
 

 النازحون في مناطق شمال شرق سورية معاناة مستمّرة

ق هذا التقرير واقع املخّيمات في شهر كانون األّول 
ّ
 (2017)يوث

 مقّدمة: 

واملستتمّرة منتذ متا يقتارع العتا  حرتت ديتر لنوتي  الدولتة أّدت املعارك الدائرة في املنطقة الشمالية الشرقية من سورية، 

اإلستتيمية متتن مدينتتة الرقتتة، وا تتتّاع متتن لتّقتت  متتة   راّلزتتاو مدينتتة ديتتر التتأور وأرياتهتتا، األمتتر التتذ  أّد  حرتتت لوستتيع العم يتتات 

ّتور األّول: قتتوات العستررية لتلتتل حرتت ديتتر التأور ملييقتتة التنوتي  امل شتتّدد، ييتا لتتدور العم يتات العستتررية   تت م تتو  رين: امل

ستورية الديمقراييتتة املد ومتة متتن الت تالي التتدوري رقيتتادة الو يتات املت تتدة متن فهتتة شتتمال ظ تر الدتترات، وقتوات نوتتا  األستتد 

 ومي يشالة املد و  من روسيا من يرف فنوع الة ر .

 

ألتتتتي  ستتتتمة )ر ستتتت   380التقتتتتديرات األّوليتتتتة  نتتتتأود أ تتتتداد  تملتتتتنة متتتتن املتتتتدنيملن، لزتتتتاو ت حن هتتتتذو املعتتتتارك التتتتدائرة  ستتتتّت   فتتتتي 

 ة:
ّ
 ح سانية غاية في اللعوبة، متمث

ً
 ريانات منومة الهجرة الدولية(، معومه  من األيدال والنساء والذين يعانون أوضا ا



 

تتتتتل الطملتتتتنان الرو.تتتتثث والستتتتور ، و تتتتذل  يملتتتتنان الت تتتتالي.  ييتتتتا يقتتتتتو    - را ستتتتف داتات التتتتتث لتتتتتّ  أثنتتتتاء نتتتتأويه  متتتتن قو

  السور  راسف داف املعارر املائية   ت ظ ر الدرات، وهي الس يل الوييد ل نا يملن بعدما لّ  لدمملن الجسور التث النوا

  1الدرات.ظ ر للل ضّدَتث 

 األلغا  التث لمأل املنطقة، والتث  مل لنوي  الدولة اإلسيمية   ت  ر ها ررثاتة في املنايق التث كان يسيطر   ي ا.  -

ع ل مهّربملن من أفتل الووتول حرتت منتايق ستيطرة قتوات ستورية الديموقراييتة  م طتة  -
َ
 دا  ن املتالغ الرتملنة التث ُلدت

 أورت، رواسطة قوارع م  ية اللنع من املمرن أن  غرق رأ  لّوة. 

أت النزويات راّلزاهملن: ا لزاو األّول ن و منايق ستورية الديموقراييتة، وا ّلزتاو ال
ّ
 لر 

ً
ثتا   ن تو منتايق ستيطرة در   موما

 ن يزتة ليّوتتات األهتاري متن يلتول انف اكتات متتن 
ً
الدترات، أمتا منتايق ستيطرة النوتا  الستور  تنستتة النزويتات م تتدودة فتدا

تل قوات النوا  السور  واملي يشيات التابعة لها.   قو

 
ا
 املخّيمات في مناطق سيطرة قوات سورية الديموقراطية )قسد(:  -أّول

 يق سيطرة قسد   ت سّتة ميّيمات أساسية لتزميع النا يملن رحّجة التيّوتات األمنية وهي:ل تو  منا

التتأور.  شتترف قتتوات ستتورية الديموقراييتتة  يقتتع رتتالقرع متتن مدينتتة الشتتّداد ، شتتمال شتترق مدينتتة ديتتر مخييّيا السييّد: -1

ت مشالتت  األمتت  املت تتدة فتتي العاوتتمة ا
ّ
، ومنومتتات أىتتر  دمشتتق لستتورية  تتت حدارة املختتّي  بشتتشل متاشتتر، فتتي يتتملن لتتتور

ي  والدرش واألغطية   .كالهيل األيمر العرب  السور  لأويد النا يملن  را يتيافات األساسية كالخو

ان املختتتتّي  رلتتتتورة أساستتتتية متتتتن نقتتتتا فتتتتي لزهملتتتتزات النواتتتتتة وقنتتتتوات اللتتتترف اللتتتتّ ي، ييتتتتا  وفتتتتود  -
ّ
يعتتتتا   ستتتتش

لعتراء التعيتد، وا ستت ما  فتي املست نقع املجتتاور، لّاويتات القمامتة والّّمامتات. ومعتمتد النتاق فتي قجتاء يتافف    ا

 مّما يس   ان شار األمراض املعدية كالقمل والجرع وغملنها من األوبئة.

