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سوريا  :2015توثيق جرحى وقتلى الحرب في المرافق الطبية التي تدعمها منظمة أطباء با حدود في الباد
الهدف
توثيق جرحى وقتلى ا رب امجلل ي  70مرفقاً طبياً تدعمها م ظمة أطباء با حدود ي سوريا ،ودراسة أعداد

ال جاء واأطفال لرصد تداعي ات ا رب على امدني  ،وكذلك توثيق اأثر امدمر للحرب على الطواقم وامرافق الطبية
ال تدعمها ام ظمة.
اإطار الزمني
البيانات من تاريخ  1ي اير/كانون الثا  2015ولغاية  31ديجمر/كانون اأول  .2015م ظمة أطباء با حدود
أع ّدت هذا التقرير بتاريخ  8فراير/شباط .2016
مقدمة
مروعة ،فقد نزح ماي الجكان
يكاد ال زاع ي سوريا يدخل عامه الجادس وا تزال الضريبة اإنجانية والطبية للع ف ّ

داخل سوريا أو أوا إ خارج الباد ،ي ح ا يزال ماي آخرون عالق ي م اطق اصرة أو مطوقة حدود
مغلقة مع الدول اجاورة ال كانت قد استقبلت أعداداً هائلةً من الجوري الباحث عن ا ماية لك ها زادت من
القيود ال تفرضها على دخول القادم ا دد.
كل هذا وليس من عامات تشر إ هدئة قريبة لأوضاع ،فالوفيات وا رحى حقائق يومية وقد شهد عام 2015
ٍ
بدعوة
زيادة ي عدد الدول ام خرطة بقواها العجكرية ي هذ ا رب ،حيث تدخلت روسيا ي شهر سبتمر/أيلول
من ا كومة الجورية ،مجتخدمةً ٍ
كل من فرنجا وامملكة امتحدة ماها ا وية ي
بثقل قواها ا وية ،ي ح كثفت ٌ

إطار التحالف الذي تقود الوايات امتحدة اأمريكية من العراق إ سوريا وذلك ي شهري سبتمر/أيلول
وديجمر/كانون اأول على التوا  .الوضع ا ا استث ائي ،فأربع دول من أصل الدول ا مس اأعضاء ي لس
اأمن م خرطةٌ عجكرياً ي ال زاع الجوري.
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ويشار إ أن لس اأمن كان قد تب مؤخراً ُي  22ديجمر/كانون اأولَ وباإماع القرار رقم  2258الذي
عر عن القلق إزاء
ّ
"القصور ي التطبيق الفاعل للقرارات ذات اأرقام  َ2014ُ 2139و َ2014ُ 2165وَ2014ُ 2191
والتذكر ي هذا الشأن باالتزامات القانونية ميع اأطراف موجب القانون الدو اإنجا والقانون الدو قوق
اإنجان ،عاوًة على القرارات ذات الصلة الصادرة عن لس اأمن ،ما فيها وقف ميع اهلمات ضد امدني
وامرافق امدنية ومن ضم ها اهلمات على امدارس وامرافق الطبية ،والقطع امتعمد موارد اميا  ،وااستخدام العشوائي
لأسلحة كامدفعية والراميل امتفلرة والضربات ا وية والقصف العشوائي بقذائف اهاون وكذلك الجيارات امفخخة
واهلمات اانتحارية والتفلرات عر اأنفاق ،إضافةً إ استغال ويع امدني ي القتال وهذا يشمل حصار
ام اطق الجك ية ،واا نتشار الواسع للتعذيب وسوء امعاملة واإعدامات التعجفية والقتل دون اكمة واإخفاء
القجري والع ف القائم على التمييز حجب ا س ،وكذلك ااعتداءات الصارخة والع ف ضد اأطفال".
ويهدف التقرير إ عرض ليل موثق للعواقب الطبية واإنجانية ال ا ة عن تصاعد ا ملة العجكرية ي عام 2015
ومجتشفى تدعمها م ظمة أطباء با حدود ي
ب اءً على التقارير والبيانات الطبية ال ُمعت من خال  70عياد ًة
ً

سوريا.
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المنهج

افتتاح المشاريع والتغطية
إن قدرة م ظمة أطباء با حدود على العمل ي سوريا دودة جداً نظراً للقيود اأم ية والقيود على الدخول .ورغم أن
عدد امرافق ال تدعمها ام ظمة ي سوريا كبر ُانظر الشكل  1َ1إا أن هذ التقرير دود من ناحية التغطية
ا غرافية للمواقع وكذلك نتيلة الفلوات ب مع البيانات عن بعد أو من مواقع مدمرة.

 1ام اطق اموضحة ي الشكل تشر إ مواقع امرافق الطبية ال تدعمها أطباء با حدود بانتظام .تتلقى بعض امرافق دعماً ع د ا اجة ح تفوق ا اجة قدراها ُمثاً ي حاات
اإصابات ا ماعيةَ ،وهذ امرافق ليجت ضمن امجاحات امظللة على ا ريطة.
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وم ذ بدء ال زاع س ة  2011سعت ام ظم ة إ ا صول على إذن من الجلطات ي دمشق لتقدم امجاعدات الطبية
ي ميع أ اء سوريا لك ها م صل عليه لغاية اآن .وهذا ما أدى إ حصر الدعم ي ام اطق ال تجيطر عليها
قوات امعارضة أو حصر عر ا بهات أو ا دود لشبكات طبية ي ام اطق ا اضعة لجيطرة ا كومة دون موافقة
رمية.
أما ي ام اطق ا اضعة لجيطرة امعارضة قرب ا دود الركية ،فقد حت م ظمة أطباء با حدود ي الفرة اممتدة من
عام  2012إ  2014با فاظ على ستة مجتشفيات ومس عيادات خارجية تديرها مباشرة طواقم طبية لية
ودولية تابعة للم ظمة .لكن القيود اأم ية حالت دون توسيع هذ اأنشطة بعيداً عن ام اطق ا دودية ،ما حصر
امجاعدات ال تقدمها ام ظمة ي تأم امواد والدعم اما والتدريي للمرافق الطبية ال يديرها عاملون سوريون .وقد
قدمت ام ظمة الدعم بالتعاون مع معيات طبية و موعات إغاثة لية.
وهذا ال مط من الدعم غر امباشر ليس مألوفاً ي م ظمة أطباء با حدود ال عاد ًة ما تؤمن مجاعدات مباشرة
ميع من هم ي حاجة إليها وتعلن عما تشاهد مباشرًة وا تعتمد على معلومات يتم التحقق من صحتها تقدمها

