأربعة اأيام فقط، حيث كان يعاني من م�صاعفات 
الجوع ونق�ض الرعاية الطبية، كذلك ق�صى الالجئ محمد كايد زغموت بعد اأيام قليلة من اإخراجه 
من المخيم يوم 17/ �صباط-فبراير /2014 اإثر الجفاف الناجم عن �صوء التغذية، ونق�ض العناية 
اإلى خارج المخيم لتلقي العالج، كما توفي �صعيد  اأنه قد تم نقله  الطبية ب�صبب الح�صار، ي�صار 
اأيوب )56 عاماً( في اإحدى م�صافي دم�صق يوم 3/ اأيلول – �صبتمبر / 2014، بعد ثالثة اأيام من 

اإخراجه نتيجة نق�ض الرعاية الطبية داخل المخيم ب�صبب اإ�صابته بالتهاب في الرئة. 
وفي الأول من اأيار – مايو 2016 ق�صى الالجئ عمار ر�صيد ريان بعد خروجه من مخيم اليرموك المحا�صر 

اإلى م�صت�صفى يافا بدم�صق لتلقي العالج، اإثر اإ�صابته باحتبا�ض �صوائل �صديد في الرئتين والقلب)1(.
– بيت  ببيال  له »يلدا-  المجاورة  اليرموك والبلدات  العمل في مخيم  وت�صير م�صادر مجموعة 
�صحم« اإلى وجود اأكثر من )189( مري�صاً فل�صطينياً بحاجة ما�صة للعالج خارج اأماكن تواجدهم، 
منهم )31( مري�صاً م�صابا بمر�ض ال�صرطان بحاجة للعالج الفوري والمراقبة الدائمة، اإ�صافة اإلى 
)78( م�صاباً باأمرا�ض القلب، و)20( م�صاباً باأمرا�ض الفقرات والك�صور، و)18( حالة لم�صابين 
باأمرا�ض الكبد والكلى، و )14( حالة لم�صابين بال�صرع، و)8( حالت ربو، و)11( حالة �صلل في 

الأطراف بحاجة للمتابعة الدائمة.

)1( لالطالع على المزيد من الحاالت انظر جداول �سحايا الح�سار ونق�ص الرعاية الطبية داخل البحث. 
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ال�سحي  الو�سع  تدهور  في  واأخواتها«  »داع�ش  دور   •
اختطاف  من  خوفاً  خدماتها  تقديم  عن  اليرموك  في  والطبية  الإغاثية  الجهات  معظم  توقفت 
»داع�ض« لكوادر تلك الموؤ�ص�صات. فقد �صهد مخيم اليرموك لالجئين الفل�صطينيين بدم�صق تدهورًا 
مت�صارعاً في الو�صع ال�صحي في الن�صف الأول من عام 2015، ب�صبب �صيطرة داع�ض على المخيم، 
وتعر�ض م�صفى فل�صطين يوم الأول من ني�صان /اأبريل 2015 للق�صف بعدد من القذائف واإ�صابة 
عدد من كوادره بجراح متفاوتة، ُعرف منهم نا�صر باكير، محمد البحري، و�صام الغول، ومحمود 

خطاب، وا�صطرار النا�صطين اإلى معالجة جرحاهم بطرق بدائية. 
 ومما زاد من تفاقم الأو�صاع ال�صحية �صوءًا، منع حواجز النظام خروج اأي جريح عبر حواجزها 
لتلقي العالج خارج المخيم، فيما قامت كتائب »العز بن عبد ال�صالم« التابعة للمعار�صة بت�صرف 
مماثل عبر منعها و�صول جرحى المخيم اإلى حّي الت�صامن لتلّقي العالج في م�صت�صفياته الميدانية. 
�صيارة  على  �صبتمبر 2015  اأيلول/   11 يوم  »داع�ض«  الدولة  تنظيم  عنا�صر  ا�صتولى  ذلك،  اإلى 
اإ�صعاف تابعة للهيئة الخيرية لإغاثة ال�صعب الفل�صطيني في مخيم اليرموك المحا�صر، ونقلوها 
اإلى المقّر الرئي�ض للتنظيم في منطقة الحجر الأ�صود المتاخمة للمخيم. على اعتبار اأن ال�صيارة 

تابعة لحركة الجهاد الإ�صالمي، ومن حقها ال�صطوعليها.
يذكر اأن �صيارة الإ�صعاف التي �صرقها عنا�صر تنظيم »داع�ض« هي ال�صيارة الوحيدة في المخيم 
المركز  اإلى  المخيم، ونقلهم  الق�صف على  اإ�صعاف الجرحى والم�صابين خالل  ُت�صتخَدم في  التي 

الطبي في اليرموك واإلى الم�صفى الميداني في يلدا.
كما اأدت ال�صتباكات التي اندلعت بين »داع�ض« و»الن�صرة« مطلع �صهر ني�صان/اأبريل 2016 اإلى 
بتاأمين  المخيم و�صط �صعوبات  اأهالي  التوتر الأمني في �صفوف من تبقى من  انت�صار حالة من 

العالج الإ�صعافي ومياه ال�صرب للعديد من اأبناء المخيم. 
النا�صطين  كمالحقة  اليرموك  مخيم  في  »داع�ض«  تنظيم  ارتكبها  التي  النتهاكات  فاقمت  فيما 
الإغاثيين والكوادر الطبية، و�صرقة محتويات بع�ض الم�صافي والنقاط الطبية، وفر�صه الح�صار 
الكامل على منطقة �صارع عين غزال; من تدهور الو�صع الطبي داخل المخيم، ففي حادثة ُتدلل على 
تلك النتهاكات فقد قام عنا�صر )داع�ض( يوم 27 اأيلول / �صبتمبر 2016 ب�صرقة مولدة الكهرباء 
الرئي�صة من مجمع البا�صل الطبي التابع للجمعية الخيرية الفل�صطينية قرب �صارع �صفد في مخيم 

اليرموك، حيث تم نقلها اإلى اأحد مقار داع�ض في حي الحجر الأ�صود المجاور لليرموك.
واأ�صار النا�صطون من داخل المخيم اأن داع�ض عملت طوال اأيام على نقل جميع محتويات المركز من 



38

»اأدوات طبية ومعدات« اإلى مكان مجهول في الحجر الأ�صود، منوهين اإلى اأن اليرموك لم يعد به 
اإل نقطة طبية واحدة هي م�صفى فل�صطين، الذي يعمل باإمكانيات وطاقات محدودة للغاية.

فيما و�صف مركز الإنقاذ الطبي يوم 21/ اآب- اأغ�صط�ض / 2016 في �صاحة الريجة المنطقة الخا�صعة 
لجبهة »فتح ال�صام« الن�صرة �صابقاً في مخيم اليرموك، الو�صع الإن�صاني وال�صحي بال�صيء، نتيجة 
قبل  من  الريجة  منطقة  على  المفرو�ض  الح�صار  ب�صبب  لل�صرب،  ال�صالحة  والمياه  الغذاء  انعدام 

تنظيم الدولة من جهة، وقوات النظام ال�صوري والمجموعات الموالية له من جهة ثانية.
التوا�صل  مواقع  على  م�صور  �صريط  خالل  المركز  م�صرف  اإدري�ض«  »ريا�ض  الطبيب  وتحدث 
الآبار  في  الراكد  الماء  ل�صرب  ا�صطروا  الريجة  في منطقة  المحا�صرين  الأهالي  اأن  الجتماعي، 
والحمى  والأمعاء  المعدة  كالتهاب  الأمرا�ض  بع�ض  انت�صار  اإلى  اأدى  مما  بالمنطقة،  الموجودة 
غير  الجلدي  والطفح  الجلدية  الأمرا�ض  وانت�صار  العلوية  التنف�صية  الطرق  واإنتانات  التيفية 

المف�صر.
واأكد الطبيب المحا�صر اأن المنطقة تعاني من غياب كامل للموؤ�ص�صات والهيئات الطبية، في وقت 
يعاني المركز من نق�ض كبير في الأدوية والم�صتلزمات الطبية، م�صيرًا اإلى اأن المركز ل ي�صتطيع 

ا�صتقبال وتحمل العدد الكبير من المر�صى.

