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، وذلك عقب ازدياد أعداد 2016آذار/مارس  8مخيم عين عيسى: يقع شمال مدينة الرقة، وتحديداً شمال بلدة عين عيسى، وتّم انشاؤه بتاريخ  1

، ويحتضن المخيم "داعش"تنظيم  اسملسيطرة تنظيم الدولة اإلسالمية، الذي يعرف ب آنذاك النازحين من محافظة الرقة ودير الزور التي كانت تخضع
ً ( ألف نازح12) دار المخيم من قبل اإلدارة الذاتية، تحت راقي، إذ ي  ئ ( الج500الزور، باإلضافة إلى ) غالبيتهم من محافظتي الرقة ودير اً سوري ا

 جئين.شراف المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالإ
 تخضع لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية، وتدار من قبل اإلدارة الذاتية. 2
تّم الحصول عليه بواسطة أحد المتعاقديين المحليين ، 2018تشرين األول/أكتوبر  31، من رئيس بعثة شمال سورياإشعار بوقف األنشطة موّجه  3

 مع المنظمة.

https://www.google.com.tr/maps/place/%D8%B9%D9%8A%D9%86+%D8%B9%D9%8A%D8%B3%D9%89%D8%8C+%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7%E2%80%AD/@36.3858067,38.8821604,14z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x1536c68a31554151:0x55476f6cba8085e!8m2!3d36.3838141!4d38.8675942?hl=ar
https://www.google.com.tr/maps/place/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D9%82%D8%A9%D8%8C+%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7%E2%80%AD/@35.8334128,38.5809589,13z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x1530b19093ac7b4d:0x831baeb3e4487ba5!8m2!3d35.838063!4d38.5375358?hl=ar
https://www.msf.org/ar/homepage
https://www.msf.org/ar/homepage
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كانون األول/ديسمبر  2" سوريون من أجل الحقيقة والعدالة، في معارك دير الزور وقبلها معارك الرقّةوجهة للهاربين من  مخيم عين عيسى " 4

 .sy.com/ar/view/348-https://www.stj. 2018كانون األول/ديسمبر  17. آخر زيارة بتاريخ 2017

 

https://www.stj-sy.com/ar/view/348
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قرحات السرير أو الخشكريشات أذيةٌ تصيب الجلد والنسيج الواقع تحته بسبب الضغط المطول على الجلد، حيث يؤدي هذا الضغط إلى نقص  5

 .https://www.syr-res.com/article/11125.htmlترويته الدموية، مما يجعل الجلد عرضة للتشقق وتشكل القرحات 
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ل اإلحليل التحتي: هو عبارة عن عيب خلقي يولد به الجنين الذكر، حيث تكون فتحة التبول في غير موقعها، وهناك عدة درجات من حالة اإلحلي 6

 :التحتي، بعضها قد يكون خفيف الحدة، وبعضها قد يكون صعباً ومعقداً بعض الشيء

-https://www.webteb.com/articles/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%84
-%D9%85%D8%B4%D9%83%D9%84%D8%A9-%84%D8%AA%D8%AD%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D9

%D9%81%D9%82%D8%B7_18098-%D9%84%D9%84%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%84 . 

https://www.webteb.com/articles/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%AA%D9%8A-%D9%85%D8%B4%D9%83%D9%84%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%84-%D9%81%D9%82%D8%B7_18098
https://www.webteb.com/articles/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%AA%D9%8A-%D9%85%D8%B4%D9%83%D9%84%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%84-%D9%81%D9%82%D8%B7_18098
https://www.webteb.com/articles/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%AA%D9%8A-%D9%85%D8%B4%D9%83%D9%84%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%84-%D9%81%D9%82%D8%B7_18098
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http://hskurd.org/ar/
https://www.unhcr.org/ar/
https://www.google.com.tr/maps/place/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9+%D8%A7%D8%AF%D9%84%D8%A8%D8%8C+%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7%E2%80%AD/@35.8028553,37.2314464,9z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x152500e6cc6ed27b:0xe59a7e2f651fc24c!8m2!3d35.8268798!4d36.6957216?hl=ar
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https://furatfm.com/blog/2018/05/07/%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D9%82%D8%A9-%D8%AA%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%AD-%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D8%A7-%D9%84%D9%84%D8%B1%D8%B9%D8%A7/
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https://www.unicef.org/ar
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