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ماليني شخص، تعمل عىل  10منظمة العفو الدولية هي حركة تضم 

استنهاض مشاعر التعاطف اإلنساني لدى كل شخص، وتقوم بحمالت 

التغيري حتى نتمكن جميعا من التمتع بحقوقنا اإلنسانية. من أجل 

وتتمثل رؤيتنا يف عالم يفي فيه من هم يف السلطة بوعودهم ويحرتمون 

القانون الدويل، ويخضعون للمساءلة. نحن مستقلون عن أي حكومة أو  

عقيدة سياسية أو مصلحة اقتصادية أو دين، ويتم تمويلنا بشكل  

التربعات الفردية. ونؤمن أن العمل بالتضامن  أسايس من قبل أعضائنا و 

 والتعاطف مع الناس يف كل مكان يمكن أن يغري مجتمعاتنا نحو األفضل. 
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 ملخص  .1

 

في األفق، أمضى ما يزيد عن مليون سوري، ممن نزحوا إلى   مستدامفي ظل عدم ظهور بوادر حل 

شمال غرب البالد بسبب العمليات العسكرية على مدى العقد الماضي، الشطر األعظم من السنوات  

الست الماضية وهم يعيشون داخل خيام في ظروف معيشية مرو ِّعة تُفاقم من تفشي األمراض وتُعر ِّض  
لى أساس النوع االجتماعي. ومع اتجاه الحكومة السورية إلى منع  النساء والفتيات للعنف القائم ع

وإعاقة الحصول على الخدمات األساسية وعدم قدرة جماعات المعارضة المسلحة على توفير مثل هذه  
الخدمات، ال يزال ماليين النازحين داخليًا يعتمدون بشكل كامل على المساعدات اإلنسانية التي  

تحدة إليصال المساعدات اإلنسانية عبر الحدود. وتُعد هذه اآللية بمثابة شريان  تُسهلها آلية األمم الم

 .  2022يوليو/تموز  10حياة، ومن المقرر أن يناقش مجلس األمن التابع لألمم المتحدة تجديد تفويضها يوم 
 

مال  مليون شخص داخليًا من مناطق مختلفة في سوريا إلى ش   2.8، نزح ما ال يقل عن  2011ومنذ عام  
إلى إدلب، حيث سيطرت قوات الحكومة السورية على مناطق كانت تخضع   بصورة رئيسيةغرب سوريا، و

من قبل لسيطرة جماعات المعارضة المسلحة، وارتكبت عدًدا هائاًل من االنتهاكات الجسيمة. واضطُر  
هؤالء األشخاص إلى ترك منازلهم وأراضيهم وجميع أوجه حياتهم بسبب االستهداف المتعمَّد للمدنيين  

مان في  في طلب األ واوسع ،األساسية المدنية، فضاًل عن خوفهم من األعمال االنتقامية ومرافق البنية

منطقة شمال غرب سوريا، التي تخضع حاليًا لسيطرة جماعات معارضة مسلحة، من بينها هيئة تحرير  
 الشام، والجيش الوطني السوري وغيرها. 

 
بالمئة من   58مخيمات، وبينهم حوالي  مليون شخص في  1.7ومن بين مجموع النازحين، يعيش حوالي 

بالمئة من النساء، وتعيش الغالبية العظمى منهم داخل خيام وال تتوفر لهم سوى ُسبل   22األطفال، و

ال تتوفر أي ُسبل على اإلطالق، للحصول على الخدمات األساسية، مثل   وفي بعض األحيانمحدودة، 
تكاد تكون   وقت قريبأي للعودة إلى ديارهم في وفرصهم المياه والصرف الصحي والرعاية الصحية. 

، بسبب االنتهاكات المستمرة، بما في ذلك االحتجاز التعسفي والتعذيب وغيره من ضروب معدومة 
 المعاملة السيئة، على أيدي الحكومة السورية في مناطقهم األصلية.  

 
األطفال في ظروف تتسم بالبؤس  ومنذ اندالع أزمة النزوح، يعيش هؤالء النازحون من الرجال والنساء و

التام بسبب أفعال الحكومة السورية وتقاعسها المستمر عن اتخاذ الخطوات الالزمة للوفاء بالتزاماتها  

 بموجب القانون الدولي، وهو األمر الذي وضع ضغوطًا هائلة على عاتق المنظمات اإلنسانية. 
 

البالد، توقفت عن توفير الخدمات فمنذ أن فقدت الحكومة السورية سيطرتها على شمال غرب 
المساعدات،   وصولاألساسية، مثل الكهرباء والمياه، وأوقفت دفع مرتبات العاملين الحكوميين، وأعاقت 

على المدنيين ومرافق    قانونيةبما في ذلك اإلمدادات الطبية والمواد غير الغذائية، وشنَّت هجمات غير 

خيمات للنازحين ومنشآت طبية ومدارس. وأسفرت هذه األفعال  البنية األساسية المدنية، بما في ذلك م
من حقوق  فيها عن حرمان أربعة ماليين شخص على األقل من سكان المنطقة والنازحين داخليًا 

أساسية يكفلها القانون الدولي لحقوق اإلنسان، بما في ذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية  
 . 1969ي صادقت عليه سوريا في عام  واالجتماعية والثقافية، الذ

 