أطراف شريكة موثوقة كما هي ا ال ي هذا التقرير ،لكن هذ ا الوضع ااستث ائي يشر إ حدة الوضع ي سوريا
حيث القيود اأم ية وم ع الدخول امباشر ا يركان للم ظمة خياراً آخر .يشار إ أنه ي يوم الثا من ي اير/كانون
الثا ُ 2014خطف مجة من عاملي ام ظمة الدولي من مجتشفى تابع أطباء با حدود يقع ي افظة الاذقية
على يد أعضاء ا ماعة ال تعرف اليوم باسم الدولة اإسامية ،وبعد مفاوضات مطولة أطلق سراح هؤاء
اأشخاص ،حيث خرج آخرهم ي مايو/أيار  ،2014لكن قيادة الدولة اإسامية م تقدم أي تفجر أو اعتذار،
وهذا ما خالف ااتفاقيات الواضحة ال كانت ام ظمة قد توصلت إليها مع الدولة اإسامية بشأن امرافق الطبية
التابعة أطباء با حدود واأنشطة امرتبطة ها ي ام طقة ال تجيطر عليها الدولة اإسامية .لذلك وم ذ مايو/أيار

 ، 2014م تعد م ظمة أطباء با حدود تدعم أو تدير أي مرافق أو أنشطة ي ام اطق ا اضعة لجيطرة هذ اجموعة
ولن تعود ما م يتم التوصل إ حل لتلك امجألة.
وبال تيلة فإن ام اطق ال يشملها هذا التقرير تغطي اأجزاء الشمالية الغربية والغربية والوسطى من سوريا وتركز
بالتحديد على ام اطق احاصرة ال هي ي أمس ا اجة إ الدعم الطي.
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ا بد من اإشارة أيضاً إ أن م ظمة أطباء با حدود هي م ظمة مجتقلة ا تعتمد على أي مويل حكومي لت فيذ
مشاريعها.
تعريف المرافق التي تدعمها منظمة أطباء با حدود
ي هذا التقرير يشر مصطلح "امرافق ال تدعمها م ظمة أطباء با حدود" إ امرافق الطبية ال تدعمها ام ظمة
بانتظام م ذ س ة أو أكثر .ويتضمن الدعم تأم اإمدادات الطبية ،ودفع الرواتب اأساسية للطواقم الطبية كي يتج
ها الركيز على العمل الطي ،وتأم الوقود الازم لتشغيل مولدات الكهرباء للمجتشفيات ،وامجامة ي تكاليف
إعادة اإعمار ي حال تضرر مرفق ما أو تدمر  ،وكذلك تقدم ااستشارة الطبية التق ية.
وعلى الرغم من أن ام ظمة تعمل على تطوير أنشطة الدعم م ذ  2011غر أن  2015كان أول عام تتلقى فيه
ام ظمة بيانات طبية بصورة ثابت ة وم تظمة تجمح ها بتقدم نظرة س وية حول الوضع الطي ي ام اطق ال تدعمها،
وهذا فقد ا صرت ليات هذا التقرير على عام .2015

تعريف المناطق المحاصرة والمناطق التي يصعب الوصول إليها
تعرف اأمم امتحدة ام طقة احاصرة بأها "م طقة اطة بأطراف مجلحة ها تأثر مجتدام م ع دخول امجاعدات
تعرف ام طقة ال يصعب
اإنجانية بانتظام وكذلك م ع امدني وامرضى وا رحى من ا روج من ام طقة" ،ي ح ّ
الوصول إليها بأها "م طقة ا مكن لللهات اإنجانية أن تدخلها بانتظام بغرض ت فيذ برامج إنجانية مجتدامة
نتيلة م عها من الدخول وهذا يتضمن ا اجة إ التفاوض ي كل م اسبة أو بجبب قيود مثل وجود نزاع نشط أو
نقاط تفتيش أم ية متعددة أو فشل الجلطات ي م ح اإذن ي الوقت احدد".
لكن م ظمة أطباء با حدود ا تعتمد هذا التمييز ب ام اطق "احاصرة" و"ال يصعب الوصول إليها" بالصيغة ال
تعرفها اأمم امتحدة ،حيث أن العواقب الطبية ي كا ال مط ماثلة .فاإمدادات الطبية وباأخص ا راحية م ها،
يُرفض دخوها تقريباً بشكل تام إ ام اطق احاصرة ،كما أن إجاء ا اات الطبية نادراً ما يُجمح به ح لو كانت
القوات ِ
احاصرة تجمح ب ا واآخر بأماط أخرى من ا ركة.
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وباستخدام معاير متعلقة بال واحي الطبية فإن ام اطق احاصرة ي ما ص هذا التقرير تُعرف على أها "م اطق مطوقة
حواجز اسراتيلية ُعجكرية وغر عجكريةَ م ع الدخول ام تظم/اآمن للمجاعدات اإنجانية وا روج ام تظم/اآمن
للمدني وا رحى وامرضى".
تعريف "جرحى الحرب" و"قتلى الحرب"
فيما ص هذا التقرير ،فإن "جرحى ا رب" يتضم ون أي مد أو عجكري يعا من جروح نامة عن أعرة نارية
وانفلارات ق ابل مباشرة وحروق وأسلحة كيماوية وأي إصابة بالغة أخرى يعترها الطاقم الطي بأها نتيلة لع ف
2
مرتبط با رب لك ها ا ت درج ي أي من الفئات الرئيجية الثاث.
أما "قتلى ا رب" فيتضم ون كل اأشخاص ُامدني والعجكري َ الذي اعتروا ي عداد اأموات بجبب إصابة بالغة
مرتبطة با رب ي أحد امرافق الطبية .بعضهم وصلوا أحياء لك هم فارقوا ا ياة بعد وصوهم إ امرفق الطي نتيلة
إصابتهم .وبعضهم اآخر كانوا "موتى لدى وصوهم" إذ أنه وفقاً لأعراف امتبعة ي سوريا ي بغي أخذ اموتى إ مرفق
طي كي يتم تجليلهم قبل أن يشيعوا .ا يتم على اأغلب خال فرات ال شاط العجكري امكثف نقل الكثر من
الضحايا الذين فارقوا ا ياة ي أحد مواقع اهلمات إ امرافق الطبية خاصةً وأن ا ميع يركزون على رعاية ال اج ،
وهذا يرجح أن ه اك قصوراً ي سلات قتلى ا رب.