 الوضع اللّ ي ل نا يملن في املخّي :  -

                                                           
 من قبل منصة دير الزور.  2017أيلول  7تّم إنجاز ورقة تتحدّث عن استهدافات المعابر المائية بعنوان" دير الزور ... أيلول بلون الدم" في  - 1

، وهو أحد الناجين من املعارك: 43ن من مدينة الحسينية شهادة  سليما
ا
 عاما

 عنييييا ايقييييداا مييييّدة ييييومين متواوييييلين،  ييييّا التشينييييا أحييييد "املهييييّر ين"، ور  نييييا معيييي  
ا
"نزحنيييا ميييين منطشتنييييا ومعييييألنا سييييي ا

ين دراجييية ناريييية ،يييار  نايييرت، قسيييار ،نيييا مسييياقة قيييّدرت ،ييييي )
ّ
ت حيييي  (  يييا، وهعيييدها وويييلنا لطيييا أحيييد الطرقيييا8مسيييتشل

 ييا أمرنيا ميين ق ييث عناوير  ن يييا "داعيي "،  ييا 
ل
قت طلي  منييا المييلاا الهيدوم والاييم ، حالنييا   يال اليحيير، حأيين ل ي 

 عنا ايقداا، حي  ليا سسيتطع ع ين أن يتياملع امل ي ن
ا
 مين  أ ملنا رحلتنا سي ا

ا
،ميا أني    يي  فيي السين، قاسيتحجرنا حميارا

( ألي  ليي ة سيورية نيت يسيتطيع ليايال  لطيا ،يّر ايميان ،حقيث الخسيا ر 16)أحد العيا،رين واملتعياملين ميع املهيّر ين ،م لي  

   مييييال السيييي  ،ييي  ن ي ييية وعييييورة 
ا
املمكنييية، وحأييين الحيييكام اليييك   نيييي  أنتعلييي   ميييّزق ليييرل الطريييييق، وليييا سعيييد ويييالحا

 الطريق الأن معألناها منك لح ة لروجنا من منطشتنا وحأن ووولنا لطا حدود م اق ة الحسكة."

 

https://www.alaraby.co.uk/society/2017/10/14/%D9%86%D8%B2%D9%88%D8%AD-%D8%A3%D9%87%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AC%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%AF-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8-%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82


 

ان املختّي ، تيمتا  غيت   
ّ
ية م تدودة لستش ّّ لقّد  منومات، كالهيل األيمر السور  وأيتتاء رتي يتدود، ىتدمات ةت

ر التزهملتتتتتتتزات الي متتتتتتتة، ومتتتتتتتن الجتتتتتتتدير رالتتتتتتتذ ر أن األيتتتتتتتتاء ىتتتتتتدمات الر 
ّ
ية املتشام تتتتتتتة بستتتتتتت    تتتتتتتد  لتتتتتتتوت ّّ ايتتتتتتتة الملتتتتتتت

ية   تتي  .  ّّ  لستا ات ق ي تة، مّمتا يزرتن املرىتثل   تت الوقتوف فتي وتي يويتل لعترض مشتاك ه  الملت
ً
ي جترون يوميتا

رة، يشترن  املرىتثل األدويتة متتن الختارق رطترق غملتن قانونيتتة
ّ
 تن يريتق حدارة املختّي ، والتتتث  وبمتا أن األدويتة غملتن متتتوت

لتقاىثل متالغ مجا دة لقاء لأمية ا . واألتراد الذين  ست أ  يا ت   حسعاتات يارئة، يزدون وعوبات  تملنة فتي 

الختتتروق متتتن املختتتّي  والتوّفتتت  حرتتتت املشتتتافي بستتت   منتتتع حدارة املختتتّي  لختتتروفه ، األمتتتر التتتذ  يجتتتطّره  حرتتتت الختتتروق 

 الرشوة للّّراق.رطرق غملن نوامية أو دتع 

  هتتتت  ء أوراقهتتتت  الثتوليتتتتة  -
ّ
، يستتتت 

ً
بعتتتتد دىتتتتول النتتتتا يملن حرتتتتت املختتتتّي  التتتتذ  يستتتترن  اليتتتتو  متتتتا يأيتتتتد   تتتتت  شتتتترين ألدتتتتا

تتتتَيمه  وستتتيل غذائيتتتة بستتتيطة. ييتتتتا يتقتتت  النتتتا يون أربعتتتة أيتتتتا   لجتتتتاس قستتتد، ثتتت  يقدتتتتون فتتتي يتتتوارملن  ستتتتي  ىو

 ينامون دون أغطية و  وسائد بس   ندادها. 

ا من ل ت  الّيتاة اللتعتة، ي ا -
ّ
ول  ثملنون من سشان املخّي  الذين ُودموا رواقع  القا.ثث، الخروق من  والتي 

 حّما رطرق نوامية أو رالف ري . وهناك ثيثة ىيارات: 

التقتتّد  حرتتت حدارة املختتّي  روثتتتات وفتتود  ديتتل فتتي الختتارق، يردتتل ستترن النتتا د  نتتدو، شتتريطة أن ي متتل استتت   أّولهييا 

ندستتتتها ولديتتتت   تتتتذل  الخانتتتتة ندستتتتها   تتتتت التطاقتتتتة اللخلتتتتية. هنتتتتا، يتقتتتتّد  الرديتتتتل رط تتتت  حرتتتتت الستتتت طات  العائ تتتتة

  ّدة، يتدتع ىيلهتا متتالغ للتل 
ً
املّ ية التابعة لقوات يماية الشع  )الرردية( في املنطقة، و  ي  أن ينتور أياما

 حرت مائة ألي لملنة لتيسملن معام ة الردالة و د  لأىملنها. 

