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 مرصد العدالة من أجل الحياة في دير الزور: 

يمقّحهةةودد،تعةةةبدشة ةةحديتعثقةةثدحقوقةةمدوقةةييدسوةيةةو دقةة ديةةيحقود،غيةةحدحيويةةمد،غيةةحدوميميةةمد،جمعيةةمدميةيةةم
ييعةةة دد،يدإيةةةبدسيميةةةوهممدقةةة دتحيةةةي دية ةةةحدحقوقةةةمدوقةةةييدسوةيةةةو مووقظةةةمدييةةةحدسيةةةثيحمدي ةةةي دسيمح ةةة

ةوحةةوودد،سيةو ةةني دقةة دهةةجسدسيمجةةوفمديتعحقةةندسيمةةيسنةي  بوقةةيم  دسيميةيةةمديسيييويةةيممديسيتلىيةةيدع ةةبدد،جمةةيحسوديسا
د،مف ةةي ديةةيويقدسيقةةوةي ديييحلدقةة دسيتةميةةمدسيمجتمعيةةممديسيعمةةددع ةةبدشةةةوودموعةةيقدي عمةةددسيوقةةيم دقةة ديةةيحقو

  م دسيخشحقدسيتحسىميمديسيىيسيحدسيالثممدق دهجسدسيمجوفمدييةوودح يي
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 حصار مدينة دير الزور

 مقدمة:  -

يىةةةيديخت ةةندعةة دد،سيو ةةوحدسيمفةةحيىدع ةةبدمويةةوودمييةةةمدييةةحدسيةةثيحدهةةيدجةةثودمةة دسيم ةة يدسييةةيح دسيعةةو 
تةوبعي ديتوييةيدمفوعي ةيدع ةبدغيةحدسيمد،بقيمدسيمةونقدسيييحقمدسيموو حقدبميةيدو وحسودمحمبوودي عبدق مةي

مىشةحدي ةييدويةوقدسيو ةوحدحويةوودمييةةمدييةحدسيةثيحددإيةبدم بووضةوقمدد،ي يضعدق دمييةةمدييةحدسيةثيحدشيمةم
دمدغيحدمي ومدتمتدموو حت ودق دييحقودمت مدب حقم

دمنويبةةةمي ةةييدع ةةبدديىةةةةيد،سيو ةةوحد ةةحسومدقةةة دسيةثسعةةوتدسيميةة ومدسيقةةوةي دسيةةييي دسوةيةةةوة الديوضةةحد
موالمتةةو دد،ييةةييدمةوةي دوقةييدسوةيةو دسيةييي د،شةييدسيقةوةي دسيةييي دسوةيةوة دسحنحس دسيمتووحيمدبووتحس 

مييةةةمددو ةةوحيمةة دهةةجسدسيمةظةةيحديعتشةةحدمدع ةةي  ديقةةحىدسيعقةةوبدسيجمةةوع د،عةة دتجييةةعدسييةةمو دسيمةةيةيي 
(د33يسيمةويقد د،يوضةحلدسيقةوةي دسيةييي دسوةيةوة د،عقةوبدجمةوع تجييةعدي يةمو دسيمةيةيي ديدهةيدييحدسيثيحد

دتفوميمدجةيندسيحسبعممدم دس

يتوييةةيدسحنةةحس دد،يتيضةةيطدنشيعةةمدسيو ةةوحدع ةةبدمويةةوودمييةةةمدييةةحدسيةةثيحسيتف ةةي يمدتيةةعبدهةةجلدسييحمةةمد
ينةحيدد،بوة دعة دإمموةيةوتيسيد،وويمدسيميةيي دق دسحويوودسيموو حقديتي يطدسيضيودع بد،سيميؤييمدعةي

دتخفيندآحوحدسيو وحدع ي  مد

 مدينة دير الزور:  -

حدتقةةيّدمد2(دمةة 15،2قش ةةمدميةةوومدسيمييةةةمد يدد،يمووقظةةمدييةةحدسيةةثيحدسيمحمةةثدسويسح ّديةةثيحدهةة ديةةحدسمييةةةمدي
مةت ةةندييغويةةمدد2012مةت ةةندعةةو ددجمةةةمةة دسيمييةةةمددق ةةو ددسيمعوحضةةمع ي ةةوددتيةةينحدسيميةةوومدسيتةة د

ستدشيةمةودتيةينحدمةيّدد،2(دمة 9،5شةة د،تةظةي داسييييةمدسويةالميماقيمةودبعةيديسيتة ديةينحدع ي ةودد،2014ثدتميّد
ميةوى دد،قةيالتدسيش ييةمد،سيق ةيحد،ميّثعمدع بدمويوو:داسيجيحقد2(دم 4،7حدشة قيّدةظو دسحييدع بدميوومدت

جش ةةوتدسيقتةةوفديسخةةددميةةوومدحديتقةةيّدد،ادغحيةةوودسينونةةي د،اهةةحسب د :يويةةد،اد ةةحموودسيضةةوويمد،غةةوث دعيةةو 
2(دم 1شة د حمووديغحيووددسيمييةم

دمد(1 

                                                           

 تقديرات المساحة المدينة واألحياء وفقاً لغوغل إيرث.  )1(
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جسدسيعةةييدب ةةمددمشيةةحدشيسيةةمدتةةةومهدهةةد،(دميةةندةيةةمم545سيوةةحبد يش ةةمدعةةييديةةمو دمييةةةمدييةةحدسيةةثيحدمشةةدد
ستدةظةو دسحيةيدحويةوودسيمييةةمدسييسمعةمدتوةتدم ندميّددهحيوودم ةثي دسحهوي دخوحجدسيمييةمدسيوحبدبيشبد

ميةوى دد،سيق ةيحد،ب مددمشيحدق دمويوود:سيجيحقدتدمعيسيدسييمو ثديم دحّ دتحمّدد،يينحقدق و ددسيمعوحضم
يجية دع ةبدد،سيش ييةمادمقوحةةمدبوحويةوودسييسمعةمدتوةتديةينحقدتةظةي داسييييةمدسويةالميمادقةيالتد،غوث دعيو 
دمحو تي :د

ويةة دمومةة دةظةةو دسحيةةيديةةينحتيدع ةةبدت ةة دد،2012ميسخةةحدمي ةةيفدوم ةةمدسيوةةحجدسيجم ةةيح دد:دبعةةيسحييةةب
يقدشةةةوودع ةةبدإعةةوت ةة دسيمحو ةةمددخةةالفعمةةددةظةةو دسحيةةيدسيقتةةوفديسخةةددسيمييةةةممددجش ةةوتسحويةةووديسيةةتقحتد

جبوحدسيميظفي دع بدسيعييقدي د،يوتيمؤيّد بووضوقمدإيةبدتخةثق دمميةوتدمة دت يييه دبقنعدحيستش  مدعمددشيسا
ة ةةوودمنوةةمديتةةد(2 وشةيبدسيقمةةط ة ةةوودد،مةويقدسينوةةي سوتيوجوتةةيدمةة دلمي ديسا م ةفوقدتىحقةةحدةفةةطدم حيو يةةمديسا

 سييمييمدديدم يتلمي دسوتيوجوت

وي دتيسقةيتدمعةيسيدمشيةحقدد،2013ميس ددآجسحديينحقدمّيستدةظو دسحييدع دمييةمدسيحممددخحيج:دبعيدسيحوةيم
بووضوقمديعييقدعييدمشيةحدمة دسيعةو التدسيتة دد،م دسيعو التدسيةوثومدق دمييةمدسيحممدإيبدمييةمدييحدسيثيح
ددميم قاد،سيويممد،:داسيقوم   ي دتعيدمويحقدع بدميسج مدظحي دسيويوقدق دمةونقدةثيو و

(دمةة  دهةة ديةمو دت ةة د25% دم(3 (دميةندةيةةمم340-285عةةيدت ة دسيمةةحو تي دمةودشةةي د ش ةمدعةةييدسييةمو دب
دمةةيظف مة دغةويشيت  ديدد،(دهة دمة ديةمو دسحويةوودسيخوحجةمدعة ديةينحقدمةيستدةظةو دسحيةي75%سحويةوودي 