طبية من داخل المخيم  • تقارير 
التي  �صيوعاً،  الوبائية  الأمرا�ض  لأكثر  اإح�صائيات  اليرموك«  مخيم  في  الطبي  »المركز  وثق 

�صخ�صت خالل اأربعة �صهور )من 8/ 2015/4 اإلى 2015/8/8( فكانت كالتالي: 

 )A( احلمى املالطيةاللتهابات اله�صميةاللتهابات التنف�صية العلويةالحمى التيفية التهاب الكبد الإنتاني

6994160945

حالت  ثالث  وثقت  اأنها  دم�صق  جنوب  في  الطبية  الهيئة  اأكدت   2015 �صبتمبر  اأيلول/   5 وفي 
خالل هذا العام لأجّنة م�صوهة في المنطقة الجنوبية، كان اآخرها اأحد الأجنة من مخيم اليرموك 
)10( حالت  الما�صي  ال�صهر  وثقت خالل  اأنها  الهيئة  واأ�صافت  بدم�صق.  الفل�صطينيين  لالجئين 
اإ�صقاط اأجّنة في المنطقة الجنوبية، فيما ُتعزى الأ�صباب اإلى عدد من العوامل، على راأ�صها �صوء 

التغذية والخوف من الق�صف والبراميل المتفجرة.
وفي 21 ت�صرين الأول/ اأكتوبر 2015، قام الهالل الأحمر الفل�صطيني داخل مخيم اليرموك بحملة 
�صحية ووقائية داخل مدار�ض المخيم وريا�ض الأطفال، لتحري بع�ض الحالت المر�صية وتوزيع 
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المتممات الغذائية على الأطفال الذين يعانون �صوء التغذية. اإل اأن نتائجها كانت �صلبية، ل كما 
كان متوقعاً بح�صب اأبناء المخيم، وذلك نتيجة التفاوت الكبير بين عدد اإ�صابات الأطفال، وكمية 

الدواء التي اأُدخلت من خارج المخيم.
واأعلن مركز الإنقاذ الطبي في مخيم اليرموك يوم 22 ت�صرين الأول/اأكتوبر 2015 نفاد المواد 
الطبية والأدوية من المخيم المحا�صر ب�صكل كامل، حيث اأكد عبر بيان و�صفه بـ »المهم«، نفاد 
المحروقات  نفاد  اإلى  بالإ�صافة  والتخديرية،  الإ�صعافية  والأدوية  الطبية  الم�صتهلكات  جميع 

الالزمة لت�صغيل المولدات، محذرًا من توقف العمل الإ�صعافي خالل اأقل من اأ�صبوع.
 فيما حذرت الكوادر الطبية في مخيم اليرموك يوم 9 ت�صرين الثاني/ نوفمبر 2015 من انت�صار »داء 
الَكَلب«، وذلك بعد وفاة الطفل »ن�صال مراد«، بعد تعر�صه لع�صة كلب م�صعور، ودعت اإلى وجوب 

اأخذ الحيطة من الكالب من خالل تلقيحها، وتجنب الحيوانات الناقلة للمر�ض اأوالتخل�ض منها. 
وتجدر الإ�صارة اإلى وجود عدد من »الكالب« الم�صابة والحاملة للفيرو�صات في المخيم المحا�صر، 

التي تقتات على الجثث في عدة اأحياء من الحجر الأ�صود والمخيم.
وفي 2 اآذار/مار�ض 2016  ك�صف المجمع الطبي في مخيم اليرموك في تقريره عن ت�صخي�صه لأول 
حالة من الإ�صابة بالحمى التيفية )التفوئيد( لعام 2016، واأكد اأنه تم ك�صف الحالة يوم الخمي�ض 
اإجراء الفحو�ض ال�صريرية والتحاليل المخبرية الالزمة، م�صيرًا  25 �صباط /فبراير 2016 بعد 
اإلى اأن مخيم اليرموك المحا�صر عانى العام الفائت من هجمة وبائية اجتاحت المخيم والمناطق 

المجاورة.
وتوا�صل  ال�صيف،  ف�صل  اقتراب  مع  وبئة  والأ مرا�ض  الأ انت�صار  من  تخوفه  المجمع  واأبدى 
الح�صار على المخيم وتدهور الناحية الطبية وعدم وجود المياه ال�صالحة لل�صرب، ووجه نداًء 
وا�صتفحالها،  تفاقمها  قبل  الم�صكلة  على  ال�صيطرة  بغية  الالزم  بال�صتعداد  المعنيين  جميع  اإلى 
الحيوية  الم�صادات  و»تاأمين  ال�صرب«  مياه  و»تعقيم  لل�صكان«  توعية  »حمالت  خالل  من  وذلك 

الالزمة لمكافحة المر�ض«.
وو�صف الطبيب ريا�ض اإدري�ض مدير مركز الإنقاذ الطبي في اليرموك الو�صع الإن�صاني وال�صحي 
في المناطق المحا�صرة بمخيم اليرموك بالماأ�صاوي، واأكد على انت�صار الأمرا�ض، منوهاً اإلى اأن 
اأكثر �صريحة معر�صة لهذه الأمرا�ض هم الأطفال دون �صن الثامنة، حيث يعانون من التهاب في 
البطن، وارتفاع �صديد بدرجة حرارة الج�صم، و�صل في بع�ض الحالت اإلى 40 في المائة، اإ�صافة 

اإلى وهن عام و�صوء حالة عامة«.
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مخيم خان �ل�سيح • 
يقع مخَيّم خان ال�صيح اإلى الغرب من مدينة دم�صق، على بعد 27 كم من مركزها، في منطقة �صهلية 
يخترقها نهر الأعوج من الجنوب، واإلى ال�صرق من الخان الأثري المعروف تاريخياً با�صتراحة 

ليلية للقوافل التجارية الماّرة على الطريق بين دم�صق والجنوب الغربي. 
وتعترف الأونروا بمخَيّم خان ال�صيح مخَيّماً ر�صمياً يتبع لها، حيث ُتَعّد اأر�ض المخَيّم م�صتاأجرة 

من قبلها، وتقوم على تقديم الخدمات ال�صحية والتعليمية والبنية التحتية لالجئين فيه. 
ر عدد ال�صكان في مخَيّم خان ال�صيح بداية عام 2012، ح�صب اإح�صائيات الأونروا بـ )21907(  وُقدِّ
لجئاً، بمعدل )4820( عائلة، بينما تفيد اإح�صائيات اأهالي المخَيّم باأّن الأعداد قد تراجعت اإلى 
نحو )12000( ب�صبب حركة النزوح واللجوء، التي �صهدها المخَيّم بعد اندلع اأعمال الحتجاج 
المخَيّم  �صهدها  عنف  اأعمال  من  معها  ترافق  وما   ،2011 اآذار/مار�ض  في  ال�صوري  النظام  على 

والمناطق المحيطة به. 
لقد تواجد في مخيم خان ال�صيح قبيل الأزمة ال�صورية اأكثر من جهة لتقديم الخدمات ال�صحية 
لأبنائه ولأبناء المناطق المجاورة، كالم�صتو�صفات الحكومية وم�صتو�صفات وكالة الغوث التي 
�صكان  من  الأونروا  لدى  الم�صجلين  الفل�صطينيين  الالجئين  لكل  الأولية  الطبية  الرعاية  تقدم 
المخيم، وم�صتو�صف ال�صهيد عبد القادر الح�صيني التابع لجي�ض التحرير الفل�صطيني، وجمعية 
خان ال�صيح الخيرية في خان ال�صيح عن طريق الم�صتو�صف التابع لها، والذي ي�صم العديد من 

العيادات التخ�ص�صية بالإ�صافة اإلى عيادة اإ�صعاف عاملة على مدار 24 �صاعة. 
بالإ�صافة اإلى اأكثر من ثالثين عيادة طبية خا�صة من مختلف التخ�ص�صات، ومن�صاأتين �صحيتين 
خا�صتين؛ هما عبارة عن عيادات تخ�ص�صية، وم�صفى ال�صالم الخا�ض الذي يتو�صط المخيم على 

ال�صارع العام الوا�صل بين مدينتي دم�صق والقنيطرة. 
وتميز مخيم خان ال�صيح بفترة ما قبل الأزمة بكثرة الخت�صا�صات الطبية بين اأبناء المخيم، مما 

جعل اعتماده بالدرجة الأولى على اأبنائه في تقديم الخدمة الطبية لأهالي المخيم. 
اأما في في ظل الأزمة ال�صورية فقد تاأثر مخيم خان ال�صيح بالأزمة ال�صورية على كافة ال�صعد، 
�صعف  من  المخيم  اأبناء  عانى  فقد  الدرا�صة،  محل  هو  الذي  ال�صحي  ال�صعيد  على  وخ�صو�صاً 

الإمكانات الطبية ومن التدني الحاّد في الخدمات الطبية التي تقدم لالأهالي. 
فالإمكانيات المتوفرة داخل المخيم بعد هجرة الطواقم الطبية، ونزوح الآلف من �صكانه ل يغطي 

كل العائالت القاطنة في المخيم التي يبلغ عددها حوالي 2000 عائلة.
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ويتواجد داخل المخيم م�صتو�صفان �صحيان، اأحدهما تابع للوكالة »الأونروا«، والآخر للحكومة 
ال�صورية، وكالهما يفتقران اإلى المعدات والأدوية والأطباء.

