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  داخل سور?ة =يماتا:89  القاطن2نيزداد وضع 
ً
مــن XــWة وVعلــيم، من حيث عدم توفر اK=دمات األساســية ، سوءا

YZات 89 أحيان كث2_ة.  باإلضافة اcاdeحد االن YZتصل إ jkالتجاوزات ال 

واK=اضــعة لســيطرة قــوات ســور?ا  -ســور?ة شــرق Vعمــل املنصــة املدنيــة الســور?ة عrــY رصــد واقــع ا:=يمــات 9ــ8 شــمال 

عـــن تقر?ـــر?ن ســـوف تقـــوم بإصـــدار و  لقـــاطن2ن ف|dـــا،اواحتياجـــات  اإلzســـاzي،مـــن ناحيـــة الوضـــع  -الديمقراطيـــة فقـــط 

=يمــات يرصــد وضــع ا:والثــاzي اWKســكة،  محافظــة 9ــ8ا:=يمــات يرصــد وضــع  ألول اســور?ة 9ــ8 شــمال شــرق  ا:=يمــات

 .اWKسكة 89 محافظة =يمات89 �ذه التقر?ر سوف ن�ناول ا:دير الزور.  محافظة العشوائية

مخيمــات و�ــ8 (ال�ــول، روج، م�_وكــة، الشــدادي، مشــ�k نــور، نــوروز)،  )٦(يبلــغ عــدد ا:=يمــات 9ــ8 محافظــة اWKســكة 

 بتقـــديم اK=ـــدماتVع�ـــ� إZـــY جانـــب عـــدة منظمـــات  إدارة شـــؤون �ـــذه ا:=يمـــات، تتـــوYZ اإلدارة الذاتيـــة الديموقراطيـــة

اإلدارة واملشـــكالت ســـوء ي�شـــابھ الوضـــع 9ـــc 8ـــل ا:=يمـــات الواقعـــة تحـــت ســـيطرة اإلدارة الذاتيـــة مـــن حيـــث . االغاثيـــة

 ا:=يمات، وسوف يتم التطرق بالتفصيل ل�ذه املشكالت حسب ا:=يم. 89 الjk �عاzي م�dا النازح2ن 

 

 

 



 

ــــول 1-  ــــيم ال�ــ ــــول" :مخــ ــــيم ال�ــ ــــع "مخــ ــــد ( يقــ ــY ¡عــ ــ ــــوم¤_ 45عrــ ــــة) كيلــ ــــر¥8 مدينــ ــــكة شــ ــــع اWKســ ــا ، و?�بــ ــ ــــدةإدار?ــ ــــول  لبلــ  .ال�ــ

 حــرب اK=لــيج ، إبــان91991ــ8 أوائــل عــام تــار?خ مــن حيــث cو©dــا مستضــيفة لالجئــ2ن، حيــث أzشــأ أول مخــيم  وللمنطقــة

عrـــY املشـــارف ا²Kنو±يـــة لبلـــدة ال�ـــول، وتـــّم Vشـــغيلھ بالت®ســـيق مـــع  لشـــؤون الالجئـــ2ن املفوضـــية العليـــا ھأzشـــأت الثانيـــة،

تـــّم افتتاحـــھ مـــن جديـــد، الســـتقبال العـــائالت  ،2003عـــام  العـــراقعrـــW Yـــرب اK 8 أعقـــابو9ـــ اµWKومـــة الســـور?ة آنـــذاك.

عــد قصــف املنطقــة اعقــاب الثــورة الســور?ة بــدأ اســتقبال النــازح2ن الســور?2ن الفــار?ن . ال�ار±ــة مــن املعــارك الــدائرة ̧و

 . املعاركمن 

 

، خــرج ا:=ــيم عــن اK=دمــة ¡شــµل cامــل ¡عــد ســيطرة تنظــيم الدولــة اإلســالمية "داعــش" عrــY 2013العــام  9ــ8

، استطاعت قــوات ســور?ا الديمقراطيــة الســيطرة عrــY بلــدة V2015شر?ن الثاzي/نوفم�_  13بلدة ال�ول. و89 