بووضةةوقمدإيةةبدد،(دميةةندفمج18-20 ي فةةحيدسييسوةةيد ةة ح دسييخددسيةةمتييةةطدويةة ديش ةةمدد،مؤييةةوتدسييييةةم
دومعمدسيفحستمدعييدم دن بمدج

يقةةةعدع ةةةبدعةةةوتق  دتىةةةوييندد،سييةةةمو دسيةةةةوثوي قةةةا دسيغويشيةةةمدسيعظمةةةبدمةةة دد،قيمةةةودعةةةيسديةةةمو دت ةةة دسحويةةةوو
مةة  دشيةمةودسيق يةددد،(دميةندفمج25-30يسيت دمهم ةودإيجةوحدشةيفدسيميةم ديسيةج دش ةمدبويمتييةطد د،إضوقيم

دييسودسيتوبعديمةظممدسي الفدسحومحامديسحدسود،سييم دسي بوش د،يمةيسدق دمحسىثدإييسو:داسيمييةمدسيجومعيم

                                                           

 ( من محافظة دير الزور والرقة. 2013-2012استلم نظام األسد كميات كبيرة من محصول القمح لمواسم: ) )2(
والرقم األعلى وفقاً لتقدير مرصد العدالة من أجل  ،ر الزور"فرع دي-الرقم األدنى وفقاً لتقدير منظمة "الهالل األحمر السوري )3(

 الحياة في دير الزور.



 دير الزوريومًا على حصار  420
 واقع األحياء المحاصر باألرقام

 مرصد العدالة من أجل الحياة في دير الزور

6 

 

غجس يةمدمةة دمةةييةت :دسية ةنتدقةة دت ة دسحويةةوودوحمةةمدتجوحقةمدبيةةينمدتعتمةيدع ةةبدسيةةتيحسيدسيبضةو عديسيمةةيسيد
يةةينحدع ةةبدسيجةةثودسحىشةةحدمةة دهةةجلدسيوحمةةمدد،يسيخضةةحيستديسيفيسىةةيدمةة دحقةةندييةةحدسيةةثيحسيحمةةمادد،ايم ةةق

بووضةةوقمدإيةةبدييةةنوودتجةةوحقي دمةةودشةةي دد،سحمةيةةمديسيعيةةمحقمسيتجوحقةةمدتجةةوحدمحتبنةةي دبةةلج ثقدةظةةو دسحيةةيد
مةةةوديّقةةةحدقةةةحهدعمةةةدديهةةةجسدد،سيقةةةيلدسيعيةةةمحقمديسالجتموعيةةةمدسيفوع ةةةمدقةةة دسيمةةةةونقدسيموةةةححقديهةةةؤالودسيتجةةةوح

د(دميندفمجمد10-12 ي فحيدسييسويديبعىدسي بوبدسيعون ي دع دسيعمددبمتييطديخدد  ح د

د،حقدمحتبنةةمدبيةةعحد ةةح دسيةةييالحدسحمحقمةة دمقوشةةددسي يةةحقدسييةةيحقمموةةةتدميةةعوحدسييةة عديسيمةةيسيدقةة دت ةة دسيفتةة
دمدق دسيمةونقدسيموححقدييققووديتىوييندسيةقددسيج ديمحدعشحدق و ددعيمحقمدمتعييق

يمةيسيدإيةيسودد،قح دييحدسيثيحادعم تدع بدتيثقعدميوعيستدغجس يةم-شييحهودمةظممداسي الفدسحومحدسيييح د
يموةةةةتدعم يةةةمدسيتيثقةةةعدخوضةةةعمدي مويةةةيييمدد،2013ة ويةةةمدعةةةو ددوتةةةبي يةةةمو دسيةةةةوثوي دب ةةةمددموةةةيييد
دسييمو مدتوظبدشيحجمدميحيميمدجييقدم دمشدديققد  ويستدييتيخالتدعةو حدسحم ديسيجي د

 بداية الحصار:  -

يمهةيس دد،ي يينحقدع ةبدمييةةمداييةحدسيةثيحادبظةحي دسيم ة يدسييةيح ددييسقعدتةظي داسييييمدسويالميماتحتبطد
شةةةيمدسيتةظةةةي دد دهةةةجسدسييةةةيويدقةةةا قةةةيدد،ضةةةم دهةةةجسدسيم ةةة يسيمحتبنةةةمدبويةةةتحستيجيمدسيتةظةةةي ددسيخو ةةةمدسيتةظةةةي 
غ ةقديمدد،2015/01/05دقة سحويوودسيت دتيةينحدع ي ةودمةيستدةظةو دسحيةيدقة دمييةةمدييةحدسيةثيحددبو وح

س يةةةمدسيغجيسيمةةةيسيدد،(5 مةةةةعديخةةةيفدسيمةةةيةيي يدد،(4 ت ةةة دسحويةةةووجميةةةعدسيمعةةةوشحدسيشحقةةةمديسيمو يةةةمدسيمؤييةةةمدإيةةةبد
يمنةعدسيتيةةوحدسيى حيةةو  دد،(7 يمنةةعدسيىشةةددسيضةي  دسيخةةوهدبوالت ةةوالتدسيخ ييةمدي ةةبممدسالةتحةةةتد،(6 إيي ةو

بووضةةوقمدإيةةبدم ةةندت ةة دسحويةةوودبقةةجس ندسي ةةوي ديسي ةةيسحق دسيمو يةةمدسي ةةةعدشةةي دسيوةةي دمدعةة دسيمييةةةم
د:2016دويةةمد ةة حدآجسحش ةةمدعةةييدسيقت ةةبديغدويةة د،مةةودتيةةشبدشيمةةي دعةةييدمةة دسيضةةوويودسيمةةيةيي ميسآلخةةحد

بووضةةوقمدي ةة دهجمةةوتدع ةةبدميسمةةعديةةينحقدمةةيستدةظةةو دد،(8 نفةةالودد(25 سمةةحمقدي(د14شيةةة  د د(دمتةةيالود63 

                                                           

 الفيالت" بعد فقدان نظام األسد سيطرته على معظم ضاحية "البغيلية".  ،القصور ،اقتصرت تلك المناطق على أحياء: "الجورة )4(
 . 2015رة في شهر شباط/فبراير قتل مواطنين اثنين أثناء محاولتهم الدخول إلى األحياء المحاص )5(
 ( مواطنين من القرى المقابلة لألحياء المحاصرة بسبب القبض عليهم أثناء محاولتهم إدخال مواد غذائية إليها. 3أعدم التنظيم ) )6(
 وأفرج عنهم فيما بعد في قرية "عياش".  ،اعتقل التنظيم عناصر الورشة ومنعهم من إصالح الكبل الضوئي )7(
 اً لما تّم توثيقه من قبل مرصد العدالة من أجل الحياة في دير الزور. وفق )8(
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سيتةظةي ديسيتة دسيةتنو دد،سحييدقة دسيمييةةمديخ ي ةوودضةوويمداسيبغي يةمادسيمتوخمةمدي مةيخددسيغحية دي مييةةم
ددم2016سييينحقدع بدمعظم ودمةت ندموةي دسيحوة د

 لمعيشي: الوضع ا -

دمقيمةةوتدسيويةةوقدقةة دمويةةوودمييةةةمدييةةحدسيةةثيحتدتةةيهيحدد، ةةل دجميةةعدسيمةةةونقدسيتةة ديمعةةتدتوةةتدسيو ةةوح
يةيدعيسيدتقةإجدمغ د،سيتجوحقةمدإيةبدوةيييهودسيةيةيودسيوحمميسةخفضتدد،معدنيفدمميدسيو وحديس تيسيلتيحقجيوود

يسةو ةحتدويةوودسيموو ةحقمدعةي دمقةيحقدسيتجةوحدع ةبدإيخةوفدبضةو ع  دإيةبديسخةددسحم دسيمووفدسيتجوحقةمدي
ويةيقدوية دييةي مدسيةقةددسييدد،يةمدقة دسيمييةةمسحمةيددبويقيةويقدسيعيةمحقممةحتبني دسيتجةوحدسيشيةيدسيوحممدسيتجوحقةمد