تخدم  المخيم  في  اأ�صل حوالي 15 �صيدلية  من  فقط  اإلى خم�ض  انخف�صت  فقد  ال�صيدليات،  اأما 
كل العائالت، حيث تفتقد هذه ال�صيدليات لمعظم الأدوية، بالإ�صافة اإلى ارتفاع الأ�صعار ب�صبب 

الزيادة التي طراأت على اأ�صعار الأدوية بن�صبة %50. 
 كذلك ل يوجد في المخيم اإل طبيب اأ�صنان واحد فقط، وطبيبة ن�صائية تعالج كافة الحالت، كما 
اإلى  ال�صكان  ا�صطر  الطارئة، حيث  للحالت  ميداني  م�صفى  اأو  نقاط طبية  لوجود  المخيم  افتقد 
الخروج خارج المخيم للمعالجة، نظرًا لوجود اأمرا�ض مزمنة بين ال�صكان، وكذلك اإ�صابات متكررة 
ناجمة عما يتعر�ض له المخيم من ق�صف متوا�صل بالطيران والبراميل المتفجرة والمدفعية الثقيلة 
وراجمات ال�صواريخ، تتطلب العالج الإ�صعافي بالرغم من الخطورة العالية التي ت�صكلها حواجز 
النظام ال�صوري، حيث �صجل اأكثر من حالة اعتقال، فلقد اعتقل الالجئ الفل�صطيني الجريح »محمد 
خالد �صاهر« عند خروجه من المخيم للعالج جراء اإ�صابته بنزيف وخلع في الكتف، وك�صر في 
لتفرج عنه  المتفجرة،  بالبراميل  للق�صف  المخيم  تعر�ض  بعد  في رجليه  واإ�صابتين  يده  مف�صل 

الأجهزة الأمنية ال�صورية يوم 10 كانون الأول/ دي�صمبر 2015. 
وتفاقمت معاناة الالجئين مع تطاول اأمد الأزمة، فقد عانى اأبناء مخيم خان ال�صيح خالل الن�صف 
الأول من عام 2016 من اأزمة �صحية خانقة. وذلك ب�صبب توقف عمل جميع الم�صت�صفيات القريبة 
من المخيم عن العمل، بالإ�صافة اإلى توقف م�صتو�صف )الأونروا( عن تقديم خدماته الأ�صا�صية 
وبع�ض  الب�صيطة  الخدمات  اإل  يقدم  ل  حيث  فقط،  ال�صت�صارية  الخدمات  على  واقت�صارها 
ال�صت�صارات التي ل تحقق الحد الأدنى من الخدمات الطبية المفتر�ض تقديمها لالآلف من اأبناء 
المخيم، وبح�صب �صهادة اأحد اأبناء المخيم فاإن الأونروا رف�صت اإدخال الأدوية اإلى المخيم بحجة 

عدم وجود الموافقات الأمنية الالزمة لذلك.
اأن�صئت في المخيم بع�ض النقاط الطبية الميدانية لتقديم العالج لأهالي المخيم، وبح�صب  فيما 
اأحد الكوادر الطبية داخل مخيم خان ال�صيح فاإن الحالت ال�صعبة، والتي ل يمكن عالجها داخل 

المخيم يتم اإر�صالها اإلى م�صافي البلدات والمناطق المحيطة به. 
ورغم دخول المخيم في م�صالحة مع النظام ال�صوري في نهاية نوفمبر – ت�صرين الثاني 2016 
بح�صب  تح�صن  اأي  عليه  يطراأ  لم  ال�صحي  الو�صع  اأن  اإل  منه؛  الم�صلحة  المعار�صة  وخروج 

المعلومات الواردة من المخيم. 



42

مخيم درعا ودرعا �لطو�رئ• 
يقع مخيما درعا ودرعا الطوارئ على اأر�ض خ�صبة �صرق مدينة درعا بالقرب من محطة القطار 
م�صاحة  ر  وُتقدَّ درعا،  مدينة  و�صط  عن  م(   300( نحو  بعد  على  مي�صلون  حّي  بجانب  الواقعة، 

المخيمين بـ 130 دونماً تقريباً، بمعدل الثلث لمخيم درعا، والثلثين لمخيم درعا الطوارئ. 
وبلغ عدد �صكان مخيم درعا من الالجئين الم�صجلين لدى الأونروا )6.204( ن�صمة توؤلف 1.525 
عائلة،   )1.415( ت�صكل  ن�صمة،   )5.787( �صكانه  عدد  فيبلغ  الطوارئ،  درعا  مخيم  اأما  عائلة. 
وي�صكن خارج هذين المخيمين في محافظة درعا نحو 20261 لجئاً فل�صطينياً موزعين في مدينة 

درعا، والمزيريب وزيزون وجلين وتل �صهاب واليادودة وطف�ض والعجمي. 
على  ال�صورية  الأزمة  قبيل  درعا  لمخيمي  الأ�صا�صية  الخدمات  جميع  تقديم  م�صوؤولية  وقعت 
جمع  من  البيئية  الخدمات  اإلى  اإ�صافة  الجتماعية،  والخدمات  وال�صحة  كالتعليم  الأونروا 
وكالة  قبل  من  بها  المعترف  المخيمات  من  باعتباره  العامة،  النظافة  على  والإ�صراف  القمامة 

الغوث الدولية )الأونروا(. 
بالإ�صافة  درعا،  ال�صحية في مخيمي  الخدمة  الح�صول على  الفل�صطينيون  الالجئون  وا�صتطاع 
ال�صحية  الموؤ�ص�صات  خالل  من  الأونروا  الفل�صطينيين  الالجئين  وت�صغيل  غوث  وكالة  لعيادات 
عيادة   )14( حوالي  المخيمين  في  توجد  كما  مجاناً،  درعا  مدينة  في  الموجودة  الحكومية 
التي  التعرفة  من  تقترب  متفاوتة  اأجور  مقابل  ال�صحية  الخدمة  تقديم  في  ت�صارك  تخ�ص�صية 

و�صعتها وزارة ال�صحة ال�صورية ول تتجاوزها.
اأما في ظل الأزمة ال�صورية فيعاني المخيم من هجرة الطواقم الطبية، واإغالق المن�صاآت ال�صحية 
اأو مركز  اأي م�صفى  نتيجة الأعمال القتالية التي ت�صهدها مدينة درعا، فال يوجد في مخيم درعا 
طبي، بالإ�صافة اإلى نق�ض حاد بالأدوية والمواد والمعدات الطبية الالزمة لالإ�صعافات الأولية، 

ي�صاف اإليها عدم توافر �صيارات اإ�صعاف لنقل الجرحى لتلقي العالج خارج المخيم.
 كذلك يعرقل قنا�صة الجي�ض النظامي و�صول �صيارات الإ�صعاف اإليه، واإذا نجح الأهالي باإخراج 
اأحد المر�صى خارج المخيم، فاإن الأردن يرف�ض دخول اأي لجئ فل�صطيني من �صورية حتى لو كان 
م�صاباً، فعلى �صبيل المثال ل الح�صر اتهم عدد من النا�صطين واأبناء مخيم درعا يوم 25 تموز/ 
يوليو 2015 الجي�ض الأردني بمنع دخول جرحى المخيم واإ�صعافهم، ومنهم الأطفال والن�صاء، 
وقال �صهود عيان: اإنه بعد ق�صف الجي�ض النظامي لمخيم درعا الذي �صقط فيه عدد من اأبنائه بين 
قتيل وجريح، اأُ�صعف الجرحى اإلى الجانب الأردني، وعند الو�صول اإلى ال�صاتر الترابي الفا�صل 
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بين الحدود ال�صورية الأردنية، منعهم الجي�ض الأردني من دخول الأرا�صي الأردنية.
لقد اأدى تردي الواقع ال�صحي اإلى انت�صار الأمرا�ض في �صفوف الأهالي، خا�صة مع ا�صطرارهم 

اإلى ا�صتخدام مياه ال�صرب الملوثة، ب�صبب انقطاع مياه ال�صرب عن المخيم. 

