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قرير تال. 2017 يوليو/تموز 31وحتى  1من  الفترة ويغطي. كامل المجموعة عبر القطاعيةبالتعاون مع المتحدة لتنسيق الشؤون االنسانية )أوتشا(  مممكتب األ لتقريرهذا اأعد 

 أو نحو ذلك. أغسطس/آب 24في سيصدر  قادمال

 

 األحداث أهم
 نزحوا منذ شخصاً  224,250يقدر بأن نحو و ؛ب القتال العنيف والضربات الجويةاستمرت عمليات النزوح من محافظة الرقة وداخلها بسب

 حزيران/يونيو. 1منذ  45,486، بما في ذلك أبريلنيسان/ 1

  نسمة ال يزالون داخل مدينة الرقة، وسط قتال عنيف بين تنظيم الدولة اإلسالمية وقوات سورية الديمقراطية. 25،000يقدر بأن نحو 

 سالمية جنوب محافظة الرقة ما نجم عنه نزوح نحو استمرت الحكومة السورية والقوات الحليفة لها باالصطدام بقوات تنظيم الدولة اإل

 مدني من ناحية معدان. 5,000

  تبقى حماية المدنيين مصدراً للقلق العميق. ال يزال المدنيون عالقين بسبب القتال المستمر في المناطق الحضرية، حيث يذكر أن تنظيم

 قة.الدولة اإلسالمية يمنع المدنيين الذين يحاولون الفرار من المنط

 

23,220    
شخصاً نزحوا في 

 31-1الفترة 

 تموز/يوليو

  

  

263,493  
شخصاً تم الوصول 

إليهم بالمساعدات 

   الغذائية في تموز/يوليو
177,000 

طفل تحت سن 

الخامسة تم تلقيحهم 

ضد شلل األطفال في دير الزور، 

بالمئة من التغطية  79ما يمثل 

  اإلدارية

2,500   
 

 

مجموعة من المواد 

غير الغذائية تم 

توزيعها واستفاد 

منها أكثر من 

شخص في  12,000

مختلف مواقع 

   النازحين

 لوضعا عن ةعام لمحة

 محافظة الرقة

في المواد الغذائية واألدوية، تأثر بها ما يصل إلى ال يزال الوضع في الرقة شديد السوء؛ فقد نجم عن استمرار العمليات العسكرية نقص حاد 

يسكنون المدينة. يواجه السكان تهديدات يومية لسالمتهم بسبب األعمال القتالية المستمرة. يعتمد معظم السكان على  زالوامدني ال  25,000

الوطني كان  المواد الغذائية التي خزنوها واحتفظوا بها للبقاء على قيد الحياة. فيما يتعلق بالخدمات الصحية، فإن جناحاً واحداً فقط في المستشفى

ً عن العمل. يذكر أنه نجم عن  3دمرت ضربة جوية في  .تموز/يوليو 31في  ال يزال يعمل آب/أغسطس المستشفى الوطني ما أوقفه تماما

ممرضات وجرح طبيب. هناك نقاط رعاية غير رسمية في أجزاء أخرى من المدينة، لكن الموجودين فيها عادة هم من  ستالهجوم مقتل 

المواد الطبية األساسية وحسب. وال يزال الوصول إلى المياه اآلمنة حاجة ملحة، حيث إن توافر سوى  ديهميس لالعاملين في القطاع الطبي ول

 الرقة.مدينة ديم المياه كان ال يزال يشكل فجوة رئيسية في المواقع المختلفة في محافظة الرقة، وخصوصاً في قوت

الوضع اإلنساني في مدينة الرقة. وتتمثل النتائج الرئيسية للتقييم فيما ثالث تقييم سريع لمراقبة ( REACH)تموز/يوليو، نشرت ريتش  28في 

 يلي:

 14  من أحياء الرقة البالغ عددها ً تم التخلي عنها بشكل كامل أو جزئي. شهدت هذه األحياء، التي يقع معظمها على الحافتين  24حيا

 المناطق األسهل لمغادرة المدينة.الشرقية والغربية للمدينة، قتاالً عنيفاً، لكنها تمثل أيضاً 

  يذكر أن قوات سورية الديمقراطية سهلت بشكل عام حركة المدنيين من المدينة، في حين ذكر أن تنظيم الدولة اإلسالمية سعى لتركيز

 المدنيين الذين ال زالوا تحت سيطرته في مركز المدينة.

 دة لسالمتهم، بما في ذلك من الضربات الجوية، والرصاص غير المباشر، يواجه السكان الذين ال يزالون في المدينة تهديدات متزاي

 والمتفجرات محلية الصنع، واأللغام ونيران القناصة.

  لقد بلغ الوصول إلى األغذية واألسواق درجة حرجة من التدني، حيث بات السكان يعتمدون بشكل كبير على األغذية التي كانوا قد

 ة. يوجد الحد األدنى من الغذاء الذي يمكن شراؤه من التجار والمهربين بأسعار شديدة االرتفاع.خزنوها للبقاء على قيد الحيا

 إمكان الوصول إلى المياه محدود للغاية، حيث تشير التقارير األولية إلى أنه ما من أحد لديه ما يكفي من المياه لتغطية احتياجاته. لم يعد ب

 هر الفرات بسبب تغير خطوط الصراع وهو ما يجعلهم يعتمدون على اآلبار التي تم حفرها مؤخراً.أغلبية السكان الوصول إلى المياه من ن

  يذكر أن األضرار التي تعرضت لها مراكز اإليواء ازدادت بشكل كبير في األسابيع األخيرة بموازاة زيادة في الضربات الجوية والنيران

 غير المباشرة. 
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 ساعات يومياً، رغم أنه يذكر  6-2لمناطق التي ال يزال فيها سكان، فإن المولدات توفر الكهرباء لمدة الكهرباء مقطوعة بشكل كامل. في ا

 أن توافر التيار غير مستقر.

  الوصول إلى الرعاية الصحية محدود للغاية. هناك نقاط رعاية غير رسمية في أجزاء أخرى من المدينة، عادة من خالل العيادات

 لكن هذه العيادات ال يوجد فيها مختصين طبيين وتتوافر فيها األدوية األكثر أساسية وحسب.الموجودة في المنازل، 

 .يذكر أن العديد من أولئك الذين هربوا من المدينة يأملون بالعودة عندما تسمح الظروف بذلك 

ألحياء الشرقية والغربية لمدينة الرقة. منذ بدء الوضع اإلنساني بالعمليات العسكرية المستمرة، مع تقدم قوات سورية الديمقراطية على ا يتأثر

حزيران/يونيو، نجم عن االشتباكات العنيفة، والقصف، والضربات الجوية سقوط عدد كبير من الضحايا  6الهجوم في مدينة الرقة في 

تنظيم الدولة اإلسالمية خالل الفترة  والجرحى المدنيين. استمرت قوات سورية الديمقراطية باالستيالء على األحياء في مدينة الرقة من قوات

تموز/يوليو، كانت قوات سورية الديمقراطية قد حققت  31التي يغطيها التقرير، مع تقدمها على الجانبين الغربي والجنوبي لمدينة الرقة. بحلول 

تقارير لم يتم التحقق من صحتها إلى أن ما بين  تموز/يوليو، تشير 31المزيد من التقدم في األحياء المركزية والجنوبية في مدينة الرقة. وبحلول 

 % من مدينة الرقة باتت تخضع لسيطرة قوات سورية الديمقراطية.50إلى  45

وب طوال الفترة التي يغطيها التقرير، استمرت الحكومة السورية والقوات المتحالفة معها باالشتباك مع قوات تنظيم الدولة اإلسالمية في جن

ً كبيراً في المناطق الواقعة بين ناحيتي  محافظة الرقة. في الريف الجنوبي والشرقي لمحافظة الرقة، حققت القوات الحكومية السورية تقدما

أسرة من الريف الشرقي. ذكر أن مدنيين غرقوا أثناء محاولتهم استخدام النهر من الضفتين  700السبخة ومعدان، ما نجم عنه نزوح نحو 

أطفال غرقوا في  ثالثةتموز/يوليو، ذكرت وسائل اإلعالم المحلية أن  25ضفة الشمالية لنهر الفرات كممر للهرب. في الجنوبية والشرقية إلى ال

 نهر الفرات بعد انقالب القارب الذي كان يحملهم. 

أسرة إلى  200أسرة إلى منطقة الكرامة ونحو  500وذكر حدوث نزوح من المنطقة الواقعة إلى الشمال من نهر الفرات حيث وصلت 

المنصورة في الريف الغربي. ذكر أن القوات الحكومية السورية والقوات الحليفة لها صادرت ممتلكات مدنيين كانوا يحاولون الوصول إلى 

المنصورة من معدان. كما ذكر أن قوات سورية الديمقراطية صادرت ممتلكات مدنيين في الريفين الشرقي والغربي لمحافظة الرقة. زد على 

لك أنه تمت مالحظة حدوث عمليات نزوح كبيرة من الريف الشرقي للرقة، بشكل أساسي نحو المناطق التي تسيطر عليها قوات سورية ذ

 الديمقراطية.

