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مخيم الهول أقرب إلى معسكر احتجاز يضم حتى اآلن 2
عشرات آالف النازحين في ظروف غير إنسانية 

أواًل: تأسيس مخيم الهول:

يقــع المخيــم علــى األطــراف الجنوبيــة لبلــدة الهــول الواقعــة علــى بعــد 42 كم شــرق مدينة الحســكة، ويبعد عــن الحدود 
الســورية العراقيــة قرابــة 14كــم، ويمتــد علــى مســاحة قرابــة 1.8 كــم مربــع. يعــود تاريــخ إنشــائه إلــى عــام 1991 إثــر حــرب 
ر حينهــا مالذًا  الخليــج، حيــث تــم إنشــاء المخيــم بطلــب مــن المفوضيــة الســامية لألمــم المتحدة لشــؤون الالجئيــن، ووفَّ
آمنــًا لمــا يقــارب 10 ألــف الجــئ مــن العــراق، نهايــة عــام 2003 قــام النظــام الســوري بإعــادة تفعيــل المخيــم إبــان الغــزو 

األمريكــي للعــراق، إليــواء الالجئيــن مــن العــراق إلــى المنطقــة الشــرقية.

منتصــف عــام 2013 أغلــق تنظيــم داعــش المخيــم بعــد أن طــرد منــه قرابــة 50 عائلــة مــن النازحيــن الســوريين والالجئيــن 
العراقييــن، وذلــك بعــد ســيطرته علــى ناحيــة الهول.

منــذ منتصــف تشــرين الثانــي 2015 تمكنــت قــوات ســوريا الديمقراطيــة )بشــكل أساســي حــزب االتحــاد الديمقراطــي( 
مــن الســيطرة علــى ناحيــة الهــول، التــي تضــمُّ 22 قريــة ومركزهــا بلــدة الهــول، وذلــك بدعــم مــن طيــران التحالــف الدولــي، 
وفــي نيســان/ 2016 تمــت إعــادة تفعيــل المخيــم وترميمــه مــن قبــل المفوضيــة الســامية لشــؤون الالجئيــن، وذلــك 
بســبب الضغــط الشــديد، الــذي تعــرض لــه المخيــم بســبب موجــة النــزوح القادمــة مــن محافظتــي ديــر الــزور والرقــة 
فــي ســوريا، وموجــة اللجــوء القادمــة مــن قضــاء ســنجار وزمــار وربيعــة والموصــل فــي العــراق، وذلــك إثــر المعــارك التــي 

وقعــت بيــن تنظيــم داعــش والقــوات العراقيــة فــي تلــك المنطقــة.

صورة جوية لمخيم الهول نشرتها وكالة هاوار في أيار 2019

الحسكة

الرقة

حلب

دير الزور

تركيا

العراق
مخيم الهول

https://drive.google.com/file/d/1R6684fzpF27Z4SN3hy5PQVxjKEPI4Uqz/view
https://goo.gl/maps/awLSuGNjjiuj5x5E9


مخيم الهول أقرب إلى معسكر احتجاز يضم حتى اآلن 3
عشرات آالف النازحين في ظروف غير إنسانية 

ثانيًا: هيكلية مخيم الهول:

يتكــون المخيــم مــن ســتة قطاعــات، وبقــي كذلــك حتــى أيــار/ 2019 عندمــا عمــدت القوة المســيطرة علــى المنطقة وهي 
قــوات ســوريا الديمقراطيــة إلــى توســيعه، وتــم إنشــاء قطاعيــن إضافييــن وأصبــح بالتالــي مكونــًا مــن ثمانيــة قطاعــات، 
كمــا قامــت قــوات ســوريا الديمقراطيــة فــي وقــت الحــق مــن عــام 2019 بإضافــة مســاحة أخــرى، يطلــق عليهــا اســم 

الملحق.

يضمُّ القطاع الواحد ما بين 1300 حتى 1800 عائلة، وتقسم القطاعات على الشكل التالي:

المدنيــة . 1 بالعوائــل  خاصــان  قطاعــان 
ية الســور

ثالثــة قطاعــات خاصة بالعوائــل المدنية . 2
العراقية

المرتبطــة . 3 بالعوائــل  خــاص  قطــاع 
الســورية الجنســية  مــن  داعــش  بتنظيــم 

ونشــير إلــى أن القطاعــات المخصصــة للعوائــل المرتبطــة بتنظيــم داعــش معزولــة عــن بعضهــا البعــض، كمــا أنهــا 
معزولــة عــن بقيــة قطاعــات المخيــم بواســطة أســوار مــن الشــباك المعدنيــة، وتخضــع لحراســة أمنيــة مشــددة

بتنظيــم  المرتبطــة  بالعوائــل  خــاص  قطــاع 
األوروبيــة الجنســيات  مــن  داعــش 

بتنظيــم  المرتبطــة  بالعوائــل  خــاص  قطــاع 
)باســتثناء  الجنســيات  بقيــة  مــن  داعــش 

والســورية( األوروبيــة 

.4

.5

صور أقمار صناعية نشرتها هيومان رايتس ووتش توضح حجم التوسع في مخيم الهول بين تشرين الثاني/ 2018 وتموز/ 2019

https://drive.google.com/file/d/1p-IzZiiGeGqKfqS4jUK6BaHd4VfZcQV3/view
https://drive.google.com/file/d/1p-IzZiiGeGqKfqS4jUK6BaHd4VfZcQV3/view


مخيم الهول أقرب إلى معسكر احتجاز يضم حتى اآلن 4
عشرات آالف النازحين في ظروف غير إنسانية 

ثالثــًا: حصيلــة أعــداد النازحيــن فــي مخيــم الهــول وموجــات النــزوح التــي شــهدها منــذ 
بدايــة عــام 2016 حتــى اآلن:

شهد مخيم الهول خمس محطات رئيسة بدءًا من عام 2016 حتى نهاية عام 2020، كانت على النحو التالي:

بلــغ عــدد قاطنــي مخيــم الهــول قرابــة 12 ألــف بيــن نــازح والجــئ بحســب المفوضيــة الســامية لألمــم 
المتحــدة لشــؤون الالجئيــن، وكان أغلبهــم مــن محافظــات ديــر الــزور والرقــة، ومــن دولــة العــراق.
وكان يتعــرض النازحــون القادمــون مــن ديــر الــزور للوقــوف عــدة أيــام علــى حاجــز رجــم الصليبــي1، 
حيــث يتــم التحقيــق معهــم والتدقيــق فــي هوياتهــم، ثــم نقلهــم إلــى المخيــم، ولــدى وصولهــم إلــى 
المخيــم فإنهــم يخضعــون مــرة أخــرى إلــى عمليــة تدقيــق أمنــي إضافيــة مــن قبــل قــوات ســوريا 

الديمقراطيــة المســؤولة عــن حمايــة المخيــم.
أمــا أبــرز مــا تعرضــوا لــه مــن انتهــاكات فيتجســد في عمليــة مصــادرة هوياتهم وأوراقهــم الثبوتية 
مــن قبــل قــوات ســوريا الديمقراطيــة، حيــث تقــوم باالحتفــاظ بهــا، كمــا حظــرت قــوات ســوريا 

الديمقراطيــة الخــروج مــن المخيــم دون الحصــول علــى موافقــة أمنيــة.
 

بلغ عدد قاطني مخيم الهول قرابة 18 ألف ما بين نازج والجئ، أغلبهم قدموا من العراق.
عانــى ســكان المخيــم مــن نقــص فــي ميــاه الشــرب وفــي دورات الميــاه، حيــث لــم يكــن يوجــد فــي 
المخيــم ســوى حماميــن اثنيــن ودورة ميــاه واحــدة لــكل وحــدة خيــم فــي المخيــم )المخيــم مقســم 
إلــى عــدة وحــدات مــن الخيــام، كل وحــدة تضــم عشــرات الخيــم(، وهــذا تســبَّب فــي انتشــار الروائــح 
الكريهــة، وتفشــي عــدد مــن األمــراض، إضافــة إلــى النقــص الحــاد فــي الرعايــة الطبيــة، حيــث 
ــكادر الطبــي علــى طبيــب واحــد وعــدد مــن الممرضيــن، وقــد افتقــر المخيــم لحمــالت  اقتصــر ال
التلقيــح المنتظمــة لألطفــال مــن قبــل منظمــة الصحــة العالميــة واليونيســف. وقــد أصــدرت 
ــم الوضــع داخــل المخيــم، ويؤكــد مــا  منظمــة REACH 2 تقريــرًا موســعًا فــي 13/ تمــوز/ 2017 يقيِّ

حصلنــا عليــه مــن معلومــات عــن المخيــم.
 

شــهد المخيــم تراجعــًا فــي أعــداد الالجئيــن الذيــن قدمــوا مــن العــراق، وذلــك بســبب انتهــاء 
العمليــات العســكرية فــي مناطقهــم وعودتهــم إليهــا، وقــد عــاد الكثيــر منهــم علــى الرغــم مــن أن 
الحكومــة العراقيــة قــد وضعــت عراقيــل وعقبــات أمــام عودتهــم بمــا فيهــا عــدم الســماح لهــم 
بعبــور الحــدود، فــي حيــن بقــي عــدد منهــم داخــل المخيــم ولــم يعــد إلــى العــراق خوفــًا مــن عمليــات 
انتقاميــة بحقهــم مــن قبــل الحشــد الشــعبي، الــذي كان يقــوم بعمليــات قتــل واعتقــال وتعذيــب 
لمجــرد االشــتباه باالنتمــاء لتنظيــم داعــش، كمــا وثقــت ذلــك منظمــة هيومــان رايتــس ووتــش 

فــي تقريــر أصدرتــه فــي كانــون األول 2017.
وفــي مقابــل تراجــع أعــداد المقيميــن ضمــن المخيــم مــن العراقييــن، شــهَد المخيــم ارتفاعــًا فــي 
أعــداد النازحيــن القادميــن مــن محافظــة ديــر الــزور؛ ذلــك بســبب المعــارك الدائــرة فــي المحافظة، 
ومــع بدايــة عــام 2019 بلــغ عــدد قاطنــي مخيــم الهــول 33 ألــف مــا بيــن نــازح والجــئ وفــق إحصائيــة 
لمنظمــة الصحــة العالميــة، النســبة األكبــر منهــم مــن محافظــة ديــر الــزور وتحديــدًا مــن منطقة 

هجين.

