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 (2) النازحين في شمال شرق سوريةمخيمات 

 دير الزورمخيمات 

 2019تموز 1

  داخل سععععععععععو    خيماتاملفي  القاطنينيزداد وضعععععععععع  
 
من صعععععععععع   و   ي ، من حيث عدم توفر الخدمات األسععععععععععاسععععععععععي  ، سععععععععععو ا

 التجاوزات التي تصل إلى حد االنتهاكات في أحيان كثيرة.  باإلضاف  الى

  مل املنصععععععععععععع  املدني  ال عععععععععععععو    على  بعععععععععععععد وال  املخيمات في يعععععععععععععما   ر  سعععععععععععععو    من ناحي  الوضععععععععععععع  اإل  عععععععععععععا   ف ها، 

ي د هذا التقر ر هو الثا   الذي تصععععد ص ب صععععوت املخيمات في يععععما  يععععر  سععععو   ، حيث  واالحتياجات ل قاطنين ف ها،

 . جز رةلل والشرقي الغرب  ينالخط علىربد هذا التقر ر املخيمات ال شوائي  الوال   في محافظ  دير الزو  ي

 

 
ا
 جزيرة:على الخط الغربي الواقعة املخيمات  -أول

وي تبر املخي  الوحيد الذي  شعععععععععععرط ع ي  ال ععععععععععع ط   الك عععععععععععرة التاب   لناحي  خشععععععععععع  أبو يق  في لر   :أبو خشببببببببب  مخيم -

، م ظ  لاطني  من الضعععععععو  الجنوشي  ةالشعععععععامي   دير الزو ائ   نازح  من ع1500امل  ي ، يضععععععع  م ي  أبو خشععععععع  حوالي 

وألي  على أ ض  2017-10 -13من املنطقعععع  املمتععععدة من مععععدينعععع  موح ععععععععععععععن وحتا مععععدينعععع  ال وكمععععا  أ شععععععععععععععععع  املخي  بتععععا    

 .ص راو   لاح  

ا  دام لتدابير النظاف  ك يععععععع   هنال وشاملقابل، ا  دام املياص النقي  الصعععععععال   ل شعععععععر من أه  املشعععععععكملت في املخي   

 عن دو ات املياصل ور بععععععع ةا  رطيما يت  است دام الص ي  إذا  واملرافق
 
  ،الوني   عوضا

 
، بينما  غي  ال مامات نهائيا

سععععو  التغذي   واهم اينتشععععر الكثير من االمراض داخل املخي   .وحمام ومط  غرف  م يشعععع  لنو عععع ا  وتتحو  الخيم 

 .بشكل تام عن أطوا  م ي  أبو خش  ل دم وجود مدا س في املخي  يغي . أما الت  ي  وال يشمانيا

https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1H0Mjc4Jk9ZeLDzG6cj8m2JNIMg3zIIrr&ll=36.44187127497006%2C40.62132868175354&z=15
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1H0Mjc4Jk9ZeLDzG6cj8m2JNIMg3zIIrr&ll=36.44187127497006%2C40.62132868175354&z=15
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1H0Mjc4Jk9ZeLDzG6cj8m2JNIMg3zIIrr&ll=36.44187127497006%2C40.62132868175354&z=15
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1H0Mjc4Jk9ZeLDzG6cj8m2JNIMg3zIIrr&ll=36.44187127497006%2C40.62132868175354&z=15
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1o0YK9dALy_EL7eouS3mDHJFS8gQfzPi2&ll=35.5660599%2C39.91699930000004&z=17
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1o0YK9dALy_EL7eouS3mDHJFS8gQfzPi2&ll=35.5660599%2C39.91699930000004&z=17
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ملخي  ابو  مشععععععععععععععا ه  ظروطعوائل في  210يقطن في    في مدين  جروانمن م ي  أبو خشعععععععععععععع  هنالك م ي  أخر  قر بال -

 ي يش أهالي م ي  أبو خشعع    خشعع 
 
مات الدولي  ال ام   في إ  ععاني  بعع    في ظل شهميش ك ير من املنظ وجروان ظروفا

بالوضععععععع  اإل  عععععععا   املدردي ل نازحين داخل أسعععععععوا   سعععععععو    الديمولراطي هتمام من ل ل لوات اال  وعدم ،املجا  اإل  عععععععا  

 .املخي 

ولدت ابنتي في " تقول  ؛عن وفاة ابنتها الرضبيعة عاما( 32خريجة معهد اعداد مدرسبين )وهي  (ش.نتتحدث )

