
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 2017 الثانيتشرين  25 – 20

 
ً
 النزوح من ريف حماه:  -أوال

 
 
بين العديد من االطراف املسلحة )حيث  الشمالي وريف ادلب الجنوبي حيث اشتدت املعارك في حماه حماةفي ريف  تصاعد العنف مؤخرا

 في الجنوب، والشمال الغربي تتمركز فصائل املعارضة وهيئة تحرير الشام( . يتركز تنظيم الدولة االسالمية في الشرق، و النظام السوري

) الرويضة، عقيربات، سروج، نزوح واسعة في املناطق املذكورة أعاله والتي تتضمن القرى التالية:  إلى موجات الدائرة ارك أدت هذه املع 

و كهف، السكري، الطويبية، الطليسية، الشاكوزية، أم الخالخيل، تل الحمرا، الصبورة، عرفة، الَحَزن، الشيحة، الخوين، أبو دالي، أب

 الحالوة، الرهجان، العزيزية، وادي الشحرور، املكسر الفوقاني، املكسر التحتاني، خيرية الصغيرة، تل عمارة.(

 قرى الثم ما لبثت أن توسعت املعارك لتشمل 
 
وحهم للمرة ز ، ليتم نجنوب إدلب وشمالي حماه في  السابقةللنازحين من القرى  التي كانت مالذا

ومحطة أم رجيم ، املحلي في أقص ى جنوب إدلب التابعة ملجلس حواووادي الشحرور  تل حالوة: مع سكان القرى املضيفة والتي تشمل الثانية

 إدلب, ومكسر فوقاني ومكسر تحتانيوقرية مريجب املشهد وربيعة موس ى التابعة للمجلس املحلي للشيخ بركة والواقعة في ناحية سنجار في 

 إلى قرى القصر األبيض في ريف إدلب.و  وخيرية الصغيرة
 
 تل عمارة والويبدة إضافة

 لوكانت وجهة النازحين بشكل أساس ي إلى 
 
 وصل النازحون . كما لقرى التي تقع في الريف الغربي لسنجارناحية سنجار وريفها الشرقي إضافة

 
 
 مر الذي أحدث أز األ  في إدلب النعمانمعرة منطقة إلى  أيضا

 
في  ي عدة مناطقفمخيم  30إلى إنشاء أكثر من ن ضطر النازحو وا في السكن،  مة

 .سنجار وريفها

 كالتالي: في ناحية سنجار وتتوزع هذه املخيمات  

 عدد العوائل اسم املخيم  عدد العوائل اسم املخيم 

 50 رسم الورد   16 300 قطرة   1

 110 الشيخ بركة   17 70 الشعّرة   2

 115 فحيل جالس   18 200 الصيادي   3

 138 املشيرفة شمالية   19 400 اعجاز   4

 67 اللويبدة   20 150 اسطبالت اعجاز   5

 165 رسم العبد   21 155 خيارة   6

 112 ام الهالهيل   22 120 كّراتين كبير   7

 87 تل خزنة   23 45 كّراتين صغير   8

 55 غزيلة   24 42 املتوسطة   9

 60 تل العوجة   25 100 صراع   10

 60 الدريبية   26 120 املريجب   11

 120 سرجة   27 80 الثليجة   12

 60 صوامع قطرة   28 25 سنجار   13

 120 الحراكي   29 40 العوجة   14

 55 جدار معراتة   30 50 برتقالة   15



 

 
ً
 تدخل املجالس املحلية الغاثة النازحين:  -ثانيا

الشيخ بركة، اعجاز، قطرة، املجالس املحلية الرئيسية )سنجار، عملت 

ية مسح لهم، جراء عملتنظيم عملية استقبال النازحين، وإعلى حوا( صراع, 

سمية وتسجيلها ضمن لوائح املجالس املحلية وتوثيقهم ضمن لوائح إ

 تواجد النازحين.  أماكن بحسب 

قادة املجالس املحلية و  الجهود بينتنسيق على تم العمل خالل هذه املرحلة, 

ستقبال النازحين وتوزيعهم على املخيمات التي تم إنشاؤها املجتمع املدني ال 

 إليواءهم
 
  حديثا

 
 في هذه املنطقة واملناطق أو على املخيمات املوجودة أساسا

 املحيطة بها.