الثتتا  ، التقتتّد  رط تت  ىتتروق ي تتّث   تتدف ل ّقتت  العتتيق فتتي املشتتافي الخارفيتتة. لرتتّن هتتذو الط تتتات فتتي معومهتتا الخيتتار 

ر مرّنرات أو أستاع يقيقية. 
ّ
 ُلرّد مع الرتض، رحّجة  د  لوت



 

، وهو الخروق رطريقة غملن شر ية، حّما  ن يريق الهروع، وفي األمر ميايرة، حذ قد الخيار الثالا، األ ثن 
ً
شيو ا

يتعّرض َمن يلجأ حلي  إليتيق النتار متن يترق املختّي ، راإلضتاتة حرتت ايتمتال  عّرضت  لخطتر ا  تقتال أثنتاء هروبت ، 

   ."ألي لملنة 250رت أو  ن يريق الرشاو  التث ُلمَنح لوسطاء يعم ون للالح حدارة املخّي  للل ح

 

 2016اتتت تتتتتتت  اإلدارة الذاليتتتتتتتة فتتتتتتي مقايعتتتتتتتة الجأيتتتتتتترة  م اتوتتتتتتتة الّستتتتتترة  فتتتتتتتي أوائتتتتتتتل  تتتتتتتا   ميتتتتتتّي  املرنو تتتتتتتة: -2
ً
؛ ميّيمتتتتتتتا

 تتت  فنتتتوع غتتترع مدينتتتة رأق العتتتملن، أ   40 ستتتتقتال النتتتا يملن متتتن متتتدن وأريتتتاف الرقتتتة وديتتتر التتتأور فتتتي ر تتتدة مرنو تتتة، 

   ت ليو  املّاتوتملن  دير الأور والرقتة . هتذو املعطيتات الجغراتيتة  
ً
 حرتت لماما

ً
الدريتدة  لت تدة مرنو تة، يّولف تا  يقتا

نقطة العتور الوييدة لدىول مقايعة الجأيرة من راقي أن اء سورية، و ق  املعارك األىملنة التث سيطرت من ىيلها 

 قتتتتتتوات ستتتتتتورية الديمقراييتتتتتتة    تتتتتتت مستتتتتتايات واستتتتتتعة، أغ قتتتتتت   رتتتتتتتذل  

 .فميع الطرق واملناتذ الرنية األىر  

آ ف نتتتتتتتتا د معومهتتتتتتت  متتتتتتتتن  8 تتتتتتتتة متتتتتتتا يقتتتتتتتتارع متتتتتتتن يستتتتتتتتقتل ميتتتتتتتّي   املرنو

 رنقل النتا يملن 
ً
م اتوتث دير الأور والرقة، و شر  اإلدارة الذالية ياليا

الجتتتدد متتتتن ريتتتي الّستتتترة الجنتتتوب  حرتتتتت هتتتذا املختتتتّي  بعتتتد ا ديتتتتا  ميتتتتّي  

(  26شهادة أحد النازحين في مخّيا السّد، ع ي  ) 
ا
 عاما

مدينة دمشق، ح  أن حدارة املخي  أىرنلنث بعد  قدر     ت ذل  ح  روفود  ديل  في التداية ياول  الرييل ررتقة  ائ تث حرت 

ة معونات وايدة 
ّ
ل دىول حرت مدينة الّسرة، لذا قت نا راألمر الواقع وبقينا هنا، لقد مضثل   ّي أ ثن من شهر ول  أست   ح  س 

ة   لللح ( أشخاص، وبعض املواد داى ها تاسد و يللح ل6لعائ تث املشّونة من )
ّ
 طعا  اإل سا  ،  ما أن هنال  مواد داىل الس 

ل طعا  ح  بعد الطهث، وليس لدينا نار في املخي  لنستطيع الطهث، لذا يلجأ العديد من أهاري املخي  حرت ريع ل   املواد ل سماسرة 

 لشل شخا في املخّي  رغيدا ىرز املتوافدين داىل املخي ، يتل ي ل ون رذل    ت بعض املال لشراء الخرز، ييا ُييّلا يو 
ً
ميا

تقط، وهما   يرديان لسّد الجو ، لذا و ن يزة لذل  رادرت و ائ تث منذ ترنة قلملنة حرت لقدي  ي   العودة حرت مدينة دير الأور 

 و ند لقدي  الط   كان الضّ  هو الرّد   ي .

  ضي  ع ي  :

ر من ال يل، كان ووت ا يمأل املخّي ، و ي   أهل املرأة 
ّ
التارية كان هناك امرأة يامل في الخيمة املجاورة فاءها املخاض في وق  متأى

سا ة، و هي  20السماد له  رنق ها حرت املشد ، لرة   رتجوا، تقد كان  ل تاق حرت و دة قيلرية، استمرت  م ية الو دة ملا لزاو  

 ت  رنزيي أود  ر يات ا . ،للرخ، وأوي

  ختا ع ي  قاتها و شول:

، قام  2017 حن  مشان يلع    ت الّيوانات العيش ر ، أّما حدارة املخّي  تي يياة ملن لناد ، تمع رداية شهر أع/أغسطس 

دود مة ا، ول  نتمرن من شر  ا اإلدارة رتعتئة بعض الخأانات املتوافدة في املخّي  راملياو، ح  أن رائ ة ويع  مادة املا وت كان  ل

   ت استعداد ل عودة واملوت في مدينتث، تذل  أهون   ي و  ت  ائ تث من الّياة هنا، ليّيل أننا نقو 
ً
. أقولها رلراية أنا ياليا