 م  
ا
سبببببببببباعات فقط لت ارق  4بقيت بعد الولدة ، نقص حاد في املواد الغذائيةظروف معيشببببببببببية مببببببببببع ة جدا

وهذه ليسبببببببببببت قطبببببببببببتي وحدس فقط فالجوي   عانون بسبببببببببببس  عد  وجود  ،الحياة بسبببببببببببس  نقص الو  ببببببببببب ين

 ".تجهيزات ط ية ول  سمح لنا بالخروج للعالج خارج املخيم

 

عائ   نزحت م ظم ا من  200و ضعععععععععععععع  أك ر من  ،بالقر  من بنا  ال  دي  في لر   امل يميدةيق   :مخيم حاوس املحيميدة -

ل  يقدم ل نازحين في املخي  . ع  ها النظام ال ععععععععو يولرى أخرى ب د سععععععععيطرة  شععععععععوالال مدين  امليادين وش دة الخر ط  وش دة

  .أي م اعدة من منظمات مح ي  أو دولي  وال تتوافر في  الخدمات األساسي 

، عن اخشبببببببا  املخيم، وهو  ذو ) ع. يتحدث )
ا
قرية  بيننا وبيني طببببببب  فيه يقول: "من اول القاطنين الخمسبببببببين عاما

هربنبا عن طري  ههر ال رات ا ى هنبا دون ان نحمب  معنبا اس تنبا محيميبدة الههر فقط وم  دخول النابا  ا ى منباطق

لننط  ن مال وبحونا عن مكان قمنا بشرا  بعض الخيا  بما نملك مفلم نجد مكان لنستقر فيه  .من بيوتنا  ش ي

دون خدمات لجن عددنا   ي ا اليو   ، حتى أمببببببببببب حبدأت الناس بإحضبببببببببببار الخيا  والسبببببببببببجن بجانسناثم  خيمنا به،

 "س شك  من اشكال املساعدة لهذه العوائ أ تقديمط ية او صحية او تعليمية ودون 

،   عائ  20ةالغرب  و ضععععع  حوالي  دير الزو يق  املخي  في لر   سعععععويرة التاب   لناحي  الك عععععرة في      مخيم العشبببباوس: -

كما أن ال ديد من  ،وشهالك الخيام ب عععععح  ال را ة الشعععععديدة في الصعععععي  اإل اثي ي ا   املخي  من عدم توافر امل عععععاعدات 

ي عععععتطي ون اسعععععت جا  مناز  وتر  املخي  لاطني املخي  ال و  .الخيام تمزلت ب عععععح  ال ابعععععو  املطر   التي ضعععععرشت املنطق 

 .وعدم توافر الكثير من املناز   اإليجا ات  مل ب ح  

يععععما  نهر   ال و حميد جز ة هو ع ا ة عن تجم ات متصعععع   من املخيمات تق  جمي  ا في لر  و  :دال و حميمخيم جزرة  -

  .وت ض  ل يطرة لوات سو  ا الديمقراطي  ،دير الزو الورات  رب  

ي  -
ّ
الغرب   دير الزو  في     الك ععععععععععععرة ولر   حوايج ذيا  يععععععععععععما  نهر الورات و تت  ان ناحي  ز ير يق  بين لر   :مخيم زغ

عائ  . لدم م ظ   145خيم  تضععع  ما يقا    50املخي  على أك ر من   و  عععيطر ع  هما لوات سعععو  ا الديمقراطي ، يحتوي 

ت النظامي  ال ععععو    وخابعععع  ب دة الخر ط  ولر   ز ير الوال   جنو  نهر النازحين من املناطق التي سععععيطرت ع  ها القوا

 .الورات

ال يوجد أي ج    شععععععععرط على املخي  كما أن  ال تقدم ل نازحين في  امل ععععععععاعدات األسععععععععاسععععععععي  من  ذائي  ودوائي  حيث 

