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 : للتقرير المعدة الجهة -

 موضوعٌة كاستجابة تأسٌسها جاء والتً سورٌا فً اإلنسان حقوق عن المدافعة الحقوقٌة المنظمات من مجموعة

 المتمثلة اإلنسان لحقوق الفكرٌة المرجعٌة إلى استنادا   والدٌمقراطٌة والقانونٌة السلمٌة السبل كافة عبر للوقوؾ

 نوع أي من اعتداء أي ضد الصلة ذات الدولٌة والمعاهدات المواثٌق وكافة اإلنسان لحقوق العالمً اإلعالن فً

 .  صدرت جهة أي وعن الحقوق هذه على كان

 الجزٌرة فً اإلنسان حقوق منظمة . 

 الزور دٌر فً اإلنسان حقوق لجنة . 

 الفرات فً اإلنسان حقوق منظمة . 

 الرقة فً اإلنسان حقوق لجنة . 

 منبج فً اإلنسان حقوق لجنة . 

 المرأة فً سـورٌا . مركز األبحاث وحماٌة حقوق 

 

 : التقرير من الهدف -

 التً والصعوبات سورٌا شرق شمال فً المخٌمات داخل والالجئٌن النازحٌن أوضاع عن تقرٌر إعداد

 المتطلبات تأمٌن فً المخٌمات تلك إدارة تالقٌها التً الصعوبات كذلك المخٌمات تلك داخل الحٌاة فً ٌواجهونها

من حصار ونزاعات مسلحة  البالد بها مرت التً الصعبة الظروؾ وسط المخٌمات تلك لقاطنٌن األساسٌة

 .واحتالل خارجً 

 

 : المعلومات ومصادر المرجعيات -

 : حقوقٌٌن ونشطاء المدنٌة والمؤسسات الحقوقٌة المنظمات من مجموعة

 المنظمات أسماء : 

 . الجزٌرة فً اإلنسان حقوق منظمة -1

 . الزور دٌر فً اإلنسان حقوق لجنة -2

 . الفرات فً اإلنسان حقوق منظمة -3

 . الرقة فً اإلنسان حقوق لجنة -4

 . منبج فً اإلنسان حقوق لجنة -5

 مركز األبحاث وحماٌة حقوق المرأة  فً سورٌا . -6

 وقفة المرأة الحرة . -7
 

 المدنٌة المؤسسات أسماء : 

 . سورٌا شرق شمال فً المخٌمات إدارات -

 . المخٌمات سكان من عٌان شهود -
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  : عن اليوم العالمي لالجئين مقدمة:  أولا  -

 أول أقٌم العالم حول لالجئٌن مخصصة مناسبة وهً عام كل من/ يونيو/ حزيران 02 العالمً الالجئ ٌوم ٌصادؾ

 على الخمسٌن الذكرى بمناسبة وذلك/ 0222/ حزٌران/ 02/ فً مرة ألول العالم مستوى على الٌوم لهذا احتفال

 دٌسمبر فً رسمٌا   المتحدة لؤلمم العامة الجمعٌة قبل من إقراره تم وقد الالجئ بوضع المتعلقة 2952 اتفاقٌة

/0222. / 

 على الضوء وٌسلط وأحالمهم واحتٌاجاتهم الالجئ حقوق على الضوء العالمً الالجئ ٌوم ٌلقً:  اليوم هذا أهمية

 الصرعات من الفارٌن الالجئٌن أولئك محنة إلى العالم أنظار وتحوٌل الالجئٌن حٌاة وتحسٌن حماٌة أهمٌة

 . واالضطهاد المسلحة والنزاعات

 

 : الالجئٌن بوضع الخاصة 2952 اتفاقٌة بحسب

 انتمائه أو جنسٌته أو دٌنه أو عرقه بسبب لالضطهاد التعرض من ٌبرره ما له خوؾ بسبب اضطر من هو : الالجئ

 على الحفاظ أو حٌاته إلنقاذ شًء كل ورائه مخلفا   منطقته لمؽادرة السٌاسٌة آرائه بسبب أو معٌنة اجتماعٌة فئة إلى

 . بالده ؼٌر آخر بلد فً الحماٌة وطلب الدولٌة الحدود وعبور حرٌته

 معترؾ دولٌة حدودا ٌعبروا أن دون مناطقهم من الفرار على أجبروا الذٌن األشخاص هم: الداخلٌون النازحون بٌنما

 .  مصطنعة أو طبٌعٌة كوارث أو اإلنسان لحقوق انتهاكات أو مسلح صراع لتجنب بها

 

 : الداخلٌون النازحون وهؤالء -

 .  البالد من آخر جزء فً السالمة التماس فً الحق لهم -1

 . آخر بلد فً اللجوء والتماس بالدهم مؽادرة فً الحق لهم كما -2

 

 . اإلنسانٌة ضد جرٌمة والمائً الؽذائً بأمنهم ومحاربتهم إنسانً واجب والنازحٌن الالجئٌن حٌاة حماٌة -

 . ألنفسهم أفضل مستقبل بناء فً والنازحٌن الالجئٌن التعلٌم ٌساعد -

 .  واالضطهاد الحرب أهوال من الفارٌن والنازحٌن الالجئٌن أرواح ٌنقذ الطبً والدعم الصحٌة  الرعاٌة -

 

 الشعار ٌلقً حٌث(  ونتألق نتعافى معا  )  شعار العالمً الالجئ ٌوم بمناسبة 0202 لعام المتحدة األمم حددت وقد -

 ٌتجاوز الذٌن الالجئون كان حٌث العالم حول البشر من المالٌٌن بحٌاة أودت التً 29 كوفٌد جائحة على الضوء

 . منهم جزءا   ملٌون/ 72/ عددهم
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ا  -   :عن أوضاع النازيحن والالجئين السوريين خالل سنوات األزمة السورية  تقرير:  ثانيا
 

 عام وخالل اآلن أما نسمة ملٌون 00 ال تجاوزٌ السورٌٌن السكان عدد كان 0222 عام فً السوري النزاع قبل -
 من أكثر فإنه المتحدة األمم إحصائٌات وبحسب السوري النزاع بدء على سنة/ 22/ من أكثر مرور وبعد 0202
 العالم حول مختلفة دول وفً الجوار دول فً كالجئٌن إما وخرجوا مناطقهم ترك على ارؼموا قد السكان نصؾ
 بسبب وذلك السوري الشمال فً خاصة   سورٌا من متعددة مناطق فً داخلٌا   إنسان مالٌٌن سبع من أكثر شرد كذلك

 وهم وخارجها البالد داخل لشتاتل اضطرهم الذي األمر المدنٌٌن بحق اإلنسانٌة ضد وجرائم حرب جرائم ارتكاب
 من العدٌد وتضرر دمار كذلك والقتل لالضطهاد تعرضهم من الخوؾ بسبب لمناطقهم العودة على قادرٌن ؼٌر

 . معظمها على واالستٌالء منازلهم
 

 من المقدمة الجهود ضعؾ مع خاصة   السنة أٌام طٌلة الفصول اختالؾ مع ء  سو السورٌٌن النازحٌن أحوال تزداد -
 التموٌل انعدام مع للؽاٌة صعبة أوضاع من نازحٌنل مخٌمات بعض وتعانً البالد داخل الدولٌة المنظمات قبل

 والنازحٌن عام بشكل السورٌٌن معاناة من زادت التً األمور ومن منها العشوائٌة المخٌماتفً  خاصة والمساعدات
 اإلنسانٌة المعونة على الحصول من السورٌٌن حرم والذي البالد على المفروض االقتصادي الحصار خاص بشكل
 السكن على الحصول من وحرمانهم الئق معٌشً مستوى فً والحق والؽذاء الصحة فً همحق انتهاك مع خاصة
 عام حلول ومع الفقر خط تحت ٌعٌشون السورٌٌن من%  62 من أكثر بات السوري االقتصاد انهٌار معو  والتعلٌم
 المرتبطة االقتصادٌة األضرار بسبب الؽذائً األمن انعدام من ٌعانون سوري مالٌٌن 22 من أكثر فإنه 0202
 . عام بشكل البالد حركة شل والذي 29 كوفٌد جائحة بانتشار المرتبط االقتصادي والركود بالنزاع

 
 للسكان القسري بالنقل متمثلة اإلنسانٌة ضد وجرائم حرب لجرائم ضحاٌا هم سوري نازح مالٌٌن/ 7/ عن ٌزٌد ما -

 وانتهاك الحرب جرائم من العدٌد النزاع أطراؾ ارتكاب خالل من منازلهم ترك على إرؼامهم أو مناطقهم من
 ةالمستقبل الجهات من العدٌد كانت وقد اوخارجه البالد داخل الفرار إلى المالٌٌن دفع مما اإلنسانً الدولً القانون

 اللجوء على الفارٌن اضطر مما المشردٌن احتٌاجات تلبٌة على قادرة وؼٌر مجهزة ؼٌر وخارجها البالد داخل لهم
 من كثٌر وفً ومدمرة مهجورة ومدن قرى فً االنتشار أو مجهزة ؼٌر عشوائٌة تجمعات أو مكتظة مخٌمات إلى

 تفجٌرات لخطر حٌاتهم عرض مما المناطق تلك من المنسحبة المسلحة والجماعات القوى من مفخخة كانت األحٌان
 . الطوٌلة لفترات العراء فً النوم وكذلك واأللؽام النزاع لمخلفات

 
 المقدمة الخدمات وضعؾ التؽذٌة بسوء معروفة السورٌٌن والنازحٌن الالجئٌن تحوي التً المخٌمات معظم -

 الئق معٌشً ومستوى والتعلٌم والصحة والماء الؽذاء من الحرمان خاصة اإلنسان حقوق مجال فً والقصور
 عدٌدة مشاكل ٌتخلله صعب أمر البالد على المفروض الحصار ظل فً خاصة اإلنسانٌة المعونات على والحصول

 بإدخال خاللها من المسموح المعابر وقوع أو المساعدات لتقدٌمالسورٌة  الحكومة موافقة على الحصول منها
 لالئتالؾ التابعة المسلحة الجماعاتالجٌش التركً و  سٌطرة تحت وهً السورٌة التركٌة الحدود على المساعدات
 التً المعابر بحركة وٌتحكم المساعدات تلك وصول من السورٌة المناطق من العدٌد ٌحرم الذي المعارض السوري
 الحالة استمرار من الرؼم على 0522 القرار وفق 0202 تموز خالل واحد معبر إلى معابر/ 4/ من عددها انخفض
 وصول من السورٌٌن من كبٌر عدد حرمان فً كبٌر دور لها السٌاسٌة األجندات أن إال المتردٌة اإلنسانٌة