سيموو ةةيددتجةةوحقدييةةينحت  دع ةةبدد،(9 بووضةةوقمدي نيةةحس دسيمحيوةة د،يي ةة اي بضةةو عديسييةة عدهةة دنةةو حقدا
يمحقةةةمدديوةةة داهةةةحسب اد(10 سعيةةةمدقةةة دضةةةوويمداسيبغي يةةةماسيثحسعيةةةمد سيخضةةةحيست(دسيمةتجةةةمدمةةة دسححسضةةة دسيثحد

ية ةةةيودق ةةةمدمةةة دد،سيةةةتوم دبوحيةةةعوحدميضةةةووديدد،مةةةودميلدإيةةةبدسيةةةتوم دبعةةةحىدسييةةة عدقةةة دسييةةةييدمد،اسيجفةةةحقا
دمدسييمويحقديسيمضوحيي دسييينوو

د، ةةةحقومديسيةةةعمدمةةة دسييةةةمو دمةةةيسخيديسةخفةةةوىدقةةة دد،ةةةةتندعةةة دجيةةة دسحتفةةةو دعةةةييدسيعةةةون ي دعةةة دسيعمةةةد
يثقةةويقدسيقيمةةمدسيمضةةوقمدمةة دمشةةددد،بيةةشبدتومةة دسيتجةةوحيةةيمدليةةعوحدسيمةةيسيدسحيويةةحقعدبحتفةةو دبووضةةوقمدال
موةةيدع ةةحدإيةةبدد،سيو ةةوحبعةةيدمضةة دمىحةةحدمةة دعةةو دع ةةبدد،ميةةعوحدغويشيةةمدسيمةةيسيوتةةبدي ةة تدد،سيييةةنوو
دةوهيةة دعةة د،قةة دظةةددغيةةوبدمومةةددي حموبةةمدسيتميقةيةةمدييجةةةمدومويةةمدسيميةةت   دمةةودموةةةتدع يةةيدمش ةةيمدوودفضةةع
يققةوودي مةيسيدد(11 يجية دخوضةعديييويةمدسيتجةوحدسيمتوممةي دبةويعحىد، دتيقحدسيمةيسيدسحيويةيمدب ةمدديس ة عي

دمدسيمتيقحقديميقد الويمدسيميسي

إيةةةبدديسعمةةةيد،حيستةةةش  مةةةة  دسيمةةةيظفي د ديتةةةلخحدتيةةة يد،يقةةة دظةةةددسةعةةةيس دم ةةةويحدسيةةةيخدد،سييةةةمو دشةةةييحه 
إيةبديجبةمديسوةيقددمة و:دخفىدعييدسييجبةوتدسيييميةمعيقدسيتىيندمعدسييسمعدسيجيييدم دخالفدسيتحستيجيوتد

سالعتمةويدع ةبدد،إيةبدممةددمة دة ةندسييجبةمدسيمعتةويقدخفىدمميمدسينعو دقة دسييجبةمدسييسوةيقد،بوييي دغويبوود
يجيةة ديعةةي دد،ويةةبدسيمةةويقدسيمتةةيقحقدقةة دسحيةةيسيديويةةبدسيمقةةيحقدسي ةةحس يمدي عو  ةةمدسوةةيدمةة دسينعةةو  ةةةنديد

                                                           

( ألف دوالر أمريكي. وتوقفت طائرة "يوشن" عن 25-20يستأجرها التجار من وزارة الدفاع مقابل دفع مبالغ مالية وصلت إلى ) )9(
 ات المطار. وبقي الطيران المروحي يعمل. اإلقالع والهبوط من مطار دير الزور العسكري بعد تقدم مقاتلي التنظيم على جبه

 . 2016قبل أن يسيطر عليها تنظيم "الدولة اإلسالمية" منتصف كانون الثاني  )10(
https://www.youtube.com/watch?v=jN4dyNSD2o4)11(  

https://www.youtube.com/watch?v=jN4dyNSD2o4
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يسالةخفةوىدسيميةتمحدد،قة دظةددحبةوتدمةيسخي   دسي ة حقمدفةو دسيوةويدبوحيةعوحسالحتسيتنوعت  دع بدمجةوحسقد
يمةيديحقةتدوةوالتدسضةنحتدقي ةودمدممةودخفةىدسيقةيقدسي ةحس يمد،يقيممدسي يحقدسيييحقمدمقوشددسيةييالحدسحمحقمة 

دمدسيخشثدسييوبجدسيمةقي دبويموومىددميدد،بعىدسيعو التدين  دسحع وبديمى  ودإيبدجوةبدسيخشثدسييوبج

 الخدمات: اع قط -

د:ديسالت والتدسيى حيووديسيميولد-1

مةةجددمنعدتةظي داسييييمدسويالميمادسيتيوحدسيى حيةو  دسيمغةج ديت ة دسحويةوودمة دمونةمداوقةددسيتةي ادسيةفنة 
يييةةةتخي دسييةةةمو دد،يمةةةةجدهةةةجسدسيتةةةوحق دييغويةةةمدسآل ديسحويةةةوودسيموو ةةةحقدشةةةيي دم حيةةةوود،2015/03/25

ميعوحدسييمييدسيالث ديت غيددسيميييستدسيى حيو يةمداسيةييثفادميدسيم ةوشيطدسيتة دسي مي ديإلةوحقدق دظددغالود
ع ةةةبدسيخةةةيموتدسيتةةة دتعتمةةةيدع ةةةبددسةعمةةةجديةةة بوودسةقنةةةو دسيتيةةةوحدسيى حيةةةو  دممةةةودم دتعمةةةددع ةةةبداسيىةةةوثامد

تعمةددع ةبدمّييةيقدم حيو يةمدمة دمونةمديسوةيقدوية ديةت دضة دسيميةولدي يةمو دد، ودسيميوليسيت دمهمّدد،سيى حيوو
د،ميدحالحةةمدميةةو د(ديةةوعوتدمةةدديةةيمي 3يسةخفضةةتدمةةعدسيةةتمحسحدسيو ةةوحدإيةةبد د،(ديةةوعوتدييميةةوود3 ييمةةيقد
د،سييةو ددبيةشبدعةي دتةيقحدمةويقدسيى ةيحدممةغيحدمعقّدسيميولدممودم دد،سيميولدالدت دديجميعدسيمةوثفدوي دم ّد

ميدتعش ةمدد،سييسوةيد(دفمجدي شحميد2000ييضنحدسيميةيي ديتعش مدميولدسي حبدم د  وحقندخو مدبقيممد 
قةح دييةحدسيةثيحاد-يمةؤخحسوديضةعتدمةظمةمداسي ةالفدسحومةحدسيعحية دسييةيح دد،ميولدم دة حدسيفةحستدمبو ةحقسي

ي وةيدمة دم ةم مدميةولدسي ةحبدد،(دشحميد25سييسويد سيخثس د حبديعمدي (دخثسةوتدميولد6 ق دو داسيجيحقاد
دمدق دسيو 

يمعةةويدتفعيةةددخيمةةمدد،نةةمدخيمةةمدي ةةبممدسي ةةوتندسيمومةةيفممةودبويةيةةبمديالت ةةوالتدققةةيدمة ةةلدةظةةو دسحيةةيدمو
دسالةتحةتدم دخالي ومد

د:دسيخشثديسيموحيموتد-2

سو ةحس دقةت ديدد،يةينحدع ي ةودمةيستدةظةو دسحيةيقة دسحويةوودسيتة دتدمخوشث(د7شيسيمدسيو وحدموةتدتعمدد 
منوةةمدسيمة دسينوةي دمخ  ةوتديهودبت دتثيقةيقةد،قة دسيمييةةمسحيةيدةظةو دمة دمشةددميةؤيي دع بدعم  ود
يمةعدد،قة دمةةونقديةينحتيدسيت دمة لهوم فوقدسييبوييمييدم دم تقوتدتىحقحدسيةفطدسيةوتندم دد،يسيخو مدب

