
 التهجير القسري والتغيير الديمغرافي في شمال وشرق سوريا

 

 مم المتحدةمعالً األمٌن العام لأل

 السٌد رئٌس مجلس األمن الدولً 

 السادة ممثلو الدول الخمس الدائمة العضوٌة فً مجلس األمن

بعدوانها  فً غضون الثالث سنوات الماضٌة اقدمت الدولة التركٌة وبشكل ممنهج

على مناطق شمال وشرق سورٌة واحتاللها لمناطق عفرٌن وسرى كانٌه )رأس 

رهم على العٌن( وكري سبً )تل ابٌض( مما تسبب تهجٌر سكانها المدنٌٌن واجبا

شمال النزوح داخل وخارج مناطق  قامة فً مخٌماتمغادرة اماكن سكناهم واإل

ها المرتزقة المدعومٌن من نتٌجة السٌاسات الوحشٌة التً مارس وشرق سورٌا

عن سكانها بهدف تهجٌر  سباب الحٌاةالتركٌة بحق المدنٌٌن ومنع كافة االدولة 

ر ٌتغٌالسٌاسة  ضمن وعوائلهم وذلكصلٌٌن واسكان عناصر الملٌشٌات السكان األ

ستقرار والتعاٌش مناطق شمال وشرق سورٌا وزعزعة األمن واالدٌمغرافً لال

رهابٌة التً سنوات الحرب والهجمات االالسلمً الذي شهدته هذه المناطق خالل 

كانت والزالت مستمرة فً الكثٌر من المناطق السورٌة وكذلك تسبب االحتالل 

التركً ومرتزقته بارتكاب المجازر واالنتهاكات بحق المدنٌٌن من كرد وعرب 

واخفاء ه وكري سبً من اعتقال تعسفً وسرٌان فً مناطق عفرٌن وسرى كانٌ

طفال وسرقة منازل وممتلكات السكان االصلٌن اء وقتل األواغتصاب للنسقسري 

متبعة بذلك سٌاسة بث الخوف فً انفسهم ودفعهم للهجرة القسرٌة والمبادرة الى 

كما اقدمت على اطباق اسكان عوائل المرتزقة السورٌٌن الموالٌن للنظام التركً 

الحٌاة فً تلك  ع سبلبسكانها وقط ق المحتلة والتنكٌللخانق على المناطحصار اال

ن على التوقٌع على وثائق للتنازل عن ممتلكاتهم ومغادرة ٌالمدنٌ المناطق وحمل

و قتلهم فً حال عدم مقابل فدٌة مالٌة بمبالغ عالٌة أ ٌنٌمنازلهم قسراً وخطف المدن

 دفع الفدٌة .