عام 2016 

عام 2017 

عام 2018 

1

2

3

1 هــي نقطــة حدوديــة بيــن ســوريا والعــراق فــي منطقــة صحراويــة فــي الجانــب الســوري، يتمركــز فــي هــذه المنطقــة حاجــز لقــوات ســوريا الديمقراطيــة منــذ منتصــف شــهر شــباط 2016 وكان يعتبــر هــذا 

الحاجــز هــو الحــد الفاصــل بيــن ســيطرة قــوات ســوريا الديمقراطيــة وتنظيــم داعــش بريــف الحســكة الجنوبــي، فــي بدايــة شــهر أيلــول/ 2016 بــدأت قــوات ســوريا الديمقراطيــة بمنــع مــرور المدنييــن باتجــاه 

مخيــم الهــول دون ذكــر أي ســبب للمنــع؛ مــا ســبب أزمــة للنازحيــن والمســافرين، وأدى ذلــك إلــى تجمــع كبيــر لألهالــي بالقــرب مــن الحاجــز ووصــل عددهــم إلــى قرابــة 4 ألــف مدنــي )أغلبهــم أطفــال ونســاء 

وكبــار فــي الســن( مــن ديــر الــزور والرقــة ويقيمــون فــي منطقــة صحراويــة نائيــة بالقــرب مــن الحاجــز دون وجــود أيــة مقومــات بســيطة للحيــاة )ال خيــم وال ميــاه شــرب وال رعايــة صحيــة(. اســتمرَّ هــذا التقييــد 

إلــى أن تمــت إزالــة الحاجــز بعــد منتصــف عــام 2017، وقــد أصــدرت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان بيانــًا فيمــا يخــص األزمــة اإلنســانية التــي تســبب بهــا حاجــز رجــم الصليبــي.

2 هــي مبــادرة إنســانية مشــتركة لمبــادرات IMPACT و ACTED وبرنامــج األمــم المتحــدة للتطبيقــات الســاتلية التشــغيلية )UNOSAT(، تــم إنشــاؤها فــي 2010، توفــر بيانــات دقيقــة ومعلومــات آنيــة وتحليــالت 

متعمقــة مــن ســياق األزمــات والكــوارث والنزوح.

https://www.impact-repository.org/document/reach/e16361a8/reach_syr_camp_profiling_al_hol_may_2017_final.pdf
https://www.impact-repository.org/document/reach/e16361a8/reach_syr_camp_profiling_al_hol_may_2017_final.pdf
https://www.hrw.org/ar/report/2017/12/05/311927
https://www.hrw.org/ar/report/2017/12/05/311927
http://www.emro.who.int/syr/syria-news/who-concerned-over-critical-health-situation-in-al-hol-camp-al-hasakeh.html
http://www.emro.who.int/syr/syria-news/who-concerned-over-critical-health-situation-in-al-hol-camp-al-hasakeh.html
https://sn4hr.org/arabic/2016/12/30/7312/


مخيم الهول أقرب إلى معسكر احتجاز يضم حتى اآلن 5
عشرات آالف النازحين في ظروف غير إنسانية 

أخيــرًا، فقــد شــهَد المخيــم فــي هــذا العــام تراجعــًا وانقطاعــًا فــي بعــض المســاعدات اإلغاثيــة 
التــي كانــت تقــدم مــن قبــل بعــض المنظمــات اإلغاثيــة، كمــا الحظنــا توقــف نظــام القســائم 

الشــرائية الــذي كان يشــرف عليــه برنامــج األغذيــة العالمــي منتصــف 2018.

شــهَد مخيــم الهــول فــي الثلــث األول مــن عــام 2019 ارتفاعــًا فــي أعــداد النازحيــن القادميــن إليــه 
بشــكل خــاص مــن منطقــة هجيــن بريــف ديــر الــزور الشــرقي، وذلــك نتيجــة المعــارك الشرســة 
التــي كانــت تــدور بيــن تنظيــم داعــش وقــوات ســوريا الديمقراطيــة، وأشــار أندريــه ماهيســتش، 
المتحــدث باســم المفوضيــة الســامية لألمــم المتحــدة لشــؤون الالجئيــن في مؤتمــر صحفي في 
جنيــف، فــي 1/ شــباط/ 2019 إلــى تدهــور أوضــاع المدنييــن جــراء هــذا القتــال والظروف الالإنســانية 

التــي تواجــه النازحيــن باتجــاه مخيــم الهــول.
بلــغ عــدد قاطنــي المخيــم أزيــد مــن 70 ألــف مــا بيــن نــازح والجــئ بحســب المفوضيــة الســامية 
لشــؤون الالجئيــن، غالبيتهــم مــن محافظتــي ديــر الــزور والرقــة، وأصبــح مــن ضمــن ســكان 
المخيــم عــدد كبيــر مــن العائــالت المرتبطــة بتنظيــم داعــش، وهــم بشــكل رئيــس ممــن ســلموا 
أنفســهم لقــوات ســوريا الديمقراطيــة، بعــد هزيمــة تنظيــم داعــش فــي جيبهــا األخيــر )الباغــوز( 

فــي ديــر الــزور.

عام 2019  4

خيم النازحين في مخيم الهول، في 25/ كانون الثاني/ 2019 

 صورة جوية لمخيم الهول في ريف محافظة الحسكة في 8/ آب/ -2019 مصدر الصورة: وكالة هاوار

فــي 23/ تمــوز/ 2019 نشــرت منظمــة هيومــان رايتــس ووتــش تقريــرًا عــن الظــروف القاســية 
التــي تعيشــها عائــالت المشــتبه بهــم مــن عناصــر تنظيــم داعــش ودعــت بلدانهــم إلــى اســتعادة 
مواطنيهــا وزيــادة المســاعدات المقدمــة للمخيــم، أظهــر التقريــر صــورة توضــح حجــم التوســع 

الكبيــر فــي مســاحة المخيــم التــي طــرأت بيــن تشــرين الثانــي 2018 وتمــوز 2019.

https://drive.google.com/file/d/1aC27Yw5I9iUeroJFYiTtetJL9JSECxyD/view
https://drive.google.com/file/d/1_QMGOoT22_9O8IAPDamubat8AFn1d5Sw/view
https://drive.google.com/file/d/1gHbs5TJ5nj7IQEqf4wRpA20Q37EjBtbb/view
https://www.unhcr.org/ar/news/briefing/2019/2/5c56a5654.html?query=الهول
https://www.hrw.org/ar/news/2019/07/23/332227
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عام 2020  تناقصــت أعــداد قاطنــي المخيــم جــراء عــودة مئــات العائــالت مــن أبنــاء محافظتــي ديــر الــزور 5
والرقــة إلــى قراهــم إثــر وســاطات عشــائرية مــن وجهــاء العشــائر فــي المنطقــة الشــرقية لــدى 
قــوات ســوريا الديمقراطيــة، حيــث ســمحت األخيــرة لهــذه العائــالت بمغــادرة المخيــم مقابــل 
ضمانــات تؤكــد عــدم صلــة هــذه العائــالت بتنظيــم داعــش، إضافــة إلــى ذلــك، فقــد قامــت بعــض 
الــدول باســترجاع بعــض مواطنيهــا مــن مخيــم الهــول، وكان هــؤالء قــد ســافروا إلــى ســوريا؛ 

نظــرًا النتســابهم إلــى تنظيــم داعــش، بمــا فــي ذلــك األطفــال منهــم.

منــذ حزيــران 2020 رصدنــا قيــام قــوات ســوريا الديمقراطيــة بنقــل بعــض العائــالت -خصوصــًا 
التابعيــن لتنظيــم داعــش- إلــى مخيــم الــروج3 ولــم يتَّضــح لنــا حتــى اآلن الهــدف من هــذه العملية، 

كمــا لــم تصــرِّح قــوات ســوريا الديمقراطيــة عــن ذلــك.