عدد المرافق الطبية المدعومة في المناطق المحاصرة في محيط دمشق
قدمت م ظمة أطباء با حدود عام  2015دعماً م تظماً لعدد من امرافق يراوح ب  29و  39مرفقاً طبياً ي
ام اطق احاصرة احيطة بدمشق و ريفها ُالجدول رقم  .َ1تلف العدد الدقيق للتقارير ب شهر وآخر أن امرافق
تتعرض للهلوم بانتظام وتضطر إ اإغاق أو تغير موقعها نتيلةً لذلك .وي حال قام الفريق الطي ذاته بافتتاح
مرفق جديد ،يعتر هذا التقرير الذي تجتلمه ام ظمة استمراراً لأنشطة الطبية ذاها وي درج ي إطار معاير الدعم مدة
عام واحد على اأقل.

 2هذا يتضمن جروح مثل تلك ال امة عن شظايا الق ابل ،أو اهيار مب تعرض للقصف ومقتل أناس بشكل مباشر أو غر مباشر نتيلة ااخت اق أو نتيلة إصابة هرسية.

7

الجدول رقم  1م طقة دمشق عدد امرافق امدعومة بانتظام ال ترسل تقاريرها إ م ظمة أطباء با حدود لكل أشهر
2015
ي اير

فراير

مارس

أبريل

مايو

يونيو

37

33

36

35

34

33

يوليو أغجطس سبتمر
36

32

29

أكتوبر نوفمر ديجمر
35

39

38

لكن بيانات ام ظمة الطبية الواردة من هذ امواقع احاصرة اموجودة ي م طقة دمشق ا مثل اأعداد الكلية رحى
وقتلى ا رب .وكانت ام ظمة قد تلقت خال عام  2015بيانات دورية ما معدله 35مرفقاً طبياً من أصل و 50

مرفقاً عاماً تعلم ام ظمة بوجودها ي هذ ام اطق .وب اء عليه تمل أن تعكس أرقام أطباء با حدود و  70بامئة
من العدد اإما رحى وقتلى ا رب ي هذ ام اطق احاصرة.
عدد المرافق الطبية المدعومة في شمال وغرب سوريا
قدمت م ظمة أطباء با حدود ي عام  2015دعماً م تظماً ل حو  45مرفقاً طبياً ي اأجزاء الشمالية والغربية من
سوريا .وبعد استبعاد امرافق ال م ترسل بيانات وفق صيغ مكن مقارنتها ،3يتبقى لدي ا ما معدله  34مرفقاً ترسل

بيانات دورية ُالجدول رقم  ،َ 2مع العلم أن العدد الدقيق للتقارير الطبية تلف ب شهر وآخر أن امرافق تتعرض
للهلوم بانتظام .ويعكس اا فاض ي الفرة ب فراير/شباط ومارس/آذار عدد امرافق ال

حت م ظمات أخرى

ي تقدم الدعم ها واحقاً حلت ل م ظمة أطباء با حدود.

 3قامت ام ظمة ي آخر الج ة فقط بالطلب من بعض امرافق إرسال بيانات تجتخدم التص يف ذاته امعتمد ي هذا التقرير .بعض امرافق كانت م شغلة جداً أو غر قادرة على إدراج
البيانات الجابقة لكامل العام .وهذا فقد م استبعاد هذ امرافق حيث م يكن من اممكن مقارنتها بطريقة صحيحة.
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الجدول رقم  2مال وغرب سوريا عدد امرافق امدعومة بانتظام ال ترسل تقاريرها إ م ظمة أطباء با حدود لكل
أشهر 2015
ي اير

فراير

مارس

أبريل

مايو

يونيو

43

46

32

32

31

32

يوليو أغجطس سبتمر
32

34

34

أكتوبر
33

نوفمر ديجمر
32

27

تقع معظم هذ امرافق ي م اطق غر اصرة ،لكن  12م ها موجودة ي مدن وقرى اصرة ي ريف مص الشما .
ومثل بيانات ام ظمة الطبية الواردة من هذ ام اطق جزءاً صغراً من اأعداد ا قيقية .فه اك مرافق مؤقتة تعمل ي
تلك ام اطق وتدعمها م ظمات أخرى ،وهذا فإن بيانات أطباء با حدود حول تلك ام اطق تعكس جزءاً من
اأعداد ا قيقية رحى وقتلى ا رب.

