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 17كانون الثاني 2018
معلومات أساسية:
مخيمــات الشــمال الســوري قبــل النــزوح األخيــر إلــى مــا يقــارب الـــ  ٥٥ألــف عائلــة (مــا
بلــغ عــدد النازحيــن فــي
ّ
يقــارب ـ٢٥٠ألــف نســمة) ،ومــع موجــة النــزوح األخيــرة وصــل العــدد إلــى ٧٢ألــف عائلــة (مــا يقــارب ٤٠٠ألــف
مخيــم.
نســمة) يتوزّ عــون علــى ٢٣٠
ّ

مخيمــات
حيــث نزحــت  ١٧ألــف عائلــة مــن أريــاف حمــاة وإدلــب و حلــب الجنوبــي ،وقــد تمركــز قســم منهــم فــي
ّ
نشــئت حديثـ ًـا فــي كلبيــد وكفــر لوســين وديــر حســان وفــي أطمــة الجنوبــي ،وقســم آخــر تـ ّـم توزيعهــم علــى
ُأ ِ

تجمعــات حــارم وديــر حســان وأطمــة والكرامــة والرحمــة والســام ،وبقــي قســم البــأس بــه مــن
المخيمــات فــي ّ
ّ
النازحيــن إلــى اآلن ينــام فــي الســيارات وفــي العــراء فــي ِخيــم باليــة ،تنتشــر فــي كامــل الشــمال الســوري بمحــاذاة
المخيمــات وعلــى أطــراف البلــدات.
ّ

أهم المشكالت التي يعاني منها النازحون:

األولويات التي يســعون لها.
1.1يعانــي النازحــون مــن مشــكلة تأميــن المــأوى وتكاد تكون من
ّ

المخيمــات الحديثــة ،وهــي ال
2.2مشــكلة المــكان الــذي ســوف يبنــون عليــه الخيــام ،فــا يوجــد مــكان ســوى
ّ
يضطرهــم لنصــب خيامهــم فــي األراضــي الزراعيــة التــي تعــود للملكيــة
ممــا
تســتوعب كامــل الوافديــنّ ،
ّ
يعرضهــم للطــرد مــن ِقبــل مالكــي األراضــي.
الخاصــةّ ،
ممــا ّ

3.3باإلضافــة إلــى مشــكلة غــاء أجــرة البيــوت فــي المنطقــة نتيجــة االزدحــام وزيــادة الطلــب عليهــا ونتيجــة
لطمــع أهلهــا.
المقدمة إلى جميــع النازحين الوافدين.
الســلل الغذائيــة
ّ
4.4عــدم كفايــة ِّ
ّ
تدخالت الجهات الفاعلة على األرض :

مخيمــات فــي كفرلوســين وكلبيــد
المهجريــن ببنــاء مراكــز إيــواء وبنــاء
1.1قــام مكتــب اإلســكان فــي إدارة
ّ
ّ

وديــر حســان  ،حيــث تـ ّـم تقديــم ِخيــم مــن منظمــة  IHHومنظمــة أفــاد والهــال األحمــر التركــي ،وتـ ّـم

الخيــم
تجمعــات أطمــة والكرامــة والســام ،حيــث أن عــدد ِ
بنــاء قســم مــن ِ
الخيــم فــي ملحقــات فــي ّ
ماســة إلــى خمســة أضعــاف الرقــم
التــي ُبنيــت ُ
وسـ ّـلمت للنازحيــن ال تتجــاوز الـ٣٠٠٠خيمــة ،بينمــا الحاجــة ّ
المقـ ّـدم.

الجدد.
قدمــت منظمــة  ٢٥٠٠ IYDسـ ّـلة إغاثيــة للنازحين
ُ
ّ 2.2

تجمعــي أطمــة الشــمالي
قدمــت منظمــات إنســانية األغطيــة و األلبســة الشــتوية للنازحيــن الجـ ُـدد فــي ّ
ّ 3.3
الكرامة.

4.4قدمــت بعــض المنظمــات وجبــات للنازحيــن في فترات النزوح األولى.
تجمــع
تجمــع
مخيمــات كفرلوســين و ّ
قدمــت بعــض المنظمــات ســلل إســعافية للنازحيــن الجـ ُـدد فــي ّ
ّ 5.5
ّ
الرحمــة.

مخيمــات أطمــة علــى النازحيــن .وقامــت أخــرى
تجمــع
6.6قامــت منظمــة انســانية بتوزيــع مــادة الفحــم فــي ّ
ّ
تضمــن نازحيــن جـ ُـدد.
مخيــم الوليــد الــذي
بفــرش طريــق فــي ملحــق
ّ
ّ

التجمعات.
7.7قدمــت منظمــة إنســانية واحــدة ســلل تحــوي حاجيــات لذوي االحتياجات الخاصة فــي كامل
ّ
توصيات موجهة إلى المجتمع اإلنساني الدولي:

الجــدد ،إال أن هنــاك عــدم قــدرة علــى
رغــم عمــل كثيــر مــن المنظمــات علــى اســتيعاب احتياجــات النازحيــن
ُ

اســتيعاب األعــداد الكبيــرة مــن النازحيــن ،ترتّ ــب عليــه مجموعــة مــن األولويــات:

 .1ســرعة و زيادة االســتجابة من المنظمات لتســتطيع اســتيعاب العدد المتزايد من النازحين.
 .2خيــام :إن العــدد المطلــوب الســتيعاب كامــل العوائــل يقارب الـ ١٥ألف خيمة.
 .3مســتلزمات المنامة (حرامات ،فرشــات اســفنج ،عوازل).

ّ
لتغطي حاجــة جميع النازحين.
صحــي ومياه شــرب
 .4تجهيــز دورات ميــاه
وحمامــات وصــرف ّ
ّ
 .5مســاعدات إغاثية غذائية.

الطبية.
طبيــة لتقديم العــاج والخدمات
ّ
 .6فــرق ّ
 .7تدفئــة (مدافــئ ،الوقــود  ،حطب .. ،إلخ ).