بلــغ عــدد قاطنــي المخيــم 64619 شــخصًا، 
مــن   % و37  العراقييــن  مــن  منهــم   %  48
الســوريين و15 % مــن جنســيات أخــرى، وفقــًا 
لتنســيق  المتحــدة  األمــم  مكتــب  لتقريــر 
الشــؤون اإلنســانية الصــادر فــي 11/ تشــرين 

.2020 األول/ 

جولة مصورة داخل مخيم الهول في 5/ تشرين األول/ 2020

% 48
عراقيين

 % 15
جنسيات أخرى

% 37
سوريين 

نشــاؤه فــي شــباط 2015، علــى بعــد قرابــة 14 كــم مــن الحــدود 
ٕ
3  مخيــم الــروج يقــع فــي قريــة كريزيــرو فــي ناحيــة معبــدة بريــف الحســكة الشــمالي، الخاضعــة لســيطرة قــوات ســوريا الديمقراطيــة، تــم ا

لــى قــرى محافظــة الحســكة القريبــة مــن الحــدود العراقيــة.
ٕ
العراقيــة، إثــر هجــوم تنظيــم داعــش علــى قضــاء ســنجار وناحيــة ربيعــة التابعيــن لمدينــة الموصــل فــي دولــة العــراق، ونــزوح مئــات العائــالت ا

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Al%20Hol%20Snapshot_11Oct2020.pdf
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خريطــة تظهــر أبــرز حــركات النــزوح لمشــردين قســريًا إلــى مخيــم الهــول، جــراء عمليــات عســكرية شــهدتها 
:2020 األول  تشــرين  حتــى   2016 نيســان  منــذ  مناطقهــم 

https://drive.google.com/file/d/1aZmaBzpT7V3YMqe1jrYy3ruAtDOD4ncF/view
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رابعًا: أبرز االنتهاكات والظروف الالإنسانية في مخيم الهول:

ــاة، التنقــل،  ــل الحــق فــي الحي ــم الهــول لعــدد مــن االنتهــاكات لحقــوق اإلنســان األساســية، مث يتعــرض ســكان مخي
ــي: الصحــة، التعليــم، وغيرهــا، ويمكــن إيجازهــا علــى النحــو التال

واحد: مقتل 53 مدنيًا خارج نطاق القانون في مخيم الهول منذ نيسان/ 2016 حتى 28/ تشرين األول/ 2020:
ــم  ــًا، بينهــم 25 طفــاًل و11 ســيدة فــي مخي وثقــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان مقتــل مــا ال يقــل عــن 53 مدني

ــي: ــى النحــو التال ــى 28/ تشــرين األول/ 2020، توزعــوا عل ــه فــي نيســان/ 2016 حت ــذ إعــادة تفعيل الهــول من
- قوات سوريا الديمقراطية: 18 بينهم 14 طفاًل.

- جهات لم نتمكن من تحديد هويتها: 35 بينهم 11 طفاًل و11 سيدة.

ــي تطبقهــا قــوات  ــى الرغــم مــن الحراســة الت ــك عل ــم، وذل ــة فــي المخي ــة األمني ــى تدهــور الحال ــر عل وهــذا مؤشــر خطي
ســوريا الديمقراطيــة عليــه، فقــد ســجلنا وقــوع حــوادث قتــل واغتيــاالت داخــل المخيــم، بعضهــا مــن قبــل قــوات ســوريا 
الديمقراطيــة، وبعضهــا مــن قبــل عناصــر تابعيــن/ مواليــن لتنظيــم داعــش اإلرهابــي، وحتــى تاريــخ إصــدار هــذا التقريــر 
لــم تقــم قــوات ســوريا الديمقراطيــة/ اإلدارة الذاتيــة بفتــح أي تحقيــق مســتقل ونشــر نتائــج تلــك التحقيقــات عــن هــذه 
لنا أنَّ معظــم عمليــات القتــل قــد تمــت عــن طريــق أدوات حــادة أو الخنق أو الحــرق المتعمد بهدف  الحــوادث، وقــد ســجَّ
القتــل داخــل الخيمــة، وهــذه الحصيلــة ال تشــمل حــاالت الوفيــات نتيجــة الحرائــق أو الوفيــات الطبيعيــة، بــل تشــمل 

فقــط حــاالت القتــل خــارج نطــاق القانــون، ومــن أبــرز حــوادث القتــل:

الطفــل علــي أدهــم محمــد خلــف، عراقــي الجنســية، يبلــغ مــن العمــر 16 عامــًا، قضــى خنقــًا علــى يــد مجهوليــن وعثــر علــى 
جثتــه مدفونــة تحــت إحــدى الخيــام فــي 11/ تمــوز/ 2018.

 
الســيدة ســودرميني ســردي، إندونيســية الجنســية، زوجــة أحــد مقاتلــي تنظيــم داعــش، تبلــغ مــن العمــر 34 عامــًا، قتلت 

علــى يــد مجهوليــن وقــد عثــرت إدارة المخيــم فــي 28/ تمــوز/ 2019 علــى جثتهــا وعليهــا آثــار كدمــات وضــرب بــأداة حــادة.

 
ــرًا  ــاء محافظــة الحســكة، يبلــغ مــن العمــر 20 عــام، فــي 3/ تشــرين األول/ 2019 قضــى متأث عبــد هللا األحمــد، مــن أبن
بجراحــه التــي أصيــب بهــا جــراء تعرضــه لعــدة طعنــات بــأداة حــادة مــن قبــل مســلحين مجهولــي الهويــة فــي مخيــم 

الهــول.
 

الســيدة أســمى عبد الرحمن، تركســتانية الجنســية، 
زوجــة أحــد مقاتلــي تنظيــم داعــش، تبلــغ مــن العمــر 
30 عــام، فــي 8/ كانــون األول/ 2019 قضــت خنقــًا على 

يــد مجهوليــن فــي مخيــم الهــول. 
 

مدينــة  أبنــاء  مــن  الهويــش،  جاســم  للــه  عطــا 
ــزور الشــرقي، قضــى فــي  ــر ال الصبيخــان فــي ريــف دي
18/ أيلــول/ 2020 إثــَر طعنــه بــأداة حــادة مــن قبــل 

الهــول. مخيــم  فــي  الهويــة  مجهولــي  مســلحين 
أحــد العناصــر التابعــة لقــوات ســوريا الديمقراطيــة أثنــاء حراســته مخيــم الهــول فــي 6/ آب/ 2019  

مصــدر الصــورة: هيئــة اإلذاعــة البريطانيــة

https://drive.google.com/open?id=1W_Kms8AI7hf83mdJ_zChUT2ZNuC-Z_sy
https://drive.google.com/file/d/1gsirKApcOrVJHcTtpi9M05M-X0RA-PyE/view
https://drive.google.com/open?id=1pRaDlUbM9drbekK3SMiHO2swbkR0BuU7
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ــًا مــا ُتقابــل هــذه  وبيــن الحيــن واآلخــر، يشــهد المخيــم مطالبــات مــن ســكانه بتحســين أوضاعهــم وحقوقهــم، وغالب
المطالبــات بالقمــع عبــر الضــرب واإلهانــة مــن قبــل الســلطات القائمــة علــى المخيــم، وفــي بعــض األحيــان عبــر إطــالق 
الرصــاص الحــي، وقــد وثقــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان مقتــل 5 نازحيــن، بينهــم 1 طفــل داخــل المخيــم منــذ 
نيســان/ 2016 حتــى 28/ تشــرين األول/ 2020؛ بإطــالق رصــاص مــن قبــل قــوات ســوريا الديمقراطيــة. وقــد ذكــرت 
منظمــة أطبــاء بــال حــدود فــي بيــان صحفــي أصدرتــه فــي 30/ أيلــول/ 2019 أنهــا عالجــت 4 ســيدات تعرضــن إلطــالق نــار 

مــن عناصــر األمــن العــام فــي المخيــم ردًا علــى احتجــاج عــدد مــن النســاء واألطفــال فــي قطــاع األجانــب. 
 

اثنان: تسعة قتلى بسبب الحرائق وخيام مصنوعة من بالستيك رديء:
معظــم الخيــام مبنيــة باســتخدام نــوع رديء مــن البالســتيك، عــدا عــن أنهــا غيــر فعالــة فــي الظــروف المناخيــة القاســية 
لنا  التــي تمتــاز بهــا المنطقــة، حــر شــديد فــي الصيــف وبــرد قــارس فــي الشــتاء، وهــي قابلــة لالشــتعال أيضــًا، وقــد ســجَّ
عــددًا مــن الحرائــق داخــل المخيــم، التــي راح ضحيتهــا أشــخاص بمــا فيهــم أطفــال، وثَّقــت الشــبكة الســورية لحقــوق 
اإلنســان مقتــل مــا ال يقــل عــن 9 مدنييــن، بينهــم 4 أطفــال و1 ســيدة منــذ نيســان/ 2016 حتــى 28/ تشــرين األول/ 2020، 

جــراء هــذه الحرائــق، مــن هــذه الحــاالت نذكــر:

الرضيعــة إســراء حمــزة، مــن أبنــاء محافظــة الحســكة، تبلــغ مــن العمــر 9 أشــهر، قضــت فــي 20/ كانــون الثانــي/ 2019؛ 
جــراء إصابتهــا بحــروق مــن الدرجــة الثالثــة إثــر نشــوب حريــق فــي خيمتهــا بســبب المدفــأة. 

 
الطفــل زكريــا األحمــد، عراقــي الجنســية، يبلــغ مــن العمــر عاميــن اثنيــن، قضــى فــي 17/ شــباط/ 2019 جــراء حريــق اندلــع 

فــي الخيمــة التــي يقطنهــا.
 

الســيدة عنــود مصلــح الحســن، عراقيــة الجنســية، قضــت فــي 22/ شــباط/ 2019، جــراء حريــق نشــب فــي خيمتهــا إثــر 
انفجــار وســيلة التدفئــة.