مع استمرار العمليات العسكرية في مدينة الرقة، من المرجح استمرار االشتباكات، والقصف والضربات الجوية، ما سينجم عنه سقوط المزيد 

حدة أن تموز/يوليو، ذكر مكتب المفوض السامي لحقوق االنسان في األمم المت 16لضحايا المدنيين ونزوح أعداد أخرى من السكان. في من ا

أطفال، قتلوا بسبب الضربات الجوية على مدينة الرقة. وفي اليوم نفسه، ذكرت مصادر إعالمية محلية أن  تسعةن وتامدنياً، بمن فيهم امرأ 11

تموز/يوليو، ذكر  17متفجرات محلية الصنع. في ونية، بسبب بقايا متفجرة للحرب/ال، األول في بلدة المنصورة والثاني في قرية القطمدنيين قت

أن الضربات الجوية على قرية غانم العلي أصابت مدرسة ابتدائية. إضافة إلى ذلك، يزعم أن الضربات الجوية أصابت مسجداً في المنطقة 

نجم عنها  ةتموز/يوليو في منطقتي الجويزات والشريد 18كبيرة به. ذكرت وسائل اإلعالم المحلية أن الضربات الجوية في  وألحقت أضراراً 

تموز/يوليو، ذكر مكتب مفوض األمم المتحدة السامي لحقوق اإلنسان أن  19نساء. في  خمسأطفال و أربعةشخصاً، بمن فيهم  19مقتل 

شخصاً قتلوا وجرح  48مدنيين، بمن فيهم طفلين وامرأة. ويذكر أن ما مجمله  تسعةكنية في مدينة الرقة قتلت الضربات الجوية في األحياء الس

تموز/يوليو نتيجة القصف المدفعي والجوي على المناطق السكنية، بما في ذلك منطقة سوق الهال. تتم عملية  27آخرون في مدينة الرقة في  40

واألنقاض، إضافة إلى تقديم بعض الدعم في مجال الرعاية بعد الصدمة أو التعاقد لتقديمه من قبل التحالف  متفجراتإزالة التلوث بمخاطر ال

 الدولي.

 محافظة دير الزور

وتنظيم الدولة  ، من جهة،خالل الفترة التي يغطيها التقرير، دارت اشتباكات متجددة بين القوات الحكومية السورية والقوات المتحالفة معها

في مناطق في مدينة دير الزور واألحياء المحيطة بها. كما ذكر حدوث زيادة في الضربات الجوية التي يشنها ، من جهة أخرى اإلسالمية

ال، ومن قرى التحالف الدولي، ما نجم عنها زيادة في حركة النزوح. تشير التقارير األولية إلى أن مئات األسر نزحت من مدينة الميادين، البوكم

وبلدات في منطقة شامية جنوب نهر الفرات وغربه نحو مناطق أخرى في سورية. ال تزال حركات النزوح تنطوي على مخاطرة؛ حيث ظهرت 

ر أن عليهم النار وقتلوا أثناء محاولتهم الهرب من المناطق التي يسيطر عليها تنظيم الدولة اإلسالمية. كما ذك تتقارير تفيد بأن نازحين أطلق

 قوات سورية الديمقراطية تجند الشباب في صفوفها.

ي ضد ال يزال ينجم عن االشتباكات المتقطعة والضربات الجوية، سواء من قبل القوات الحكومية السورية والقوات الحليفة لها أو التحالف الدول

يوليو، ذكر أن الضربات الجوية على قرية عياش في الريف تموز/ 17تنظيم الدولة اإلسالمية، سقوط أعداد متزايدة من الضحايا المدنيين. في 

شخصاً من أسرتين. وفي اليوم نفسه، أصابت الضربات الجوية على مدينة أبو حمام مدرسة األمين. وذكر  15الغربي لدير الزور أدت إلى مقتل 

 أن الضربات الجوية على قرية الصبحة في ريف دير الزور الشرقي ألحقت ضرراً بمسجد.

شخص صعباً للغاية. يواجه المدنيون أسعاراً مرتفعة للمواد  93,500ي األجزاء المحاصرة من مدينة دير الزور، ال يزال الوضع اإلنساني لـ ف

ولة الغذائية األساسية، إضافة إلى عدم إمكانية الوصول إلى الخدمات األساسية، خصوصاً الرعاية الطبية، بسبب الحصار الذي يفرضه تنظيم الد

أضعاف أسعار نفس السلع في مناطق محافظة  ثمانيةاإلسالمية. وتشير التقارير الميدانية إلى أن األسعار في مدينة دير الزور وصلت اآلن إلى 

المية تموز/يوليو، ذكر أن تنظيم الدولة اإلس 23دير الزور التي يسيطر عليها تنظيم الدولة اإلسالمية، هذا إذا كانت متوافرة على اإلطالق. في 

بقى من مياه فرع قطع فرع نهر الفرات عن األحياء الشرقية المحاصرة من مدينة دير الزور. وقد لجأ سكان مدينة دير الزور إلى شرب ما ت

 غير صالحة لالستهالك، ما يعرضهم لخطر اإلصابة باألمراض التي تحملها المياه. النهر الراكدة، 

، حيث أوصل ما 2016 أبريلعملية إسقاط جوي للمساعدات منذ نيسان/ 289ة العالمي قد أكمل آب/أغسطس، كان برنامج األغذي 2مع حلول 

الشأن اإلنساني في طن متري من السلع الغذائية المتنوعة وغيرها من المواد الضرورية للحياة نيابة عن الجهات األخرى العاملة  5,612يقارب 

 ومن خالل إسقاط هذه المواد من ارتفاعات عالية.
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 لنزوحااتجاهات  
شخصاً،  45,486حزيران/يونيو إلى  1لقد وصل العدد اإلجمالي للنازحين من الرقة، والذين تتبعتهم مجموعة إدارة وتنسيق المخيمات منذ 

الهجوم على الرقة في العديد منهم نزحوا عدة مرات. وحتى تاريخه، بلغ العدد اإلجمالي لألشخاص المهجرين داخلياً والذين تم تتبعهم منذ بداية 

. ال يزال مجتمع العاملين في الشأن اإلنساني يعبر أبريلنيسان/ 1منذ  215,678أشخاص، بمن فيهم  253,207، 2016تشرين الثاني/نوفمبر 

االشتباكات  إلى ترحيل النازحين إلى مناطق آمنة قريبة من منازلهم. ال تزالالسلطات المحلية المعنية عن المخاوف بشأن الحماية ويدعو 

شمال شرق سورية تؤدي إلى نزوح شرائح واسعة من السكان، ويتم توفير المأوى للنازحين من الرقة ودير الزور  نحاءالمستمرة في سائر أ

داد ومسكنة )جنوب منبج في محافظة حلب( في عدد من المخيمات األخرى في محافظتي الرقة والحسكة. ال يزال الوضع متقلباً وبالتالي فإن أع

 النازحين تتفاوت من يوم إلى آخر. 

 فيما يلي تحديث للمواقع الرئيسية للنازحين:

 كم جنوب مدينة الحسكة( 30) مخيم العريشة )البحيرة( المؤقت

. يشكل المخيم نقطة إقامة مؤقتة للنازحين الهاربين من دير الزور نازح 4,000-3,500يستضيف موقع العريشة )البحيرة( اآلن ما يقدر بـ 

مكتب والرقة وجنوب الحسكة إلى القامشلي، وحلب ومحافظات أخرى. في تموز/يوليو، أجرت بعثة لألمم المتحدة )برنامج األغذية العالمي، 

مفوضية األمم المتحدة السامية لشؤون الالجئين، المنظمة الدولية  ، منظمة الصحة العالمية، اليونيسيف،األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية

ً للمخيم. وذكر وجود أوضاع إنسانية متردية نظراً لعدم كفاية االستجابة المقدمة حالياً. بدأ  لقد للهجرة، صندوق األمم المتحدة للسكان( تقييما

 من مياه الشرب يومياً. ليتر 60,000يونيسيف تقدم زال المكان استحمام. وال ت 48طوارئ ومرحاض  100العمل في تركيب 

متحدة تقدم منظمة الصحة العالمية الدعم للمنظمات غير الحكومية الوطنية لتشغيل فرق طبية متنقلة؛ كما يغطي الفريق المتنقل لصندوق األمم ال

اخلية، وطبيب أطفال، وقابلة، وممرضتين، ومعالج للسكان المخيم. يتكون الفريق الطبي المتنقل لجمعية سورية اليمامة من طبيب أمراض د

 نفسي، ومساعد إداري، وسائق. يتكون الفريق الطبي المتنقل للكنيسة الكاثوليكية السورية ومار آسيا من طبيب أمراض داخلية، وطبيب أمراض

ً سي وسائق. تستمر الزيارة نسائية، وطبيب أطفال، وممرضتين، ومشرف، ومساعد إداري، ومعالج نف ً لالحتياجات  أربعوسطيا ساعات طبقا

حاالت وفاة في المخيم نتيجة التجفاف. ستقيم منظمة الصحة العالمية مركزاً صحياً ثابتاً. وإلى أن يتم  ستوتوافر األدوية. ذكرت الفرق الطبية 

 خيمة لهذا الغرض(، يتم توزيع األدوية تركيب هذا المركز الصحي الثابت )لقد خصصت مفوضية األمم المتحدة السامية لشؤون الالجئين أصالً 

ً بعد أخذ االستشارات الضرورية وكتابة الوصفات الالزمة. ويتم تحديث قائمة األدوي ة فقط من خالل الفرق الطبية المتنقلة الموجودة حاليا

ط. لقد قدمت الفرق الطبية المتنقلة أكثر من حالة وتقديم الدعم لها من قبل منظمة الصحة العالمية، وسيستمر هذا النشا 16باستمرار. تمت إحالة 

 رداً حتى اآلن. أجل اإلحاالت العاجلة، ولم تتلق طلب إلدارة المخيم من 100

 المؤقت طويحينةمخيم ال

شخص( من محافظة ريف حلب، ومدينة الرقة، وريف حماه، ومحافظة دير الزور.  2,100أسرة ) 350حالياً نحو  طويحينةيستضيف مخيم ال

أيام تقريباً؛ إال أن بعض األسر أقامت في المخيم لمدة أسبوعين. ال يزال سكان المخيم يستهلكون مياه  ثمانيةلمدة  طويحينةتقيم األسر في مخيم ال

ن يوم إلى آخر بسبب التنقل المستمر والمنتظم للنازحين. خالل الفترة التي يغطيها تفاوت أعداد األسر متشرب غير آمنة من نهر الفرات. 

