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 مقدمـة. 1
ثالث سنوات مضت عىل قيام السلطات السورية بالرد بوحشية عىل االحتجاجات املنادية باإلصالح واملناوئة 

للحكومة، ما أدى إىل اندالع نزاع داخيل مسلح ما انفكت ناره تستعر، وأصبح ما يربو عىل ربع مليون شخص 

ولقد تعرض العديد من الناس لظروف مروعة يف معرض . لف أنحاء سوريةيعيشون اآلن تحت الحصار يف مخت

ويقطن معظم هؤالء يف املناطق التي تحارصها قوات الحكومة السورية، وظلوا يف .  معاناتهم للبقاء عىل قيد الحياة

ين الكثري وال يتوافر لدى املحارص. واقع الحال حبييس مناطق دمرها القصف الجوي واملدفعي طوال أكثر من عام

من الطعام واضطروا إىل اللجوء إىل ذبح القطط والكالب وأكل لحومها، بينما يقع من يغامر منهم بمحاولة التقاط 

ويف هذه األثناء، وقع . بعض أوراق الشجر واألعشاب إلطعام أفراد عائالتهم ضحية لنريان قناصة القوات الحكومية

املسلحة يف املناطق التي ال زالت تحظى الحكومة بتأييد شعبي فيها، املدنيون تحت حصار قوات جماعات املعارضة 

حيث قامت تلك القوات بقطع اإلمدادات الغذائية وإمدادات الوقود والتجهيزات الطبية التي يحتاج املدنيون لها 

 . حاجة ماسة

أخرى منها وكذلك وتشمل املناطق الواقعة تحت حصار قوات الحكومة السورية ضواحي العاصمة ودمشق وأحياء 

وتعرض كل من مخيم الريموك الواقع .  املناطق القريبة منها ومن غريها من املدن الرئيسة من قبيل حمص وحلب

 كم من وسط دمشق، والغوطة الرشقية الواقعة عىل الطرف الرشقي من املدينة لهجمات متكررة 8عىل بعد حوايل 

ألسد، وهو ما تكرر أيضا يف أجزاء من حمص ثالث أكرب املدن وحصار طويل من القوات املوالية للرئيس بشار ا

وبدورهم فرض املقاتلون املعارضون للحكومة حصارا عىل .  السورية، والحسكة الواقعة يف شمال رشق البالد

السجن املركزي يف حلب شمايل البالد وأكثر مدن سورية اكتظاظا بالسكان، كما حارصوا قريتي الزهراء وانبل 

 .ُيعتقد أن سكانهما ينارصون الحكومةاللتني 

ويركز التقرير الحايل عىل األوضاع يف مخيم الريموك حيث كان للحصار الطويل املرضوب عليه أقىس اآلثار وتسبب 

 كم مربع، وهي مساحة مكتظة باملباني 2وتبلغ مساحة مخيم الريموك .  بأكرب عدد من الوفيات الناجمة عن الجوع

الطرف الجنوبي من دمشق، ويسكنه سوريون والجئون فلسطينيون ممن فروا من ديارهم أو والسكان، ويقع عىل 

 عندما 1967 الذي تمخض عن قيام دولة إرسائيل، أو ممن فروا عقب حرب عام 1948ُطردوا منها إبان نزاع عام 

ية يف سورية، كان مخيم وعندما اندلعت األزمة الحال1 .قامت إرسائيل بغزو الضفة الغربية وقطاع غزة واحتاللهما

الريموك مأوى ألكرب تجمع من الالجئني الفلسطينيني يف سورية، وشكل منطقة سكنية مكتظة بالسكان إىل درجة 

 الجئ 180000وبلغ تعداد سكان املخيم .  أنه أصبح أقرب ما يكون إىل حي سكني أكثر منه مخيما لالجئني

ما استحكمت قبضة النـزاع عىل البلد، توجه آالف النازحني جراء وعند. فلسطيني وبضع مئات اآلالف من السوريني

القتال يف مناطق سورية إىل مخيم الريموك طلبا للمالذ هناك، فيما ترك اآلالف من سكانه منازلهم للبحث عن مأوى 

 .  يف مناطق أخرى أصبح البعض فيها الجئا فيما ال زال البعض اآلخر نازحا داخل سورية

، 2013تموز / ويف يوليو.  2012كانون األول / ت الحكومة حصارا عىل مخيم الريموك يف ديسمربولقد رضبت قوا

ومنذ ذلك الحني وباستثناء بعض الفرتات التي شهدت عىل نحو متقطع .  بدأت منع جميع أشكال الدخول إىل املخيم

ات الغذاء والسلع والتجهيزات توزيع املساعدات داخل املخيم، فلقد منع الجيش السوري جميع األشخاص وإمداد

 شخص وفق 20000 أو 17000ويبلغ تعداد من مكثوا يف املخيم حتى الساعة حوايل .  الطبية من دخول الريموك

 2.ُما ورد، جلهم من املسنني واملرىض والعائالت التي لديها أطفال صغار
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و جراء الهجمات التي تشنها قوات الحكومة وورد ما يفيد بوفاة عرشات املدنيني يف مخيم الريموك نتيجة للحصار، أ

 مدني جراء تشديد قوات 194ولقد حصلت منظمة العفو الدولية عىل معلومات تتحدث عن وفاة .  السورية

ويشكل الجوع ونقص اإلمدادات الطبية ورصاص .  2013تموز / الحكومة حصارها عىل املخيم اعتبارا من يوليو

وتعرض العديد .  ُة املسؤولة عن حاالت الوفاة التي ابلغت منظمة العفو الدولية بهاالقناصة األسباب الرئيسة الثالث

من سكان املخيم لإلصابة بجروح أو تشويه أعضاء أجسادهم أو الوقوع يف براثن املرض الناجم عن األوضاع 

ُجاعة، وأجربوا عىل ُولقد دفع سكان مخيم الريموك إىل حافة امل.  ُالقاسية التي فرضت عليهم لفرتة طويلة جدا

ولم يتبق لديهم الكثري من املرافق الطبية القليلة واملتهالكة .  املغامرة بالخروج والبحث عن أي طعام يمكن تناوله

ويواجهون يوميا شبح عدم اليقني بشأن مستقبلهم وما يمكن أن تصنعه قوات .  كي ترعى مرضاهم وجرحاهم

ويف أماكن أخرى من البالد ال زالت الكثري من املجتمعات املحلية .  رالحكومة السورية بهم عندما ينتهي الحصا

 .ترزح تحت وطأة الحصار الذي تفرضه عليها قوات الحكومة، وتواجه مخاوف وأشكال حرمان مشابهة

ويف سياق الحصار، قامت قوات األمن السورية بإلقاء القبض أيضا عىل العرشات من سكان املخيم، حيث تعرض 

.  ُوتويف البعض منهم يف الحجز، وذلك يف ظل ظروف مثرية للشبهة.  هم لالختفاء القرسي عىل إثرهاالعديد من

 من العاملني يف تقديم الخدمات الطبية، تعرض ستة منهم لالحتفاء القرسي وال زالوا يف 12وشملت قائمة املعتقلني 

ويظهر أنه قد جرى استهدافهم جميعا من قبل .  ُعداد املفقودين، فيما تويف آخر وهو يف عهدة قوات األمن السورية

ُكما قتل آخرون من .  قوات األمن السورية العتبارات تتعلق بأنشطتهم وعملهم يف مجال تقديم الخدمات الطبية

ُالعاملني يف مجال الرعاية الصحية وتقديم الخدمات الطبية أو أصيبوا يف إطار ما يظهر أنها هجمات موجهة أو 

 .ا قوات الحكومة السورية التي ترضب حصارا عىل مخيم الريموكعشوائية شنته

ولقد .  ُوتعد محنة الالجئني الفلسطينيني يف سورية كارثة فرعية ضمن إطار الكارثة الكبرية التي حلت بسورية

 شخص وأن تعرضوا للنزوح قبل هذه 530000سبق لحوايل ثلثي الالجئني الفلسطينيني يف سورية البالغ تعدادهم 

 إىل األردن 11000و آخرون إىل لبنان وفق ما ورد، 50000 منهم داخل سورية فيما فر 270000إذ نزح .  املرة

 إىل ليبيا ومثلهم إىل غزة باإلضافة إىل آخرين اختاروا تركيا وماليزيا وتايلند وإندونيسيا 1000و إىل مرص 6000و

 مليون الجئ 5عنية بتوفري الحماية واملساعدات لحوايل وبوصفها الوكالة امل3.وغريها من البلدان كي يفروا إليها

فلسطيني موزعني عىل سورية ولبنان واألردن والضفة الغربية وقطاع غزة، وصفت وكالة األمم املتحدة لغوث 

مشتتة وتعيش يف " هذه الفئة السكانية عىل أنها 2013تموز / يف يوليو) األونروا(وتشغيل الالجئني الفلسطينيني 

 ".    حادةضائقة

ويعتمد التقرير الحايل عىل معلومات حصلت منظمة العفو الدولية عليها من ستة من املقيمني حاليا داخل مخيم 

 آخرين من سكانه سابقا ممن انضموا إىل عداد النازحني داخل سورية اآلن، أو أنهم أصبحوا الجئني 12والريموك، 

ة واألخرى وبصعوبة كبرية مع أفراد عائالتهم وغريهم من خارجها ولكنهم يحافظون عىل التواصل بني الفين

ولقد أجرت منظمة العفو الدولية جميع مقابالتها مع أولئك . معارفهم الذين ال يزالون داخل مخيم الريموك

وتم الحصول عىل املعلومات اإلضافية من ممثيل منظمات .  األشخاص عرب اإلنرتنت وبرنامج سكايب والهاتف

 ونظرياتها التي تقدم املساعدات اإلنسانية والطبية، ومن خالل مشاهدة اللقطات املصورة وغريه من حقوق اإلنسان

وتمتنع منظمة العفو الدولية عن الكشف عن هويات األشخاص .  الصور التي ينرشها سكان مخيم الريموك وغريهم

 .الذين ساهموا بتقديم هذه املعلومات حفاظا عىل أمنهم

.   استخدام تجويع املدنيني كأحد أساليب األعمال الحربية– قوانني الحرب –نساني الدويل ويحظر القانون اإل

ويجب عىل قوات الحكومة السورية وأطراف النزاع األخرى السماح بمرور املساعدات اإلنسانية املحايدة رسيعا 
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ملناطق املحارصة باملغادرة والحرص كما يتعني عليها السماح للمدنيني يف ا.  ودون عائق لتلبية احتياجات املدنيني

ويتعني عىل أطراف النزاع املسلح أن تحرص عىل .  عىل حرية حركة موظفي هيئات اإلغاثة واملساعدات اإلنسانية

كما يحظر القانون اإلنسان الدويل .  جمع الجرحى واملرىض وتوفري العناية لهم دون تمييز ضدهم بهذا الخصوص

 .ىل مصاف العقاب الجماعي للسكان املدنينيأشكال الحصار التي ترقى إ

وتهيب منظمة العفو الدولية بالحكومة السورية وقوات الجيش كي ترفع حصارها فورا عن مخيم الريموك وغريه 

من املناطق املدنية، والتوقف عن قصف املدنيني وشن غري ذلك من الهجمات العشوائية واملبارشة بحقهم، والسماح 

ت املعنية بتقديم املساعدات اإلنسانية دخول جميع املناطق دون عائق من أجل مساعدة السكان للمنظمات والوكاال

وينبغي أن يشمل ذلك السماح للعاملني يف تلك املنظمات بعبور الحدود من الدول .  املدنيني قاطبة دون تمييز

املسلحة باإلضافة إىل عبور خطوط املجاورة مثل تركيا والدخول إىل املناطق الواقعة تحت سيطرة قوات املعارضة 

وعىل نحو مشابه، فينبغي عىل جماعات املعارضة املسلحة السماح .  القتال الفاصلة بني قوات الحكومة واملعارضة

للوكاالت املعنية بتقديم املساعدات اإلنسانية للمدنيني بدخول املناطق الواقعة تحت سيطرتها واالمتناع عن شن 

وينبغي عىل أطراف النزاع كافة احرتام الدور الذي يقوم .  ري ذلك من الهجمات غري املرشوعةالهجمات العشوائية وغ

به العاملون يف مجال الخدمات الطبية، واإلحجام عن االعتداء عىل العاملني يف الهيئات والوكاالت التي توفر 

 .املساعدات الطبية واإلنسانية

 الحظر الدويل املفروض عىل التعذيب وغريه من رضوب سوء كما ينبغي عىل جميع األطراف احرتام مقتضيات

وينبغي املبادرة فورا إىل إخالء سبيل .  ًاملعاملة، والحرص عىل معاملة جميع املحتجزين معاملة إنسانية عىل الدوام

جميع السجناء املحتجزين عىل خلفية ممارستهم املرشوعة لحقوق اإلنسان الخاصة بهم أو العتبارات تتعلق 

 . هويتهمب

وينبغي عىل مجلس األمن االستمرار يف التصدي لألوضاع اإلنسانية البائسة يف سورية، والتوضيح لجميع األطراف 

أنهم سوف يخضعون للمساءلة وفق أحكام العدالة الدولية املتعلقة بارتكاب جرائم الحري والجرائم ضد اإلنسانية 

ويف سبيل تحقيق .   عىل أيدي القوات التي تعمل تحت إمرتهموغري ذلك من االنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان

هذه الغاية، ينبغي عىل مجلس األمن القيام دون تأخري بإحالة ملف األوضاع يف سورية إىل مدعي عام املحكمة 

 الجنائية 
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 الحصـار 2.

  لمحـة عامـة1.2
 وجوبهت 2011مختلف أنحاء سوريا يف عام عندما امتدت االحتجاجات الشعبية، التي اندلعت عىل نطاق واسع، إىل 

بالقمع من جانب الحكومة، سعى سكان مخيم الريموك إىل البقاء عىل الحياد، وهو موقف يعرب عن الجهود القديمة 

التي بذلها مجتمع الالجئني الفلسطينيني هناك لتجنب التورط يف الشؤون والنـزاعات السياسية السورية، وعن 

ت السورية يف ظل حزب البعث، سواء يف عهد الرئيس الحايل بشار األسد أو يف عهد والده حافظ اعرتافه بأن الحكوما

بيد أن حملة . ًاألسد، قد منحت الالجئني الفلسطينيني حقوقا أكثر مما منحته لهم بلدان مضيفة أخرى يف املنطقة

 إىل نمو جماعات املعارضة القمع الوحشية التي شنتها الحكومة ضد االحتجاجات السلمية يف معظمها أدت

 .ِّاملسلحة، وتطور النـزاع املسلح، مما أدى إىل جر مخيم الريموك إىل أتون النـزاع بال مناص

ُ شخصا قتلوا عندما أطلق أعضاء يف الجبهة الشعبية لتحرير 21، ورد أن نحو 2011حزيران / يونيو6ففي  ً

رية النار عىل موكب من األشخاص الغاضبني يف مخيم  القيادة العامة وأفراد من قوات األمن السو–فلسطني 

 قد أثارت غضبهم بسبب عدم مشاركتها يف 4 القيادة العامة–وكانت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطني . الريموك

مظاهرة حداد عىل مقتل بعض األشخاص، بعضهم من مخيم الريموك، عىل أيدي الجيش اإلرسائييل عىل الحدود يف 

 القيادة العامة عندما – وتصاعدت مشاعر االستياء من الحكومة والجبهة الشعبية لتحرير فلسطني 5.اليوم السابق

أيلول /آب وسبتمرب/َّتعرض املخيم للقصف باألسلحة الثقيلة من قبل القوات الحكومية عىل ما يبدو يف أغسطس

ت قصري، أنشأ مقاتلون وبعد ذلك بوق. ً شخصا بحسب ما ورد20، مما أسفر عن مقتل ما ال يقل عن 2012

وهو عبارة عن تنظيم -"الجيش السوري الحر"ُينتمون إىل جماعات معارضة مسلحة مرتبطة بما عرف باسم 

وقد قام هؤالء بتجنيد عدد من السكان املحليني يف صفوفهم، واشرتكوا يف . ًوجودا لهم يف الريموك-مظلة مسلح

 .القيادة العامة-الجبهة الشعبية لتحرير فلسطني مصادمات مسلحة مع قوات الحكومة السورية وقوات 

تابعة للحكومة السورية غارات عىل " ميغ"، شنت طائرات حربية من طراز 2012كانون األول / ديسمرب16ويف 

ُ اثنتان منها تستخدمان كمأوى لألشخاص –ًمخيم الريموك، وقصفت عددا من األهداف املدنية، بينها أربع مدارس 