انـــدالع املعـــارك مـــا بـــ2ن ، والســـيما ¡عـــد 2016ن¼ســـان/أبر?ل  21ال�ـــول، حيـــث تـــّم إعـــادة افتتـــاح ا:=ـــيم بتـــار?خ 

 يبلــغ عــدد القــاطن2ن  "داعــش". الدولــة القــوات العراقيــة وامليل¼شــيات التا¡عــة لــھ ضــّد تنظــيم
ً
9ــ8 ا:=ــيم حاليــا

) 8Zل االطفال  ،)73,000حواµتھ �شÁسz ان ا:=يم ٪ ٦٥ماµشا. تقار?ربحسب  ،من عدد سVاالو 

 

ــ8   ــ ــ ــاzي 9ـــ ــ ــ ــــع اإلzســـ ــ ــــيم الوضـــ ــ ــــ_ديا:=ـــ ــ ــــدا، م¤ـــ ــ ــــث  جـــ ــ ــــوي حيـــ ــ ــــY يحتـــ ــ ــــيم عrـــ ــ ــــÄ  3ا:=ـــ ــ ــا ÅVـــ ــ ــ ــــة، ب¼نمـــ ــ ــــادات متنقلـــ ــ عيـــ

ــابيع ــY مـــــدار أســـ ــاب2ن بجـــــروح خط2ـــــ_ة مـــــن جـــــراء القتـــــال عrـــ 9ـــــ8 منطقـــــة  املس�شـــــفيات ا:Wليـــــة باملرÇـــــ�Æ واملصـــ

jÆــــÈل أساµيو?ــــة ألولئــــك الــــذين �عــــانون مــــن  .البــــاغوز ¡شــــWKــاء املســــكنات أو املضــــادات ا ــا يــــتم إعطــ ــا مــ وغالبــ

Ë=صــا و�ــم 9ــ8 طــر?ق�م إZــY ا:=ــيم، أو ¡عــد ف¤ــ_ة وج2ــÊة  31ملاضــية وتــو89 خــالل الف¤ــ_ة ا إصابات غ2_ خط2ــ_ة.

الت امن وصول�م إليھ ¡سÁب اإلصابات الناجمة عن ا²Kروح أو ســوء التغذيــة، ل2_تفــع عــدد وفيــات �ــذه اWKــ

 YZ217إ  
ً
 .Ë=صا

 

ات بــ2ن ¡عد معارك الباغوز تم نقل جميع املدني2ن 89 املنطقــة إZــY ا:=ــيم، األمــر الــذي أحــدث صــدامات وتــوتر 

ســـاك�j ا:=ـــيم القـــدامى و±ـــ2ن الوافـــدين ا²Kـــدد خاصـــة ممـــن يحملـــون فكـــر التنظـــيم امل�شـــدد، الـــذين حـــاولوا 

 فرض ايديولوجيdeم عYr ا:=يم، كفرض ا²ÎKاب والصالة ومنع التدخ2ن. 

ا:=ــــيم ¡عــــد 9ــــ8 الطر?ــــق اZــــY ؛ تقــــول "عامــــا رحلdeــــا للوصــــول اZــــY مخــــيم ال�ــــول  47ســــيدة تبلــــغ مــــن العمــــر  ) و�ــــ8ص .عتــــروي (

ســــÁب قســــاوة اWKيــــاة �نــــاك ونقلنــــا مــــن مµــــان اZــــY اخــــر لتغطيــــة االÓzــــWابات الكث2ــــ_ة الkــــj قــــام dÒــــا  اخراجنــــا مــــن البــــاغوز ̧و

jÔ8 ارتفاع 9ــ8 درجــة حــرارة جســZ تÁسب jk²روح والKخرجــت مــن البــاغوز احمــل  .التنظيم اص¼بت اقدامي بأنواع كث2_ة من ا

سÁب حا مســdÖ_2م  وأكملــوافارقت اWKياة ف¤_cوzي عrــY حافــة الطر?ــق  أzيلjk الWÕية اعتقدوا اطفا8Z االثن2ن و89 الطر?ق ̧و

 8Zمع اطفا YZمع�ا ¡عد ان ذ�بت االو jان �ناك قافلة اخرى حملت�c .8 اليوم  أصبحالطو?لةZ_Úــ8 اي  أكZ مــن شــ�ر ولــم يقــدم