 أسرة إضافية ال تزال دون مأوى. 70خيمة، تقيم في كل منها أكثر من أسرة. إال أن التقارير األولية تشير إلى أن  200التقرير، تم تركيب 

 مخيم الحمرات المؤقت

شخص آخرين إلى القرية  5,000نازح عادوا من مخيم الحمرات إلى قرية الحمرات، في حين تتوقع عودة  14,000تشير التقارير إلى أن نحو 

 من مناطق أخرى. 

 مخيم الكرامة المؤقت

شخصاً( من مدينة الرقة والقرى المحيطة بها. األغلبية الساحقة من النازحين أتوا  16,759أسرة ) 3,350يستضيف مخيم الكرامة حالياً نحو 

كم جنوب المخيم، في حين أن أقلية نزحت من مدينة الرقة ومن ريف حلب. قامت منظمة غير حكومية  8دينة الكرامة الواقعة على بعد من م

خزاناً إضافياً. يتم توفير المياه من قبل اليونيسيف من خالل متعاقد خاص من قناة  25خزان مياه وتخطط اليونيسيف لتقديم  52دولية بتركيب 

لكن المياه تبقى غير كافية لتغطية االحتياجات. هناك حاجة لتركيب مراحيض إضافية لتحسين ظروف الصرف الصحي. هناك  ري قريبة،

 مركز صحي، لكنه ال يعمل بسبب االفتقار إلى العاملين المختصين، والرواتب واألدوية. ترسل الحاالت الطارئة إلى مستشفى الحسكة. المواد

ناحية تل أبيض. لقد تم توزيع الحصص الغذائية، لكن التقارير تشير إلى أنها لم في ، واألسعار شبيهة بتلك الموجودة وقالغذائية متوافرة في الس

ات تكن كافية لتغطية حاجة المقيمين في المخيم. تقدم الفرق المتنقلة التابعة لمنظمة الصحة العالمية وصندوق األمم المتحدة للسكان الخدم

 الصحية.

 يسىمخيم عين ع

( تفضل البقاء في المخيم %85شخصاً(. طبقاً لتقييم غير رسمي، فإن أغلبية األسر ) 7,668) 12,226يستضيف مخيم عين عيسى حالياً نحو 

مة لمنظ حتى انتهاء الهجوم على الرقة. معظم األسر في المخيم ضعيفة للغاية ولديها فرص اقتصادية محدودة. تقدم الفرق الطبية المتنقلة التابعة

 الصحة العالمية وصندوق األمم المتحدة للسكان الخدمات الصحية.
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 الوصول

، 15شاحنات )مفوضية األمم المتحدة السامية لشؤون الالجئين  110في تموز/يونيو تمكنت وكاالت األمم المتحدة من نقل المواد اإلنسانية على 

من حلب إلى مدينة القامشلي )كما تتبعتها  (. على ثالث دفعات براً 4، منظمة الصحة العالمية 84، برنامج األغذية العالمي 5اليونيسيف 

المجموعة اللوجستية(. أوصلت هذه الشاحنات األغذية، والمواد الضرورية لإليواء والمواد غير الغذائية، إضافة إلى مجموعات المواد 

ت األمم المتحدة ذات الصلة ومن ثم تم الضرورية للحياة المقدمة من قبل شركاء األمم المتحدة. تم استالم السلع بالشكل المالئم من قبل وكاال

 تخزينها في المستودعات التابعة للمجموعات العاملة في مدينة القامشلي قبل توزيعها.

في حين أن الوصول من المناطق التي تسيطر عليها القوات الحكومية السورية تحسن بشكل كبير، فإن المساعدة المنقذة للحياة والمتعلقة 

العراق مغلقاً ما يمنع وصول مساعدات األمم  عية. وال يزال معبر اليعربية مالصدمة ال تزال تقيدها القوات الحكومية السوربالرعاية في حاالت 

 .المتحدة عبر الحدود من العراق. وال تزال المساعدات عبر الحدود من تركيا مقيدة

 
 االستجابة اإلنسانية

 الحماية

 االحتياجاتالوضع/

د مع استمرار الهجوم في مدينة الرقة، فإن النازحين الذين تمكنوا من الهرب ال زالوا يثيرون مخاوف كبيرة بشأن الحماية ويعانون من تقيي

ل الوصول إلى الخدمات األساسية في المدينة. يذكر أن قيوداً شديدة فرضها تنظيم الدولة اإلسالمية تمنع المدنيين من مغادرة المنطقة، مث

قناصة واتخاذ اجراءات عقابية )مثل حرق ممتلكاتهم، وسياراتهم بشكل خاص(. ينزع النازحون لترك معظم أفراد أسرتهم الضعفاء تخدام الاس

 وراءهم، مثل كبار السن واألشخاص ذوي القدرة المحدودة على الحركة.
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شخص يومياً( والقرى الواقعة  100-50عيسى )وصول نحو  خالل شهر تموز من مدينة الرقة باتجاه موقع عين يةتسجيل تحركات سكانتم لقد 

شرين، والراشدية وكبش. يذكر أن شريحة مهمة من النازحين الجدد توجهت إلى تلك تإلى شمال محافظة الرقة، خصوصاً حزيمة، ومزرعة 

نازحة في كل موقع( نظراً ألن االنتقال إلى هناك ال يتطلب رعاية من السلطات المحلية. ال تزال النساء واألطفال أسرة  750و 600القرى )بين 

عاماً في عين عيسى، في  40-18% من الواصلين الجدد هم من الرجال في سن 4يشكلون العدد األكبر في تحركات النازحين، حيث يقدر أن 

تها في مواقع أخرى مثل البحيرة ورجم الصليبي. رغم ذلك، لوحظ في عين عيسى انخفاض في أعداد حين أن اتجاهات مشابهة تتم مالحظ

ن الرحلة إلى محافظة الحسكة إالواصلين الجدد من النازحين القادمين من محافظة دير الزور على مدى الفترة التي يغطيها التقرير، حيث 

وصف بأنها أبسط وأقل تكلفة. يذكر أن النازحين السوريين يتعرضون لعمليات مسح )موقعي البحيرة ورجم الصليبي على سبيل المثال( ت

 وتحقق من هوياتهم في رجم الصليبي أكثر من الالجئين العراقيين قبل نقلهم إلى مخيم الهول.

رية سيطر عليها قوات سوويذكر أن النازحين الذين يقدمون وثائق هوية صادرة في محافظة الرقة يمنعون من دخول عدد من المدن التي ت

س العين( ولذلك يجبرون على التوجه إلى مواقع ال يحتاجون الكفالة فيها. ونتيجة للقيود ابيض، وعين العرب ورأالديمقراطية )مثل منبج، وتل 

والً محدوداً للخدمات )مثل على الحركة، فإن القرى الواردة أعاله والواقعة إلى شمال محافظة الرقة توصف حالياً بأنها مزدحمة جداً وتوفر وص

 ندرة مياه الشرب اآلمنة(.

رغم صدور بيان رسمي واحد على األقل من السلطات المحلية حول الموضوع، فإن إجراءات الكفالة والتحقق من الهويات ال تزال تفتقر إلى 

راءات التي تسمح للنازحين بالخروج، فإن قواعد الشفافية، والوضوح والثبات. في حين يبدو أن جهوداً بذلت في موقع عين عيسى لتوحيد اإلج

ا يذكر مختلفة ال تزال موجودة فيما يتعلق بالكفالة. إن تطبيق هذا اإلجراء يثير على نحو متزايد سؤاالً حول خطط محتملة للتهريب والفساد. كم

 المحافظة من قبل السلطات المحلية.أن النازحين الذين كانوا يقطنون محافظة الحسكة يمنعون، على ما يزعم، من العودة إلى 

حدد العاملون في مجال الحماية عدة مخاوف تتصل بالحماية داخل المجتمعات المحلية ومجتمعات النازحين. توصف عمالة األطفال بأنها 

ى المنطقة. تشير شائعة؛ وتم اإلبالغ عن عدة حاالت لتجنيد األطفال في شمال محافظة الرقة منذ سيطرت قوات سورية الديمقراطية عل

خضع جميع النازحين الجدد إلى محافظة الحسكة لـ "التجنيد اإلجباري". حتى اآلن، يالمعلومات الحالية إلى تغير حدث مؤخراً في المتطلبات 

ل الفترة ليس هناك حاالت معروفة عن حدوث التجنيد داخل مواقع النازحين. كما تم التعرف على حاالت ألطفال غير مصحوبين ببالغين خال

ن لالنفصال. كما تشكل حاالت الزواج المبكر مصدراً للقلق، ان الرئيسيافر إلى الخارج والوفاة هما السببالتي يغطيها التقرير، حيث يذكر أن الس

 بوصفها استراتيجية تكيف سلبية لتقليل المخاطر المرتبطة بالنزوح.