المياه   خدمات ويقضي القانون الدولي بأن للنازحين داخليًا الحق في الحصول على سكن مالئم وعلى
الصحية وغيرها من الخدمات األساسية، دون أي تمييز، شأنهم شأن أي   خدماتوالصرف الصحي وال 

مسلحة، التي تسيطر على شمال غرب  شخص آخر يعيش في سوريا. وقد أبقت جماعات المعارضة ال 
صيانة نظم المياه، ولكنها  لصالح اإلسوريا، على عدد محدود من األعمال المدنية والعامة، مثل عمليات 
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تعتمد على المنظمات اإلنسانية في تقديم الخدمات، حيث تفتقر هذه الجماعات للموارد الالزمة للقيام  
ة في تقديم الخدمات األساسية. ويقع على عاتق جماعات  بالدور الذي كانت تتواله الحكومة السوري

من هم في حاجة إلى المعارضة المسلحة التزام بأن تتيح للمنظمات اإلنسانية ُسبل الوصول 
 للمساعدات دون أي قيود. 

 

التي سبق ذكرها أن تدفع مجلس األمن التابع لألمم المتحدة في عام   واملوكان من شأن جملة الع
ذين إدخال مساعدات من تركيا إلى إنشا 2014 ء آلية عبر الحدود، تتيح لألمم المتحدة وشركائها المنف ِّ

إلى شمال غرب سوريا دون موافقة الحكومة السورية، حتى يتسنى لألشخاص الحصول على 
آلية األمم المتحدة إليصال المساعدات عبر   ظلتالمساعدات والخدمات. وبعد مرور ثماني سنوات، 

يان الحياة الوحيد لوصول المساعدات اإلنسانية للنازحين داخليًا وللسكان في شمال  الحدود هي شر

غرب سوريا. إال إن هذه المساعدات اإلنسانية، التي يعتمد عليها الماليين اعتماًدا كاماًل للبقاء على قيد  
فاية المساعدات  الحياة، ليست كافية إلى حد كبير لتغطية االحتياجات في جميع القطاعات، نظًرا لعدم ك

 الدولية. 
 

وفي التقرير الحالي، تفحص منظمة العفو الدولية حرمان النازحين داخليًا ممن يعيشون في مخيمات  
ساسية.  األجتماعية االقتصادية واال هم، من حقوقتعرضاً للتهميش  النزوح، باعتبارهم أشد فئات النازحين 

  خدماتلهؤالء النازحين فيما يتعلق بحقهم في السكن والمياه وويتناول التقرير واقع الحياة اليومية 

المانحة والمنظمات اإلنسانية في معالجة   جهاتالصحية، باإلضافة إلى نهج ال  خدماتالصرف الصحي وال 
تلك االحتياجات. وأخيًرا، تبين النتائج التي توصلت إليها المنظمة الدور الحيوي الذي قامت به آلية األمم  

إليصال المساعدات اإلنسانية عبر الحدود في ضمان وجود استجابة إنسانية فعَّالة في المنطقة  المتحدة 
 المحيطة بمقومات بقاء تلك اآللية.  الحقيقية ، وكذلك المخاوف الفعلية2014منذ عام 

 

وقد أجرت منظمة العفو الدولية بحوثًا لغرض إعداد التقرير الحالي في الفترة من فبراير/شباط إلى  
، فأجرت مقابالت مع ثمانية نازحين، وهم ثالث نساء وخمسة رجال، حيث وصفوا الظروف  2022مايو/أيار 

من موظفي اإلغاثة الذين يزورون مخيمات النازحين   15في مخيمات النازحين، باإلضافة إلى مقابالت مع 
ينتمون إلى   الذين يين من موظفي اإلغاثة المحليين والدول 19بصفة منتظمة. وتحدثت المنظمة أيضاً مع 

منظمة غير حكومية تقدم المساعدات في المخيمات، وثالثة ممثلين لوكاالت تابعة لألمم المتحدة.    24
كما راجعت المنظمة تقارير صادرة عن منظمات دولية غير حكومية ووكاالت تابعة لألمم المتحدة تتضمن  

  يواء والمياه والصرف الصحي والنظافةمعلومات عن الوضع اإلنساني في المخيمات، بما في ذلك اإل

 والصحة والتعليم.  الصحية
 

المانحة والمنظمات اإلنسانية عن تزويد  هيئاتوعلى مدى السنوات القليلة الماضية، تزايد عجز ال
النازحين داخليًا بما يكفي من ُسبل الحصول على الخدمات األساسية بسبب عدم كفاية التمويل.  

شكل أكبر  ب تدخلها في كثير من األحيان  رك زت ، أكثر فأكثر مع استطالة أمد األزمةباإلضافة إلى ذلك، وو

على المساعدات الالزمة إلنقاذ الحياة، بينما قلَّ التركيز على نهج مستدام لحقوق اإلنسان كان من  
شأنه معالجة العوامل األساسية التي تسهم في الظروف المزرية في المخيمات والسعي إلمداد  

 ساسية. األ جتماعية اال قتصادية واال همحين داخليًا بُسبل للحصول على حقوقالناز
 

في   الصحية والنظافة الصحي والصرف المياهويتسبب االفتقار إلى ُسبل الحصول على خدمات السكن و

معاناة هائلة لألشخاص في ظروف الطقس القاسية. فأكثر من نصف النازحين داخليًا في المخيمات  
نصفها على األقل مضى  وألف خيمة،  800ام مؤلفة من غرفة واحدة. وهناك حوالي يعيشون في خي

