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 قد كانت عديدة سبابأل اآلن حتى منازلهم إلى العودة ظروف لهم تتهيأ لم ديرالزور محافظة من النازحين آالف
 .سابق موجز تقرير في الحياة أجل من العدالة منظمة أبرزها ذكرت

 

 ومدينة إدلب ومحافظة الرقة ومدينة  حلب ريف في جرابلس وبلدة الباب مدينة في ديرالزور من نازحا ً 14
 الحياة أجل من العدالة لمنظمة تحدثوا ديرالزور محافظة في الديمقراطية سورية قوات سيطرة ومناطق الحسكة

 .أوضاعهم لتحسين األساسية مطالبهم عن و النزوح مناطق في اليومية معاناتهم عن

 

 المدارس جاهزية عدمو العمل فرص قلة ومنها النزوح مناطق اختالف رغم متشابهة الصعوبات من العديد
 .األمنية األوضاع وتدهور الطبية الخبرات وغياب
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 :المعيشة وتكاليف المنازل إيجار ارتفاع

 يشكل ما وهو المنازل إيجارات في ارتفاعا ً الزور دير محافظة أبناء إليها توجه التي النزوح مناطق تشهد
 حيث الديمقراطية سورية قوات لسيطرة الخاضع الزور دير ريف إلى النازح ماهرل الصعوبات أكبر من واحدة

 .الشهري راتبه ثلث يقارب ما منزله إيجار ستهلكي

 أو 3 من أكثر عمل تأمين أستطيع وال عمل فرص يوجد ال:"  حلب ريف في الباب مدينة في النازح محمد يقول
 من فيعاني الباب مدينة في نازحال صالح أما". المرتفع المنزل إيجار تسديدل يكفي ال براتب األسبوع في أيام 4

 .األمبيرات طريق عن يستخدمها التي الكهرباء وأسعار لشرائها يضطر التي المياه أسعار ارتفاع

 

 ما أي شهريا ً سورية ليرة ألف 80 يقارب ما إدلب محافظة ريف في إدلب مدينة في النازح مصطفى يجني
 .شهر لمدة والدواء الطعام ثمن يكفيه ال يتبقى وما المنزل إيجار مقابل نصفها يدفع دوالر 150 يعادل

 على قدرته لعدم قديم مبنى في عائلته مع يعيش الغربي ديرالزور ريف في الكسرة بلدة في النازح رامي
 الشهري وراتبي ةسوري ليرة ألف 100 ل الشهري إيجارها وصل المنازل بعض:" رامي يقول. منزل استئجار
 ".يكفيان ال اإلضافي وعملي

 :والمحسوبية اإلنسانية المساعدات نقص

 مدينة في النازح خالد. ندرتها من اآلخر البعضو اإلنسانية المساعدات قلة من النزوح مناطق بعض تعاني
 خاصة معدومة تكون تكاد المساعدات إن يقول العربي األدب في شهادة على والحاصل إدلب ريف في سلقين

 حصوله دون تحول ومحسوبيات رشوة حاالت وجود عن ويتحدث مستأجرة بيوت في يسكنون الذين ألولئك
 في النازح أحمد  يقول. عائلته مصاريف لسد عمل أي عن البحث إلى يضطره ما شهادته يناسب عمل على

 قسم فقدان يعني ما عادل غير بشكل توزيعها في دور تلعب المحسوبيات لكن متوفرة المساعدات:" الرقة مدينة
 ". للمساعدات النازحين من

 سورية قوات سيطرة مناطق في ماهر إليها نزح التي القرية على مساعدات أي توزيع يتم لم شهرين منذ
 .ديرالزور ريف في الديمقراطية

 

 

 :الطبية والكوادر المستشفيات قلة

 تكاليف تحمل إلى النازحين بعض يدفع النزوح مناطق بعض في الطبية الكوادر توفر وعدم الطبية الخبرات قلة
 مدينة في النازح طه يقول. العالج لتلقي السورية الحكومة لسيطرة خاضع بعضها بعيدة مناطق إلى السفر



 الخبرات في نقص إلى أدى ما المدينة من خرجوا األطباء من والكثير جدا ً مرتفعة الطبابة تكاليف:" الحسكة
 ".بيةالط

 كلوي، فشل من يعاني حيث  جدا ً باهظة لولدي الدواء تأمين تكاليف:" يقول الباب مدينة في النازح ممدوح
 ".الدواء ثمن لتأمين النهار مع الليل أعمل

 ديرالزور في الفرات نهر شمال مناطق في النازحين يضطر ما الجراحية العمليات أنواع كل إجراء يمكن ال 
 ليرة 2000 إلى يصل المعاينة ثمن الكوادر قلة إلى فباإلضافة السورية الحكومة سيطرة قمناط السفرإلى إلى