تح ةةييدسيةةت ال ديدد،تيمةةنديعةة دسحقةةحس دبويموحيمةةوتعةة دسيعمةةددبيةةشبدد(دمخةةوشث4 تقةةي دسيو ةةوحدتيمفةةتد
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يجميةةعددسيمخ  ةمينوةي دمةةويقدسدمفويةم دعةيممةودميلدإيةةبدد،قمةطدمةة دمشةددميةؤيي دةظةةو دسحيةيمخةثي دسي
يهةةةجسدمةةةودةةةةتندعةةةةيدعةةةي دتغنيةةةمدمميةةةوتدسيخشةةةثدسيمةتجةةةمدمةةة دسيمخةةةوشثدسيتةةة دسيةةةتمحتدبويعمةةةدددمسيمخةةةوشث

دالوتيوجوتدسيميةيي دم دمويقدسيخشثمد

وي دم دسيىحيةحدمة دد،(ديوعمدي و يفدع بدمخ  وت  دم دسيخشث10-12ييضنحدسييمو ديالةتظوحد 
تعحضةةة  دي ضةةةحبديسوهوةةةةمدمةةة دمشةةةددةوهيةةة دعةةة دد،شبدمّ ت ةةةوسييةةةمو دالديو ةةة ي دع ةةةبدمةةةويقدسيخشةةةثدبيةةة

(د8يةةةعحدحينةةةمدسيخشةةةثدسييسوةةةيقد ديقتةةةحسي عةو ةةحدسيجةةةي ديسحمةةة دسيم ةةةحقي دع ةةةبدعم يةةةمدتةظةةي دسيتيثقةةةعمد
(د75 تةةةيحادسيقةة دسحقةةحس دسيخو ةةمدايةةعحدحغيةةندسيخشةةثدشيةمةةوديش ةةمدمد(دفمج300-350 مةةودشةةي ددمحغفةةم
دمد(دمقحس دخو م3 تعمددق دسحويوودسيموو حقدإجدد،فمج

ق ة دميضةووديةتوم دش ةودتجةوحدمحتبنةي دبميةؤيي دةظةو دسحيةيدديموحيمةوتدسيمخ  ةمدي تيق ةمديسين ة ممةودس
إجدم ةةةبطدسييةةةمو ديعتمةةةيي دع ةةةبدد،بووضةةةوقمديةةةةيحت ود،(12 يسحتفعةةةتدميةةةعوحهودب ةةةمددجةةةةية د،قةةة دسيمييةةةةم

د(دفمجدي ىي يدغحس دسييسويمد150 سيونبديسحخ وبدي تيق مديسين  ديسيت دشييحهودسحتفعتدميعوحهودإيبد

د:دسيتع ي د-3

إجدد،يعّيدمنو دسيتع ي دممّددسيقنوعوتدتضّححسودق دظحي دسيو وحدسيمفةحيىدع ةبدمويةوودمييةةمدييةحدسيةثيح
دسيمة آتدسيتع يميمدسيميضومدبويجييفدسيتوي :دتعمددق دمةونقديينحقدةظو دسحييد

 2016وتبد بوطددشيسيمدسيو وحدسيعييد

 40 43دسيميسحجد

 7 7دسيمعوهيدسيمتيينمد

 1 1دسيجومعمد

د

د،سيضححدسيج دم ةوبدهةجسدسيقنةو دهةيدتيةحبدسيمع مةي دمة دسيمةيسحجديخةحيج  دخةوحجدسحويةوودسيموو ةحق
دسيجهةيةةمدي تالميةةجدبيةةشبدسيو ةةوحديسة ةةغوي  دبليةةبوبدسيبقةةوودع ةةبدميةةيسي ةةويمديدبووضةةوقمدإيةةبديةةيودسيوويةةمد

                                                           

الغاز المنزلي:  ،2000المازوت:  ،1600الكاز:  ،4500ى الحصار إلى: "البنزين: وصلت أسعار مواد الوقود بعد عام عل )12(
 " ل.س. 12000
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ين بةةمدمةة دساليتةةثس دبويةةييس دقةة دسيمةةيسحجديسيمعوهةةيدبيةةشبدتخةةيق  دمةة دمديمةةؤخحسوديت ةةحبدسيىحيةةحدمةة دسسيويةةوق
يووم  دشجش وتدسيقتوفمد دسالعتقوفدم دمشددمج ثقدسحم ديسا

د:دسي ومد-4

يعوة دسييسمعدسي و دق دمويوودمييةمدييحدسيثيحدسيموو حقديسمعوودمليوييوودق دظةددعةي ديجةييدمةويحدنشة د
خ ي ةوودمنبةوودسيجحسوةمدد،سيموو ةحقدسحويةوونبةوودخةوحجدمتخ هدبعةيدمغةويحقدسيغويشيةمدسيعظمةبدمة دسح

عةة دودميلدإيةةبدتيمةةندحةةال دميتي ةةفوتدنشيةةمدمةةمد،سحمةةحسىدسيةيةةو يميمنبةةوودد،سييسخ يةةمسيعومةةمديمنبةةوود
ديتيسجةةيسيةةج ديسمت ةةوحدسيخةةيموتدقةة دسيميتي ةةفي دسيمتبقيةةي دبووضةةوقمديميت ةةفبداسحيةةيادد،تقةةيي دسيخةةيموت

خيموتةةةيدسينشيةةةمدديقةةةّي شيةمةةةودسيميت ةةةفبداسيعيةةةمح ادد،سويةةةعوقوتدسحيييةةةمدع ةةةبد،قيةةةيدنشيشةةةي دعةةةوم ي دققةةةط
دمددبويييدضيقمدجيسود دخيموتدي ميةيي دإالّديالديقيّدد،جي دةظو دسحييديم وش 

يخ ي ةةةوودميييةةةمدسحمةةةحسىدد،قةةة دسيميت ةةةفيوتديسيميتي ةةةفوتديسي ةةةييييوتبووضةةةوقمديعةةةيدتةةةيقحدسحيييةةةمد
شةةةي دييةةةحدعةةة دنحقةةةقدسيميةةةوقحق دمييقةةةت  ددإجدمةةةو ديةةةت دتةةةلمي د،ياسيحيةةةد،سييةةةمح دد،:دامحضةةةبدسيق ةةةبسيمثمةةةةم
ممةودتيمةندمعمةددميةنيسةوتدسحيميةجي ديثسيدسحمحدييودد،يم قدمشددقحىدسيو وحدع بدسيمييةم-سيثيح

مةةيةيي دبيةةشبدعةةي دتةةيقحدد(3 يةةجدديقةةوقديمةةيدد،وةةح دمحضةةبداسيحيةةيادمةة دج يةةوتدسيةةحجسجدسيتةة ديوتوجية ةةو
دمدسييسويقدتبو دبويوبموشيبدسيميمةوتديمضويستدساليت وبدسيت ديمتيقحقدع بدتقت حدسحيييمدسإجدد،سحيييم

قةةح دييةةةحدسيةةةثيحد-ضةةم دعم يةةةوتدساليةةتجوبمدقةةة دإيسحقدسيىةةةيسح دسيةةتنو دسي ةةةالفدسحومةةحدسيعحيةةة دسييةةةيح د
(دنة دمة دسحيييةمديج يةوتدغيةيددسيى يةمد25يبويتةييقدمةعدمةظمةمدسي ة يبدسحومةحدسيةييي دمة دإيخةوفد 

ديغويشيمدهجلدسيىميمدجهشتدي ويطدسيميت فبدسيعيمح مدد،2015دق د  حدةييو 

يوعنةةو   دسحييييةةمديتةةلمي دد،الدييةةتخيم ودسييةةمو ديغةةالودميةةعوحهوقةةد،سيةظوقةةمدسي خ ةةيمدبويةيةةبمديمةةيسيممةةود
يسا ةةوبمدسيعييةةيدد،سةت ةوحدمةةحىدسييحمةةو ويةة ديةةيو دد،سيمةيسيدسيغجس يةةمدع ةةبدويةةوبدمةيسيدسيةظوقةةمدسي خ ةةيم

دمديسيجحبدجدبويقمدم دنالبدسيميسحد
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يمةةةعدميةةؤيي دةظةةو دسحيةةيدقةة دسيمييةةةمدةقةةددسيمحضةةبديسيم ةةوشي دمةة دسيمةةيةيي دشيسيةةنمدسينيةةحس دسيمحيوةة د
دمد(13 يييتخيميديةقددجحوبدسيجي دققط