تعــزو الســلطات القائمــة علــى المخيــم حــوادث انــدالع الحرائــق داخــل الخيــام ألســباب عــدة، منهــا مــا هــو ناجــم عــن 
ــام. ــخ داخــل الخي ــة أو مواقــد الطب ــن وســائل التدفئ اســتخدام النازحي

 

ثالثة: نقص حاد في المواد الغذائية، الطبية، المياه:

ألف: نقص في الكمية الغذائية:

تعمــل بعــض المنظمــات اإلغاثيــة المحليــة والدوليــة علــى توزيــع قســائم مخصصة للطعــام على أهالي مخيــم الهول، 
بحيــث تؤمــن ســلة غذائيــة أســبوعيًا )أحيانــًا تتــم عمليــة التوزيــع بشــكل غيــر منتظــم(، تحتــوي الســلة الواحــدة علــى مواد 
مثــل: الســكر والــرز والمعكرونــة والبقوليــات والمنظفــات والزيــت، وبكميــات متوافقــة مــع عــدد أفــراد األســرة، فيما يتم 
توزيــع مــادة الخبــز عــن طريــق مراكــز منتشــرة داخــل المخيــم، وتترافــق عمليــة التوزيــع هــذه بتزاحــم ســكان المخيــم عنــد 
هــذه المراكــز بســبب كثافــة عــدد الســكان مقارنــة بعــدد تلــك المراكــز، وهــذا تســبَّب فــي حــدوث مشــاجرات فــي بعــض 

األحيان.
اشــتكى لنــا كثيــر مــن العائــالت بــأنَّ الســلة الغذائيــة ال تكفــي، وأنَّ هــذا دفــع بعــض أفــراد األســرة بمن فيهم مــن أطفال 

للعمــل مــن أجــل شــراء المزيــد مــن المــواد الغذائيــة من المحــال التجارية المنتشــرة داخل المخيم.
 

https://www.msf.org/ar/%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%AC-%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1-%D8%A3%D8%B5%D9%8A%D8%A8%D9%86-%D8%A8%D8%A3%D8%B9%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D9%86%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%AE%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%88%D9%84
https://sn4hr-my.sharepoint.com/:v:/p/upload/EVZQC53UgepAqo1bW52R4F8BN0Y5q0mJxl0i_mC4yfmh_w?e=T7Q5Ti
https://drive.google.com/file/d/1MU_WIDPi9F3cWaxGLgCPFIjMSii9jGL7/view?usp=sharing
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باء: خلل في توفير مياه الشرب، وفي الصرف الصحي:

طــوال جميــع الســنوات لــم تقــم الســلطات المتحكمــة بالمخيــم بإنشــاء شــبكات توزيــع للميــاه، ويتــم توزيــع الميــاه 
فــي المخيــم عبــر صهاريــج محملــة بالمــاء مــن خــارج المخيــم، وتقــوم بتفريغهــا ضمــن خزانــات موزعــة علــى قطاعــات 
المخيــم، ونظــرًا لعــدم كفايــة هــذه الخزانــات مقارنــة بعــدد ســكان المخيــم، تســبب ذلــك فــي احتشــاد الســكان بكثافــة 
أمــام الخزانــات ســاعات طويلــة للحصــول علــى غالــون واحــد مــن الميــاه )يتســع لخمــس أو عشــر ليتــرات(، وقــد 
أخبرنــا بعــض ســكان المخيــم أن هــذه الميــاه غيــر نقيــة وســببت لهــم بعــض األمــراض مثــل الزحــار واإلســهال والتهــاب 
ــى نفقتهــم الخاصــة، ونظــرًا لهــذه  ــة عل ــاه الشــرب مــن المحــالت التجاري األمعــاء وغيرهــا، وهــذا دفعهــم لشــراء مي

الظــروف يعانــي ســكان المخيــم بشــكل عــام مــن أزمــة فــي ميــاه الشــرب.

كمــا أنَّ المخيــم غيــر مــزود أيضــًا بشــبكات للصــرف الصحــي، ممــا يضطــر ســكانه لالعتمــاد علــى حمامــات عامــة موزعــة 
فــي أرجــاء المخيــم، يبلــغ عددهــا قرابــة ألفــي وحــدة، وقــد أخبرنــا العديــد مــن ســكان المخيــم، أن كثيــرًا من هــذه الحمامات 
خــارج عــن الخدمــة، وهــذا يضطرهــم إلى قضاء حاجتهم في العراء، مما تســبب في انتشــار الروائــح الكريهة، واألمراض.

 

أزمة الحصول على المياه في مخيم 
الهول، مصدر الصورة: قناة رووداو عربي 

في 15/ تموز/ 2020

تواصلــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان مــع محمــد الربيــع 4، عراقــي الجنســية لجــأ إلــى مخيــم الهــول: "غــادرت 
المخيــم منــذ شــهرين بعــد أن أقمــت فيــه قرابــة 8 أشــهر، كانــت أشــبه بفتــرة احتجــاز داخــل ســجن، كانــت قــوات 
ــة فــي  ــا غاي ــا مــن مغــادرة المخيــم، وكانــت معاملتهــم لن األســايش )يقصــد قــوات ســوريا الديمقراطيــة( تمنعن
الســوء وكأننــا عبيــد" أضــاف محمــد: "يفتقــر المخيــم إلــى أبســط المتطلبــات كميــاه الغســيل والشــرب، كنــا نضطــر 
لدفــع مبالــغ ماليــة مقابــل تعبئــة "غالــون" مــاء، كمــا أن المســاعدات التــي كانــت تصل عن طريــق مفوضية الالجئين 

لــم تكــن كافيــة، وكنــا نضطــر إلــى شــراء بعضهــا مــن أصحــاب البســطات والمحــالت الموجــودة فــي المخيــم".
 

4 عبر موقع التواصل االجتماعي فيسبوك، في 6/ شباط/ 2019

https://drive.google.com/file/d/1rLlmB-fzRVDMj0Mdw1CVLR6pzDcX4Xna/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1n6irYSV2Ekr25Arrl9WxyTrkb5mS3ncd/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1rLlmB-fzRVDMj0Mdw1CVLR6pzDcX4Xna/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1asR3BRdOzRSuGeV0uFqUSqJg7aEmKVoI/view
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جيم: نقص الرعاية الطبية:

 ميدانيــة، إضافــة إلــى قرابــة 24 عيــادة متنقلــة، تعمــل كل 3 منهــا بالتنــاوب فــي كافــة 
ٍ

يضــم المخيــم ثالثــة مشــاف
قطاعــات المخيــم، لكــن هــذه النقــاط الطبيــة غيــر مؤهلــة بشــكل عــام لتقديــم العديــد مــن الخدمــات الطبيــة كونهــا ال 
، وبالمجمــل 

ٍ
تمتلــك معــدات وتجهيــزات أساســية لمعاينــة المرضــى، كمــا أن كادرهــا الطبــي غيــر متخصــص، وغيــر كاف

تقتصــر خدماتهــا علــى اإلســعافات األوليــة، وعــالج الحــاالت المرضيــة البســيطة والخفيفــة.

يــزور المخيــم بيــن الحيــن واآلخــر أطبــاء أخصائيــون للكشــف علــى الحــاالت الصعبــة المســجلة ضمــن قوائــم االنتظــار، 
وقــد يضطــر المريــض لالنتظــار مــا يزيــد عــن األســبوع بانتظــار المعاينــة الطبيــة، ممــا يفاقــم مــن الحالــة المرضيــة، وأمــا 
المرضــى الذيــن تتــم معاينتهــم وتشــخيص حاالتهــم بالحرجــة أو التــي تحتــاج لعمــل جراحــي، ويتوجــب بالتالــي نقلهــم 
إلــى مشــافي مدينــة الحســكة، فهــذا اإلجــراء ال يتــم قبــل حصولهــم علــى موافقــة أمنيــة مــن األمــن العــام التابــع لقــوات 

ســوريا الديمقراطيــة الموجــود فــي المخيــم، ويتطلــب الحصــول علــى الموافقــة أو الرفــض عــدة أيــام.
 

يتلقــى الملحــق الخــاص بالمقاتليــن األجانــب )ال يضــم عراقييــن وســوريين(، الــذي يضــم قرابــة 10 آالف شــخص رعايــة 
طبيــة خاصــة تشــرف عليهــا منّظمــة أطّبــاء بــال حــدود منــذ كانــون الثانــي 2019، فيمــا يعتبــر القطــاع الــذي يضــم عوائــل 
ــة والمعيشــية، حيــث تقــوم قــوات  ــد  الخدمــات الطبي ــم داعــش القطــاع األســوأ علــى صعي مزعــوم ارتباطهــا بتنظي
األمــن المشــرفة علــى المخيــم بتقييــد الكثيــر مــن خدمــات العيــادات المتنقلة، وخروجهم لمشــافي المدينــة تحت ذريعة 

الخطــورة األمنيــة، ويعتبــر هــذا تمييــز علــى أســاس االنتمــاء والهويــة.
 

تحدثــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان هاتفيــًا مــع أبــو حســام 5، نــازح فــي مخيــم الهــول، مــن أبنــاء مدينــة المياديــن 
بريــف ديــر الــزور الشــرقي، أخبرنــا: "هربــت أنــا وعائلتــي )المكونــة مــن 8 أفــراد( مــن مدينــة المياديــن بعــد ســيطرة النظــام 
ــر الــزور الشــرقي، وانتهــى بــي المطــاف بالقــدوم إلــى مخيــم الهــول  الســوري عليهــا، وتنقلــت بيــن عــدة قــرى بريــف دي
منــذ قرابــة عــام، فــي بدايــة األمــر كان الوضــع فــي المخيــم مقبــواًل نســبيًا، وكانــت المفوضيــة تقــدم لنــا مســاعدات مثــل 
ســلة مــواد غذائيــة، وكنــا نتلقــى الرعايــة الطبيــة فــي مركــز صحــي ينــاوب فيــه طبيــب وممرضــات، حيــث نضطــر للوقــوف 
ســاعات طويلــة إلــى أن يحيــَن دورنــا للعــرض علــى الطبيــب. فــي أغلــب األحيــان نضطــر لشــراء الــدواء بأنفســنا وأحيانــًا 

نحصــل عليــه مجانــًا، الخيــم وضعهــا مأســاوي ومهترئــة وال تقــي بــرد الشــتاء وال حــرَّ الصيــف".
 