وVغ2ـــ_ لـــون اقـــدامي اZـــY اللـــون  ملســـكنات فقـــط.و املســـاعدة 9ـــ8 البحـــث عـــن اطفـــا8Z تقـــدم العيـــادة Zـــ8 ا، أنـــوع مـــن انـــواع العـــالج

 "األزرق ¡سÁب عدم تلقي العالج املناسب



 

 

ــــيم2 -  ــــة :روج مخــ ــــر¥8 مدينــ ــــيم روج" شــ ــــع "مخــ ــــة يقــ ــــار?خ  دير?ك/املالكيــ ــــھ بتــ ــّم افتتاحــ ــ ــــكة، تــ ــــة اWKســ ــــ8 محافظــ  924ــ

"داعــــش" عrــــY الدولــــة جــــراء ²Üــــوم تنظــــيم  األز?ــــدي2ن وذلــــك ¡عــــد �ــــروب العديــــد مــــن النــــازح2ن  ، 2014 ف�_ايرشــــباط/

ا:=ــيم، يبلــغ عــدد الالجئــ2ن فيــھ حــوا8Z  بــإدارة9ــ8 العــراق، وتقــوم اإلدارة الذاتيــة  الÊ2يدين يقط�dامنطقة سنجار الذي 

ــــ3000( ــ ــ ــ ــــة، 9ــ ــ ــ ــ ــار ور±يعــ ــ ــ ــ ــ ــــنجار وزمــ ــ ــ ــ ــــاطق ســ ــ ــ ــ ــــن منــ ــ ــ ــ ــdÝم مــ ــ ــ ــ ــ ــــ8 أغلــ ــ ــ ــ ــــÞ عرا¥ــ ــ ــ ــ ــا ) الßــ ــ ــ ــ ــ ــــية العليــ ــ ــ ــ ــــھ املفوضــ ــ ــ ــ ــــرف عليــ ــ ــ ــ ــــ2ن Vشــ ــ ــ ــ 8 حــ

�عــاzي  .IRD ومنظمــة اإلغاثــة والتنميــة الدوليــة IRC باإلضافة إYZ منظمة اإلنقــاذ الدوليــة ،UNHCR الالجئ2ن لشؤون 

ا:=ـــيم مـــن تـــدzي اK=ـــدمات الطبيـــة، وعـــدم الســـماح للمـــدني2ن مـــن اK=ـــروج إال ¡عـــد موافقـــات كث2ـــ_ة وغالبـــا مـــا تµـــون 

 ول عYr موافقة.اWKص�نالك صعو±ات 89 

 

̧ـــي مدينـــة :مخـــيم م�_وكـــة3 -  9ـــ8 محافظـــة اWKســـكة، وتـــم اzشـــاؤه   /رأس الع2ن/ســـري cان¼يـــھ يقـــع "مخـــيم م�_وكـــة" غر

ــاير  28 تــــار?خ ب ــا8Z محــــافظjk  ، وذلــــك ¡عــــد نــــزوح c2016ــــانون الثاzي/ينــ والرقــــة إZــــY �نالــــك،  الــــزورديــــر العديــــد مــــن أ�ــ

ــا ا:Wــــافظت2ن،  ،¡ســــÁب املعــــارك الــــدائرة بــــ2ن قــــوات النظــــام وقــــوات ســــور?ا الديمقراطيــــة ضــــد تنظــــيم "داعــــش" 9ــــc 8لتــ

وVعمــل  ،والرقــة، وتتــوYZ اإلدارة الذاتيــة إدارتــھ ديــر الــزورمــن منــاطق مــدzي نــازح  12.000أكÚــ_ مــن  طــن 9ــ8 ا:=ــيم و?ق

وال�ــالل  ،إZــY جانــب اليون¼ســيف Mercy Corps ومنظمــة IRC داخلــھ عــدد مــن املنظمــات م�dــا منظمــة اإلنقــاذ الدوليــة

jÔاألحمــــر الكــــردي و±رنــــامج الغــــذاء العــــال WFP  ــــ8 لالجئــــ2نو ا:²لــــسö?ال÷_و NRC ي و منظمــــة حمايــــة الطفولــــzــا ة ,�عــ