دجييفدييضطدعييدسيميت فيوتديسيميتي فوتدسي ويمدخالفدقتحقدسيو وح

 2016دآجسحوتبددشيسيمدسيو وحدسيعيي

 2د2دسيميت فيوت

 2 5دحسىثدسي ويمسيم

د

دسيمتيقي ديميبوبدسييقوقدخالفدسيو وحسيميةيي دجييفدييضطدمعيسيد

دميبوبدمخحلددسيمحىددييودسيتغجيمددسيجي ديسيعن دديشبدسييقوقدد

دسيف مد
د1 10 3د1 حجدد
د1د4د3د1 سمحمقد
 0د4د4 0 نفدد

د

و ةةحدجةةي دةظةةو دسحيةةيديةة دييةةجددم دوويةةمديقةةوقدميدمةةحىدبيةةشبدسيجةةي دميدم ةةمدسيةةييسودقةة د ةةفي دعة
ديمج ثتيدسحمةيمديميسيييمد

 قطاع األمن:  -

يعةةوة دسييةةمو دسيمةةيةيي دقةة دسحويةةوودسيموو ةةحقدمةة دسةعةةيس دسحمةة دبيةةشبدوويةةمدسينةةيسح دسيمع ةةةمدمةة دمشةةدد
وةيسجثديدد،وي دتةت حدسيوةيسجثدسيعيةمحقمديسحمةيةمد،ق دت  دسحويووسيقيويقدسيعيمحقمديسحمةيمديةظو دسحييد

سعتقةوفد ةالويوتدمن قةمدشتفتةي ديددييةيلدعةو ةحدهةجلدسحج ةثقد،بمحوقمدقي ود(14 سييقو دسيينة ديمي ي يوت
دممةيةةمدتخضةةعديتقةةييحدعةو ةةحدسيوةةوجث بووضةةوقمديم ةةويحقدسييةةيوحستدسيخو ةةمدبويمةةيةيي دد،م دمةةية ديةةييس ن

قةةةوفدممةةوديعةةةوة دسييةةمو دمةة دتىةةحسحدسالعتحيةةبوبدممةيةةمدخوضةةعمديتقةةييحدعةو ةةةحدسيجةةي ديسحمةة دميضةةوومد
سحج ةةةثقدت ةةة دسيةةةتقالييمدديةةةيلدج ةةةوتدعيةةةمحقمديممةيةةةمدمخت فةةةمدبيةةةشبديسيتوقيةةةقديسيتعةةةجيبدحىحةةةحدمةةة دمةةةحق

                                                           

https://www.youtube.com/watch?v=jN4dyNSD2o4) 13( 
 تمتلك ميليشيات الدفاع الوطني معتقالً خاصاً بها.  )14(

https://www.youtube.com/watch?v=jN4dyNSD2o4
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بووضةوقمدإيةبدسمتةةو دهةجلدسيج ةوتدعة دد،يعي دسيتةييقدقيمودشية ود،سيبعىسحمةيمديسيعيمحقمدع دبعض ود
دتقيي دم دمع يموتديجي دسيمعتق ي دع دممو دسيتيمينديميبوبيمد

 ة السكان: محاوالت مساعد -

يبعةيدضةغيطدد،مةجدشيسيمدسيو وحديةظو دسحييديحقىدإيخوفدسيميوعيستدإيبدمويوودييحدسيثيحدسيموو حق
يبويتةيةيقدمةعدمةظمةمداسي ة يبدسحومةحدد،مةظمةمداسي ةالفدسحومةحدسييةيح ادقةح دييةحدسيةثيحعم ةتدد،ييييم

ادع ةةبدعةةيقديقعةةوتدمحيوةة د،مةتيةةةي د،يي ةة وعيستدغجس يةةمدشيسيةةنمدسينيةةحس داإيخةةوفدميةةع ةةبدسيةةييي اد
دسيتوي :ددسيجييفدييضو و

دسيميتفييي ددسيىميمدسيميسيدسيتوحق دسييقعوتد
دسيميةيي ددن د30ديم د–محثد 2015/04/12دسييقعمدسحييب
دسيميةيي ددن دد40ديمحدد–محثد 2015/04/13دسييقعمدسيحوةيم
ددسيميةيي ددن دد30ديم د–يمحد 2015/04/28دسييقعمدسيحويحم
دسحم ديسيجي دو مد100دميسيدغجس يم 2015/08/10دسييقعمدسيحسبعم
دسحم ديسيجي دو مد200دميسيدغجس يم 2015/08/12دسييقعمدسيخوميم
دسحم ديسيجي دةةةةةةةةةةدميسيدغجس يم 2015/08/14دسييقعمدسييوييم
دميظفيدسييييمددو مد100دميسيدغجس يم 2015/11/25دسييقعمدسييوبعم

دميظفيدسييييمددو مد200دميسيدغجس يم 2015/12/25دحومةمسييقعمدسي
دميظفيدسييييمددو مد85دميسيدغجس يم 2016/01/11دسييقعمدسيتويعم
دسيميةيي ددو مد2850دميسيدغجس يم 2016/02/24دسييقعمدسيعو حق

د

سي ةالفد ديثّدد،م دمشددجي دةظو دسحييديمج ثتةيدسحمةيةمد(دم دسيميوعيست60%بعيدسمتنو دمميمدتقّيحدشة 
إيةبدسحويةوودسيتة ديخ ةتدد(دسيمتبقيةمدمة دسيميةوعيست40%مميةمد قةح دييةحدسيةثيحد-سحومحدسيعحي دسيييح د

ادققةةطديجيةة دع ةةبدسيعةةو التدسيةوثوةةمدمةة دمويةةوو:د2016 ةةبوطدد،2015خةةالفد ةة ح :داةييةةو دسيموو ةةحقد
عم يةةمدسيتيثقةةعدقيمةةةوددييةةج تدخحيمةةوتدمحةةةوود،يةةةيةمودقةةؤسياد،سيجشي ةةمد،سيعمةةوفد،ع ةة دشيةة د،اسيمنةةوحدسيقةةيي 

دمديخهدتيخددعةو حدسحم دشةوودع بدسيموييييم
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ديد،قتمةةتدم ةةويحت ودمةةة دمشةةددمج ةةةثقدسحمةة ديسيجةةةي د2015سييسخ ةةةمدخةةالفد ةةة حدآبددسيميةةوعيستدشيةمةةو
إجدتحسيوةةتدد،ششيع ةةودي يةةمو دويةةبد ةة ييدعيةةو دمةة دسيمةةيةيي دييحه يسدشةةمةةومسيةةجي ديدد،سيعةو ةةحع ةةبددعةةتثّديد

دمد(دفمج2500-5000ودشي د ميممدسيو مدسييسويقدم

 ةح دموةوق دقيضةعتدتوةتدتد2015سييسخ مدخالفد  ح دت ةحق دسيحةوة ديمةوةي دسحيفددممودسيميوعيست
شيسمةعددع بدميظف دمؤييوتدسييييمد(دم  ح2-3مدد دب مددغيحدمةتظ مي دمة ودديت دتيثقعد،ييحدسيثيح
د(دميظفي مد3يىدد يسويقدو مد

مةةمدد1د،جةش دمنشةةي د،يةةم ديةةوحيي د،تةةي دع ةب:دايةةم دنةي ديةجمحدم دسيو ةةهدسيمخ  ةمدي تيثقةةعدتو
يسيو ةمدسييسوةيقدالدتىفة دعو  ةمدمميةةمدد،محثاد،يةم دةبةوت د،قو يييوودوباديبعض ودتوتي دع ب:دايمح

دع بدسحىححمد(دميو د5-7(دمقحسيدبويمتييطديميقد 5م د 

قموةةةةتدد15-19-20-2016/01/25قةةة دميةةةو دممةةةودبويةيةةةبمدي ميةةةوعيستدسيتةةة دميقت ةةةودسينةةةو حستدسيحييةةةيمد
جةةثودم يةةددمة ةةود ديثّدديد،137عةو ةةحدسي ةةيسوديةةينحدع ي ةةودققةةيدد،ووييةةمدتومةةددميةةوعيستدغجس يةةم(د23 

