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محتويات التقرير

أواًل :  األوضاع املعيشية واإلنسانية لسكان تدمر ونازحيها

ثانياً: مخيم الركبان للنازحين

ثالثًا:  اإلحصائيات وتشمل

-   حصيلة للضحايا واملعتقلين من املدنيين والعناصر التابعين لفصائل املعارضة املسلحة

-   نسب الدمار والغارات الجوية ومختلف أنواع القصف ىلع املدينة

-   الدمار باملنشآت والبنى التحتية وآثار املدينة
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أوالً:الوضع اإلنساني والمعيشي 

الناحية المعيشية اليومية

 تعيش املدينة ومن سيطرة التنظيم عليها يف يوم 11 / كانون األول / 2016، بال كهرباء وال اتصاالت وال أي خدمات
 من الناحية الطبية والتعليمية بعد هروب أغلب كوادر وموظفي تلك املؤسسات وقطع تلك الخدمات من قبل
 النظام قبل سيطرة التنظيم ىلع املدينةفيما عمل التنظيم وبمساعدة بعض املواطنين املدنيين من أهالي
الرئيسية الخطوط  بعض  وإصالح  صيانة  تم  كما  للمدينة،  الرئيسية  الساحات  الشوارع  تنظيف  ىلع   املدينة، 

لشبكة املياه يف املدينة
 كما يعمل التنظيم ىلع جلب صهاريج مياه ليتم توزيعها ىلع األهالي املتواجدين يف املدينةفيما بقي نحو
مدخل الواقعة يف  الفوارس”  “أبو  منطقة  مواطن يف   110 بنحو  السبل  وتقّطعت  منازلهم،  مواطن يف   40 
تلك يتجّمعون يف  املدنيين  وكان هؤالء  عام حمص،  الزراعية” ىلع طريق  “الدوة  ومنطقة  الغربي،   املدينة 
 املناطق بغية الهروب من املعارك التي جرت يف محيط املدينة واقتراب التنظيم منها، وتمكن عدد منهم من

الهروب والوصول  إلى مدينة حمص

 العدد التقديري للمدنيين املتواجدين يف املدينة يف الوقت الحالي، بما فيهم املعتقلين لدى تنظيم الدولة،
نحو 85 مواطن، أغلبهم من كبار السن والنساء واألطفال وعدد أخر من املوظفين واملدرسين

األمنية، واملتابعات  التحقيقات  بذريعة  املدينة،  يف  املتواجدين  املدنيين  من  األكبر  العدد  التنظيم   اعتقل 
 كونهم كانوا عادوا للمدينة بعد سيطرة النظام عليها سابقًا، وأجبر التنظيم عدد منهم ىلع إتباع دورات شرعية،

فيما تم اإلفراج عن عدد من كبار السن والنساء واألطفال

لدورات شرعية يف أن خضعوا  بعد  نساء، من سجونه  بينهم  18 مواطن  نحو  التنظيم مؤخرًا ىلع  أفرج   كما 
التنظيم ىلع املفرج عنهم بأن يبقوا ويتنقلوا يف املناطق التي  مناطق: )تدمر، السخنة، الطيبة(، واشترط 

يسيطر عليها

85
       

مواطن

تقطعت السبـل       110

مواطن

المتواجدين في المدينة
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الخدمات الطبية

 ال يوجد أي خدمات طبية وإشعافية رسمية يف املدينة بعد سيطرة التنظيم عليها، وتقتصر الخدمات الطبية
ىلع نقاط إسعافية متنقلة للتنظيم

الناحية التعليمية

ال يوجد أي مدارس أو منشآت تعليمية للمواطنين من اهالي املدينة، بعد سيطرة التنظيم عليها
 يعتمد نازحي املدينة يف الشمال السوري ومنذ نزوحهم منذ أكثر من عام ونصف، ىلع مدرسة يف منطقة
 حزانو بريف إدلب يقوم بإدارتها وتسيير العملية التعليمية فيها طاقم من أهالي مدينة تدمر، وتهتم بعدد كبير

من أطفال وطالب املدينة
األردنية، مدرستين قائم عليهما مدرسين من أهالي تدمر الحدود  للنازحين ىلع  الركبان   ويتواجد يف مخيم 

.هناك، وتحتوي املدرستان ىلع عدد كبير من األطفال يف املراحل التعليمية االبتدائية

المؤسسات الخدمية للمواطنين

 تقتصر  الخدمات للمواطنين، بتنظيف الشوارع والساحات العامة، وإصالحات مؤقتة يف شبكات املياه الرئيسية
يف املدينة

تقرير صادر من مكتب التوثيق في مدينة تدمر
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ثانيا ً: مخيم الركبان للنازحين 

الناحية المعيشية اليومية

 تستمر املعاناة اإلنسانية واملعيشية لنازحي مدينة تدمر يف مخيم الركبان ىلع الحدود األردنية-السورية، يف
تابعة لفصائل مسلحة داخل املخيم العشوائية وانعدام األمن يف املخيم، نتيجة تواجد عناصر  األوضاع   ظل 
 ووجود مقرات لها يف محيط املخيم، واقتصار عمليات توزيع املساعدات ىلع مسئولي تلك الفصائل أو ىلع

.أشخاص مدنيين ينتمون إليهم، األمر الذي يزيد العشوائية والتسلط والفساد يف املخيم

 وتزداد املخاوف لدى قاطني املخيم، من استمرار التفجيرات ووقوع ضحايا مدنيين يف ظل تواجد فصائل مسلحة
.وعناصر لها يف املخيم ومحيطه، وتواجد خاليا تابعة لتنظيم الدولة أيضًا

