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 السوريين  والالجئينللنازحين  عن الوضع االنسانيتقرير 

بدأت الحكومة التركية بتصعيدها وتهديدها بشن هجوم على المنطقة الشمالية الشرقية من سوريا وذلك منذ عدة  

لحماية حدودها الجنوبية من ما سمتها التهديدات الكردية المنتشرة بقواتها في مناطق   آمنةأشهر بهدف إقامة منطقة  

ربية من حد تركيا عن التوقف عن تهديداتها حيث شمال شرق سوريا،لألسف لم تستطع الحكومات الغربية والع

بدأت قوات تابعة للجيش الوطني السوري مدعومة بقوات من الجيش التركي وغطاء جوي ومدفعي تركي بتاريخ 

باإلضافة الستهداف عدة نقاط في  بالهجوم من نقطتين أساسيتين في كل من رأس العين وتل أبيض  9-10-2019

ي وعامودا والدرباسية مما خلف عدد كبير من اإلصابات بين المدنيين وخاصة في مدينتي كل من المالكية والقامشل

مدينة الحسكة باإلضافة لمراكز إيواء في  الىرأس العين وتل أبيض باإلضافة لنزوح عدد كبير جدا من المدنيين 

لعين وتل أبيض والقرى  بلدة معبدة،حيث تعتبر مدينة الحسكة الوجهة األساسية للمدنيين النازحين من رأس ا 

مما يشكل ضغط كبير على كافة المؤسسات الخدمية العاملة في الحسكة للعدد الهائل من المدنيين الذي  الحدودية

 يقصدها. 

 

نازح يشكل الذكور  165000 المستهدفين من قبلنا من خالل اإلحصاء الذي قمنا به بلغ العدد اإلجمالي للنازحين

%  26.44سنة نسبة    18% وتشكل نسبة اإلناث البالغين اعتبارا من  20.17سنة نسبة    18البالغين اعتبارا من سن  

، أخيرا  %25.13سنة نسبة  18إلناث تحت سن % ونسبة ا28.24سنة نسبة  18بينما يشكل الذكور تحت عمر 

م مطالبات أهالي األطفال الرضع هي تأمين عبوات  % أه5.08شهرا نسبة    24لرضع تحت عمر  يشكل األطفال ا

الحليب باإلضافة لفوط األطفال واللباس الشتوي باإلضافة لتوفير بعض األدوية لعدد من األطفال اللذين يعانون 

من حاالت ربو وغيرها من أمراض أما بالنسبة للبالغين من الذكور واإلناث فتعددت المطالب بتوفير األدوية 

ومستلزمات زمنة بشكل رئيسي باإلضافة ألدوية خاصة للذين يعانون من إعاقات عقلية أو جسدية لألمراض الم

امرأة، أما   80خاصة بالنساء وتوفير الرعاية الصحية للنساء الحوامل حيث بلغ عددهم وفق إحصائيات المركز 

سبق سردنا غالبية   ا، فيمعام توفير مستلزمات المنامة من أغطية وفرش ومياه نظيفة للشرب وغذاء كان مطلب 

المطالب الصحية والغذائية والطبية كل ذلك ال يكفي فهذا العدد الكبير من النازحين مر بحالة من الهلع والخوف  

 .لة نفسية سيئة وخاصة األطفال اعتبار من عمر سنتين ولغاية سن البلوغوالتهديد كل ذلك شكل حا
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  3996  تم نقل  الى موجة لجوء الى اقليم كورسدتان العراق حيث    ادت العمليات العسكرية في شمال شرق سوريةو

كم إلى الشرق من الحدود   150الجئ سوري من المناطق الحدودية إلى مخيم بردرش لالجئين والواقع على بعد حوالي 

كوباني   من مناطقأتوا  غالبيتهم  السورية العراقية. وقد تم تهيئة الموقع الستقبال القادمين والفارين من القتال في شمال سوريا

   وعامودا والقامشلي وقرى مجاورة 

 في اقليم كوردستان العراق  أعداد الالجئين

ارتفاع العدد    متوقع    عائلة 1226الجئا بواقع    5179وعن أعداد الالجئين السوريين الذين استقبلهم مخيم بردرش وصل إلى  

عند موجة النزوح التي شهدتها    2014أنشئ في  قد    آالف الجئ خالل أيام مخيم بردرش ليس بالجديد حيث كان   اربعينإلى  

% الستقبال الالجئين  70المخيم مؤهال بنسبة    ام سيطرة تنظيم الدولة اإلسالمية على معظم مناطق المحافظة ي محافظة نينوى إ

عناية  الن الجدد هم من النساء واألطفال والشيوخ بعضاً منهم يحتاج إلى  غالبية الواصلي السوريين وهو مجهز بالماء والكهرباء

النفسي واالجتماعي ويقدم لالجئين الوجبات الساخنة والمياه وحاجات أساسية أخرى من قبل موسسة البرازاني الخيرية  

  200ستقبل ايضا مخيم دوميز  بتعاون مع حكومة اقليم كوردستان والمفوضية العليا لشؤون الالجئين في اقليم كوردستان وي 

   2011عائلة ومخيم دوميز تم انشاء منذ بداء الثورة السورية في عام  39الجئا بواقع 

 االحتياجات : 

قامت بعض المنظمات الدولية والمحلية بتقديم بعض الخدمات منها تقديم الدعم النفسي واالجتماعي وتقديم وجبات الطعام  

 مدافئ (  – االلبسة الشتوية  –د صحية للنساء اهم االحتياجات المواد الشتوية مثل )النفط الجاهزة بالضافة الى توزيع موا

 المنظمات التي تقدم الدعم والخدمات هي : 

 Seed, UNFPA, DOLSA, NRC, ACTED, WFP, UNHCR, Qndil...etc.( 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