مصادر ومجموعات البيانات
البيانات حول ال جاء واأطفال
قامت امرافق الطبية ال تدعمها ام ظمة ي ام اطق احاصرة ي دمشق بتجليل بيانات حول ج س البالغ حيث
اعتر كل من م يتلاوز  15عاماً طفاً .أما امرافق امدعومة ي مال وغرب سوريا فقد اعترت كل من م يتلاوز
ا مجة أعوام طفاً وم ميز ب الذكور واإناث .م نقم ي هذا التقرير بدمج موع البيانات بل قم ا بتحليلهما
كل على حدى.
البيانات حول اإصابات ا ماعية
تعتر م ظمة أطباء با حدود حالة "اإصابات ا ماعية" ي هذا التقرير على أها تدفق ماعي لعشرة مرضى أو أكثر
من يعانون من ج روح مرتبطة با رب إ أحد امرافق الطبية .اختلف العدد ي كل حالة لك ه كان يراوح ب عشرة
وأكثر من  .100يشار إ أن أدوات مع البيانات امجتخدمة خصيصاً ي تلك التقارير اعتمدت على معاير
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تجليل واحدة ي ميع ام اطق ُاأطفال هم ما دون  15س ة ،و ديد ا س بال جبة للبالغ َ ،اأمر الذي مكن
من تكوين موعة بيانات واحدة اات اإصابات ا ماعية.
م مع البيانات حول اإصابات ا ماعية من مصدرين أوا من تقارير تدفق اإصابات ا ماعية الواردة من امرافق
ال تدعمها بانتظام أطباء با حدود وتشمل القتلى وا رحى ضمن موعة البيانات الرئيجية ،وثانياً من التقارير ال
تتبع ال ماذج ذاها ال تعتمد عليها ام ظمة والواردة من مرافق تدعمها أطباء با حدود بصورة غر م تظمة حيث
تقدم ها الدعم وفق حجب كل حالة من حاات اإصابات ا ماعية .هذا ال وع من الدعم كان يتم توفر ي حال
فشلت أنظمة الدعم ام تظمة ال صل عليها امرفق ي ااستلابة إ ا لم الكبر لتدفق جرحى ا رب.
يشار إ أن ميع حاات تدفق اإصابات ا ماعية امبلغ ع ها من ام اطق الشمالية والغربية كانت نتيلة ضربات
جوية ،ي ح أن مثياها ي م طقة دمشق كانت نتيلة إما عمليات قصف ّبري أو ضربات جوية.
جمع البيانات والتثبت من صحتها
ع د البدء بدعم م تظم مرفق ما ي سوريا ،ترسل ام ظمة ملفاً شاماً يتضمن تعريفات للحاات وتتحاور مع العامل
الطبي اأقدم ي امرفق لتضمن الكيفية ال سيتم من خاها تجليل ا اات .وه اك ي كل مرفق تدعمه ام ظمة
شخص يعمل على إدخال البيانات من الجلات إ أداة موحدة إدخال البيانات على ملف إكجل يتم إرساله
إ ام ظمة بصورة دورية .وح يكون ه اك نقص ي الوضوح ري ام ظمة اتصااً هاتفياً مع امرفق للحصول على
تفاصيل أعمق حول البيانات الواردة .وتقوم ام ظمة مقارنة بيانات أعداد امرضى وا اات امرضية معدات
اإمدادات الطبية ال تترع ها للمرفق وبامعلومات امتعلقة بجياق ا رب الراهن ي تلك ام طقة ،وذلك لتضمن أن
البيانات الطبية متوافقة مع امعلومات اأخرى ذات الصلة.
يتم ا صول على معلومات اإص ابات ا ماعية من التقارير اموحدة لتدفق اإصابات ا ماعية ال حددها ام ظمة
وأرسلتها إ امرافق ال تدعمها سواء بصورة م تظمة أم ع د الطوارئ استلاب ًة احتياجات استث ائية هائلة.
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م مع امعلومات امتعلقة باهلمات على امرافق والطواقم الطبية من التقارير اموحدة للحوادث وال معها ي معظم
ا اات امدير الطي للمرفق ،وم التثبت من صحتها من خال مقارنتها بامعلومات امتوفرة لدى الشبكات الطبية
واإنجانية اأخرى العاملة ي تلك ام طقة.
النتائج
جرحى وقتلى الحرب في منطقة دمشق:
حددت م ظمة أطباء با حدود  66م طقة ي افظة دمشق وسبعة أحياء ي مدي ة دمشق على أها اصرة وتعا
ميعها من رعاية طبية دودة للغاية ولديها احتياجات هائلة ي هذا اجال ،ويبلغ تعداد سكاها باجمل وفق
التقديرات  1,450,000نجمة .4وخال عام  2015قامت ام ظمة بدعم ما معدله  35مرفقاً صحياً ي ام اطق
احاصرة داخل مدي ة دمشق وحوها وي افظة دمشق ككل.

ويب الشكل رقم  2أن ه اك  93,162جريح حرب تلقوا العاج ي امرافق امدعومة من قبل م ظمة أطباء با
حدود خال عام  ،2015مع العلم أن عدد اأطفال وال جاء بلغ ُ 36,068أي  39بامئةَ حيث اعتر اأطفال
من هم دون سن ا امجة عشر ،كما يب الشكل نجبة ال جاء واأطفال امتأثرين ي كل شهر.

 4ترتكز تقديرات عدد الجكان على استقراءات إحصائية ومقارنة للمراجع باستخدام آخر إحصاء رمي جرى عام  2004ك قطة أساس ،إ جانب أحدث البيانات من أعيان اجتمع ي
ام اطق احاصرة ،وكذلك تقديرات مكتب اأمم امتحدة لت جيق الشؤون اإنجانية ُ 2012و َ2015وتقديرات ا معية الطبية الجورية اأمريكية ُ.َ2015
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ويتزامن اا فاض الكبر ي عدد إصابات ا رب بعد سبتمر/أيلول مع التحول ي ال شاط العجكري بعيداً عن
م طقة دمشق با ا ام اطق الغربية والشمالية.