 . الجهات كافة من تام شبه حصار من تعانً التً سورٌا شرقو  شمال مناطق فً خاصة لهم اإلنسانٌة المساعدات
 

 
 
 
 
 



 

6 
 

 : سوريا شرق شمال في المخيمات داخل األوضاعثالثاا :  -
 

 المخٌمات من العدٌد إلى باإلضافةعشرات المخٌمات من منطقة شمال وشرق سورٌا بٌنها مخٌمات منظمة  -
 شمال فً واقعة وقرى مدن فً النازحٌن من كبٌر عدد انتشار عن ناهٌك المناطق من العدٌد فً المنتشرة العشوائٌة

 الفارٌن النازحٌن الستٌعاب الطالب من إخالئها تم مدارس عن عبارة وهً مكتظة إٌواء مراكز وداخل سورٌا شرق
 ؼصن عملٌتً بعد لها التابعة المسلحة والفصائل التركٌة الدولة سٌطرة تحت الواقعة المناطق من خاصة   الحرب من

 األصلٌة مناطقهم فً المدنٌٌن من اآلالؾ مئات نزوح إلى ألدت والتً 0229 عام السالم ونبع 0228 عام الزٌتون
 والجئٌن السوري الداخل فً مناطقهم من الفارٌن السورٌٌن النازحٌن من اآلالؾ بمئات المنطقة اكتظاظ عن ناهٌك

 والمعروفة والشام العراق فً اإلسالمٌة الدولة تنظٌم وعائالت عناصر هم مختلفة جنسٌات من أجانبو  عراقٌٌن
 وضعهم بٌان ٌتم أن إلى سورٌا شرق شمال فً مخٌمات فً نمحتجزو وهم اآلالؾ بعشرات عددهم وٌقدر بداعش
 . اإلنسانً و القانونً
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 : رابعاا : المخيمات في شمال وشرق سوريا -
 

 : وكاني واش مخيم -1
عام منذ شهر تشرٌن الثانً من  إنشاؤه تم الحسكة مدٌنة ؼرب كم 22 التوٌنة بلدة فً وكانً واش مخٌم ٌقع -

 والتً 9/22/0229 بتارٌخ السالم بنبع المعروفة العسكرٌة العملٌة رافقت التً النزوح موجة بعد وذلك 9102
 لالئتالؾ التابعة السوري الوطنً الجٌش مسمى تحت المعروفة المسلحة والفصائل التركٌة الدولة بها قامت

 222 بطول( سبً كري) أبٌض وتل( كانً سري) العٌن رأس مناطق خاللها احتلت ًوالت المعارض السوري
 مناطقهم من المدنٌٌن من اآلالؾ عشرات بنزوح تسبب مما السورٌة األراضً داخل إلى كم 20 وعرض كم

 باإلضافة النتشار داخل تلك المدن وأرٌافها  بهم المحٌطة والقرى المدنفً  إٌواء مراكز إلى للنزوح واضطروا
 مقدمة ذاتٌة وبجهود للؽاٌة صعبة إنسانٌة ظروؾ فً الحرب تلك من الفارٌن الستٌعاب مخٌمهذا ال إنشاء تم وقد
 من رسمً دعم أي دون محلٌة منظماتمن  المقدم الدعم وبعض سورٌا شرق شمال فً الذاتٌة اإلدارة من

مناطق تل تمر ,  على القصؾ استمرار بسبب المخٌم إلى الالجئٌن مفوضٌة أو اإلؼاثٌة الدولٌة المنظمات
زادن حركة النزوح  السوري الوطنً الجٌش وفصائل التركً الجٌش قبل من زركان وعٌن عٌسى و أرٌافها

 عن عبارة هً والتً اإلٌواء مراكز فتح إعادة إلى االضطرار وتم االستٌعاب على المخٌم قدرة فاق يذال األمر
 تتضمن عائلة/ 2529/ ٌضم إٌواء مركز/ 42/ تسجٌل تم حٌث وأرٌافها تمر وتل الحسكة مدٌنة فً مدارس

 المخٌمات خارج المضٌؾ المجتمع فً والموجودة النازحة  العائالت آالؾ وجود عن ناهٌك,  فرد/ 7420/
 مع همل عٌش مصدر توفر عدم مع المعٌشٌة األوضاع فً سوء من ٌعانون االقتصادٌة األزمة تفاقم ومع

 ومع االمكانٌات لمحدودٌة استٌعابهم على المنشأة المخٌمات قدرة وعدم المنازل إٌجارات فً الكبٌر االرتفاع
 سوء من زادت فائقة وإنسانٌة اقتصادٌة أزمة ٌعٌشون جعلهم المخٌمات بتلك رسمً اعتراؾ توفر عدم

 إدارة علً جمٌل الدٌن عالء أكده ما وهذه ممتلكاتهم على واالستٌالء النزوح بسبب أصال   المتأزمة أوضاعهم
 ٌقارب ما ٌحويؼٌر قادر على استقبال المزٌد من النازحٌن فهو  المخٌم أن أكد حٌث وكانً واش مخٌم مجلس

 من مكون والمخٌم طفل/ 7492/ بٌنهم واألطفال النساء من جلهم عائلة/ 0278/ ٌعادل ما أي فرد/ 24.724/
 كل وداخل كومٌنات خمس إلى أربع من مقسم قطاع وكل قطاعات خمس من مكون فٌز وكل  A-B-C فٌزات
 إذ المتوفرة الخٌم عدد فً نقص من ٌعانون وهم أفراد 8إلى  7 من تحوي خٌمة وكل تقرٌبا   عائلة/ 02/ كومٌن
 . لهم مستقلة خٌمة توفٌر على قادرٌن ؼٌر وهم أخرى عوائل مع ٌعٌشون واألفراد العوائل من كبٌر عدد ٌوجد

 
ألنها  السرٌع لالحتراق قابلة وهً والشتاء الصٌؾ فً خاصة القاسٌة المناخٌة الظروؾ من همٌتق ال الخٌم كتلو -

 سرٌعة مادة وهً بالكاز تعمل التً المدافئ استخدام أثناء الشتاء فصل فً خاصةمصنوعة من الناٌلون 
 ومع الصٌؾ فصل فً أما بلٌؽة بحروق مواطنٌن إصابة إلى أدى لخٌم حرق حاالت عدة ظهرت وقد االشتعال
 وعدم الحرارة درجات ارتفاع ومع الٌوم فً واحدة ساعة سوى تتوفر ال قد التً للكهرباء التام شبه االنقطاع
 ضونٌق وهم الخٌم داخل المرتفعة الحرارة تحمل على القدرة عدم من المواطنون ٌعانً تبرٌد وسٌلة أي وجود
 فقدان إلى باإلضافة الرطوبة بعض على للحصول الظل فٌه ٌتوفر مكان فً ٌجلسون الخٌم خارج أوقاتهم ممعظ
 ارتفاع بسبب قلبٌة بنوبة أصٌبت امرأة حالة توثٌق تم وقد الحرارة درجة ارتفاع نتٌجة لحٌاتهم األفراد من عدد

 . الخٌمة داخل الحرارة درجة ارتفاع بسبب لحٌاته رضٌع طفل فقدان إلى باإلضافة حٌاتها وفقدت الحرارة درجة
 

 صالحة وؼٌر مالحة مٌاه وهً الصهارٌج طرٌق عن تأتً المتوفرة المٌاهف المٌاه فً نقص من المخٌم ٌعانً -
 وقد للشرب المٌاه تلك استخدام نتٌجة واسهاالت بطن وآالم وتسمم استفراغ كثٌرة حاالت ظهرت وقد للشرب

 من تعانً وباتت المنطقة فً نسمة ملٌون من أكثر تؽذي التً علوك محطة لمٌاه تركٌا قطع بعد سوء   األمر داازد
 . خانقة مٌاه نقص أزمة

 
 من كبٌر عدد أن وهً المخٌم داخل ٌعانون منها أخرى مشكلة ثمةكذلك أكد اإلداري عالء الدٌن علً بأنه  -

 سورٌا وقوات التركً الجٌش بٌن التماس خطوط على أي الجبهة خط قرب الواقعة القرى من هم المخٌم سكان
 لتفقدها ألخرى فترة من منازلهم بزٌارة ٌقومون وهم ألخرى فترة من للقصؾ مناطقهم وتتعرض الدٌمقراطٌة
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 منازلهم على االستٌالء تم قد نازحون وثمة محدودة االستٌعاب على المخٌم وقدرة أحد لهم ٌتعرض أن دون
 عودتهم حال فً بالقتل تهدٌدهم بسبب نهائٌا   إلٌها العودة على ادرٌنق ؼٌر وهم أبٌض وتل العٌن رأس مدن داخل
 داخل بالبقاء استحقاقا   أكثر وهم المخٌم خارج مأوى دون بقوا قد األشخاص وهؤالء لالنتهاكات تعرضهم أو

 المساعدة على بالحصول أحقٌتهم رؼم المخٌم دخول من حرمهم قد لهم مكان توفر عدم لكن ؼٌرهم من المخٌم
 وكثٌر المتزاٌدة اإلٌجارات ودفع المعٌشة أعباء تحمل على قدرتهم وعدم االقتصادٌة األوضاع تردي مع خاصة  
 . العراء فً بالبقاء مهدد منهم

 
 األحمر الهالل ٌقدمه ما على والمقتصرة المتوفرة الطبٌة الخدمات قلة مع صعبة المخٌم داخل الصحٌة األوضاع -

 إلى تحوٌلها ٌتم متخصص عالج تتطلب التً والحاالت المتوفرة األدوٌة فً شدٌد نقص وسط الكردي
 . تمر بتل مستوصؾ

 
 تدرٌسٌة ساعة تقدم ؼرؾ ستة م مؤلفة المخٌم داخل واحدة مدرسة على ٌقتصر المخٌم داخل التعلٌمً الوضع -

 من والحرمان مهدد ومستقبلهم المخٌم داخل جدا   كبٌر األطفال وعدد مجمعة صفوؾ فً الٌوم فً فقط واحدة
 . لهم بالنسبة أساسٌة مشكلة ٌشكل التعلٌم

 
 مع خاصة   الصعوبة فً ؼاٌة ومعٌشٌة صحٌة أوضاع من المرأة تعانً:  المخٌم داخل المرأة لواقع بالنسبة أما -