وةة دقةة دهةةوي دبعةةىدسحسيةةةوثوي دمةة دوةة داسيجشي ةةماديدبعةةىدو ةةهدغجس يةةمدمنشيخةةمدع ةةبددع ةةبد ةةمد
داهحسب ادققطمد

 خروج من الحصار: ال -

سيووجمدإيبدسيغجسوديسيةييسوديتةيهيحديدد، دتوتدسيو وحسحيضو دسيمليوييمدسيت ديعي  ودسييموتوتدضغطد
بمةةودم ديدودمييةةةمدييةةحدسيةةثيحدسيموو ةةحقمدمويةةودمةة سيخةةحيجدمووييةةمدعمةةيدسحهةةوي دإيةةبدد،سيخةةيموتدسحيويةةيم

ويةة دييجةيدنحقةةقدشةح ديسوةةيدد،بنةحيدسيخةةحيجدمة دهةةجلدسحويةووتوم دتةةمةيستدةظةةو دسحيةيديمج ثتةةيدسحمةيةمد
ققةةيدة ةةنتدوحمةةمدد،يآخةةحدجةةي دعشةةحدسيةقةةددبنيةةحس دةظةةو دسحيةةيد،بو ةة-هةةيدنحقةةقدييةةحدسيةةثيحد،ي خةةحيج

ت حقبدم دت  دسحويوودبنحيدغيحدةظوميمدبويتةييقدمعدعةو حدسيجةي ديسحمة دع ةبدسيوةيسجثدسيعيةمحقمد
دمد(دميندفمج20-25مقوشددمبويمدموييمد 

سحويةةوودد مةةسيةةحسغشي دبةةويخحيجدقةةحىدةظةةو دسحيةةيدع ةةبدسيمةةيةيي دد،(دم ةة حدع ةةبدسيو ةةوح6بعةةيدمضةة د يد
يوةةةييدد،سيوةةةيسجثدسيعيةةةمحقمديسحمةيةةةمعشةةةحدعشيحدويسيو ةةةيفدع ةةةبدميسققةةةمدممةيةةةمدي يةةةمو دي ةةة دبةةةسيموو ةةةحقد

سيمحضةبديدد،مويمحضةبدسيم ةوشي دبةلمحسىدمثمةةمد،سيووالتدسيتة دييةمطدي ةودبةويخحيجدمة دمةةونقديةينحتي
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خةةحيجدسيةظةةو دسحيةةيدمةةوديشةة دم دمةةةعدبعةةيهودد،سيعجةةثقديمبةةوحدسييةة يدد،عمةةددجحسوةة وجةةحسودديوتةةوجي دسيةةجي د
يهةةةجسدمةةةودقةةةتطدسيبةةةوبدي يمويةةةحقدد،خةةةحيجدمعةةةيسيدمشيةةةحقدمةةة دسيمةةةيةيي دبيةةةشبة و يةةةوودسيموو ةةةحقددمةةة دسحويةةةوو

مةةيةيي ديسيمقةةحيي دمةة دسيقيةةويقدسيعيةةمحقمديسحمةيةةمديحقةةعدميمةةمدسيح ةةويلدسيموييةةمدمقوشةةددتةةلمي دميسققةةمدممةيةةمدي 
دمدخحيجدم دسحويوودسيموو حقسيحسغشي دبوي

دميضطدق دسيجييفدسيتوي :دي خحيجدممودهيددم دسيموفمش مد بدسيفحيدسييسويديقعدوي ديفحىدع

التكلفة للفرد في أشهر د
 الحصار األولى

النصف  خاللالتكلفة للفرد 
 الثاني من الحصار

كانون منذ  التكلفة للفرد
 2016 يناير-الثاني

دالدييجيددميندفمجد100-250دميندفمجد25-30 الطريق البري 

دم يي دفمجد-ميند800دميندفمجد400-500دميندفمجد75-100 طيرانالنقل بال
د

عشةةةحدضةةةوويمدمةةة دع ةةةبدد(2،5ميةةةوقمد م ةةةيوودع ةةةبدسحمةةةيس ددي يةةةيحقةة دوةةةوفدسيخةةةحيجدشةةةحسوديضةةةنحدسحهةةةوي د
ي ي ةيفدإيةبدسيقية دسييسمةعدتوةتديةينحقدتةظةي داسييييةمدسويةالميمادو ةبد-سيةثيحدنحقةقدييةحاسيبغي يمادع بد

(د6ويةة ديةةجددمقتةةددعو  ةةمدمةة د د،مةةثحي دبوحيغةةو دسححضةةيميىيةةةيدنحقةةقدخنةةحدهةةيديدد،مةة دمحقةةمداعيةةو ا
دمد2015دوثقحس مقحسيدبيشبدسةفجوحديغ دمحض دق د  حد

مة دمشةدديساليةتجيسبديتعةحىدسييةمو دي توقيةقدبعيدي يي  دإيبدمةونقديينحقدتةظةي داسييييةمدسويةالميماد
سيتةظةي دحه دقجشةيدد،يسيتعةجيبدالعتقةوفإلهوةمديسييتعحضي دم دمة  ديدد،ج وثدسيويبمدسيتوبعدي تةظي عةو حد
يالديةةثسفدد،يتعةةحىدسين بةةمديتمثقةةقديقةةوتحدسيخيمةةمدسويثسميةةمممةةودد،سيةةتتوبمييحستديددإتبةةو دييحستد ةةحعيمع ةةبد

 دممةودمعةيد،(دم ة ح6حىحةحدمة د دسحويوودسيموو ةحقدمغيشةي دقة دمعةتقالتدسيتةظةي دعييدم دسيخوحجي دم 
دمد(15 آخحه دسي وعحداب يحدسيعوة اديسشةيداإيوجاسيو وحدحجي دم دمةونقدم دسيميةيي دسيخود(4 سيتةظي د

ييةةنووديمةةيسيي دمقةةحيي دمةة دميةةؤيي دشيةمةةوديةتقةةددسيق يةةددمةة دسحهةةوي دسيةةجي ديتمتعةةي دبعالمةةوتدجيةةيقدمةةعد
ادميدمييةةةةةةمديم ةةةةةقاشيسيةةةةةنمدسينيةةةةةحس دسيعيةةةةةمح دإيةةةةةبدمييةةةةةةمدسحيةةةةةيديةظةةةةةو دسحج ةةةةةثقدسحمةيةةةةةمديسيعيةةةةةمحقمد

يهةةؤالودسيخةةوحجي دمة دجوةةي دسيو ةةوحدييسج ةةي دخنةحسودمىشةةحدبميسج ةةمدميةبوبدسيويةةوقدقةة دمةةي دد،اسيقوم ة  ا

                                                           

 ما وثقه مرصد العدالة من أجل الحياة في دير الزور. وفقاً ل )15(
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  دسيجييةةةيقدويةةة دغةةةالودسحيةةةعوحديسحتفةةةو دتىةةةوييندسيويةةوقدويةةة دم دةظةةةو دسحيةةةيديمتةةةةعدعةةة د ةةةح دةةةثيو
دسيعةةةةوم ي يمةةةةؤخحسوديجشةةةةحدةظةةةةو دسحيةةةةيدد،حيستةةةةش  دبعةةةةيدخةةةةحيج  دمةةةة دمويةةةةوودمييةةةةةمدييةةةةحدسيةةةةثيحدسيموو ةةةةحق

بةةويقحسحددي تةةث الدد يتجييةةيدعقةةييه دتوةةتدنو  ةةمدسيف ةةدديمةةع ةةبدسيعةةييقدإيةةبدمييةةةمدييةةحدسيةةثيحددمةةيي سيمتعو
دمد2016ةييو ددوتبدميف

مة ةة ددإالّدد،سيعييةةيدمةة دسييةةمو دالديمت ةة دسيمش ةةمدسيمن ةةيبدي خةةحيجدمةة دمةةةونقدسيو ةةوحع ةةبدسيةةحغ دمةة دم د
قةةا دسيقيةة دسيمتبقةة دلمي دسيمش ةةمدسيمن ةةيبمدبليةةعوحدشخيةةمديتةةد ميدمقتةيةةوت ميدمحةةوح  دد ثي ويشيةةعدمةةةديسسضةةنحد