ً
 أردا

ة معونات وايدة في الشهر الوايد من قتل املنومات العام ة في املخّي ، ولو أننا قمنا بشراء أ  
ّ
شثثء من أ شاك املخّي  راستي  س 

رة في املخّي ، مايجطّر الرفال حرت قجاء يافف   
ّ
عترن سيايية و  مقدرة لنا   ت شرائ ا، يتل الّّمامات غملن متوت

ُ
تون أسعارها  

  ن املخّي ، أّما النساء تي س يَل أمامهّن ح  انتوار مغي  الشمس يتل يسرنَن أندسهّن. 
ً
 بعيدا

متث 
ّ
و اليو سيي  "UNDP"قّدم  منو

ىدمات نواتة ووقاية من القوارض 

والّشرات، و القيا  رتعض ىدمات املياو، 

 لرة ا غملن كاتية و  لد  رايتيافات السشان. 
 



 

  . قانا  في نايية العرمشة فنوب  مدينة الّسرة

في املست أمات الملتّية، ومعتمتد النتا يون   تت شتراء املتاء والطعتا   يدتقر املخّي  ألد   مقّومات الّياة ونقا شديد

تل التزار رمتالغ مالية ضخمة.   من قو

 

 رالستتدر  لغايتتة 
ً
تتتا

ّ
 م ق

ً
ستتا ة غملتتن قار تتة ل تزديتتد ح  فتتي  24أّمتتا الوضتتع القتتانو   فتتي املختتّي ، تتتون حدارة املختتّي  لمتتنح حذنتتا

 تن يريتق مطتار القامشت ي التدوري، ستواء حرتت داىتل ستورية أو ىارفهتا. أو  الّا ت املَرضّية ، ملن ي مل ما يث ُ  سدرو

 ألستاع غملن مع ومة
ً
را

ّ
 .لط   من األهاري الراغتملن في الخروق رتأمملن  ديل، لرة ا أوقدف ا م ى

هتتتتتذو التعقيتتتتتتدات لتتتتتتدتع التتتتتتراغتملن رالستتتتتتدر حرتتتتتت م اتوتتتتتتة الّستتتتتترة، حرتتتتتتت دتتتتتتتع متتتتتتالغ ماليتتتتتتة ضتتتتتتخمة ل مهتتتتتتّربملن وستتتتتتائق  

 .دو ر  ن كل شخا 300الشاينات التزارية، للل في بعض الّا ت حرت أ ثن من 

، وللتتتتتتل قدرلتتتتتت  130 تتتتتت ، ويتجتتتتتتّمن  5يقتتتتتتع غتتتتتترع ر تتتتتتدة الهتتتتتتول فتتتتتتي م اتوتتتتتتة الّستتتتتترة   تتتتتتت بعتتتتتتد  مخييييييّيا الهييييييول: -3
ً
منتتتتتتز 

ّتترع األمريريتتة   تتت العتتراق، روشتتراف األ  2004 ائ تتة، أ ئتتثد بعتتد  تتا   200ا ستت يعارية حرتتت  متت  املت تتدة، ىتتيل ترتتنة ال

ّتتتترع، ليستتتتتقتل آ ف العتتتتراقيملن والستتتتوريملن فتتتتي الوقتتتت    ستتتتتقتال اليفئتتتتملن الد ستتتتطينيملن والعتتتتراقيملن الدتتتتاّرين متتتتن ال

 الّاري الهاربملن من  لنوي  الدولة .

يقطن ميّي  الهول بششل أسا.تثث  فئتون  راقيتون تتّروا متن املعتارك، راإلضتاتة حرتت  ستتة ق ي تة متن النتا يملن متن ديتر 

 أور والرقة .ال

يعتتتا   املختتتي  متتتن نقتتتا  تملتتتن فتتتي الختتتدمات األساستتتية والجتتترورية، ومعتمتتتد النتتتا يون تيتتت    تتتت ت ريتتت  املتتتواد الغذائيتتتة 

رت لشتون رأستعار 
ّ
وبعض األدوية من الّدود العراقية، وذل  لتأمملن ايتيافات   حثتر نقلتها وا عتدا  بعجتها، وحن لتوت

 .مرلدعة

 

ّتتتدود الستتتورية  50يقتتتع فتتتي منطقتتتة الهتتتول فتتتي م اتوتتتة الّستتترة   تتتت بعتتتد  مخيييّيا رجيييا ويييلي ن: -4  تتت  متتتن املدينتتتة   تتتت ال

متتد ّ  متتن  4000العراقيتتة، وهتتي  تتتارة  تتن منطقتتة شتتت  ةتتّراوية   يتتتواتر تي تتا ىتتدمات. ي تتو  هتتذا املختتّي  أ ثتتن متتن 

 أهاري ديرالأور. 