 فهً المنطقة اجتٌاح أثناء تلقتها التً النفسٌة الصدمة وبعد تعٌشه كانت الذي رارواالستق واألمان المسكن فقدان
 من الخوؾ خاصة المخٌمات داخل الوضع مع التأقلم على قادرة ؼٌر الزالت سٌئة نفسٌة آثار من تعانً الزالت
 واللواتً القاصرات الفتٌات خاصة وألطفالها لها خصوصٌة توفر وعدم المخٌمات داخل العشوائٌة الحٌاة حالة
 من التخلص أو األمان من نوع لتوفٌر المبكر الزواج إلى ٌلجأ ذوٌهن   لذا الجنسً والعنؾ للتحرش عرضة ن  ه

 إضافٌة مشاكل ٌولد مما امرأة من أكثر من متزوج لشخص أو آخر لقاصر تزوٌجها عبر الفتاة تلك مسؤولٌة
/ 22.222/ من أكثر ثمة أنه المخٌم داخل المرأة لجنة عضو وهً محمد أمٌنة ذكرت وقد,  معاناتها من تزٌد
 سوء من ٌعانٌن وهن الصعبة المناخٌة الظروؾ همتقٌ ال الناٌلون من مصنوعة خٌم فً شنٌع المخٌم داخل امرأة
 دوما   ٌسعى الذي األسرة رب قبل من علٌهن التسلط من ٌعانٌن كذلك المقدمة الطبٌة والخدمات الصحٌة الحالة
 ما أو ٌعٌشونها التً الظروؾ أبدا   ٌراعون وال علٌها نشأوا وعادات لمعتقدات وفقا   امرأة من أكثر من للزواج
 والنضج التوعٌة عبر المشاكل تلك معالجة المرأة لجنة وتحاول وحٌاتهم لعوائلهم صعوبات من األمر به ٌتسبب

 نسوٌة منظمات تلك التوعٌة حمالت فً وٌساعد كثٌرة التجاوزات لكن للمرأة العنؾ من الحماٌة توفٌر ومحاولة
 .واقتصادٌا   نفسٌا   وتمكٌنها المرأة لمساعدة نفسٌة وتوعوٌة مهنٌة تدرٌبٌة دورات تقدم التً المرأة وقفة منها نذكر
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 : العين رأس مخيم -2
 بعد نزحوا والذٌن أبٌض وتل العٌن رأس مدٌنة من نازحٌن ٌحوي وهو 8/9/0202 بتارٌخ المخٌم هذا تأسـس -

 السالم نبع عملٌة فً السوري الوطنً بالجٌش المسماة المسلحة الفصائل مع بالتعاون للمدٌنتٌن التركً القصؾ
 فإن عٌسى وعٌن وزركان تمر تل ألرٌاؾ الفصائل لتلك المتكررة للهجمات ونتٌجة 9/22/0229 بتارٌخ
 االستٌالء تم التً لمنازلهم العودة من المذكورة المدن سكان إمكانٌة عدم ومع القرى تلك فً مستمرا   بقً النزوح
 اإلدارة اضطر مما الوافدٌن استٌعاب على قادرة تعد لم التً المخٌمات إلى للجوء النازحون اضطر فقد علٌها
 داوي شٌخموس باسم والمعروؾ المخٌم إدارة وبحسب حالٌا   ٌحوي والذي كانً سري مخٌم إنشاء إلى الذاتٌة

 . خٌمة/ 0642/ المخٌم داخل الخٌم وعدد فرد/ 22222/ تتضمن عائلة/ 0262/
 

 وكل المخٌم إلنشاء األرض من دونم/ 285/ قدمت التً الذاتٌة اإلدارة من بجهود منظم بشكل إنشاؤه تم المخٌم -
 عبر تصل التً المٌاه وكمٌة الكهرباء إلى ٌفتقر لكنه االسمنت من مصنوعصؽٌر  بمطبخ مرفقة خٌمة

 وإسهال تسمم بحاالت تسبب وقد للشرب صالحة ؼٌر مٌاه وهً العائلة احتٌاجات تكفً وال جدا   قلٌلة الصهارٌج
 أشهر تسعة بعمر رضٌع أحدهما حٌاتهما طفلٌن فقد تبرٌد وسٌلة أي توفر وعدم المرتفعة الحرارة ونتٌجة
 ؼٌر المخٌم سكان ؼالبٌة لكن خاصة كهرباء مولدات لنفسها أمنت العوائل بعض سنة/ 20/ بعمر واآلخر
 . الكهرباء من محرومون وهم المولدة توفٌر على قادرٌن

 
 أن العٌن رأس مخٌم لمجلس إداري وهو الخضر نبٌل ذكر المخٌم داخل والخدمً الصحً للوضع بالنسبة أما -

فإن  األمراض انتشار ومع الصحً القطاع فً خاصة   األساسٌة والحاجات الخدمات من للكثٌر ٌفتقر المخٌم

 كذلك,  المخٌم داخل الكردي األحمر الهالل ٌقدمها التً االسعافٌة الخدمات بعض على قتصرالخدمة الصحٌة ت
 الترفٌهٌة النشاطات وبعض الٌوم فً واحدة ساعة لمدة التعلٌم تقدم واحدة مدرسة على ٌقتصر التعلٌم بأن ذكر

 شهدوه الذي المفاجئ القصؾ نتٌجة صدمة من وعانوا الحرب رهاب من منهم كبٌر عدد ٌعانً الذٌن لؤلطفال
 .واأللعاب العنٌفة  العنؾ إلى مٌال منهم كبٌر وعدد مستمر نفسً لدعم بحاجة وهم المدٌنة فً
 

 من والخوؾ واالستقرار األمان فقدان نتٌجة المخٌم داخل كبٌر نفسً ضؽط من تعانً ًهف المرأة لوضع بالنسبة -
 شروط من ألنه خٌمة دون بقٌن أزواجهن أو أهلهن فقدن اللواتً النساء من كبٌر عدد جدٌد متكرر نزوح

 للوقوع ٌدفعها مما مستقلة خٌمة على الحصول هاٌمكن ال بمفردها وهً عائلة لها تكون أن خٌمة على الحصول
 متزوج شخص من للزواج ضطرت أو خٌمهم ضمن أخرى عوائل مع تعٌش كأن أكبر أذى لها تسبب مشاكل فً

 . الجسدي لعنؾل وحتى للضؽط وتتعرض
 

 العدد لكن الحاالت تلك مثل إلٌقاؾ التوعٌة حمالت رؼم المخٌم داخل كبٌر بشكل تتكرر القاصر زواج حاالت -
 . صعبة األمور هذه متابعة ٌجعل المخٌم داخل لؤلفراد الكبٌر

 . ممتلكاتهم وإعادة االحتالل حالة وإنهاء منازلهم إلى العودة المخٌم لسكان األساسً المطلب -
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 : الهول مخيم -3

 . الهول بلدة جنوبً كم 0 الهول بلدة عن وٌبعد , الحسكة مدٌنة شرقً كم 45 بعد على ٌقع : المكان -

 

 : المخيم قاطني عدد -

 العوائل الشخاص الفئة

 5625 02502 السوريين

 4060 92245 العراقيين

 0633 4932 الجانب

 02043 55535 المجموع

 

 . أشخاص 6 خٌمة كل فً األشخاص عدد متوسط -

 . امرأة/ 25452/ ال ٌقارب النساء عدد بٌنما  – طفل/ 22002/  قرابة المخٌم فً األطفال عدد -

 . أرملة( 957)ال ٌقارب المخٌم فً األرامل عدد -

 ( .7+2+0+2) وهً للعراقٌٌن فٌزات اربع فٌزات( 8)  الى الهول مخٌم ٌنقسم -

 وهً انكسات الى ومقسم بالمهاجرات خاص قسم وهناك( 8+6+5+4) للسورٌٌن فٌزات وأربع

 . خٌمة( 04) فٌه كومٌن كل وكومٌنات قطاعات الى مقسم فٌز وكل( 2+0+2+4+5)

 

 :    الهول مخيم في فيز كل في الكومينات عدد -

                           

 الكومينات عدد الفيز

 80 الول

 02 الثاني

 59 الثالث

 78 الرابع

 227 الخامس

 57 السادس

 62 السابع

 62 الثامن

 7 0انكس

 7 0انكس

 50 9انكس

 22 6انكس

 9 5انكس

 608 المجموع
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 : قسم كل في الخيم عدد -

 خيمة الفيز

 0759 الول

 2229 الثاني

 2976 الثالث

 2450 الرابع

 0246 الخامس

 852 السادس

 604 السابع

 822 الثامن

 204 0انكس

 022 0انكس

 2495 9انكس

 057 6انكس

 098 5 انكس

 

 انتشار هناك تكون الشتاء فصل ففً وفصلٌة موسمٌة أمراض هً األمراض أؼلب : المنتشرة األمراض -

 ذلك شابه وما اإلسهال حاالت تكثر الصٌؾ فصل وفً والحمى البطن واالم  والزكام الرشحة مثل لؤلمراض

 . المعدٌة أمراض الى باإلضافة

( 20) منهم مات و  حالة( 206)  تعافى المخٌم فً حالة( 257)  البداٌة منذ الهول مخٌم فً 29 كوفٌد حاالت -

 . نشطة حالة( 29) اآلن وهناك حالة

 

 وبذلك متزوجة تكون سنة عشر والثمان سنة عشر األربع سن بٌن البالؽات أؼلب:  القاصرات لزواج بالنسبة -

 . قاصرة( 0028) ال ٌقارب أعدادهم تتكون

 

 . حالة( 226) العام بداٌة منذ الوفٌات عدد بلػ : الوفيات عدد -

 . والدة حالة( 222) العام بداٌة منذ المخٌم فً الوالدات عدد بلػ : الولدات عدد -

 بسبب كانت االسباب وأؼلب لالحتراق خٌمة( 025)  ال  ٌقارب ما تعرضت العام بداٌة منذ : الحتراق حالت -

 . بالنار األطفال عبث او الخٌمة داخل الطبخ فً الكاز ببور استخدام

 
 : المخيم احتياجات -
 . واالختصاصات واألدوٌة الطبٌة النقاط زٌادة الى الحاجة -
 . المخٌم فً األطفال رعاٌة ومراكز المدارس عدد زٌادة الى الحاجة -
 اإلنارة أعمدة وصٌانة صحً صرؾ شبكة إنشاء كامل بشكل التحتٌة البنٌة وصٌانة الطرق ترمٌم الى الحاجة -

 . والمطابخ الطرقات فً الشمسٌة الطاقة على تعمل التً واإلضاءة
 . المائً للموضوع بالنسبة الذاتً االكفاء أجل من ومضخات تحلٌة محطات إنشاء الى الحاجة -
 . المناسب الوقت فً التوزٌعات وإجراء الشهرٌة الؽذائٌة السالت فً تنوع إجراء الى الحاجة -
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 . الهول بمخٌم خاص فرن إنشاء الى الحاجة -
 . المنظمات وخروج دخول عملٌة تسهٌل أجل من المخٌم بوابات عدد زٌادة الى الحاجة -