مخيم �لنيرب • 
يقع مخيم النيرب على م�صافة 13 كم �صرق مدينة حلب، ويحّده من ال�صرق قرية النيرب، ومن 
ر  وُتقدَّ النيرب،  لبلدة  تابعة  زراعية  اأرا�ٍض  والغرب  الجنوب  ومن  الدولي،  حلب  مطار  ال�صمال 
م�صاحة مخيم النيرب بـ 14.800 متر مربع، وت�صير اإح�صائيات الأونروا في كانون الثاني 2012 
اإلى وجود )4893( عائلة، اأي ما يعادل )20978( فردًا، اإل اأن الموؤ�صرات الميدانية ت�صير اإلى 

هجرة حوالي ن�صف �صكانه نتيجة الأزمة ال�صورية. 
وُيَعّد مخيم النيرب من اأكبر المخيمات الفل�صطينية المعترف بها في �صورية، وهو من المخيمات 
وت�صغيل  غوث  ووكالة  العرب،  الفل�صطينيين  لالجئين  العامة  الهيئة  عليه  وت�صرف  الفقيرة، 
وال�صحية  التعليمية  الخدمات  للمخيم  م  تقدِّ فالأونروا  )الأونروا(.  الفل�صطينيين  الالجئين 

والجتماعية وال�صكنية واأعمال النظافة.
ويوجد في المخيم قبيل الأزمة اأكثر من جهة تقوم على تقديم الخدمات ال�صحية لأبنائه، كالمراكز 

ال�صحية التابعة لمديرية �صحة حلب وم�صافي وزارة ال�صحة والتعليم العالي.
كما تقدم وكالة الغوث الرعاية الطبية الأولية لكل الالجئين الفل�صطينيين الم�صجلين لديها، كذلك 
توجد في المخيم عيادات طبية تخ�ص�صية، تقوم بتقديم الخدمة ال�صحية داخل المخيم مقابل 

اأجور حددتها وزارة ال�صحة ال�صورية. 
اأما في ظل الأزمة ال�صورية فقد عانى �صكان مخيم النيرب في حلب من تدهور في الجانب ال�صحي 
هجرة  اإلى  بالإ�صافة  الأدوية  اأ�صعار  وارتفاع  الأ�صا�صية  الطبية  والمواد  الأدوية  فقدان  نتيجة 
الأطباء والطواقم الطبية العاملة من كافة الخت�صا�صات، حيث بلغ عدد الأطباء الذين هاجروا 
فيما  طبيباً،   17 العمل  مجموعة  م�صادر  بح�صب  �صورية  في  الأحداث  بداية  منذ  المخيم  من 
ت�صير الوقائع الميدانية اإلى بقاء خم�صة اأطباء فقط مع عدد من الممر�صين، يعملون في م�صفى 
خدماته  ويقّدم  جراحية،  عمليات  ُيجري  الذي  المخيم  داخل  الوحيد  الم�صفى  وهو  فل�صطين)1(، 
ترخي�ض  وجود  عدم  من  يعاني  الم�صفى  ذلك  اأن  اإل  المجاورة،  والبلدات  المخيم  لأهل  الطبية 

)1( تحّول المركز الثقافي في المخيم اإلى م�ستو�سف طبي، بجهود بع�ص المتبرعين من منظمات فل�سطينية وعدد من االأهالي، 
ز بغرفة عمليات وبع�ص التجهيزات الطبية.  وُجهِّ
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ر�صمي، ما جعله عر�صة لالإغالق اأكثر من مرة.
 ُيذَكر اأن م�صفى فل�صطين كان مخت�صاً بعمليات التوليد فقط، اإل اأن الأو�صاع في �صورية ومخيم 
النيرب وُبْعَد المدينة عن المخيم ا�صطر اإدارة الم�صفى اإلى التعاقد مع عدد من الأطباء من مدينة 

حلب للقيام بعمليات جراحية ب�صيطة فيه.
وبعد ا�صتعادة �صيطرة النظام على مدينة حلب بداأت الحياة تعود تدريجياً اإلى المخيم من ناحية 

القدرة على التنقل للو�صول اإلى الخدمة الطبية المطلوبة. 

مخيم �لعائدين ـ حم�س • 
يقع مخيم العائدين خارج مدينة حم�ض على طريق حم�ض ـ دم�صق المعروف بـ )طريق ال�صام(. 
ال�صمالي  الحّي  مع  التوا�صل  لمنع  فتحات  دون  جهات  ثالث  على  البناء  من  �صور  المخيم  ويلّف 
الجامعي،  الحرم  ال�صور  للمخيم، وي�صمى هذا  الأفقي  التمدد  الجنوبي، ولمنع  والغربي ون�صف 
وبلغ عدد �صكان المخيم من الالجئين )4.117( عائلة، اأي ما يعادل 16.304 لجئين حتى نهاية 

عام 2011، ح�صب اإح�صائيات الأونروا. 
ا�صتطاع الالجئون في مرحلة ما قبل الأزمة ال�صورية الح�صول على العالج من خالل الموؤ�ص�صات 
وُت�صهم  المخيم.  داخل  الغوث  وكالة  عيادة  اإلى  بالإ�صافة  حم�ض،  مدينة  في  العامة  ال�صحية 
من  المخيم  ل�صكان  رمزية  باأجور  الطبية  الخدمات  تقديم  في  الفل�صطيني  الأحمر  الهالل  جمعية 

خالل م�صفى بي�صان الواقع في و�صط المخيم، من خالل اأق�صامه المتعددة وعياداته الخارجية. 
بالمقابل توجد في المخيم �صت عيادات تخ�ص�صية، ف�صاًل عن عيادات الطب العام، ُتعنى بتقديم 

الخدمة ال�صحية داخل المخيم مقابل اأجور متفاوتة. 
اأما في ظل الأزمة ال�صورية، ومع امتداد اأمد ال�صراع وتعّذر و�صول الالجئين الفل�صطينيين اإلى 
اعتمد  فقد  التنقل،  اأثناء  عالية  خطورة  من  ذلك  ي�صكل  لما  الحكومية،  الم�صت�صفيات  اأو  المراكز 
م فيهما الخدمات ال�صحية  ال�صكان في العالج على مركزين اأ�صا�صيين لل�صحة داخل المخيم؛ ُتقدَّ
المجانية )الأونروا( اأو باأ�صعار رمزية )جمعية الهالل الأحمر الفل�صطيني(، بالإ�صافة اإلى م�صادر 
ثانوية اأخرى تعتمد على عيادات الأطباء الخا�صة باأجور معقولة اأي�صاً، مقارنًة باأجور الو�صط 

المحيط، لكن لي�ض با�صتطاعة الجميع التردد عليها.
اإن ارتفاع تكاليف العالج في م�صفى بي�صان التابع لجمعية الهالل الأحمر الفل�صطيني من )100( 
اأقل  اأّن ذلك  اأثار نقا�صاً في المخيم، رغم  اإلى )300( ليرة �صورية بعد عام 2014،  ليرة �صورية 

بكثير من ت�صعيرة وزارة ال�صحة. 
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المبحث الثاني: الطواقم الطبية في مرمى النيران 

في  ي�صاركون  ل  الذين  الأ�صخا�ض  احترام  الإن�صاني  الدولي  القانون  واأدبيات  ن�صو�ض  توجب 
النزاع الم�صلح، وحمايتهم ومعاملتهم ب�صكل اإن�صاني، وذلك بوقايتهم من الأخطار والمعاناة التي 
اأنه في حالة النزاع القائم في �صورية غابت هذه القوانين والمبادئ  اإل  قد يكونون عر�صة لها، 
عن تفكير اأطراف النزاع هناك، فاأ�صبح المدنيون محاًل للهجوم المبا�صر، والهجمات الع�صوائية 
حجم  في  كبيٌر  ارتفاٌع  لوحظ  فقد  الطبي،  المجال  في  العاملة  الطواقم  خ�صو�صاً  والنتقامية، 
ا�صتهداف اأع�صاء هذه الطواقم، فقد �صقط خالل الفترة التي يغطيها التقرير العديد من الأطباء 
الإ�صعاف  خدمات  تقديم  اأثناء  الإ�صعاف،  �صيارات  و�صائقي  والم�صعفين  والممر�صين  والفنيين 
اأكثر  في  الطبية  المن�صاآت  بع�ض  تعر�صت  كما  والجرحى،  المر�صى  من  للمحتاجين  والعالج 

المخيمات اإلى ال�صلب والنهب والعتداء والتدمير. 