الدور  تشكل جرائم حرب وجرائم ضد االنسانٌة نتهاكات والتًوكان لهذه اال

لى خارج وداخل مناطق لف من السكان االصلٌن اساسً فً تهجٌر مئات االالاأل

 قامة فً مخٌمات تفتقر ألي من اسباب العٌش الكرٌمروج افا واإل

اخالء " : بانه التهجٌر القسريومن وجهة نظر القانون الدولً االنسانً فأنه ٌعرف 

وتندرج "غٌر قانونً لمجموعة من االفراد والسكان من االرض التً ٌقٌمون علٌها 



انٌة وفق ما ورد نساإل ئم الحرب التً ترقى الى جرائم ضدهذه العملٌة ضمن جرا

 ساسً للمحكمة الجنائٌة الدولٌةفً نظام روما األ

تحدد اركان  الدولٌة ساسً المحكمة الجنائٌة/د( من نظام روما األ1-7لمادة )ل اً وفقف

للسكان والتً تشكل جرٌمة ضد اإلنسانٌة  و النقل القسريأ السكان ترحٌلجرٌمة 

 لما ٌلً : وفقاً 

المتهم أو ٌنقل قسراً شخصاً أو اكثر إلى دولة اخرى أو مكان اخر بالطرد  أن ٌرحل -1

 سباب ال ٌقرها القانون الدولً أو بأي فعل قسري اخر أل

شخاص المعنٌون موجودٌن بصفة مشروعة فً المنطقة أن ٌكون الشخص أو األ -2

 التً ابعدوا او نقلوا منها على هذا النحو 

ن ٌكون مرتكب الجرٌمة على علم بالظروف الواقعٌة التً تثبت مشروعٌة هذا أ -3

 الوجود 

موجه ضد سكان و منهجً لسلوك كجزء من هجوم واسع النطاق أن ٌرتكب هذا اأ -4

 مدنٌون 

و منهجً موجه ٌمة بأن سلوك جزء من هجوم واسع النطاق أأن ٌعلم مرتكب الجر -5

 ن ٌكون هذا السلوك جزء من ذلك الهجومان مدنٌٌن أو أن ٌنوي أضد سك

غٌر  لساسً فأن االبعاد او النقروما األمن نظام  (8 و 7 و 6 )وبموجب المواد

ربعة المؤرخة فً وتعرف اتفاقٌات جنٌف األ المشروعٌن ٌشكالن جرٌمة حرب

أنها جرائم الحرب ب 1977والبرتوكوالن الملحقان بها لعام  1949ب آ 12

المادة ف مر بالتهجٌر القسريهاكات الجسٌمة للقواعد الموضوعة إذا تعلق األنتاال

نقل القسري والجماعً ال تحظر  1949اتفاقٌة جنٌف الرابعة لعام من ( 49)