 
 : المدنية اإلدارة تواجه التي الصعوبات -
 اإلدارة الى العودة دون التجاوزات من بالعدٌد والقٌام المخٌم فً العاملة االمنٌة الجهات جانب من التنسٌق سوء -

 . الهول المخٌم المدنٌة
 األمنٌة والجهات الحواجز قبل من التفتٌش عملٌات فً التأخر بسبب وذلك المخٌم الى المٌاه اٌصال صعوبة -

 من كمٌات بأخذ الواجز قٌام على ناهٌك , المطلوبة المٌاه كمٌات إدخال عدم الى ٌؤدي مما عدٌدة ولساعات
 . للمخٌم المخصصة المٌاه

 . المخٌم فً بالحروق خاصة مراكز ٌوجد ال كونه الحروق حاالت مع التعامل فً الصعوبة -
 قلة الى باإلضافة الخدمات فً حاد نقص من تعانً العزل منطقة كون 29 كوفٌد مع التعامل عملٌة فً الصعوبة -

 .  اللقاح
 

 : الهول مخيم منأ إدارة -
 ما ٌقارب المخٌم داخل المدنٌٌن من اآلالؾ عشرات تجمع بسبب مستقر ؼٌر المخٌم داخل األمنً الوضع -

 داخل المشاكل مختلفة أجنبٌة جنسٌة/ 52/ من أكثر من وأجانب وسورٌٌن عراقٌٌن بٌنهم مدنً/ 62.222/
 الدولة تنظٌم عناصر عوائل من فمعظمهم بها ٌؤمنون التً المتطرفة االٌدٌولوجٌا بسبب مستمرة المخٌم

 القائم المتطرؾ الدٌنً بالفكر أطفالهم عقول بتؽذٌة وٌقوم واألطفال النساء من وهم داعش بـ المعروفة اإلسالمٌة
 وقد الفكر ذلك عن االبتعاد ٌحاول من أو معتقداتهم فً ٌخالفهم من كل اتجاه العدائً والسلوك والعنؾ القتل على

 فخالل المخٌم داخل بالحسبة أنفسهم ٌسمون من ٌرتكبها المخٌم داخل الفاعل مجهولة كثٌرة قتل حاالت ظهرت
 شخصٌن إلى باإلضافة سنة/ 26/ بعمر ذكر وطفل امرأة/ 22/ بٌنهم قتل حالة/ 57/ حوالً وقعت 0202 عام
 داخل األمن قوى من وهم)األساٌش محاولة وعند الحً بالرصاص تم قتلهم المخٌم داخل المدنً المجلس فً

 . معه كانت ٌدوٌة بقنبلة نفسه بتفجٌر قام القاتل ؾٌبتوق( المخٌم
 

 تعرضت كذلك,  المصٌر نفس ٌلقوا أن خشٌة المخٌم داخل المحلٌة المجالس عمل تجمد الحٌن ذلك ومنذ -
 األشخاص من العدٌد ٌتعرض كما,  للقتل المخٌم داخل العاملة اإلنسانٌة المنظمات لدى تعمالن كانتا موظفتٌن

لتنفٌذ عملٌات  لمخٌما داخل التنظٌم عناصر مع بالتنسٌق تقومالخالٌا النائمة خارج المخٌم  المخٌم جراخ للقتل
 المخٌم فً الداخلً األمن قوى قامت القتل حاالت ازدٌاد وبسبب المخٌم داخل لدٌهم المتوفرة الهواتؾ عبرالقتل 

 09/0/0202 تارٌخ من بدأت المخٌم داخل أمنٌة بحملة قسد من وقوات الدولً التحالؾ قوات مع وبالتعاون
 وبصمات أسماء فٌها أخذوا المخٌم لسكان بٌومترٌةإحصاء  حملة بإجراء فٌها قاموا 6/2/0202 تارٌخ ولؽاٌة
 . المخٌم سكان جمٌع وصور

 

 التً نائمةال خالٌاال من هم شخص/ 282/ توقٌؾ تم التفتٌش حملة أثناء المخٌم داخل النائمة الخالٌا ولكشؾ -
 والمعلومات بالسالح تمدهم المخٌم خارج شبكة مع ومنسقة مرتبطة شبكة وهم المخٌم داخل قتل بعملٌات قامت
 الصحً الصرؾ حفرة فً ومرمٌٌن الرأس ومفصولً مقتولٌن ورجل امرأة جثة على العثور تم الحملة وأثناء
 امرأتٌن جثة على العثور إلى باإلضافة متفسخة والجثث الشهر قرابة مقتلهم على مضى قد كان المخٌم داخل

 معهم للتحقٌق المخٌم خارج التوقٌؾ مراكز إلى الموقوفٌن تحوٌل تم وقد الخٌم داخل ومدفونتٌن مقتولتٌن
 التكفٌر أو دعارة أخالقٌة ال وحاالت سرقة حاالت بسبب ٌرتكب كان القتل فإن الموقوفٌن اعترافات وبحسب
 بحسب لهم معلومات ونقل الداخلً األمن قوى مع التعامل حتى أو المتطرؾ الدٌنً الفكر عن االبتعاد بسبب
 . للصوت كاتمة أسلحة بٌنها أسلحةو  حدٌد وقطع حادة أدوات القتل فً المستخدمة واألدوات أقوالهم
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 بعمر طفل بٌنهم أشخاص/ 22/ قتل الحملة فبعد تنتهً لم نهالك القتل حاالت عدد قل األمنٌة الحملة تلك بعد -
 أطفال الخالفة أشبال ٌسمونهم ما بٌد األمنٌة الحملة بعد تنفذ بدأت تلك القتل وحاالت نساء وثالث سنة/ 26/

 . القتل على تدربوا سنة 27 -26 بعمر
 

 عناصر قبل من للمحاسبة التعرض خشٌة شكوى ٌقدم قلٌل عدد كثٌرة سرقة حاالت المخٌم داخل ٌنتشر كذلك -
 . المسروقات وإعادة التهدٌد عبر المسألة بحل وٌقومون الحسبة

 
 قوى طرٌق عن تحل قتل أو جسدي ألذى تتحول لم ما بٌنهم فٌما بحلها ٌقومون للخالفات بالنسبة األمر كذلك -

 . المخٌم فً األمن
 

,  قاصر فتاة بٌنهم نساء بحق اؼتصاب حاالت/ 2/ تسجٌل تم حٌث المخٌم داخل ٌتكرر النساء على االعتداء -
 . الخاصة االحتٌاجات ذوي من لفتاة اؼتصاب حالة تسجٌل تم كذلك

 
 أو للتداوي الخروج حال فً المخٌم داخل كفٌل طلب بشروط مقٌد أمر هو المخٌم من والدخول للخروج بالنسبة -

 . المخٌم خارج حاجة قضاء
 

 والذي المهربٌن محاسبة ٌتم ضبطها ٌتم التً والحاالت ضبطها ٌصعب المخٌم خارج إلى كثٌرة التهرٌب حاالت -
 من ؼٌرها أو صهرٌج عبر المخٌم داخل ٌعملون الذٌن اإلنسانٌة اإلؼاثٌة المنظمات عمال من هم بمعظمهم
 حٌاة تعرض الحاالت وتلك كشفها ٌمكن ال حاالت ثمة التهرٌب لكشؾ حساسة أجهزة توفر عدم ونتٌجة الوسائل
 مكان فً عنهم األكسجٌن قطع نتٌجة للخطر معرضة حٌاتهم تصبح الذٌن األطفال خاصة   للخطر المدنٌٌن
 .  القوٌة الوقود رائحة أو المرتفعة الحرارة بسبب أو االختباء

 
 مع االتفاق تم للعراقٌٌن بالنسبة أخرى إلى فترة من مستمرة فهً المخٌم ومؽادرة الخروج برحالت ٌتعلق فٌما -

 العراقٌة السلطات موافقة بعد فقط عائلة 49 ل رحلة تسٌٌر تم عائلة 522 ل رحالت بتسٌٌر العراقً الجانب
 مازال والتنسٌق داعش اإلسالمٌة الدولة تنظٌم عوائل هم العوائل معظم ألن لفترة الرحالت تلك أوقفوا لكنهم
 . الرحالت باقً لتسٌٌر مستمر

 
 مواعٌد بحسب ألخرى ةفتر من مستمرة فهًوأرٌافها  منبج,  الزور دٌر,  الرقة مناطق فً للسورٌٌن بالنسبة أما -

  . محددة وجداول
 

 قلٌل فترحٌلهم األجانب أما بخصوصهم رحالت أي تسٌٌر ٌتم لم اإلدارة سٌطرة خارج مناطق من السورٌون -
 وأطفال نساء لتسلٌم معهم والتنسٌق الذاتٌة اإلدارة فً الخارجٌة هٌئة من بالطلب دولهم سفارات بقٌام ومرهون

 روسٌا,  أوزبكستان) من بلدان أطفال/ 222/ و امرأة 04 تسلٌم تم 0202 عام خالل مختلفة جنسٌات من
 . بلدانهم من ممثلٌن إلى (وفرنسا كندا,  االتحادٌة

 
 :  األمنية الحملة نتائج -
 . المخٌم قاطنً وحماٌة الهول مخٌم الى واألمان األمن إعادة -
 الجرائم تلك تشكله وما المخٌم فً الوضع حٌال قلقة كانت أن بعد المنظمات ومشارٌع ومخططات عمل استمرار -

 . ونشاطها المنظمات عمل على
 . الهول مخٌم داخل الجرائم ارتكبوا ممن الدولة تنظٌم خالٌا من العدٌد على القبض إلقاء -
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 : العريـشة مخيم -4
أؼلبٌة سكان المخٌم من منطقة دٌر الزور وأرٌافها  الحسكة جنوب كم 22 وٌقع 0227 عام منذ منشأ مخٌم هو -

 العوائل عدد,  نازح 24.222 تقرٌبا   المخٌم فً النازحٌن عدد العرٌشة مخٌم فً العالقات مكتب مسؤول وبحسب
 . لهم خٌمتان نتأم أشخاص ثمانٌة وفوق المفوضٌة حسب أشخاص سبعة خٌمة كل فً عائلة 0.622

 
 فً كومٌن/ 225/ لدٌهم,  خٌمة 22-02 كومٌن كل وفً الكومٌنات من عدد قطاع كل فً قطاعات سبع لدٌهم -

