الشبكة السورية لحقوق اإلنسانَّ ،
تأسســـت نهاية
حزيـران  ،2011غير حكومية ،مُ ستقلة ،اعتمدت عليها
المفوضيــــة الساميـــــة لحقــــوق اإلنســــان مصــــــدر ًا
أساسيـــــــ ًا في جميـــع تحليالتهــا التي أصدرتهـــــــا عن
حصيلـة الضحايا في سوريا.
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بــيــــــان
نداء استغاثة عاجل لقرابة  3640عائلة تضررت خيامها بسبب العاصفة
المطرية على شمال غرب سوريا
مســاء  /18كانــون األول 2021 /ضربــت عاصفــة مطريــة شــديدة ،مصحوبــة بريــاح بــاردة ،منطقــة شــمال غــرب ســوريا،
واســتمرت أربعــة أيــام؛ تســبب تشـ ُّ
ـكل الســيول بأضــرار جســيمة فــي مئــات مــن مخيمــات المنطقــة ،بمــا فــي ذلــك تمزق
فــي الخيــام أو انجرافهــا بشــكل كامــل ،إضافــة إلــى فقدان النازحين مســتلزمات معيشــية أساســية أو تلفهــا ،كالمالبس
ومســتلزمات النــوم ومدخــرات التدفئــة ،والمــواد الغذائيــة.
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كمــا أدى تواصــل هطــول األمطــار إلــى تجمــع الميــاه علــى شــكل مســتنقعات متفرقــة بيــن الخيــام؛ ممــا عرقــل وصــول
المســاعدات اليوميــة كالمــاء الصالــح للشــرب ،والغــذاء ،إضافــة إلــى إعاقــة حصــول النازحيــن علــى خدمــات الصحــة التــي
تعتمــد علــى العيــادات المتنقلــة ،وتعطلــت الفصــول الدراســية والمســتوصفات ،وتســربت ميــاه المســتنقعات إلــى
داخــل بعــض الخيــام ،ممــا أدى إلــى تضــرر محتوياتهــا .وكانــت النســاء واألطفــال والكهــول ،الفئــات األكثــر تأثــر ًا؛ ألنهــا
ـل الحوامــل وذوي االحتياجــات الخاصــة ،وكبــار الســن من ذوي األمــراض المزمنة،
األكثــر هشاشــة بيــن النازحيــن ،وكان نقـ ُ
تحديـ ًا إضافيـ ًا ضمـ َ
ـن عمليــات إخــاء الخيــام الغارقــة بتلــك المســتنقعات.
تواصلــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان مــع العديــد مــن المســؤولين عــن المخيمــات ،ومــع عــدد مــن المنظمــات
اإلغاثيــة العاملــة فيهــا ،وبشــكل خــاص ،فــي أطمــة وديــر حســان ،ومشــهد روحيــن ،وكفــر يحمــول ،ومعــرة مصريــن،
َّ
مجمع
وكللــي ،والتــي كانــت مــن أكثــر مناطــق إدلــب تأثــر ًا بتداعيــات العاصفــة .وقد توزعت المخيمــات المتضررة علــى 36
فــي محافظــة إدلــب وريــف محافظــة حلــب الغربــي ،وشــكلت المخيمــات المنتشــرة فــي إدلــب  % 86مــن المخيمــات
المتضــررة ،فيمــا كان  % 14منهــا فــي ريــف حلــب الغربــي.
عمــل فريــق الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان خــال األيــام الماضيــة علــى إحصــاء المخيمــات المتضــررة ،وقــد ســجلنا
تضــرر قرابــة  400مخيــم ،وبحســب عــدد الخيــام فــي كل منهــا ،تبيــن لنــا أن هنــاك مــا ال يقــل عــن  5163خيمــة متضــررة
بشــكل جزئــي أو كامــل ،وبالتالــي نقــدر أن قرابــة  3642أســرة فقــدت المــأوى لحقــب زمنيــة متفاوتــة؛ تبعـ ًا لحجــم الضــرر
ٍ
الــذي لحــق بالخيمــة ومحتوياتهــا ،وتبعـ ًا لســرعة االســتجابة اإلغاثيــة.
ونعتقد أن هناك عوامل ساهمت في زيادة نسبة المخيمات المتضررة من أبرزها:
•المواقــع التــي أنشــئت فيهــا كثيــر مــن المخيمــات غيــر مواتيــة لمقاومــة األمطــار ،وذلــك كونهــا أنشــئت علــى عجــل،
ِ
مــع تدفــق عشــرات آالف النازحيــن مــن مــدن ُ
شـرِّد مئــات اآلالف مــن أهلهــا مثــل معــرة النعمــان ،وخــان شــيخون،
الحظنــا وجــود بعــض المخيمــات فــي مناطــق ذات منســوب منخفــض أو علــى أراض منحــدرة؛ مــا يجعلهــا قريبــة
ٍ
مــن مجــرى الســيول.
•اكتظــاظ مناطــق شــمال غــرب ســوريا بالمخيمــات يجعــل مــن الصعوبــة الحصــول علــى موقــع قمة مرتفــع ،أو ذي
تربــة مناســبة إلنشــاء مخيــم ،ألن أغلــب هــذه المواقــع مشــغولة علــى مـ ِّر الســنوات الماضية.
•عــدم وجــود شــبكات صــرف صحــي لكثيــر مــن المخيمــات بســبب موقعهــا البعيد نســبي ًا عــن التجمعات الســكانية،
وســوء األرضيــة التــي ُ
شـيِّدَ عليهــا المخيــم ،ممــا يجعــل كلفــة إنشــاء شــبكة صــرف صحــي مرتفعة.
•الخيــام غيــر الهرميــة عرضــة بشــكل أكبــر للضــرر ،ألن ســقفها المســطح يعتبــر مثاليـ ًا لتجمــع ميــاه األمطــار؛ ممــا
يزيــد مــن فــرص انهيارهــا ،كمــا أنهــا أقــل مقاومــة للريــاح مــن الخيــام الهرميــة( .هــذا النــوع مــن الخيــام الــذي درج
النازحــون علــى تســميته بخيمــة الســفينة صمــم للرحــات الصيفيــة وغيــر صالــح إليــواء النازحيــن فتــرات طويلــة مــع
مواجهــة ظــروف جويــة ســيئة محتملــة).
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تناشــد الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان الــدول المانحــة والمنظمــات اإلغاثيــة العربيــة والدوليــة تقديــم منــح طارئــة
لتلبيــة االحتياجــات لألســر المشــردة فــي العــراء فــي أســرع وقــت ممكــن.
كما ندعو وسائل اإلعالم للتركيز على قضية المشردين قسري ًا المتضررين جراء العاصفة األخيرة.
لــم يعــد أحــد مــن مالييــن النازحيــن إلــى منازلهــم ،التي قد ال تبعد ســوى بضعة كيلو مترات؛ وذلك بســبب ســيطرة قوات
النظــام الســوري عليهــا ،وخوفهــم مــن االعتقــال والتعذيــب والتجنيــد ،وال بــدَّ مــن تســريع عمليــة االنتقــال السياســي
وفــق قــرار مجلــس األمــن رقــم  2254إلنهــاء األزمــة مــن جذورهــا ،وضمــان عودتهــم اآلمنــة والكريمــة إلــى منازلهــم.
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