  .ك  عن مول  املخي  15يضطر املرض ا إلى التوج  إلى م تشوى الك رة والذي ي  د حوالي 

https://earth.google.com/web/@35.16679911,39.90569835,333.60279662a,78799.02578275d,35y,73.37834947h,45.44020275t,-0r/data=Ck0aSxJFCiUweDE1MzdmODY2NTllYmQ0ODM6MHgyZmM1ZGRmOWI2NTc4MWFiGQ3EsplDl0FAIWLJZljW60NAKgpBc2ggU2hvbGFoGAIgAQ
https://earth.google.com/web/@35.16679911,39.90569835,333.60279662a,78799.02578275d,35y,73.37834947h,45.44020275t,-0r/data=Ck0aSxJFCiUweDE1MzdmODY2NTllYmQ0ODM6MHgyZmM1ZGRmOWI2NTc4MWFiGQ3EsplDl0FAIWLJZljW60NAKgpBc2ggU2hvbGFoGAIgAQ
https://earth.google.com/web/@35.16679911,39.90569835,333.60279662a,78799.02578275d,35y,73.37834947h,45.44020275t,-0r/data=Ck0aSxJFCiUweDE1MzdmODY2NTllYmQ0ODM6MHgyZmM1ZGRmOWI2NTc4MWFiGQ3EsplDl0FAIWLJZljW60NAKgpBc2ggU2hvbGFoGAIgAQ
https://earth.google.com/web/@35.16679911,39.90569835,333.60279662a,78799.02578275d,35y,73.37834947h,45.44020275t,-0r/data=Ck0aSxJFCiUweDE1MzdmODY2NTllYmQ0ODM6MHgyZmM1ZGRmOWI2NTc4MWFiGQ3EsplDl0FAIWLJZljW60NAKgpBc2ggU2hvbGFoGAIgAQ
https://www.google.com/maps/place/35%C2%B047'11.0%22N+39%C2%B043'02.6%22E/@35.7660497,39.9885176,9.71z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d35.786376!4d39.717386?hl=ar-TR
https://www.google.com/maps/place/35%C2%B047'11.0%22N+39%C2%B043'02.6%22E/@35.7660497,39.9885176,9.71z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d35.786376!4d39.717386?hl=ar-TR
https://www.google.com/maps/place/35%C2%B047'11.0%22N+39%C2%B043'02.6%22E/@35.7660497,39.9885176,9.71z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d35.786376!4d39.717386?hl=ar-TR
https://www.google.com/maps/place/35%C2%B047'11.0%22N+39%C2%B043'02.6%22E/@35.7660497,39.9885176,9.71z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d35.786376!4d39.717386?hl=ar-TR
https://www.google.com/maps/place/35%C2%B030'49.6%22N+40%C2%B000'25.3%22E/@35.4746433,39.9954779,10.25z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d35.513765!4d40.007018?hl=ar-TR
https://www.google.com/maps/place/35%C2%B030'49.6%22N+40%C2%B000'25.3%22E/@35.4746433,39.9954779,10.25z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d35.513765!4d40.007018?hl=ar-TR
https://earth.google.com/web/@35.64805121,39.97120697,372.91322595a,151749.5770883d,35y,-51.68967635h,45.93676683t,0r/data=CkwaShJECiUweDE1MzdkOWJkZmNjZWZjMDU6MHhmZTk5ZjA0OGIwY2NjY2UxGZpIH6l0yEFAIRsjfmph9UNAKglBbCBLYXNyYWgYAiAB
https://earth.google.com/web/@35.64805121,39.97120697,372.91322595a,151749.5770883d,35y,-51.68967635h,45.93676683t,0r/data=CkwaShJECiUweDE1MzdkOWJkZmNjZWZjMDU6MHhmZTk5ZjA0OGIwY2NjY2UxGZpIH6l0yEFAIRsjfmph9UNAKglBbCBLYXNyYWgYAiAB
https://earth.google.com/web/@35.26346677,40.10296959,262.30722528a,78576.94210494d,35y,-0h,0t,0r
https://earth.google.com/web/@35.26346677,40.10296959,262.30722528a,78576.94210494d,35y,-0h,0t,0r
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خ   سععععععععععععععك  القطا  حيث تت   القر   لناحي  الك ععععععععععععععرة وتق   ال لي ا حم   يق  املخي  في بادي  لر   :مخيم حاوس العلي -

   لدم عائ 30ك  بين املخي  والقر  . يضعععععع  املخي  أك ر من  1تحت سععععععيطرة لوات سععععععو  ا الديمقراطي  وتوصععععععل م ععععععاف  

ك  من  4ق  ألر  مد س  على ب د حوالي ت .والخر ط  ب د سيطرة القوات النظامي  ع  هما الشميطي  م ظم   من ب د  

  .ك . ال يقدم ل نازحين في املخي  أي نوع من امل اعدات 10املخي  كما ت  د م تشوى الك رة عن  

 .القر    عععععيطر لوات سعععععو  ا الديمقراطي  على  الورات،يعععععما  نهر  محيميدة يق  املخي  في لر   :مخيم الراغ  السشببببر -

ر الوال   جمي  ا  ولشععععععععععععععميطي النازحين في املخي  لدموا من ب د   الخر ط   م ظ  .عائ   40أك ر من  و ضعععععععععععععع  ولر   ز ي 