 أكثر هو للخٌم اإلجمالً العدد,  والكومٌنات القطاعات ورؤساء المجلس رئٌس من ٌتكون المخٌم ومجلس المخٌم
 . خٌمة 2.522 من
 

 وإذا سلمٌا   حلها ٌتم عائلتٌن بٌن مشكلة حدوث حال وفً حالة أيتظهر  لم:  المخٌم فً الموثقة االنتهاك حاالت -
 . حلها ٌتم المحكمة وفً العامة للنٌابة وتحوٌلها الشكاوي لمكتب تحوٌلهم ٌتم أو ساٌشلؤل تحول ُتحل لم
 

 فترة ازدادت منذ مدة جرب حالة وانتشرت فترة كل  المبٌدات برش تقوم المنظمات المنتشرة لؤلمراض بالنسبة -
 . العدد نقص ثم

 جمٌع توقٌؾ وهو للخٌم الرابع بالسٌنارٌو قامت إدارة المخٌم شهرٌن حوالً من كورونا لحاالت بالنسبة -
 ارتفاع بسبب ف عالة كانت هً(  الؽذاء – الماء)  اإلؼاثٌة أي للحٌاة المنقذة المنظمات فقط للمنظمات النشاطات
 وهناك الحاالت انخفضت اآلن أما بالكورونا إصابة حالة/ 62/ من أكثر العدد إجمالً وحالٌا   كورونا حاالت
 . بالكورونا للمصابٌن عزل خٌمة وهناك بهم مشتبه وستة فقط حاالت أربع

 
 اإلدارة تبلٌػ فٌه ٌتم ال موضوع وهو كثٌرة وحاالت كبٌرة معاناة وهناك المخٌمات بكل منتشر:  القاصر زواج -

 بالنسبة أما,  الزواج أوراق بتنظٌم ٌقومون بعدها 28 الـ سن الفتاة بلوغ حتى إخفاؤه وٌتم الزواج حصول بعد إال
 خٌمال تؽٌٌر ٌتم لم سنتٌن حتى ونصؾ سنة منذ حٌث بدٌلة وخٌموالتدفئة  التبرٌد وسائل هً المخٌم الحتٌاجات

 .أن ٌتم التؽٌٌر كل سنة  ٌجب أنه العلم مع
 . المخٌم داخل الطبٌعً الحد ضمن المخٌم فً الوفٌات حاالت -
 . هناك إلى الموقوفٌن نقل ٌتم حٌث الهول إلى الملؾ تحوٌل ٌتم سرقة أو اعتداء حدوث حال فً -
 الفتاة بتزوٌج الدعوة حل وٌتم عشائرٌة المجتمعات ألن عنها التبلٌػ ٌتم ال فأنه االؼتصاب بحاالت ٌخص فٌما أما -

 . المخٌم إلدارة العودة دون لمؽتصبها
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 : روج مخيم -5
 04/6/0225 بتارٌخ إنشاؤه وتم سورٌا شرق شمال دٌرٌك منطقة رٌؾ فً روج مخٌم ٌقع -
 ٌقارب وعددهم السورٌٌن والنازحٌن العراقٌٌن الالجئٌن من وهم فردا   0942 تتضمن عائلة822 المخٌم ٌحوي -

 عام منذ المخٌم دخلن( داعش) اإلسالمٌة الدولة تنظٌم عوائل من وهن  مختلفة جنسٌات من والباقً عائلة 222
 . طفل 2522 حوالً األطفال عدد و 0227

 
 مدرسة ثمة المخٌم داخل لؤلطفال ودعم وطبٌة صحٌة خدمات محلٌة منظمات عدة تقدمبحسب إدارة المخٌم  -

 منظمات عدة المخٌم داخل واحد مٌدانً مشفى ثمة و المذكورة المنظمات احدى تدعمه المخٌم داخل واحدة
 . للنساء الصحً والتثقٌؾ المهنً والتدرٌب والتمكٌن النفسً الدعم تقدم نسوٌة

 
 نقص ٌوجد كما الصحٌة الناحٌة من خاصة الخدمات فً نقص ٌوجد المخٌم إدارة بحسب بالخدمات ٌتعلق فٌما -

 اسعاؾ وسٌارة جدٌدة طبٌة نقطة إلى بحاجة المخٌم فإن المخٌم مساحة توسٌع وبسبب المقدمة األدوٌة كمٌة فً
 . إضافٌة

 
 أي ٌوجد ال الجراحٌة بالعملٌات ٌتعلق فٌما أما متابعتها الصعب من السرطان مثل المزمنة األمراض حاالت -

 . الناحٌة هذه من الدعم تقدم منظمة
 المواسم فً واأللبسة والتدفئة التبرٌد وسائل بتقدٌم ٌتعلق فٌما خاصة   ٌتأخر المنظمات قبل من االحتٌاجات تقدٌم -

 . ورشها الحشرٌة المبٌدات تقدٌم فً التأخٌر عن ناهٌك المختلفة
 

 . الجوٌة األحوال سوء نتٌجة القدٌمة الخٌم له تتعرض الذي التلؾ بسبب جدٌدة لخٌم حاجة ثمة كذلك -
 فال 28ال فوق هم من أما طبٌة مساعدات لهم ٌقدم سنة 28ال سن دون هم من الخاصة االحتٌاجات لذوي بالنسبة -

 . مساعدات أي لهم تقدم
 فً المٌاه إٌصال فً تأخر ثمة أحٌانا   ولكن متوفرة أٌضا   الصحً الصرؾ وشبكة المخٌم فً متوفرة الكهرباء -

 . الشبكات بعض
 داخل قتل أو عنؾ حاالت ٌوجد وال معالجتها ٌتم مشاكل وجود حال فً المخٌم داخل مستقر األمنً الوضع -

 . المخٌم
 

 . عنٌفٌن ؼٌر وهم ذلك عن ٌعلنون ال لكنهم فكرٌا   متشددٌن أفراد ثمة -
 حال فً له أمنٌة دراسة إجراء بعد الجنسٌة سوري كان حال فً الفرد ذوي بكفالة ٌتم المخٌم من الخروج حاالت -

 طرٌق عن بلدانهم سفارات إلى ٌتم فتسلٌمهم األجانب أما لذوٌه تسلٌمه ٌتم أمنٌة مشاكل فً تورطه عدم ثبات
 . معهم التنسٌق بعد الذاتٌة اإلدارة فً الخارجٌة هٌئة

 
 من خاصة   المستقبل فً لمصٌرهن معرفتهن عدم بسبب نفسٌة ضؽوطات من ٌعانون النساء من كبٌر عدد ثمة -

 . األجانب من استالمها بالدها ترفض
 

 قد وخروجهم فٌه لهم األمان لتوفر الحالً الوقت فً المخٌم فً البقاء ٌفضل المخٌم داخل السورٌٌن من بقً من -
 . منها نزحوا التً المناطق فً للخطر ٌعرضهم
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 : نـــوروز مخيم -6
 من فروا الذٌن اإلٌزٌدٌٌن الستقبال 0224 عام المخٌم وتأسس( دٌرٌك) المالكٌة مدٌنة فً نوروز مخٌم ٌقع -

 العراق من اإلسالمٌة الدولة تنظٌم عناصر قبل من المنطقة اجتٌاح أثناء العراق شمال فً( شنكال) سنجار قضاء
 نازحٌن 0228 عام المخٌم استقبل كذلك للمدنٌٌن المباشر استهدافهم بسبب فروا وقد داعش بـ والمعروؾ والشام

 كانوا الذٌن عفرٌن وأهالً مناطقهم إلى اإلٌزٌدٌٌن كافة إعادة تم 2/6/0229 وبتارٌخ عفرٌن مدٌنة من
 . المخٌم خارج إلى أٌضا   نقلهم تم عائلة/ 022/ عددهم والبالػ المخٌم داخل متواجدٌن

 وهو المخٌم داخل أبٌض وتل العٌن رأس منطقة من النازحة العوائل استقبال تم 04/22/0229 تارٌخ منذ -
 على قادر والمخٌم ٌومٌا   ٌزداد للمخٌم الوافدٌن وعدد فرد/ 2482/ ٌضمون وهم عائلة/ 096/ حالٌا   ٌحوي

 للدعم بحاجة المخٌم أن ذكر والذي المخٌم عالقات مدٌر أكده ما بحسب وذلك عائلة/ 922/ ٌقارب ما استٌعاب
 فعددهم األطفال أما امرأة/ 058/ المخٌم داخل عددهم بلػ والذٌن والنساء األطفال خاصة   الصحٌة الناحٌة من

 حتى سنوات 6 عمر من طفل/ 042/ و سنوات خمس عمر حتى ٌوم عمر من طفل/ 058/ بٌنهم طفل/ 872/
 . سنة 27 حتى سنة 22 عمر من طفل/ 075/ و سنوات 22 عمر

 . حالة/ 58/ المخٌم داخل عددهم فٌبلػ الخاصة االحتٌاجات لذوي بالنسبة أما -
 التبرٌد وسائل كتقدٌم من تأخر تقدٌم المستلزمات شكوى ثمة فكان المخٌم داخل المقدمة لخدماتبا فٌما ٌتعلق -

 وإصابات أمراض ظهور إلى ٌؤدي مما بوقتها تتم ال الحشرٌة المبٌدات رش حتى أوبأوقات متأخرة  والتدفئة
 التدفئة ووسائل الشتاء ثٌاب تقدٌم أو الصٌؾ نهاٌة فً التبرٌد ووسائل الصٌفٌة الثٌاب تقدٌم المثال سبٌل وعلى
 . المخٌم داخل المواطنٌن حٌاة على صعوبة ٌفرض مما الشتاء نهاٌة فً

 كبٌر عدد أن المخٌم مجلس فً إدارٌة وهً جمو أحمد هدٌة أكدت فقد:  المخٌم داخل المرأة لوضع بالنسبة أما -
 الزراعٌة الموسمٌة األعمال فً المخٌم خارج للعمل وٌضطررن أطفالهن إعالة على قادرات ؼٌر النساء من
 للعمل ٌضطررن النساء وبعض للعمل معهن أطفالهن اصطحاب على منهن البعض وٌضطر المثال سبٌل على
 . الزراعٌة األراضً فً العمل أثناء طفلها وضعتحامل  امرأة حالة نذكر حوامل وهن