 .الى مناطق اخرى شخاص أو نفٌهم من مناطق سكناهموالفردي  لأل

الٌوم لحماٌة الدولً   القانونوٌعتبر حظر الترحٌل من اهم العناصر التً ٌقررها  

ن ٌثار سلبٌة ونفسٌة حٌث ٌجد المدنٌلترحٌل القسري من آن وذلك لما لٌالمدنٌ

ظروف سٌئة وغٌر  راضٌهم انفسهم مجبرٌن على العٌش فًعن أ المهجرون قسراً 

 هو حال مالٌٌن السورٌن دمٌة كماصالحة للحٌاة اآل

التً ٌقوم بها النظام التركً بادة الجماعٌة عملٌة التهجٌر القسري وعملٌات اإلن إ

تطابق ت ئب الجٌش الحر المنضوٌة تحت لوائهاوالجٌش الوطنً السوري وباقً كت

بادة اتفاقٌة منع جرٌمة اإلمع ما نصت علٌه المادة الثانٌة من اتفاقٌة االمم المتحدة 

 1948كانون الثانً / دٌسمبر عام  9عٌة التً اقرتها االمم المتحدة فً الجما

والتً تعتبر  1951كانون الثانً / ٌناٌر عام  12واصبحت سارٌة المفعول فً 



ر الكلً او الجزئً لجماعة قومٌة أو اثنٌة أو االفعال التالٌة المرتكبة بقصد التدمٌ

 دٌنٌة بمثابة إبادة جماعٌة :عنصرٌة أو 

 قتل أعضاء من الجماعة  -أ

 و روحً خطٌر بأعضاء من الجماعةإلحاق أذى جسدي أ-ب

  و جزئٌاً أ لظروف معٌشٌة ٌراد بها تدمٌرها المادي كلٌاً  إخضاع الجماعة عمداً  -ج

 طفال داخل الجماعةابٌر تستهدف الحؤول دون انجاب األفرض تد -د

 لى جماعة اخرىنقل أطفال من الجماعة عنوة إ -ه

وعات و مجمالقسري هو ممارسة تنفذها حكومات أو قوى شبه عسكرٌة أٌر فالتهج

رض معٌنة متعصبة تجاه مجموعات عرقٌة أو دٌنٌة أو مذهبٌة بهدف إخالء أ

ٌندرج ضمن جرائم الحرب وجرائم واحالل مجامٌع سكانٌة اخرى بدالً عنها و

ً والقانون الدولً الدول نسانٌة وفق قاموس القانوناإلبادة الجماعٌة وجرائم ضد اإل

نسانً وهو ما قام به النظام التركً والجٌش الوطنً السوري والكتائب العاملة اإل

م فً مناطق شمال وشرق سورٌا ومن أبرز معها فً المناطق المحتلة من قبله

رتكبة فً شمال وشرق سورٌا والتً أدت نسانٌة المجرائم الحرب وجرائم ضد اإل

،كري  ً )عفرٌن ،سرى كانٌهلتغٌٌر الدٌمغرافً فبهدف الى التهجٌر القسري  إ

 سبً(:

من مدٌنة عفرٌن فً منطقة جبلٌة فً أقصى الزاوٌة الشمالٌة الغربٌة  : تقع عفرين -1

أي ما ٌعادل  2/ كم3850ٌة وتبلغ مساحتها حوالً // قر366سورٌا وتتبع لها /

حصاء حسب إ / نسمة523258% من مساحة سورٌا تقرٌبا وٌبلغ عدد سكانها /2

% من سكانها والباقً هم من العشائر العربٌة 90وٌشكل الكرد حوالً  2212عام 

المٌة والمسٌحٌة والٌزٌدٌة وبعد ساإل عمٌرات( وٌعتنق سكانها دٌانات –)بوبنه 

طق المجاورة هربا لٌها عشرات االالف من سكان المنااندالع الثورة السورٌة نزح إ

بعد احتالل المنطقة من قبل الجٌش التركً شتباكات الدائرة ومن المعارك واال

 20/1/2018والجٌش الوطنً السوري فً عملٌة غصن الزٌتون المنطلقة فً 

لى ت هذه الفصائل والقوات التركٌة بارتكاب العدٌد من االنتهاكات التً أدت إقام

 التهجٌر القسري من ابرزها :

تشهد حوالً مشروع حٌث اسارتكاب المجازر الجماعٌة بحق المدنٌٌن والقتل الغٌر  - أ

 طفال ونساء / مدنً من بٌنهم أ452/



حربٌة والمدافع ات الرحٌاء السكنٌة والمراكز الحٌوٌة من قبل الطائاستهداف األ - ب

جٌش الوطنً حٌث تم قصف سلحة الثقٌلة والمتوسطة العائدة للالتركٌة وكذلك األ

قطع المٌاه عن  حٌاء وتدمٌر المنازل وكذلك استهداف مضخات المٌاه بهدفاأل

 السكان وقصف ابراج االتصاالت لعزل المنطقة وقطع سبل الحٌاة عنها 

حٌث تم تسجٌل هجومٌن سلحة الغٌر مشروعة والمحرمة دولٌاً  استخدام األ - ت

 سلحة الكٌماوٌة على قرٌتٌن قد استخدم فٌهما غاز الكلور باأل

الكتائب من خالل ضافة للذعر والترهٌب الذي قامت به باإلكل هذه الممارسات 

وسائل االعالم ووسائل التواصل االجتماعً وما نشرته من فٌدٌوهات القتل 

المدفعٌة على قصف الطٌران ومرار تبادة الكرد الكفار واسٌل والتهدٌد بإوالتنك

/  ثالثمائة 325000دى الى تهجٌر قرابة /المدٌنة والقرى واألحٌاء السكنٌة مما أ

لٌها منطقة عفرٌن ومن أبرز المناطق التً غادر إون الف نسمة من وخمسة وعشر

 السكان هً : 