سللت م ظمة أطباء با حدود  4,634قتيل حرب بي هم ُ 1,420أي  31بامئةَ نجاء وأطفال ُالشكل .َ3
ويظهر مجار اا ا نجبة ال جاء واأطفال امتأثرين ي كل شهر من عام  .2015تقتصر هذ الوفيات على تلك
ال حدثت ي العيادات أو ال م اإباغ ع ها للعيادات ،وهذا فمن امرجح أن يكون الرقم ا قيقي ي كامل
ام اطق احاصرة حول دمشق أعلى من ذلك.

عواقب إنسانية أخرى للحصار بما فيها التجويع
إن اأرقام الكبرة ال انتشرت بشكل واسع للوفيات ال امة عن ا وع ُ 49وفاة ي الفرة ب

اأول من

ديجمر/كانون اأول وح  29ي اير/كانون الثا  َ2016ي م طقة مضايا احاصرة مثال على العواقب الطبية
واإنجانية اسراتيليات ا صار العجكرية امجتمرة .وي مضايا ،م يُجمح لإمدادات الطبية والغذائية بالدخول ي
الفرة اممتدة من أكتوبر/تشرين اأول إ ديجمر/كانون اأول ،كما م يُجمح بإجاء ا اات الطبية ال تاج
إ عاجات م قذة للحياة.
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جرحى وقتلى الحرب في شمال وغرب سوريا
خال عام  2015قدمت م ظمة أطباء با حدود الدعم لـ  45مرفقاّ طبياً موجوداً ي غرب ومال سورياُ افظات
مص وما وإدلب والاذقيةَ ،ساهم ما معدله  34م ها ي إعطاء بيانات طبية وردت ي هيئة تجمح بإدراجها ي
هذا التقرير .وتقع  12من هذ امرافق ي بلدات وقرى اصرة ي ريف دمشق الشما فيما تقع امرافق الباقية خارج
ام اطق احاصرة.
يظهر الشكل رقم  4عدد اأشخاص الذين يتلقون امجاعدة الطبية جراء إصابات حرب ُجرحى ا ربَ ي مرافق
مدعومة من قبل م ظمة أطباء با حدود وامص ف حجب العمر ،علماً بأن مصطلح "طفل" يع كل شخص ما
دون سن ا امجة .ومن ب جرحى ا رب ا اصل على العاج ي مرافق مدعومة من قبل م ظمة أطباء با حدود
 َ%17ُ 10,473هم من اأطفال ما دون سن ا امجة.

وخال العام  2015م اإباغ عن  2,375قتيل حرب ي امرافق امدعومة من قبل م ظمة أطباء با حدود و من
بي هم  َ%19ُ 462ما دون سن ا امجة ُالشكل رقم  .َ5مثل هذ اأرقام فقط الوفيات ال تقع داخل
العيادات أو ال يتم اإباغ ع ها للعيادات .وهذا من امرجح أن يكون الرقم ا قيقي للوفيات ي ام طقة الكاملة
13

أعلى من ذلك .إن أعلى رقم لقتلى ا رب ي أكتوبر /تشرين اأول ُ 383وفيات وال تبلغ أكثر من ضعف العدد
امتوسط البالغ  184ي اأشهر اماضيةَ يتزامن مع تكثيف ال شاط العجكري ي ام طقة.

تدفق اإصابات الجماعية المبلغ عنها في المرافق الصحية المدعومة من قبل أطباء با حدود
يظهر الشكل رقم  6تدفقات اإصابات ا ماعية امبلغ ع ها ي عام  2015ي امرافق امدعومة من قبل أطباء با
حدود وال تلت ميعها هلمات جوية أو قصف مدفعي .م تجليل  74تدفق إصابات ماعية بالتفصيل ،وم
تجليل إما اإصابات ا ماعية الشهري ي مرفق واحد ي شهر ديجمر /كانون اأول ح كانت التدفقات
صل بشكل شبه يومي وكان امرفق مكتظاً كثراً ،ما م يجمح بإجراء تص يف يومي .إن هذ التدفقات سللت
 3,978جر اً من بي هم  َ%31ُ 1,252من ال جاء واأطفال ما دون سن ا امجة عشر .ومن ب الوفيات
الـذين بلغ عددهم  ،770كان  َ%30ُ 228م هم من ال جاء واأطفال ما دون سن ا امجة عشر.
كما وأن أعلى رقم مجلل لإصابات ا ماعية ي شهر أغجطس/آب مثل إصابات ميعها تقريباً متعلقة هلمات
ي الغوطة الشرقية حيث كان ه اك  28حادثاً م فرداً م اإباغ ع ها ب  8و 30آب /أغجطس.
وخال ملة القصف امكثف على ام اطق احاصرة ي دمشق ي شهر أغجطس /آب ،م اإباغ عن  840حالة
إصابات ماعية َ%44ُ 367 ،بي ها كانت من ال جاء واأطفال ما دون سن ا امجة عشر .وب الوفيات الـ
 ،144كانت  %33ُ 48م هاَ من ال جاء واأطفال ما دون سن ا امجة عشر.
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إن إما اإصابات ا ماعية املحوظ ي م طقة دمشق خال شهر ديجمر /كانون اأول سلل  1,296جر اً و
 5137قتياً ي مرفق طي واحد قريب من خط امواجهة خال ديجمر /كانون اأول ،وحيث كان الطاقم الطي
م همكاً لدرجة أنه م يجتطع القيام بتقجيم اأفراد خال التدفقات اليومية ما أن الطواقم كانت تقدم استلابة
اات اإصابات ا ماعية ال باتت شبه دائمة.
وي ام اطق الشمالية والغربية من سوريا ارتفع عدد أحداث اإصابات ا ماعية بشكل هائل م ذ شهر أكتوبر /تشرين
اأول حيث شهد شهر أكتوبر /تشرين اأول وحد  17تدفقاً تب فيها  575حالة من بي ها  َ%38ُ 220من
ال جاء واأطفال دون سن ا امجة .ومن ب الـ  120حالة وفاة َ%43ُ 52 ،م ها من ال جاء واأطفال.