 التدفئة أو التبرٌد مستلزمات توفر عدم مع الشتاء فً والبرد الصٌؾ فً المرتفعة الحرارة من ٌعانٌن النساء -
 من كبٌر عدد الوالدة حدٌثً واألطفال المرضعات النساء لدى خاصة   المنتشرة التؽذٌة سوء حاالت إلى باإلضافة
 مما التركٌة األراضً داخل إلى نقلهم وتم العٌن رأس فً معتقلون هم أو الحرب فً أزواجهن فقدن النساء
 ذكر كذلك,  عوائلهن إعانة على قدرتهن وعدم أزواجهن مصٌر معرفتهن لعدم علٌهم كبٌرا   نفسٌا   ضؽطا   ٌفرض
 فً النقص مع المخٌم داخل الحٌاة صعوبة من ٌعانون أنهم المخٌم مجلس فً إداري وهو أحمد الشٌخ خضر

 فً الكهرباء من حاجتهم لهم تقدم أن ٌمكن المخٌم لدى مولدة ثمة أنه وذكر المنظمات قبل من المقدمة المساعدات
 . للوقود وتصلٌحات أعطال المولدة المنظمات من دعم توفر حال

 
 والبعض أؼطٌة وال كافٌة خٌم وال مراوح ٌوجد ال حٌث مأساوي الوضع أن المخٌم فً النازحات أحد ُذكرت وقد -

 عوائل كذلك,  المخٌم فً موجودة ؼٌر لعالجات طبٌب أو باللباس واستبدالها الؽذائٌة السلة بٌع على ُمجبر
 ٌعمل الجمٌعو  لهم ذنب ال مسجلٌن ؼٌر والٌتامى المعاقٌن و أبدا   لهم رعاٌة ال المدنٌٌن الذٌن فقدوا حٌاتهم

 أكثر الخٌمة فً الجلوس نعٌستط وال توفٌرها ٌتم ال المستلزمات الضرورٌة ألن المعٌشة لتأمٌن المخٌم خارج
 سٌقومون فكٌؾ العمل ٌستطٌعون ال بالسن كبار وهناك المؽرب حتى المرتفعة الحرارة بسبب دقائق خمسة من

 وحٌن العٌن رأس مدٌنة على القصؾ من هربت أنها ذكرت العٌن رأس من أخرى نازحة,  احتٌاجاتهم بتأمٌن
 أوالدهم إخراج محاولة أثناء حٌاتهما شقٌقٌها فقد كذلك الطٌران بقصؾ للقتل تعرض المنزل لٌتفقد زوجها عاد
 رأس إلى العودة من وتخشى معٌل دون المخٌم فً تعٌش حالٌا   وهً كوبانً مدٌنة باتجاه العٌن رأس مدٌنة من

 النساء من كبٌر عدد أن العٌن رأس فً جاراتها إحدى لها أكدت وقد عادت حال فً بالقتل تهدٌدها بسبب العٌن
 رأس فً منزلها لتفقد مدة قبل امرأة ذهبت حٌث للنساء خاصة   آمنة ؼٌر والعودة المدٌنة فً لالؼتصاب تعرضن
 بعد ما صدمة من ٌعانون األطفال كذلك,  اللحظة حتى عنها معلومات أي توجد وال وفقدت خطفها وتم العٌن

 ٌختبؤون قوٌا   صوتا   سمعوا وكلما األسلحة أنواع جمٌع ٌعرفون باتوا حرب ألعاب إلى تحولت ألعابهم الحرب
 التدفئة وسائل توفر وعدم الجوٌة األحوال سوء بسبب الحرارة وارتفاع اإلسهال أمراض من ٌعانون وهم

 .  والتبرٌد
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 : ديرالزور ريافأ في المخيمات وضع عن تقرير -7
 فً مخٌمات 2 العشوائٌة المخٌمات عدد وٌبلػ رسمٌة ومخٌمات عشوائٌة مخٌمات دٌرالزور رٌاؾأ فً تنتشر -

 مخٌمٌن ٌوجد كما 0227 عام نهاٌة فً انشأت  الؽربً بالرٌؾ الجزرات وبلدة الحواٌج بلدة و محٌمٌدة بلدة
 . الشمالً بالرٌؾ واحد ومخٌم دٌرالزور من الشرقً بالرٌؾ

 
  من 27/22 بتارٌخ انشأ و دٌرالزور شمال خشب بوأ قرٌة فً الواقع خشب بوأ مخيم وهو رسمي مخيم ويوجد -

 الفرات نهر ؼرب مناطق من نازحٌن تحوي خشب بوأ ومخٌم العشوائٌة المخٌمات تلك ؼلبوأ  0227 عام
 . السورٌة الحكومة لسٌطرة تخضع مناطق وهً

 
 الخٌام وعدد  شخص 22502 فٌه القاطنٌن فراداأل ومجمل عائلة 0229 خشب ابو مخٌم فً العوائل عدد تبلػ -

 .  والجٌد والمتوسط الضعٌؾ بٌن حٌتراو الخٌم وضع,  قطاعات ثمانٌة الى ومق سم خٌمة 0522 فٌه
 
 . طفل 2780 سنوات خمسة عمر حتى فٌه طفالاأل عدد -
 . طفل 2960 عوامأ 22 الى 6 من طفالاأل عدد -

 
 .  شخص 0275 سنة 28 الى 22 سن ومن -
 . فٌه القاطنٌن وخروج لدخول منتظمة لٌةآ هناك و الداخلً األمن قوى قبل من لحراسة ٌخضع لمخٌما -

 
.  طفالاأل كل ٌشمل ال التدرٌس ولكن الجنسٌن من طفالاأل بتدرٌس(  بداٌة)  منظمة تقوم:  التعليمي الوضع -

  . ومسائً صباحً والتعلٌم,  ومٌسر مدرس 52 و صفا 27 ٌحتوي( الوان) تعلٌمً مركز ٌوجد حٌث
 

 . صؽٌرة حدٌقة سوى المخٌم فً ترفٌهٌة نشاطات ٌوجد ال -
 

 . المخٌم مدٌر بحسب كبرأ لدعم حاجةب المخٌم فً طبٌة نقطة ٌوجد:   الصحي الوضع -
 .السن كبار بٌن القلب,  السكر مثل مرضٌة حاالت ٌوجد -
 . طبٌعٌة الوفاة حاالت -
 .  المخٌم مدٌر بحسب"  الكرٌب"  مرض نتٌجة نشهرٌ منذ سٌدة توفٌت -

 
 االتحاد من مقدم صحً برنامج دٌوج كما للنازحٌن طبً دعم وٌقدم بالمخٌم الكردي االحمر الهالل ٌعمل -

 . المخٌم مدٌر بحسب وروبًاأل
 
 الساكنٌن الشباب من عدد بتوظٌؾ وقامت المخٌم من النفاٌات بترحٌل سبانٌةاإل المنظمة تقوم:  الخدمي الوضع -

 . بالمخٌم
 

 . الصحة ولجنة المدنً دٌرالزور لسبمج والبلدٌات الخدمات هٌئة بٌن سٌقنبالت مرات عدة المخٌم تعقٌم تم -
 . صهارٌج عبر بالمخٌم للقاطنٌن والؽسٌل الشرب مٌاه توزٌع ٌتم -

 
 عبر مستمر بشكل الحمامات تنظٌؾ على باالشراؾ المنظمات احدى وتقوم المخٌم فً حمام 045 ٌوجد -

 .  المخٌم من متطوعٌن
 

 ( . ؼرام كٌلو 550)  فرد لكل رؼٌفٌن بمعدل المخٌم فً القاطنٌن على الخبز بتوزٌع بلومونت منظمة تقوم -
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 مع التعامل لكٌفٌة واالمهات ءبالآل توعٌة بجلسات تقوم كما لؤلطفال ألبسة بتوزٌع(  سً ار) ةمنظم تقوم كما -
 . طفالاأل
 

 . دوري بشكل للناحٌن ؼذائٌة سلل بتوزٌع الٌمامة جمعٌة تقوم -
  . للنازحٌن نظافة سلل بتوزٌع بالمخٌم العاملة المنظمات حدىأ تقوم -

 
 أحدى مع وٌنسق توعٌة من المرأة بشؤون تهتم عدٌدة بنشاطات مٌقو ةللمرأ دار ٌوجد : المخيم في المرأة وضع -

 . ٌلزم بما مزودة كرفانات ضمن اطةالخٌ ٌملتعل ورشة الفتتاح المنظمات
 
 /  عشوائي: / دياب حوايج مخيم -
 . كم واحد العام الطرٌق شمال دٌاب حواٌج قرٌة الؽربً دٌرالزور رٌؾ الموقع -
 . خٌمة 252 الخٌام عدد -
 وٌقطنه استقرارهم وعدم النازحٌن تنقل بسبب ثابت ؼٌر الرقم وهذا شخص  822 بالمخٌم الساكنٌن عدد ٌبلػ -

 . الحكومٌة القوات علٌها تسٌطر الفرات نهر ؼرب تقع قرى من من نازحون
 

 وبرنامج كونسٌرن مثل ومحلٌة ةدولٌ منظمات من مساعدات لهم تقدٌم تم وقد  جٌدة و متوسطة الخٌم وضع -
 حدأ بٌن بالتنسٌق صهارٌج عبر مستمر بشكل لهم والؽسٌل الشرب مٌاه تقدٌم ٌتم كما,  العالمً ؼذٌةاأل

 .  المنطقة فً الخدمً المجلس و المنظمات
 

 . المخٌم من القرٌبة القرى فً مدارس الى بنائهمأ بإرسال االهالً ٌقوم:  التعلٌمً الوضع -
 

 والصٌدلٌات للمشافً ذهاببال بالمخٌم الساكنٌن وٌقوم المخٌم هذا فً طبٌة نقاط ٌوجد ال:  الصحً الوضع -
 .القرٌبة

 
 /  عشوائي: /  محيمدة مخيم -
 . كم 0 العام الطرٌق شمال محٌمٌدة بلدة,  الؽربً دٌرالزور رٌؾ الموقع -
 ببسب(  ثابت ؼٌر تقرٌبً رقم)  شخص 2222 ٌقارب ما بالمخٌم الساكنٌن عدد وٌبلػ خٌمة 052 الخٌام عدد -

 . خرآل مكان من النازحٌن هؤالء تنقل
 

 . السورٌة الحكومة علٌها تسٌطر مناطق الفرات نهر ؼرب وبلدات قرى من نازحون ٌقطنه -
 . جٌدة الى متوسطة الخٌم وضع -

 
 . المحٌطة بالقرى الموجودة القرٌبة المدارس الى والطلبة التالمٌذ بعض رسالإ ٌتم:  التعلٌمً الوضع -
 مشروع فً وقدمت المنطقة فً ٌعهامشار حدأ خالل من مباشر بشكل طالب 022 ٌمبتعل دان منظمة قامت كما -