ُيعتبــر األطفــال، والرضــع منهــم بشــكل خــاص، وكذلــك النســاء الحوامــل والمرضعــات، األكثــر تأثــرًا باألوضــاع الســلبية 
الغذائيــة والطبيــة، وقــد تســبَّب نقــص الغــذاء والرعايــة الطبيــة بحــاالت وفيــات بيــن صفــوف األطفــال، وثقــت الشــبكة 
الســورية لحقــوق اإلنســان مقتــل 7 أطفــال فــي مخيــم الهــول منــذ نيســان/ 2016 حتــى 28/ تشــرين األول/ 2020 جــراء 

نقــص الرعايــة والغذائيــة، مــن بينهــم:

الرضيــع أحمــد هويــدي، مــن أبنــاء محافظــة الحســكة، يبلــغ مــن العمــر 6 أشــهر، قضــى فــي 19/ كانــون الثانــي/ 2019؛ 
جــراء نقــص الرعايــة الطبيــة والغذائيــة فــي مخيــم الهــول. 

 
الرضيــع عــوف مخلــف العــواد، مــن أبنــاء مدينــة الموحســن فــي ريــف ديــر الــزور الشــرقي، يبلــغ مــن العمر 6 أشــهر، قضى 

فــي 1/ شــباط/ 2019؛ جــراء نقــص الرعايــة الطبيــة والغذائيــة في مخيــم الهول. 
 

الرضيــع عيســى إبراهيــم حجــوز، مــن أبنــاء محافظــة إدلــب، يبلــغ مــن العمــر 8 أشــهر، قضــى فــي 2/ أيــار/ 2019؛ جــراء 
نقــص الرعايــة الطبيــة والغذائيــة فــي مخيــم الهــول. 

5 في 8/ شباط/ 2019
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فــي 12/ آب/ 2020 أعربــت هنرييتــا فــور، المديــرة التنفيذيــة لليونيســف، فــي بيــان صحفــي لهــا، أعربــت بشــكل واضــح 
عــن قلقهــا جــراء وفــاة 8 أطفــال، دون ســن الخامســة، فــي مخيــم الهــول فــي أقــل مــن أســبوع )بيــن 6 – 10/ آب( 
أربعــة منهــم بســبب مضاعفــات مرتبطــة بســوء التغذيــة، فــي حيــن حدثــت الوفيــات األخرى بســبب الجفــاف الناجم عن 

اإلســهال، وقصــور فــي القلــب، ونزيــف داخلــي، ونقــص الســكر فــي الــدم.

أربعة: ما ال يقل عن أربعين ألف طفل بحاجة للتعليم والمراكز الحالية ال تكفي:

يوجــد فــي مخيــم الهــول قرابــة اثنــا عشــر مركــزًا تعليميــًا لألطفــال بمختلــف األعمار، تعمل علــى إعادة تأهليهــم، وتقديم 
دعــم تعليمــي ونفســي لهــم، عبــر إعطــاء دروس، وإشــراكهم فــي نشــاطات متعــددة، ولكننــا نعتقــد أن عــدد هــذه 
المراكــز قليــل جــدًا مقارنــة بعــدد األطفــال فــي المخيــم، الذيــن تجــاوز عددهــم األربعيــن ألــف طفــل، بعضهــم يتيــم األب 

أو األم، أو فاقــد لكليهمــا.

ولمزيــد مــن التَّوســع واالطــالع علــى الظــروف القاســية التــي ُيعانــي منهــا ســكان مخيــم الهــول فإننــا ننصــح باالطــالع 
نــت مــن زيــارة المخيــم 3 مــرات، وأصــدرت تقريــرًا فــي تمــوز مــن عــام 2019،  علــى تقريــر هيومــان رايتــس ووتــش التــي تمكَّ
ــع عــن الظــروف القاســية التــي يعانــي منهــا ســكان المخيــم، وأكــدت أن اإلدارة الذاتيــة بقيــادة  تحدثــت فيــه بشــكل موسَّ
حــزب االتحــاد الديمقراطــي تحتجــز آالف األشــخاص فــي ظــروف مروعــة وأحيانــًا تــؤدي إلــى الوفــاة داخــل مخيــم صحراوي 

مغلــق هنــاك"، ونحــن نؤكــد علــى أن الظــروف القاســية قــد تفاقمــت منــذ ذلــك الوقــت حتــى اآلن بصــورة مضاعفــة.

 
خامسًا: ظروف مخيم الهول تشكل بيئة نموذجية النتشار وباء كوفيد- 19:

تشــكل الظــروف التــي ســبق ذكرهــا أرضيــة مثاليــة لتفشــي كوفيــد -19، كمــا أن اإلجــراءات الوقائيــة كارتــداء الكمامــات 
والتباعــد االجتماعــي محــدودة للغايــة، ويعتبــر فقــر المخيــم فــي البنيــة التحتيــة للميــاه والصــرف الصحــي أخطــر العوامــل 

المســاعدة علــى تفشــي الوبــاء.
 

 صورة لتجهيز مشفى ميداني مدعوم من الهالل األحمر العربي السوري واللجنة الدولية للصليب األحمر والصليب األحمر النرويجي، تم 
افتتاحه في حزيران/ 2019

https://www.unicef.org/ar/%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%A9-%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%AE%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%88%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D9%82%D9%84-%D9%85%D9%86-%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D9%88%D8%B9/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A%D8%A9
https://www.hrw.org/ar/news/2019/07/23/332227
https://www.hrw.org/ar/news/2019/07/23/332227
https://www.icrc.org/sites/default/files/styles/document_main/public/document/image/photo_5.jpg?itok=iMqhajww
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أعلنــت منظمــة األوتشــا أنــه فــي 3/ آب/ 2020 تــم إثبــات انتشــار وبــاء كوفيــد- 19 فــي مخيــم الهــول حيــث تــم تأكيــد إصابة 
ثالثــة مــن العامليــن الصحييــن، وفــي تقريــر األوتشــا األخيــر الصــادر فــي 11/ تشــرين األول/ 2020 الــذي يرصــد األوضــاع 
فــي مخيــم الهــول حتــى تاريــخ 4/ تشــرين األول ذكــرت المنظمــة أن عــدد اإلصابــات بوبــاء كوفيــد- 19 هــو 4 حــاالت، وأن 

إحداهــا قــد توفــي.

فــي بيــان صحفــي أصدرتــه منظمــة أنقــذوا األطفــال، فــي 10/ أيــار/ 2020 قالــت ســونيا كــوش، مديــرة اســتجابة منظمــة 
إنقــاذ الطفولــة فــي ســوريا: "لــم ُيقصــد مــن مخيــم الهــول أبــدًا أن يســتضيف عــددًا كبيــرًا مــن األشــخاص كمــا هــو الحــال 

حاليــًا - ال ســيما العــدد الكبيــر مــن األطفــال - وعواقــب تفشــي فيــروس كورونــا هنــاك ال يمكــن تصــوره".

وحــذرت منظمــة أطبــاء بــال حــدود عبــر تقريرهــا الصــادر فــي 28/ آب/ 2020 بــأن الخدمــات الطبيــة المقدمــة فــي مخيــم 
الهــول قــد تأثــرت بوبــاء كوفيــد- 19 حيــث أغلقــت معظــم العيــادات داخلــه. وقــد تــم بنــاء مرفــق عــزل ولكنــه ليــس جاهــزًا 
 مــن الموظفيــن المدربيــن، وتوجــد أيضــًا مشــكالت مــع األدويــة والمعــدات الطبيــة، 

ٍ
لالســتخدام، وال يوجــد بــه عــدد كاف

بمــا فــي ذلــك دعــم األكســجين.

 
سادســًا: الفيتــو الروســي ســبب رئيــس فــي نقــص المســاعدات اإلنســانية والطبيــة 

ومخالــف لمبــادئ حقــوق اإلنســان:

تفاقمــت الظــروف الســيئة لمنطقــة الجزيــرة الســورية )ديــر الــزور، الحســكة، الرقــة( بعــد الفيتــو الروســي الالإنســاني 
والمخالــف لحقــوق اإلنســان، والــذي عارضــت مــن خاللــه روســيا تجديــد قــرار مجلــس األمــن رقــم   2165 6 الخــاص 
بالســماح بدخــول المســاعدات عبــر الحــدود، فاســتخدمت الفيتــو مــع حليفتهــا الصيــن، ضــد مشــروع قــرار التجديــد فــي 
كانــون األول/ 2019، وأغلــق بعدهــا معبــر اليعربيــة، وأصبحــت المســاعدات األمميــة تذهــب إلــى دمشــق ومــن ثــم تعــود 
مــرة أخــرى للذهــاب إلــى الحســكة، وقــد تحدثنــا عــن نهــب النظــام الســوري للمســاعدات األممية بشــكل موســع ضمن 
تقريــر خــاص، ومــا كان ذلــك ليتــم لــوال مســاعدة روســيا والصيــن لــه علــى هــذا النهــب عبــر الفيتــو فــي مجلــس األمــن.

ــو  ــل الفيت ــت تجــري فيهــا قب ــي كان ــة الت ــرة والكمي ــرة الســورية بالوتي ــى الجزي ــة إل ــم تعــد تتدفــق المســاعدات األممي ل
الروســي/ الصينــي، وانعكــس ذلــك بشــكل واضــح علــى األوضــاع اإلنســانية وبشــكل خــاص الغذائيــة والطبيــة لســكان 
مخيــم الهــول كمــا أشــرنا فــي الفقــرات الســابقة، وتتحمــل روســيا والصيــن مســؤولية حقوقيــة وأخالقيــة جــراء هــذا 

الفيتــو التعســفي.