مناطق الشهباء الواقعة تحت سٌطرة وحدات الحماٌة الكردٌة والجٌش العربً  -

سالمٌة والتً ال من تنظٌم الدولة اال 2216فً عام  تم تحرٌرهاالسوري والتً 

تتوافر ادنى مقومات الحٌاة حٌث تبلغ نسبة المنازل والبٌوت المهدمة حوالً تسعون 

اجمالً هذه المناطق المحررة كما إنها تعتبر غٌر آمنة لكثرة وجود بالمئة من 

لغام المزروعة من قبل تنظٌم الدولة ووجود بقاٌا قذائف غٌر متفجرة حٌث توزع األ

سم مخٌمات تل رفعت تحوي كل با خٌمات تعرف دولٌاً لنازحون فً خمس ما

/ ثمانمئة خٌمة أي بواقع ثمانمئة عائلة ضمن كل مخٌم كما ٌسكن 800مخٌمة /

/ نسمة فً مدٌنة تل رفعت وٌتوزع باقً السكان ضمن القرى 22000حوالً /

اجمالً النازحٌن فً تلك المنطقة أكثر من مئة الف نسمة المحٌطة بالمدٌنة لٌبلغ 

 نسانٌة من أقسى الظروف اإلنسانٌة وبغٌاب المساعدات اإلض

الف من لٌها عشرات اآلحٌث توجه إقلٌم كردستان العراق مناطق شرقً الفرات وإ -

ضمن المدن والبلدات وضمن مخٌمات منها مخٌم نوروز  ٌتوزعونالنازحٌن 

 ومخٌم دومٌز ومخٌم كوٌالن ومخٌم اكري ومخٌم عربد

ل عملٌة غصن الزٌتون والتً نسانٌة خالوجرائم ضد اإلوحٌث إن جرائم الحرب 

إعداد هذا ولحٌن تارٌخ  11/3/2211بعد احتالل المدٌنة بتارٌخ  ما زالت مستمرة

راضٌهم أوتهدف الى تهجٌر الكرد المتواجدٌن بصورة مشروعة ضمن التقرٌر 

 ٌةوبٌوتهم التً ٌمتلكونها بموجب وثائق رسمٌة معترف بها من الدولة السور

سكان وتوطٌن العرب من مقاتلٌن الجٌش الل وإحضمن سجالتها وبالتالً إومقٌدة 

ساس لمناطق اٌته وعوائلهم والذٌن ٌنتمون باألالوطنً والكتائب المنضوٌة تحت ر



بٌن الغوطة الشرقٌة وحمص وحماة اخرى من الجغرافٌة السورٌة التً تتوزع 

ن هذه الكتائب والدولة دلب وغٌرها من المناطق التً شهدت مصالحات بٌوا

وشهدت ترحٌل للمقاتلٌن وعوائلهم لمنطقة ادلب ومنها تم روسٌة  وبرعاٌة السورٌة

ن نسبة الكرد حٌث إ شكل ممنهجبو لى منطقة عفرٌنجٌش التركً إالمن قبل نقلهم 

جمالً % من إ 25-20تتراوح بٌن ٌن فً منطقة عفرٌن فً الوقت الحالًٌالباق

/ من المقاتلٌن وعوائلهم ضمن تلك 300000حوالً /السكان حٌث تم توطٌن 

ممارسة كافة أشكال القمم والقتل واالختطاف واالخفاء القسري المنطقة وتم 

/ سبعة 7000والتعذٌب على المتواجد فً ضمن جغرافٌة عفرٌن لٌبقى حوالً /

من أهالً عفرٌن  ٌزٌديسة وعشرون ألف / خم25000آالف فقط من أصل /

ة األب سبكنعائلة  /350/عوائل المسٌحٌة والتً كانت تزٌد عن وتهجٌر كافة ال

 الراعً

/ الف نسمة وعدد القرى 70: بلغ عدد سكان منطقة سرى كانٌه / كانيه يسر -2

سمة وبالتالً ٌبلغ عدد السكان /الف ن105/ قرٌة والبالغ عدد سكانها /185/

االحتالل % من مساحتها تحت 80/ الف نسمة وٌبلغ مساحتها 180جمالً /اإل