النـــازحون 9ـــ8 ا:=ـــيم مـــن نقـــص حـــاد 9ـــ8 اK=ـــدمات األساســـية وان�شـــار االمـــراض خاصـــة بـــ2ن األطفـــال واملســـن2ن 9ـــ8 ظـــل 

حالــة مرضــية يوميــا باتجــاه مدينــة حلــب  40نقــص 9ــ8 الµــوادر واألدو?ــة واملســتلزمات الطبيــة . و?خــرج مــن ا:=ــيم نحــو 

 د نقص حاد 89 ادو?ة األطفال وادو?ة امراض القلب والر±و فضال عن قلة املياه والرعاية الWÕية.مع وجو 

 

كــم) جنــوب مدينــة 32عrــY مســافة ( ) و?قــعالّســدأو  العرúشــةأو  مخــيم الشــدادي( و?طلــق عليــھ :مخــيم الشــدادي4 -

 لتكر?ر النفط اK=ــام ¡شــµل بــداûي.بالقرب من موقع cان �ستعمل كم) تقر?با عن قر?ة العرúشة  3و?بعد (اWKسكة، 

ــــاؤه  ــــار?خ بتـــــم اzشـ ــا8Z محافظـــــة 2017حز?ران/يونيـــــو  10تـ ــ ــــد مـــــن أ�ـ ــــر الـــــزور، عقـــــب نـــــزوح العديـ ــاه ديـ ــ ــــة  باتجـ محافظـ

مختلـــف  ) نـــازح ســـوري مـــن25.000و?حـــوي ا:=ـــيم أكÚـــ_ مـــن ( "داعـــش". مـــع تنظـــيماWKســـكة ¡ســـÁب املعـــارك الـــدائرة 

ــاzي مــــن أو ديــــر الــــزورمحافظــــة منــــاطق  ــj تفــــوق طاقتــــھ، ، وúعــ ضــــاع مزر?ــــة ¡ســــÁب العــــدد الكب2ــــ_ للنــــازح2ن داخلــــھ والkــ

مؤسســـة اإلغاثـــة والتنميـــة  املنظمـــات و�ـــ8 داخلـــھ عـــدد مـــن وVعمـــلو?ـــدير ا:=ـــيم مركـــز عالقـــات تـــا¡ع لـــإلدارة الذاتيـــة 

 .NRC ومنظمة ا:²لس ال÷_و?8ö لالجئ2ن IRC ومنظمة اإلنقاذ الدولية IRD الدولية

 



 

تطوع للعمل كمدرس 89 ا:=يم استطاع اWKصول عYr خيمة يقــوم بتعلــيم  عمرهمن  الثالث2ناحمد شاب 89 

 8ýل تطــــوµــا ¡شــــ بــــدأت الفكــــرة مــــع تزايــــد ضــــعف اللغــــة العر±يــــة لــــدى االطفــــال وعــــدم " يقــــول االطفــــال داخل�ــ

عYr  عليمتمعرفdeم بمبادئ اWKساب ¡شµل ©dاûي لم يتم تخديم ا:=يم بمرافق Vعليمية حقيقية و?قتصر ال

 ".املتطوع2ن بما يملµون من معلومات

، حيــث تــّم افتتاحــھ ¡عــد ازديــاد أعــداد النــازح2ن مــن cو±ــاzي/ع2ن العــرب يقــع ا:=ــيم غــرب مدينــة :مخــيم مشــ�k نــور 5 -

 بتار?خ  باتجاهفظjk حلب ودمشق محا
ً
) نــازح 1450، و?حوي ا:=يم عrــY (2015آذار/مارس  1مدينة cو±اzي وتحديدا

ة وúشتµي نازحو ا:=يم من نقص االدو?ة وسوء الرعايــة الÕــWية تديره اإلدارة الذاتيو سوري من املناطق املذcورة، 

و?ــdeم مســؤولو ا:=ــيم املنظمــات  الكــردي.داخــل ا:=ــيم . وتوجــد 9ــ8 ا:=ــيم نفطــة طبيــة وحيــدة تا¡عــة لل�ــالل األحمــر 

مطلــع  الدولية بالتقص2_ 89 تحس2ن اK=دمات الطبية ¡عد اغالق العديد من املنظمات لنقاط�ا الطبيــة داخــل ا:=ــيم