المطلب الأول: ا�ستهداف طواقم العمل الطبي الفل�سطيني  
اأبنائهم بين  الفل�صطينيية العديد من  الفل�صطينيون-وما يزالون-في المخيمات والتجمعات  قدم 
ال�صرائح  كافة  من  ال�صورية،  لالأزمة  الممتدة  الفترة  خالل  ومخطوف،  ومعتقل  وجريح  قتيل 

المهنية والعمرية. 
فلم تنج المن�صاآت الطبية الموجودة في المخيمات والتجمعات الفل�صطينية في �صورية من الق�صف 
ال�صراع في  بها طرفا  قام  التي  العمل ع�صرات النتهاكات  اأو ال�صتهداف، فقد ر�صدت مجموعة 
في  ومعتقل  وجريح  قتيل  بين  �صقطوا  الذين  الفل�صطينيين  الالجئين  من  المئات  بحق  �صورية 
اأو�صاط العاملين الطبيين والم�صعفين، فعلى �صبيل المثال ل الح�صر ق�صى الطبيب الفل�صطيني 
محمد �صاكر مراد والممر�ض جمال �صويد من تجمع ركن الدين في مدينة دم�صق يوم 17/ اأيلول 

– �صبتمبر /2012 في منطقة المع�صمية بعد خروجهما لمعالجة بع�ض الجرحى. 
وفي مخيم درعا تم اإطالق الر�صا�ض الحي على الطبيب عادل ح�صان يوم 16 / ت�صرين الأول 
– اأكتوبر /2012 مما اأدى اإلى وفاته، وفي ريف دم�صق بمنطقة درو�صا ق�صى الطبيب ابن مخيم 

اليرموك ر�صاد اأبو زور يوم 25 / ت�صرين الأول – اأكتوبر/2012. 
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كما تعر�صت �صيارة الإ�صعاف التابعة لهية فل�صطين الخيرية في مخيم اليرموك يوم 4/ت�صرين 
الثاني –نوفمبر /2012 ل�صظايا قذيفة هاون �صقطت بجانبها، مما اأدى اإلى جرح طاقمها »الم�صعف 
الم�صعف عمار  مو�صى طلوزي، والم�صعف �صمير مدرد�ض، والم�صعف فرا�ض ع�صماوي«، ومقتل 

يحيى قا�صم. 
كما �صجل يوم 17/ ت�صرين الثاني – نوفمبر /2012 �صقوط الم�صعف ح�صام المدني، من طاقم 
الهيئة الخيرية لإغاثة ال�صعب الفل�صطيني اأثناء القيام بعمله في منطقة �صارع فل�صطين - دوار 

فل�صطين. 
اأي�صاً ق�صى الطبيب »اأحمد نواف الح�صن«، والممر�صة خاتون لفي اأحمد  وفي مخيم اليرموك 

على مدخل م�صفى فل�صطين اإثر الق�صف على مخيم اليرموك يوم 17/ حزيران – يونيو /2013.
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جدول يبين اأ�صماء �صحايا العمل الطبي الموثقين لدى مجموعة العمل من اأجل فل�صطينيي �صورية

الرقم 
ا�صم 

ال�صحية
مكان 

الحادثة 
تاريخ الحادثة

عنوان 
ال�صكن

كيفية 
وقوع 

الحادث
معلومات اأخرىالت�صنيف

.1
اأ�صامة 

اأمين 
الغول

غير 
معروف

درعا2011/3/23
طلق 
ناري

م�صعفمدني

.2
خالد 
كمال 
عطية

مخيم 
العائدين 

حماة
2012/6/19

حماة-
المخيم

طلق 
ناري

ع�صكري

القيادة  ال�صعبية  الجبهة  من 
العامة ا�صتهدف اأثناء عودته 
من عمله في الم�صفى الوطني 
بن  عمر  جامع  عند  بحماة 

الخطاب

.3
خمي�ض 

عزيز
2013/2/9المع�صمية

ريف 
دم�صق-

طلق 
ناري

مدني

الهالل  جمعية  اأع�صاء  اأحد 
فرع  الفل�صطيني/  الأحمر 
�صورية اأثناء ال�صتباكات في 
مجموعات  بين  المع�صمية 
والجي�ض  الحر  الجي�ض 

النظامي.

.4
اأحمد 
نواف 

الح�صن

مخيم 
اليرموك

2013/6/17
دم�صق-

مخيم 
اليرموك

مدنيق�صف

ق�صى نتيجة اإ�صابته ب�صظايا 
بالقرب  �صقطت  التي  القذيفة 
من م�صفى فل�صطين في مخيم 

اليرموك.

.5
با�صل 

م�صطفى 
�صويد

غير 
معروف

2013/7/10

ريف 
دم�صق-
جديدة 
عرطوز

تحت 
التعذيب

مدني

على  التعذيب  تحت  ق�صى 
ال�صوري بعد  الأمن  يد قوات 
اعتقاله بثالثة اأ�صهر، الجدير 
طبيب  هو  ال�صويد  اأن  ذكره 
الأحمر  الهالل  في  متطوع 
نقطة  ورئي�ض  ال�صوري، 

عرطوز.
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الرقم 
ا�صم 

ال�صحية
مكان 

الحادثة 
تاريخ الحادثة

عنوان 
ال�صكن

كيفية 
وقوع 

الحادث
معلومات اأخرىالت�صنيف

.6
محمود 
اأبو عبد 

اهلل 

مخيم 
ال�صيدة 

زينب
2013/10/8

ريف 
دم�صق-

مخيم 
ال�صيدة 

زينب

طلق 
ناري

ع�صكري

باح�صار  بواجبه  يقوم  وهو 
ــداء بــ�ــصــيــارة  ــه ــص ــ� اأحــــد ال
يقودها،  كان  التي  الإ�صعاف 
تابع للجبهة ال�صعبية القيادة 

العامة

ماهر 7.
مزعل

مخيم 
درعا

2013/10/12
درعا-
مخيم 
درعا

مدنيقصف

قضى  بيطري  طبيب 
ج���راء ال��ق��ص��ف ال��ذي 
شمال  حي  له  تعرض 

الخط بدرعا 

.8
اأحمد 
كمال 

فرحات

مخيم 
اليرموك

2014/3/2
دم�صق-

مخيم 
اليرموك

مدنيق�صف

قــ�ــصــى اإثــــر الــقــ�ــصــف الـــذي 
ا�ــصــتــهــدف مــخــيــم الــيــرمــوك 
لالجئين الفل�صطينيين، وي�صار 

اأنه �صائق �صيارة اإ�صعاف 

.9
دياب 

ح�صين 
مهنا

مخيم 
اليرموك

2014/3/11
دم�صق-

مخيم 
اليرموك

طلق 
ناري

مدني

مخيم  في  نار  باإطالق  ق�صى 
اأنه  ذكره  والجدير  اليرموك، 
الأحمر  الهالل  كوادر  اأحد 
الفل�صطيني في مخيم اليرموك

.10
محمود 
حمارنة

غير 
معروف

2014/8/24
دم�صق-

مخيم 
اليرموك

تحت 
التعذيب

مدني

مخيم  �صكان  من  طبيب 
تحت  ق�صى  اليرموك 
النظام  �صجون  في  التعذيب 

ال�صوري 

.11
يا�صمين 

اأحمد عبد 
الباقي

غير 
معروف

2015/3/27
الالذقية-

مخيم 
الرمل

تحت 
التعذيب

مدني

اأبناء  من  عاماً   22 العمر 
الالذقية  في  الرمل  مخيم 
في  التعذيب  تحت  ق�صى 
اأن  بعد  ال�صورية،  ال�صجون 
اإ�صعاف  بتهمة  اعتقالها  تم 

الم�صابين.



49

الرقم 
ا�صم 

ال�صحية
مكان 

الحادثة 
تاريخ الحادثة

عنوان 
ال�صكن

كيفية 
وقوع 

الحادث
معلومات اأخرىالت�صنيف

.12

يحيى 
عبد اهلل 

حوراني 
اأبو 

�صهيب

مخيم 
اليرموك

2015/3/30
دم�صق-

مخيم 
اليرموك

مدنياإغتيال

مدرب دولي معتمد من اللجنة 
الأحمر  لل�صليب  الدولية 
والتدريب  التنمية  وم�صوؤول 
الخيرية،  فل�صطين  هيئة  في 
�صخ�صيات  اأبرز  من  وهو 
في  والتنموي  الإغاثي  العمل 

مخيم اليرموك. 

.13
اأحمد 

القديمي
غير 

معروف
2015/8/19

دم�صق-
مخيم 

اليرموك

تحت 
التعذيب

مدني

في  الطبية  الكوادر  اأحد 
داخل  فل�صطين  م�صفى 
تحت  ق�صى  اليرموك،  مخيم 
النظام  �صجون  في  التعذيب 
ال�صوري بعد اعتقاله من قبل 
في  ال�صوري  الأمن  حواجز 

اأول مخيم اليرموك.

.14
اإبراهيم 

اأبو �صقرة
غير 

معروف
2016/5/4

دم�صق-
مخيم 

اليرموك
مدنيق�صف

�صكان  ومن   )1989( مواليد 
متاأثرًا  ق�صى  اليرموك  مخيم 
محاولته  اأثناء  بجراحه 
الذين  الجرحى  اإ�صعاف 
على  الق�صف  جراء  �صقطوا 

مدينة حلب.

.15
محمد 

علي
مخيم خان 

ال�صيح
2016/10/2

ريف 
دم�صق-

مخيم 
خان 

ال�صيح

مدنيق�صف

علي(  )اأبو  وملقب  م�صعف 
النظام  ا�صتهداف  بعد  ق�صى 
ال�صوري ل�صيارة اإ�صعاف تقل 
خان  مخيم  اأبناء  من  مدنيين 
ال�صيح بريف دم�صق الغربي.
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الرقم 
ا�صم 

ال�صحية
مكان 

الحادثة 
تاريخ الحادثة

عنوان 
ال�صكن

كيفية 
وقوع 

الحادث
معلومات اأخرىالت�صنيف

.16

اإبراهيم 
علي 

ال�صيخ 
تايه

مدنيحرقاًدرعا2017/1/9تل �صهاب

من لجئي منطقة تل �صهاب، 
ق�صى اأثناء عمله في الم�صفى 
�صهاب  تل  بلدة  في  الميداني 
بعد  الغربي،  درعا  بريف 
الم�صفى  في  حريق  اندلع 

اأّدى اإلى وفاته. 