حٌث أدى العدوان التركً ومرتزقته  2كم242جمالٌة التركً وتبلغ المساحة اإل

/ مدنً توزعوا 162000/على منطقة سري كانٌه وكري سبً إلى نزوح أكثر من 

فً المدن والقرى المحٌطة وداخل مخٌمات ومراكز اٌواء كما تم استهداف مخٌمً 

ٌم مبروكة الذي كان ٌحوي / نازح ومخ13500عٌن عٌسى الذي كان ٌحوي /

نازح بحٌث تم افراغهما بالكامل بسبب القصف علماً إن مخٌم عٌن   /4750/

عٌسى كان ٌؤوي عدد كبٌر من عوائل تنظٌم الدولة االسالمٌة ) داعش ( والذي 

جراء تغٌٌر إتقع تحت سٌطرة الفصائل المسلحة بفروا باتجاه المناطق التً 

سكانها فً مدٌنة إلب وعائلة من اد /90/دٌمغرافً على نطاق واسع بحٌث تم جلب 

عراقً من  /400/وتم جلب أكثر من  2019سري كانٌه ) رأس العٌن ( فً العام 

تم جلب أكثر  2020المقاتلٌن العراقٌٌن واسكانهم اٌضاً فً سري كانٌه وفً عام 

سكانهم فً القرى الكردٌة إنازحً الغوطة وة عربٌة من ادلب وعائل /1400/من 

 فً المنطقة المذكورة

دارٌاً محافظة إوتتبع  تقع فً منطقة الجزٌرة السورٌةكري سبي ) تل أبيض ( :  -3

وقد تم احتالل سري  رمنط من العرب والكرد والتركمان واألالرقة وسكانها خلٌ

كً والجٌش الوطنً كانٌه وكري سبً ضمن عملٌة نبع السالم من قبل النظام التر

راضً جزاء من األأوأدت هذه الحملة إلى احتالل   9/10/2019بتارٌخ السوري 

 162000كم بحٌث تسببت بنزوح أكثر من  32كم وعمق  150السورٌة بطول 

من السكان المدنٌٌن من مناطقهم وتم ممارسة كافة سٌاسات التهجٌر القسري بهدف 



الجماعٌة بحق المدنٌٌن وحصار للمدن  تغٌٌر الدٌمغرافً من ارتكاب المجازر

لحاق إبادة والتهجٌر وشراء العقارات ومات الحٌاة عنها والتخٌٌر بٌن اإلوقطع مقو

بالجنسٌة التركٌة لٌسكن اهلها  نٌنهذه المناطق بالوالٌات التركٌة وتجنٌس المستوط

مخٌمات واشو كانً وتل السمن حٌث تضم هذه المخٌمات أكثر من عشرة آالف 

 مةنس

 مناطق  فًوالتغٌر الدٌمغرافً نسانٌة ومن أبرز جرائم الحرب وجرائم ضد اإل 

على مناطق  الممنهجة شمال وشرق سورٌا نتٌجة الهجمات التركٌة ومرتزقتها

تحت 9/10/2019 فً  سرى كانٌه وكري سبًفً و 2018فً عام عفرٌن 

والذي  والحصارستخدام السالح والعنف ابمسمٌات غصن الزٌتون ونبع السالم 

فهً  صلٌٌنحتى الٌوم والتً أدت إلى التهجٌر القسري للسكان اال الزال مستمراً 

ضرورة عسكرٌة تشكل عملٌات تشرٌد قسري مباشر بحق المدنٌٌن ال تبٌحه أي 

هالً على الهجرة القسرٌة نتٌجة السٌاسات الوحشٌة التً ها األفٌ والتً اجبر

لتركً ومرتزقتها كحصار هذه المناطق ومنع مارسها وٌمارسها قوات االحتالل ا

بادة الجماعٌة رتكاب المجازر وجرائم اإلا كافة اسباب الحٌاة عن سكانها و

ق النساء واألطفال خص بحالتً تمارسها بحق المدنٌٌن وباأل االنتهاكات الٌومٌةو