 تي  قديمتة غ ملتن مزّهتأة ملقاومتة الوتروف املناىيتة، أو غترف متن الوضع العا  في املخّي : يقطن السشان حّما في ىو

ّتة، والطعتا   تتارة  تن وفتتة متدّنيتة املواوتتدات  ن غملتن اللتالّة ل سترن. أّمتا امليتاو املتتواترة تش ستية مال  ترو
ّ
ال

؛ ييتتتا يت تتتغ ستتتعر ال يرتتتن الوايتتتد متتتن ميتتتاو الشتتترع 
ً
لملتتتنة، وربطتتتة الخرتتتز ُلتتتتا   600الغذائيتتتة لشتتتل شتتتخا يوميتتتا

 .لملنة 1000  تة املرلديي اللغملنة رتلملنة، و  1500رت

   عة، وتيت  يتيت   تا  وايتد(؛ ييتا
ّ
أّما الخدمات الطّتية تمتدّنية )يوفد مر أ وّ ي متنّقل، وىدمال  متقط

أساق ح شاء املخّي  هو يافأ رف  و ي ث الذ  كان يمنع  تور املدنيملن مّما أّد  ارت لزّمع  دد  تملن 

من الناق، و أّد  حرت قيا  املخّي    ت مساتة قريتة من الّافأ الذ  يقو  ردورو رايتزا  الناق 

 خّي . لدرنة، يتّ  بعدها ل وي ه  حرت امل

 



 

لتتتتتّ   لوثيتتتتتق يتتتتتالتث وتتتتتتاة فتتتتتي  رفتتتتت  اللتتتتت ي ث ، حيتتتتتداهما لطد تتتتتة متتتتتن ر تتتتتدة السوستتتتتة التابعتتتتتة ملدينتتتتتة التو متتتتتال، 

، كانتتتت  قادمتتتتة متتتتن ريتتتتتي  63العمتتتتر  واألىتتتتر  لستتتتيدة متتتتن ديرالتتتتأور ُلتتتتدوت أمامتتتتة  تتتتتدالريمن، ولت تتتتغ متتتتن
ً
 امتتتتا

، أمجتتتف ا أمامتتة متتتع أقار  تتتا 
ً
الّستترة، تتتتتّ  ايتزا هتتا متتتع  تتدد متتتن أقار  تتا ريتتتة   أيدتتال. أ ثتتتن متتن  شتتترين يومتتا

ّتتافأ، وستتط ا عتتدا  أبستتط مقّومتتات الّيتتاة ولتترّد  أيتتوال الطقتتس وغيتتاع الختتدمات الطّتيتتة، وهتتي  داىتتل ال

عا   من مرٍض في الق  
ُ
ي  أمامة ن يزة اي شاٍء في  ج ة الق  . التث كان   

ّ
 . لوت

ألي متد   متن  12يقع قرع مدينة الشداد  في م اتوة الّسرة شماري شرقي سورية، نأد حلي  أ ثن من  مخّيا قانا: -5

  مشتان لتلتدية التندط بشتشل رتداي   تن يريتق متا 
ً
ستتيد  ستارقا

ُ
م اتوة دير الأور. ويقع ميّي  قانا في أرض كانت   

 يسّمل الّّراقات. 

 الوضع العاّ  في املخّي :  -

ختتّي  متتن حفتتتراءات لقييتتد الّر تتتة التتتث لدرضتتها حدارة املختتتّي ، ييتتا   ُيستتمح أليتتتد متتن النتتتا يملن يعتتا   النتتا يون فتتتي امل

. األمر الذ  يرنّل    ي  ضريتة ح سانية راهوة، والتث مة ا وتاة 
ً
الخروق من املخي  ح  بشروس وعتة لّ  ذ رها سارقا

ية، ييتتتا لتتتّ   لوثيتتتق  ّّ تتتوا، ريتتتة   امرألتتتان وأربعتتتة أيدتتتال النتتا يملن التتتذين يعتتتانون متتتن مشتتتريت ةتت
ّ
 شتتترة أشتتخاص ُلوت

، غتتتالتيف   ملتتتتارون رتتتأمراض مأمنتتتة مثتتتتل الق تتت  والرئتتتتة والر تتتت و نقتتتتا  (23/8/2017-1/6/2017ىتتتيل الدرتتتنة رتتتتملن )

 ها من األمراض. الرنوية رالنستة لأليدال وغملن 
ر املتتاء أو دورات امليتتاو ومعتا   املختتّي  متتن

ّ
، مّمتتا أّد   ن شتار أمتتراض  ثملتتنة كتتالجرع ويتتا ت حستتهال  ثملتتنة رتتملن  تتد  لتتوت

 يدال.األ 

 للّلتول   تت ستطل متاء وايتد، ولتوّ   حدارة املختّي  وتهري  ميتاو 
ً
يتعّرض املقيمون ل جرع والشتائ  والوقتوف يتويي

 ألي نا د ،  13وايد أل ثن من 

دو ر  500حرتتتت  200ييتتا يقتتو   ناوتتتر  قستتد  رتتتاررزا  النتتا يملن مقارتتل حىتتترافه  متتن املختتتّي  رمتتتالغ  اليتتة لرتتتناود رتتملن 

 .ل لخا الوايد

 ملنطقتة لتل أرتيضمخّيا عين عألس ن -6
ً
  ييت تي وضتع  .: يقع املخّي  شمال غرع الرقة في ر تدة  تملن  يىتثل التابعتة حداريتا

ل نتتا يملن  تن غملتتنو متتن املخّيمتتات الواقعتة فتتي منتتايق ستتيطرة قتوات ستتورية الديمقراييتتة )قستتد(، ”  تتملن  يىتتثل“ميتّي  

تتتتل قتتتوات ستتتورية الديمقر  ل ىييتتتا نائمتتتة ل دولتتتة تمتتتا رتتتملن ال شتتتديد األمنتتتث متتتن قو
ّ
اييتتتة رحّجتتتة املختتتاوف األمنيتتتة متتتن  ستتت 