ً ومسجد كان يستخدم كذلك إليواء النازحني داخليا، ومشفى الباسل–ًا النازحني داخلي وتشري األنباء التي نقلتها . ُ

ُمنظمات محلية لحقوق اإلنسان وغريها من املصادر إىل أن األهداف كانت مدنية محض، وأنه لم يقتل أو يجرح أي  ُ

ُ مدنيا قتلوا25من أفراد الجماعات املسلحة، وأن ما ال يقل عن   وقد وصف األمني العام لألمم املتحدة بان كي مون 6.ً

ويف اليوم التايل، قصفت القوات الحكومية مخيم الريموك مرة ". مسألة مثرية للقلق العميق"الرضبات الجوية بأنها 

ويف .  القيادة العامة، برضب حصار عىل املخيم، استمر منذ ذلك الوقت–ثانية وبدأت بمساعدة الجبهة الشعبية 

ُيام واألسابيع التالية، ذكر أن القوات الحكومية شنت هجمات باملدفعية والهاون وصواريخ غراد عىل سكان األ

  7.الريموك، مما أسفر عن وقوع العديد من القتىل والجرحى، وخاصة يف صفوف املدنيني

ني، باإلضافة إىل  الجئ فلسطي140,000ُويف األسابيع القريبة من تاريخ بدء الحصار، ذكر أن ما ال يقل عن 

ًووفقا ملصادر منظمة العفو الدولية، فقد .  بيد أن آخرين مكثوا هناك8ُّعرشات اآلالف من السوريني فروا من املخيم،

ًكان من بينهم العديد من السكان األشد فقرا، بمن فيهم بعض الالجئني الفلسطينيني، الذين يواجهون صعوبات 

 من سوريا، كما يواجهون عقبات أشد مما يواجهه السوريون يف الحصول عىل أكرب يف إيجاد مأوى يف مناطق أخرى

 9.اللجوء يف البلدان املجاورة
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ًسمحت القوات السورية، يف البداية، بتسليم السكان سالال غذائية، من قبيل أكياس الخرضوات، مع أن كمياتها 

القوات السورية، عمدت األخرية إىل تضييق ولكن مع استمرار املقاومة ضد . كانت أقل من أن تفي باحتياجاتهم

 أو 2013نيسان /ويف أبريل. ًالخناق عىل الريموك تدريجيا، ولم تسمح إال بإدخال كميات شحيحة من الطعام واملاء

يف وقت قريب منه، قطعت القوات الحكومية التيار الكهربائي، ومنذ ذلك الحني ظل السكان يعتمدون عىل املولدات، 

وقد كان النقطاع التيار الكهربائي تأثري مبارش عىل عمل املشايف . ال تفي إال بجزء من حاجتهم فقطوهي مكلفة و

ًومراكز املعالجة يف املنطقة، التي تعاني أصال من ضغط شديد عليها بسبب التدفق املستمر لإلصابات الناجمة عن 

ويف . ًابدها الناس نتيجة للحرمانعمليات القنص والقصف من جانب القوات الحكومية، واألمراض التي يك

، بدأ الجيش السوري بمنع دخول جميع األشخاص وكافة األغذية والسلع، بما فيها اإلمدادات 2013تموز /يوليو

 .الطبية، إىل مخيم الريموك

ُ زعم أنه ضد رغبات معظم –ًوقد أدت أعمال جماعات املعارضة املسلحة التي أسست وجودا لها يف مخيم الريموك 

إىل إضافة -يف خضم االضطرابات والنـزاع الدائر يف سوريا" حيدتهم"السكان، الذين كانوا يأملون يف املحافظة عىل 

ُوذكر أن مقاتلني تابعني لبعض الجماعات املسلحة أغاروا عىل . مزيد من املشاكل التي يواجهها املدنيون املحارصون

َّلصحية يف الريموك من األدوية واملواد الطبية، وبذلك فضلوا تلبية املستودعات الطبية وأفرغوا املشايف والعيادات ا

وكان مقاتلو الجيش السوري الحر، وهم أول من . االحتياجات الخاصة ملصابيهم، وليس للسكان املدنيني يف املنطقة

ًأنشأ وجودا عسكريا يف الريموك بني مقاتيل املعارضة، قد رحلوا بحلول مايو لتحاق بالقتال  بهدف اال2013أيار /ً

بيد أنه قيل إن بعض أعضاء تنظيم . يف مناطق أخرى من سوريا، ومنها الغوطة الرشقية والقلمون والقصري

 .، وهو فصيل مسلح مرتبط بالجيش السوري الحر، مكثوا يف الريموك"صقور الجوالن"

عات مسلحة أخرى من املخيم، دخل مقاتلون ينتمون إىل جما" الجيش السوري الحر"ومع خروج مقاتيل 

الدولة "و" جبهة النرصة"ومن بني هؤالء مقاتلون من . واستخدموه كقاعدة انطلقوا منها ملهاجمة الجيش السوري

ٍ، اشتبك أعضاء هاتني الجماعتني يف قتال ضار مع 2013تموز / ويف يوليو10).داعش" (اإلسالمية يف العراق والشام
دد من املدافع التي كانت بحوزة الجيش السوري، وأجربوه عىل التخيل قوات الحكومة السورية، حيث استولوا عىل ع

ولكن ذلك أدى إىل تشديد الحصار عىل الريموك من قبل القوات الحكومية والجبهة الشعبية لتحرير فلسطني . عنها

م عراقيون الشيعي املؤيد للحكومة، وقيل إن العديد منه" لواء أبو الفضل العباس" القيادة العامة وأعضاء يف –

 .ولبنانيون وإيرانيون

ويقول جميع األشخاص الذين تتصل بهم منظمة العفو الدولية من سكان الريموك الحاليني أو السابقني إن 

، إىل املخيم أو تأسيس "داعش"و" جبهة النرصة"السكان املحليني لم يؤيدوا دخول الجماعات املسلحة، من قبيل 

د أن بعض أفراد الجماعات املسلحة نهبوا املباني ورسقوا املواد الطبية يف بعض ويف الوقت الذي ور. وجود لهم فيه

 .َّاألحيان، فإن املنظمة لم تتلق أنباء عن قيام هذه الجماعات بمنع سكان الريموك من مغادرة منطقة الحصار

يف جنيف يف مطلع عام ًومع اقرتاب موعد عقد املفاوضات املدعومة دوليا بني ممثيل الحكومة السورية واملعارضة 

، والتي فشلت يف نهاية املطاف، فإن املفاوضات املحلية التي شارك فيها ممثلون عن طريف الرصاع يف الريموك 2014

َوممثلون عن السلطة الفلسطينية يف رام الله تمخضت عن التوصل إىل اتفاق جلب بعض الغوث إىل سكان الريموك 

، ملئات املدنيني 2014كانون الثاني / يناير18حت الحكومة السورية، منذ وبموجب ذلك االتفاق، سم. امللهوفني

املرىض والجرحى مع بعض أفراد عائالتهم بمغادرة الريموك، وبإدخال بعض الطرود الغذائية إىل السكان الذين 

تي يعيشها آالف بيد أنه كان لتلك التطورات اإليجابية أثر محدود يف تخفيف وطأة األوضاع ال. مازالوا تحت الحصار

 شخص، بينهم العديد 20,000-17,000ُاملدنيني الذين مكثوا تحت الحصار يف الريموك، الذين يقدر عددهم بنحو 
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 11.من املسنني واملرىض والعائالت التي لديها أطفال

ث ؛ فبعد مرور ثال2014شباط / فرباير22 يف 2139َّوأطل بصيص أمل آخر عندما أصدر مجلس األمن القرار رقم 

ًسنوات عىل أزمة حقوق اإلنسان واألزمة اإلنسانية التي تزداد ترديا، كان ذلك القرار هو األول ملجلس األمن الذي 

ًويدعو القرار جميع أطراف النـزاع إىل رفع حاالت الحصار فورا عن املناطق . يتصدى لألوضاع اإلنسانية يف سوريا

حد النتهاكات حقوق اإلنسان والقانون اإلنساني الدويل؛ والسماح املأهولة بالسكان، ومنها مخيم الريموك؛ ووضع 

 بما يف ذلك عرب –للهيئات اإلنسانية بالوصول إىل السكان املحتاجني إىل مساعداتها بشكل رسيع وآمن وبال عوائق 

 .الحدود وخطوط القتال

ًونتيجة للمفاوضات التي جرت مؤخرا واملستمرة حتى اآلن، فقد تمكنت قوافل إ غاثة عديدة من نقل إمدادات ً

شباط، / فرباير26كانون الثاني وحتى / يناير18ًوابتداء من . إنسانية حيوية، لكن محدودة، إىل مخيم الريموك

ً طردا غذائيا إىل العائالت عند أطراف 7,493سلمت وكالة األمم املتحدة لغوث وتشغيل الالجئني الفلسطينيني  ً

بيد أن تلك الكميات ال .  أيام10اد غذائية جافة تكفي إلطعام عائلة ملدة تصل إىل واحتوى كل طرد عىل مو. الريموك

ُوباإلضافة إىل ذلك، فقد سمح خالل الفرتة نفسها ملئات من . تكفي لسد الحاجات املاسة للسكان يف املخيم

 .ًاألشخاص األكثر ضعفا بمغادرة املخيم وبمرافقتهم إىل املشايف

 فرد من جماعات املعارضة املسلحة كانوا موجودين يف مخيم 3,000 إىل 2,000 من وبحسب مصادر دولية، فإن

َّ، عندما تمكن معظمهم من إيجاد وسيلة ملغادرة املنطقة عىل الرغم من 2014شباط /الريموك حتى مطلع فرباير

املخيم أو خرجوا منه، ْوقال جميع األشخاص الذين قابلتم منظمة العفو الدولية، سواء ممن ما زالوا داخل . الحصار

. إن معظم أفراد جماعات املعارضة املسلحة، إن لم يكن جميعهم، تمكنوا من مغادرة الريموك عرب مسالك رسية

آذار / مارس2ويف . ْورست آمال يف عودة املخيم إىل سابق عهده فيما يتعلق بموقفه املحايد حال انتهاء الحصار

وقد . إىل املخيم" جبهة النرصة"ًوك مرارا، وذلك يف أعقاب عودة أعضاء  قصفت القوات الحكومية مخيم الريم2014

اتهم بيان صادر عن جبهة النرصة، واطلعت عليه منظمة العفو الدولية، قوات الحكومة السورية والجبهة الشعبية 

 . القيادة العامة باإلخالل بالتزامها برفع الحصار–لتحرير فلسطني 

  موت تحت الحصار2.2
ً شخصا، قيل إنهم جميعا مدنيون، وإنهم قضوا نحبهم يف 194ظمة العفو الدولية معلومات حول وفاة تلقت من ً

ويمكن االطالع عىل معلومات . 2014شباط / فرباير22 وحتى 2013تموز /الفرتة منذ تشديد الحصار يف يوليو

كون بعض املقاتلني قد لقوا حتفهم يف ومن املحتمل أن ي. بشأن هذه الحاالت يف الجدول الوارد يف ملحق هذا التقرير

 .الريموك خالل تلك الفرتة، مع أن منظمة العفو الدولية عىل علم بوقوع حالة وفاة واحدة فقط من هذا القبيل

 سوريا وعدد من –أما املصادر الرئيسية للمعلومات املتعلقة بالوفيات فهي جمعية الهالل األحمر الفلسطيني 

لحقوق اإلنسان املتواجدة يف مخيم الريموك أو التي لها صالت مع أشخاص داخله، ومنها املنظمات غري الحكومية 

  14،"194املجموعة " و13،"الرابطة الفلسطينية لحقوق اإلنسان" و12،"مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا"

ني الفوتوغرافية أو َّ حالة وفاة مدعمة بصور املتوف46 وهناك 15".اتحاد شبكات أخبار املخيمات الفلسطينية"و

 .بصور فيديو

ُكما وردت أسماء غري كاملة لعدد منهم، ولم تعرف . ًويف جميع الحاالت تقريبا، وردت األسماء الكاملة للمتوفني

ً  ذكرا، ولم يتم تحديد جنس حالة واحدة من 139 أنثى و54ومن بني املتوفني . هوية ثالثة من املتوفني فقط
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 آخرين هم 25ُ سنة، بينما ذكر أن 85 و60ً شخصا منهم تراوحت أعمارهم بني 16أن وذكرت املصادر . املتوفني

 .ً شهرا، وستة أطفال12ً رضيعا دون سن 12وكان من بني املتوفني . بدون مزيد من اإليضاحات" املسنني"من 

ً شخصا، أي ثلثا مجموع املتوفني قضوا نحبهم جوعا128أما فيما يتعلق بأسباب الوفاة، فإن  ُ كما يعترب انعدام .ً

ًالرعاية الطبية السليمة عامال آخر يف تلك الوفيات، ألن األشخاص الذين قضوا جوعا كان يمكن معالجتهم، يف  ً

ًظروف أخرى، بإعطائهم سوائل عن طريق األوردة، ولكن مثل تلك السوائل قليلة جدا بسبب رضب املرافق 

ً شخصا نتيجة ألمراض وإصابات كانت 51ت املتوفرة، فقد تويف وبحسب املعلوما. والخدمات الطبية أثناء الحصار

وحتى يف حاالت األشخاص الذين توفوا نتيجة . تتطلب درجة ما من الرعاية الطبية لم تعد متوفرة يف مخيم الريموك

إلصابتهم بجروح متعددة من جراء القصف، أو عانوا من أمراض تهدد الحياة، من قبيل السكتة القلبية، فإن 

لعاملني الطبيني يف الريموك أبلغوا منظمة العفو الدولية إنه كان باإلمكان إنقاذ حياة معظم أولئك األشخاص لو ا

ُوذكر أن عرشة أشخاص لقوا حتفهم متأثرين بجراح أصيبوا بها نتيجة إلطالق النار . توفرت الرعاية الطبية املالئمة ُ

ُشخصان عىل األقل أصيبا برصاص القناصة بينما كانا يحاوالن ومن بني هؤالء . عليهم من قناصة تابعني للحكومة

ْكما أطلقت النار عىل اثنني آخرين من قبل القناصة خالل . البحث عن الكأل يف الحقول الصغرية املجاورة للمخيم ُ

، عندما أسقطت 2014كانون الثاني / يناير16االحتجاجات، وقد حدثت إحدى الحالتني عقب حادثة وقعت يف 

 16.وردرة مروحية حكومية برميل متفجرات عىل مخيم الريموك بحسب ما طائ

 ً الموت جوعا3.2
، تناقص عدد األشخاص الذين سمحت لهم القوات 2013شباط / إىل فرباير2012كانون األول /من ديسمرب

طعمة، من قبيل املسلحة السورية املتمركزة يف نقاط التفتيش عند مداخل مخيم الريموك بإحضار أقل القليل من األ

 12ففي . َّوحتى الذين حاولوا إحضار الطعام والدواء فقد عرضوا حياتهم للخطر. الخرضوات، بني الحني واآلخر

ً، حاول غسان الشهابي دخول الريموك مع أطفاله بسيارته، حامال كمية من الخبز إىل 2013كانون الثاني /يناير

بعة للجيش السوري خارج املخيم، منعه أفراد املخابرات الجوية وعندما وصل إىل نقطة تفتيش تا. بعض العائالت

.  القيادة العامة–ُيف البداية من التقدم قبل أن يسمح له بذلك من قبل أعضاء الجبهة الشعبية لتحرير فلسطني 

حكومة وقالت أرملته ملنظمة العفو الدولية، إنه عندما قاد سيارته إىل األمام، أطلق عليه النار قناص تابع لل

 17.السورية، فأرداه قتيال

 منعت قوات الحكومة السورية إدخال جميع األغذية واألدوية وغريها من املؤن إىل مخيم 2013تموز /ومنذ يوليو

وقد أدى سوء . ٍالريموك، مما ترك السكان املتبقني يف املنطقة يف مواجهة رصاع ضار عىل نحو متزايد من أجل البقاء

ُّوع عرشات الوفيات جوعا، فضال عن تفيش األمراض، مع تعرض املرىض واملسنني واألطفال التغذية الحاد إىل وق ً ً

 .والنساء الحوامل إىل أشد املخاطر

َومع قيام الجيش السوري وحلفائه املسلحني بمنع إدخال كافة املواد الغذائية، نفد مخزون األسواق واملحالت 

 إن كل ما كان يمكن 2014شباط /كان ملنظمة العفو الدولية يف فربايروقال أحد الس. التجارية يف املخيم من السلع