 ا²Kاري.العام 

ــّم افتتاحــــھ  :مخــــيم نــــوروز 6 -  ــــي محافظــــة اWKســــكة، حيــــث تــ يقــــع ا:=ــــيم غــــرب مدينــــة املالكيــــة / دير?ــــك شــــما8Z غ̧ر

و?حــوي ا:=ــيم  العراقيــة،ناحيــة (شــنµال) وافتــتح ن�يجــة وجــود عوائــل عراقيــة �ار±ــة مــن  ،2014حز?ران/يونيو  8922

 Yrــا مــا 750ما يز?د عــن (عd|يقــارب عشــرة آالف نــازح مــن الســور?2ن والعــراقي2ن عر±ــا وكــردا، مســلم2ن ) خيمــة �عــ¼ش ف

dورة 800( مومســيح2ن واز?ــدي2ن. مــ�cعرا¥ــ8 مــن املنــاطق املــذ Þــß8) الZوالرقــة،  ديــر الــزورنــازح ســوري مــن  3500 وحــوا

ل÷ــÊوح وقســوة و?تقاســم قــاطنو ا:=ــيم آالم ا ة.الطفولــحمايــة  ومنظمــة IRCو IRD مــع منظمــاتتــديره اإلدارة الذاتيــة 

 األساسية.اK=دمات اWKياة وÿË املساعدات إضافة اYZ غياب 

 تقول ديمة 

لكــن يبــدو ان �ــذه  والفــرح،فمــن بــ2ن معانيــھ 9ــ8 اللغــة الكرديــة االمــل  نصــ¼ب.مــن اســمھ  الن2ــ_وز لــ¼س :=ــيم 

بــان وال يملــك ســµان ا:=ــيم ســوى التمســك بخــيط رفيــع مــن االمــل  وال®ســيان.املعاzي ضاعت 9ــ²K 8ــة املعانــاة 

وجھ اK=صوص ومجال  عYrتقوم احدى املنظمات بمساعدdÖم 89 تأم2ن النفص اWKاصل 89 ا:²ال الص!8 

 االيواء والغذاء عYr وجھ العموم.

 التوصيات:

بتحســ2ن  املعنية،للمخيمات تو"jÆ املنصة املدنية السوري ا�²Kات واإلداري باالطالع عYr الوضع اإلzساzي  .1

 وضع ا:=يمات من خالل اتخاذ اإلجراءات التالية:  

 تكثيف ج�ود االستجابة اإلzسانية 89 ا:=يمات الjk تحوي ازدحام 89 النازح2ن، كمخيم ال�ول والشدادي. .2

3. Yــــrع Êــ2ن ال¤_ك2ــــ ــ!8 تحســ والعمــــل عrــــY  تكثيــــف اإلغاثــــة الطبيــــة،ل مــــن خــــالا:=يمــــات، cافــــة 9ــــ8  الوضــــع الصــ

 ، وVس�يل إجراءات تحو?ل املر�ÆÇ إYZ املشا89 خارج ا:=يمات. ةت متخصصاافتتاح عياد



 

c 89ل ا:=يمات بدون است#ناء، من خالل افتتــاح مــدارس قر?بــة الوضع التعليjÔ تكثيف ا�²Kود بما يتعلق ب .4

   او عYr األقل خيم Vعليمية داخل ا:=يمات، وتقديم الدعم الالزم للعملية التعليمية بالشµل الµا89. 

العمــل عrــY تكثيــف اإلغاثــة اإلzســانية مــن غــذاء وخاصــة 9ــ8 مخيمــات الkــÓV jــ²ل حــاالت ســوء التغذيــة لــدى  .5

 كمخيم ال�ول.  القاطن2ن ف|dا،

ــ8 تــــرك ا:=ــــيم الســــماح بحر?ــــة اWKركــــة للنــــازح2ن الســــور?2ن 9ــــ8 ا:=يمــــات .6 ، بــــدون وجــــود رقابــــة ممــــن يرغــــب 9ــ

 وموافقات لتحرcاdÖم عYr األرض السور?ة.

 Vس�يل حركة املرور اإلzساzي وخاصة للمخيمات العشوائية واملوافقة عYr االع¤_اف dÒا  .7

 