المطلب الثاني: الخطف والعتقال
اأما على �صعيد الخطف والعتقالت؛ فقد تعر�صت الطبيبة العميد منى ال�صايغي مديرة م�صفى 
– اأغ�صط�ض /2012  اآب  فايز حالوة لالختطاف من داخل الم�صفى في مخيم اليرموك يوم 31/ 

على يد مجموعة من الجي�ض الحر ا�صتمرت لمدة خم�صة اأيام قبل اإطالق �صراحها. 
للح�صول على  الهوية  لالأطباء من قبل مجموعات مجهولة  كذلك جرت بع�ض حالت الختطاف 
فدية مالية، ثم اإطالق �صراحهم كما ح�صل مع كلٍّ من الطبيب جهاد الكفري )اأخ�صائي ع�صبية(، 
حيث اختطف من عيادته في �صارع الثالثين في مخيم اليرموك في ال�صهر الثامن 2012. والطبيب 
بالإ�صافة لختطاف  الأول 2012،  ال�صهر  اليرموك في  اأطفال( في مخيم  )اأخ�صائي  محمد خلف 

بع�ض الأطباء وتهديدهم واإجبارهم على العمل مع الجي�ض الحر لعالج جرحاهم. 
بالمقابل اعتقل الأمن ال�صوري طبيب الجراحة العامة »هايل حميد« بداية ال�صهر ال�صابع 2012، 
وما زال معتقاًل حتى لحظة اإعداد التقرير، وكذلك تم اعتقال طبيب الجراحة الع�صبية عالء الدين 
– يناير /2013،  الثاني  اليرموك يوم 19/ كانون  اأثناء خروجه من مخيم  يو�صف من الحاجز 
والطبيب اأدهم ال�صهابي اأخ�صائي الجراحة البولية مواليد 1976 اعتقل في ال�صهر الرابع 2013 
بتهمة معالجة الجرحى، وذلك عند خروجه من مخيم اليرموك على حاجز المجتهد اأثناء توجهه 

اإلى م�صفى الكندي مكان عمله. 
وتعر�ض ع�صرات الأطباء والممر�صين وال�صيادلة وغيرهم لالعتقال الموؤقت لدى النظام ال�صوري 



51

الأول  ت�صرين   /13 يوم  ففي  للم�صابين،  العالج  تقديم  اأو  المر�صى،  مع  التعاون  �صبهة  لمجرد 
اأبوزرد«،  اإياد   « الأ�صنان  طبيب  اأيام  ثالثة  لمدة  اليرموك  مخيم  من  اعتقل   2012/ –اأكتوبر 
والممر�صة )ف.ح. اإ( من مخيم درعا، وكذلك لم ي�صَلم اأ�صحاب م�صتودعات التجهيزات الطبية كما 

في حالة محمد نجمة الذي اأفرج عنه بعد العتقال بتهمة بيع الم�صتلزمات الطبية. 
كما تعر�ض الطبيب عمر محيب�ض اأخ�صائي الجراحة العظمية لالعتقال في بداية كانون الثاني – 

يناير /2012 من منزله خارج مخيم اليرموك بتهمة معالجة الجرحى)1(.
فنيي  مع  ح�صل  كما  عملها  اأماكن  من  الفل�صطينية  الطبية  الطواقم  من  العديد  اعتقال  تم  كذلك 
التخدير؛ نبيل نعيمي وبا�صل عمر والممر�ض محمد بكر، الذين اعتقلوا في ال�صهرالثالث 2013 من 

مكان عملهم في م�صفى دم�صق  »المجتهد«. 

والمفقودين  المعتقلين  توثيق  مركز  بح�سب  عمان  االأردنية  العا�سمة  في  له  �سدر  كتاب  في  محيب�ص  عمر  الطبيب  كتب   )1(
المزة  �سجن  في  تعذيبه  وعن  ال�ّسوري،  الّنظام  �سجون  في  اعتقاله  عن  كتابه  في  »محيب�ص«  " وتحدث  �سوريا  في  الفل�سطينيين 

الع�سكري، وعن جرائم الّنظام بحق الفل�سطينّيين والمخّيمات الفل�سطينّية.
لـ مركز توثيق المعتقلين والمفقودين الفل�سطينيين في �سوريا، باأّن الّنظام ال�ّسوري ارتكب مجازر مرعبة بحّق  واأكد »محيب�ص« 
االأطباء الفل�سطينّيين، وباأّن الّنظام »تفّنن« في ابتكار ُطرق لت�سفية كل طبيب منهم، وباأّن عنا�سر االأمن قتلوهم تعذيبا دون توجيه 

اأي تهمة لهم.
اأما  مّرات،   10 بالع�سي  ال�ّسوري  َي�سربون  ال�سّجانون  كان  المّزة  �سجن  في  تعذيبنا  »عند  الّتوثيق:  لمركز  »محيب�ص«  واأ�ساف 

الفل�سطيني 20 مّرة، بمعنى اأّن الفل�سطيني له �سعف ال�ّسوري بالتعذيب، كونه فل�سطيني فقط، دون الّنظر اإلى �سبب االعتقال«.
كما يعتذر مركز الّتوثيق عن ذكر الّتفا�سيل وُطرق الّتعذيب المرّوعة التي تعر�ص لها االأطّباء، ويكتفي بن�سر اأ�سمائهم مراعاًة لذويهم.

اأ�سماء االأطّباء ال�ّسهداء:
1-الّطبيب نزار جودت ك�ّساب، من مخّيم اليرموك، اأخ�ّسائي جراحة بولّية، والذي ُفقد بعد ق�سف طائرات الّنظام لم�سجد عبد 

القادر الح�سيني بمخّيم اليرموك بتاريخ 2012/12/16.
2-الّطبيب محمود حمارنة، اأخ�سائي ن�سائّية وتوليد، من مخّيم اليرموك.

3-الّطبيب نبيل نعيمي، فني تخدير، اعتقل في �سهر اآذار / مار�ص 2013م من مكان عمله في الم�ست�سفى.
4-الّطبيب را�سي �سالح �ساكو�ص، المعتقل منذ تاريخ 2012/8/8، وذلك بعد اأن داهم عنا�سر الّنظام ال�سوري عيادته في مخّيم 

خان ال�سيح.
5-الّطبيب يا�سر الّطرابل�سي.

6-الطبيب موعد الموعد، فني الّتخدير المعتقل في �سهر مايو \ اأيار عام 2013م من مكان عمله في الم�ست�سفى.
7-طبيب �ساب من عائلة �سهابي، اأخ�ّسائي عظمّية، اعتقل اأثناء عمله في الم�ست�سفى.

8-طبيب جراحة، يعتذر المركز عن االإف�ساح عن ا�سمه؛ ب�سبب تواجد ذويه داخل االأرا�سي ال�سورّية.
اأما الّطبيب هايل حميد، فاإّنه مجهول الم�سير، وبح�سب »محيب�ص«: »اأح�سروه من عيادته في مخّيم اليرموك وهو بلبا�ص »الّروب 

االأبي�ص« اإلى �سجن المّزة الع�سكري، وهو اأخ�سائي جراحة عامة، وعمره �سّتون عاما، واأ�ستاذ بالجامعة بكلّية الّطب«. 
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جدول يبين اأ�صماء المعتقلين الموثقين من الطواقم الطبية الفل�صطينية في �صورية

تاريخ العتقالال�صمالرقم 
مكان 

العتقال
عنوان 

ال�صكن
مالحظات

هايل قاسم 1.
حميد

مخيم 2012/8/13
اليرموك

دمشق-
مخيم 

اليرموك

من مواليد دلتا- فل�صطين 1948، اأ�صتاذ بكلية 
لق�صم  كرئي�ض  عمل  كما  دم�صق،  بجامعة  الطب 

الجراحة العامة في م�صفى )الأ�صد( الجامعي.
من  ال�صورية،  الأمنية  الأجهزة  قبل  من  اعتقل 

عيادته بتهمة معالجة الجرحى.

.2
با�صل ح�صن 

عمر
2013/3/7

م�صفى 
المجتهد

غير 

معروف

بالعا�صمة  المجتهد  م�صفى  في  ممر�ض  عاماً   38
دم�صق، وتم اعتقاله من عمله واقتياده اإلى جهة 

مجهولة.

.3
مالك محمد 

يو�صف
2013/5/23

جامعة 
دم�صق

غير 

معروف

"�صنة  جراحة  ماج�صتير  اأ�صنان،  طب  خريج 
من  ال�صوري  النظام  قوات  اعتقلته  رابعة" 

جامعة دم�صق-كلية طب الأ�صنان.