جريت معهم مقابالت لمنظمة العفو   استخدامها لإليواء على
ُ
أكثر من عامين. وقد ذكر جميع الذين أ

الدولية إن الخيام ال تفي باحتياجاتهم، حيث يفتقرون إلى المساحة الكافية والخصوصية واألمن، وكذلك  

للطهي وإلمدادات مباشرة للمياه وألبواب صلبة مثبَّتة ولعوازل تقي من ظروف الطقس   أماكن راحيض ولم
 أدى إلى اإلصابة بأمراض. ماالقاسية،  

 

  من  مكونة خيمة في  أعيش فقد قالت امرأة كانت تعيش مع طفليها في مخيم ألكثر من ثالث سنوات: "
  النهار خالل نستخدمها التي أرض الغرفة لتغطية رقيقة وفرشات صغير طهي موقد  أضفت. واحدة غرفة

  وأغسل وأطهو، أنام،:  الواحدة الغرفة هذه  في  شيء كل أفعل.  لدينا  الوحيدة المساحة ألنها والليل
. مغادرتها أو الخيمة لدخول ونسدله نرفعه غطاء   هناك. باب يوجد ال. آخر شيء  وكل وأستحم، المالبس،

 ". مستحيل.  باألمان؟ ويشعر خيمة في يعيش   أن شخص ألي يمكن  هل . الدخول شخص ألي  يمكن 

 
المنتشرة في مختلف أنحاء مخيمات   مشتركةوتتوفر المياه في معظم األحيان من خالل خزانات المياه ال 

 توفر جانبقد ي   ،منزلية، وفي حاالت أقلوأواني النازحين، حيث يجلب الناس المياه باستخدام حاويات 
من خالل شاحنات  مشتركةالخيمة خزان المياه الخاص بها. وتتولى منظمات إنسانية تعبئة الخزانات ال
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، وهي عملية مكل ِّفة وغير ُمستدامة، وفقاً لما ذكره بةمركمياه، أي تعبئة الخزانات بمياه منقولة ب 
. وفي هذا الصدد، يكمن التحدي األكبر أمام النازحين داخليًا في الحصول  العاملون في المجال اإلنساني 

على المياه، فليست لديهم ُسبل للحصول على كمية كافية من المياه الستخدامها في الشرب والطهي  
أيضاً لمن يعيشون في   مشتركةحسب احتياجاتهم. والمراحيض   صحيةلوالحفاظ على النظافة ا

خزانات الصرف الصحي وجمع النفايات.  تفريغ المخيمات، وهم يعتمدون على المنظمات اإلنسانية في 

وتنتشر مجموعات المراحيض في أنحاء مخيمات النازحين، ولكنها تفتقر إلى الصيانة على النحو الواجب،  
الوصول إلى مراحيض صالحة  يستطيعونبالمئة فقط من النازحين داخليًا   40ونتيجة لذلك فإن  

 لالستخدام.  
 

وعندما يحل فصل الشتاء، يتكبَّد النازحون داخليًا المشقة لضمان التدفئة، وللحفاظ على خيامهم 

مراحيض،  ومتعلقاتهم دون بلل، وللقيام بأعمالهم اليومية، مثل طهي الطعام وجلب المياه والذهاب إلى ال
كما يجهدون للوصول إلى أماكن عملهم خارج المخيمات، حيث تؤدي األمطار الغزيرة والطرق الموحلة  

الغارقة بالمياه إلى إعاقة تنقالتهم. وإزاء درجات الحرارة القصوى في الصيف والشتاء، ال توفر تلك الخيام  و
 أي حماية، سواء من الحر الشديد أو من المطر.  

 
ووجود    مشتركةوُيعتبر االكتظاظ في المخيمات، واالفتقار إلى الخصوصية في الخيام، والمراحيض ال 

مناطق غير ُمسيَّجة واالفتقار إلى اإلضاءة في شتى أنحاء المخيمات من العوامل التي تسهم في شيوع  

إدارة   في موظفونو  النوع االجتماعي التي يرتكبها أفراد من األسرة، أ أساس أشكال العنف القائم على
اإلنساني ضد النساء والفتيات، حسبما   ون في المجال، وغرباء، وموظفخي مالم في المخيمات، وسكان 

من نقص المياه ومن    النازحات . كما تعاني النساء والفتياتن في المجال اإلنسانيموظفي الذكر بعض 
االفتقار إلى منتجات مجانية للنظافة الصحية في فترة الحيض، وذلك بسبب عدم كفاية التمويل، مما  

 يعرضهن لمخاطر صحية.  

 
وتؤثر ظروف المعيشة تأثيراً مباشراً على صحة من يعيشون في المخيمات. فاالكتظاظ داخل الخيام  

سوء المياه و نوعية، كما أدى سوء 19- اإلنفلونزا وكوفيد أسهم في انتقال األمراض المعدية، وخاصة
معالجة مياه المجاري إلى تفشي األمراض التي تنتقل بالمياه، بما في ذلك اإلسهال والقمل والجرب  

، وأدت أساليب التدفئة غير اآلمنة خالل فصل الشتاء، من قبيل إشعال النار للتدفئة داخل  الليشمانياتو
الرئة.  في التهابات و اختناق وإلى مشاكل أخرى تتعلق بالجهاز التنفسي، مثل الربوالخيام، إلى حاالت 

كما أدى نقص األدوية المجانية إلى تفاقم هذه األوضاع الصحية للنازحين داخليًا الذين ال يستطيعون  

 تحمل تكاليف شراء الدواء. 
 