التي يعاني منها النازحون وأولئك الذين ظلوا في مناطقهم مصدراً رئيسياً للقلق. يذكر  االجتماعية والصدمة النفسية –تشكل االحتياجات النفسية 

ب على نحو متزايد أن الصدمات التي تؤثر في الفتيان، والفتيات، والرجال والنساء تتفاقم بسبب تجربة الهروب من هذه المناطق والوضع الصع

من الهويات والكفالة. وقد أشار العاملون في مجال الحماية في المنطقة إلى أن النازحين خصوصاً فيما يتعلق بعمليات التحقق  –في المخيمات 

والمجتمعات المحلية على حد سواء تعاني من احتياجات صحة عقلية تتعلق بالتعرض للصراع والنزوح، والحظوا زيادة في استخدام المخدرات 

 في أوساط الشباب )الكبتاغون على سبيل المثال(.

 ابةاالستج

لقد استمرت وكاالت األمم المتحدة بتعزيز وجودها الراهن في المواقع الرئيسية )عين عيسى، مبروكة( وفي المناطق المحيطة بتل أبيض، 

مراكز لحماية  خمسةورأس العين، في الوقت الذي تعمل فيه من خالل الشركاء المحليين للوصول إلى مواقع أبعد. وقد أسس شركاء اليونيسيف 

ية؛ وتقدم ثالثة رنقطان(، وناحية الجاألاألطفال في مخيم مبروكة، ناحية تل أبيض، وناحية سلوك، وناحية عين عيسى، ومخيم عين عيسى )

مت هذه الفرق ية. على مدى الفترة التي يغطيها التقرير، قدنة والقرى التابعة لتل أبيض والجرفرق متنقلة الدعم في عين عيسى، والمناطق الريفي

طفل، ومراهق وأم نزحوا من الرقة من خالل تقديم الدعم النفسي واالجتماعي وجلسات التوعية حول القضايا المتعلقة  2,600الدعم لنحو 

مجال ألحد عشر عامالً في التدريب األبوة. عالوة على ذلك، قدم بحماية األطفال، والتوعية بمخاطر األلغام، إضافة إلى مهارات األمومة و

على الجبهات حول إدارة الحاالت والتوعية بمخاطر األلغام، بشكل يغطي المواقع المذكورة يعملون المساعدات في منظمات غير حكومية 

 أعاله.

ى أسرة، إضافة إل 21تقييماً للمجتمعات المحلية وقامت بزيارة  15حدى الجهات الشريكة في مجال الحماية ما مجمله إفي تموز/يوليو، أجرت 

امرأة ورجل وفتى وفتاة في المواقع المؤقتة وخارجها في  398تقديم الدعم النفسي واالجتماعي وفي مجال الصحة العقلية وقيمت احتياجات 

ً من المجتمعات المحلية، و 119عين عيسى، والرقة وتل أبيض ) ً و 237شخصا ً سوريا ً عراقياً(. ونتيجة لهذه التقييمات، تم  14نازحا الجئا

تقارير فيما يتعلق بالحماية لتحديد العوائق الراهنة أمام الخدمات والموارد، وتوفير المشورة لالستجابة اإلنسانية وإجراء عدد من  خمسة إصدار

 اإلحاالت.

أن تم إجراء تقييم شامل لتوحيد إجراءات الحماية في موقع عين عيسى من قبل نفس الجهة الشريكة، شارك فيه مستفيدون وعاملون في الش

 اإلنساني. وتم تضمين النتائج في خطة عمل توحيد إجراءات الحماية. وفي إطار المتابعة، يمكن توفير دعم مرن لالحتياجات المحتملة.

جهاز حركي ألشخاص  31من خالل الدعم المقدم من الجهات العاملة في الشأن الصحي، وبالتنسيق معها، في مخيم عين عيسى، تم توزيع 

كراسي مزودة  6كراسي متحركة لألطفال، و 5كرسي متحرك للكبار، و 20من إعاقات ولكبار السن في المخيم، إضافة إلى وأطفال يعانون 

 بتواليت لكبار السن والمعاقين.

حاالت الحماية يتوقع أن تتمكن فرق الحماية المتكاملة، بما في ذلك الحماية من العنف القائم على أساس الجنس، وحماية األطفال والعاملين على 

 أن تبدأ بالعمل مع نهاية آب/أغسطس.

 ثغراتال

ً للقلق، سواء بالنسبة لحماية األشخاص المتأثرين أو بالنسبة لقدرة الجهات العام لة في تبقى مخاطر التلوث باألجسام المتفجرة مصدراً رئيسيا

أطفال، قتلوا  ستةمدنياً، بمن فيهم  13بشكل آمن. ذكرت إحدى الجهات الشريكة في مجال الحماية أن  االشأن اإلنساني على توسيع أنشطته
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فجرة في قرية حزيمة، حيث يوجد النازحون حالياً. وصفت المدارس بأنها تشكل موقعاً ذا أولوية إلعادة البناء، بالنسبة لنزع هذا تبسبب أجسام م

 ثير من األحيان كمركز إيواء بديل للنازحين. التلوث، وأيضاً ألنها تستخدم في ك

م التأكيد يتم تحديد الحاالت التي تحتاج لإلحالة من حيث دعم إدارة حاالت الحماية، لكن ال تتوافر الخدمات الالزمة لمعالجة هذه الحاالت. كما ت

ليات المناصرة فيما يتعلق بحرية الحركة مستمرة على على الحاجة لخيارات رعاية بديلة لألطفال غير المصحوبين بالبالغين. كما ال تزال عم

مختلف المستويات ومع الجهات ذات الصلة وأولئك الذين يمكن أن يكون لهم نفوذ عليها. وتم إصدار ملخص إلجراءات التحقق من الهويات 

 وز/يوليو وهو متوافر عند الطلب.والكفالة في حلب والرقة من قبل فريق مراقبة الحماية )مركز مجموعة الحماية في تركيا( في تم

 

 والزراعة من الغذائياأل 

 

 ستجابةاال

تموز/يوليو، وزع قطاع األمن الغذائي من خالل شركائه من سورية أو المراكز عبر الحدود مختلف أنواع المساعدات الغذائية  31إلى  1من 

مستفيداً في سائر أنحاء شمال شرق سورية المتأثرة بعمليات النزوح من  263,493غذائية، حصص جاهزة لألكل، خبز( لما يقدر بـ  )سلل

 الرقة. وقد وصلت المساعدات إلى النازحين الموجودين في محافظات الرقة، وحلب، والحسكة ودير الزور. وتشمل االستجابة ما يلي:

 138,536أفراد لمدة شهر على  خمسةسلة غذائية نظامية تغطي االحتياجات الغذائية ألسرة مكونة من  36,527ع، في محافظة الرقة تم توزي

 9,870أيام لشخص أو شخصين، على  ربعةوجبة جاهزة لألكل، تغطي االحتياجات الغذائية أل 7,300مستفيداً. في تموز/يوليو، تم توزيع 

مستفيداً؛ وتم  11,276أشخاص على  خمسةأيام ألسرة مكونة من  خمسةطي االحتياجات الغذائية لألكل تغوجبة جاهزة ل 2,422مستفيداً؛ و

 29مستفيداً. بحلول  56,160أشخاص على  ستةأيام ألسرة مكونة من  عشرةحصة غذائية تغطي االحتياجات الغذائية ل 9,360توزيع 

 شخصاً يومياً. 1,915كغ من الخبز على نحو  18,300تموز/يوليو، كان قد تم توزيع 

تموز/يوليو، تمكن قطاع األمن الغذائي، من خالل شركائه، من االستجابة لألشخاص المتأثرين بالصراع الهاربين من الهجوم على  31بحلول 

 محافظة الرقة ومحافظات الحسكة، ودير الزور وحلب المجاورة. وفيما يلي المعلومات التفصيلية للمساعدة: الرقة في مختلف أنحاء

 

 
 

 

 

 خطة شهر آب/أغسطس
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  تمت عملية إعادة تموضع لشركاء قطاع األمن الغذائي بالنسبة لمختلف أنواع المساعدات الغذائية في سائر أنحاء شمال شرق سورية

يوماً؛ وحصص غذائية عامة تلبي االحتياجات الغذائية لمدة شهر؛  14إلى  4)وجبات جاهزة لألكل تغطي االحتياجات لفترة تتراوح بين 

 مستفيداً. 457,156نح نقدية( لتغطية االحتياجات الغذائية لما مجمله وكوبونات غذائية، وم

 المؤقتين لضمان التغطية المنتظمة والقصوى للنازحين  طويحينةإضافة إلى ذلك، تم وضع "خطتين تفصيليتين" لمخيمي العريشة وال

لعملية االستجابة للتعامل مع التدفقات الجديدة من الواصلين والمقيمين في هذه المخيمات بمخصصات محددة، بما فيها داعمين احتياطيين 

 النازحين.