5

إن هذا امرفق نادراً ما ي تلقى الدعم من قبل أطباء با حدود ،وذلك ح يصل مجتوى ا اجة لدى اأطباء إ درجة بالغة كما حصل ي ديجمر /كانون اأول .وما أن هذا امرفق ليس

مرفقاً مدعوماً بانتظام من قبل أطباء با حدود ،م يتم إدخال أعلى رقم ي تدفقات اإصابات ا ماعية لشهر ديجمر ي البيانات ااعتيادية امبلغ ع ها من قبل امرافق ال تتلقى الدعم
الدائم ي م طقة دمشق.
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الهجمات على المرافق الطبية ووفيات الطواقم الطبية
إن عدد امرافق امدعومة من قبل م ظمة أطباء با حدود ما هي إا جزءٌ صغر من امرافق الطبية امؤقتة والرمية ي
سوريا ،لذلك ب اعتبار هذا العدد موذجاً صغراً نجبياً عن مدى اأضرار ا قيقية ال امة عن ا رب والدمار

الاحق بالب التحتية الطبية والطواقم الطبية ي سوريا.
أما الشكان رقم  7و 8فيظهران امرافق الطبية ال تعرضت للقصف والدمار .شن  94هلوماً جوياً أو قصفاً
مدفعياً على مرافق مدعومة من قبل أطباء با حدود وي  12م ها تجبب اهلوم بدمار شامل للمرافق .وأول قمة ي
ا ط البيا ُس ّللت ي شهر مايو /أيار ويونيو/حزيران  2015وال تزام ت مع تزايد ال شاط العجكري ي افظات

مص وما وإدلب .و در اإشارة إ أن مرفق ي افظة مص ومرفق واحد ي افظة إدلب تعرضت للدمار
الشامل جراء اهلمات ا وية و 18مرفقاً إضافياً تعرضت للدمار جراء هلمات عجكرية ماثلة ي ام اطق الغربية

والشمالية ي فرة هذين الشهرين .أما قمة ا ط البيا الثانية ال ُس ّللت ي شهر أكتوبر /تشرين اأول ي ام اطق

الغربية والشمالية لجوريا  ،فتزام ت مع تعرض عيادة واحدة للدمار ي حادث واحد وتدمر  14عيادة غرها .أما ي
ام اطق احاصرة ي دمشق فبقي عدد اهلمات ا وية على امرافق الطبية مجتقراً بشكل عام خال هذ الج ة ،مع
ارتفاع ملحوظ ي أعلى أرقام للحوادث ي شهر ديجمر /كانون اأول .وخال العام  2015وقعت  16هلمة
على سيارات إسعاف مدعومة من قبل أطباء با حدود لكن م يتم إدراجها ي الشكل رقم  7و.8
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حاات خاصة لاستعمال المحتمل لاستراتيجية العسكرية المعروفة بـ "الهجوم المزدوج"
إن عدداً مثراً للقلق من هذ اهلمات على الطواقم الطبية والب التحتية الطبية اتبع ااسراتيلية العجكرية امعروفة
بـ "اهلوم امزدوج" ،وال هدف إ رفع عدد اإصابات إ أقصى حد مكن عر استهداف خدمات اإنقاذ وم ها
فرق ااستلابة الطبية ،وال تشكل انتهاكاً للقانون الدو اإنجا  .ت طبق هذ ااسراتيلية ح يُجتهدف عاملو

اإنقاذ أو امرافق الطبية ال تقوم بااستلابة هلوم أو لدى وصوها إ الجاحة او لدى وصول ا رحى إ امرفق
الطي .فهذا اهلوم الثا غالباً ما صل بعد  20إ  60دقيقة من اهلوم اأول.

أظهرت التقارير الطبية للمرافق امدعومة من قبل أطباء با حدود  4تدفقات إصابات ماعية ي الشهرين اأخرين
من العام  2015كان فيها مات اهلوم امزدوج.
التاريخ /ام طقة

ا دث

التوقيت

نشاط ااستلابة
الة الطوارئ

19

الضربة الثانية

التوقيت

وضع احيط

الزعفرانة28 ،

هلوم جوي 09 40 ،نُقل ا رحى بجيارة هلوم جوي على

تشرين الثا /

 16جر اً،

اإسعاف إ أقرب مدخل امجتشفى،

نوفمر

كفر بط ا4 ،

 10 30هادئ بشكل
عام ،كان

قتيل

مجتشفى تعرض

 31جر اً ُمن

وقوع هذين

10:30

بعدها للقصف

بي هم طبيب َ

القصف

هلوم جوي 13 34 ،نقلت سيارات

هلوم جوي،

حدثاً بارزاً

اإسعاف وسيارات امكان نفجه17 ،

كانون اأول/

 34جر اً،

ديجمر

 14قتياً

الزغبة

هلوم جوي 15 34 ،حضرت سيارات

خاصة ا رحى إ

جر اً 6 ،قتلى

امرافق الطبية

 13 52باستث اء هذ
الغارات كان
الوضع هادئاً
نجبياً ي هذ
ام طقة

قصف مدفعي،

 15 50نشاط عجكري

صفر جرحى،

اإسعاف التابعة

ي امكان نفجه،

متزايد بشكل

ثاثة قتلى

أقرب امجتشفيات  33جر اً ،ثاثة

عام ي ام طقة

15:50

اميدانية كما وحضر قتلى ُبي هم
مواط ون ليون.