"زوجتي تعاني من مشاكل في  وقال رجل عاش في أحد المخيمات في إدلب لما يزيد عن ثالث سنوات:  
، مما يفاقم من  غبارالجهاز التنفسي خالل الصيف والشتاء. ففي الصيف، ال توفر لنا الخيمة الحماية من ال 

ويؤدي إلى صعوبات في التنفس. وهي دائماً ما تشعر بألم في الصدر   التي تعني منهاالحساسية 

ستنشق كل الدخان الناجم عن حرق الخشب  ، يصبح الوضع أسوأ، ألنها تشتاءعندما تتنفس. وفي ال
 ". كي نبقى دافئين والبالستيك، ولكن هذه هي الوسيلة الوحيدة أمامنا ل

 
وكان من شأن تضاؤل المساعدات الدولية على مدار العام الماضي أن يؤث ِّر تأثيًرا ملحوظًا على توفر  

  2021دى انخفاض التمويل في عام الرعاية الصحية للسكان وللنازحين داخليًا في شمال غرب سوريا. وأ

إلى نقص في العاملين وفي األدوية والمعدات، وإلى تقليل قدرات التشغيل، ما دفع المنشآت الصحية  
أنشطتها وخدماتها الحيوية. وأدى هذا بدوره، باإلضافة إلى صعوبة الحصول على الرعاية   تقليص إلى 

واألزمة  ،زحين داخليًا إلى فرص لكسب الرزق وافتقار النا ،الصحية بسبب ُبعد مخيمات النازحين 
االقتصادية المستمرة التي تعوق قدرة النازحين داخليًا على تحمُّل تكاليف المواصالت، إلى التأثير بشكل  

 لنازحين الذين يعيشون في مخيمات.  تجم عات ا غير متناسب على الحق في الصحة ل 
 

ية للناس إال من خالل العملية اإلنسانية، التي تتولى  وفي الوقت الراهن، ال تُقدم هذه الخدمات الحيو 

األمم المتحدة إدارتها وتنسيقها عن طريق آلية إيصال المساعدات عبر الحدود. ولذلك، فمن الضروري  
اآللية لدى عرض الموضوع   تفويضالمانحة، أن يؤيد بقوة تجديد   دولعلى المجتمع الدولي، وال سيما ال

تلبية احتياجات الناس في تلك   لضمان، 2022لألمم المتحدة في يوليو/تموز  على مجلس األمن التابع 
 المنطقة. 

 

أن تعمل بشكل أكبر مع المنظمات اإلنسانية الدولية والمحلية، وأن   المانحة كما يجب على هذه الدول
امة  تقدم التمويل الكافي، وأن تكفل توفير سكن مالئم لمن يعيشون في المخيمات وإيجاد حلول ُمستد

استراتيجية    الصحية والتعليم، وأن تعد  خدمات الصرف الصحي وال  خدماتلمشكلة الحصول على المياه و
النوع االجتماعي ضد النساء والفتيات. ويجب على مجلس   أساس شاملة لمعالجة العنف القائم على
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طريق تنفيذ االلتزامات  األمن التابع لألمم المتحدة أن يضمن أال تكون االعتبارات السياسية عقبة في 
اإلنسانية. كما يجب على المجلس أن يضمن استمرار عمل اآللية حتى يتسنى لألمم المتحدة إيصال 

 المساعدات من خالل معبر باب الهوى في شمال غرب سوريا.
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 تنتائج وتوصيا  .2

 
كبر عدد من النازحين  عاًما على اندالع األزمة، ال تزال منطقة شمال غرب سوريا تأوي أ  11بالرغم من مرور  

داخليًا في البالد، ممن فروا من الضربات الجوية والهجمات البرية التي شنتها الحكومة السورية ونزحوا  

 لبحًثا عن األمن واألمان. وعلى مدى ثماني سنوات على األقل، منعت الحكومة السورية وأعاقت حصو
االقتصاد حقوقهم  على  داخليًا  والنازحين  السكان  المعارضة  ماليين  جماعات  وتعتمد  واالجتماعية.  ية 

المسلحة على المنظمات اإلنسانية في تقديم الخدمات، نظًرا الفتقار هذه الجماعات إلى الموارد المالية  
الالزمة. ونتيجة لذلك، أصبح ما يزيد عن مليون من النازحين داخليًا يعيشون في بؤس وفي حالة من عدم  

عدت كا
ُ
أي بوادر وشيكة على عودتهم    تظهر لهمستجابة عاجلة لألزمة، دون أن  اليقين داخل مخيمات أ

 قريباً، ودون أن تُطرح أي حلول ُمستدامة. 

 

المانحة والمنظمات اإلنسانية غير قادرة على تزويد النازحين داخليًا بُسبل كافية للحصول    جهاتوقد كانت ال
،  أكثر فأكثر  مع استطالة أمد األزمةباإلضافة إلى ذلك،  وعلى الخدمات األساسية، نظًرا لعدم كفاية التمويل.  