 بر فيما يتعلق بمدينة الرقة واحتماالت توافر المساعدات الغذائية، سيستند هذا إلى االحتياجات، والظروف األمنية وعمليات التقييم. لقد ع

شريطة ضمان الترتيبات األمنية  –طية مدينة الرقة عبر الحدود + برنامج األغذية العالمي( عن اعتزامهم تغ ثالثةشركاء ) أربعة

أيام  10 عشرةحصة غذائية جافة لتغطي فوراً االحتياجات الغذائية ل 10,000والوصول اآلمن والدائم. ذكر الشركاء عبر الحدود توافر 

أيام ألسرة  خمسةاالحتياجات الغذائية لأشخاص. وبرنامج األغذية العالمي مستعد لتقديم وجبات جاهزة لألكل لتغطية  ستةألسرة مكونة من 

 شخص(. 25,000لتغطية نطاق يصل إلى  –أشخاص، بوصف ذلك استجابة فورية )بعد إجراء تقييم لالحتياجات  خمسةمكونة من 

 كشف شركاء القطاع أيضاً احتماالت تقديم الدعم للمخابز.ستعالوة على ذلك، سي 

 الثغرات والتحديات الرئيسية

  آب/أغسطس أن القطاع، ومن خالل شركائه، قادر على معالجة بعض الثغرات التي تم تحديدها في تموز/يوليو فيما تظهر خطة شهر

 يتعلق بالطحين والمناطق الجغرافية )مثل تشميل مخيم العريشة والتوسع في بعض القرى الحرجة حول مدينة الرقة(.

  حتياجات/المناطق.العدد الحاالت، لكن سيتم تعديل الجهود طبقاً لالخطط لشهر آب/أغسطس، كما قدمت للشركاء، كافية لمعالجة 

 الغذائية والمنح النقدية في خطة استجابة آب/أغسطس من قبل بعض  تم تقديم االستجابة القائمة على الدفعات النقدية، مثل الكوبونات

تزداد في شمال شرق سورية  –عندما يكون ذلك ممكناً  –الشركاء. إضافة لذلك، فإن مقاربة المشتريات المحلية والتي تستند إلى السوق 

 وتتم معالجتها بشكل جيد من قبل الشركاء.

 

 الصحة 

 الوضع

مستشفيات عامة في  أربعةشكالً مختلفاً من توطين النازحين بحاجة لتغطية مستدامة بالخدمات الصحية. هناك  49نازحاً في  182,000هناك 

وداً محافظة الرقة ال يمكن الوصول إليها في مدينة الرقة. رغم جميع التحديات األمنية الموجودة، فإن النقاط المركزية لقطاع الصحة بذلت جه

 مركزاً صحياً عاماً. 73جراء تقييمات ميدانية سريعة لـ إل

ي تظهر الصدمات النفسية وحاالت اإلحالة، إضافة إلى التقييم الذي أجرته منظمة الصحة العالمية مؤخراً لقدرة االستجابة لحاالت الصدمة ف

محيط مدينة الرقة إلى المستشفيات ومرافق  حاجة ملحة لتعزيز ممرات اإلخالء وخدمات اإلسعاف للمرضى الجرحى من ،محافظة الرقة

، ومدعومة تحقق االستقرار للمصابين بالصدمةقريبة من خطوط الجبهة الرعاية الصحية إلى الشمال والشرق والغرب. يشكل تأسيس نقاط 

ً في تحسين فرص المرضى المصابين بجروح حرجة لبقائهم على قيد الحياة. ثم ة حاجة لتعزيز قدرات بخدمات اإلسعاف، عامالً محوريا

ولم تعد المستشفيات لمعالجة األحمال الزائدة من الحاالت. المستشفيات التي كانت في السابق تقدم رعاية صحية ثالثة جيدة تقع في مدينة الرقة، 

ً حاداً في األدوية والمواد األساسية . العديد من أجهزة التصوير متوافرة. المستشفيات األخرى في المنطقة تفتقر إلى الكهرباء وتواجه نقصا

ال تعمل. وأعداد كبيرة من المدنيين تهرب من مدينة الطبقة، شمال غرب  –طلباً أساسياً لرعاية المصابين بالصدمة تالتي تشكل م –الشعاعي 

 مدينة الرقة. المستشفى في الطبقة مغلق وليس في المدينة سوى خدمات إسعاف محدودة جداً.

 1,539 –( 26و 18سبوع الوبائي موقعاً، لشمال الرقة )بين األ 11 نظام اإلنذار المبكر والتحذير واالستجابة، وعددهاتذكر مواقع المراقبة ل

 44ويشك بأنها حصبة، حالة  124ونفلونزا، حالة شبيهة باإل 61وحالة أعراض يرقان حاد،  90وحالة إسهال دموي،  86وسهال حاد، إحالة 

حالة الشمانيا،  162وحالة سعال ديكي،  93وفوئيد، يحالة ت 39وحالة التهاب حاد في المجاري التنفسية،  42وسحايا،  لتهابإحالة يشك بأنها 

نذار المبكر، موقع مراقبة لإل 49ة، هناك حالة جدري الماء. في محافظة الحسكة المجاور 26وحالة جرب،  98وحالة حمى مالطية،  62و

 موقعاً تضع تقارير بشكل منتظم. 49من أصل  42منها تضع تقارير بشكل منتظم. في دير الزور، هناك  30والتحذير واالستجابة، وهناك 

حالة من الميادين، محافظة  26حالة ) 27( cVDPV2المستمد من اللقاحات ) 2العدد اإلجمالي لشلل أطفال نموذج  ظلتموز/يوليو،  31بحلول 

 22حافظة الرقة(. تمت أول جولة لتقديم اللقاح الفموي لشلل األطفال في دير الزور في دير الزور، وحالة واحدة من ناحية تل أبيض، م

من  10من الميادين، و 67حالة ) 89، 2017بلغ العدد اإلجمالي لحاالت الشلل الرخو الحاد في محافظة دير الزور منذ بداية العام وتموز/يوليو. 

من تل أبيض، وواحدة من الثورة(.  7من الرقة، و 6حالة شلل رخو حاد ) 14الرقة وجود من البوكمال(. وقد ذكرت محافظة  12دير الزور، و

 30طفال في وافقت وزارة الصحة بالتنسيق مع السلطة المحلية في الرقة على الشروع في الجولة األولى من الحملة األولى من لقاحات شلل األ

 44,000بالنسبة للقاح الشلل الفموي و 120,000لألطفال تحت سن الخامسة في الرقة أيام. يقارب العدد المستهدف  خمسةتموز/يوليو وتستمر ل

واصل بالنسبة للقاح الشلل غير المنشط. يمكن الوصول إلى محافظة الرقة باستثناء مدينة الرقة ومعدان. ستشمل حمالت التلقيح وإنتاج مواد الت

ة الرقة الذين انتقلوا باتجاه الثورة وتل أبيض. وقد بدأت الحملة وعمليات شراء المواد والتنمية لالستجابة في محافظة الرقة النازحين من مدين

 الحسكة. عبرالدعائية المطبوعة والمذاعة عبر الراديو والتلفزيون في مناطق تل أبيض وعين عيسى التي يمكن الوصول إليها 

حدى سيارات المشرف إينة الميادين في محافظة دير الزور. وأصيبت تموز/يوليو مد 24خالل حملة التلقيح ضد الشلل، ضربت غارة جوية في 

 تلقيح ضد شلل األطفال.الحدى السيارات التي تم استئجارها لحملة إتموز/يوليو، دمرت ضربة جوية  23وتعرضت ألضرار. وكذلك في 
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 االستجابة

 :استراتيجية القطاع الصحي

  االستجابة المتوافرة لدى خدمات الرعاية الصحية العامة والخاصة.تعزيز القدرات المؤسساتية والقدرة على 

 .تخصيص المواد الصحية لمنشآت الرعاية الصحية العامة والخاصة في الرقة، والكرامة، ومعدان، وتل أبيض والثورة 

  والمعدات/المواد( لتقديم الخدمات تعزيز قدرات منشآت الرعاية الصحية العامة والخاصة )بما في ذلك البنى المادية، والموارد البشرية

 الصحية، بما في ذلك الوحدات الطبية المتنقلة لالستجابة في حاالت الطوارئ في المخيمات وأماكن التجمع العفوية.

 التشارك مع مقدمي الخدمات الصحية المتوافرين )العامين والخاصين( لتعزيز نظام اإلحالة في حاالت الطوارئ للمرضى الذين يتطلبون 

 أو حول الحسكة./و معالجة في منشآت الرعاية الصحية الثانوية والثالثية في الرقة

في  يزيد قطاع الصحة من عمليات استجابته على جميع مستويات الرعاية الصحية لتلبية االحتياجات الطارئة سواء بالنسبة للمدنيين الذين ظلوا

جراء مسح لجميع الخدمات الصحية المتوافرة )العامة، والخاصة والمنظمات غير إواقع. ومدينة الرقة أو بالنسبة للسكان النازحين في جميع الم

الحكومية أو المبادرات الصحية القائمة في المجتمعات المحلية( في شمال شرق سورية. تستخدم هذه المعلومات كأساس لتأسيس وتعزيز 

ء الصحيين في شمال شرق سورية وأنواع الخدمات التي يقدمونها )"من مسارات اإلحالة في حاالت الصدمة. كما يجري مسح لمواقع الشركا

ً على  يفعل ماذا، وأين ومتى"(. تنعقد المجموعة الفرعية للصحة في القامشلي بشكل منتظم. ويظل الوضع في شمال شرق سورية بنداً دائما

ن قبل مركز سورية مع عدد من المنظمات غير جدول أعمال مجموعة العمل الصحية لمركز سورية. ويستمر تنسيق القطاع الصحي م

 الحكومية الدولية العاملة داخل شمال شرق سورية من العراق.