 . المخٌم فً القاطنٌن لبعض النفسً الدعم خرآ
 

 طرٌق عن دوري بشكل صهارٌج عبر بالمخٌم للقاطنٌن مٌاه تعبئة ٌتم,  صحٌة مرافق ٌوجد ال:  الخدمً الوضع -
 .  االٌرلندٌة كونسٌرن منظمة

 .  بالمخٌم القاطنٌن لبعض الشمسٌة بالطاقة شحنها ٌتم نارةإ أدوات بتقدٌم افرام مار جمعٌة قامت -
 

  . خرآل حٌن من لؤلطفال لقاحات تقدٌم وٌتم طبٌة نقاط ٌوجد ال:  الصحً الوضع -
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 .  شهور ثالثة كل المخٌم فً المقٌمة للعوائل ؼذائٌة سلل بتقدٌم كونسٌرن منظمة تقوم -
 . الحرة عمالاأل وبعض المواشً وتربٌة الزراعة العمل:  المخٌم سكان نشاط -

 
 :  الجزرة مخيم -
 .  كم 75 دٌرالؽربً رٌؾ  البوحمٌد جزرة بلدة الموقع -
  . خٌمة 252ال ٌقارب ما لكن ثابت رقم ٌوجد ال الخٌام عدد -

 

   . ونساء طفالأ نصفهم من أكثر نازح 0222 ٌتجاوز بالمخٌم اطنٌنالق عدد -
 . السورٌة الحكومة علٌها تسٌطر مناطق الفرات نهر ؼرب وبلدات قرى من نازحون ٌقطنه -
 . جٌدة الى متوسطة الخٌم وضع -

 
  . الجزرة بلدة ضمن القرٌبة المدارس الى بنائهمأ بإرسال بالمخٌم القاطنون ٌقوم:  التعليمي الوضع -

 

 . لخدمات ٌفتقر عشوائً مخٌم : الخدمي الوضع -
 

 . ٌمبالمخ طبٌة نقاط ٌوجد ال:  الصحي الوضع -
 

 كما ؼذائٌة أخرى ومساعدات خٌام بتقدٌم سورٌا شرق وشمال دٌرالزور فً تعمل ومنظمات جمعٌات عدة قامت -
 . مجتمعٌة توعٌة برامج بتقدٌم المنظمات حدىأ قامت

 
 بحسب كورونا او عنؾ عمالأ بسبب وفاة حاالت أي تحصل ولم طبٌعٌة أؼلبها بالمخٌمات الوفاة حاالت -

 . النازحٌن
 

 كل جمع سٌتم حٌث الؽربً دٌرالزور رٌؾ مناطق حدىإ فً رسمً مخٌم إنشاء على مشروع هناك:  مالحظة -
 .  قرٌبا   نشائهإ المزمع الرسمً المخٌم هذا الى مونقله العشوائٌة المخٌمات فً النازحٌن

 
 : الشمالي ديرالزور ريف في مخيماتال -
 : ماشخ وأ الحمر مخيم -
 . الصور لناحٌة التابعة ماشخ قرٌة من بالقرب ٌقع -
  . خرىأ إلى فترة من النازحٌن تنقل بسبب حددم ؼٌر:  بالمخٌم الساكنٌن عدد -

 

 . وجٌد متوسط الخٌم وجودة معلوم ؼٌر الخٌم عدد:  وجودتها الخٌم عدد -
 

 . المخٌم من القرٌبة المدارس الى بنائهمأ بإرسال النازحٌن بعض ٌقوم:  التعلٌمً الوضع -
 

 . بالمخٌم طبٌة نقاط ٌوجد ال:  الصحً الوضع -
 

 ؼذائٌة سلل بتوزٌع الٌمامة جمعٌة تقوم كما الخدمات من لكثٌر ٌفتقر عشوائً مخٌم:  والخدمً نسانًاإل الوضع -
 . دوري بشكل بالمخٌم النازحٌن على

 

 : الشرقي ديرالزور ريف في لمخيماتا -
 : الصبحة مخيم -
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 . البصٌرة لمدٌنة التابعة الصبحة بلدة ببادٌة ٌقع -
 . شخص 022:  مبالمخٌ الساكنٌن عدد -
 . خٌمة 25:  وجودتها الخٌام عدد -

 
 . بالمخٌم طبٌة خدمات يأ ٌوجد ال:  الصحً الوضع -

 
  . القرٌبة المدارس لىإ أبنائهم بإرسال النازحٌن بعض ٌقوم:  التعلٌمً الوضع -

 

 دوري بشكل ؼذائٌة سلل بتوزٌع العالمً ؼذٌةاأل برنامج شرٌك الٌمامة جمعٌة ومتق:  والخدمً نسانًاإل الوضع -
 .النازحٌن على

 .  بالمخٌم طبٌعٌة الوفاة حاالت -
 
 : جّمة مخيم -
 . دٌرالزور شرقً كم 22 الشرقً زوردٌرال برٌؾ جمة قرٌة من بالقرب ٌقع -
 . محدد ؼٌر:  بالمخٌم الساكنٌن عدد -
 .  متوسط: وجودتها الخٌام عدد -

 
 . الطبٌة للنقاط المخٌم ٌفتقر صحًال الوضع -

 
 . بالمنطقة المحٌطة المدارس الى بنائهمأ بإرسال ٌنالنازح بعض ٌقوم التعلٌمً الوضع -

 

 . دوري بشكل بالمخٌم النازحٌن على ؼذائٌة سلل توزٌع على الٌمامة جمعٌة تعمل والخدمً نسانًاإل الوضع -
 

  خشب ابو مخيم من صور
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 : والرقة الطبقة منطقة في مخيمات -8

 : المحمودلي مخيم -

 حزٌران شهر فً افتتاحه تم المحمودلً قرٌة من بالقرب الجزٌرة خط طرٌق على الطبقة مدٌنة شمال ٌقع -

 وتل العٌن رأس مناطق من النازحٌن كذلك الركبان مخٌم ومن العشوائً الطوٌحنٌة مخٌم من وافدٌن 0229

 مفوضٌة تدٌره منظم مخٌم وهو عٌسى عٌن مخٌم ونازحً المنطقة فً التركٌا السالم نبع عملٌة بعد أبٌض

 .  الالجئٌن

 : المحمودلً مخٌم إحصائٌة -

 .رجال والباقً طفل  5245 األطفال وعدد امرأة 2797 عددهن ٌبلػ النساء أما  8478 األفراد عدد عائلة2767 -

 

 : األبيــض تل مخيم -
 2/22/0229 بتارٌخ إنشاؤه تم الرقة برٌؾ السـمن تل بلدة قرب الرقة مدٌنة شمال كم 42 األبٌض تل مخٌم ٌقع -

 المخٌم داخل العائالت مجموع فإن أبٌض تل مخٌم إلدارة المشتركة الرئاسة علً شٌخ محمد أقوال وبحسب

 اإلناث /1914/ الذكور نسمة4253  المخٌم داخل الموجودٌن النازحٌن عدد إحصائٌات وبحسب عائلة /843/

 من  عاما   عشر سبعة الى شهر من أعمارهم تتراوح التً الفئة فإن العمرٌة الفئات تقسٌم وبحسب /2339/

 .  /2602/األطفال

 

  واإلناث الذكور من /1651/ ٌقارب ما عام الستٌن إلى عاما   عشرة سبعة من أعمارهم تتراوح التً الفئة أما -

 للجنة تابعة ثابتة منها واحدة طبٌتٌن نقطتٌن المخٌم داخل ٌوجد : للنازحٌن أبٌض تل مخٌم فً الصحً الوضع -

 وتوجد األدوٌة فً حاد نقص النقطتٌن كلتا فً توجد بحٌثIRC  لمنظمة تابعة متنقلة واألخرى عٌسى عٌن صحة

 المفروض من كان لذا الصحً للوضع بالنسبة المخٌم احتٌاجات ٌؽطً وبل كافً ؼٌر وهذا واحدة إسعاؾ سٌارة

 COVID19 كورونا جائحة ظل فً وخاصة الطبٌة المستلزمات كافة وتوفر المخٌم داخل ثالثة طبٌة نقطة وجود

 المنظمات قبل من للنازحٌن والطبً المادي الدعم ؼٌاب نتٌجة المخٌم فً التؽذٌة سوء حاالت توجد حٌث

 داخل للعائالت المخصصة الشهرٌة الؽذائٌة الحصص على واالقتصار سورٌا شرق شمال فً العاملة اإلنسانٌة

  . الرمق ٌسد ٌكاد ما تكفً تعد لم والتً الؽذائٌة المواد من المخٌم

 

 حٌث الخدمً الوضع فً الصعوبات بعض المخٌم إدارة تواجه بحٌث : المخٌم فً الخدمً للوضع بالنسبة أما -

 فٌه تتجمع وادي فً ٌصب الؽربٌة الجهة من المخٌم خارج ٌصب الجارفة السٌول أجل من صرؾ خط ٌوجد

 المخٌم داخل للنازحٌن خطٌرة جرثومٌة بأمراض  تتسبب أن الممكن من كرٌهة بروائح ٌتسبب مما المٌاه

 التً المخٌم إدارة أمام وعقبة النازحٌن على كبٌر خطر تشكل والتً أرضٌة كهرباء شبكة وجود الى باإلضافة

 باإلضافة الكافً الدعم وتوفٌر المشاكل هذه لحل الذاتٌة واإلدارة واإلنسانٌة الحقوقٌة المنظمات تناشد بدورها

 . اآلن حد الى المنظمات قبل من وتجهٌزها بنائها ٌتم لم صحٌح بشكل مجهزة ؼٌر فنٌة حفر وجود الى

 

 حٌث مشاكل حدوث دون المخٌم ابناء بٌن سلمً مشترك تعاٌش هناك المخٌم داخل االجتماعً للوضع بالنسبة

 ٌوجد حٌث واحدة منطقة أبناء من كونهم األساسٌة األركان من ٌعتبر الذي واألمان والهدوء والمحبة االلفة تسود

 . المخٌم داخل األهالً لخدمة والعمل المهام بتقاسم ٌقومون مشتركة رئاسة كومٌن 44 المخٌم داخل
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 الضفة على كم 02 ب الرقة مدٌنة ؼرب وٌقع الرقة منطقة فً العشوائٌة المخٌمات من:  نٌةٌالطوٌح مخٌم -

 . حماة منطقة نازحً من وسكانه منظم ؼٌر عشوائً مخٌم وهو الفرات سد لبحٌرة الٌسرى

 