طبيبَ

قُصفت سيارة
إسعاف واحدة
و طمت

دوما13 ،

هلوم جوي 15 30 ،حضرت سيارات
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قصف مدفعي ي

 15 50نشاط عجكري

كانون اأول/

108

اإسعاف ميعها

امكان نفجه79 ،

متزايد بشكل

ديجمر

جرحى23 ،

واحتشدت فرق

جر اً 22 ،قتياً

عام ي ام طقة

قتياً

ااستلابة

ُمن بي ها عدة
أطباء ،العدد
اإما غر
مؤكدَ
ي الفرة نفجها
تعرضت امرافق
الطبية اجاورة
للقصف مركز
ُد ّمر
اأطفال ُ

بالكاملَ وعيادة
ال جاء ومركز
العيادات ا ارجية
ووحدة الع اية
امركزة ُميعها
تدمرت جزئياًَ
نقاش
إنه أول تقرير عن شبكة امرافق الطبية امدعومة من قبل أطباء با حدود ي سوريا اممزقة جراء ا رب والذي مع
بالتفصيل ميع الضحايا ال تشمل جرحى ا رب وقتلى ا رب خاصة من ال جاء واأطفال .وهو أيضاً يجلل
الضرر والدمار الاحق امرافق الطبية والوفيات ب العامل الصحي  .يعكس هذا التقرير الوضع الكارثي ي سوريا.
21

من الواضح أن نتائج هذا التقرير مدعاة للقلق أن امجتشفيات والعيادات الـ  70امؤقتة وامدعومة عادة من قبل
أطباء با حدود تشكل فقط جزءاً صغراً من امرافق الطبية ي سوريا .ومثل العدد الكبر للقتلى ُ 7,009شخصاًَ
وا رحى ُ154,647شخصاًَ امجلل ي هذا التقرير ال اس الذين مك وا من الوصول إ امرفق الطي وا يشر إ
عدد القتلى خارج العيادات أو ا رحى الذين م ي لحوا ي الوصول إ امرفق .وا يغطي التقرير معدل الوفيات
ونجبة انتشار امرض امتعلقة بأسباب أخرى كجوء التغذية ا اد أو اافتقار إ العاج لأمراض ا طرة أو امزم ة.
ومن امرجح أن يكون الوضع الفعلي على اأرض أسوء ما يوصف ي هذا التقرير.
ومن امثر للقلق أيضاً أن يبلغ ي العام  2015عدد ضحايا الع ف من ال جاء واأطفال  30إ  %40ي سوريا
وال تشر إ أن ام اطق امدنية تتعرض باستمرار للقصف ا وي وغر من أشكال اهلوم.
ا تشر البيانات الطبية إ أعداد القتلى وا رحى من امدني علماً أها ليجت مجؤولية الطواقم الطبية ديد من هو
مد ومن ليس مدنياً .ووفقاً للقانون الدو اإنجا يُجتقبل امرضى وفقاً للحاجات الطبية فقط وم هم امقاتلون
الذين يتم اعتبارهم "خارج امعارك" والذين ق هم تلقي ا ماية مثلهم مثل غرهم من امرضى .لكن يشر عدد

ال جاء واأطفال ُامق ّدر بأن أغلبهم من امدني َ إ أن عدد ضحايا الع ف امتعلق با رب امفرض بأهم من
امدني كبر جداً  -فأكثر من  36,000جر اً وأكثر من  1,400قتيل موجودين ي ام اطق احاصرة حول دمشق
وحدها.
ترجح هذ اأعداد الكبرة أن ا رص الذي ب أن تتخذ اأطراف امت ازعة لتفادي وقوع ضحايا مدني يبدو غر
مائماً أو غائباً.
إن اارتفاعات ي اأرقام ال تعكس الوفيات واإصابات من قبل العيادات امدعومة من أطباء با حدود تتزامن مع
اهلمات العجكرية وتدخل القوات ا وية الروسية والريطانية والفرنجية ال انضمت إ مات القصف ي سوريا.
م تلقي أول موعة بيانات من ما معدله  35مرفقاً طبياً ترفع تقاريرها بانتظام ي ام اطق احاصرة من افظة دمشق
وكان فيها ارتفاعاً ي الع ف وصل إ القمة ي شهر أغجطس /آب والذي مثل بارتفاع حاد ي الوفيات ال ا ة عن
ا رب وامعلن ع ها ي امرافق الطبية .وما أن هذ ام اطق هي م اطق ا يوجد فيها تواجد عجكري فعال للتحالف
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العجكري الذي تقود الوايات امتحدة ،من امرجح أن تكون اهلمات ا وية ي هذ الفرة صادرة عن التحالف
الدو الذي تقود سوريا.
أما اجموعة الثانية من البيانات فهي تلك ال م تلقيها من ما معدله  34مرفقاً طبياً مدعوماً من قبل أطباء با
حدود ي ام اطق الغربية والشمالية من الباد ُ افظات حلب ومص وإدلب والاذقيةَ .تظهر هذ اجموعة من
البيانات ارتفاعاً واضحاً لضحايا ا رب من شهر أكتوبر /تشرين اأول فصاعداً وارتفاعاً حاداً ي حاات اإصابات
ا ماعية ُعشرة جرحى وأكثرَ وال نتج ميعها عن هلمات جوية .وما أن التحالف ناشطان ي هذ ام اطق فا
مكن التحديد من خال البيانات الطبية ما إذا كان التحالف الذي تقود سوريا أو الوايات امتحدة هو امجؤول.
ي عام  ،2015وقع  94هلوماً جوياً وقصفاً مدفعياً على  63مرفقاً طبياً مدعوماً من قبل أطباء با حدود ،ما
تجبب بدرجات متفاوتة من الضرر وي  12م ها تجبب اهلوم بدمار شامل للمرفق ،وأدى إ  814موظفاً ي
الطواقم الطبية امدعومة من قبل أطباء با حدود .هذا ما أدى إ تقليص قدرة استيعاب ال ظام الصحي امجت زف
أصاً والذي يعا من ب

تية مدمرة بشدة ورحيل عاملي الصحة إ دول أخرى.