لالزمة إلنقاذ الحياة، بينما  أصبح التدخل اإلنساني في كثير من األحيان يركز بشكل أكبر على المساعدات ا 
قلَّ التركيز على نهج مستدام لحقوق اإلنسان كان من شأنه معالجة العوامل األساسية التي تسهم في  

قتصادية  اال  همالظروف المزرية في المخيمات والسعي إلمداد النازحين داخليًا بُسبل للحصول على حقوق

 ساسية. األجتماعية االو
 

النازحون من النساء واألطفال والرجال في مخيمات النازحين في ظروف تمث ِّل  وعلى مدى سنوات، يعيش 
من الناحية الفعلية انتهاًكا لحقهم في العيش بكرامة وأمان. فأغلب النازحين في المخيمات يعيشون في  

ما يصل  خيمة مؤلفة من غرفة واحدة منذ ثالث سنوات على األقل، بل ويعيش بعضهم على هذا النحو منذ  
ثماني سنوات، دون أي شعور بالخصوصية أو األمن. وباإلضافة إلى العيش في أماكن إيواء غير مالئمة،  لى  إ

ال تتوفر للنازحين داخليًا ُسبل للحصول على كميات كافية من المياه، بما في ذلك مياه الشرب، فضاًل عن  

قد أثرت هذه الظروف المعيشية  الصرف الصحي والرعاية الصحية وغيرها من الخدمات. و  خدمات افتقارهم ل
إليها   الوصول  ر  وتعذُّ الصحية  الرعاية  توفر خدمات  لعدم  التأثير  وتفاقم  النازحين،  على صحة  تأثيراً شديداً 

بسبب عدم كفاية المساعدات الدولية وتكاليف المواصالت الباهظة. وكان من شأن االكتظاظ في المخيمات  
يع أن  والخصوصية  األمن  إلى  علىواالفتقار  القائم  العنف  لمخاطر  والفتيات  النساء  النوع    أساس  ر ِّض 

 االجتماعي، وهو األمر الذي تضاعف نظًرا لمحدودية ُسبل الحصول على خدمات الحماية. 

 
ن في المخيمات على المساعدات اإلنسانية، المقدمة من األمم المتحدة وشركائها ي النازحتجم عات  عتمد  تو

ذين، في   الصرف الصحي والرعاية الصحية والتعليم وغيرها من    خدماتالحصول على المأوى والمياه والمنف ِّ
. وتُقدم هذه المساعدات من خالل آلية األمم المتحدة إليصال المساعدات عبر الحدود،  األساسية  الخدمات

الدولية تحثُّ بقو  وهي العفو  ة مجلس األمن  بمثابة شريان حياة للنازحين داخليًا. ومن ثم، فإن منظمة 
 آلية األمم المتحدة إليصال المساعدات عبر الحدود.   تفويضالتابع لألمم المتحدة على ضمان تجديد 
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هة إىل مجلس األمن التابع لألمم املتحدة صيات تو   موجَّ
 

 

تدعو منظمة العفو الدولية كالً من الدول دائمة العضوية والدول غير دائمة العضوية في مجلس األمن  
 التابع لألمم المتحدة إلى تنفيذ الخطوات التالية:

 

آلية األمم المتحدة إليصال المساعدات اإلنسانية عبر الحدود إلى شمال  تفويضضمان تجديد  •

شهراً على األقل، بما يتيح للهيئات اإلنسانية التابعة لألمم المتحدة   12غرب سوريا، لمدة 
ولشركائها المنفذ ِّين إيصال المواد الغذائية واألدوية واإلمدادات الطبية وغيرها من المساعدات 

لمدنيين المحتاجين، بما في ذلك من يقيمون في مناطق خاضعة لسيطرة  األساسية إلى ا
 جماعات المعارضة المسلحة؛ 

هة إىل الدول املانحة واملنظمات اإلنسانية  توصيات موجَّ
 
 

تدعو منظمة العفو الدولية المنظمات اإلنسانية والدول المانحة التي تمو ِّل جهود اإلغاثة اإلنسانية في  

ما في ذلك الواليات المتحدة وبريطانيا والدول األعضاء في االتحاد األوروبي،  شمال غرب سوريا، ب 
 باعتبارها أكبر الجهات المانحة للعملية اإلنسانية، إلى تنفيذ الخطوات التالية:

 

إبداء تأييد قوي الستمرار عمل آلية األمم المتحدة إليصال المساعدات عبر الحدود في شمال  •
شهراً على األقل، وزيادة المساعدات المالية المقدمة للبرامج اإلنسانية،   12غرب سوريا لمدة  

بما في ذلك برامج التعافي المبكر، في شمال غرب سوريا للمساعدة في االستجابة  
لالحتياجات المتزايدة للنازحين وللتجمعات السكانية األوسع، وذلك وفقاً لألولويات التي تحددها 

، بما في ذلك دعم ُسبل الحصول على المأوى والمياه وخدمات  الجهات اإلنسانية الفاعلة

 الصرف الصحي والتعليم وخدمات الحماية والصحة، والسيما الصحة العقلية والدعم النفسي؛ 

العازبات وأطفالهن في  وضمان إدراج المخيمات التي تقتصر على النساء األرامل والمطلقات  •
 البرامج اإلنسانية؛ 

توفير  مبما يتيح له الشركاء المنفذين العاملين في المجال اإلنسانيالعمل بشكل وثيق مع  •

المأوى المالئم الذي يكفل الكرامة والحماية للنازحين داخليًا في المخيمات، وخاصة من  
 يعيشون في خيام؛ 

