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األربعاء 20 حزيران 2018

قرابة ألف عائلة بدون مياه شرب يف خميم 
دير بلوط ملدة مخسة أايم متواصلة

خميمات النُّزوح داخل سوراي كوارث ُمهملة

تقرير موجز
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احملتوى: 
أواًل: مقدمة.

اثنياً: خميم دير بلوط منوذج مصغَّر عمَّا تعانيه خميمات النُّزوح داخل سوراي. 
اثلثاً: التَّوصيف القانوين والتَّوصيات. 

أواًل: مقدمة:
هناية نيســان 2018 بدأت قوافل املشــردين قســرايً خترج من بلدات جنوب دمشــق )ببيال ويلدا، وبيت ســحم، وخميم الريموك( 
ابجتــاه الشــمال الســوري، وقــد بلغــت حصيلــة املدنيــن الــذي اضطــروا لــرك منازهلــم وقراهــم ومدهنــم قرابــة 8500 شــخص، وفقــاً 
التفاقيــات إجــالء ختالــف القانــون الــدويل حلقــوق اإلنســان، بعــد أن صمــدوا قرابــة 5 ســنوات علــى حصــار قــوات النظــام الســوري 
ملناطقهــم، الــذي ترافــق مــع تعــرُّض خميــم الريمــوك حلملــة عســكرية ســورية وروســية بــدأت منــذ 19/ نيســان/ 2018 واســتمرَّت 
قرابــة شــهر، دمَّــرت أعــداداً هائلــة مــن املنــازل واحملــالت ودفعــت مئــات الســكان إىل النــزوح مــن خميــم الريمــوك إىل بلــدات ببيــال 
ويلــدا ومــن مث النــزوح مــرة اثنيــة مــع عــدد كبــري مــن عائــالت ببيــال ويلــدا إىل الشــمال الســوري، ومــن مل خيــرج فقــد خضــع لشــروط 

ثنــا عنهــا موســعاً يف تقاريــر التشــريد القســري األخــرية. إذالل قاســية حتدَّ

اســتقرَّ حبســب تقديراتنــا قرابــة 5 آالف مــن هــؤالء املشــردين يف خميــم ديــر بلــوط بريــف حلــب الشــمايل، الــذي خيضــع لســيطرة 
فصائــل يف املعارضــة املســلحة، ونظــراً للتَّدفــق الرَّهيــب ملوجــات النَّازحــن قســرايً مــن عــدة مناطــق يف ســوراي إىل املخيمــات يف 
الشــمال، وعــدم وجــود خميمــات جديــدة أو مناطــق إبمكاهنــم الذهــاب إليهــا؛ يقــع القائمــون علــى هــذه املخيمــات بــن انر رفــض 
اســتقبال مشــردين جدد نظراً؛ ألن املخيمات ممتلئة حدَّ طاقتها االســتيعابية القصوى، أو ترك املشــردين قســرايً يبيتون يف العراء.

ثــوا إىل الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان عــن أوضــاع معيشــية كارثيــة،  ووفقــاً لعــدد كبــري مــن ســكان هــذه املخيمــات الذيــن حتدَّ
تفتقــر هــذه املخيمــات إىل أدىن مقومــات اخلدمــات األساســية، كامليــاه واحلمامــات وخدمــات الرعايــة الطبيَّــة، كمــا أنَّ هنــاك 
شــحاً وعــدم انتظــام يف املســاعدات الغذائيــة الــي تصــل إليهــا، ومــا يزيــد الوضــع ســوءاً أنَّ معظــم النازحــن مــن فئــة األطفــال 

ست نهاية حزيران 2011، غير حكومية،  الشبكة السورية لحقوق اإلنسان، تأسَّ
ُمستقلة، اعتمدت عليها المفوضية السامية لحقوق اإلنسان مصدرًا أساسيًا 

في جميع تحليالتها التي أصدرتها عن حصيلة الضحايا في سوريا.

http://sn4hr.org/arabic/category/%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B3%D8%B1%D9%8A/
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والنســاء، وبعضهــن حوامــل، إضافــة إىل وجــود عــدد مــن اجلرحــى واملصابــن نتيجــة عمليــات القصــف الــي تعرضــوا هلــا يف دايرهــم 
ــم حيتاجــون إىل رعايــة طبيــة متخصصــة. ســابقاً مــن قبــل القــوات الروســية والســورية، وابلتــايل فإهنَّ

اثنياً: خميم دير بلوط منوذج مصغَّر عمَّا تعانيه خميمات النُّزوح داخل سوراي:
أبلــغ عــدد مــن ســكان املخيــم الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان أنَّ األوضــاع املعيشــية يف خميــم ديــر بلــوط قــد أصبحــت ال ُتطــاق 
يف ظلِّ ارتفاع درجات احلرارة بشــكل كبري، لكنَّ األصعب واألشــدَّ تعقيداً كان فقدان مياه الشــرب من املخيم مدة مخســة أايم 
متواصلــة، منــذ الســابع حــى احلــادي عشــر مــن حزيــران اجلــاري، ومل تعــد امليــاه الصاحلــة للشــرب إال يف يــوم الثــالاثء 12 حزيــران، 
عندمــا قامــت بعــض املنظمــات الدَّاعمــة للمخيــم بتوزيــع عبــوات امليــاه الصاحلــة للشــرب، وقــد تســبَّب انقطــاع ميــاه الشــرب كل 