ّتتتتدود متتتتتع لر يتتتتا، يعتتتتيش متتتتا رتتتتملن  ارتتتتتت  35.000اإلستتتتيمية )دا تتتتش(، وبتتتتملن التزاهتتتتل األممتتتتث متتتتتع قتتتترع  تتتتملن  يىتتتتثل متتتتن ال

 سمة في ظروف معاشية قاسية في ميّي   ملن  يىثل ومايول  )ييا لّ  ح شاء ميّيمملن حضاتيملن بعد امتتيء  40.000

    ملن  يىثل األسا.ثث(، وأغ   قاينث املخّي  ه  من النا يملن من الرقة ودير الأور. مييّ 

 الوضع العا  في املخّي :  -

   يوفد منومات ح سانية لقو  رتيدي  املخّي    ت الرغ  من أن  يقع في منطقة  ستة األمان  الية تي ا.  

دتتتة رحّجتتتة وفتتتود أتتتتراد متتتن 
ّ
 الردالتتتة متوق

ً
و  ُيستتتمح ل تتتداى ملن حرتتتت ميتتتّي   تتتملن  يىتتتثل رتتتالخروق منتتت  ح  ررديتتتل، وياليتتتا

 . الدولة اإلسيمية ) دا ش ( في املخّي 
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هتتتتت  متتتتن األيدتتتتتال والنستتتتتاء، بستتتت   ا عتتتتتدا  العنايتتتتتة الطّتيتتتتة والعواوتتتتتي الرم يتتتتتة،  23
ّ
تتتتتوا فتتتتي املخّيمتتتتتات، ف 

ّ
شخًلتتتتا ُلوت

عّد من أبسط مقّومات الّياة حضاتة حرت
ُ
 .نقا املياو التث  

األستاع التث لأيد من معاناة النا يملن، ح شاء هذو املخيمات   ت أرض رم ية في يتيعة شت  ةّراوية، ييا حن  ومن

أ  هتوع ىديي ل ريتاد يت ّد  ل شتريل  واوتي غتاريتة ورم يتة. حضتاتة لتعتدها  تن أقترع مشتد  فتي املنطقتة مستاتة 

ر نقتتتل امللتتتارملن حرتتتت ل تتت  املنتتتايق بستتت    تتتد  وفتتتود مشتتتد  مزّهتتتأة، أو  ي تتتو  40
ّ
مرتتتن فتتتي لتتتل أرتتتيض و تتتملن  تتترع، و عتتتذ

 سيارة حسعاف ل نقل، راإلضاتة حرت ي   مت غ من النقود ل نقل.

 
ً
 النا يون في منايق در  الدرات :  -ثانيا

بستت   ستتوء األوضتتتا  اإل ستتانية، واتتقتتار املخّيمتتتات فتتي منتتايق ستتتورية الديموقراييتتة ألد تت  مقّومتتتات الّيتتاة، يقتتو  النتتتا يون 

ألتتتتي  156رالتوّفتتت  ن تتتو منتتتتايق ستتتيطرة در  الدتتتترات، ييتتتا ر غتتتت  التقتتتديرات يستتتت  للتتتريح منومتتتتة الهجتتترة العامليتتتتة حرتتتت أن 

 ايية )قسد(، ووو وا حرت منايق در  الدرات و حدل . شخا ىرفوا من منايق سيطرة قوات سورية الديمقر 

ّتتدود الستتورية الرن يتتة، وقتتد نتتأد حرتتت  جييرا،ل : -1 لقتتع مدينتتة فتترار س أقشتتثل الشتتمال الشتترقي ملّاتوتتة ي تت  رتتالقرع متتن ال

 ستمة، متة   يتواري النلتي متن األيدتال، ويتتوّ   النتا يون ر ست  املنتايق التتث  10.900 مدينة فترار س وريدهتا أ ثتن متن

نتتا د متتن ريتتي ي تت  ندستت ،  3500 نتتا د متتن أهتتاري م اتوتتة يمتتا ويمتتاة، وأ ثتتن متتن  3600 نأيتتوا مة تتا كالتتتاري: )أ ثتتن متتن

 نا د من ديرالأور(.  3700وباألىا من مدينة السدملنة التث ليجع لسيطرة قوات النوا ، وأ ثن من 

تأ النتا يون فتي  متو  مدينتة فترار س وريدهتا فتي
ّ
ن ميّيمتات ونقتاس لزّمتع، وبعتض النتا يملن يعيشتون نقطتة متا رتمل ( 20 ) يرن 

فتتي ستترن فمتتاوّي مثتتل املتتدارق وبايات تتا، وهنالتت  العديتتد متتة   يعيشتتون فتتي متتتا   قيتتد اإل شتتاء. ول تتتو  كتتل مدرستتة أو رنتتاء 

تَي ، والتتث  ( 40 )   تت متا   يقتل متن لوفتد مة تا  ائ تة، حضتاتة حرتت  تدد متن املخّيمتات التتث يسترن تي تا النتا يون تقتط فتي الخو

 :ثيثة ميّيمات رئيسة في فرار س وهي

 .مخّيا امللع  –أ 

 .مخّيا املارف الزراعي -ب 

، أو متتا  عتتارف النتتاق   تتت  ستتميت  رميتتي  املتتوت؛ لقربتت  متتن حيتتد  املتتداتن املدنيتتة، وُمعترتتن هتتذا املختتّي  املخييّيا الراملييع -ج 