 ".ُالتوابل ونوع من النشا األخرض الذي يمكن أن يقىل ويؤكل"الحصول عليه من السوق هو 

ففي البداية، عندما نضب الطحني . ومع اشتداد أثر الحصار، اضطر السكان املحليون للجوء إىل وسائل يائسة

ثم نضبت تلك . بز، قامت العائالت بخبز مواد بديلة، فاستخدمت العدس ومن ثم الربغل املجروشالالزم لصنع الخ

ًاملواد، أو أصبح سعرها باهضا جدا   أصبح سعر الكيلو غرام الواحد من األرز يرتاوح بني 2013 ففي أواخر عام –ً

لنساء ملنظمة العفو الدولية إن وقالت إحدى ا).  دوالر أمريكي100 إىل 70( لرية سورية 15,000 إىل 10,000
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ًيشرتي بثمنها أطعمة جافة تدوم طويال "ً دوالرا، ثم 40-50شقيقها كان يبيع علبة السجائر الواحدة بما يعادل 

 ".كاألرز والعدس

ًوقد ظل السكان عىل قيد الحياة ألشهر عدة وهم يجوبون املنطقة بحثا عن أي يشء قابل لألكل، كالصبار والهندبة 

لقد دفع الجوع بالعديد من األشخاص إىل تعريض أنفسهم لنريان القناصة التابعني للحكومة . ا من النباتاتوغريه

إذ تحدثت ممرضة يف أحد املشايف عن حالة صبي يف السادسة عرشة أو السابعة عرشة من العمر . ًبحثا عن طعام

وخاطب الوالد . ق النباتات كي يأكلهاُأحرضت جثته إىل املشفى بعد إردائه بالرصاص بينما كان يجمع أورا

ُلقد دفعت حياتك يا ولدي من أجل أن تحرض بعض أوراق النباتات ألشقائك : "ًاملحزون جثمان ابنه املتويف قائال َ

 ."وشقيقاتك

. إنني آكل كل ما تقع عليه يداي: "، قال مواطن سوري مكث يف املخيم ملنظمة العفو الدولية2014شباط /يف فرباير

ًفإما أن نضطر للذهاب إىل الحقول الصغرية التي تخضع ملراقبة القناصة، بحثا .  ساعة30ول وجبة واحدة كل أتنا

 لرية سورية وطهيه، ولكننا ال 10,000ًعن الحشائش، أو نجتمع معا لرشاء كيلوغرام من األرز أو العدس بحوايل 

صحيح أنه يوجد . رباء ملدة سنة وشهرينوعشنا بدون كه. نستطيع أن نفعل ذلك كل يوم بسبب ارتفاع سعره

وبعد إدخال بعض املواد الغذائية إىل املخيم . بعض املولدات، ولكن السوالر الالزم لتشغيلها نادر ومرتفع الثمن

ً، ولكنها ال تصل إىل األسواق، بل تباع يف السوق السوداء كاملخدرات، بدال 30%ًمؤخرا، انخفضت األسعار بنسبة  ُ

 ."من ذلك

وقال أحدهم، يف . ل آخرون من سكان املخيم للمنظمة، إنهم لم يأكلوا الفواكه أو الخرضوات منذ أشهر عدةوقا

 ."ُآخر مرة تناولت فيها الخرضوات كانت قبل ثمانية أشهر: "2014كانون الثاني /يناير

رجل "كل نبتة تدعى ، ولكنه أ"لم يأكل فواكه منذ سبعة أشهر، ولم يأكل خرضوات منذ ستة أشهر"وقال آخر إنه 

كما أكل أشخاص آخرون هذه النبتة، ولكن بعضهم . ، التي تأكلها األبقار وغريها من املاشية عادة"العصفورة

ُأصيب بحساسية، ومنهم من أصيب بانتفاخ نتيجة لتناولها وشاعت حاالت التسمم الغذائي وغريها من األمراض . ُ

بل إن بعضهم اضطر لقتل القطط والكالب وأكل . وراق والحشائشبسبب اضطرار العديد من الناس للعيش عىل األ

ُوقد أصيب بعضهم . لحمها من شدة الجوع واليأس، وقيل إن فتاوى بإباحة أكلها صدرت عن رجال دين محليني

 وقال آخر ملنظمة العفو 19.وذكر أحد السكان إن بعضهم لجأ إىل رشب حليب الكالب. 18بتسمم غذائي نتيجة لذلك

ويقال ". يوتيوب"ُ إن العديد منهم يأكلون من حاويات القمامة، وقد ظهر ذلك يف أفالم فيديو عرضت عىل الدولية

 .شائعة" وجبة"إن املاء املمزوج ببعض التوابل أصبح 

ُوقتل العديد من سكان مخيم الريموك أو جرحوا عىل أيدي قناصة تابعني للحكومة بينما كانوا يجوبون املناطق  ُ

 قال أحد 2014ويف أواخر عام . ًثا عن طعام، وخاصة يف الجهة الجنوبية، حيث يوجد بعض الحقولاملجاورة بح

ًنشطاء حقوق اإلنسان املحليني ملنظمة العفو الدولية إن أشخاصا تمكنوا من البحث عن طعام هناك بدون التعرض 

وال يستطيع . ن قناصة الجيش السوريفاملنطقة باتت تحت نريا: "َّللقنص يف بعض األوقات، ولكن الوضع تغري اآلن

 ."ًأحد أن يدخلها حاليا بدون أن يتعرض للقنص

ًوقال عامل طبي متطوع يف مشفى فلسطني إن أشخاصا يتعرضون إلطالق النار ويصابون بجروح يوميا بوجه  ًُ

شباط /فرباير 12وعىل الرغم من اآلمال والتوقعات التي راجت يف . 20"ُعام، بل إنهم يقتلون يف بعض األحيان

ُ حول قرب تسليم كميات كبرية من املواد الغذائية إىل مخيم الريموك، فقد قتل طالل عوض برصاص قناص 2014
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 21.بينما كان يحاول البحث عن طعام يف أطراف املخيم

 َ العاملون الطبيون والخدمات الطبية واألوضاع الصحية للمحاصرين4.2
ً مدمرا عىل السكان الذين مكثوا يف مخيم الريموك بشهادة العاملني الصحيني ًلقد كان للحصار الطويل والعنيف أثرا

يف املنطقة ونشطاء حقوق اإلنسان املحليني وبعض السكان الذين اتصلت بهم منظمة العفو الدولية، وممثيل 

املوظفون ّوقد تعرضت املرافق الطبية لرضبة قاسية، وتعرض . املنظمات الدولية التي حاولت مراقبة األوضاع

 .الطبيون لالستهداف وللهجمات العشوائية والعقاب الجماعي من جراء الحصار

ًومن بني عرشات األشخاص الذين اعتقلوا أثناء الحصار ما ال يقل عن اثني عرش عامال طبيا ً ُوذكر أن ستة من . ُ

، قبضت قوات 2012ب آ/ أغسطس11ويف . ًهؤالء اختفوا قرسا وأن أحدهم قىض نحبه يف الحجز يف ظروف مريبة

األمن الحكومية عىل الدكتور هايل حميد، وهو مستشار يف املستشفى وأستاذ يف كلية الطب بجامعة دمشق، يف 

كما اختفى الدكتور عالء الدين يوسف، وهو جراح أعصاب، بعد القبض . ًوال يزال مصريه مجهوال. عيادته بالريموك

وقال أحد .  أو يف وقت قريب من ذلك2012كانون األول /ديسمرب 18عليه عند نقطة تفتيش عسكرية سورية يف 

ُسوريا ملنظمة العفو الدولية إن الدكتور يوسف اعتقل -املتطوعني العاملني مع جمعية الهالل األحمر الفلسطيني 

بعد دخوله يف مشادة مع مسؤويل األمن يف نقطة التفتيش الذين رفضوا السماح له بالخروج من أجل إحضار 

كما أن مصري جراح املسالك البولية الدكتور نزار جودت كساب، الذي اعتقلته القوات الحكومية عند نقطة . يةأدو

وكذلك ال يزال مصري . ً، ال يزال مجهوال2012كانون األول / ديسمرب19تفتيش بالقرب من مخيم الريموك يف 

كانون / ديسمرب30ويف . ً، مجهوال2012ول كانون األ/ ديسمرب30ُ الذي قبض عليه يف ي حسام معاذ،املساعد الطب

الكشافة "ً عاما تطوعت للعمل مع 21ُ، قبض عىل سلمى عبد الرزاق، وهي طالبة هندسة عمرها 2012األول 

ُالتابعة ملنظمة التحرير الفلسطينية، عندما جرى تفتيشها عند نقطة تفتيش وعثر بحوزتها عىل كمية قليلة " الطبية

وقد اقتيدت إىل فرع فلسطني التابع للمخابرات العسكرية . زم إدخالها إىل مخيم الريموكمن األدوية كانت تعت

ُ، قبض عىل عبد الرحمن سالمة، وهو 2013أيلول / سبتمرب1 ويف 22.ُالستجوابها، ولم يعرف مصريها بعد ذلك

قوات الحكومية  قبضت ال2012ترشين األول / ويف أكتوبر23ً.مساعد اختصايص تخدير، واليزال مصريه مجهوال

 .ُ أطلق رساحه2013كانون األول /وهو مسعف طبي، ويف أواخر ديسمربمحمد أبو رغبة، عىل 

وقال عاملون طبيون يف مخيم الريموك ملنظمة العفو الدولية إن العديد من زمالئهم غادروا املخيم يف تلك الفرتة 

ًلبا عىل الخدمات املتوفرة، وتعريض حياة الجرحى وأدى نقص املوظفني الطبيني إىل التأثري س. ًخوفا من االعتقال

أخربني أحد ] مشفى فلسطني[فور وصويل إىل هناك : "وقالت أرملة غسان الشهابي للمنظمة. واملرىض لخطر أكرب

ُولم يكن يف املشفى أطباء ألن الدكتور عالء الدين يوسف كان قد اعتقل . املوظفني الطبيني بأن غسان فارق الحياة

 24."م، ولذا فقد خيش اآلخرون املجيء إىل املشفىقبل أيا

 صاحب رشكة مواد طبية كان يساعد مجموعة ُالذين اعتقلوا محمد نجمة، وهووكان من بني املهنيني الطبيني 

التابعة ملنظمة التحرير الفلسطينية، الذين كانوا يعملون كفريق للمساعدة األولية، " الكشافة الطبية"متطوعي 

ُصواريخ وأصيب أشخاص بجروح، حيث ساعدوا يف نقل الجرحى بسيارات اإلسعاف ويف إدخالهم عندما سقطت ال

وقال أحد العاملني الطبيني ملنظمة العفو الدولية إن مسؤولني أمنيني حكوميني من فرع فلسطني . إىل قسم الطوارئ

يف الرشكة، بعد أن رضبوه  من مكتبه 2013أيلول / سبتمرب1يف املخابرات العسكرية اعتقلوا محمد نجمه يف 

 .2013ترشين الثاني /ُوقد أطلق رساحه يف أواخر نوفمرب. بحاسوبه املحمول، ثم اقتادوه

ُوذكر اسم عامل طبي واحد عىل األقل من بني عرشات املعتقلني من مخيم الريموك وآالف من مناطق أخرى يف 
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وب إساءة املعاملة يف حجز القوات الحكومية ًسوريا، ممن ورد أنهم قضوا نحبهم نتيجة للتعذيب وغريه من رض

 .السورية خالل السنوات الثالث املاضية

عىل الدكتور فراس عبد الرزاق الجلد، وهو طبيب أسنان،  قبضت قوات األمن 2012كانون األول / ديسمرب21ففي 

َّوقد عثر عىل جثته املشوهة بعد يومني. عندما حاول دخول مخيم الريموك  .ع الريموك يف أحد شوارُ

ُ، أو يف وقت قريب منه، قبض عىل ما ال يقل عن ثالثة متطوعني طبيني بالقرب من نقطة 2014شباط / فرباير2ويف 

وقد حصل كل من أحمد الصلح وأحمد القدومي وأحمد طه عىل تصاريح . تفتيش يف املدخل الشمايل الرئييس

مرافقة شقيقه الجريح إىل املشفى، بينما حصل أحمد إذ كان أحمد القدومي قد حصل عىل إذن ب: بمغادرة املخيم

وقد عمل أحمد القدومي، وهو طالب يف كلية الحقوق، . الصلح وأحمد طه عىل إذن باملغادرة للتسجيل يف الجامعة

 .التابعة ملنظمة التحرير الفلسطينية" الكشافة الطبية"كعضو يف مجموعة متطوعي 

ُوقتل وجرح عاملون طبيون آخرون يف ه وكان . جمات شنتها القوات الحكومية عىل مخيم الريموك أثناء الحصارُ

ُبعض هجمات القوات الحكومية، ومنها عمليات القصف الجوي أو بالدبابات أو املدفعية، هجمات عشوائية نفذت 

املشايف ًبدا أن هجمات استهدفت بصورة متعمدة أهدافا مدنية، من قبيل باستهتار صارخ بالسكان املدنيني، بينما 

 تويف الدكتور أحمد نواف الحسن، وهو جراح يف مشفى فلسطني، 2013حزيران / يونيو17ففي . واملراكز الطبية

وقال متطوع يف جمعية الهالل األحمر . عندما أصاب املشفى صاروخ أطلقته القوات الحكومية عىل ما يبدو

ندما سقط صاروخ عىل الباب األمامي للمشفى لقد تويف عىل الفور ع: " سوريا، شهد مقتل الطبيب–الفلسطيني 

ًوذكر أن طبيبا آخر يف مشفى فلسطني، ." َّ، وغطى جسده بالشظايا التي اخرتقت إحداها قلبهً) مرتا12عىل بعد ( ُ

 . حتفه يف هجوم صاروخي خارج الريموكوهو الدكتور محمد حميدي، لقي

ِّإن القوات الحكومية تتبع تكتيكا صمم إليقاع إصابات سوريا -وقال متطوع يف جمعية الهالل األحمر الفلسطيني  ُ ً َّ

فعندما يرضب صاروخ أحد املباني، فإن القوات الحكومية تعلم أن الطواقم : "يف صفوف الطاقم الطبي واملتطوعني

ًالطبية ستهرع إىل هناك إلنقاذ الجرحى، ولذا فإنها تنتظر بضع دقائق ثم تطلق صاروخا ثانيا وثالثا، ألنه ً ا تعرف ً

 ."أن الطواقم الطبية ستتوجه إىل هناك عىل األرجح

ُخالد سالمة، الذي أصيب بجروح يف قدمه نتيجة : ُومن بني املهنيني الطبيني واملتطوعني الذين أصيبوا بجروح

ُالنفجار صاروخ؛ وعدنان قاسم، الذي جرح أثناء قيادته سيارة إسعاف؛ وأحمد حسون، الذي جرح يف قدمه؛  ُ

ُالخياط، التي أصيبت بجروح يف ظهرها ويدها وصدرها؛ ومجد املرصي الذي أصيب يف وجهه بشظية؛ وأسماء 

ُووسام موىس، الذي أصيب بجروح يف كتفه وأضالعه عندما أطلق عليه النار قناص تابع للقوات الحكومية يف 

 .2013ترشين الثاني /نوفمرب

ني، هو املشفى الرئييس يف مخيم الريموك الذي ال يزال يعمل إن مشفى فلسطني، الذي يديره الهالل األحمر الفلسطي

فقد . لكنه خرس العديد من أفراد طاقمه الطبي وتقلصت طاقته نتيجة للحصار. عىل الرغم من تدمريه بالقصف

َّقال أحد العاملني الصحيني يف املشفى ملنظمة العفو الدولية إنه تعرض للقصف عدة مرات من قبل قوات الحكومة 
ويف مرة أخرى سقطت قنبلة عىل مدخل . َّسورية، ويف إحدى املرات رضب صاروخ الطابق الرابع ودمر املولدال

وقال إن الصواريخ رضبت املنطقة املحيطة باملشفى مرات عدة، من بينها عندما رضب صاروخ . "املشفى األمامي

، تالشت طاقة 2014شباط / وبحلول فرباير.َّأحد املباني القريبة، وتسبب بإتالف باب املشفى وجرح أحد موظفيه

ْمشفى فلسطني وخدماته بشكل حاد بسبب الحصار الذي استمر شهورا؛ إذ لم يكن فيه سوى طبيبني واعتمد يف  ً
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كهربته عىل املولدات التي كانت تعمل بالسوالر الذي كان السكان يوفرونه من مخزونهم الخاص الذي كان ينضب، 

ًلطبية تتناقص، بما فيها املحاليل الالزمة للعالج عن طريق الوريد، التي يشار إليها محليا وكانت األدوية واملواد ا