تلــك املــدة يف إاثرة حالــة مــن اهللــع الشــديد بــن ســكان املخيــم.
لقــد اضطــرَّ ســكان املخيــم يف الوقــت الــذي انقطعــت فيــه امليــاه الصاحلــة للشــرب إىل اســتعمال ميــاه اآلابر، الــي تســبَّبت يف 
حــاالت مــن اإلســهال والتهــاابت يف اجلهــاز اهلضمــي، ويف ظــلِّ عــدم وجــود أيِّ مركــز طــي يف املخيــم أو حــى ســيارة إســعاف 
لنقــل احلــاالت احلرجــة إىل أقــرب مركــز طــي -يقــع علــى بعــد 7 كــم-؛ أدى ذلــك إىل زايدة اإلصــاابت وإىل حصــول بعــض 

املضاعفــات لــدى املصابــن.

قــال حممــد وهــو أب لـــ 3 أطفــال للشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان إنَّ أطفالــه عانــوا بعــد يــوم واحــد مــن اســتخدام ميــاه اآلابر 
مــن حــاالت إســهال شــديد وإنَّــه مل يســتطع إيصاهلــم إىل مركــز طــي بســبب عــدم وجــود ســيارة إســعاف يف املخيــم “إننــا نعيــش 
يف أرض قاحلــة نلتحــف السَّــماء فقــط، ال تقينــا اخليَــم البدائيــة مــن وهــج الشــمس القــوي، إننــا نُعــاين هنــا أوضاعــاً ســيئة، 

لقــد خرجنــا مــن حصــار قــاٍس إىل أوضــاع معيشــية أشــدَّ قســاوة”. 

ثنــا معهــم مــن األهــايل فــإنَّ كثرييــن منهــم يعانــون عجــزاً صارخــاً يف  إضافــة إىل كل مــا ســَبق، وحبســب مــا أخــران بــه بعــض مــن حتدَّ
املــوارد املاليــة أيضــاً؛ نظــراً خلروجهــم مــن حصــار مضــٍن اســتنزَف ُمقدَّراهتــم، وابتــوا ال ميتلكــون أيَّ مصــدر رزق يُعينهــم علــى قضــاء 

حوائجهــم األساســية، ويعتمــدون بشــكل كلــي علــى املســاعدات القليلــة املقدَّمــة إليهــم.
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اثلثاً: التوصيف القانوين والتوصيات:
لقــد مارســت قــوات احللــف الســوري الروســي التَّشــريد يف إطــار منهجــي وواســع النِّطــاق، ومنظَّــم ضــدَّ الســكان املدنيــن، وُيشــكِّل 
ذلــك خرقــاً صارخــاً التفاقيــات جنيــف، ويرقــى إىل جرميــة ضــدَّ اإلنســانية مبوجــب املــادة الســابعة مــن ميثــاق رومــا األساســي 
ل قيــام هــذه القــوات أبيــة تدابــري لتوفــري مــأوى أو رعايــة صحيــة أو غــذاء للمدنيــن املشــرَّدين،  للمحكمــة اجلنائيــة الدوليــة، ومل ُنســجِّ
كمــا أنَّ مجيــع عمليــات التَّشــريد الــي نفَّذهتــا قــوات النظــام الســوري وحلفــاؤه، والــي حدثــت عــر اتفاقيــات وهــدن متَّــت حتــت 
القهــر والقمــع وانتهــاك القانــون الــدويل اإلنســاين، عــر احلصــار والقصــف العشــوائي والتجويــع ومنــع دخــول وخــروج املســاعدات 

والســكان املدنيــن، جعلــت الســكان جمريــن علــى القبــول ابهلــدن واملصاحلــات.

التوصيات:
الدول املاحنة ومنظمة الشؤون اإلنسانية:

جيــب علــى اجملتمــع الــدويل والــدول املاحنــة أتمــن مســلتزمات احليــاة األساســية واالهتمــام والرعايــة بشــكل أكــر مبخيمــات النُّــزوح 
داخــل ســوراي، ويف مقدِّمتهــا املــاء والغــذاء واملســكن وامللبــس وخدمــات الرعايــة الطبيَّــة.

جملس األمن الدويل:
جيــب علــى جملــس األمــن الــدويل إصــدار قــرار بشــأن قرابــة 7 مليــون انزح داخــل ســوراي يُعــاجل عمليــة التَّشــريد القســري وعــدم 
حتــوُّل النــزوح إىل حالــة مســتدامة، والضغــط علــى النظــام الســوري إليقــاف التَّهجــري وشــرعنة قوانــن تســتهدف هنــب ممتلــكات 

النَّازحــن وعقاراهتــم.

اجلمعية العامة لألمم املتحدة:
حتميــل النِّظــام الســوري احلاكــم املســؤولية الكاملــة عــن تشــريد ثلــث الشــعب الســوري، مبــا يف ذلــك املســؤولية القانونيــة واملاديــة، 
وضمــان نيــل الضحــااي التَّعويــض الكامــل عــن اخلســائر الفادحــة الــي طالتهــم مبــا يف ذلــك رد املمتلــكات املنهوبــة إىل أصحاهبــا.
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