 من أستوأ املخّيمتات املوفتودة، ييتا أّن الوتروف املع
ً
 وبعتد ا شت تاكات التتث وقعت  وايدا

ً
را

ّ
يشتية تيت  ستّيئة ل غايتة، ومت ى

ّتتتّر، ا داد  متتتا رتتتملن لنوتتتي  الدولتتتة اإلستتتيمية فتتتي العتتتراق والشتتتا  ) دا تتتش (، و تتتدد متتتن األولويتتتة والرتائتتت  املقال تتتة للجتتتيش ال

ق النا يملن حرت هذا املخّي  من املخّيمات األىر  
ّ
 .لدت

%  50الرئيىتثث ل نتا يملن فتي فترار س   تت املعونتات التتث لقتّد  لهت ، وهتي    غطت   ستتة التتت الوضتع اإل ستا   العتاّ : ا  تمتاد 

، تهنالتت  نقتتا فتتي املتتواد الطّتيتتة واألدويتتة، وقتتد ر غتت  يتتا ت الوتتتاة ن يزتتة 
ً
متتن  تتدد النتتا يملن، والواقتتع اللتتّ ي متت ل  فتتدا

 
ً
متتن تقتتد ال قايتتات، ويوفتتد مستووتتي وايتتد  نقتتا األدويتتة أ ثتتن متتن  شتتر يتتا ت، ريتتة   يد تتة وتتغملنة، وهتتي  عتتا   أيجتتا



 

تقط لابع ل هيل األيمر ولرّن    يقّد  أية أدوية سو  يتوع  السيتامول  للّا ت الّرفة تقط؛ وقد لتّ   تتجيل  ستع 

يا ت لش ل األيدال، حضاتة حرت يا ت  ديدة ملرض  الجرع ، ولّ   تجيل يالة وايدة ملرض سريان الج د لرفل يت غ 

، ويالتتة تقتتدان رلتتر وايتتدة، وهنالتت  يتتواري 45 رمتتن العمتت
ً
يالتتة ر افتتة حرتتت األ ستتولملن، أّمتتا يتتا ت التتو دة  ( 500 )  امتتا

 تيتّ  ل وي ها ملشد  مدينة منت ، وأثناء موفة الرند الشديدة قضثل أربعة نا يملن ن يزة الرند.

زتتارات املنتتا ل، مّمتتا دتتتع العديتتد متتن العوائتتل يعتتا   النتتا يون متتن أوضتتا  وتتعتة و ذلتت  بستت   ا رلدتتا  الرتملتتن فتتي أستتعار حي

تتتتي    تتتتت ندقتتتتف   اللخلتتتتتية ونلتتتت  ا ل عتتتتيش تي تتتتا، مّمتتتتتا  ستتتتّ   رتشتتتتوين  ميّيمتتتتات  شتتتتتوائية،  4ل نتتتتو  فتتتتي العتتتتراء أو شتتتتتراء ىو

ية أو يّتية  70حرت  50فميعها ألرناء ديرالأور، ي تو  كل لزّمع رملن التت  ّّ  ىيمة دون مراتق ة

نتا د، متة   متن م اتوتة يمتا، والرقتة وديرالتأور.  35.000 مدينتة التتاع وضتوايي ا أ ثتن متن يوفتد فتي : مدينة ال ياب -2

 .نا د أغ     من األيدال و النساء  9100وقد ر غ  دد النا يملن من ديرالأور 

حضتتتتاتة حرتتتتت منتتتتا ل قيتتتتد اإل شتتتتاء،  -بعجتتتته  استتتتتطا  استتتت ئزار منتتتزل  –يستتترن نتتتتا يو مدينتتتتة التتتتتاع فتتتتي املنتتتا ل العاديتتتتة 

وهنالتتتت  اي ف يستتتترنون فتتتتي املتتتتدارق، هتتتتتذا رالنستتتتتة ل مدينتتتتة، أّمتتتتا نتتتتا يو ريتتتتتي التتتتتاع تمعومهتتتت  اّليتتتتذ متتتتن املتتتتتدافن 

 ل نزود، ومعومه  يعتمدون   ت املعونات ال
ً
 تث لألي   من ملادر ميت دة. واملأار  مشانا

لزّمعتات  3وقا  قس  من النا يملن ن يزة  د  القدرة لأمملن سترن فتي التيتوت حرتت حقامتة ىيتا  رطترق ميت دتة، وح شتاء 

الراوتي، و هتذو املخّيمتات ألرنتاء ديرالتأور، لتّ  ح شتاوها رزهتود شخلتية و لدتقتر هتذو املخيمتات حرتت  –  ت يريق التاع 

 ل كامل، مّما يأيد من الوضع املأساو  ل نا يملن، ىاوة مع دىول تلل الشتاء.الخدمات العامة بشش

، ييا ل و  مدينتة التتاع 
ً
الوضع اللّ ي لنا حي مدينة التاع مقارنة مع املخّيمات ونقاس التزّمع األىر  ُيعترن فيدا

دينتتتة   تتتت وتتتيدلية ىملنيتتتة،   تتتت مشتتتد  وينتتتث، ويتتتتّ  لو متتتع األدويتتتة تيتتت  بشتتتشل مزتتتا  ، وباإلضتتتاتة ل مشتتتد  ل تتتتو  امل