لصحية يتم تنفيذ نظام توافر الموارد الصحية )تقييمات على مستوى المرفق، بما في ذلك األضرار المادية، والمواد، وتوفير العاملين للمرافق ا

نذار المبكر والتحذير واالستجابة )من أجل االكتشاف السريع يم الميداني(. يتم تطبيق نظام اإلالصحة استناداً للتقيالتابعة لوزارة الصحة ومديرية 

فظتي واالستجابة للعالمات التي يمكن أن تشير إلى تفشي األمراض الوبائية. أعدت منظمة الصحة العالمية تقريراً لبعثة تقييم المنظمة في محا

تأسيس مسارات إحالة بالنسبة للمصابين بالصدمة لتوفير  :بعنوان "االستجابة الصحية للوضع في الرقة 2011موز/يوليو الحسكة والرقة في ت

ن خالل مساعدة عاجلة منقذة للحياة للسكان النازحين والمدنيين الذين ظلوا في الرقة." ويتم إجراء أنشطة تقييم ميدانية على األرض في الرقة م

يش القنطاري، وارتوازية همدينة تل أبيض وعين عيسى: مستشفى تل أبيض، مركز الزرزوري في سلوك، عين عيسى، والزيارة األخيرة ل

يعة الجداع؛ ومدينة الطبقة، وقرية المحمودي وسرين. تتم زيارة مخيم العريشة والمخيمات األخرى من قبل الفرق التقنية. كما أرسلت بعثات رف

لصحة العالمية وممثل لصندوق األمم المتحدة للسكان لمحافظتي الحسكة والرقة إلبراز رسائل المناصرة المستوى يقودها ممثل لمنظمة ا

 استجابة لألزمة.

فرق تشغلها منظمات غير حكومية شريكة قادرة على العمل في شمال شرق سورية. توفر هذه المنظمات  تسعةتدعم منظمة الصحة العالمية 

علق بالرعاية الصحية في المخيمات لألشخاص المهجرين داخلياً في عين عيسى، والكرامة، وتل أبيض، ومنبج، غير الحكومية التواصل فيما يت
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القانا، الحداجة، وبان، االطو، والغزل، 47والميالبية، والخمايل، والكرامة، وقانا، والعريشة، والحمدانية، والحجية، والغراب، والعتالة، والـ 

الطبقة/الثورة، والهول، وتل براك، وتل تمر، وعين العرب، والجرنية، ومخيم األقطان الجديد، وسراب، وة، وغرب الحن رقشوالرشيدية، و

فرق متنقلة تدعمها منظمة الصحة العالمية. الخدمات المقدمة: مخيم  سبعةالبحيرة والشدادي. هناك مختصو صحة عقلية في و، والطويحينة

؛ 151 –االجتماعي في حاالت الطوارئ اإلنسانية وشخصاً؛ الصحة العقلية والدعم النفسي  1,078 –الهول )خدمات رعاية صحية أولية 

؛ رعاية صحية 454 –شخصاً، صحة عقلية ودعم نفسي واجتماعي  2,158 –(؛ مخيم العريش )رعاية صحية أولية 5 –رعاية صحية ثانوية 

؛ 225 –بيض )رعاية صحية أولية أ(؛ تل 122 –ية ودعم نفسي واجتماعي صحة عقل 10,616 –(؛ الكرامة )رعاية صحية أولية 24 –ثانوية 

(؛ منبج 38 –؛ صحة عقلية ودعم نفسي واجتماعي 172 –(؛ عين عيسى )رعاية صحية أولية 60 –صحة عقلية ودعم نفسي واجتماعي 

؛ صحة عقلية ودعم نفسي 225 –أولية (؛ تل أبيض )رعاية صحية 123 –؛ صحة عقلية ودعم نفسي واجتماعي 301 –)رعاية صحية أولية 

(؛ مخيم العريشة )رعاية صحية أولية 38 –؛ صحة عقلية ودعم نفسي واجتماعي 172 –(؛ عين عيسى )رعاية صحية أولية 60 –واجتماعي 

؛ صحة 1,616 –(؛ الكرامة )رعاية صحية أولية 24 –؛ رعاية صحية ثانوية 445 –شخصاً، صحة عقلية ودعم نفسي واجتماعي  2,158 –

 –؛ صحة عقلية ودعم نفسي واجتماعي 690 –)رعاية صحية أولية  طويحينة(؛ مخيم ال18 –؛ صدمة 233 –عقلية ودعم نفسي واجتماعي 

؛ صحة عقلية 225 –(؛ تل أبيض )رعاية صحية أولية 122 –؛ صحة عقلية ودعم نفسي واجتماعي 357 –(؛ الطبقة )رعاية صحية أولية 240

(؛ منبج )رعاية صحية 38 –؛ صحة عقلية ودعم نفسي واجتماعي 172 –(؛ عين عيسى )رعاية صحية أولية 60 –ماعي ودعم نفسي واجت

 –(؛ صحة عقلية ودعم نفسي واجتماعي 1,617 –(؛ مبروكة )رعاية صحية أولية 123 –؛ صحة عقلية ودعم نفسي واجتماعي 301 –أولية 

(. تم 2 –(؛ معدان )صدمة 11 –(؛ الجزرات )صدمة 49 –قلية ودعم نفسي واجتماعي (؛ صحة ع145 –(؛ سلوك )رعاية صحية أولية 41

م لها الدعم لتأسيس مركزي رفاه أسري في المجتمعات المحلية مع فرق متنقلة في محافظة الحسكة. قدمت اختيار منظمة غير حكومية ليقد  

رافق الصحية بشكل يغطي مخيمات مبروكة، والكرامة وعين عيسى في الرقة منظمة الصحة العالمية، األدوية، والمواد والمعدات للشركاء والم

)بالتنسيق مع مفوضية األمم المتحدة السامية لشؤون الالجئين(؛ وعيادات ثابتة في مخيم الهول؛ ومرافق رعاية صحية عامة في محافظة 

 من دمشق من خالل حلب إلى القامشلي. تدعم منظمة الصحة طناً من المواد الصحية براً  29الحسكة. مؤخراً، قدمت منظمة الصحة العالمية 

ات العالمية مركز تحقيق االستقرار في مستشفى القامشلي. وقد أعدت منظمة الصحة العالمية قواعد توجيهية لالستجابة الكيميائية تحدد متطلب

مجموعة من معدات  500حة العالمية مضادات ُسمية والمرافق الصحية من حيث البنية التحتية، والمعدات والمواد. كما اشترت منظمة الص

دورات تدريبية على الدعم  أربعالحماية الشخصية لتوزيعها على مستشفيات اإلحالة في شمال شرق سورية. قدمت منظمة الصحة العالمية 

 ئة عامل صحي.كة لمالكيميائية في محافظة الحس األساسي للحياة في حالة الصدمة والتعامل مع المواد الخطرة والهجمات

 12دوق يقدم صندوق األمم المتحدة للسكان دعماً فورياً بالقائمة األساسية ألدوية الصحة اإلنجابية بالتعاون مع شركائه المحليين. ويدعم الصن

ً متنقالً و صندوق األمم  منظمات غير حكومية شريكة قادرة على العمل في شمال شرق سورية. يدعم ستعيادات ثابتة تشغلها  خمسفريقا

 12,480فرق متنقلة مع التركيز على الصحة اإلنجابية وخدمات العنف القائم على الجنس ) سبعةالمتحدة للسكان عمل الزيارات اليومية ل

يدعمها  شهرياً( تصل إلى العريشة/البحيرة، وعين عيسى، والكرامة، والشدادة، ومبروكة، وسلوك، وتل أبيض، والجرنية. العيادات الثابتة التي

حالة من فرق متنقلة أخرى لتقديم خدمات صحة إنجابية شاملة. ويسهل الصندوق عملية دة للسكان يمكن أن تدعم حاالت اإلصندوق األمم المتح

األحمر تشميل المعالجين النفسيين، وأطباء أطفال وأخصائيين في التغذية في تركيبة فرقه الطبية المتنقلة. كما ينشر الصندوق متطوعي الهالل 

تحديد النساء المحتاجات للرعاية في حاالت الوالدة الطارئة ودعم حاالت اإلحالة من أجل هيئة تخطيط األسرة السورية والعربي السوري، 

مع للوالدة ألطباء النسائية والتوليد في منشآت مديرية الصحة. ونسق الصندوق مع وكاالت األمم المتحدة األخرى لتقديم الخدمات التكميلية 

التركيز على الصحة اإلنجابية/وخدمات العنف القائم على الجنس، واإلصحاح. ونسق مع وزارة الصحة لدعم الرعاية في حاالت الوالدة وما 

نحو  2017إلى آب/أغسطس  أبريلبعدها للحاالت المحالة ووفر لها المواد، واألدوية والرعاية. قدم صندوق األمم المتحدة للسكان من نيسان/

ً من المواد الصحية )بشكل أساسي مجموعات الرعاية الصحية، ومجموعات النظافة والفوط الصحية(، سلم منها ط 81 ً من المواد  60نا طنا

 الصحية مؤخراً عبر النقل البري.