اآلبار وصهاريج للشرب، وتقتصر املياه املوجودة هناك ىلع مياه  الصالحة   كما تستمر معاناة عدم توفر املياه 
.املياه التي تقدمها الحكومة األردنية

مخيم الركبان

الخدمات الطبية

 اليزال املخيم يعاني وبشكل مستمر ومتسارع من انعدام للخدمات الطبية واإلسعافية، وباألخص حاالت األمراض
 التي يعانيها األطفال والحوامل نتيجة الظروف القاسية التي تحيط باملخيم ونازحيه، حيث اليتواجد سوى نقطة
 طبية رسمية واحدة تتموضع بالقرب من الساتر األردني والذي يبعد مسافة كبيرة عن مكان تواجد األهالي، كما
 تتزايد الحاالت الطبية التي تحتاج لعمليات جراحية وعناية طبية خاصة يف مستشفيات ومراكز صحية متخصصة

التتواجد يف املخيم ومحيطه
 ويعاني املخيم ومنذ تجمع النازحين فيه، من عدم وجود كوادر طبية متخصصة، ويقتصر التواجد الطبي هناك

ىلع بعض املمرضين واملمرضات والقابالت
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 ً: اإلحصائيات 
ً
ثالثا

 الشهـــداء خالل هذا الشهر

 تم توثيق مقتل طفل كان يف عداد املفقودين بعد سيطرة التنظيم ىلع املدينة، حيث تبين أنه قتل باملجزرة
 التي ارتكبها جيش النظام بالقرب من منطقة “أبو الفوارس” يف مدخل املدينة الغربي والتي سقط ضحيتها 4

.سيدات وطفلة من أهالي املدينة، ليرتفع عدد شهداء تلك املجزرة إلى 6 أشخاص
 كما قضت شابة من نازحي تدمر يف إحدى مناطق وادي بردى بريف دمشق نتيجة قصف لطيران النظام، وقضى
 شخصان من عشيرة العمور نتيجة انفجار لغم بسيارتهم بالقرب من منطقة املقالع يف محيط تدمر، وقضى
إعدام بعملية  اآلن  حتى  الهوية  مجهولي  أشخاص   4 وقضى  الرقة،  مدينة  ىلع  جوي  بقصف  وشاب   طفلة 
املسلحة املعارضة  فصائل  من  شاب  وقضى  للمدينة،  الروماني  املسرح  يف  الدولة  تنظيم  قبل  من   جماعي 
باالشتباكات ضد تنظيم الدولة بريف حلب، وقضى 9 أشخاص بينهم 7 مدنيين بانفجار سيارة مفخخة يف “مخيم

الركبان” للنازحين ىلع الحدود األردنية-السورية

 كما أعدم تنظيم الدولة يف مدينة الرقة، مدنيان بتهمة “السرقة والنهب”، وهما من البدو من منطقة الدوة
 بريف تدمر، كما قتل راعي غنم برصاص طائش إثر اشتباكات بين تنظيم الدولة وفصائل املعارضة املسلحة يف
 يف منطقة التنف القريبة من مخيم الركبان، وقتل مدني برصاص طائش مجهول املصدر أثناء توزيع مساعدات

يف مخيم الركبان

التصنيف حسب طريقة االستشهاد

التصنيف حسب الفئة

6

13

3 2

أثناء االشتباكات والقصف
يف محيط املدينة

تفجير وألغام واشتباكات -قصف من الطيران الحربي
 مجهولة املصدر

 إعدام ميداني ىلع يد -
 تنظيم الدولة

21
17

2 3
1

مدنيون رجال نساء أطفال فصائل
 مسلحة 
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التصنيف حسب جهة القتل

التصنيف حسب مكان االستشهاد

 جيش النظام وامليليشيات 
 املوالية له

تفجيرات وألغام مجهولةطيران مجهول )تنظيم الدولة ( داعش
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 المعتقلين

12 11
4

ذكور اناث أطفال النظام

 استطاع املكتب توثيق اعتقال 4 مدنيين يف مدينة حمص من قبل األفرع األمنية التابعة للنظام السوري
خالل هذا الشهر

اليزال تنظيم داعش يعتقل نحو 45 مواطن مدني منذ سيطرته ىلع املدينة
أفرج تنظيم الدولة عن 23 مدني من املعتقلين لديه من أهالي املدينة بعد سيطرته عليها

داعش

45
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نسب الدمار والغارات الجوية على المدينة

 نّفذ الطيران الحربي الروسي والسوري نحو 12 غارة جوية ىلع أحياء املدينة, فيما نّفذ الطيران نفسه نحو 22
غارة جوية ىلع محيط املدينة ومناطق حقول النفط والغاز ىلع أطراف املدينة

األحياء يف  املدمرة  املنازل  وتركزت  املدينة,  يف  منازل   6 نحو  كامل،  شبه  بشكل  الطيران  غارات   دمرت 
الشمالية والغربية ومنطقة الفيالت وحي املتقاعدين
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الدمار بالمنشآت والبنى التحتية وآثار المدينة

 دّمر تنظيم الدولة بشكل شبه كامل، شركة حيان للغاز والواقعة شمالي غربي املدينة، بعد أن تم تفخيخها
ونسفها

دّمر تنظيم الدولة بشكل شبه كامل، التترابيل األثري )التترابيلون( يف املنطقة األثرية بتدمر، بعد تفخيخه
.ونسفه

.دّمر تنظيم الدولة بشكل شبه كامل، الواجهة الداخلية للمسرح الروماني يف املنطقة األثرية بتدمر
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