 وهم ضحايا إطالق النار من قبل القناصة -ومع ذلك فقد استمر املشفى يف استقبال املصابني ". سريوم"باسم 

ات واألمراض املرتبطة التابعني للقوات الحكومية، واألشخاص الذين يعانون من طائفة واسعة من اإلصاب

بالحصار، باإلضافة إىل األشخاص الذين تفاقمت أمراضهم القديمة بفعل نقص الغذاء واملاء والكهرباء والدواء، 

 .الناجم عن الحصار

ً عملية جراحية شهريا، بما فيها الجراحة التجميلية وجراحة 600ُقبل الحصار كان مشفى فلسطني يجري نحو 

َأما اليوم، وبعد أشهر من الحصار، فإنه لم يبق فيه أي جراحني، ويفتقر املشفى .  والحنجرةالعيون واألنف واألذن

يجرون أية  "25ومع ذلك، فإن املمرضني الذين يتعلمون بالتجربة والدراسة. إىل األدوية املناسبة ملرىض العمليات

وال عجب .  الفلسطيني يف الريموكبحسب ما قال لنا عامل طبي من جمعية الهالل األحمر" عملية جراحية رضورية

ًأن عامال طبيا آخر قال وغريه من " سريوم"إن العديد من املرىض فارقوا الحياة نتيجة لعدم توفر املحلول الطبي : "ً

 ".األدوية

إن الجرحى يموتون متأثرين : "وقال أحد املتطوعني يف الجمعية الهالل األحمر الفلسطيني ملنظمة العفو الدولية

ح التي يصابون بها من جراء إطالق النار عليهم من قبل القناصة، أو نتيجة لالنفجارات، والسيما إذا كانت بالجرا

ويموت مدنيون آخرون نتيجة لعدم توفر . إصابتهم يف الرأس أو الصدر، حيث ال يوجد أحد يستطيع معالجتهم

كما . ات وأكياس الدم واملحاليل الطبيةالتجهيزات واملواد الطبية من قبيل أجهزة تنظيم دقات القلب والحاضن

إن : "سوريا يقول-وأضاف أحد العاملني يف جمعية الهالل األحمر الفلسطيني". نفتقر إىل الشاش واملعقمات

َّاألطفال الرضع يموتون بسبب عدم توفر الحليب، سواء املسحوق الناشف أو حليب األمهات، وإن طاقم املشفى كان 

ًعن طريق الرتتيب مع أمهات أخريات من املرضعات كي يرضعن أطفاال آخرين، باإلضافة يحاول حل هذه املشكلة 

 .إىل أطفالهن، من صدورهن

سوريا إن ثالث نساء وخمسة أطفال حديثي -وقال أحد العاملني الصحيني يف جمعية الهالل األحمر الفلسطيني 

كانون / ويناير2013كانون األول /دة يف ديسمربًالوالدة قضوا نحبهم نتيجة ملضاعفات حدثت أثناء الحمل والوال

وازدادت حاالت . ً، وذلك ألن املشفى لم يكن قادرا عىل توفري املعالجة الطبية التي كانوا بحاجة إليها2014الثاني 

النـزيف وإجهاض الحمل بسبب نقص الطعام وسوء التغذية للنساء الحوامل وانهيار مرافق الرعاية الصحية يف 

وقال أحد العاملني الطبيني للمنظمة إن املشفى يمتلك جهاز رنني مغناطييس . بل الوالدة تحت الحصارفرتة ما ق

وبالنتيجة، ال يمكن استخدامه لتحديد مشكالت الجنني املحتملة . ًقديم جدا ولكن ال يوجد طبيب يستطيع تشغيله

. املشفى ال يستطيع إجراء والدات قيرصيةإن عدم توفر اختصاصيني يف طب النساء وجراحني يعني أن . قبل والدته

ويوجد يف املشفى قابلتان فقط لتقديم املشورة . وورد أن إحدى النساء الحوامل، عىل األقل، نزفت حتى املوت

 .واملساعدة للنساء أثناء الحمل والوالدة

 اإلصابات، وإجراء ويستمر الطبيبان املتبقيان يف مشفى فلسطني يف معالجة املرىض من األمراض الداخلية أو

وقد نفدت اإلمدادات الطبية املتوفرة يف . ًعمليات التخدير واإلسعاف األويل، ولكنهما ال يملكان أية مواد طبية فعليا

ُأحد املستودعني التابعني للمشفى، بينما تم االستيالء عىل الثاني من قبل رجال مسلحني يعتقد أنهم أعضاء يف 

جماعة معارضة مسلحة مرتبطة بالجيش السوري الحر، وذلك الستخدامهم ، وهو "صقور الجوالن"تنظيم 

 .الخاص عىل ما يبدو
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ًوقال أحد العاملني الطبيني ملنظمة العفو الدولية إنه شاهد رجاال مسلحني وهم ينقلون املواد الطبية التي وفرتها 

رام "لطبية التي ظهرت عليها دمغة ُرأيت شاحنتهم مليئة باملواد ا: "سوريا-جمعية الهالل األحمر الفلسطيني 

كما ورد أن جماعة املعارضة املسلحة نفسها هي املسؤولة عن االستيالء عىل أسطول سيارات اإلسعاف التابع ". الله

 .ملشفى فلسطني بأكمله، واملؤلف من خمس سيارات

 100، الذي كان يوجد فيه من وال تزال صيدلية املشفى تعمل، ولكنها اآلن هي الصيدلية الوحيدة يف مخيم الريموك

 . صيدلية قبل الحصار، كما أشار أحد العاملني الطبيني200إىل 

ُأما مشفى فايز حالوة، حيث غالبا ما كان يعالج املرىض الذين يحتاجون إىل عمليات جراحية، والذي يضم مرافق  ً

َّإلجراء فحوص أشعة وقسما لطب األطفال، فإنه لم يعد يعمل بعد أن تعرض ل لقصف من قبل القوات الحكومية ً

وأما التجهيزات واملواد الطبية .  مرة30ُوقال بعض سكان املخيم إن املشفى رضب أكثر من . ِّالتي تطوق املخيم

ُاملتبقية فقد ذكر أنها نهبت يف مطلع عام  ُ من قبل رجال مسلحني مجهويل الهوية، يشتبه يف أنهم أعضاء يف 2013ُ

 .عات املسلحة التي احتلت مواقع يف مخيم الريموكواحدة أو أكثر من الجما

سوريا، يقدم طائفة واسعة من -وكان مركز دير ياسني الطبي، الذي تديره جمعية الهالل األحمر الفلسطيني 

الخدمات الطبية، ومنها طب األطفال وطب النساء وطب األمراض الجلدية والعالج الطبيعي وطب األسنان والرعاية 

واليوم ال يستطيع طاقمه، الذي يتألف من مساعدين طبيني متطوعني بشكل أسايس، أن يقدم . يةالصحية األساس

 .سوى الخدمات الطبية الثالث األخرية

ُويقدم مشفى الباسل الصغري، الذي ليس فيه سوى طبيب واحد بحسب ما ذكر، خدمات طب األسنان والخدمات 

 .ام إىل األوقات الصباحية فقطالطبية العامة، وقد اضطر إىل تقليص ساعات الدو

َإن هذه املؤسسات الطبية الثالث هي الوحيدة التي ال تزال تعمل، وإن تقلص مستوى عملها، وال تزال تقدم بعض  َّ ْ

واضطرت وكالة األمم املتحدة لغوث . ًاملساعدة إىل عدد متزايد من الجرحى واملرىض وضحايا الحصار األكثر ضعفا

إىل إغالق عياداتها الثالث يف مخيم الريموك بسبب األرضار التي لحقت بها " أونروا"طينيني وتشغيل الالجئني الفلس

 .وبسبب نقص الطواقم الطبية املتبقية يف املخيم

كما أغلق مشفى رحمة أبوابه بسبب األرضار التي لحقت به ولخطورة موقعه القريب من الخطوط األمامية بني 

 .يم الريموك ومقاتيل املعارضة املشرتكني يف القتال ضدهاِّالقوات الحكومية التي تطوق مخ

ويقول العاملون يف مشفى فلسطني إنه يتعني عليهم مغالبة األمراض الجديدة الناتجة عن الظروف القاسية التي 

 َّتعرض لها السكان املحارصون، ومنها ارتفاع معدالت املشاكل الصحية املرتبطة بسوء التغذية، بما فيها التسمم

، "تناول سيقان نباتات غري صالحة لألكل"ُفقد أصيب السكان بأمراض بعد أن اضطروا بفعل الجوع إىل . الغذائي

شباط /سوريا ملنظمة العفو الدولية يف فرباير-بحسب ما ذكره أحد العاملني يف جمعية الهالل األحمر الفلسطيني 

 ".ار مرتفعةُوحتى سيقان النباتات هذه تباع بأسع: "وأضاف يقول. 2014

ُوذكر أن ما ال يقل عن ثالثة رجال أدخلوا مشفى فلسطني إثر تناولهم خليط السكر واملاء الشمعي الذي تستخدمه  ُ

. ُالنساء إلزالة شعر الجسم، كما أدخلت فتاة تعاني من مشكالت يف املعدة عقب قيام عائلتها بقتل كلب وأكل لحمه

 من سكان 60% كان نحو 2014شباط /طني أنه بحلول أواسط فربايروذكر أحد العاملني الطبيني يف مشفى فلس

إن املسنني . ًللمرة األوىل أرى أطفاال ببطون منتفخة، وبجلد عىل عظم: "وقال. الريموك يعانون من سوء التغذية
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 ."واألطفال هم الفئات األشد املعاناة

وهذا املرض، الذي يؤثر . بني سكان الريموك" مانترش كالنار يف الهشي"وذكر العامل الطبي نفسه أن مرض الريقان 

وقال أحد املتطوعني يف جمعية الهالل . ًعىل الكبد، غالبا ما ينتج عن التلوث الغذائي الذي يسببه انعدام النظافة

ففي ... عفو الدولية إن الريقان منترش بني األطفال والبالغني عىل السواء سوريا ملنظمة ال–األحمر الفلسطيني 

غن باإلمكان . ًوربما ترى العيادات األخرى عددا أكرب. ًمشفى فلسطني نرى ما ال يقل عن ست أو سبع حاالت يوميا

 العيادات وتتربع بعض. إجراء فحص بول بسيط للتأكد من املرض، ولكن املشكلة تكمن يف عدم توفر الدواء

ْوقال خبري طبي استشارته منظمة ". الخاصة بعينات األدوية أو الفيتامينات املتوفرة لديها، ولكنها غري كافية

وينتقل كال . E أو التهاب الكبد Aالعفو الدولية إن السبب املحتمل للريقان يف مثل هذه الظروف هو التهاب الكبد 

ألواني امللوثة بالفضالت البرشية، ولذا فهي مرتبطة بشكل وثيق الشكلني من هذا املرض عن طريق األطعمة وا

 وباإلضافة إىل ذلك، فقد ارتفعت معدالت اإلصابة باألمراض الجلدية، من قبيل الجرب واألكزيما، 26.بانعدام النظافة

 العني يؤثر ًبسبب سوء التغذية الوبائي وانعدام النظافة عىل ما يبدو، فضال عن التهاب القرنية، وهو اضطراب يف

كما استقبل املشفى عدة حاالت من مرض الكساح الذي يسببه . Aعىل القرنية ويسببه النقص الحاد يف فيتامني 

 . والكالسيومDنقص فيتامني 

 تم تخفيف قسوة األوضاع يف الريموك نتيجة ملوافقة الحكومة عىل السماح 2014كانون الثاني / يناير18منذ 

شباط قال أحد العاملني / فرباير14ويف . ُبني بأمراض عضال بمغادرة املنطقة املحارصةللعديد من السكان املصا

معظم الذين يعانون من أمراض " سوريا ملنظمة العفو الدولية إن –الصحيني يف جمعية الهالل األحمر الفلسطيني 

أفراد عائالتهم، ومن وكان العديد منهم مصحوبني ب". ً شخصا450خطرية غادروا املخيم، ويبلغ عددهم زهاء 

بيد أن النجاة لم تكن حليفة لجميع الذين خرجوا؛ فقد قال أحد املتطوعني . املتوقع أن يتلقوا العالج يف مشايف دمشق

إن فتاة فارقت الحياة يوم أمس عند نقطة تفتيش بعد تحويلها إىل : " سوريا–يف جمعية الهالل األحمر الفلسطيني 

ًملتطوع أيضا إن مشفى فلسطني هو الذي يجري التقييمات الطبية لحالة األشخاص وقال ا". مشفى خارج املخيم

 –الذين تم إخالؤهم من املخيم، ولكن هذه التقييمات يجب أن تنال موافقة الجبهة الشعبية لتحرير فلسطني 

ًا عىل خروج امرأة شباط وافقوا أخري/ فرباير13ويف . القيادة العامة وقوات األمن السورية التي تدير نقطة العبور

ُوتحدث العامل الطبي عن حالة أخرى لفتاة كانت قد أصيبت . ُحامل، كانت قد منعت من الخروج ملدة أربعة أيام

، عىل الرغم من أنها كانت "لقد استغرق الحصول عىل موافقة عىل خروجها عرشة أيام: "برصاصة يف جبينها، فقال

 .مصابة بجروح بالغة بشكل واضح

 ات التوقيف واالحتجاز والوفيات في الحجز عملي5.2
القيادة العامة وغريها -ُذكر أن القوات العسكرية السورية، قامت بمساعدة من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطني

من الجماعات املوالية للحكومة يف بعض األحيان، بالقبض عىل عرشات األشخاص أثناء حصارها ملخيم الريموك، 

، وهو منظمة غري "مركز توثيق االنتهاكات"وبحوزة . ًالطبيون االثنا عرش املذكورون آنفاومن بينهم العاملون 

، قائمة تضم أسماء 2011نيسان /ُحكومية سورية بارزة تقوم بتوثيق االنتهاكات التي ارتكبت يف سوريا منذ أبريل

ُ شخصا من مخيم الريموك، ممن قبض عليهم منذ ذلك التاريخ، وأكثر من 150 سما ألشخاص محتجزين منذ  ا80ً

إن توثيق االعتقاالت من .  وربما يكون العدد الحقيقي أكرب من ذلك، بل أكرب بكثري2014.27شباط /أواخر فرباير

ًقبل قوات تترصف بحصانة من العقاب، وكثريا ما تقوم بتوقيف واحتجاز األشخاص يف أماكن اعتقال رسية لفرتات 

تسم بصعوبة بالغة يف سياق الحصار الطويل يف بلد يعصف به نزاع مسلح غري محددة، يواجه تحديات خطرية وي

وقال نشطاء محليون وأعضاء يف منظمات غري حكومية لحقوق اإلنسان ملنظمة العفو . ويعاني من أزمة إنسانية

لريموك الدولية إنهم يعتقدون أن القوات السورية ربما تكون قد اعتقلت مئات، أو حتى آالف األشخاص، من مخيم ا
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ُوربما يكون بعض الذين قبض عليهم مقاتلني يف . خالل السنتني املاضيتني، مع أنهم ال يستطيعون التأكد من ذلك

ُّصفوف املعارضة، ولكن جميع مصادر منظمة العفو الدولية ترص عىل أن معظمهم مدنيون غري مشرتكني يف 
ار الطرود الغذائية التي سمحت السلطات ومن بينهم أشخاص ذهبوا إلحض. األعمال الحربية بشكل مبارش

السورية بإدخالها إىل املنطقة املحارصة، وطلبة حصلوا عىل تصاريح رسمية بالخروج من املخيم من أجل استئناف 

وتكتنف حالة من انعدام اليقني مصري . دراستهم يف أماكن أخرى، وعاملون يف مجال املساعدات اإلنسانية والصحية

بيد أن السلطات السورية لم . ذ يبدو أن العديد منهم ذهبوا ضحايا لعمليات االختفاء القرسيأولئك األشخاص؛ إ

ُويخىش . تفصح عن عددهم أو هوياتهم أو أماكن احتجازهم، وال يمكن الوصول إليهم عن طريق مصادر مستقلة

شق، حيث تتفىش منذ فرتة ُأن يكون العديد منهم قد نقلوا إىل فرع فلسطني التابع للمخابرات العسكرية يف دم

 .طويلة ممارسة التعذيب وغريه من رضوب إساءة معاملة املعتقلني التي تؤدي يف بعض الحاالت إىل وقوع وفيات

، وهي منظمة محلية لحقوق "مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا"ومما يؤجج هذه املخاوف ما ذكرته 

أيار / مايو22ًفوا قرسا أو قضوا نحبهم يف الحجز يف الفرتة من ً شخصا من مخيم الريموك اخت29اإلنسان، من أن 