ويجب أن ُيراعى في المأوى المالئم أن يكون مقاوماً للنيران؛ وأن يتحمل ظروف الطقس  

؛ وأن تتوفر فيه التهوية واإلضاءة بقفل وي على أبواب ونوافذ يمكن غلقهاالقاسية؛ وأن يحت
الطبيعية واالصطناعية ومرافق الصرف الصحي واالستحمام والطهي؛ كما يجب أال تقل مساحة 

  احتواء المبني علىمتر مربع في حالة   5,5متر مربع، وأال تقل عن   3,5األرضية الداخلية عن 
 ستحمام والطهي؛ مرافق الصرف الصحي واال

حقيقي مع تجمعات النازحين  التشاور بالضمان أن يتم تحديد أنسب مواصفات للمأوى المالئم   •

وبمشاركة فعَّالة منهم، بما في ذلك الفئات المهمَّشة وسط هذه التجمعات مثل كبار السن  
يضمن  ا بموالنساء واألطفال واألشخاص ذوي اإلعاقة، بما يكفل أن يلبي المأوى احتياجاتهم و

تحسين ُسبل كسب الرزق، بما في ذلك، على سبيل المثال ال الحصر، استخدام الموارد  

 أماكن إيواء كريمة؛  بناءالمحلية في 

، لمعالجة االحتياجات الشاملة لتجمعات النازحين في الشركاء المنفذين مع  نسيق السعي، بالت  •
د إلى حقوق اإلنسان بهدف توفير المخيمات، من خالل اتباع نهج متكامل متعدد القطاعات يستن

الصحية والتعليم، فضاًل عن الحيز اآلمن   خدماتالخدمات من قبيل المياه والصرف الصحي وال 
مواقع المخيمات، المتعل قة ب تخطيط الللنساء واألطفال. وينبغي إدماج هذه الخدمات في عملية 

 من خالل مشاركة نشطة ألفراد تجمعات النازحين، والسيما النساء والفتيات؛  طويرهاوت

دعم إنشاء مرافق صحية، بما في ذلك المرافق التي تقدم خدمات رعاية الصحة الجنسية  •

للنازحين داخليًا الوصول إليها، من حيث المسافة والتكلفة؛  مكن واإلنجابية، في المناطق التي ي 
دوية األساسية، وزيادة التمويل بما يكفل تقديم مستوى ميسور  وتسهيل حصولهم على األ

ومقبول وجيد من خدمات الرعاية الصحية وخدمات الدعم النفسي للنساء والفتيات الالتي  
 لعنف الجنسي؛ ا ضحايا

لضمان أن يكون ضمن   العاملين في المجال اإلنساني الشركاء المنف ذين العمل بشكل وثيق مع  •

في جميع القطاعات مستشارون مختصون بقضايا النوع االجتماعي يمكنهم  موظفيها العاملين 
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  وكذلك ت لهن مراقبة وضع النساء والفتيات، ومساعدة النساء في المخيمات على اختيار ممثال
 ن مستوى األمان لهن؛ خدمات تحس  ب في المطالبة  دعمهن 

لتحديد ومعالجة  سانياإلن المجال في العاملين  المنف ذين  الشركاءالعمل بشكل وثيق مع  •

  بواعث القلق المتعلقة بحقوق السكن واألراضي والممتلكات، لضمان حماية تجمعات النازحين 
 من عمليات اإلخالء؛ في المخيمات

جماعات  ال اإلقرار بتعقيدات العمل في شمال غرب سوريا في المناطق الخاضعة لسيطرة  •

المتحدة باعتبارها "إرهابية"، واإلقرار  المسلحة، التي يصن ِّفها مجلس األمن التابع لألمم 

المحاوالت لتنظيم وضع الجهات اإلنسانية الفاعلة؛ والقبول بأن المسؤولية عن   استمرارباحتمال 
تخفيف خطر تحويل المعونات بعيًدا عن مقاصدها يجب أن تكون مسؤولية مشتركة مع الهيئات 

لتزام بذلك بداًل من إلقاء العبء كله على  اإلنسانية الفاعلة المنف ِّذة لعمليات المساعدات واال
 عاتق تلك الهيئات؛ 

على مواصلة تعزيز إجراءاتها لضمان الحرص الواجب وتخفيف   الشركاء المنفذين تسهيل قدرة  •

دعم  من خالل المخاطر فيما يتعلق بتحويل المعونات بعيًدا عن مقاصدها، بما في ذلك  

 قدراتها.المنظمات المحلية في بناء 

هة إىل  األمم املتحدة توصيات موجَّ
 

 

األمم المتحدة وشركائها المنف ِّذين والمنظمات غير الحكومية المحلية   وكاالتتدعو منظمة العفو الدولية 

 والدولية إلى تنفيذ الخطوات التالية:  
 

إعطاء األولوية لنقل النازحين داخليًا، ممن يعيشون في مأوى غير مالئم، وخاصة في خيام، إلى   •

توفر ظروًفا معيشية كريمة، من قبيل توفير حيز داخلي كاٍف لكل شخص،   المآويأنواع من 

 بقفل  للطهي، ومرافق لالستحمام والصرف الصحي، وأبواب ونوافذ يمكن غلقها  أماكن وكذلك 
 ؛ من الداخل

خطة متكاملة متعددة القطاعات للتصدي لألزمة، تهدف إلى إجراء تحسين شامل لجميع تعزيز  •