إن امرافق الطبية امدعومة من قبل أطباء با حدود هي م شآت هشة نتيلةً للقرار 6امتخذ من قبل ا كومة الجورية
ي العام  2012والقاضي بإعان أي عيادة تقدم الرعاية الطبية لضحايا الع ف ي ام اطق ال تجيطر عليها امعارضة
عيادة غر قانونية .بال تيلة ،أُجرت معظم العيادات امدعومة من أطباء با حدود بالعمل بشكل سري ي م اطق
غر معلّمة وغر معلن ع ها ،وا تتوفر لديها أي أدوية ومعدات طبية من ال ظام الصحي الجوري الرمي.
باإضافة إ ذلك ،تتعرض امرافق والطواقم الطبية للع ف بشكل روتي  ،ما يتجبب بدور ي حرمان فئات كبرة من
الجكان من الرعاية الصحية .وكانت مدعاة للقلق اأمثلة اأربعة عن اهلمات امبلغ ع ها للعيادات امدعومة من قبل
أطباء با حدود وامشتبه بأها تجتعمل اسراتيلية "اهلوم امزدوج" .هذا ما يشر إ أن اهلمات ي بعض اأمثلة
6
جرمت تقدم امجاعدة الطبية للمعارضة .القوان  19و 20و 21الف القانون الدولية اإنجا امعمول به
"القوان امعادية لإرهاب الصادرة عن ا كومة الجورية ي  2يوليو/موز ّ

بغض ال ظر عن من هو الشخص امتلقي هذ امجاعدة"
والذي يعتر أنه ا ب أن يعاقَب أي شخص مهما كانت الظروف لقيامه بأنشطة طبية تتاءم مع أخاقيات مهمة الطبّ ،
امصدر
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/Session24/Documents/A -HRC-24-CRP-2.doc
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تتخطى الع ف العشوائي ،مجتعملة اهلمات امجتهدفة ضد عاملي اإنقاذ وم هم فرق ااستلابة الطبية كوسيلة
حرب.
كما وأنه ي حال م عمداً استهداف الب التحتية امدنية كامدارس أو ا وامع أو العيادات أو اأسواق أو كان قصف
اأماكن امدنية ناتج عن هلمات جوية عشوائية أو قصفاً مدفعياً عشوائياً ففي كا ا الت يتم انتهاك االتزام حماية
امدني من ع ف ا رب ويتم انتهاك القانون الدو اإنجا .
بعد مس س وات من ا رب دمرت الب التحتية الصحية ي سوريا مع إغاق أو تدمر عدد كبر من امرافق الصحية
نتيلة الع ف العشوائي ورحيل الطواقم الطبية ومع ارتفاع عدد اإصابات والوفيات .وعاوة على ذلك ،تقلصت
اإمدادات إ امرافق ال بقيت مفتوحة إ أد حد مكن نتيلة اسراتيليات ا صار والقيود الصارمة امفروضة من
قبل ا كومة الجورية على اأدوية ومعدات ا راحة ورعاية الصدمات.
ا يتم احرام ماية امدني وا رحى والب التحتية الصحية من قبل اأطراف امت ازعة ال تتلقى الدعم العجكري من
قبل  4أعضاء دائم ي لس اأمن التابع لأمم امتحدة .وا يتم أيضاً احرام وصول الدعم اإنجا من دون
عوائق .وأشار لس اأمن التابع لأمم امتحدة ي القرار  2258الذي م اعتماد باإماع ي  22ديجمر/كانون
اأول  2015إ أن ه اك بالفعل إخااً ي تطبيق القرارات  2139و 2165و 2191الجابقة وال تدعو إ
احرام القانون الدو اإنجا وخاصة التزام اأطراف امت ازعة بالتوقف عن شن هلمات على امدني وعلى امواقع
امدنية ،وم ها امرافق الطبية باإضافة إ التوقف عن استعمال التلويع كوسيلة للقتال وضمن اسراتيليات ا صار.
وبوجود  4من ب  5أعضاء دائم ي لس أمن اأمم امتحدة تشارك بشكل فعال ي ال زاع عر القصف ا وي،
يدل على فشل جيشهم ا اص وحلفائهم ي ت فيذ هذ اأحكام أو وعلى فشلهم
فإن الفشل ي ت فيذ هذ القرارات ّ
حث حلفائهم على ت فيذها.
ي ّ
تشر البيانات والتقارير الطبية اجموعة من قبل أطباء با حدود ي العام  2015إ أن التصويت على القرار
 2258من قبل هؤاء اأعضاء كان تصويتاً ضد مصلحة جيشهم وحلفائهم على اأرض.
24

أطباء با حدود تدعو جميع القوات العسكرية المشاركة في النزاع في سوريا إلى احترام القانون الدولي
اإنساني
 تدعو أطباء با حدود بشكل طارئ إ التوقف عن شن اهلمات على امواقع والب التحتية امدنية ،وذلك
لتفادي مزيد من الضحايا امدني .
 تدعو أطباء با حدود بشكل خاص إ ماية واحرام البعثة الطبية والتوقف عن شن اهلمات على امرافق
الطبية والطواقم الطبية وطواقم ااستلابة اات الطوارئ.
 تدعو م ظمة أطباء با حدود أيضاً إ وصول كامل للدعم اإنجا إ ميع ام اطق احاصرة و رك من
دون عوائق اات اإجاء الطي واإمدادات الطبية والطواقم الطبية.
 تدعو م ظمة أطباء با حدود بشكل خاص اأعضاء ا مجة الدائم ي لس اأمن وال تشارك حالياً
ي ال زاع ،إ احرام قراراها وضمان مباشرة جيوشها وجيوش حلفائها بتطبيق القرارات ال صوتوا عليها
باإماع

م نشر هذا التقرير ي  8شباط ،2016
أطباء با حدود
 ،46شارع "اربر بي " ،1050 ،بروكجل
بلليكا
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