تتوافر في القر   ب ض ال يادات الخابععععععععععععع  وألر   .جنو  نهر الورات والخاضععععععععععععع   ل عععععععععععععيطرة القوات النظامي  ال عععععععععععععو   

  .ك  في ب دة الك رة 15م تشوى تق  على ب د 

 وهي:غيرة عدد من املخيمات ال شوائي  الص و وجد

 عائ    70الص وة حيث يقطن في   -

 عائ   44سويرة تحتا   يقطن في   -

 عائ   34يقطن في   ال ر مويي  -

 عائ    22امل يشي  يقطن في   -

 
ا
 جزيرة:الخط الشرقي  -ثانيا

املنطق     فيالدول  ةداعشب عععععععح  بقا  خمليا نائم  لتنظي   وذلكاملناطق في االنوملت االمني  أك ري تبر الخط الشعععععععرقي من 

الصعععع راو   الك يرة في املنطق  مما ادى بشععععكل م ايععععر الى عدم ا شععععا  م يمات  سععععمي  في املنطق  حيث تقوم  وامل ععععاحات

قل النازحين الى م يمات ال  ععععععععععععك  لكن هنا  عدد من التجم ات ال شععععععععععععوائي  لامت لر  نلوات سععععععععععععو  ا الديمقراطي  ب

يت  االيععععراط  ول لامت بج ود شععععخصععععي  ب ععععح  ال اج   ألنها  ا   بشععععكل ك ير في نقخ الخدمات اال  ععععاني   املدن والتي

 وهي:ع  ها من اي ج   

وال يقدم ل   أي يععكل من ايععكا  امل ععاعدة من أي  عائ   64يقطن في  عشععوا   يق  لر  لر   الز   الز : م ي  -

 من املنظمات 

من املععدنيين الوععا  ن من االعمععا  القتععاليعع  ضعععععععععععععععد تنظي  الععدولعع   عععائ عع  22يقطن فيعع  عشععععععععععععععوا    الطيععانعع : م ي  -

 وال يقدم ل   أي م اعدات عدا ت ك امل اعدات التي يقدم ا أهالي القر    ةداعش 

في بداي  االمر م  هجوم النظام على املناطق جنو   الطيان .يق  املخي  بالقر  من بيتنا في لر    عاما  26ةميس 

ث  زاد عدد  القر  . أطراطعلى  ونصعععععععععععععع تهاعدد من الخيام  واحضععععععععععععععرتالنهر ونزوح األهالي لدمت ب ض ال ائملت 

 ل   من أي منظم   ال وائل التي تجم ت في نوس املكان ول  يت  تقدي  أي يكل من ايكا  امل اعدة

 عائ   17يقطن في   د نج: -

وهو ك قي  التجم ات ال شعععععععوائي   ير النظامي  و ير املشعععععععمول  ب ي يعععععععكل  عائ   43يقطن في   :الجرذي يعععععععرقي -

 من ايكا  امل اعدات 

 

https://www.google.com/maps/place/35%C2%B032'31.3%22N+39%C2%B056'60.0%22E/@35.5195827,39.7883184,9.75z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d35.542028!4d39.949992?hl=ar-TR
https://www.google.com/maps/place/35%C2%B032'31.3%22N+39%C2%B056'60.0%22E/@35.5195827,39.7883184,9.75z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d35.542028!4d39.949992?hl=ar-TR
https://www.google.com/maps/place/35%C2%B032'31.3%22N+39%C2%B056'60.0%22E/@35.5195827,39.7883184,9.75z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d35.542028!4d39.949992?hl=ar-TR
https://www.google.com/maps/place/35%C2%B032'31.3%22N+39%C2%B056'60.0%22E/@35.5195827,39.7883184,9.75z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d35.542028!4d39.949992?hl=ar-TR
https://www.google.com/maps/place/35%C2%B030'05.0%22N+39%C2%B056'29.4%22E/@35.3831044,40.0604271,10.5z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d35.501379!4d39.941508?hl=ar-TR
https://www.google.com/maps/place/35%C2%B030'05.0%22N+39%C2%B056'29.4%22E/@35.3831044,40.0604271,10.5z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d35.501379!4d39.941508?hl=ar-TR
https://www.google.com.tr/maps/place/Mhaymidah%D8%8C+%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7%E2%80%AD/@35.4141793,40.1167399,41193m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x154823f3ead3d9e7:0xc3472f81065c3c0b!8m2!3d35.4472504!4d40.0799704?hl=ar
https://www.google.com.tr/maps/place/Mhaymidah%D8%8C+%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7%E2%80%AD/@35.4141793,40.1167399,41193m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x154823f3ead3d9e7:0xc3472f81065c3c0b!8m2!3d35.4472504!4d40.0799704?hl=ar
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  -الجرذي: املقيمين ال ابقين في م ي   أحد عاما  47ةيتحدث محمد 