ُويف جميع هذه الحاالت، باستثناء واحدة، يعتقد أن الجناة من أفراد القوات . 2013أيلول / سبتمرب17 إىل 2011

عىل خالد ، قبضت القوات الحكومية 2013كانون الثاني / يناير19 ففي 28.الحكومية السورية أو حلفائهم

، وهو أحد العاملني البارزين يف مجال املساعدات اإلنسانية، بينما كان يحاول مساعدة أشخاص نزحوا من اديبكر

 11ُوذكر أنه تويف تحت التعذيب وغريه من أشكال إساءة املعاملة يف . أماكن أخرى عىل دخول الريموك

ريبة واحدة عىل األقل يف الحجز يف  ووردت أنباء عن وقوع عمليات اعتقال وحالة وفاة م2013.29أيلول /سبتمرب

، ذكر نشطاء محليون أن ماهر محمد الصياد قىض نحبه يف الحجز عقب 2014شباط / فرباير2ويف . وقت الحق

 .القبض عليه عند نقطة تفتيش حكومية قبل نحو تسعة أشهر

الريموك يف مطلع ويف اآلونة األخرية قامت القوات الحكومية السورية باعتقال عرشات األشخاص من مخيم 

ُ شخصا، ممن نرشت أسماؤهم يف وقت الحق من قبل نشطاء محليون 27وكان من بينهم . 2014شباط /فرباير ً

لحقوق اإلنسان، ممن ذهبوا إلحضار الطرود الغذائية لسكان الريموك، يف الوقت الذي حصل آخرون عىل إذن 

ًجميعا اقتيدوا إىل فرع فلسطني التابع للمخابرات وقيل إنهم . رسمي بمغادرة املخيم ألسباب تتعلق بدراستهم

ُ كما اعتقل يف اليوم 30ً.، كان مصريهم ال يزال مجهوال2014شباط /العسكرية يف دمشق، وحتى أواخر فرباير

 الذي عمل كوسيط يف املفاوضات التي كانت جارية يف ذلك الوقت، وورد منه، فؤاد عمرو،نفسه، أو يف وقت قريب 

ُوذكر أنه اقتيد إىل فرع فلسطني .  القيادة العامة– قبل أعضاء يف الجبهة الشعبية لتحرير فلسطني ُأنه اعتقل من

ُشباط، ذكر أن / فرباير3ويف  31.التابع للمخابرات العسكرية بدمشق، األمر الذي يثري بواعث القلق بشأن سالمته

 وهو عامل عىل محمود معاذ،رية، قبضوا ، وهي منظمة فلسطينية تدعم الحكومة السو"فتح االنتفاضة"أعضاء يف 

وبحدود علم منظمة العفو الدولية، فإن السلطات . طبي، واقتادوه إىل فرع فلسطني التابع للمخابرات العسكرية

 .وثمة مخاوف بشأن سالمته. السورية لم تعط أية معلومات بشأنه منذ اعتقاله
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  الحصار والقانون الدولي3.
فالقوات الحكومية . ًدا صارمة عىل كيفية استخدام الحصار من قبل أطراف النـزاع املسلحيضع القانون الدويل قيو

ويتعني عىل جميع أطراف النـزاع املسلح، بما . ملزمة بالقانون الدويل لحقوق اإلنسان والقانون اإلنساني الدويل

إن الطريقة التي . إلنساني الدويلفيها جماعات املعارضة املسلحة، أن تحرتم القواعد التي ينص عليها القانون ا

ًفرض فيها الحصار عىل مخيم الريموك تشكل انتهاكا للقانون الدويل لحقوق اإلنسان والقانون اإلنساني الدويل إن . ُ

ُالعديد من تلك االنتهاكات التي ارتكبت يف سياق فرض الحصار ومهاجمة املخيم وسكانه تشكل جرائم بموجب 

 . ذلك جرائم الحرب والجرائم ضد اإلنسانيةالقانون الدويل، بما يف

  القانون الدولي لحقوق اإلنسان1.3
إن القانون الدويل لحقوق اإلنسان، الذي يشمل الحقوق املدنية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية، 

وينص . حة ووكالئها اآلخرينًينطبق يف أوقات السلم وأثناء النـزاعات املسلحة، ويعترب ملزما للدول وقواتها املسل

عىل حق ضحايا االنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان يف اإلنصاف، الذي يشمل إحقاق العدالة والحقيقة وجرب 

 .الرضر

ُويذكر أن سوريا دولة طرف يف بعض املعاهدات الدولية الرئيسية لحقوق اإلنسان، ومنها العهد الدويل الخاص 

العهد الدويل الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، واتفاقية حقوق بالحقوق املدنية والسياسية، و

ًوتعترب سوريا ملزمة قانونيا بنصوص هذه املعاهدات الدولية، باإلضافة إىل القانون الدويل العريف ذي . الطفل

القانون الدويل لحقوق اإلنسان َّوقد أكدت محكمة العدل الدولية ولجنة األمم املتحدة لحقوق االنسان عىل أن . الصلة

 .ينطبق يف أوقات النـزاع املسلح كما يف أوقات السلم

ومن االلتزامات املحددة ذات الصلة يف هذا السياق التزامات سوريا بالقانون الدويل لحقوق اإلنسان املتعلقة بالحق 

قرسي واالعتقال التعسفي، والحق يف الحياة، وحظر التعذيب وغريه من رضوب إساءة املعاملة، وحظر االختفاء ال

ً كما شكل سلوك قوات الحكومة السورية يف الريموك انتهاكا اللتزاماتها باحرتام وحماية وتعزيز 32.يف حرية التنقل َّ

 من العهد الدويل 11املادة (الحق يف الحصول عىل مستوى معييش كاف، بما فيه الغذاء الكايف والسكن الالئق 

، والتمتع بأعىل مستوى ممكن من الصحة الجسدية والعقلية )ادية واالجتماعية والثقافيةالخاص بالحقوق االقتص

كما أن األفعال التي هدفت إىل، أو أسفرت عن تدمري البنية التحتية الرضورية ).  من العهد الدويل نفسه12املادة (

هاكات يمكن مساءلة الحكومة السورية للتمتع بهذه الحقوق أو إلحاق الرضر بها، من قبيل املشايف، فإنها تشكل انت

 .عنها

  القانون اإلنساني الدولي2.3
ًإن القانون اإلنساني الدويل، املعروف أيضا باسم قوانني الحرب أو قوانني النـزاع املسلح، يحتوي عىل القواعد 

الحربية، وخاصة واملبادئ التي ترمي بشكل أسايس إىل توفري الحماية لألشخاص الذين ال يشرتكون يف األعمال 

ويبني معايري السلوك اإلنساني، ويحدد الوسائل . املدنيني وبعض املقاتلني املعنيني، ومنهم الجرحى واملرىض

أما غرضه األسايس فهو تخفيف املعاناة اإلنسانية يف أوقات النـزاع املسلح . واألساليب لخوض العمليات العسكرية

 .إىل أدنى حد ممكن



 الريموك جوف من الحياة  انتـزاع

 َاملحارصين املدنيني ضد الحرب جرائم

 

 2014 آذار/مارس  الـدولية العـفـو منظمة          MDE 24/008/2014: الوثيقة رقم

20 

 والربوتوكول 1949آب / أغسطس12دولة طرف يف اتفاقيات جنيف األربع املعقودة يف ونشري إىل أن سوريا 

. 1977حزيران / يونيو8، املؤرخ يف )الربتوكول األول(اإلضايف املتعلق بحماية ضحايا املنـازعات املسلحة الدولية 

سلحة غري الدولية، كالنـزاع  املشرتكة من اتفاقيات جنيف األربع عىل جميع أطراف النـزاعات امل3وتنطبق املادة 

وإن العديد من هذه القواعد املحددة املنصوص عليها يف هذه االتفاقيات وغريها من . ًالدائر حاليا يف سوريا

ً تشكل جزءا من القانون اإلنساني الدويل العريف، – الواردة يف هذا التقرير –معاهدات القانون الدويل اإلنساني 

ميع األطراف يف أي نزاع، ومنها القوات املسلحة وقوات األمن السورية والجماعات املسلحة وبالتايل تعترب ملزمة لج

 . إن انتهاك العديد من هذه القواعد ربما يصل إىل حد جرائم الحرب33غري التابعة للدولة

جميع األوقات، وتنص إحدى القواعد األساسية للقانون اإلنساني الدويل عىل أنه يتعني عىل جميع أطراف النـزاع، يف 

يجب عدم توجيهها ضد "و" ال يجوز توجيه الهجمات إال ضد املقاتلني"، وعىل أنه "ِّتميز بني املدنيني واملقاتلني"أن 

األهداف "ِّ ويتضمن القانون اإلنساني الدويل قاعدة مشابهة تقتيض من جميع األطراف أن تميز بني 34".املدنيني

 .األسايس" التمييز"ًهاتني القاعدتني تشكالن جزءا من مبدأ إن ". األهداف العسكرية"و" املدنية

إن توجيه الهجمات بشكل متعمد ضد املدنيني الذين ال يشرتكون بشكل مبارش يف األعمال الحربية، أو ضد األهداف 

 35.مة حربيعترب جري) يف حالة النـزاعات غري الدولية، واألهداف الطبية أو الدينية أو الثقافية بوجه خاص(املدنية 

َّ وتعرف الهجمات العشوائية بأنها 36".الهجمات العشوائية محظورة"وإن النتيجة الطبيعية لقاعدة التمييز هي أن  ُ

ًتلك الهجمات التي تصيب بطبيعتها أهدافا عسكرية ومدنيني أو أهدافا مدنية بدون تمييز، إما ألن الهجوم غري  ً

 أساليب أو وسائل قتالية ال يمكن توجيهه بها إىل هدف عسكري َّموجه إىل هدف عسكري محدد، أو ألنه يستخدم

ًمحدد، أو ألنه يحدث آثارا ال يمكن أن تكون محددة بحسبما يقتىض القانون اإلنساني الدويل ُ.37 

ُالتي ربما يتوقع أن تسبب خسائر "كما يحظر القانون اإلنساني الدويل الهجمات غري املتناسبة، وهي الهجمات 

ُواح املدنيني، أو تلحق إصابات باملدنيني أو أرضارا بأهداف مدنية أو كل ما ذكر، مما يمكن اعتباره عرضية يف أر ً

 إن شن هجوم عشوائي بشكل متعمد ينتج عنه 38.ًمفرطا من حيث الفائدة العسكرية امللموسة واملبارشة املتوقعة

مع العلم بأن الهجوم سيسبب خسائر أي (وقوع وفيات أو إصابات يف صفوف املدنيني، أو هجوم غري متناسب 

 ويتعني عىل جميع األطراف أن 39.عرضية أو إصابات أو أرضار فادحة يف صفوف املدنيني، يشكل جريمة حرب

 كما ينبغي أن تتخذ 40.تتخذ كافة االحتياطات الرضورية يف الهجوم من أجل إنقاذ أرواح السكان املدنيني

لخاضعني لسيطرتهم من آثار الهجمات، بما يف ذلك بتجنب وضع أهداف االحتياطات الالزمة لحماية املدنيني ا

 . إىل أقىص حد ممكن41عسكرية داخل أو بالقرب من املناطق املكتظة بالسكان،

كما يحظر استخدام تجويع السكان املدنيني لخدمة األغراض الحربية، وكذلك األمر بالنسبة ملهاجمة وتدمري 

ويتعني عىل أطراف النـزاع السماح بمرور . ء السكان املدنيني عىل قيد الحياةاألهداف التي ال غنى عنها لبقا

كما يتعني . املساعدات اإلنسانية املحايدة إىل املدنيني املحتاجني لها وتسهيل وصولها لهم برسعة وبدون عراقيل

حرية التنقل ملوظفي اإلغاثة عليها أن تسمح للمدنيني املتواجدين يف املناطق املحارصة بمغادرة املنطقة، وأن تكفل 

 43. ويجب أن تكفل جميع األطراف نقل الجرحى واملرىض ورعايتهم بدون تمييز سلبي42.َّاإلنسانية املرخصني

 كما أن العقاب الجماعي وتجويع املدنيني 44.ُويحظر الحصار الذي يصل إىل حد العقاب الجماعي للسكان املدنيني

 45.ُنها الستمرار بقائهم يعتربان من جرائم الحرببحرمانهم من األشياء التي ال غنى ع
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  القانون الجنائي الدولي3.3
إن بعض انتهاكات حقوق اإلنسان، من قبيل التعذيب واالختفاء القرسي، تصل إىل حد الجرائم بموجب القانون 

أن الدول ملزمة كما . ُالدويل، ويطلب من الدول جعل مثل هذه االنتهاكات جرائم جنائية يف الترشيعات املحلية

بتقديم املسؤولني عن هذه االنتهاكات الجسيمة وغريها من االنتهاكات، ومنها عمليات اإلعدام خارج نطاق القضاء، 

 مسؤولية جنائية عن انتهاكات معينة – سواء كانوا مدنيني أو عسكريني -ويمكن تحميل األفراد. إىل ساحة العدالة

ويقع عىل عاتق جميع الدول التزام بالتحقيق يف جرائم . لدويل لحقوق اإلنسانللقانون اإلنساني الدويل والقانون ا

اإلبادة الجماعية والجرائم ضد اإلنسانية وجرائم الحرب، باإلضافة إىل الجرائم األخرى بموجب القانون الدويل، من 

 إذا توفرت أدلة كافية قبيل جرائم التعذيب واإلعدام خارج نطاق القضاء واالختفاء القرسي، ومقاضاة مرتكبيها

 .مقبولة من قبل املحكمة

ًووفقا لنظام روما األسايس للمحكمة الجنائية الدولية، فإن ثمة أفعاال معينة تصل إىل حد الجرائم ضد اإلنسانية إذا  ً

. َّكانت موجهة ضد السكان املدنيني كجزء من هجوم واسع النطاق أو منظم، وكجزء من سياسة الدولة أو املنظمة

القتل العمد والتصفية الجسدية واالسرتقاق والرتحيل أو اإلبعاد القرسي للسكان، والسجن أو : من بني تلك األفعالو

ًغريه من أشكال الحرمان القايس من الحرية الجسدية، بما يشكل انتهاكا للقواعد األساسية للقانون الدويل، 

 46.ء القرسيوالتعذيب واالغتصاب وغريه من الجرائم الجنسية واالختفا

َّإن بعض االنتهاكات عىل أيدي القوات السورية املوثقة يف هذا التقرير يشكل جرائم ضد اإلنسانية، ومنها عمليات 

 .اإلعدام خارج نطاق القضاء واالختفاء القرسي والتعذيب

 ذلك ممارسة ويقع عىل عاتق جميع الحكومات واجب التحقيق يف الجرائم ضد اإلنسانية ومقاضاة مرتكبيها، بما يف

 .الوالية القضائية العاملية عىل تلك الجرائم
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 خاتمة وتوصيات. 4
فلقد .  لقد ارتكبت قوات الحكومة السورية جرائم حرب عديدة يف معرض حصارها املرضوب عىل مخيم الريموك

والهجمات ُقتل مئات املدنيني يف املخيم أو جرحوا أو قضوا جراء تجويعهم عمدا وتدمري وسائل كسب عيشهم 

كما تعرض مدنيون آخرون لالختفاء القرسي والحجز التعسفي والتعذيب .  املبارشة والعشوائية التي استهدفتهم

 .كجزء من هجوم منظم وواسع النطاق عىل املدنيني، األمر الذي يرقى إىل مصاف الجرائم ضد اإلنسانية

ما هو سوى حالة واحدة من بني عدة حاالت ولقد اتسم حصار مخيم الريموك بوحشيته وطول مدته، ومع ذلك ف

ولقد انبثق نمط واضح يف .  تشهد فرض الجيش السوري وقوات األمن فيها حصارا عسكريا عىل املناطق املدنية

مختلف أنحاء البالد يظهر تعرض السكان املعارضني للحكومة أو املناطق التي تؤوي مقاتيل املعارضة املسلحة 

حكومة، والتي استخدمت األسلحة الثقيلة وأوقعت خسائر فادحة بني املدنيني وأحدثت لقصف عشوائي من قوات ال

 مليون شخص 6.5ُ حيث يقدر عدد النازحني داخل سورية بحوايل –دمارا واسعا وتسببت بنزوح واسع النطاق 

 عقب فرض –ة  مليون شخص يتواجد معظمهم يف البلدان املجاور2.5فيما بلغ عدد الالجئني خارج البالد حوايل 