الظروف، وليس المأوى فحسب، وذلك بتوصيل شبكات المياه والصرف الصحي والمجاري بأماكن  
للنساء  ةآمن أحيازالحصول على الرعاية الطبية والتعليم، وضمان توفر  إمكانية اإليواء، وضمان

 فال، فضاًل عن توفر برامج التعافي المبكر وُسبل كسب الرزق؛ واألط

من هم  مع أفراد من تجمعات النازحين الذين يعيشون في المخيمات، بما في ذلك   عملال •

وسط هذه التجمعات مثل كبار السن والنساء واألطفال واألشخاص ذوي اإلعاقة، من   مهم شون 
ة التصدي لألزمة بالتنسيق مع سكان  أجل فهم احتياجاتهم بشكل أفضل وضمان وضع خط

 المخيم؛ 

ضمان أن تشمل مجموعة تنسيق المخيم وإدارة المخيم تشكيل لجان نسائية باعتبار ذلك جزًءا  •
 من المبادئ التوجيهية إلنشاء المخيم؛ 

المطالبة بوصول المساعدات اإلنسانية إلى المخيمات التي تقتصر على النساء األرامل   •

العازبات، وضمان أن يتلقين مساعدات إنسانية متعددة القطاعات، بما في ذلك  و والمطلقات
 ُسبل الحصول على خدمات الحماية؛ 

التصريح بإشراك النساء والفتيات في إعداد وتنفيذ جميع االستراتيجيات، بما في ذلك تلك   •

للعنف المتعلقة بتحسين المأوى والبنية األساسية للمخيم وتخطيطه، لضمان عدم تعرضهن  

 النوع االجتماعي واحترام حقهن في الخصوصية والكرامة؛  أساس الجنسي والعنف القائم على

مستشارون مختصون بقضايا النوع   ن لدى الشركاء المنفذين موظفي الضمان أن يكون ضمن  •
االجتماعي يمكنهم مراقبة وضع النساء والفتيات، ومساعدة النساء في المخيمات على اختيار 

ن  بخدمات المطالبة  في دعمهن  وكذلك لهن  ممثالت  اختيار، ت لهن ممثال   األمان مستوى  تحس 
 ؛ لهن 

إنشاء آلية تتولى إجراء تحقيقات وتحريات مالئمة بخصوص جميع انتهاكات حقوق اإلنسان التي  •

، بما في ذلك حاالت العنف الجنسي العاملين في المجال اإلنساني ُيزعم ارتكابها على أيدي 

 النوع االجتماعي. أساس والعنف القائم على 
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هة  إىل الحكومة السورية توصيات موجَّ

 
تدعو منظمة العفو الدولية الحكومة السورية إلى التقيُّد بالتزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق  

اإلنسان، واحترام، وضمان احترام، القانون الدولي اإلنساني، وعلى وجه الخصوص اتخاذ الخطوات  

 التالية:  

لصحي، والحق الصرف ا  وخدماتاحترام وحماية وإعمال الحق في السكن، والحق في المياه   •
في الصحة لجميع األشخاص في سوريا دون تمييز، بما في ذلك من يعيشون في شمال غرب 

 سوريا؛ 

ذين ألغراض إنسانية  وكاالتالسماح وتسهيل دخول  • بدون قيود،  واألمم المتحدة وشركائها المنف ِّ
ين المحتاجين في ت الطبية إلى المدنيواإلمدادامن أجل إيصال المواد الغذائية والوقود واألدوية 

شتى أنحاء سوريا، بما في ذلك المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة في شمال سوريا، من  

 ؛ عبر خطوط النزاع خالل عمليات إغاثة عبر الحدود و

  وكاالتلل  مناسبةوضع مبادئ توجيهية مبسطة وإجراءات عملية شفافة وميسورة بمواقيت   •

للحصول على تصاريح بتنفيذ برامج إنسانية في  والمنظمات اإلنسانية التي تتقدم بطلبات  

 شتى أنحاء البالد؛ 

ية العربية السورية، رالتعاون بشكل كامل مع لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن الجمهو •
ومع اآللية الدولية المحايدة والمستقلة للمساعدة في التحقيق والمالحقة القضائية لألشخاص 

طورة وفق تصنيف القانون الدولي والمرتكبة في الجمهورية  المسؤولين عن الجرائم األشد خ
(، ومع المنظمات غير والمستقل ة)اآللية الدولية المحايدة  2011العربية السورية منذ مارس/آذار 

الحكومية المعنية بحقوق اإلنسان، والسماح بدخولها دون قيود، من أجل التحقيق في جميع 

دولي لحقوق اإلنسان، وانتهاكات القانون الدولي اإلنساني، االدعاءات عن انتهاكات القانون ال

 والجرائم المؤثَّمة بموجب القانون الدولي؛ 

السماح بتنقل المدنيين بحرية ودون أي قيود إلى داخل شمال سوريا وإلى خارجها؛ والسماح  •

 للمدنيين الراغبين في مغادرة المنطقة بحرية المغادرة دون أي تهديدات أو قيود؛ 

لتزام، بشكل كامل وفوري، بالبنود الواردة في قرارات مجلس األمن التابع لألمم المتحدة ذات اال •
الصلة المتعلقة باحترام القانون الدولي اإلنساني والقانون الدولي لحقوق اإلنسان، بما في ذلك  
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هة  املسلحةجماعات املعارضة إىل   توصيات موجَّ