مم الوقت الذي كان ٌنبغً على األفً  غتصاب وخطف بهدف تهجٌرهم من قتل وا

  .ساسًمتحدة وموظفٌها القٌام بدورها األال

مم المتحدة للتحقٌق بشأن سورٌا المؤرخ فً على الرغم من صدور تقرٌر لجنة األو

ن ٌكون الجٌش أالذي وثق احتمالٌة صفحة و/  25/المؤلف من  15/9/2020

فً خطف الوطنً السوري المدعوم من تركٌا قد ارتكب جرائم حرب تتمثل 

غتصاب وقتل وتشوٌه عشرات المدنٌٌن والتعذٌب واال ةالقاسٌ الرهائن والمعاملة

وخالل القصف والهجمات الصاروخٌة لم جهزة المتفجرة الٌدوٌة الصنع بفعل األ

ف هذه االعتداءات نشهد أي تحرك جدي من قبل مجلس األمن واألمم المتحدة لوق

مٌثاق االمم  وفق ما ورد فًعادة األمور إلى نصابها إنتهاكات ووالممارسات واال

وما ٌنسجم مع مقاصد األمم المتحدة وفق ما نصت علٌه المادة  1945المتحدة لعام 

) حفظ السلم -1االولى من مٌثاق األمم المتحدة فً فقرتها االولى والثانٌة على :

واألمن الدولً ، وتحقٌقاً لهذه الغاٌة تتخذ الهٌئة التدابٌر المشتركة الفعالة لمنع 

هدد السلم وإلزالتها ، وتقمع أعمال العدوان وغٌرها من وجوه األسباب التً ت

اإلخالل بالسلم ، وتتذرع بالوسائل السلمٌة ، وفقا لمبادئ العدل والقانون الدولً ، 

) انماء  -2لحل المنازعات الدولٌة التً قد تؤدي الى اإلخالل بالسلم او تسوٌتها( 

العالقات الودٌة بٌن األمم على اساس احترام المبدأ الذي ٌقضً بالتسوٌة فً 



الحقوق بٌن الشعوب وبأن ٌكون لكل منها تقرٌر مصٌرها ، وكذلك أتخاذ التدابٌر 

 األخرى لتعزٌز السلم العام.(

 

  ومما تقدم فإننا نطالب األمم المتحدة ومجلس األمن بما ٌلً :

 

جرائم التهجٌر القسري تقوم بالتحقٌق فً قٌق دولٌة مختصة تشكٌل لجنة تح -

 كري سبً( ) عفرٌن ،سرى كانٌه،من قبل تركٌا فً المناطق المحتلة  المرتكبة

 

وري بإٌقاف عملٌات االستٌطان زام النظام التركً وفصائل الجٌش الوطنً السلا -

والبلدات والقرى  حتالل والتغٌر الدٌمغرافً التً ٌقوم بها فً المناطق والمدنواال

 التً ٌهجر سكانها

 

راضٌهم طق المحتلة واستعادة ممتلكاتهم وأضمان حق العودة لألهالً فً المنا -

      وبٌوتهم 

 

محاكمة النظام التركً والفصائل المسلحة التابعة لها على الجرائم التً ارتكبتها  -

مناطق شمال ن الكرد والعرب والسرٌان وغٌرهم من المكونات فً ٌبحق المدنٌ

جرٌمة التهجٌر القسري بهدف التغٌٌر الدٌمغرافً  الرتكابهم وشرق سورٌا

 نسانٌة تستوجب معاقبة مرتكب تلك الجرائماعتبارها جرائم حرب وجرائم ضد اإلب

 .وتقدٌمهم للعدالة

 

 

 

 

 

 



 

 إحصائية بأعداد المهجرين والنازحين

 في إقليم كردستان العراق الناجمة عن االحتالل التركي 

 )عمليتي غصن الزيتون ونبع السالم(

 