جنود الحكومة حصارا طويال عليهم بهدف تجويع سكان بعض املناطق يف سبيل كرس إرادتهم وإجبارهم عىل 

 47.الخضوع

ويف مناطق أخرى، حيث ال زال الوالء للحكومة والنظام قويا، نفذت قوات املعارضة املسلحة هجمات انتحارية 

كما رضبت تلك القوات حصارا عىل .  إلصابات بني املدنينيوعمليات قصف عشوائي أوقعت العديد من الوفيات وا

تلك املناطق، وسعت إىل اعرتاض سبيل تدفق املساعدات الغذائية وغريها من اإلمدادات الرضورية للمدنيني من 

 .سكان تلك املناطق

أو التفاوض بشأن وحتى الساعة، فلم تحرز الجهود الدولية تقدما كبريا عىل صعيد التوصل إىل وقف إلطالق النار 

كما عطلت .  إبرام اتفاق سالم بني قوات الحكومة واملعارضة، وال يظهر أن نهاية هذا النزاع تلوح يف األفق

ولقد .  االنقسامات جهود املجتمع الدويل املمثل بمجلس األمن، مما تسبب بشل أي تحركات فعلية للتصدي لألزمة

 يدعو جميع األطراف إىل املبادرة فورا 2014شباط /  فرباير22ريخ وافق مجلس األمن أخريا عىل إصدار قرار بتا

برفع الحصار املرضوب عىل املناطق اآلهلة بالسكان بما يف ذلك مخيم الريموك؛ كما يدعو القرار أطراف النزاع إىل 

خول إىل سورية وقف ارتكاب انتهاكات حقوق اإلنسان والقانون اإلنساني الدويل، والسماح للوكاالت اإلنسانية بالد

 وذلك بهدف الوصول إىل األشخاص – بما يف ذلك عرب الحدود الدولية والخطوط الفاصلة بني الجبهات –دون عائق 

ُويف الوقت الذي يفتقر القرار فيه آلليات اإلنفاذ واملساءلة، إال أنه يعد .  الذين يحتاجون للحصول عىل تلك املساعدات

ي يصدر خالل ثالث سنوات من أجل التصدي للوضع اإلنساني؛ ومع ذلك فيشكل القرار األول من هذا القبيل الذ

وسوف يكون لطريقة متابعة .  القرار بارقة أمل متواضعة ملاليني السوريني باحتمال أن يشهد الوضع تحسنا

 . املجتمع الدويل إلجراءات إنفاذ القرار عظيم األثر عىل وقف املعاناة يف سورية

 : مة العفو الدولية بالتوصيات التاليةوعليه، فتتوجه منظ

 :توصيات إلى الحكومة السورية
وقف حصارها املسلح فورا الذي ترضبه عىل مخيم الريموك وغريه من املناطق املدنية، والسماح لهيئات اإلغاثة  
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يني يف تلك وتقديم املساعدات اإلنسانية بالدخول إىل البالد دون عائق من أجل املساعدة عىل وقف معاناة املدن

املناطق من خالل تزويدهم بالغذاء واملاء واألدوية واملساعدات الطبية، وعرب إخالء املرىض بشكل آمن وكذلك إخالء 

 كبار السن والعائالت التي يرافقها أطفال وغريهم من املدنيني الذين يفتقرون للمأوى أو يرغبون بمغادرة املنطقة؛

 واملدفعي العشوائية التي تشنها قوات الحكومة السورية والجهات والوقف الفوري لعمليات القصف الجوي 

من قبيل املستشفيات (التي تساندها، إقرارا منها أن الهجمات العشوائية واملبارشة عىل املدنيني أو األعيان املدنية 

 تشكل جرائم حرب؛) ومرافق إمداد الطاقة

م الخدمات الطبية أو اإلنسانية، واإليعاز لجميع ووضع حد للهجمات التي تستهدف العاملني يف مجايل تقدي 

 عنارص الجيش واألمن برضورة توفري الحماية ألولئك األشخاص عىل الدوام؛

واملبادرة فورا ودون رشوط إىل إخالء سبيل جميع األشخاص املحتجزين ال ليشء سوى ملا يحملونه من آراء  

لحق يف حرية التعبري عن الرأي وغريه من حقوق اإلنسان، سياسية أو بناء عىل هويتهم أو ممارستهم املرشوعة ل

ُوالحرص عىل إخالء سبيل جميع املحتجزين اآلخرين دون تأخري يف حال عدم توجيه التهم إليهم، أو أن يصار إىل 

 إحالتهم للمحاكمة العادلة بأرسع وقت ممكن ودون اللجوء إىل فرض عقوبة اإلعدام بحقهم؛ 

ات الدولية والخرباء املعنيني بدخول جميع أماكن الحجز بحرية وبشكل منتظم من أجل والسماح ملمثيل املنظم 

ضمان سالمة املحتجزين، بما يف ذلك توفري الحماية لهم من التعرض للتعذيب وغريه من رضوب سوء املعاملة يف 

 الحجز؛ 

 الحجز ومزاعم والحرص عىل التحقيق بشكل مستقل وشامل ورسيع ومحايد يف جميع حاالت الوفاة يف 

التعذيب داخلها، واملبادرة دون تأخري إىل عزل عنارص الجيش واألمن وغريهم ممن تتوافر بحقهم أدلة عىل ارتكابهم 

 التعذيب وغريه من االنتهاكات الخطرية من مناصبهم ومقاضاتهم يف ظل محاكمات عادلة؛

ية، أو إصدارهم ألوامر بارتكاب مثل تلك ُوبالنسبة ملن يشتبه بارتكابهم جرائم حرب أو جرائم ضد اإلنسان 

الجرائم، فينبغي الحرص عىل أن يتم عزلهم من مرتبات الجيش أو األمن ورسعة مقاضاتهم يف ظل إجراءات تراعي 

 معايري املحاكمات العادلة املعتمدة دوليا؛  

 دون عائق بغية والتعاون بشكل كامل مع اللجنة الدولية املستقلة للتحقيق، والسماح بدخول أعضائها 

التحقيق يف جميع املزاعم التي تحدثت عن ارتكاب جرائم بما يخالف أحكام القانون الدويل واالنتهاكات والخروقات 

 للقانون الدويل لحقوق اإلنسان؛ 

والسماح للمنظمات الدولية املعنية بتقديم املساعدات اإلنسانية بدخول سورية دون عائق وبأرسع وقت، بما  

 .ور الحدود والخطوط الفاصلة بني األطراف عىل جبهات القتاليف ذلك عب

 

 : توصيات إلى كافة جماعات المعارضة المسلحة في سوريا
وقف حصار املناطق املدنية والسماح بدخول املنظمات اإلنسانية املستقلة دون عائق من أجل مساعدة  

سن والعائالت التي يرافقها أطفال وغريهم من املدنيني، وتيسري إخالء املرىض بشكل آمن وكذلك إخالء كبار ال

 املدنيني الذين يفتقرون للمأوى أو يرغبون بمغادرة املنطقة؛ 
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والحرص عىل دوام احرتام الحظر املفروض وفق أحكام القانون اإلنساني الدويل عىل الهجمات املبارشة التي  

ة أو تعذيبهم، والحرص عىل معاملة جميع تستهدف املدنيني أو الهجمات العشوائية، وقتل األرسى دون محاكم

 املحتجزين، بما يف ذلك األرسى من جنود الحكومة، بشكل إنساني عىل الدوام؛   

ووقف جميع الهجمات التي تستهدف العاملني يف مجال تقديم املساعدات اإلنسانية واإليعاز لجميع املقاتلني  

 بأن يوفروا لهم معاملة حسنة عىل الدوام؛ 

يادات واألفراد املشتبه بارتكابهم انتهاكات خطرية للقانون اإلنساني الدويل أو إعطائهم األمر ورصف الق 

 . بارتكاب مثل تلك االنتهاكات

 : توصيات إلى مجلس األمن التابع لألمم المتحدة
القيام دون تأخري بإحالة ملف األوضاع يف سورية إىل مكتب مدعي عام املحكمة الجنائية الدولية بحيث  

يتسنى لها الحصول عىل التفويض بفتح تحقيق فوري يف مزاعم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد اإلنسانية عىل 

 أيدي قوات الحكومة السورية وقوات املعارضة؛ 

، والقايض باتخاذ خطوات إضافية يف 2139والترصف وفق مقتضيات ما أعرب عنه املجلس يف قراره رقم  

متثال للدعوة برضورة وقف الحصار املفروض عىل مخيم الريموك فورا وعىل حال تقاعس جميع األطراف عن اال

 تشمل حظر سفر وتجميد أموال –غريه من املناطق اآلهلة بالسكان، وذلك من خالل تدابري من قبيل فرض عقوبات 

 . ُاألشخاص املشتبه بمسؤوليتهم أو يعتقد أنهم مسؤولني عن عدم االمتثال ألحكام القرار

 :ى البلدان المجاورة لسورياتوصيات إل
اإلبقاء عىل حدودها مفتوحة أمام الفارين من سورية دون تمييز، والحرص عىل السماح لهم بدخول أراضيها  

 عبورا إىل بر األمان؛ 

والحرص عىل عدم إجبار األشخاص الفارين من سورية عىل العودة إليها ثانية بأي طريقة، بما يف ذلك من  

 .عاد أو الصد عند الحدود أو الرتحيلخالل الطرد أو اإلب

توصيات إلى المجتمع الدولي، وال سيما الدول التي تمتلك وسائل 
 :تقديم المساعدة

توفري عدد كبري من حصص إعادة التوطني املخصصة للحاالت الطارئة وتلك املتاحة ضمن برنامج القبول  

إلعادة التوطني بشكل معتاد، وبحيث يستفيد من هذه العتبارات إنسانية، باإلضافة إىل عدد الحصص املقرر سنويا 

كما ينبغي إعطاء .  الحصص اإلضافية الالجئون املهمشون الذين فروا من سورية ويقيمون حاليا يف دول الجوار

النساء والفتيات املعرضات للعنف واألشخاص : األولوية يف إعادة التوطني للفئات التالية دون أن تقترص عليها طبعا

ن يعانون من مشاكل صحية وإعاقات خطرية واألشخاص ممن لديهم خيار االنضمام إىل باقي أفراد األرسة، الذي

واألفراد الذين هم بحاجة إىل الحصول عىل الحماية املادية نظرا ملا يواجهونه من أخطار تتهددهم جراء ميولهم 

انية وغريها من األنشطة، واملثليني واملثليات السياسية أو أصولهم العرقية أو ضلوعهم يف األنشطة السلمية اإلنس

ُوينبغي أن تتاح لالجئني الفلسطينيني الفارين من .  وذوي امليول الجنسية الثنائية واملتحولني جنسيا واملخنثني

 سورية فرص متساوية عىل صعيد إمكانية االستفادة من فرص إعادة التوطني املتاحة؛
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ون من سورية، بما يف ذلك الفلسطينيون منهم الذين سبق لهم اإلقامة كما ينبغي أن يكون الالجئون الفار 

داخلها، إمكانية االستفادة من الحماية املمنوحة لالجئني واملزايا املصاحبة لتلك الحماية، كونها من الحقوق التي 

لحقوق بمنحهم وبغية تحقيق ذلك، ينغي عدم حرمان الالجئني السوريني من هذه ا.  يكفلها القانون الدويل لهم

صفة إنسانية أدنى من صفة الالجئ من قبيل منحهم تصاريح إقامة مؤقتة واستبعادهم من خيار معاودة 

وينبغي عىل البلدان التي تستقبل الفارين من سورية احرتام حقوقهم بالكامل .  االنضمام إىل باقي أفراد العائلة

 . بصفتهم الجئني
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جدول الوفيات تحت : ملحق. 5
  الحصار

ً شخصا، قيل غنهم 194ًيمثل هذا الجدول ملخصا للمعلومات التي تلقتها منظمة العفو الدولية بشأن حاالت 

ُجميعا مدنيون، وذكر أنهم قضوا نحبهم يف الفرتة بني تشديد الحصار عىل مخيم الريموك يف يوليو  و 2013تموز /ً

 :2014شباط / فرباير22

 

  الوفاةسبب الجنس/السن االسم تاريخ اإلبالغ

 إصابة(عدم توفر املستلزمات الطبية واألطباء  ذكر سمري محمود نصار  13/08/2013

 )بشظيه

 جوع أنثى جنا أحمد حسن 18/08/2013

 جوع أنثى / رضيعه ملك جمعة 11/10/2013

 جوع أنثى عزيزة محمد نعيمي 16/10/2013

 جوع ذكر محمود أحمد عالء الدين 26/10/2013

 جوع أنثى ية السهيلآ 28/10/2013

 جوع ذكر/طفل أمني تميم 29/10/2013

إصابات (عدم توفر املستلزمات الطبية واألطباء  ذكر أحمد عبد الله عقلة  31/10/2013

 )متعددة

 جوع ) أشهر4(ذكر  عبد الحي يوسف 02/11/2013

تشاء اح(عدم توافر املستلزمات الطبية واألطباء  ذكر محمد سالم قاسم  03/11/2013

 )دماغي

اصابات (عدم توفر املستلزمات الطبية واألطباء  ذكر عمر بسام األحمد  06/11/2013

 )متعددة
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عدم توافر املستلزمات الطبية واألطباء  ذكر محمود حنفي  07/11/2013

 )إصابات متعددة(

لطة ج(عدم توافر املستلزمات الطبية واألطباء  ذكر عبد الله الحاج صالح طه 08/11/2013

 )قلبيه

 جوع ذكر/ طفل عمر عمر حسني 10/11/2013

اصابات (عدم توفر املستلزمات الطبية واألطباء  ذكر أحمد زيدان  11/11/2013

 )متعددة

جلطة (عدم توافر املستلزمات الطبية واألطباء  ذكر جيهان القيم  11/11/2013

 )قلبيه

جلطة (طبية واألطباء عدم توفر املستلزمات ال ذكر حسن عواد  12/11/2013

 )قلبيه

جلطة (عدم توفر املستلزمات الطبية واألطباء  ذكر ابراهيم طعمة  12/11/2013

 )قلبيه

إصابات (عدم توفر املستلزمات الطبية واألطباء  ذكر محمد عبدا لله املرصي  12/11/2013

 )متعددة

  واألطباءعدم توافر املستلزمات الطبية ذكر عيل قاسم طرياوية 12/11/2013

اصابات (عدم توفر املستلزمات الطبية واألطباء  ذكر طاهر تكلو  12/11/2013

 )متعددة

اصابة (دم توفر املستلزمات الطبية واألطباء  ذكر عيل احمد قاسم  12/11/2013

 )بالرأس

جلطة (عدم توفر املستلزمات الطبية واألطباء  أنثي سمرية احمد الطايش  14/11/2013

 )قلبيه

اصابات (عدم توفر املستلزمات الطبية واألطباء  ذكر محمد عيىس  16/11/2013

 )متعددة

جلطة (عدم توفر املستلزمات الطبية واألطباء  ذكر احمد تميم  16/11/2013

 )قلبيه
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جلطة (عدم توافر املستلزمات الطبية واألطباء  ذكر سليم زعري  17/11/2013

 )قلبيه

اصابات (عدم توفر املستلزمات الطبية واألطباء  ذكر د عماد احمد موع 17/11/2013

 )متعددة

اصابة (عدم توفر املستلزمات الطبية واألطباء  ذكر فايز دريد  18/11/2013

 )بالرأس

اصابات (عدم توفر املستلزمات الطبية واألطباء  ذكر احمد ابو رشيفة  19/11/2013

 )متعددة

 وعج ذكر محمود محمد العيدي 20/11/2013

اصابة (عدم توفر املستلزمات الطبية واألطباء  أنثى زكية حمادة  24/11/2013

 )بالرأس

 عدم توفر املستلزمات الطبية واألطباء ذكر عبد الله الشملوني 25/11/2013

 وصلت متوفية  أنثى آمنة عبد الرحيم تميم 25/11/2013

تسمم (بية واألطباء عدم توفر املستلزمات الط ذكر يارس املالح  28/11/2013

 )دوائي

17 or 

28/11/2013 

عدم (عدم توفر املستلزمات الطبية واألطباء  أنثى ماهر حسني حمد

 )وجود عنايه بعد الوالدة

إصابه (عدم توفر املستلزمات الطبية واألطباء  ذكر احمد عودة  29/11/2014

 )يف العنق

الربد الشديد (ة الطبية الالزمة عدم توفر الرعاي أنثى هناء فيصل العوض 04/12/2013

 )وعدم توفر الوقود للتدفئة

 جراء قصف  ذكر محمود شحادة الرفاعي 05/12/2013

اسم العائلة غري (عبادة  05/12/2013

 )معروف

عدم توافر املستلزمات الطبية واألطباء  ذكر

 )اصابات متعددة(

إصابه (ية واألطباء عدم توفر املستلزمات الطب ذكر محمد ابراهيم  06/12/2013
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 )بالصدر