ر فيتتد ل قايتتات، أّمتتا رالنستتتة لألمتتراض تهنالتت  ان شتتار ملتترض ال شتتمانيا الج تتد ، وقتتد فتتاء   تتت أ ثتتن متتن 
ّ
وهنالتت  لتتوت

، وىاوتتة القتتاينون متتة   فتتي املتتأار  التتدوافن،  متتا استتتطا  ناشتتطون لوثيتتق أربعتتملن يالتتة ملتترض التتتّايا 
ً
ثيثتتملن يدتتي

 .رملن النا يملن

متتتتتن منتتتتتايق ديرالتتتتتأور، وهتتتتتي مدينتتتتتة وتتتتتغملنة   يوفتتتتتد تي تتتتتا منتتتتتا ل  نتتتتتا د 4700ووتتتتتل حرتتتتتت مدينتتتتتة الراوتتتتتي  الراعيييييي:مدينييييية  -3

 
ً
إليتتتوائ  ، ييتتتا قتتتا  النتتتتا يون راستتتتيدا  املتتتتا   غملتتتن املرتم تتتتة و املتتتدارق والتتتدوائر  ستتترن لهتتتت ، ومتتتن لتتت  يزتتتد مشانتتتتا

ن  شتتتوائيملن، قتتتا  النتتتا يملن رو شتتتائ ما، وقامتتت  لإلقامتتتة قتتتا  رالّلتتتول   تتتت ىيمتتتة. ل تتتتو  مدينتتتة الراوتتتي   تتتت ميّيمتتتمل

ية اللتتعتة حرتتت املشتتتافي  ّّ ّتتتا ت الملتت الّشومتتة الرن يتتة روضتتع نقطتتتة يّتيتتة فتتي املنطقتتة لقتتتّد  العتتيق، ولقتتو  رت ويتتل ال

 الرن ية في مدينة  نتاع. 

 الوضع العاّ  ل نا يملن: 

ستت   نتتأويه  الطويتتل ولدتتاق  أمراضتته  التتتث يعتتا   الواوتت ون حرتتت منطقتتة الراوتتي متتن أيتتوال معيشتتية وتتعتة، وذلتت  ب

ويتوا   ا بس   النزود، تين شر مرض الجرع و اليشمانيا بششل  تملن رية  .
ُ
 أ

 ي اول الناشطون لأمملن ميّيمات فديدة ل نا يملن في منايق در  الدرات، ولرن املواتقات ل ول دون ل قيقه  لها.



 

امتتتتتتتيء هتتتتتتذو املنتتتتتتايق رالنتتتتتتا يملن و تتتتتتد  قتتتتتتدرة ميّيمات تتتتتتا   تتتتتتت ومعتتتتتتا   النتتتتتتا يون متتتتتتن أوضتتتتتتا  ح ستتتتتتانية وتتتتتتعتة؛ بستتتتتت   

 استقتاله  ييا يدرنش الرثملن مة   األراىثث ل نو .

 التوويات :

 العمل   ت لأمملن ممّرات آمنة لخروق النا يملن من منايق سيطرة لنوي  الدولة اإلسيمية.  -

 الطرقات، والتث أودت ر ياة العشرات من املدنيملن .العمل   ت ح الة األلغا  التث  ر ها لنوي  الدولة اإلسيمية   ت  -

 العمل   ت ح ادة املدنيملن حرت قراه ، ىاوة ل   التث ل  ل دث تي ا  م يات  سررية واملنزو ة األلغا . -

الجتتتتغط   تتتتت قتتتتوات ستتتتورية الديموقراييتتتتتة ملعام تتتتة النتتتتا يملن معام تتتتة  ئقتتتتتة، وح طتتتتاء النتتتتا يملن وثتتتتائقه  وثتوليتتتتتات  ،  -

 ءات املغادرة من املخّيمات ل راغتملن.و سهيل حفرا

 دىول املنومات الدولية ملراقتة الوضع العاّ  في املخّيمات.  -

 لأمملن املخّيمات رالخدمات املناستة والشاتية لعدد النا يملن. -

ية واألدوية الشاتية والشادر الطّ ث  ذل . - ّّ َي  والخدمات المل  لأمملن األغذية والخو

 ق در  الدرات؛ لتتماشثل مع ا دياد  دد النا يملن املستمّر.ح شاء ميّيمات أىر  في مناي -

 لزهملز هذو املخّيمات رشل ما ي أمها من أثاث وىدمات وأدوية وأغذية وكوادر.  -

 رالواقع السيد.  -
ً
را
ّ
 ر اية النساء واأليدال في هذو املخّيمات، ييا أن هذو الشرائح هي األ ثن لأث

 املنايق ل تق يل من األوبئة املن شرة سالدة الذ ر. العمل   ت ل سملن الواقع اللّ ي في هذو -

 العمل  ل ل سملن الواقع التع يمث تي ا لتدارك الوضع السيد ل ط تة املنقطعملن  ن الدراسة.  -

ح تتادة لأهيتتتل األيدتتتال بستت   معانتتتات   متتتن الختتوف والر تتت  التتتذ   عّرضتتوا لتتت ، وان شتتتار األمتتراض الندستتتية رتتتملن هتتت  ء  -

 األيدال.

 

 

                                

 