دتوتدسيو وحدالديم  دموديمم دشيعيدييقعدتىوييندسيخحيجدم دهجلدسيمةونقمد

دة ندسييمو دسيميةيي دق دسحويوودسيموو حقدم دمييةمدييحدسيثيحمدخحجدخالفدت  دسيفتحقدمىححدم د

 2016عدد المدنيين حتى آذار  عدد المدنيين بداية الحصار

د(16 ةيممدميند140د–د001دةيممدميند340د–د285
د

د: عسكرة المدنيينمحاوالت نظام األسد و  -

دي سيةةةوتجيسةعةةيس دسحمةةددسيمعوةةةوقدعمةةددةظةةو دسحيةةيدقةة دمويةةوودمييةةةمدييةةحدسيةةثيحدسيموو ةةحقدع ةةبدسيةةتغالفد
تعش ةةةت  دضةةةم دميستةةةيديد،يوويةةةمدسيبنويةةةمديةةةيلدسيعييةةةيدمةةة دسي ةةةبوبد،ع ةةةبدسييةةةمو دعةةة دسيو ةةةوحدسيمفةةةحيى

دقةة د ةة حدآجسحامومةةيدخضةةيحادسي ةةيسودإجدعقةةيدد،قيمةةودييةةمبدمبةةويحقداسيو ةةيدسي ةةعش اديفةة دسيو ةةوحدوت ةةمسيمق
مةةةة  دتنييةةعدعةةةييسودمةة دسيمةةةيظفي ددين ةةبد،يح ويةةةمدجومعةةمداسيفةةةحستامةةعدمةةةييح دسيةةييس حدسجتموعةةوودد2015
يةةمدعشةحدق دميستداسيو يدسي عش ادش ي دميوعيقدميستدجي دةظو دسحييدبفة دسيو ةوحدعة دسيمييسين بمد

(د ةوبد300مةوديقةوحبد دإجدمةةيدبعةيدتنةي د،يمةيدبةووتدت ة دسيموةويالتدبويف ةديم قامد-نحققداييحدسيثيح
  ديعةي ديجةييدةيةمدوقيقيةمديةيلدمةيستدسةيةوبدغةويشيتد،مج(دميندف10-15 مقوشددحيستبدتحسيوتدمودشي د

دةظو دسحييدق دق دسيو وحدسيمفحيىدع بدسيمييةممد

                                                           

فرع دير الزور" والرقم األعلى وفقاً لتقدير مرصد العدالة من أجل -الرقم األدنى وفقاً لتقدير منظمة "الهالل األحمر السوري )16(
( ألف 183لمحاصرة بمدينة دير الزور )بينما تقدر منظمة "الصليب األحمر الدولي" أعداد السكان في المناطق ا ،الحياة في دير الزور

 نسمة. 
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عمةيتدمج ةثقدسحمة دإيةبدةظةو دسحيةيدسييةينحقدع ةبدغويشيةمدضةوويمداسيبغي يةماديمؤخحسودبعيدمةودققةيتدمةيستد
يوةةوم  دبوحعمةةوفدد،م(دعةةو دبغةةىدسيةظةةحدعةة دتةةلييت  دي خيمةةمدسويثسميةة18-40مالوقةةمدسي ةةبوبدمةةودشةةي د  يسا

جبةةوحه دع ةةبدسيقيةةو دد،وةة دسيح ةةييماد،137سي ةةيسودد،جش ةةوتدسيقتةةوفدقةة :داضةةوويمدسيبغي يةةمسيعيةةمحقمدع ةةبد يسا
يقؤمةةيدسحهةةوي دم دمج ةةثقدسحمةة دقةة دسحويةةوودسيموو ةةحقدسمتومةةتدوفةةحدسيخةةةوييدييةةةوودسيمتةةوحقجمددبلعمةةوف

دجومعمداسيفحستاديسعتق تدعييسودم دسين بمدمحةووديجييه دق دموعوتدسالمتوو مد

(ديققدمودسيةتنو دتيحيقةيدمح ةيد500بموديقوحبد م دسعتق ت  دمج ثقدسحييقيحدعييدسي بوبديسيحجوفدسيجي د
ديمدم دمجددسيويوقدق دييحدسيثيحمدسيعيس

 : تجويع المدنيينعقاب و "الدولة اإلسالمية" شركاء في  نظام األسد وتنظيم -

وديتضةةطدممةةوديةةشقدسيةةييحدسيةةج دي عبةةيدةظةةو دسحيةةيديسيمةةحتبني دبةةيدقةة دو ةةوحدسييةةمو دسيمةةيةيي دقةة دمويةةو
مةةيةيي دبيةةشبدسيو ةةوحدميةةةيديةة ديقةة دبةةل دمبةةويحقدويةةوفدمعوةةةوقدسييةةمو دسيخ ي ةةوودمةةةيدد،مييةةةمدييةةحدسيةةثيح

إجديمت ةة دد،يمت ةة دسيمعةةوشحدسيجييةةمدسيقةةويحدع ةةبدةقةةددسيميةةوعيستديسيمةةيسيدسينشيةةمديسيغجس يةةمدإيةةبدت ةة دسحويةةوو
ددمسيمييةمدسيحقوضيماد،معيمحدنال عدسيبع د،ةظو دسحييدحال دم وبطدي نيحس دسيمحيو دق :دامييحقمدسيةقد

ويةالميمادسيميةؤيال دسيمبو ةحس دعة دو ةوحدسيمةيةيي دقة دمويةوودييجي ديعتشحدةظو دسحييديتةظةي داسييييةمدس
إجدم دتةظةةةي داسييييةةةمدد،يسيةةةج دتيةةةشبدشتةةةيهيحدسحيضةةةو دسوةيةةةوةيمديسي ةةةويمدشةةةيسخ  ود،مييةةةةمدييةةةحدسيةةةثيح

شاتبةةةو دد،سويةةةالميماديوو ةةةحدمويةةةوودمييةةةةمدييةةةحدسيةةةثيحدسييسمعةةةمدتوةةةتديةةةينحقدةظةةةو دسحيةةةيدمةةة دخوحج ةةةو
ةظةةو دسحيةةيديدد،قيمةةودبعةةيديخةةحيجدمةة دهةةجلدسيمةةةونقدي يةةينحقدع ي ةةوبدسيةةإسيمةةيةيي ديقعدسيةةتحستيجيمدسيتجييةةعديةة

ييمةع  دم دسيخحيجداليةتخيسم  ديحيعةوودد،ييضيقدسيخةويدع ي  د،يوو حدسيميةيي دم ديسخددهجلدسحويوو
يهةةةةيدشةةةةجي دييةةةةتخي دسيتجييةةةةعدمعقةةةةوبدجمةةةةوع ديمييةةةةي مدالشتةةةةثسثدد،يسيييويةةةةيممحقمدب ةةةةحقمدحهيسقةةةةيدسيعيةةةة

ددمسيمجتمعدسيييي دمعوودع بديسالوتيوفدد، سيميةيي

 ةمددمجحسلدمح ةيدسيعيسيةمدمة دمجةددسيويةوقدقة دييةحدسيةثيحدبويتعةوي دمةعدحسييةيداحيثةةماددسيتنال دحم ق ديد
مةةة  دتةظةةي دد(55%:دوّمةةدد مةة دسيموو ةةحق ديسخةةددمويةةوودمييةةةمدييةةحدسيةةثيحد،حجةةوالوديةيةةوود،(دمةةيةيوود60 

(د45%شيةمةةةةودوّمةةةةدد د،ضةةةةو دسيمعي ةةةةيمدقةةةة دسحويةةةةوودسيموو ةةةةحقاسييييةةةةمدسويةةةةالميمادميةةةةؤيييمديةةةةيودسحيد
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(ديفضةة ي دسيبقةةوود23%(دمةةة  دسيخةةحيجدمةة دسيو ةةوحدقةةا د 77%سيميةةؤيييمديةظةةو دسحيةةيمدشيةمةةوديفضةةدد 
ديسي مييدق دمةوثي  دحغ دسيمعوةوقدسيت ديموشيية وديميسج مدخنحدسيميتمد