 

تدعو منظمة العفو الدولية هيئة تحرير الشام وغيرها من جماعات المعارضة المسلحة الضالعة في النزاع  
في شمال سوريا إلى التقيُّد بشكل كامل بالتزاماتها بموجب القانون الدولي اإلنساني، وتنفيذ الخطوات  

 التالية على وجه الخصوص:

 

ذين ألغراض إنسانية بدون أي قيود،   وكاالتالسماح بدخول  • األمم المتحدة وشركائها المنف ِّ
إليصال المواد الغذائية والوقود واألدوية واإلمدادات الطبية للمدنيين المحتاجين في شمال غرب 

 سوريا؛ 

والمنظمات اإلنسانية من خالل أفعال تقو ِّض مستوى  وكاالتعن التدخل في عمل ال االمتناع •

 جعلها ُعرضًة للتوقف؛ المساعدات أو ت

التعاون مع المنظمات اإلنسانية في تسهيل الحصول على التراخيص الالزمة الستخدام   •

األراضي العامة في إقامة مخيمات للنازحين، وضمان حماية تجمعات النازحين من اإلخالء  

 القسري؛ 

ا؛ والسماح السماح بتنقل المدنيين بحرية ودون أي قيود إلى داخل شمال سوريا وإلى خارجه •

 للمدنيين الراغبين في مغادرة المنطقة بحرية المغادرة دون أي تهديدات أو قيود؛ 
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االلتزام، بشكل كامل وفوري، بالبنود الواردة في قرارات مجلس األمن التابع لألمم المتحدة ذات  •

في ذلك   الصلة المتعلقة باحترام القانون الدولي اإلنساني والقانون الدولي لحقوق اإلنسان، بما

 . 2165والقرار رقم   2139القرار رقم  

 

 

  



 

 إىل املحادثة  واانضم بنا وااتصل

info@amnesty.org 

mena@amnesty.org 

+44 (0)20 7413 5500 

www.facebook.com/AmnestyArabic 

 

 @AmnestyAR 

حركة    العفو الدولية منظمة  

عندما    عاملية لحقوق اإلنسان 

يقع ظلم عىل أي إنسان فإن  

 األمر يهمنا جميعاً. 
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 'تُحتمل ال معيشية ظروف'

  في واالجتماعية االقتصادية الحقوق إلى االفتقار
 سوريا غرب شمال في النازحين مخيمات

مليون شخص من النازحين داخليًا في مخيمات في  1.7منذ اندالع أزمة النزوح، يعيش حوالي 

تكاد  وقت قريب أي  للعودة إلى ديارهم في  وفرصهم، رئيسية بصورة شمال غرب سوريا، في إدلب

بينما ال تُطرح أي حلول ُمستدامة. وتعيش الغالبية العظمى من هؤالء النازحين   ،تكون معدومة 

ال تتوفر أي ُسبل، للحصول  وفي بعض األحيانخيام، وال تتوفر لهم سوى ُسبل محدودة، داخل 

 على الخدمات األساسية. 

وعلى مدى ثماني سنوات على األقل، حرمت الحكومة السورية الماليين من سكان المنطقة 

حصولهم على هذه  والنازحين داخليًا المقيمين هناك من حقوقهم االقتصادية واالجتماعية، وأعاقت 

الحقوق. ونتيًجة لذلك، أصبح الناس في شمال غرب سوريا يعتمدون اعتماًدا كاماًل على  

 المساعدات اإلنسانية، التي تُعد غير كافية إلى حد كبير. 

مقابلة، تفحص منظمة العفو الدولية في هذا التقرير حرمان النازحين داخليًا ممن   45واستناًدا إلى  

  هم، من حقوقتعرضاً للتهميشالنزوح، باعتبارهم أشد فئات النازحين  يعيشون في مخيمات

ساسية. ويتناول التقرير واقع الحياة اليومية لهؤالء النازحين فيما يتعلق  األجتماعية االقتصادية واال

الصحية، باإلضافة إلى   خدماتالصرف الصحي وال  خدماتالسكن والمياه و الحصول على  بحقهم في

انحة والمنظمات اإلنسانية في معالجة تلك االحتياجات. وتبي ِّن الشهادات التي الم جهاتنهج ال 

تأثيًرا مدمًرا   الذي يعاني منه الماليين  جمعتها المنظمة كيف أثَّر االفتقار إلى ظروف معيشية مالئمة

 النوع االجتماعي.  أساس على الصحة، وأدى إلى تعريض النساء والفتيات لعنف القائم على

المانحة العمل بشكل أكبر مع األمم المتحدة والمنظمات اإلنسانية وإمدادها  جهاتلى ال ويجب ع 

بالتمويل الكافي، من أجل معالجة العوامل األساسية التي تسهم في الظروف المزرية في 

جتماعية االقتصادية واال همالمخيمات، والسعي إلمداد النازحين داخليًا بُسبل للحصول على حقوق

 ساسية. األ

ومن جهة أخرى، فإن النازحين داخليًا وغيرهم ممن يعيشون في شمال غرب سوريا معرَّضون 

آلية األمم المتحدة الُمكلَّفة بإيصال المساعدات اإلنسانية عبر الحدود مع   تفويضجدد  يُ للخطر إذا لم 

 يجب على مجلس األمن التابع لألمم المتحدة أن يضمن عدم المساس بهذه اآللية. فتركيا. 

 