 
ســابعًا: قــوات ســوريا الديمقراطيــة تحتجــز عشــرات اآلالف بشــكل ال إنســاني فــي 

مخيــم الهــول، ولجنــة التحقيــق الدوليــة تتهمهــا بشــكل مباشــر:

قالــت لجنــة التحقيــق الدوليــة التابعــة لألمــم المتحــدة فــي الفقــرة 71 مــن تقريرهــا األخيــر: "وُيحتجــز فــي مخيــم الهــول 
ومخيمــات أخــرى اليــوم عشــرات اآلالف مــن النســاء واألطفــال، ســوريون ورعايــا دول ثالثــة، منــذ الهجــوم على باغوز 

فــي مطلــع عــام 2019، دون أن تتــاح لهــم الضمانــات القانونيــة الالزمــة"

6 ُيتيح لألمم المتحدة إدخال المساعدات عبر الحدود دون إذن النظام السوري، وعبر معابر باب السالم وباب الهوى واليعربية والرمثا، واستمرَّ تمديده خمَس مرات متتالية.

https://news.yahoo.com/first-covid-19-cases-reported-114740995.html?guccounter=1&guce_referrer=aHR0cHM6Ly93d3cuc2F2ZXRoZWNoaWxkcmVuLm9yZy8&guce_referrer_sig=AQAAAFSbKq3DZnQublNMaXhUxhNXYlD5x8BNDJxbRfGocBWG51op7reKto4T6ccMEZllK-CTyDjVGhxt0sGX0aBtGq4D7F0aGXredfik2w5w7rV9fg6Fwg39cmF88XOtkQR_80JhrUCHtSsHw4Uuk3pVKfy7a-J5xPJMrG8blYT2KcxV
https://www.savethechildren.org/us/about-us/media-and-news/2020-press-releases/thousands-of-refugee-children-in-syria-repatriated-due-to-coronavirus
https://www.msf.org/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D8%AB%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D8%AA%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%85%D8%B1-%D9%84%D9%83%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%AF-19-%D9%81%D9%8A-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7
https://undocs.org/ar/S/RES/2165(2014)
https://sn4hr.org/arabic/?p=12515
https://undocs.org/ar/A/HRC/45/31
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ــة أيضــًا أســباب  ــدى اللجن ــت: "ول ــه حيــث قال ــر ذات ــك بشــكل واضــح فــي الفقــرة 80 مــن التقري كمــا أنهــا وصفــت ذل
معقولــة لالعتقــاد أن قــوات ســوريا الديمقراطيــة، باحتجازهــا عشــرات اآلالف مــن األفــراد فــي مخيــم الهــول 
وملحقــه، ومعظمهــم مــن األطفــال، لمــدة 18 شــهرًا دون مســاعدة قانونيــة، قــد احتجــزت هــؤالء األفــراد فــي 
ظــروف ال إنســانية7"، وأكــدت فــي الفقــرة ذاتهــا علــى أن "اســتمرار احتجــاز هــؤالء األفــراد يشــكل فــي كثيــر مــن الحــاالت 

ســلبًا غيــر قانونــي للحريــة".
 
ونحــن فــي الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان نؤكــد علــى مــا جــاء فــي تقريــر لجنــة التحقيــق الدوليــة المســتقلة، حيــث 
تمنــع قــوات ســوريا الديمقراطيــة ســكان المخيــم مــن الخــروج والعــودة، أو مــن الخــروج النهائــي والعــودة إلــى قراهــم 
ومنازلهــم فــي مناطــق انتهــت فيهــا العمليــات القتاليــة مــع تنظيــم داعــش منــذ أشــهر طويلــة وبعــض هــذه المناطــق 

انتهــى القتــال فيهــا منــذ قرابــة عاميــن.  

تواصلــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان مــع علــي الحســين8، مــن أبنــاء مدينــة الصــور بريــف ديــر الــزور الشــمالي، 
ــل التــي خرجــت مــن المخيــم منتصــف شــهر تشــرين األول 2020، يقــول علــي:  ــى بإحــدى العوائ التــي تربطــه صلــة قرب
"نزحــت العائلــة )مؤلفــة مــن األبويــن وســتة أطفــال( مــن مدينــة المياديــن إلــى مخيــم الهــول أواخــر عــام 2018، وكانــوا 
يعيشــون فــي ظــروف غيــر إنســانية فعلــى الصعيــد الطبــي كانــوا يضطــرون لالنتظــار ثالثــة أيــام إلــى أن يحيــن دور 
المعاينــة مــن قبــل أطبــاء أو ممرضيــن ليــس لديهــم خبــرة، وكان يتوجــب عليهــم شــراء األدويــة علــى نفقتهــم 
الخاصــة، كمــا كانــوا ينتظــرون أزيــد مــن ســاعتين للحصــول علــى ربطتــي خبــز؛ نظــرًا لقلــة مراكــز توزيــع الخبــز فــي 
قطاعهــم، إضافــة لكــون خيامهــم مــن النــوع الــرديء جــدًا، وقــد اشــتعلت فــي الشــتاء الســابق بينمــا كانــوا يوقــدون 
نــارًا للتدفئــة". أضــاف علــي: "كان حــراس المخيــم يعاملونهــم بهمجيــة وكانــوا يداهمــون خيمتهــم ويعتــدون عليهــم 
بالضــرب، دون تمييــز بيــن رجــال ونســاء" وعــن وضــع العائلــة حاليــًا أخبرنــا علــي أنهــم يقيمــون فــي إحــدى مــدارس مدينة 

الصــور ريثمــا يحــددون مــكان إقامتهــم.

هناك ثالثة أساليب أساسية أمام سكان المخيم للخروج منه وهي:

أواًل: العشــائر ســاهمت فــي إطــالق ســراح مــا ال يقــل عــن 
3000 محتجــز مــن مخيــم/ معســكر الهــول:

ســوريا  قــوات  قيــادة  مــن  العشــائر  مــن  وجهــاء  يطلــب 
الديمقراطيــة إطــالق ســراح بعــض المحتجزيــن لديهــا مــن 
ســكان المخيــم، حيــث يتعهــدون بكفالتهــم، ويتــم ذلــك غالبــًا 
عــن طريــق بيانــات حيــث يجــري تســجيل العائــالت التــي تــود 
مغــادرة المخيــم لــدى قــوى األمــن الداخلــي التــي تســتدعي 
وجهــاء العشــائر لبحــث ومناقشــة أســماء هــذه العوائــل، 
وبنــاء علــى ذلــك يتــم اعتمــاد العائــالت أو األفــراد المحتجزيــن 
الذيــن ســوف يســمح لهــم بمغــادرة المخيــم الذي تحــول إلى 

مــا يشــبه مركــز احتجــاز.

نشــير إلــى أن معظــم العائــالت المحتجــزة، التــي جــرت لهــا 
إلــى  نزحــوا  ممــن  هــي  عنهــا  لإلفــراج  عشــائرية  وســاطة 
المخيــم بعــد ســيطرة قــوات ســوريا الديمقراطيــة علــى آخــر 

جيــوب تنظيــم داعــش بريــف ديــر الــزور الشــرقي.

علــى  الموافقــة  تمــت  الذيــن  النازحيــن  بعــض  أســماء  تضــم  قوائــم 
مغادرتهــم مخيــم الهــول بكفالــة وجهــاء العشــائر 26/ شــباط/ 2020

7  مجلس حقوق اإلنسان في األمم المتحدة، الجلسة األربعون، تقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالجمهورية العربية السورية، A/HRC/40/70، الفقرة 92.

8 عبر تطبيق الواتساب في 27/ تشرين األول/ 2020

https://drive.google.com/file/d/1nEzpDT_Gse_JO107qf3oGuh21v21cNPs/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1dHuCcTIg6C-EMBJzfVTzyB8FuyTEydv4/view
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أيامــًا  عنهــا  اإلعــالن  بعــد  اإلفــراج  عمليــة  تســتغرق  قــد 
عديــدة، وهنــا تقــوم بعــض العوائــل بدفــع مبالــغ ماليــة إلــى 
قــوات األمــن المشــرفة علــى المخيــم، بهــدف تســريع عملية 

اإلفــراج عنهــا.
أن  إلــى  المنطقــة  ســكان  مــن  األهالــي  تقديــرات  ُتشــير 
وســاطات العشــائر قــد ســاهمت فــي إطــالق ســراح مــا ال 
يقــل عــن 3000 محتجــز مــن مخيــم الهــول، وهــؤالء ينتمــون 

إلــى محافظــات ديــر الــزور والرقــة وحلــب. 

 
ثانيًا: عن طريق التهريب أو الهروب:

تجــري عمليــة تهريــب المحتجزيــن عــن طريــق مهربيــن لديهــم عالقــات مــع قــوات األمــن الداخلــي التابعــة لقوات ســوريا 
الديمقراطيــة وهــي المســؤولة عــن حمايــة المخيــم، يدفــع أهالــي المحتجزيــن مبالــغ ماليــة طائلــة إلى كل مــن المهربين 
وقــوات األمــن الداخلــي )ال تقــل عــن ألفــي دوالر أمريكــي(، وأغلــب مــن يتبــع هــذه الطريقــة هــم مــن عوائل تنظيــم داعش 

مــن الجنســيات األجنبيــة )غير الســورية(.
 

ــاء  ــم بأســاليب قاســية، مثــل االختب ــب تت ــة التهري ــا مــن خــالل عــدد مــن الصــور والمقاطــع المصــورة أنَّ عملي الحظن
داخــل صهاريــج، وفــي بعــض األحيــان تفشــل عمليــة التهريــب ويتــم إلقــاء القبــض علــى العوائــل التــي حاولــت الهــروب، 

واقتيادهــا إلــى مراكــز احتجــاز تابعــة لقــوات ســوريا الديمقراطيــة فــي مدينــة الحســكة.
 