إصابه (عدم توفر املستلزمات الطبية واألطباء  ذكر سعيد احمد قاسم  06/12/2013

 )بالصدر

 جوع أنثى فاطمة الزهراء قدو 08/12/2013

 جوع ذكر كرم محمد نهار  10/12/2013

 اصابات(عدم توفر املستلزمات الطبية واألطباء  أنثى مالك الحنون 13/12/2013

 )متعددة

 جوع ذكر شام مالك الحريري 15/12/2013

 جوع ذكر معتصم عبد الغني 16/12/2013

 جوع أنثى كوثر عبد القادر 16/12/2013

 جراء اصابته أثناء القصف  ذكر يوسف الخطيب 16/12/2013

احتشاء (عدم توفر املستلزمات الطبية واألطباء  ذكر اسعد عيل سعيد 17/12/2013

 )دماغي

إصابه (عدم توفر املستلزمات الطبية واألطباء  ذكر عامر الغوطاني   17/12/2013

 )بالصدر

اصابات (عدم توفر املستلزمات الطبية واألطباء  ذكر خالد الحاج 17/12/2013

 )متعددة

اصابات (عدم توفر املستلزمات الطبية واألطباء  ذكر محمد محمود سعد 17/12/2013

 )متعددة

اصابات (عدم توفر املستلزمات الطبية واألطباء  ذكر  محمود سعدعيل 17/12/2013

 )متعددة

احتشاء (عدم توفر املستلزمات الطبية واألطباء  ذكر رزق سعد الدين رشرشة 18/12/2013

 )دماغي

احتشاء (عدم توفر املستلزمات الطبية واألطباء  ذكر منصور نايف  18/12/2013

 )دماغي



 الريموك جوف من الحياة  انتـزاع

 َاملحارصين املدنيني ضد الحرب جرائم

 

 2014 آذار/مارس  الـدولية العـفـو منظمة          MDE 24/008/2014: الوثيقة رقم

30 

 اختناق غازي  ذكر فتيان هاني صالح  20/12/2013

 عدم توفر املستلزمات الطبية واألطباء ذكر محمد خري عبد الله السعد 21/12/2013

 إثر إصابته برصاص قناص ذكر  سامر الغوثاني 21/12/2013

 جوع ذكر صبحي العمري 23/12/2013

 جوع أنثى وفاء احمد الحسني 23/12/2013

 جوع ذكر قاسم محمد املغربي 24/12/2013

 إثر إصابته برصاص قناص ذكر جمال حمد 24/12/2013

 جوع ذكر احمد رشيد حميد 27/12/2013

 جوع ذكر فايز سعدية 27/12/2013

 جوع ذكر زهري سنان 27/12/2013

 جوع ذكر احمد عدوان 27/12/2013

 جوع أنثى هويدة احمد الحموي 27/12/2013

 جوع أنثى )ُأم أكرم(لوند خالد غزال  28/12/2013

ُأم ( ربيحة سعود املايض  29/12/2013

 )عادل

 جوع أنثى

 جوع أنثى مرسة توفيق قنربجي 29/12/2013

اصابة (عدم توافر املستلزمات الطبية واألطباء  أنثى هناء فيصل العوض 29/12/2013

 )بالرأس

 جوع ذكر بشار عجان 29/12/2013

 جوع ذكر عدنان احمد الناظر 29/12/2013

 جوع رضيع/ذكر ابراهيم خليل 29/12/2013
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 جوع ذكر محمد احمد ابو نارص 29/12/2013

 جوع ذكر قاسم محمد خريات 29/12/2013

 جوع ) سنة27(ذكر  عالء خليل 30/12/2013

 جوع أنثى ابتسام عيل بطو 31/12/2013

 جوع ذكر خري الله حسن منصور 01/01/2014

 عجو أنثى امل قاسم عوكل 01/01/2014

 جوع ذكر أحمد محمد خليل 01/01/2014

 جوع (34)ذكر  ماجد محمود سويد 03/01/2014

 جوع أنثى مجدولني محمد رشدان 03/01/2014

 جوع ذكر حسن ابراهيم قصيني 03/01/2014

 جوع أنثى سحر توفيق عميص 08/01/2014

 جوع ذكر محمد أحمد عبد الغني  08/01/2014

 جوع رضيع/ذكر لهعارف عبد ال 09/01/2014

 جوع رضيعه/أنثى آالء املرصي 10/01/2014

 جوع ) يوم55(أنثى  مريم محمد 10/01/2014

 جوع (68)ذكر  عوض محمود السعيدي 10/01/2014

 جوع أنثى أمل حسني شيخو 11/01/2014

 جوع ذكر أكرم سليمان العالل 11/01/2014

أو سعدة /سعدة قييس رجا  11/01/2014

 قيس رجا

 جوع نثىأ

 جوع أنثى  إرساء املرصي 12/01/2014
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 جوع ذكر  جهاد القربي 12/01/2014

 جوع ذكر بشري محمد شحادة 12/01/2014

 جوع (80)ذكر    جميل القربي 13/01/2014

 جوع (40)ذكر  باسل حسن الشهابي 13/01/2014

  تعرض للقنص  )10(ذكر محمود محمد الصباغ 13/01/2014

13/01/2014 

- 

11/01/2014 

 جوع (50)أنثى    الحاجة نور مجهولة الكنية

 جوع ذكر حسني ندى نزال  14/01/2014

 جوع أنثى الحاجة صفية ديب الشبيل 14/01/2014

 جوع أنثى مريم عبد الرحيم 15/01/2014

 جوع ذكر تيسري الطباع 15/01/2014

 جوع أنثى ريم عبد العزيز 15/01/2014

 جوع (40)ذكر  جمعةمحمد  16/01/2014

16/01/2014 

- 15-01-

2014 

 جوع (24)ذكر  أحمد عبد الحميد محمد

 جوع ذكر محمد عمر الشهابي  16/01/2014

 جوع ذكر اسماعيل عبد الله  17/01/2014

 جوع ذكر ياسني انيس ابو مايض 18/01/2014

18/01/2014 

- 17-01-

2014 

 جوع أنثى نجاح محمد البقاعي
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برميل (عدم توفر املستلزمات الطبية واألطباء  ذكر محمد رفعت الفار 19/01/2014

 )متفجر

برميل (عدم توافر املستلزمات الطبية واألطباء  ذكر عمر صهيب القديس 19/01/2014

 )متفجر

برميل (عدم توافر املستلزمات الطبية واألطباء  ذكر محمود حميد الطفوري 19/01/2014

 )متفجر

برميل (عدم توفر املستلزمات الطبية واألطباء  ذكر  ابو احمدحسام 19/01/2014

 )متفجر

برميل (عدم توفر املستلزمات الطبية واألطباء  ذكر عالء فريج 19/01/2014

 )متفجر

إثر إصابته برصاص قناص بعد سقوط  ذكر محمود عبد الله طه 19/01/2014

 الرباميل املتفجرة

 جوع  مجهول الهوية 21/01/2014

 جوع )55(ذكر  صبحي السودي 23/01/2014

 جوع )70(ذكر  سعيد الفواز 23/01/2014

 جوع )70(ذكر  خالد مصطفى كريم 23/01/2014

 جوع (68)أنثى  زهرة يوسف الزين 24/01/2014

 جوع ذكر عبد العزيز الخرضاء 24/01/2014

أو سعيد /سعيد الباش 24/01/2014

 سليم درباش

 جوع ذكر

 جوع ذكر صطفى بحطيطيم 24/01/2014

 جوع أنثى )أم لؤي(هنية ابو الرز    24/01/2014

 جوع ذكر موىس مرعي 25/01/2014

 جوع ذكر عمر شفيق ابو صيام 25/01/2014
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 جوع ذكر وائل عبد الرزاق السعران 25/01/2014

 جوع ذكر محمود حميد عـبـد الله 26/01/2014

 جوع (66)ذكر    سعيد سليم إدريس 26/01/2014

 جوع ذكر محمد حسني عمايري 26/01/2014

 جوع (65)أنثى  نجمة جمعة قويدر 26/01/2014

 جوع (50)أنثى  رئيفة محمد قرعيش 26/01/2014

 جوع رضيع/ ذكر عبد الجليل محمد خميس 26/01/2014

 جوع أنثى رحمة عــبـد عـلـيـان 26/01/2014

لبحث عن الطعام يف بساتني ًقنصا خالل ا ذكر أبو مروان 26/01/2014

 الحجر األسود

أو /صالحة محمود عنييس 27/01/2014

 صالحه عيىس

 جوع أنثى

 جوع ذكر مـحـمـد ديـاب مـحـمـد 27/01/2014

 جوع ذكر محمد ابراهيم البيطار 27/01/2014

 جوع ذكر أحمد عبود املوىس 27/01/2014

محمد سعيد ابراهيم  27/01/2014

ني محمد حس/ جربوع 

 جربوع

 جوع ذكر

سعدة / سعدة حسن خطاب 27/01/2014

 سعيد خطاب

 جوع أنثى

 إثر إصابته برصاص قناص ذكر سمري حسن طه 27/01/2014

محمد الهادي حسني  27/01/2014

 العايدي

 إثر إصابته برصاص قناص ذكر
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 جوع ذكر حسن محمود 28/01/2014

 جوع (30)ذكر  فادي محمد شحادة 28/01/2014

 جوع ) يوم25(أنثى   رهف جبيل  28/01/2014

 إثر إصابته برصاص قناص ذكر عالء جمعة فرحان 28/01/2014

 جوع ) أشهر4(أنثى  ليىل خالد دعدو 28/01/2014

 جوع )60( ذكر عصام محمود قدورة  28/01/2014

 جوع (42)ذكر  عبد محفوظ الناجي 29/01/2014

 عجو (60)ذكر  ّعزت الطباع 29/01/2014

 جوع طفلة/أنثى رزان خــالــد عــواد  29/01/2014

 جوع )80(أنثى  نهار محمد شتيوي 30/01/2014

 جوع ذكر وسيم زغموت 31/01/2014

 جوع )رضيعة(أنثى  روان رياض طالب 31/01/2014

 جوع )74(أنثى  حمدة سعيد شتيوي 31/01/2014

 جوع أنثى أمـونـة عـيـىس سـعـود 01/02/2014

 جوع )74(ذكر أحمد عطا الصالح 01/02/2014

 جوع (1)ذكر  حـمـزة الـطـبـاع 01/02/2014

 جوع ذكر عمر ابو حيط 01/02/2014

قىض إثر تدافع الناس أثناء انتظاره لدوره يف  ذكر محمود السعدي 02/02/2014

 الحصول عىل املساعدات

 جوع (12)ذكر  رضار عمر غباري 03/02/2014

 جوع (56(ذكر  "أبو عيىس"مد موىس أح 03/02/2014
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 جوع ) يوم14(ذكر  محمد أحمد قاسم 03/02/2014

 جوع (70)ذكر  حسني صايل فارس 03/02/2014

فـاطـمـة عـلـي  04/02/2014

 عـبـويـنـي

 جوع أنثى

 جوع ) أشهر6(أنثى  جـنـى خـالـد حـصـرم 04/02/2014

 جوع (33)ذكر  باسم خالد عبد الله 04/02/2014

إســالم أحـمـد  07/02/2014

 شــاهـيـن

 جوع )طفلة(أنثى

 جوع أنثى  حربية عـلـي حلوانية 08/02/2014

 جوع ذكر مـحـمـد أحـمـد صـامـد 08/02/2014

 جوع أنثى زهـيـر عـمـر الـوزير 08/02/2014

 قىض جراء االشتباكات  ذكر إبراهيم محمد دبدوب 08/02/2014

جلطة (عدم توفر املستلزمات الطبية واألطباء  ذكر  عمايري خليل قاسم 08/02/2014

 )قلبيه

جلطة (عدم توفر املستلزمات الطبية واألطباء  ذكر جمعة منري خالد  08/02/2014

 )قلبيه

 جوع ذكر أحـمـد جـمـعـة خــان 09/02/2014

 جوع ذكر مؤيد محمد درويش 10/02/2014

11 or 

12/02/2014 

بأبي "مجهول الهوية ملقب 

 "الخري

 جوع ذكر

 قنص يف بساتني حي الزين (45)ذكر  طالل عواد 12/02/2014

 إثر إصابته برصاص قناص ذكر محمد فؤاد محمد  15/02/2014

جلطة (عدم توفر املستلزمات الطبية واألطباء  ذكر محمد محمود بني املرجة  15/02/2014
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 )قلبيه

 جوع أنثى سعاد حسن فليون 15/02/2014

 جوع (85)ذكر  حمد صالح األبطح 17/02/2014

 جوع (5)أنثى  رغد محمد املرصي 17/02/2014

  ذكر محمد حسني زغمـوت 17/02/2014

أحمد منصور منصور  19/02/2014

 املرصي

 جوع )64(ذكر 

 جوع )70(ذكر محمود حسني 19/02/2014

 جوع ذكر أحمد اسماعيل الرويه 20/02/2014

 جوع ذكر ونعمر فضل 20/02/2014

 جوع ذكر محمود حسني 20/02/2014

 جوع ذكر مجهول الهوية 22/02/2014

 جوع أنثى مجهولة الهوية 22/02/2014
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 هوامشال
 

                                                      

 
) األونروا(وكالة األمم املتحدة لغوث وتشغيل الالجئني الفلسطينيني يف الرشق األدنى  1

)16=field?profiles-camp/syria/work-we-where/org.unrwa.www://phtt.(  

2
.  ألف شخص ظلوا يقيمون داخل مخيم الريموك20و 17 ما بني 2014شباط / ترتاوح معظم التقديرات حتى أواخر فرباير  

 واملتوفر 2014شباط /فرباير" الحياة تحت الحصار"أنظر عىل سبيل املثال تقرير املفوضية السامية لشؤون الالجئني املعنون 

  ).http://www.ohchr.org/Documents/Countries/SY/LivingUnderSiege.pdf: (عرب الرابط التايل

3
-http://www.unrwa.org/syria: ، أنظر2014شباط /  فرباير28ًاألونروا، األزمة السورية، اعتبارا من   

crisis#zoom=5&lat=34.05266&lon=38.49609&layers=00B00T االستجابة اإلقليمية لألزمة "، واألونروا

، أنظر 2013كانون األول /  ديسمرب–تموز / السورية، يوليو

)http://www.unrwa.org/userfiles/201306071557.pdf  .(  وملزيد من املعلومات حول الالجئني الفلسطينيني يف

بقلم " أزمات داخلية وخذالن دويل: سطينيون يف سورياالالجئون الفل: "سورية وكيف تأثروا باألزمة هناك، أنظر املقال املعنون

عدد فصل / عالء الربغوثي، الباحث يف شؤون حقوق اإلنسان، واملنشور يف مجلة موارد التي تصدر عن منظمة العفو الدولية

: ، واملتوفر عرب الرابط التايل2014الشتاء 

http://www.amnestymena.org/ar/Magazine/Issue21/PalestinianRefugeesinSyriaCrisesandBetraya

l.aspx?articleID=1125( وبالعربية فقط ،. 

4
 عىل يدي أحمد 1968ُلسطينية مسلحة أنشأت يف عام  القيادة العامة هي منظمة ف–الجبهة الشعبية لتحرير فلسطني   

ًوتتخذ املنظمة من سوريا مركزا لها، وقد ظلت متحالفة مع . جربيل، حيث انشقت عن الجبهة الشعبية لتحرير فلسطني

 ًونفذت الجبهة عددا من الهجمات ضد إرسائيل يف السبعينيات. الحكومة السورية بشكل وثيق وتعتمد عليها طوال وجودها

 .والثمانينيات من القرن املنرصم

5
ًيجب عىل إرسائيل أن تجري تحقيقا يف حادثة إطالق النار عىل املحتجني يف الجوالنمنظمة العفو الدولية،    : رقم الوثيقة. (ُ

MDE 15/027/2011( ،62011حزيران / يونيو. 