ل مع املجالس املحلية مان على التواصفريق شبكة أمن قبل تم العمل 

املجالس املحلية من  وإجراء زيارات ميدانية ملكتب اإلحصاءات في كل مجلس

للحصول على إحصاءات ومعلومات سنجار ناحية في الخمسة الرئيسية 

 إضافية عن وضع النازحين.

الذي للنازحين  حيث تبين أن املجموع الكليوأجرى أعضاء شبكة أمان مراجعة لعملية توثيق النازحين الخاصة باملجالس املحلية في سنجار.

 موزعين على الشكل  41898 يقارب من أي ما عوائل،  6810تم توثيقه من قبل املجالس املحلية في الريف الشرقي والغربي لسنجار هو 
 
فردا

  لتالي:ا

 2017العدد الكلي للنازحين في شرق وغرب ناحية سنجار في إدلب , تشرين الثاني 

 العدد الشريحة املستهدفة

 9793 النساء

 10350 الرجال

 19592 األطفال

 991 األرامل

  244 ذوي االحتياجات الخاصة

 928 األيتام

 

 مالحظة:

واستقروا في مخيماٍت متفرقة تم تنظيمها من قبل املحالس  الشرقي لسنجارالنازحين الذين نزلوا في قرى الريف هناك قسم من  -

ومن هذه املخيمات مخيم غزيلة الذي يقع بالقرب من قرية غزيلة الواقعة شرقي  بعد.لم يتم توثيق أسمائهم  املحلية املذكورة,

 كم. 20ب سنجار 

  .2017 الثانيتشرين  25ها في تاريخ األرقام التي تم إحصاؤ  عن تعبرهذه االرقام هي في حالة تبدل مستمر نتيجة النزوح اليومي، وهي  -

 أثناء توثيق النازحني:من قبل اجملالس احمللية العمل املتبعة  اتآلي

 مع ذكر املعلومات  املخيماتية أبمساء النازحني يف تنظيم لوائح امس
 التفصيلية عنهم.

 .تسليم هذه اللوائح للمجلس احمللي 
  املستفيدين من خدمات اجمللس إدراج هؤالء النازحني ضمن قوائم

اسات يف اجمللس احمللي يف سنجار احمللي. حيث يتوىل مكتب الدر 
 -شهيد –عائلة )معتقلحالة الاء هؤالء النازحني حسب فرز أمس

 معاق.. اخل(.
   إدراج النازحني الذين يسكنون خارج املخيم يف القرى القريبة من

 اجملالس.
  يتم شطب أمساء النازحني شهري للمخيم حيث حتديث إجراء يتم

 الذين تركوا املخيم وإدراج أمساء النازحني اجلدد فيه.

 



 

 
ً
 :ولويةذات ال االحتياجات  -ثالثا

 خيام. .1

  مستلزمات .2
 
 (.طس  ش إسفنجية وب  ر  املنامة )أغطية، ف

3. NFI. 

4. .
 
 تجهيز دورات مياه وحمامات وصرف صحي ألماكن النزوح في املخيمات التي تم إنشاؤها حديثا

 للشرب. ياهآمنة ملموارد  .5

 .سالت إغاثية .6

 (.، .. الخ تدفئة )مدافئ، الوقود / مازوت، حطب .7

حيث أن هناك من النازحين من غادروا قراهم مع حيواناتهم. وهذه القطعان تعتبر مورد أساس ي لهم  أعالف للماشية. .8

 وسبيل عيشهم.