لة )يوم إلى يومين عيادة متنق –عيادة متنقلة؛ مخيم الهول  –عيادة ثابتة؛ ريف الحسكة الشرقي  -اليونيسيف الدعم )مدينة الحسكة  تقديم

عيادة ثابتة؛ جنوب  –عيادة متنقلة؛ مدينة اليعربية  –عيادة ثابتة؛ جنوب القامشلي بما في ذلك مخيم الروج  –أسبوعياً(؛ مدينة القامشلي 

عيادة ثابتة؛ مبروكة عيادة متنقلة )من ثالثة إلى خمسة أيام شهرياً(. خالل الفترة الواقعة بين  –س العين اعيادة متنقلة؛ مدينة ر –القامشلي 

طفالً تحت سن الخامسة ونساء بخدمات الرعاية الصحية المنتظمة في  157,453، تم الوصول إلى 2017كانون الثاني/يناير وحزيران/يونيو 

% من العدد المستهدف كما كان مخططاً. تستمر اليونيسيف، بالتنسيق 57,45الثابتة والمتنقلة ما يعني  محافظة الحسكة من خالل هذه العيادات

مع منظمة الصحة العالمية ومديريات الصحة )الحسكة، والرقة ودير الزور(، بدعم خطة التلقيح السريع للوصول إلى جميع األطفال تحت سن 

البرادات الشمسية وقطع تبديلها، والصناديق الباردة، وحامالت اللقاحات إلى مديرية الصحة. في الخامسة باللقاحات الروتينية. وتم تقديم 

تموز/يوليو، أرسلت اليونيسيف مجموعات معدات قبالة ومواد صحية )بنزيل بنزوات وشامبو مضاد للقمل(. وتخطط اليونيسيف لتوسيع 

المخيمات الجديدة بخدمات الصحة والتغذية مثل: مخيم الهول )ثالثة أيام أسبوعياً(؛ شراكاتها مع منظمات غير حكومية وطنية لتغطية المواقع و

ية مخيم العريشة )ثالثة أيام اسبوعياً(؛ مخيم مبروكة. وستدمج اليونيسيف خدمات الدعم التغذوي مع منظمة الصحة العالمية في أربع نقاط طب

تكاملة في مخيمي الهول والعريشة. وتتم مناقشة ريف الشدادي، وتل براك، وتل بالتعاون مع وكاالت أخرى لتقديم رزم تدخالت تغذوية م

حميص، وشمال الرقة لتقديم أشخاص جدد لرعاية المرضى للوصول إلى جميع المواقع بالخدمات الصحية والتغذوية. وتؤسس اليونيسيف 

حة الحسكة )مدينة الحسكة، وسيتم توفير غرفتين أخريين غرفتين مسبقتي الصنع لبرنامج التلقيح في مركز التدريب الصحي في مديرية ص

 طبية.مسبقتي الصنع لمخيم الهول من أجل التلقيح وعيادة الرعاية الصحية األولية. وستستمر اليونيسيف بدعمها لمديرية صحة الحسكة بالمواد ال

ينسق صندوق األمم المتحدة للسكان، ومنظمة الصحة العالمية، واليونيسيف وشركاء هذه المنظمات بشكل وثيق على األرض لتقديم خدمات 

 صحية شاملة في جميع المناطق التي يمكن الوصول إليها في محافظة الرقة. 

 الثغرات والتحديات الرئيسية

 إلى مخيمات أو تجم ً موقعاً. ال يمكن إحالة المرضى الذين يتطلبون معالجة طبية متقدمة  50-45عات عفوية في لقد لجأ النازحون مؤقتا

 جراءات الحصول على األذونات األمنية. إبسرعة إلى خارج هذه المواقع بسبب القيود التي تفرضها قوات سورية الديمقراطية و
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  التوصيات الرئيسية للتقييم األخير الذي أجرته منظمة الصحة ينبغي تعزيز مسارات إخالء المرضى المصابين بشكل فوري. وهذه إحدى

 العالمية لقدرات االستجابة في حاالت الصدمة في الرقة والمناطق المحيطة بها.

  توافر محدود لمرافق الرعاية الصحية لتحقيق االستقرار للمرضى الجرحى أو تقديم مستويات ثانوية وثالثية من الرعاية. مستشفى الرقة

حت سيطرة تنظيم الدولة اإلسالمية وهو ال يعمل في كل األحوال حيث هرب العاملون فيه، ويرجح أن تكون أضرار كبيرة قد لحقت يقع ت

 بالمنشآت خالل القتال. 

  وحده الصليب األحمر الكردي يشغل سيارات اإلسعاف وال يسمح لشركاء آخرين )بما في ذلك الهالل األحمر العربي السوري( بالعمل

ل مستقل. مدير المستشفى الرئيسي في الحسكة يقدر أن أكثر من نصف المرضى الجرحى يموتون قبل الوصول إلى المستشفى. معظم بشك

 سعافات أولية وينقلون إلى المستشفى بالسيارات الخاصة. إالمرضى ال يتلقون 

 ح بفرق التلقيح بالوصول إلى المناطق المستهدفة، بما الطلب إلى أطراف الصراع االلتزام بعملية وقف إطالق النار/ووقف الصراع، للسما

-22تموز/يوليو( والرقة ) 27-22في ذلك تلك التي يسيطر عليها تنظيم الدولة اإلسالمية، لكامل فترة حملة التلقيح القادمة في دير الزور )

 عاله. تموز/يوليو( وتأمين سالمة العاملين في الحملة في كل من حمالت التلقيح الواردة أ 27

  ليس هناك عدد كاٍف من المنظمات غير الحكومية الشريكة المنفذة مسجلة في الرقة. المنظمات غير الحكومية الوطنية في محافظتي

 توسيع خدماتها الصحية إلى الرقة.لالحسكة وحلب المجاورتين قادرة ومستعدة 

  واضح وكذلك موقف قوات سورية الديمقراطية فيما يتعلق بإعادة دور قوات سورية الديمقراطية في مجالس الرقة التي شكلت حديثاً غير

 .73فتح مراكز الرعاية الصحية األساسية في مديرية الصحة والبالغ عددها 

 تطلب عملية المناصرة في القطاع الصحي بشكل رئيسي ما يلي:

  والمواد الالزمة للمرافق الصحية في شمال  مداد منتظم من دمشق )أو حلب( لألدويةإتطلب من الحكومة السورية السماح بوجود خط

 شرق سورية.

 السماح بالمرور اآلن للمرضى والجرحى وللمنظمات غير الحكومية  دارة الذاتية الكرديةالطلب من سلطات قوات سورية الديمقراطية/اإل

 الدولية والشركاء اآلخرين في مجال الصحة لتشغيل خدمات اإلسعاف. 

 ما في ذلك من الرقة.بمداد لجميع نقاط الوصول، إح خطوط الحصول على الموافقة لفت 

  للنشر الفوري لمستشفى ميداني في الطبقة.  دارة الذاتية الكرديةسلطات الحكومة السورية واإلموافقة الحصول على 

  ية متخصصة في دمشق تسهيل إحالة المرضى بعد أن يصبحوا مستقرين إلى مرافق رعاية صحاإلدارة الذاتية الكردية الطلب من سلطات

 )وتكون اإلخالءات بالطائرة عبر مطار القامشلي، أو براً )منبج( من مدينة حلب. 

 

 التغذية 

 

 التطورات الرئيسية

مع استمرار نزوح األشخاص، ونظراً ألن أغلبيتهم من النساء واألطفال، استمر القطاع بإجراء قياسات لمحيط وسط الذراع لألطفال تحت سن 

حادة( في مخيمي  4متوسطة و 12حالة سوء تغذية ) 16طفل تم مسحهم خالل الفترة التي يغطيها التقرير، كان هناك  500من بين الخامسة. 

الهول والعريشة من خالل شركاء تدعمهم اليونيسيف. ال يزال هناك حاالت سوء تغذية حاد بين األطفال تحت سن الخامسة، بينما توجد أيضاً 

 رسات التغذية السيئة للرضع.مشاكل أخرى مثل مما

 االستجابة

طفالً وامرأة في مخيمات  12,861قدم القطاع، من خالل شركائه وبدعم من اليونيسيف وبرنامج األغذية العالمي، خدمات تغذية منقذة للحياة لـ 

وكة، والهول، وسلوك وتل أبيض في النازحين، مثل عين عيسى، والجرنية، والكرامة، والثورة/الطبقة، والمنصورة في محافظة الرقة ومبر

 محافظة الحسكة.

طفل وامرأة من  2,000طفل وامرأة حامل ومرضع، حيث ساعدت اليونيسيف نحو  13,000خالل الشهر، قدم الشركاء مساعدة تغذوية لـ 

المدعوم وإجراء المسوح لحاالت سوء  خالل تقديم التغذية الوقائية، بما في ذلك البسكويت عالي الطاقة، والمغذيات الدقيقة المتعددة والخبز

طفالً وقدم لهم  11,428التغذية الحاد بين األطفال تحت سن الخامسة والنساء الحوامل والمرضعات، بينما وصل برنامج األغذية العالمي إلى 

حهم لسوء التغذية وتلقوا مكمالت تم مس 500المعجون المعزز من خالل الحصص الغذائية. بين األطفال الذين قدم لهم الدعم كان هناك حوالي 

 غذائية ومواد عالجية تغذوية. 