في بعدايع  هروشنعا من القصعععععععععععععع  وال م يعات القتعاليع  وب عد وبععععععععععععععولنعا الى  األمني،ي عد املخي  من م يمعات االعتقعا  

او النا الث وتي  وابقائنا في املخي  بتهم   وجمي م  وماتنا الشعععععععخصعععععععي   واخذاملخي  ت  تصعععععععو رنا والتحقيق م نا 

جعععدا ث  اال ت عععات بتنظي  داعش ول  تت  إععععادة األو ا  الث وتيععع  لنعععا وكعععانعععت امل ععععععععععععععععاععععدات التي تقعععدم لنعععا نعععاد و 

وب د ال ععععععيطرة الكام    جدا.انقط ت بشععععععكل نها   مما اضععععععطرنا الى يععععععرا  االحتياجات األسععععععاسععععععي  بم ال  عالي  

انا  وكنتيععععععيوا ال شععععععائر يكو ون ب ض الناس عند ل ععععععد ليت  اخراج   من املخي   أبعععععع  لق ععععععد على املنطق  

  هنا  ناس في املخي  ي يشععععععععون ظروفا املكوولين من يععععععععي  عشععععععععير   واسععععععععتط ت مغاد ة املخي  ولكن اليزا أحد

 ال ياة.ب    جدا توتقد اله  مقومات 

 

 عائ   56يقطن في   حردو :ابو  -

 عائ   65يقطن في   سو دان: -

 
ا
 التوميات: -ثالوا

ال ت ت   االوضععععععععععععععاع اال  ععععععععععععععاني  في م يمات يععععععععععععععما  يععععععععععععععر  سععععععععععععععو  ا بين ب ضعععععععععععععع ا ال  ض فك  ا   ا   من نقخ ك ير في 

تنايععععععد املنصعععععع  املدني  ال ععععععو    في دير الزو  الواع ين الدوليين وبععععععناع القرا  واملنظمات  اإل  ععععععاني ، وع ي االحتياجات 

بتح ععععععععين وضعععععععع  املخيمات من ، وتوصعععععععع ي الدولي  بتحمل م عععععععع ولياشه  اال  ععععععععاني  وتقدي  الدع  اال  ععععععععا   ل ذص املخيمات

 خمل  ات اذ اإلجرا ات التالي :  

من منععاطق سععععععععععععععيطرة ةداعش  في الت ععامععل م  الخععا جين هواجس امنيعع   و ا على الج ععات األمنيعع  عععدم االنجرا   -

 .يز د من ا  دام الثق  و  دي الى ت زم الوض  األمني أك ر كون ، كحاضن  لإل ها 

تر  املخي ، يج  على ال عععع طات امل  ي  ال ععععماح بحر   ال رك  ل نازحين ال ععععو  ين في املخيمات ممن ير   في  -

 بدون وجود  لاب  وموافقات لتحركاشه  على األ ض ال و    

كم يمات    ععععععععع يل حرك  املرو  اإل  عععععععععا   وخابععععععععع  ل م يمات ال شعععععععععوائي  واملوافق  على االعدراط  هاكما يج   -

  سمي .

وعلى  شععععداديتكثي  ج ود االسععععتجاب  اإل  ععععاني  في املخيمات التي تحوي ازدحام في النازحين، كم ي  ال و  وال -

 التحال  الدولي واملنظمات الدولي  واألم  املتحدة تكثي  ج ودها مل اعدة املدنيين.

في كاف  املخيمات، من خمل  تكثي  اإل اث  الط ي ، وال مل على افتتاح  الوضععععععععععععع  الصععععععععععععع ي الدركيز على تح عععععععععععععين -

 عيادات مت صخ، و   يل إجرا ات تحو ل املرض ا إلى املشافي خا ج املخيمات. 

في كل املخيمات بدون اسعععععععععععععتانا ، من خمل  افتتاح مدا س لر    او الوضععععععععععععع  الت  ي ي تكثي  الج ود بما يت  ق ب -

   على األلل خي     يمي  داخل املخيمات، وتقدي  الدع  الملزم ل  م ي  الت  يمي  بالشكل الكافي. 