.4
محمد اأحمد 

وح�ض
2013/5/28

مخيم خان 
ال�صيح

مخيم خان 

ال�صيح
اعتقل على حاجز 68 وهو عائد من علمه..وهو 

يعمل م�صاعد طبيب بيطري

.5
طارق فايز 

القا�صي
2013/10/12

مخيم 
العائدين 

حم�ض

حم�ض-

مخيم 

العائدين

التابعة  الأمنية  اللجان  عنا�صر  قبل  من  اعتقل 
عمله  اأثناء  قرى طرطو�ض  في  النظامي  للجي�ض 
في توزيع المواد الطبية، قامت اللجان الأمنية 
الخمي�ض  يوم  المخيم  طرف  على  لياًل  برميه 
31/10/2013 بعد الح�صول على مليوني ليرة 

�صورية كفدية مالية. 

2013/10/12اإياد الأ�صود6.
مخيم 

العائدين 
حم�ض

حم�ض-

مخيم 

العائدين

التابعة  الأمنية  اللجان  عنا�صر  قبل  من  اعتقل 
عمله  اأثناء  قرى طرطو�ض  في  النظامي  للجي�ض 
في توزيع المواد الطبية، وقامت اللجان الأمنية 
الخمي�ض  يوم  المخيم  طرف  على  لياًل  برميه 
31/10/2013 بعد الح�صول على مليوني ليرة 

�صورية كفدية مالية. 
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تاريخ العتقالال�صمالرقم 
مكان 

العتقال
عنوان 

ال�صكن
مالحظات

2013/12/5خالد حميد7.
مخيم 

العائدين 
حم�ض

حم�ض-

مخيم 

العائدين

العائدين- مخيم  مفرق  حاجز  على  اعتقل 
اأحد  هو  الحميد  اأن  ي�صار  ال�صام،  طريق  حم�ض 
كوادر اإدارة م�صفى بي�صان واأحد اأع�صاء الهيئة 
الخيرية الفل�صطينية في مخيم العائدين بحم�ض

.8
مي�صون 

حديد
2014/10/16

مخيم 
العائدين 

حم�ض

حم�ض-

مخيم 

العائدين

موظفة في م�صفى بي�صان، حيث تم اعتقالها في 
دائرة الهجرة والجوازات

.9
را�صي 

�صاكو�ض
2015/1/1

مخيم خان 
ال�صيح

ريف 

دم�صق-

مخيم خان 

ال�صيح

طبيب من اأبناء مخيم خان ال�صيح معتقل من قبل 
الأمن ال�صوري.

بسام أسعد 10.
إبراهيم

كوكب2015/3/11

ريف 
دمشق-
مخيم 
خان 
الشيح

كوكب  بلدة  حاجز  عنا�صر  قبل  من  اعتقاله  تم 
ويعمل �صائق �صيارة اإ�صعاف حكومية

.11
خالد زيد 
اأبو جمال

2015/6/16
جديدة 
يابو�ض

حم�ض-

مخيم 

العائدين

الحدود  على  ال�صوري  الأمن  قوات  اعتقلته 
اأ�صباب  معرفة  يتم  ولم  اللبنانية،  ال�صورية 
حم�ض  فرع  م�صوؤول  اأنه  اإلى  ي�صار  العتقال، 
الأحمر  الهالل  جمعية  في  للمتطوعين 
بالمجال  العاملين  اأهم  واأحد  الفل�صطيني، 

التطوعي بمخيم العائدين في حم�ض.

.12
عالء محمد 

�صعيد
الك�صوة2015/12/4

ريف 

دم�صق-

الك�صوة

من  وهو  ال�صورية  الأمن  قوات  قبل  من  اعتقل 
الفل�صطينيين  لالجئين  ال�صيح  خان  مخيم  اأبناء 
بلدة  في  �صكنه  مكان  من  وذلك  دم�صق،  بريف 
الك�صوة، الجدير بالذكر اأن "عالء" يعمل ممر�صاً 

بم�صفى البا�صل. 

.13
محمد جميل 

مطر
2016/2/3

مخيم 
العائدين 

حم�ض

حم�ض-
مخيم 

العائدين

منزله  اإلى  عودته  اأثناء  الأمن  قبل  من  اعتقل 
ويعمل م�صورًا بق�صم الأ�صعة في م�صفى بي�صان.
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تاريخ العتقالال�صمالرقم 
مكان 

العتقال
عنوان 

ال�صكن
مالحظات

.14
نـزار 

جـودت 
ك�صـاب

2012/12/16
مخيم 

اليرموك
غير 

معروف
طبيب فل�صطيني �صوري ول معلومات عنه حتى 

الآن.

.15
عالء الدين 

يو�صف
 

مخيم 
اليرموك

دم�صق-

مخيم 

اليرموك

م�صوؤول  اليرموك وهو  على مدخل مخيم  اعتقل 
في  وع�صو  فتح  حركة  في  ال�صابق  الأطباء 
اتحاد الأطباء التابع للمنظمة وموؤ�ص�ض الملتقى 

الوطني الفل�صطيني

.16
فاروق 

الناجي 
 

غير 
معروف

ريف 

دم�صق-

مخيم 

الح�صينية

يخدم  وكان  التحرير  جي�ض  مرتبات  من  م�صاعد 
ال�صاد�ض  العقد  في  فايز حالوة وهو  م�صفى  في 

من العمر

.17
اأمينة اأم 

�صاأ�ض
 

غير 
معروف

ريف 

دم�صق-

مخيم خان 

ال�صيح

بناء على معلومات من اإحدى المفرج عنهن من 
خان  من  ممر�صة  هي  ال�صوري،  الأمن  �صجون 
عدرا  �صجن  اإلى  وتحويلها  اعتقالها  تم  ال�صيح 

بريف دم�صق.

المطلب الثالث: اعتداءات على المن�ساآت الطبية 
�صواًء  عليها  العتداء  من  الفل�صطينية  المخيمات  في  القائمة  الطبية  المن�صاآت  معظم  ت�صلم  لم 
اأو بعمليات �صلب ونهب لمحتوياتها، فلقد طال ذلك الم�صافي والم�صتو�صفات ومحالت  بالق�صف 
التجهيزات الطبية، وتعر�صت العيادات الخا�صة وال�صيدليات لل�صرقة من قبل بع�ض المجموعات 

الم�صلحة هناك.
ويمكن التمثيل على عمليات ال�صتهداف التي تعر�صت لها المن�صاآت الطبية من خالل اإيراد بع�ض 

ما تم ر�صده من قبل ق�صم الر�صد والتوثيق في مجموعة العمل: 
ال�صوري  • الأمن  قوات  من  عدد   2012/ �صبتمبر   – ايلول   /2 يوم  دخل  اليرموك  مخيم  في 

الحارة  في  الحي  الر�صا�ض  واإطالق  �صوتيتين  قنبلتين  برمي  وقاموا  فل�صطين،  م�صفى  اإلى 
المجاورة للم�صفى. 

الفل�صطيني بر�صا�ض  • ال�صعب  الخيرية لإغاثة  للهيئة  التابعة  الإ�صعاف  �صيارة  ا�صتهداف  تم 
–نوفمبر  الثاني  ت�صرين   /  10 يوم  اليرموك  مخيم  في  ال30  �صارع  من  بالقرب  م�صلحين 

/2012، واإ�صابة الم�صعف محمد وا�صح بجراح طفيفة. 
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قامت اللجان ال�صعبية التابعة للجبهة ال�صعبية القيادة العامة بم�صادرة �صيارات الإ�صعاف  •
من  ال�صيا�صي  الموقف  في  التباين  خلفية  على  اليرموك،  مخيم  في  حما�ض  لحركة  التابعة 

الأحداث في �صورية.
ا�صتهدفت القوات التابعة للنظام ال�صوري الم�صافي والمراكز الطبية في مخيم اليرموك يوم  •

13/ كانون الأول – دي�صمبر /2012، اإذ تم ا�صتهداف م�صفى البا�صل وتدمير الطابق العلوي 
مجمع  من  بالقرب  القذائف  من  العديد  و�صقطت  له،  المجاور  والبناء  حالوة  وم�صفى  منه، 

الأمان الطبي على �صارع الـ 15. 
تعر�صت اإحدى الطواقم الطبية في مخيم اليرموك يوم 15/كانون الأول-دي�صمبر/2012   •

تاأمين الطواقم الطبية في  الذي ا�صتدعى من الأهالي  اأثناء عملهم الأمر  النار عليهم  لإطالق 
اأحد المنازل في المنطقة.