 وعدد امرأة 27 األرامل عدد , طفل 2222 ٌقارب ما بٌنهم/ 0022/ الكلً األفراد وعدد 585 العائالت عدد -

 .  امرأة 27 واألرامل امرأة 22 المطلقات النساء

 

 ٌوجد المطلوب بالشكل المخٌم نحو اإلنسانٌة المنظمات قبل من توجه ٌوجد ال ولكن المخٌم فً آمن الوضع -

  المعاناة من الكثٌر

 . ٌومً بشكل زراعٌة ورشات فً ٌعملن النساء أؼلب -

 

 . الٌومٌة االحتٌاجات تأمٌن فً المرأة على الكبٌرة المسؤولٌة وتقع المخٌم ضمن ٌعملون ال أؼلبهم الرجال -

 . المخٌم داخل التعلٌم وتوفٌر للمخٌم إؼاثٌة مساعدات وصول المخٌم مطالب -

 من لالنتهاك التعرض من وخوفهم منازلهم دمار بسبب مناطقهم إلى بالعودة الرؼبة لدٌهم لٌس النازحٌن أؼلب -

 . السورٌة الحكومة قبل

 

 :فٌما ٌلً إحصائٌة بعدد المخٌمات العشوائٌة فً مدٌنتً الرقة والطبقة  -

 

 عدد األشخاص عدد العائالت اسم المخيم تسلسل

 992 208 الخٌالة شمالً 2

 2598 056 المزٌونة 0

 766 220 مزرعة الرشٌد 2

 442 78 الرشٌد الؽابة 4

 802 224 شرقً الودٌان شمالً 5

 622 225 شرقً الودٌان جنوبً 6

 252 95 بٌوض 7

 202 205 مخٌم هنٌدة 8

 952 294 أبو فٌٌع 9

 258 06 ؼربً حمام 22

 446 25 الحراقات 22

 205 25 ؼربً السد 20

 22 6 البازار 22

 02 0 جنوب السد 24

 25 5 الحمام 25

 2820 207 السلمٌة 26

 024 07 سلمٌة ؼربً 27

 2222 287 سلمٌة شرقً 28

 2642 092 الخٌالة جنوبً 29
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 أما عدد الوافدٌن فً إٌواءات الطبقة : -

 

 عدد العائالت اسم المركز تسلسل

 44 صنوبري 2

 42 الثورة 0

 26 فاٌز منصور 2

 28 ابن زٌدون 4

 28 الثورة 5

 22 البٌضاء 6

 28 الكندي 7

 22 حمشوبسام  8

 08 الٌرموك 9

 52 الفنون 22

 04 صفصافة 22

 28 شرعٌة 20

 06 الطالئع 22

 20 الروضة شمالً 24

 25 الروضة جنوبٌة 25

 2 اسكندرٌة 26

 7 الفرقة خربة 27

 7 المالٌة 28

 22 صحة مدرسٌة 29

 7 الوادي 02
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 ات منبج :مخيم -9

 : الجديد الشرقي منبج مخيم -

 . عائلة ٦1٦:  العوائل عدد -

 . ٣٣٣7 :  فراداأل عدد -

 . حولها وما مسكنة الشرقً حلب ورٌؾ السورٌة البادٌة مناطق من الموجودٌن -

 . ادلب من سراأل بعض لوجود ضافةوباإل -

 . المخٌمات ونشؤ دارةوإ الذاتٌة دارةاإل قبل من متابع جٌد المخٌم وضع -

 . وضعهمأ على نانلالطمئ المخٌم بزٌارة تقوم دوري بشكل طبٌة نقاط ٌوجد جٌدة الخدمات -

 . الداخلً مناأل من حماٌة نقاط لوجد ضافةباإل صحً وصرؾ وماء كهرباء ٌوجد جٌد خدمً وضع -

 

 : القديم منبج مخيم -

 . عائلة ٣٨٣ : العوائل عدد -
 . 07٨١ فراداأل عدد -
 . الفرات درع ومناطق ضافةباإل السورٌة الحكومة سٌطرة مناطق من الموجودٌن -
 العوائل وضاعأ لمتابعة طٌبة نقاط ٌوجد المخٌمات ونشؤ دارةوإ الذاتٌة دارةاإل قبل من متابعة جٌد المخٌم وضع -

 نقاط وجود نفسً ودعم اؼاثة من الدعم تقدم نسانٌةإ منظمات صحً وصرؾ ماء كهرباء جٌد خدمً وضع
  . الداخلً منلؤل تابعة حماٌة

 

 :  عشوائٌة مخٌمات -
 . وٌفها منبج مدٌنة بٌن سكنً تجمع ٣1 بحدود ٌوجد -
  عائلة 0٣11 العوائل عدد -
 . تقرٌبا   ١111 األفراد عدد -
 . دائم بشكل لمكان مكان من االنتقال بسبب لعددهم نظامٌة إحصائٌة ٌوجد ال حٌث -

 . السورٌة األراضً كل من موجودٌن -

 . المخٌمات إدارة ومكتب المدنٌة اإلدارة فً االجتماعٌة الشؤون هٌئة قبل من أوضاعهم متابعة -

 ٌقومون فهم الطٌبة الرعاٌة وبخصوص اإلنسانٌة المنظمات قبل من اإلؼاثة ٌتلقون جٌد عام بشكل وضعهم -

 . الصحة للجنة التابعة المستوصفات بزٌارة

 اكثر عمل فرص وتوفٌر المتحدة االمم قبل من لهم المخصص الدعم زٌادة هً عام بشكل الالجئٌن متطلبات -

 اكبر بشكل المخٌمات تنظٌم علٌكم ونقترح اساسٌة ومواد خٌم من اكثر المخٌمات مستلزمات تامٌن باإلضافة

 . دولٌا   علٌها المتعارؾ الحماٌة ومبادى اسفٌر ومعٌار االحمر الهالل وبرنامج المتحدة االمم معاٌٌر وفق
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 : رفعت وتل الشهباء اتمخيم -10

 الدولة تنظٌم من 2016 عام تحرٌرها تم والتً رفعت وتل الشهباء مناطق فً الواقعة للمخٌمات بالنسبة أما -

 %90 حوالً فٌها المهدمة البٌوت نسبة تبلػ إذ المناطق تلك فً الحٌاة مقومات أدنى تتوافر ال حٌث اإلسالمٌة

 ؼٌر قذائؾ بقاٌا ووجود فٌها  اإلسالمٌة الدولة تنظٌم قبل من المزروعة األلؽام لكثرة آمنة ؼٌر تعتبر أنها كما

 تشهد وهً 28/2/0228 منذ الزٌتون ؼصن عملٌة فً مناطقهم احتالل بعد عفرٌن أهالً إلٌها لجأ وقد متفجرة

 فصائل قبل من المحاصرة وهً المنطقة تلك فً مدنً /100.000/ من أكثر ٌوجد كونه قاسٌة ظروؾ

 صعوبة من المدنٌون وٌعانً , أخرى جهة من السوري الجٌش قبل ومن جهة من التركً والجٌش المعارضة

 التً للقذائؾ المستمر السقوط من وٌعانون محاصرٌن كونهم إلٌهم الؽذائٌة الموارد وصول وصعوبة العٌش

 وعدم أخرى جهة من والتنقل الحركة صعوبة من ٌعانون وكما المسلحة المعارضة فصائل قبل من علٌهم تنهال

 انتشار ظل فً الطبٌة المواد خاصة علٌهم المفروض الحصار بسبب لهم إؼاثٌة إنسانٌة مساعدات أي وصول

 800 منها كل تحوي مخٌمات خمس وعددها رفعت تل مخٌمات باسم المعروفة والمخٌمات 19 كوفٌد جائحة

 وٌعٌشون وقراها والشهباء رفعت تل ناحٌة فً النازحٌن باقً وٌتوزع مخٌم كل فً عائلة 800 بواقع أي خٌمة

 .  المخٌمات بتلك المتحدة األمم من رسمً اعتراؾ أي دون للؽاٌة صعبة إنسانٌة ظروؾ فً

 

 : كالتالً واألشخاص العوائل عدد بلػ والنازحٌن الالجئٌن شؤون مكتب إحصائٌة وبحسب -

 2264:  األشخاص عدد,   2026:  العوائل عدد:  برخدان مخٌم 

 2860:  األشخاص عدد,   2228:  العوائل عدد : سردم مخٌم 

 022:  األشخاص عدد,   029:  العوائل عدد : آفرٌن مخٌم 

 087:  األشخاص عدد,   022:  العوائل عدد : شهبا مخٌم 

 العودة مخٌم (veger  : ) 202:  األشخاص عدد,   257:  العوائل عدد 
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ا   : التوصيات:  خامسا

 واإلفساح جدٌدة هجمات إلعداد وسائل استخدام لمنع ضمانات ووضع الفور على النار إلطالق دائم وقؾ إعالن -1
 . طوٌلة لفترات منها حرموا التً األساسٌة حقوقهم الستعادة السورٌون إلٌها ٌسعى التً للمفاوضات المجال

 المنظمات تدعو 29 كوفٌد جائحة وانتشار والمائً الؽذائً األمن وانعدام الخانقة االقتصادٌة األزمة ظل فً -2
 المناطق كافة مع اإلنسانٌة المعابر فتح ضمان إلى األرض على المتصارعة األطراؾ جمٌع البٌان على الموقعة
 وبالتالً سورٌا شرق شمال لمناطق اإلؼاثٌة المساعدات لوصول الوحٌد المنفذ ٌعد الذي الٌعربٌة معبر خاصة
 جمٌع وإزالة عوائق دون اإلنسان وحقوق والحماٌة اإلنسانٌة بالشؤون المعنٌة المستقلة المنظمات وصول ضمان
 . اإلنسانٌة المعونات سبٌل تعترض التً العقبات

 سورٌا شرق شمال فً المخٌمات داخل اإلسالمٌة الدولة تنظٌم عناصر من رعاٌا لدٌها التً للدول نداء توجٌه -3
 صعبة أوضاع فً ٌعٌشون الذٌن والنساء األطفال سٌما وال بالوقوؾ على مسؤولٌاتها األخالقٌة اتجاه رعاٌاها

 . المخٌمات داخل
 إلى والالجئٌن النازحٌن كافة عودة وضمان السورٌة األراضً لكافة التركٌة للدولة االحتالل عملٌات إنهاء -4

 المناطق تلك من المسلحة الفصائل وانسحاب تدمٌرها أو علٌها االستٌالء تم التً ممتلكاتهم واستعادة مناطقهم
 . المدنٌٌن السكان بحق الجرائم أفظع فٌها ارتكبت التً

 

02/2/0200                                                                                 

 