 دور المجتمع الدولي:  -

سجتمةةو دسييةةييددإالدبعةةيد،سيموو ةةحقدييةةحدسيةةثيحمويةةوودمييةةةمدوديوةةي دقةة ديع ةة دبمةةديةة شةةييحلدسيمجتمةةعدسيةةييي د
معدعييدمة دسيفعوييةوتديسي ي ةوتدسيميةيةمدقة دمقةحدد،يوة دسوم يم ديألم دسيمتويقسيمةيقدسوةاميف دميةي اد

وية دمشةيلدسيةتغحسبيدد،2016سحم دسيمتويقدق دمييةةمداغةوث دعةتةوبادسيتحميةمدقة دمةت ةندمةوةي دسيحةوة د
دةظو دسحييدق دسيو وحدبعيدسي ح دسيميتفيىدسيج دميميدسيمجتمعي دي يييداميف دميةي امددم دييح

-هة دمووييةمدسحمة دسيمتوةيقدعشةحداشحةةومندسيغةجسودسيعةويم د،سيمبويحقدسييوييقدسيتة دمةو دش ةودسيمجتمةعدسيةييي 
WFPقةة ددشيسيةةنمدسينيةةحس دإيةةبدسحويةةوودسيموو ةةحقمةة دسيجةةيديةةقوطدميةةوعيستدود2016/02/24قةة داد

إجديمعةتدمميةمدمشيةحقدمة دسيميةوعيستدد،2254ق دإنةوحدتنشيةقدمةحسحدمج ةجدسحمة دحمة ددمييةمدييحدسيثيح
د137شيةمةةودسيةةتييبدعةو ةةحدسي ةةيسودد،(دنةة دمةة دسحغجيةةمدقةة دمةةةونقدالديممةة دسيي ةةيفدإيي ةةو21سيبويغةةمد 

ديي ديت دتيثقعدم دمميمدتجمحدع بدسيميةيي مدد،ع بدبقيمدسيميوعيست

 : الحلول الممكنة -

يىة دهةجسدغيةحدمممة دقة دد،ه ديف دسيو ةوحدسيمفةحيىدع ةبدمويةوودمييةةمدييةحدسيةثيحالد  دم دسحييييمد
ديجي دييششي :دد، و وحدسيمفحيىظددسييضعدسيمحمبدي

يأليضةو دسوةيةوةيمديالديلبةيدد،الديعتشةحدنحقةوودعضةيسودقة دسيمجتمةعدسيةييي تةظي داسييييةمدسويةالميمادسحيف:د
مةودسيم ثممديجميعدمنةحس دسي ةحس دخ ي ةوومدشيةمةودةظةو دسحيةيدسيةج ددمسوةيوةيدميييييسدي ةسيديالديقد،عميموود

حغة دسحتىوبةيدمةددسيجةحس  ديسيمجةوثحديسيتجةويثستدسيموحمةمديققةووديقةيسةي دسحمة دديثسفدعضةيسودقة دسحمة دسيمتوةيق
بويةثسعةةوتدسيميةة ومدديقةةيسةي دسيييييةةمدسيمخت ةةمت ةة دسيققةةووديد،ق ةةيديعتشةةحد،سيمتوةةيقديسيقةةوةي دسيةةييي دسوةيةةوة 

ييقةةعدد،قاةةةيدم ةةث دبويقةةوةي دسيةةييي دسوةيةةوة د،ييةةةوودع ةةبدجيةة د،قةة دسي ةةحس دسيقةةوةية دسينةةح د،غيةةحدسيييييةةم
يخ ي ةوودمةةيدسينةح دسآلخةحدسيم ةوح دقة دو ةةوحدد،ع ةبدعوتقةيدسيميةؤيييمدسيقوةيةيةمدستجةولدسيمةيةيي دموقةم

دمدسيميةيي دق دمويوودمييةمدييحدسيثيح
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إجدم دةظو دسحييدييةعبدياليةتفويقدمة دد،تدييوييمديعيمحقمدتخهدسييضعدسيييح دعميموودسعتبوحسسيحوة :د
يةتجيسودسيمجتمةعدسيةييي دالدسيو وحدسيج ديفحضيدتةظي داسييييمدسويالميمادشاظ وحدةفييدمنح دموو ةح

ي ةويطدد2012 يينحقدع بدمحسض دققيدسييينحقدع ي ودمةةجدمةت ةندييف دسيو وحديتوقيقدتقي دعيمح د
دمد2014سيييحقمدمشددم دييينحدع ي ودتةظي دسييييمدسويالميمدق دتميثدد ددسيحيحقق و

هةة دسيتخفيةةندمةة دمعوةةةوقدسيمةةيةيي دسيموو ةةحق دمةة دمشةةددتةظةةي داسييييةةمدسويةةالميماددمّمةةودسينحققةةمدسيمممةةةم
حبدمة دخةالفدسيةتعحسىدسيتجةوييىة دد،يجي دشايخوفدميوعيستدإةيوةيمدجيسودشيسينمدسينيةحس د،يةظو دسحيي

ديسيمةظمةوتدسيتوبعةمديةيديتيثقةعيتضةطدعةي دإمموةيةمديضةعدسيحقةمدشةظةو دسحيةيدد،سييوبقمدوي ةوفدسيميةوعيست
إيقةةوودسيميةةوعيستدبوينحققةةمدسيتةة دتةةيخ تدش ةةودسحمةة دسيمتوةةيقدبووضةةوقمدإيةةبدم دد،ع ةةبدسيمةةيةيي سيميةةوعيستد

ىحةةحدمةة دإيقةةوودميةةوعيستدتوتةةوجدحقاة ةةودد،قةة دت ةة دسحويةةوودوجةة دسالوتيوجةةوتدسيىشيةةحغيةةحدمجةةي دبيةةشبد
ع ةةبدسحمةة دجةةبدتيديم دمبةةويحقديميةةوعيقدسيمةةيةيي دقةة دمويةةوودمييةةةمدييةةحدسيةةثيحدسيموو ةةحقديعشةةحدسينيةةحس مد

يإل ةةحس دع ةةبدعم يةةمدسيتيثقةةعدد،إغةةوح دينشةة د،م دتةةيخددقةةحققي دييييةةي ديسيمةظمةةوتدسيتوبعةةمدي ةةوسيمتوةةيقد
سيعمةددع ةبدإتووةمدإمموةيةمدسيي ةيفدد2254حمة ديققووديقحسحدمج ةجدسحمة دديجي د،يسيوويمدسي ويمدي ميةيي 

ي ةةةةوفدد،سييةةةةحقعديسيمةةةةلمي ديغيةةةةحدسيمعحمةةةةددي يمةةةةوالتدسوةيةةةةوةيمدإيةةةةبدسيمةةةةةونقدسيموو ةةةةحقدقةةةة ديةةةةيحقو يسا
دبعي دسالعتبوحدمودي  :ددمعدسحخجد،سيميوعيستدإيبدم ده دق دووجمدإيي و

سيفةةةحيدسوتيوجةةوتديحسعةةبددبويةة د،(دميةةندمةةية دموو ةةح150سيغجس يةةمديمةةوديقةةوحبد ميةةوعيستدسيإيخةةوفد-1
دمديىددو مديت دتيثقع ودييميقد  حدع بدسحمدد،م دسييعحستدسيوحسحقمدسييسوي

دمدو يبدسحنفوفديمممالتدسيةميإيخوفد-2

دمديسيجفو يسيحييدديخ ي وودميييمدسيضغطديسييمح دد،إيخوفدميوعيستدنشيم-3

ميدجحسوةة دعوجةةدديسخةةددسحويةةوودسيةةجي دبووجةةمدتةةيخددنشةة دد م ةةوشي ديسيمحضةةبتقةةيي دسيعةةالجدسيفةةيح دي-4
دمدإ دتن بدسحمحيت ق دسيعالجدميدةق   دإيبدخوحج ودد،سيموو حق

دسيو وحمدنيفددسيت دتيشبدش وسحضحسحدسي ويمدإحيوفدقحققدنش ديتقيي د-5

دإيخوفدمويقدسيى يحدسييو دديتعقي دميولدسي حبدق دت  دسحويوومد-6
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دإيخوفدميسيدسيةظوقمدسي خ يممد-7

دمديخيفديخحيجدسيميةيي دشيي دميييمدتي يددوحم-8

د
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