وال تتوقــف رغبــة المحتجزيــن مــن ســكان المخيــم علــى عمليــات التهريــب، بــل إن هنــاك محــاوالت مســتمرة للهــروب 
مــن المخيــم، ويتجــه معظــم المحتجزيــن الهاربيــن إلــى الشــمال الســوري ومــن ثــم إلــى تركيــا أو إلــى العــراق، وفــي حــال 

كان مــن جنســية غيــر ســورية يحــاول العــودة إلــى بلــده.
 

فــي 19/ أيلــول/ 2020 صــرَّح علــي حســن، الناطــق باســم قــوى األمــن الداخلــي لشــمال وشــرق ســوريا لوكالــة هــاوار أن 
قــوات ســوريا الديمقراطيــة أحبطــت أكثــر مــن 700 محاولــة هــروب مــن المخيــم. 

نشــرت عــدة مقاطــع مصــورة تظهــر محــاوالت للهــروب مــن مخيــم الهــول، ويعــرض بعضهــا إحبــاط تلــك المحــاوالت، 
مــن أبرزهــا:

مقطــع مصــور نشــرته وكالــة نــورث بــرس فــي 25/ تمــوز/ 2020 يظهــر لحظــة إلقــاء القبــض علــى 4 ســيدات حاولــن 
الهــروب داخــل صنــدوق أحــد الصهاريــج التــي تنقــل ميــاه الشــرب إلــى المخيــم، بالقــرب مــن أحــد نقــاط التفتيــش التابعــة 

لقــوات ســوريا الديمقراطيــة فــي ريــف الحســكة الجنوبــي.

رتــل مــن الســيارات التــي تحمــل أمتعــة النازحيــن المغادريــن مــن 
مخيــم الهــول إلــى قراهــم بريــف ديــر الــزور الشــرقي فــي 30/ أيلــول/ 

2020

https://sn4hr-my.sharepoint.com/:v:/p/upload/EXv3uNdpF2lAviuao3dlhZMBWs2ISAlyzy01lhufDJ9pGg?e=bnvPkM
https://sn4hr-my.sharepoint.com/:v:/p/upload/EbrzEmkz3adKhrqF3y4jvJcBsMYXn7puICoM4RGKWeti5w?e=VX4d5D
https://drive.google.com/file/d/1x4GW-dVf-bs_Uv94cl6sbuOsygGkwh0c/view
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مقطعــان مصــوران لوكالــة نــورث بــرس وأنهــا ANHA تــم نشــرهما فــي 7/ آب/ 2020 تظهــر فيهمــا ســيدتان أجنبيتــان 
تتحدثــان عــن محاولتهمــا الهــروب مــن المخيــم عــن طريــق المهربيــن.

ــح إحبــاط قــوات ســوريا الديمقراطيــة عملية  مقطــع مصــور، تــم تداولــه علــى شــبكة اإلنترنــت فــي 13/ أيلــول/ 2020 يوضِّ
هــروب أطفــال ونســاء مــن مخيــم الهــول داخــل أحــد الصهاريــج التــي تنقــل الميــاه إلــى مخيــم الهول.

ــح إحبــاط قــوات ســوريا الديمقراطيــة  مقطــع مصــور، تــمَّ تداولــه علــى شــبكة اإلنترنــت فــي 3/ تشــرين األول/ 2020 يوضِّ
عمليــة هــروب أطفــال ونســاء مــن مخيــم الهــول داخــل أحــد الصهاريــج التــي تنقــل الميــاه إلــى المخيــم.

ثالثًا: عن طريق طلب بعض الدول األجنبية استعادة مواطنيها:
بحســب مــا أشــرنا ســابقًا فهنــاك قطــاع مخصــص لعوائــل مرتبطــة بتنظيــم داعــش، ويحمــل هــؤالء جنســيات 
مــن مختلــف دول العالــم، ونحــن فــي الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان نطالــب هــذه الــدول باســتعادة رعاياهــا 
ومحاكمتهــم، وعــدم تركهــم محتجزيــن لــدى قــوات ســوريا الديمقراطيــة، وُتشــير بعــض التقديــرات إلــى أن أعــداد هــؤالء 
قــد تتجــاوز األلفــي شــخص جلهــم  نســاء وأطفــال، وقــد ذكــرت اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر لصحيفــة التليغــراف 
ــن علــى ســائر الــدول أن تبــذل كل مــا بوســعها مــن جهــد  فــي عددهــا الصــادر فــي 17/ تشــرين األول/ 2020 أنــه: "يتعيَّ
إلعــادة هــؤالء المواطنيــن إلــى بالدهــم بطريقــة قانونيــة تقــوم علــى احتــرام الحقــوق األساســية. ويجــب أن يصبــح 
مصيــر آالف النســاء واألطفــال الذيــن تقطعــت بهــم الســبل أو احتجــزوا فــي ظــل ظــروف مريعــة أولويــة بالنســبة 
ــا، بصــرف النظــر عــن هويتهــم  لــكل الــدول، ومــن الضــروري أن تتــم معالجــة ملــف األطفــال أواًل بمــا أنهــم ضحاي
وانتمــاءات أهاليهــم..." ووفــَق الصحيفــة فقــد أعلنــت الحكومــة البريطانية أنها ســتقوم فقــط بإعادة األطفــال األيتام، 

والذيــن ال يرافقهــم أحــد مــن مخيمــات شــمال شــرق ســوريا، ومنهــا مخيــم الهــول.

كمــا طالبــت لجنــة التحقيــق الدوليــة المســتقلة فــي تقريرهــا األخيــر: "الــدول األعضــاء إلــى إعــادة األطفــال واألمهــات 
الموجوديــن فــي المخيمــات إلــى أوطانهــم وفقــًا اللتزاماتهــا بموجــب القانــون الدولــي".

 فــي 16/ تشــرين األول/ 2020 أعلنــت وكالــة إنترفاكــس الروســية عــن وصــول 27 طفــاًل تبلــغ أعمارهــم 13-2 عامــًا كانــوا 
حــت الدائــرة الصحفيــة آلنــا كوزنتســوفا، المفوضــة الروســية لحقــوق الطفــل أن أطفــااًل آخريــن  فــي مخيــم الهــول وصرَّ

ســيتم نقلهــم الحقــًا بعــد اســتكمال اإلجــراءات.
 

ــة  ــل األجنبي ــة بنقــل عــدد مــن العوائ ــة عــام 2020 قامــت قــوات ســوريا الديمقراطي ــذ بداي وضمــن هــذا الســياق، ومن
التابعــة لتنظيــم داعــش مــن مخيــم الهــول إلــى مخيــم روج، فــي منطقــة المالكيــة بريــف الحســكة الشــرقي، مــن أجــل 
حــت نــورا عبــدو، مديــرة مخيــم روج لوكالــة نــورث  تخفيــف الضغــط عــن مخيــم الهــول. فــي 1/ تشــرين األول/ 2020 صرَّ
ــة مــن 546  ــة مكون ــغ 179 عائل ــم روج بل ــى مخي ــم الهــول إل ــل التــي وصلــت مــن مخي ــي للعوائ ــرس، أن العــدد اإلجمال ب

شــخصًا مــن جنســيات أجنبيــة مختلفــة.
   

ثامنًا: نقد لجنة التحقيق الدولية ومنظمات دولية الحتجاز آالف األشــخاص ســاهم 
فــي قــرار قــد يفضــي إلى إطالق ســراحهم:

لقــد ســاهمت  التقاريــر الحقوقيــة واإلنســانية الصــادرة عــن عــدة هيئــات فــي األمم المتحدة، وبشــكل خــاص تقرير لجنة 
التحقيــق الدوليــة األخيــر، وكذلــك تقاريــر منظمــات دوليــة مثــل هيومــان رايتــس ووتــش، ومنظمــات حقوقيــة محليــة 
فــي تشــكيل ضغــط متراكــم علــى اإلدارة الذاتيــة التــي يقودهــا حــزب االتحــاد الديمقراطــي وذراعهــا العســكري قــوات 
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ســوريا الديمقراطيــة، دفعهــا ذلــك إلــى اإلعــالن فــي 4/ تشــرين األول/ 2020 عــن طريــق إلهــام أحمــد، رئيســة مجلــس 
ســوريا الديمقراطيــة علــى أنــه ســوف يتــم اإلعــالن عــن قــرار يقضــي بإخــالء المواطنيــن الســوريين مــن مخيــم الهــول، 
وأنــه ســوف يتــم النظــر فــي وضــع غيــر الســوريين، وعــزت قــرار اإلخــالء بشــكل أساســي إلــى تخفيــف العــبء المــادي، 
علمــًا أننــا لــم نلحــظ أيــة تقاريــر ماليــة صــادرة عــن اإلدارة الذاتيــة طيلــة مــدة ســيطرتها علــى مناطق واســعة من ســوريا، 
والتــي تتضمــن حقــول النفــط والغــاز، حيــث تقــوم اإلدارة الذاتيــة ببيــع تلــك الثــروات إلــى جهــات عــدة مــن بينهــا النظــام 
الســوري، كمــا أوضحنــا ذلــك ضمــن تقريــر ســابق، وهــي مســتمرة فــي عمليــات البيــع حتــى بعــد دخــول قانــون قيصــر 

ــز النفــاذ. حيِّ

وفــي 10/ تشــرين األول أصــدرت اإلدارة الذاتيــة فــي قــوات 
بالســماح  القاضــي   146 رقــم  القــرار  الديمقراطيــة  ســوريا 
بعــد  بمغادرتــه  المخيــم  فــي  الســوريين  مــن  يرغــب  لمــن 
اســتكمال اإلجــراءات الالزمــة، ولكننــا مــن خــالل مراقبتنــا 
واســعة  إخــالء  عمليــات  نلحــظ  لــم  القــرار  هــذا  لتطبيــق 
لنا أنَّ عمليات  لــآالف مــن الســوريين المحتجزيــن، وقد ســجَّ
اإلفــراج قــد ظلــت مقتصــرة علــى وســاطات العشــائر التــي 

تحدثنــا عنهــا ســابقًا.