 
ً
 : للنازحين مخيم غزيلة التي تواجه استجابة شبكة أمان لإلشكاليات -رابعا

وتتوزع هذه العائالت من ناحية  ( عائلة من النازحين من منطقة عقيربات وقرى ريف حماه الشمالي.55يحتوي على ) غزيلة مخيم -

 التالي: وضعها على الشكل 

 العدد نوع العائلة

 8 عائالت شهداء

 3 عائالت معتقلين

 13 عائالت بدون معيل

 ذوي احتياجات خاصة
 
 3 عائالت تحوي أفرادا

العائالت املتبقية تترواح بين الفئات حالة 

 ومتوسطة الضعف
 
 الضعيفة جدا

28 

 

ش إ مستلزماتإلى ماسة  ن في هذا املخيم بحاجةو النازح ر 
 
طسفنجاملنامة من أغطية وف س  كما أن معظم الخيام مهترئة  ية وب 

  وبحاجة إلى تغيير بالكامل.

 بين متوسطة املخيم يقع في منطقةفي تبعية املجلس اإلدارية. حيث أن هذا يتلخص اإلشكال الحالي في مخيم غزيلة للنازحين  -

لم يتم ولم تحدد املجالس املحلية في املنطقة الجهة التي يجب أن تكون مسؤولة عنه. وكنتيجة لذلك  سنجار وصراعمنطقتي 

 مجلس ي املنطقتين.تسجيل النازحين في أي من 

 : شبكة أمان ستجابةا -

قرية  .كما تم إجراءات زيارات في 20/11/2017بدأت بتاريخ للقاء رئيس املجلس املحلي لناحية سنجار لزيارات ميدانية  التجهيزتم 

وكنتيجة  .على حالته لالطالعحيث مكان املخيم الذهاب إلى قرية غزيلة  تم وبعدهااملجلس املحلي في صراع،  رئيس للقاءالدوادية 

التوصل إلى اتفاق يقض ي بتسجيل النازحين املتواجدين في مخيم غزيلة ضمن قوائم النازحين في مجلس سنجار لهذا التدخل تم 

 ليتم تقديم الخدمات االساسية للنازحين. 



 

 للمجالس املحلية الرئيسيةقائمة بالقرى حسب تبعيتها  –ملحق 

 القرى التابعة للمجلس املحلي في قطرة: -1

 الشعّرة ، برنان، فروان، الحسينو، رجم القط، الصقيعة، كرسنتة، البرج، سرج، قطرة

 القرى التابعة للمجلس املحلي في اعجاز: -2

 رسم الورد.، أم مويالت، كراتين صغير،  كراتين كبير، أبو شرجي, كفرّيا، خيارة، الربيعة، املغارة، اعجاز، الصيادي

 القرى التابعة للمجلس املحلي في الشيخ بركة: -3

، أم مويالت جنوبية ،تل خزنة، أم الهالهيل، رسم العبد، اللويبدةأم رجيم، ، املشيرفة شمالية، جالس ,فحيل، الشيخ بركة

 .املتوسطة

 القرى التابعة للمجلس املحلي في صراع: -4

 الطرق.، الثليجة، املريجب، الدوادية، الجهمان، صرّيع ، صراع

 القرى التابعة للمجلس املحلي في سنجار: -5

 سرجة.، الدريبية، تل العوجة، غزيلة، برتقالة، الفرجة، العوجة، سنجار

 القرى التابعة للمجلس املحلي في حوا: -6

 نّباز.، حوا

 مناطق وبلدات متفرقة في غرب ناحية سنجار وشرق منطقة املعرة: -7

ة، الهلبة، معرشمارين معرشمشة,، تلمنس، جرجناز، أبو مكي، الصرمان
ّ
، الغدفة، معرشورين، املعيصرونة، القراطي، الرف

 .الهرتمية لوف,، الحراكي، أبو دفنة، معصران

 

 

 