 شخص 252451العدد الكلي: -

 عائلة 79778عدد العائالت: 

 داخل و خارج المخيمات-التوزيع و النسب 

 %37-ٌعٌشون فً المخٌمات 94387

 %63-ٌعٌشون خارج المخٌمات 158064

 السوريين في العراق حسب المحافظات:توزيع الالجئين -

% من مجموع 90.50ما ٌعادل  -عائلة( 43122شخص ) 128505أربٌل: --1

 موزعٌن كالتالً-الالجئٌن السورٌن فً العراق

%  38,80ما ٌعادل -عائلة( 35916شخص ) 97956خارج المخٌمات: -أربٌل-

 من مجموع الالجئٌن

% من 4,66ما ٌعادل  –عائلة( 2658شخص ) 11770مخٌم دارشكران: -

 مجموع الالجئٌن

% من مجموع 3,22ما ٌعادل -عائلة(1994شخص ) 8128مخٌم قوشتبة: -

 الالجئٌن

% من 3,08ما ٌعادل  -عائلة(  1917شخص ) 7788مخٌم كوركوسك: -

 مجموع الالجئٌن

% من مجموع 1,13ما ٌعادل  –عائلة( 627شخص ) 2863مخٌم باسرمة: -

 الالجئٌن



% من 35,04ما ٌعادل -عائلة( 24478شخص ) 884477فظة دهوك: محا-2

 موزعٌن كالتالً: -مجموع الالجئٌن السورٌٌن فً العراق

% 13,41ما ٌعادل -عائلة( 11036شخص ) 33860دهوك خارج المخٌمات: -

 من مجموع الالجئٌن

% من مجموع 13,46ما ٌعادل -عائلة(8574شخص ) 33977: 1مخٌم دومٌز-

 الالجئٌن

% من مجموع 4,19ما ٌعادل -عائلة( 2552شخص ) 10574: 2خٌم دومٌزم-

 الالجئٌن

% من مجموع 3,54ما ٌعادل -عائلة( 2037شخص ) 8934مخٌم كوٌالن: -

 الالجئٌن

% من مجموع 0,44ما ٌعادل -عائلة(2037شخص ) 1102مخٌم آكري: -

 الالجئٌن

% من 12,81ما ٌعادل -عائلة( 10943شخص ) 32361محافظة السلٌمانٌة: -3

 موزعٌن كالتالً:-مجوع الالجئٌن

من  9,275ما ٌعادل -عائلة(8705شخص ) 23401السلمٌانٌة خارج المخٌمات: -

 مجموع الالجئٌن

 % من مجموع الالجئٌن3,54ما ٌعادل-عائلة( 2238شخص) 8940مخٌم عربد:-

مجموع % من 1,25ما ٌعادل-عائلة( 1245شخص ) 3158مواقع أخرى: -4

 الالجئٌن

احصائية بعدد النساء واألطفال المهجرين المتواجدين في مخيمات شمال شرق 

 سوريا:

(  155(  عدد االطفال )67(   عدد العائالت )258مخٌم نوروز : العدد الكلً )

 ( 88عدد النساء)

(   عدد النساء 1021(   عدد العائالت )5636مخٌم واش وكانً : العدد الكلً )

(2198) 

 (394(  عدد االطفال )131( عدد العائالت )600مخٌم تل السمن : العدد الكلً )



 (1349(     عدد النساء )1216مخٌم برخدان :  عدد االطفال )

 (1863(      عدد النساء )1338مخٌم سردم : عدد االطفال )

 (203(    عدد النساء )209مخٌم آفرٌن : عدد االطفال )

 (287(    عدد النساء )200)  مخٌم شهبا : عدد االطفال

 (121(       عدد النساء )157مخٌم فاكر : عدد االطفال )

 

 

 

 

 

      91/91/0101قامشلو 

 منظمة حقوق األنسان                                                            

 ومركز االبحاث وحماية حقوق المرأة                                                   

 