6
؛ مركز توثيق االنتهاكات، 2012نون األول كا/ ديسمرب17 سوريا، –بيان صادر عن املركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان   

أيلول /، سبتمربتقرير خاص حول حصار مخيم الريموك يف دمشق ومدينة املعضمية يف ريف دمشق: منسيون تحت الحصار

 :، متاح عىل املوقع5. ، ص2013

tIU_UwyIOvl.#1379660373/reports/en/php.index/info.sy-vdc.www://ttph ومراسالت مع السكان ،

وقال أحد نشطاء حقوق اإلنسان ملنظمة العفو الدولية إنه . 2014شباط / فرباير27 و 26النازحني ونشطاء حقوق اإلنسان يف 

 . املدنينيً شخصا، جميعهم من250ُيقدر عدد الذين قتلوا يف الهجوم بنحو 

7
موك يف دمشق ومدينة املعضمية يف تقرير خاص حول حصار مخيم الري: مركز توثيق االنتهاكات، منسيون تحت الحصار  

 :، متاح عىل املوقع9، ص 2013أيلول /، سبتمربريف دمشق

tIU_UwyIOvl.#1379660373/reports/en/php.index/info.sy-vdc.www://http 
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8
 17، تطالب بتوصيل االحتياجات اإلنسانية إىل الريموك" أونروا"تحدة لغوث وتشغيل الالجئني الفلسطينيني وكالة األمم امل  

 :، متاح عىل املوقع2013ترشين الثاني /نوفمرب

-access-humanitarian-demands-unrwa/statements-official/newsroom/org.unrwa.www://http

yarmouk 

9
: رقم الوثيقة(محنة الذين يفرون من سوريا إىل األردن : أنظر، منظمة العفو الدولية، قيود متنامية وظروف قاسية  

2013/003/6/MDE(تركيا والعراق ومرص، أنظر الرابط حول لبنان و26-23، الصفحات 2013ترشين األول /، أكتوبر :

en/2013/003/16MDE/info/library/en/org.amnesty.www://http 

10
ًة رسميا بتنظيم ، مرتبط"جبهة النرصة"املعروفة باسم " جبهة النرصة ألهل الشام من مجاهدي الشام يف ساحات الجهاد"  

كانت مرتبطة بتنظيم " الدولة اإلسالمية يف العراق والشام"ً، املعروفة أيضا عىل نطاق واسع باسم "داعش"كما أن ". القاعدة"

لالطالع عىل املزيد بشأن هاتني . 2014شباط /يف فرباير" داعش"ًولكن قيادة القاعدة نأت بنفسها علنا عن . القاعدة كذلك

: حكم الخوفمنظمة العفو الدولية، : ، أنظر"داعش"ُلحتني واالنتهاكات التي ارتكبت عىل أيدي أعضاء الجماعتني املس
 .2013كانون األول /، ديسمرب)MDE 24/063/2013: رقم الوثيقة (يف الحجز بشمال سوريا" داعش"انتهاكات 

11
 20,000 و 17,000وا يف الريموك يرتاوح بني  إىل أن عدد الذين مكث2014شباط /يشري معظم التقديرات يف أواخر فرباير  

، عىل 2014شباط /، فربايرالعيش تحت الحصارمكتب املفوض السامي لحقوق اإلنسان التابع لألمم املتحدة، : أنظر. شخص

 :الرابط

pdf.LivingUnderSiege/SY/Countries/cumentsDo/org.ohchr.www://http 

12
 :أنظر صفحة املجموعة عىل فيس بوك عىل الرابط  

PalSyria.ActGroup/com.facebook.www://https 

13
 –الرابطة الفلسطينية لحقوق اإلنسان "عد ليصبح َّالتي تغري اسمها فيما ب" (مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية"  

: ، عىل الرابط2014كانون الثاني / يناير9، تقرير يوثق الخسائر الناجمة عن حصار مخيم الريموك، )"سوريا

1-s-the-of-casualties-documenting-Report/clearti/com.oximity.www://https 

 
 english/net.194group://http: أنظر املوقع 14

15
 :أنظر صفحته عىل فيس بوك عىل الرابط  

227152164084488/union-news-network-camps-Palestinian/pages/com.facebook.www://https 

16
ًيبدو أن الهجوم بالرباميل املتفجرة شكل هجوما مبارشا عىل املدنيني   ً فقد قال أحد املتطوعني يف جمعية الهالل األحمر . َّ

ًإنه كان عىل علم باثنني آخرين عىل األقل كانا قد توفيا نتيجة لذلك الهجوم بالرباميل  سوريا ملنظمة العفو الدولية –الفلسطيني  ْ

املتفجرة، يف حني أن أحد السكان السابقني والناشط يف مجال حقوق اإلنسان قال للمنظمة إن سبعة أشخاص آخرين قضوا 

سوريا، تقرير يومي حول أوضاع الالجئني مجموعة العمل من أجل فلسطينيي : أنظر. نحبهم فيما بعد متأثرين بجراحهم

 .)باللغة العربية فقط (2014كانون الثاني / يناير16الفلسطينيني يف سوريا، 

17
 :، متاح عىل الرابط2013شباط / فرباير14، "ِّلن يفرقنا املوت: إىل حبي"منظمة العفو الدولية،   

us-part-not-will-death-valentine-my-to/14/02/2013/org.amnesty.livewire://http 

18
 :الرابط"، أنظر 2012ترشين األول / أكتوبر19، "الريموك يفتي بأكل القطط"الحياة،   

563259/Details/com.atalhay://http 

ُ وشاهدت منظمة العفو الدولية أفالم فيديو تظهر رجال وهو يقتل القطط ويسلخها ويأكلها، كما تظهر جلد كلب سحب من  ً ُ
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َّوأكد رجال محليون أنه يتم أكل لحم هذين . ُحاوية قمامة، بافرتاض أن الجلد وضع يف الحاوية بعد ذبح الكلب وأكل لحمه

 .مخيم الريموكالحيوانني يف 

19
عىل الحافة، صبي يحاول حلب كلبة يف "بعنوان " املركز اإلعالمي السوري الحر"أنظر الصورة املنشورة عىل تويرت من قبل   

 iNLqsQsndJ/com.twitter.pic :عىل الرابط" ًالريموك إلطعام رضيع يموت جوعا

20
ُ، والذي يظهر أطفاال أطلقت"يوتيوب"عىل موقع " فجر بريس"أنظر الفيديو الذي نرشته    ً  عليهم النار يف منطقة خرضاء ُ

 :تقع جنوب دمشق، عىل الرابط

c81_47bl3-q=v?watch/com.youtube.www://https 

21
 :اتحاد شبكات أخبار الالجئني الفلسطينيني يف سوريا، عىل الرابط" فليكر"أنظر الصورة التي نرشها عىل   

lightbox/12478364094/08N@117091416/photos/com.flickr.www://http 

 
 tIU_vl-UwyM.#37546/detainees/details/ar/php.index/info.sy-vdc.www://http :أنظر الرابط 22

23
تقرير خاص حول حصار مخيم الريموك يف : منسيون تحت الحصارأنظر الباب الطبي يف موقع مركز توثيق االنتهاكات،   

 :، عىل الرابط11-13، ص 2013أيلول /، سبتمربدمشق ومدينة املعضمية يف ريف دمشق

tIU_UwyIOvl.#1379660373/reports/en/php.index/info.sy-vdc.www://http 

24
 :، عىل الرابط2013شباط / فرباير14، "ِّلن يفرقنا املوت: إىل حبي"منظمة العفو الدولية،   

us-part-not-will-death-valentine-my-to/14/02/2013/org.amnesty.livewire://http 

25
جمعية ، تحدثت منظمة العفو الدولية مع اثنني من ممثيل 2014شباط /كانون الثاني وفرباير/يف مناسبات عدة يف يناير  

 .ونحن هنا ال نفصح عن هويته بقصد حمايته.  سوريا ومتطوع مع الجمعية يف مشفى فلسطني–الهالل األحمر الفلسطيني 

26
وثمة أسباب أخرى للريقان غري التهاب . ًوفقا للخبري الطبي، فإنه يمكن الكشف عن الريقان يف البول، وليس معرفة أسبابه  

ُبيد أن هذه األسباب األخرى ليست معدية، وال يرجح أن . وأمراض الكبد األخرى واملالريا ، من قبيل التسمم E أو Aالكبد 

ويف املراحل .  عن طريق اختبار الجسيمات املضادة يف الدمE و Aوعادة ما يتم تشخيص التهاب الكبد . تسبب وباء يف سوريا

ه عالج التهاب الكبد نحو األعراض، وخاصة الشعور َّاملبكرة من هذا املرض، يمكن تحري الفريوس يف الغائط وعادة ما يوج

 .باإلعياء وآالم املفاصل

 
 info.sy-vdc.www://http: أنظر موقع مركز توثيق االنتهاكات 27

 
يني يف سوريا، أنظر مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا، ضحايا التعذيب واالختفاء القرسي لالجئني الفلسطين 28

 .) ذكر تاريخ النرشبدون(org.actionpal.www://http :الرابط

29
 : أنظر موقع مركز توثيق االنتهاكات  

k0mPl_UwzLP.#94769/martyrs/details/ar/php.index/info.sy-vdc.www://http ؛ ومجموعة العمل من

 .)باللغة العربية فقط، بدون ذكر تاريخ النرش (ًوداعا خالد بكراوي: ًخالد كان شهيداأجل فلسطينيي سوريا، 

30
 الريموك األسماء عرب وسائل التواصل َتبادل نشطاء شبكة أخبار مخيم الريموك وغريهم من النشطاء ذوي الصلة بمخيم  

 .االجتماعي والربيد اإللكرتوني

31
 –بيانات صادرة عن عدد من املنظمات ذات الصلة بمخيم الريموك، ومن بينها بيان الرابطة الفلسطينية لحقوق اإلنسان   

 .2014شباط / فرباير2سوريا، الصادر يف 
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32
 .12، و 9، 6، 2ياسية، املواد العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والس  

33
جيه إم هنكارتس و إلـ : ، تحريرالقواعد: 1املجلد : القانون اإلنساني الدويل العريف: دراسة أجراها الصليب األحمر بعنوان  

 .2005 بيك، –دوزوالد 

34
ًظر أيضا الربوتوكول األول، املادة ؛ أن1دراسة اللجنة الدولية للصليب األحمر حول القانون اإلنساني الدويل العريف، القاعدة   

 .12(2)، والربوتوكول الثاني، املادة 48

35
 – 595، 593، 591: ، الصفحات156دراسة اللجنة الدولية للصليب األحمر حول القانون اإلنساني الدويل العريف، القاعدة   

 و (iv) (ii) (i) (e) 8 (2) و (ii) و (i)) ب (8(2)ًأنظر أيضا نظام روما األسايس للمحكمة الجنائية الدولية، املواد . 598

(xii) .27. ًأنظر أيضا املناقشة يف دراسة اللجنة الدولية للصليب األحمر حول القانون اإلنساني الدويل العريف، ص. 

36
 .51(4) املادة ، الربوتوكول األول،11دراسة اللجنة الدولية للصليب األحمر حول القانون اإلنساني الدويل العريف، القاعدة   

37
 51 (4)؛ الربوتوكول األول، املادة 12دراسة اللجنة الدولية للصليب األحمر حول القانون اإلنساني الدويل العريف، القاعدة   

 .)أ(

38
 51 (5)؛ الربوتوكول األول، املواد 14دراسة اللجنة الدولية للصليب األحمر حول القانون اإلنساني الدويل العريف، القاعدة   

 .57و ) ب(

39
 .599-601؛ ص 156دراسة اللجنة الدولية للصليب األحمر حول القانون اإلنساني الدويل العريف، القاعدة   

40
 .15-21دراسة اللجنة الدولية للصليب األحمر حول القانون اإلنساني الدويل العريف، القواعد   

41
 .22-24ساني الدويل العريف، القواعد دراسة اللجنة الدولية للصليب األحمر حول القانون اإلن  

42
 .53-56دراسة اللجنة الدولية للصليب األحمر حول القانون اإلنساني الدويل العريف، القواعد   

43
 .109-110دراسة اللجنة الدولية للصليب األحمر حول القانون اإلنساني الدويل العريف، القاعدتان  

44
 .103 حول القانون اإلنساني الدويل العريف، القاعدة دراسة اللجنة الدولية للصليب األحمر  

45
 .599-601. ، ص156دراسة اللجنة الدولية للصليب األحمر حول القانون اإلنساني الدويل العريف، القاعدة   

46
 .7نظام روما األسايس للمحكمة الجنائية الدولية، املادة   

47
 :ن، عىل الرابطأنظر إحصاءات مكتب املفوض السامي لحقوق اإلنسا  

2014-response-humanitarian-crisis-syria/appeals/cap/org.unocha.www://http 

 :وإحصاءات مكتب املفوض السامي لألمم املتحدة لشؤون الالجئني، عىل الرابط

php.regional/syrianrefugees/org.unhcr.data://http 



أريد أن 
أساعد

سواء كان األمر يتعلق بصراع 
كبير تُسلط عليه األضواء، أو بركن 

منسي في الكرة األرضية، فإن 
منظمة العفو الدولية تناضل 

في سبيل العدالة والحرية 
والكرامة للجميع، وتسعى 

لحشد الجهود من أجل بناء 
عالم أفضل.

ما الذي بيدك أن تفعله؟ 
لقد أظهر النشطاء في شتى أنحاء العالم أن باإلمكان مقاومة القوى الخطرة 
التي تقوِّض حقوق اإلنسان. فلتكن عنصراً من عناصر هذه الحركة. ولتواجه 

أولئك الذين يتاجرون في الخوف والكراهية.

انضم إلى منظمة العفو الدولية حتى تصبح عنصراً من عناصر حركة   ■
عالمية تناضل في سبيل وضع حد النتهاكات حقوق اإلنسان، وشارك 

مع منظمة العفو الدولية في بناء عالم أفضل.

قدم تبرعاً لدعم عمل منظمة العفو الدولية.  ■

معاً نستطيع أن ُنسمع العالم أصواتنا.

 أرغب في تلقي المزيد من المعلومات عن كيفية االنضمام إلى منظمة العفو الدولية.

االسم 

العنوان

البلد 

البريد اإللكتروني

 أود أن أقدم تبرعاً لمنظمة العفو الدولية (ُتقبل التبرعات بالجنيه اإلسترليني والدوالر 
األمريكي واليورو)

المبلغ

  Mastercard       Visa     :ُيرجى تقييده على بطاقة

رقم  

تاريخ االنتهاء

التوقيع

ُيرجى إرسال هذه االستمارة إلى فرع منظمة العفو الدولية في بلدك 
(انظر www.amnesty.org/en/worldwide-sites لمزيد من المعلومات عن 

عناوين منظمة العفو الدولية في أنحاء العالم). 
وفي حالة عدم وجود فرع للمنظمة في بلدك، ُيرجى إرسال االستمارة إلى 

األمانة الدولية للمنظمة في لندن، على العنوان التالي:
Amnesty International, International Secretariat,

Peter Benenson House, 1 Easton Street, London WC1X 0DW, United Kingdom

w
w

w
.am

nesty.org
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انتـزاع الحياة من جوف اليرموك 
جرائم الحرب ضد المدنيين المحاَصرين

ثالث سنوات مضت على قيام السلطات السورية بالرد بوحشية على االحتجاجات 
ــلح ما انفكت ناره تستعر، وأصبح ما  الشــعبية؛ مما أدى إلى اندالع نزاع داخلي مس
يربو على ربع مليون شخص يعيشون اآلن تحت الحصار في مختلف أنحاء سورية، 
من بينهم حوالي 20 ألف في اليرموك. ولقد حصلت منظمة العفو الدولية على 
معلومات بشأن 194 شخصاً، قيل إن جميعهم مدنيون،  لقوا حتفهم – معظمهم 
ــوات الحكومية الحصار  ــن جراء الجوع، وغياب الرعاية الطبية – منذ تشــديد الق م

على اليرموك في يوليو/تموز 2013. 

ــق الطبية، واعتقال  ــوك، وقصفها للمراف ــة للمدنيين في اليرم ــع الحكوم إن تجوي
العاملين الطبيين، وغيرها من االنتهاكات، ومن بينها اإلخفاء القســري، ربما يصل 

إلى حد جرائم الحرب. 

ــوراً عن  ــع الحصار ف ــة الحكومة الســورية إلى رف ــو الدولي ــة العف ــو  منظم وتدع
ــة، والتوقف عن القصف وغيره من الهجمات  ــوك وغيره من المناطق المدني اليرم
ــرة، وأن تســمح بوصول  ــي تســتهدف المدنيين مباش ــات الت ــوائية، والهجم العش
ــع األطراف احترام  ــانية دون قيود. وينبغي على جمي ــات والوكاالت اإلنس المنظم
ــى غيرهم من العاملين  ــن، واالمتناع عن االعتداء عليهم، وعل ــن الطبيي دور العاملي

في المجال اإلنساني.  