قام عنا�صر الجي�ض الحر في مخيم اليرموك يوم 3/كانون الثاني- يناير /2013 بنهب م�صفى  •
البا�صل و�صرقة كل ما يحتويه الم�صفى من مواد طبية، علماً اأن الم�صفى كان على و�صك البدء 
بممار�صة عمله، كذلك قاموا بنهب عدة م�صتودعات للتجهيزات الطبية، مثل م�صتودع العراب 

عند �صاحة الريجة، وم�صتودع �صالم في �صارع المدار�ض. 
ل�صقوط  • – يناير /2013  الثاني  اليرموك يوم 22/كانون  تعر�ض م�صفى فل�صطين في مخيم 

قذيفة هاون اأ�صابت �صطح الم�صفى، اقت�صرت الأ�صرار على الماديات. 
حاولت مجموعة م�صلحة في مخيم خان ال�صيح يوم 17 / �صباط- فبراير /2013 بمهاجمة  •

ل�صرقة  المخيم  منطقة  �صمن  الدولية  الغوث  لوكالة  التابع  الطبي  ال�صيح  خان  م�صتو�صف 
الأدوية الموجودة فيه.

ا�صتولى عنا�صر »داع�ض« يوم 11 اأيلول/ �صبتمبر 2015 على �صيارة اإ�صعاف تابعة للهيئة  •
الخيرية لإغاثة ال�صعب الفل�صطيني في مخيم اليرموك المحا�صر، ونقلوها اإلى المقّر الرئي�ض 
تابعة لحركة  ال�صيارة  اأن  اعتبار  للمخيم. على  المتاخمة  الأ�صود  الحجر  للتنظيم في منطقة 

الجهاد الإ�صالمي، ومن حقها ال�صطوعليها.
الرئي�صية من  • الكهرباء  ب�صرقة مولدة  �صبتمبر 2016  اأيلول /  قام عنا�صر )داع�ض( يوم 27 

مجمع البا�صل الطبي التابع للجمعية الخيرية الفل�صطينية قرب �صارع �صفد في مخيم اليرموك، 
حيث تم نقلها اإلى اأحد مقاره في حي الحجر الأ�صود المجاور لليرموك.
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المطلب الرابع: العمل الأهلي الطبي 
عملت الموؤ�ص�صات الأهلية من الجمعيات والكوادر الطبية المتبقية داخل مخيم اليرموك، وبجهود 
تطوعية على �صد الفراغ والنق�ض الكبير بالفرق الإ�صعافية والتمري�صية من م�صعفين ومدربين، 
لها  الموالية  الفل�صطينية  والمجموعات  النظامي  ال�صوري  الجي�ض  قوات  ح�صار  جراء  وذلك 

للمخيمات، ومنع دخول الفرق والكوادر والم�صتلزمات الطبية.
فقامت جمعية الهالل الأحمر الفل�صطيني بتاأهيل عدٍد من الكوادر الطبية في قاعة المحا�صرات في 
الأولية  الإ�صعافات  بتقديم دورات  م�صفى فل�صطين، وكذلك �صاهمت موؤ�ص�صة ب�صمة الجتماعية 

للمتطوعين في مخيم اليرموك. 
ونفذت الهيئة الخيرية لإغاثة ال�صعب الفل�صطيني، بالتعاون مع جمعية الهالل الأحمر الفل�صطيني 

اأي�صاً عدة فعاليات طبية لأهل مخيم اليرموك المقيمين في يلدا وببيال.
كما اأطلقت في مخيم العائدين في حم�ض يوم 1 / �صباط – فبراير / 2016 حملة توعية �صحية 

�صد الأنفلونزا المو�صمية في مدار�ض الأونروا، حيث بداأت الحملة من مدر�صة »البروة«. 
بدورهم قدم متطوعو الهالل الأحمر عددًا من الن�صائح والإر�صادات لالأطفال حول كيفية الوقاية 
من الأمرا�ض عبر النظافة ال�صخ�صية، كما قاموا بتوزيع من�صورات على اأهالي المخيم للوقاية من 

 .)H1N1(  اإنفلونزا الخنازير
بالمقابل جمعت بع�ض الموؤ�ص�صات الأهلية بين العمل الطبي المبا�صر والالمبا�صر، فقد قامت هيئة 
فل�صطين الخيرية في مخيم اليرموك ومخيم خان ال�صيح برفع الأنقا�ض والنفايات من ال�صوارع 
واإ�صالح اأنابيب ال�صرف ال�صحي لمنع تراكم المياه القذرة فيها لمنع انت�صار الأوبئة والأمرا�ض 

بين ال�صكان.
اإلى بع�ض حالت مر�صى ال�صرطان لتخفيف  كما قدمت هيئة فل�صطين الخيرية م�صاعدات مالية 
عبء �صراء جرعات دوائية، حيث يتراوح �صعر الجرعة و�صطيا بحدود 150 دولر، واإلى مر�صى 
الف�صل الكلوي وغ�صيل الكلى ومر�ض الربو، بالإ�صافة اإلى تقديم العالج للحالت الإ�صعافية بكافة 

الأوقات.
دم�صق  العا�صمة  جنوب  في  لالجئين  الدواء  بتقديم  الخيرية  فل�صطين  هيئة  �صيدلية  تقوم  كذلك 
الحيوية والأدوية  كالم�صادات  النوعية،  الأدوية  في  نق�ض حاد  المنطقة من  تعاني  بالمجان، حيث 
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الح�صول  المر�صى  ا�صتطاعة  الأدوية وعدم  الدائمة ب�صكل عام ف�صال عن غالء  الإ�صعافية والأدوية 
عليها من ال�صيدليات التجارية ب�صبب الح�صار المفرو�ض على مخيم اليرموك والبلدات المجاورة له. 
وفي مخيم خان ال�صيح بادرت كل من مجموعة همــّة ال�صبابية، والهيئة الخيرية لإغاثة ال�صعب 
الفل�صطيني اإلى توزيع اأكثر من 15 حقيبة طبية على مختلف قطاعات المخيم لالأ�صخا�ض المهيئين 
من ذوي الخبرات الطبية المتنوعة )دكتور..ممر�ض..م�صعف...اإلخ..(، وكذلك قام بع�ض الأطباء 

والممر�صين في مخيم النيرب با�صتحداث م�صفى اإ�صعافي داخل المخيم.
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النتائج والتو�سيات 

اإن تطاول اأمد الأزمة ال�صورية وما طال المخيمات والتجمعات الفل�صطينية من دمار وح�صار، وما 
وقع على الطواقم الطبية من انتهاكات ومحدودية التنقل والحركة بحرية لها؛ اأدت لتدهور خطير 
حالة  عك�ض  ما  وهو  والمر�صى،  الحوامل  والن�صاء  والم�صابين  للجرحى  ال�صحية  الأو�صاع  في 
للعالج  الحاجة  باأم�ض  اأ�صبحوا  الذين  الفل�صطينية،  المخيمات  في  المدنيين  بحياة  ال�صتخفاف 
والف�صائل  التحرير  ومنظمة  �صورية  في  النزاع  اأطراف  على  يتوجب  لذا  ال�صحية،  والرعاية 

الفل�صطينية والموؤ�ص�صات الدولية ب�صكل عام، والن�صانية منها ب�صكل خا�ض العمل على ما يلي: 
العمل على تحييد المخيمات الفل�صطينية عما يجري من اأحداث في �صورية، لتجنيب المخيمات  •

الم�صاعفات الكارثية المحتملة جراء الزج بها في ال�صراع الدامي الدائرهناك. 
العمل على تطبيق مبداأ الحماية للطواقم الطبية؛ الذي ن�صت عليه القوانين الدولية، والذي  •

الم�صلح  النزاع  في  ي�صاركون  ل  الذين  الأ�صخا�ض  احترام  المتنازعة  الأطراف  على  يوجب 
وحمايتهم ومعاملتهم ب�صكل اإن�صاني، وذلك بوقايتهم من الأخطار والمعاناة التي قد يكونون 

عر�صة لها. 
ت�صهيل دخول الم�صاعدات الطبية اإلى المدنيين وخا�صة حليب الأطفال والأدوية للم�صابين  •

باأمرا�ض مزمنة؛ الأمر الذي �صيترك اآثار اإيجابية على ال�صكان المتواجدين �صمن المخيمات 
وي�صجع العودة اإليها. 

ال�صماح ل�صيارات الإ�صعاف بنقل الحالت الحرجة.  •
تاأمين اإحدى النقاط الطبية في المخيمات تحت حماية الهالل الأحمر لعالج المدنيين". •
�صمن  • الموجود  الطبي  الكادر  بوا�صطة  لــالأونــروا  التابعة  الم�صتو�صفات  ت�صغيل  ــادة  اإع

المخيمات. 
بالدور  • للقيام  لها  المطلوبة  الحماية  وتاأمين  وت�صجيعها،  والأهلية  الفردية  المبادرات  دعم 

التعوي�صي لغياب الطواقم الطبية عن المخيمات. 