 .عبدالرحمن الشاهد بحسب عالي مبلغ وهو سورية

 بعض أدوية:"الديمقراطية سورية قوات لسيطرة خاضعة ديرالزور ريف في قرية في النازح جميل يقول
 وبالتالي األمنية المالحقة يخشون النازحين من الكثير شق،دم في إال توجد ال والسرطانات المزمنة األمراض

 ".الحكومة سيطرة مناطق إلى الذهاب يستطيعون ال

 

 :األمنية المشاكل

 الفرات نهر شمال مناطق في وخاصة النزوح مناطق من عدد في االغتيال وعمليات التفجيرات وتيرة ارتفعت
 مثل التفجيرات من لعدد المنطقة تعرضت:" ماهر يقول. حلب ريف في الباب ومدينة ديرالزور محافظة في

 لناحية الغربي المدخل في وتفجير الديمقراطية سورية لقوات التابعة المدنية الشؤون مديرية أمام التفجير
 عليه أكد ما وهذا". الدولة لتنظيم تابعين كانوا أشخاص وجود إلى إضافة الغربي ديرالزور ريف في الكسرة

 .التوالي على والباب سلقين مدينتي في النازحين الدوخ صالح من كل

 

 :الكافية المدارس توافر عدم

 لم ابنائي من اثنين:" محسن يقول. اآلن حتى حقيقية حلول لها يوجد وال كبيرة التعليم مشكلة فإن الشهود وفق
 أو معاهد الشمال طقمنا في يوجد وال دراسة بال اآلن وهم النزوح بسبب الثانوية المرحلة إكمال يستطيعوا
 العدد الستقبال جاهزة غير المدارس ديرالزور في الفرات نهر شمال ومناطق الرقة مدينة في". جامعات
 ال منهم الخبرة ذويو الخبرة يملكون ال المدارس بعض في المدرسين:" عبدالرحمن يقول الطلبة من المتزايد
 ال ماهر الشاهد ابن يزال ال:" الديمقراطية سورية لقوات التابعة المدنية المجالس مؤسسات في بالعمل يرغبون

 .التاسعة سن في وهو القراءة يعرف

 ابتدائي الثاني الصف في أوالدي أكبر كان الثورة بدأت عندما:" حلب ريف في اعزاز في النازح ابراهيم يقول
 إلحاقهم أستطيع وال يكتبون، وال يقرأون ال اآلن الدراسة عن وانقطاعهم والنزوح الحرب ظروف وبسبب

 ".المعيشة لتأمين العمل في يساعدوني ألنهم المتوافرة بالمدارس

 



 ما وهذا تأمينها من العوائل كل تتمكن وال ةعالي لألطفال الدراسة تكاليف إن:"الحسكة في النازح طه يقول
 ".دائم هاجس يشكل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 :التوصيات

 من العدالة منظمة فإن منها جزءً  الموجز التقرير بين والتي الزور دير نازحو يواجهها التي الصعوبات ظل في
 :توصي الحياة أجل

 

 :سورية في المصلحة أصحاب والدول الدولي المجتمع

 تشكل ال بحيث واضحة آلية وفق الزور دير في مناطقهم إلى للنازحين وطوعية آمنة عودة تأمين على العمل-1
 .بالعودة الراغبين حياة على خطر أي

 .المناطق مختلف إلى الوصول على والعمل سورية في اإلنساني الدعم في االستمرار-2

 

 :الحسكة ومحافظة ديرالزور في النهر شمال ومناطق الفرات درع ومناطق الرقة من كل في المحلية السلطات

 وأن النازحين إلى وصولها وليةمسؤ تتحمل وأن المساعدات توزيع عملية على رقابة فرض على العمل-1
 .معها والتعامل النازحين شكاوى تتلقى

 .للنازحين الحالية األوضاع مع وتتناسب ومنطقية معقولة تكون بحيث المنازل إيجارات تحديد-2

 .للنازحين الحالية األوضاع مع يتوافق بما وتحديدها سواقاأل في األساسية المواد أسعار مراقبة-3

 .للطلبة المتزايد العدد الستيعاب المدارس من المزيد تأهيل-4

 .لهم التعليم مستلزمات وتأمين النزوح مناطق من حديثا ً الخارجين بالطلبة االهتمام-5

 .المدرسين من الكثير نزوح عن الناتجة كوادرال وقلة المتزايدة الحاجة لتغطية المدرسين من المزيد تأهيل-6

 

 :وليةوالد المحلية اإلنسانية المنظمات

 .اإلغاثية المساعدات زيادة-1

 .النزوح مناطق من حديثا للخارجين النفسي الدعم تأمين-2

 .النزوح مناطق في التعليم قطاع دعم-3

 .األساسية والمستلزمات الطبية بالكوادر الصحة قطاع دعم-4

 .ثابت مادي دخل يملكون ال الذين للنازحين خاصة المزمنة لألمراض مجاني دواء تأمين على العمل-5



 بعد آخرين ونزح الحكومة سيطرة مناطق إلى البعض عاد حيث دوري بشكل النازحين سجالت تحديث-6
 .ديرالزور ريف في األخيرة المعارك



 