 

تاسعًا: االستنتاجات والتوصيات:
تحتجــز قــوات ســوريا الديمقراطيــة عشــرات اآلالف مــن المواطنيــن الســوريين، وآالف مــن جنســيات أخــرى دون 	 

أســاس قانونــي ودون مذكــرات توقيــف قضائيــة، والبعــض منهــم قــد اســتمرَّ احتجــازه لســنوات ضمــن مخيــم 
الهــول الصحــراوي فــي ظــروف غايــة فــي القســوة، ويعتبــر هــذا عمليــة احتجــاز تعســفي، وهــو بمثابــة عقوبــة 

جماعيــة.
انتهكــت قــوات ســوريا الديمقراطيــة عبــر عمليــات االحتجــاز هــذه عــددًا كبيــرًا مــن مبــادئ القانــون الدولــي لحقــوق 	 

اإلنســان، بمــا فيهــا الحرمــان التعســفي مــن الحريــة، وحريــة التنقــل، والحــق فــي التعليــم، والرعايــة الصحيــة.
لــم ُتتــح قــوات ســوريا الديمقراطيــة لهــؤالء المحتجزيــن أيــة فرصــة للدفــاع عــن أنفســهم، أو معرفــة أســباب 	 

احتجازهــم، أو الطعــن فيهــا، عبــر فرصــة الحصــول علــى محاكمــة عادلــة، علــى الرغــم مــن أن مناطــق اآلالف منهــم 
قــد تخلصــت مــن تنظيــم داعــش منــذ قرابــة عاميــن.

عاملــت قــوات ســوريا الديمقراطيــة قطاعــات كاملــة مــن الخيــام، التــي تضــم مئــات األشــخاص المرتبطين بتنظيم 	 
داعــش، بشــكل أســوأ مــن غيرهــا، وهــذا تمييــز يســتند فــي مجملــه إلــى ادعــاءات لــم تثبــت عبــر تحقيقات مســتقلة.

قامــت القــوات القائمــة علــى المخيــم بتجميــع األشــخاص المفتــرض ارتباطهــم بتنظيــم داعــش مــع بعضهــم 	 
البعــض، ممــا مكنهــم مــن التنســيق والنشــاط ضمــن المخيــم ونشــر األفــكار المتطرفــة، كمــا قامــوا ببعــض 

ــد. ــم كالقتــل والتهدي الجرائ
لــم تقــدم الــدول المانحــة الدعــم الكافــي المخصــص للمنظمــات األمميــة والدوليــة العاملــة علــى المخيــم؛ ممــا 	 

ســوريا  قــوات  فــي  الذاتيــة  اإلدارة  عــن  الصــادر   146 القــرار 
الديمقراطيــة القاضــي بإفــراغ مخيــم الهــول مــن الســوريين، فــي 
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فاقــم مــن ســوء أحــوال المخيــم، وال يمكننــا تحميــل اإلدارة الذاتيــة وحدهــا مســؤولية ســوء األوضــاع المعيشــية 
والطبيــة داخــل المخيــم، علــى الرغــم مــن انعــدام الشــفافية المالية لديها في كيفيــة إنفاق عائدات ثــروات المنطقة 

وبشــكل خــاص النفطيــة والغازيــة.
ــة إلعادتهــم، 	  ــم داعــش جهــودًا حقيقي ــن بتنظي ــوا مرتبطي ــن كان ــي لديهــا مواطني ــم الت ــذل أغلــب دول العال ــم تب ل

ــرؤًا مــن هــؤالء ونزعــًا للجنســية، وعــدم  ــا تب ومحاكمتهــم، أو إعــادة دمجهــم، بــل علــى العكــس مــن ذلــك الحظن
ــة فــي إعطــاء األطفــال الجنســية؛ ممــا تســبب فــي خلــق المئــات مــن مكتومــي القيــد. الرغب

اســتخدام الفيتــو لعرقلــة إدخــال المســاعدات اإلنســانية، ولدعــم النظــام الســوري مــن أجــل نهــب المســاعدات 	 
األمميــة، يعتبــر مخالفــًا للقانــون الدولــي ولمبــادئ حقــوق اإلنســان.

التوصيات:
إلى األمم المتحدة:

العمــل علــى المســاهمة فــي إطــالق ســراح آالف المحتجزيــن فــي مخيــم الهــول، مــع األخــذ باالعتبــار أنَّ الغالبيــة 	 
العظمــى منهــم هــم نازحــون، وأنَّ منازلهــم وقراهــم أصبحــت خاليــة مــن تنظيــم داعــش والغالبيــة العظمى منهم 

يرغبــون فــي مغــادرة المخيــم.
زيادة المساعدات اإلنسانية المقدمة للمخيم إلى أن يتم إيجاد حلٍّ لقضية المحتجزين.	 
الضغــط علــى الــدول التــي لديهــا مواطنيــن محتجزيــن ضمــن المخيــم مــن أجــل إرجاعهــم، وإعطــاء األطفــال 	 

الجنســية، كمــا ينــصُّ علــى ذلــك القانــون الدولــي، وذلــك تفاديــًا لخلــق المئــات مــن عديمــي الجنســية.
عدم استخدام الفيتو لعرقلة إدخال المساعدات اإلنسانية.	 

 
التحالف الدولي بقيادة الواليات المتحدة األمريكية:

ــل التحالــف 	  الضغــط علــى قــوات ســوريا الديمقراطيــة لإلفــراج عــن آالف المحتجزيــن فــي مخيــم الهــول، ويتحمَّ
الدولــي بوصفــه داعمــًا أساســيًا لهــذه القــوات مســؤولية عــن االنتهــاكات التــي تمارســها.

إطــالق ســراح كل مــن لــم تثبــت عليــه جريمــة جنائيــة وفقــًا لمحاكمــة عادلــة مــن محكمــة مشــكلة بشــكل حيــادي 	 
ومســتقل. 

إلــزام اإلدارة الذاتيــة أن تبــرر وفــَق أســس قانونيــة ومحاكمــة عادلــة أســباب احتجــاز عشــرات اآلالف علمــًا بــأن 	 
مناطقهــم قــد باتــت خاليــة مــن تنظيــم داعــش.

الطلــب مــن اإلدارة الذاتيــة إعــداد كشــوفات ماليــة عــن األمــوال التــي تحصــل عليهــا مــن ثــروات المناطــق وآليــات 	 
صرفهــا ونشــرها للــرأي العــام الســوري وبشــكل خــاص ســكان تلــك المنطقــة، وتخصيــص مبالــغ ماليــة كافيــة 

لإلنفــاق علــى تحســين ظــروف المعيشــة فــي مخيــم الهــول.
 

دول العالم التي لديها مواطنين محتجزين في مخيم الهول:
عــدم التبــرؤ مــن مواطنيهــا، والعمــل علــى إعادتهــم ومحاكمتهــم وفقــًا للقانــون، وذلــك ســوف يمنــع انضمامهــم 	 

مجــددًا إلــى صفــوف التنظيمــات اإلرهابيــة.
منح الجنسية لألطفال الذين ولدوا خارج بلدانهم فهذا حق مكفول وفقًا للقانون الدولي.	 
زيادة المساعدات اإلنسانية لمخيم الهول، وبشكل خاص الطبية منها في ظلِّ الموجة الثانية من كوفيد19-.	 

 
اإلدارة الذاتية التي يقودها حزب االتحاد الديمقراطي:

يجــب عــدم القيــام بعمليــات احتجــاز دون أســاس قانونــي، وبالتالــي يجــب إطــالق ســراح عشــرات آالف المحتجزيــن 	 
بمــا يضمــن عودتهــم نحــو مناطقهــم التــي نزحــوا منهــا.

التوقف عن استخدام التمييز ضد بعض قطاعات المخيم.	 
إعــداد تقاريــر ماليــة عــن حجــم األمــوال التــي يتــم الحصــول عليهــا مــن ثــروات محافظــات دير الــزور والحســكة والرقة، 	 

ونشــرها للــرأي العــام، وتخصيــص مبالــغ مالية لتحســين الظروف القاســية لمخيــم الهول.
توجيــه تهــم محــددة وفقــًا لمحكمــة عادلــة مشــكلة بشــكل مســتقل وحيــادي لألشــخاص المزعــوم تورطهــم فــي 	 



مخيم الهول أقرب إلى معسكر احتجاز يضم حتى اآلن 19
عشرات آالف النازحين في ظروف غير إنسانية 

ارتــكاب تهــم جنائيــة، ثــم احتجازهــم وفقــًا لقــرارات صــادرة مــن المحكمــة.
المفوضية السامية لحقوق اإلنسان:

ــل األطــراف 	  ــق االنتهــاكات التــي تعــرَّض لهــا عشــرات آالف المحتجزيــن فــي مخيــم الهــول وُيحمِّ إصــدار تقريــر يوثِّ
مســؤولياتهم أمــام المجتمــع الســوري فــي تلــك المنطقــة.

 
المبعوث األممي إلى سوريا:

تسليط الضوء على هذه الكارثة عبر إحاطته القادمة أمام مجلس األمن وتسمية المسؤولين عنها بدقة.	 
 

شكر 
خالص الشكر لجميع األهالي والنشطاء المحليين الذين أغنت مساهماتهم هذا التقرير بشكل فعال.
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