عيادات صحية تدعمها منظمة الصحة العالمية في الهول  أربعيعد القطاع الفرعي للتغذية في القامشلي لتأسيس خدمات تغذية متكاملة في 

اء النازحات، كما تقدم اليونيسيف جميع مواد التغذية والدعم والعريشة لتقديم خدمات تغذية منتظمة ويمكن التنبؤ بها لألطفال النازحين والنس

 التقني.

ينسق القطاع االستجابة بشكل وثيق مع الشركاء عبر الحدود من خالل آلية "كل سورية"، وبذلك تضمن تقديم إكمال الدعم المقدم للنازحين، 

د، وكذلك عبر الحدود. يتم نشر المعلومات التي يتم تبادلها من خالل وتحاشي االزدواجية، وفي الوقت نفسه تعزيز الموارد المتاحة داخل البال

 مراقبة أدوات االستجابة القطاعية بين الشركاء للمساعدة في تحديد الفجوات وتحديد الشركاء األفضل لالستجابة.

لنازحين حديثي الوصول إلى المخيمات، سبوعية للمخيمات لدعم اأيستمر القطاع بتنسيق االستجابة مع شركائه بشكل منتظم من خالل زيارات 

بينما يقوم فريق تنسيق القطاع في دمشق بتنسيق االستجابة مع فريق التغذية لـ "كل سورية" لوقف الصراع واستكمال الجهود. من ناحية 

 الحدود.أخرى، فإن قطاع التغذية في آلية "كل سورية" يستمر بالدعوة لتوفير المواد للنازحين من خالل الشركاء عبر 



 

 

 )أوتشا( اإلنسانية الشؤون لتنسيق المتحدةمم األ مكتب
 www.unocha.orgرواح | األ ينقذ التنسيق

 دلب القدرات الكافية لدعم النازحين من دير الزور الواصلين إلى مواقع في المحافظتين.وإيمتلك شركاء التغذية الموجودون في ريف حلب 

 الثغرات والتحديات الرئيسية

ال يمكن الوصول إليها، مثل  ال يزال عدم إمكانية الوصول إلى بعض مخيمات النازحين يشكل بعض التحديات، بينما تظل أجزاء من المحافظة

ذيات مدينة الرقة. إضافة إلى ذلك، فإن االستمرار في تقديم الممارسات التغذوية المنتظمة والشاملة، بما في ذلك الوقاية وحاالت العوز للمغ

 الدقيقة، والترويج لممارسات التغذية المثلى ومعالجة حاالت سوء التغذية الحاد ال تزال تشكل تحدياً.

 

 اإلصحاح

 التطورات الرئيسية

وحضرته معظم المنظمات العاملة في شمال شرق  2017تموز/يوليو  26عقد االجتماع الشهري لمجموعة عمل اإلصحاح في رأس العين في 

زيز سورية منصة المنظمات غير الحكومية العاملة في شمال شرق سورية، واليونيسيف في القامشلي. وكان الهدف الرئيسي لالجتماع تع

 التنسيق بين جميع هؤالء الالعبين.

 االستجابة

 مخيم مبروكة

شخص. طوال الفترة التي يغطيها التقرير، استمر اليونيسيف بتقديم المياه من خالل  1,700يقدر عدد األشخاص الموجودين في مخيم مبروكة بـ 

مرحاض في المخيم. ويتم إجراء تحسينات على  200حمام وغرفة  148يومياً من مياه الشرب لسكان المخيمات. هناك  3م 37.5الصهاريج، 

تم  3م 75خزان مياه تبلغ سعتها اإلجمالية  50غرفة حمام اسمنتي و 100مرحاض اسمنتي و 102البنية التحتية لإلصحاح في المخيم، مع بناء 

صحاح وإقامة حمالت تدعو إلى النظافة. كما يتم بناء تقديمها خالل الفترة التي يغطيها التقرير. ويتم إجراء عمليات تنظيف منتظمة لمرافق اإل

غطيها التقرير، تم توزيع يتموز/يوليو. خالل الفترة التي  31% منها سيكتمل بحلول 25ن أكم ويقدر ب 8شبكة لنظام الصرف الصحي بطول 

 مجموعة مواد نظافة. الميسرون موجودون لمراقبة توزيع هذه المواد في المخيم. 360

 عيسى مخيم عين

من المياه يومياً. وسطياً، توفر شبكة  3م 207شخص. وتستمر صهاريج المياه بتقديم نحو  600,7يبلغ عدد المقيمين في مخيم عين عيسى حالياً 

بة جودتها. ليتر من المياه للشخص يومياً. كما يتم إجراء عملية كلورة للمياه ومراق 50إلى  40متر مكعب من المياه يومياً، أو  200-150المياه 

ً سعة كل منها  25ويستمر العمل على حفر آبار إضافية، وتوسيع شبكة التزود بالمياه وتركيب  ً إضافيا أمتار مكعبة في منطقة  خمسةخزانا

رفين. مش أربعةشخصاً و 70توسيع المخيم التي ال تغطيها شبكة المياه الحالية. وتستمر عملية تنظيف مرافق اإلصحاح من قبل فريق يتكون من 

من النفايات الصلبة من  3م 360غرفة حمام في المخيم. خالل الفترة التي يغطيها التقرير تم ترحيل  148مرحاض تعمل و 200هناك حوالي 

من قبل منظمة غير حكومية دولية تعمل في شمال شرق سورية، حيث يتم  لخزانات الصرف الصحيالمخيم. وتجري عملية تنظيف يومية 

مجموعة من معدات  400,1. خالل الفترة التي يغطيها التقرير، تم توزيع 3م 500الية من مياه الصرف إلى المطمر تبلغ ترحيل كمية إجم

 النظافة. وكان الميسرون موجودين لمراقبة توزيع هذه المواد في المخيم.

 الكرامة

ير، تستمر اليونيسيف بتوفير المياه عبر الصهاريج، وتصل شخص. خالل الفترة التي يغطيها التقر 20,000يقدر بأن عدد سكان الكرامة حالياً 

ليتر لكل منها في المخيم. خالل الفترة  000,5خزاناً بسعة  25من مياه الشرب يومياً إلى سكان المخيم. تم تركيب  3م 375الكمية المنقولة إلى 

 مجموعة من مواد النظافة. 3,500التي يغطيها التقرير، تم توزيع 

 العريشة )البحيرة(مخيم 

ً نحو  يومياً  3م 60شخص. وتستمر اليونيسيف بعملية نقل المياه بالصهاريج. وتبلغ كمية المياه المنقولة  000,4يستضيف مخيم البحيرة حاليا

ً ليتر لكل شخص يوم 15لتوفير حد أدنى مقداره  ليتر. تم  60,000. وتم توفير عملية تخزين للمياه من خالل تركيب خزانات المياه بطاقة يا

. 3م 40وخزانات تتسع لـ  3م 000,1خزانات مياه سعة كل منها  عشرةليتر ويخطط لتركيب  000,1خزانات مياه سعة كل منها  عشرةتركيب 

مرحاض طوارئ آخر من قبل قطاع  40، ويتم التخطيط لتركيب طوارئغرفة حمام  48و طوارئمرحاض  100قامت اليونيسيف بتركيب 

مجموعة معدات نظافة. لقد دعت اليونيسيف إلى تغيير موقع مخيم العريشة حيث إن  1,047لفترة التي يغطيها التقرير، تم توزيع آخر. خالل ا

موقعه غير مناسب من حيث اإلصحاح )قرب البحيرة، ومخاطر تلوث المياه، وعدم وجود مصدر لمياه الشرب، وحقيقة أن المياه تؤمن من 

 الحسكة(.

 مخيم الغارة

من المياه  3م 100في مخيم الغارة. يوفر نقل المياه إلى مخيم الغارة  الصرف الصحيل الفترة التي يغطيها التقرير، استمر تنظيف خزانات خال

 يومياً. واستمرت عملية كلورة المياه ومراقبة جودتها.

 مخيم التوينا

 100من المياه يومياً. واستمرت عمليات الكلورة ومراقبة جودة المياه. لقد تم تركيب  3م 50 طويحينةيوفر نقل المياه عبر الصهاريج لمخيم ال

 مرحاض في المخيم بشكل عاجل.
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 ظيفةمالمجتمعات ال

يومياً(،  3م 195)الطريق الشرقي بين الرقة وعين عيسى( ) المشيرفةكالطا والتم توفير المياه بالصهاريج للمجتمعات المحلية النظيفة بين 

قرص لتنقية المياه يمكن أن تعالج المياه الالزمة  500,3يومياً(. في قرية الكوينا تم توزيع  3م 20يومياً(، ورسم الخضر ) 3م 100والمنصورة )

 خزان مياه وتمت إعادة تأهيل 370شخص. في المجتمعات المضيفة على الطريق الشرقي بين عين عيسى والرقة تم توزيع  35,000لنحو 

جلسة توعية حول النظافة من قبل منظمة غير حكومية دولية عاملة في شمال شرق سورية،  87شبكة الصرف الصحي. في الطبقة، تم تقديم 

 أطنان من سائل الهايبوكلورين لمحطة معالجة المياه. أربعةبينما قدمت اليونيسيف 

 الثغرات

 خارج المخيمات.أن أكبر الثغرات التي تم تحديدها تقع على الشركاء  كدأ

 

 والمواد غير الغذائية المأوى 

 االستجابة

 على مدى الفترة التي يغطيها التقرير، استمر شركاء المأوى/المواد غير الغذائية باالستجابة لالحتياجات في مختلف مواقع النازحين. 

 مخيم عين عيسى

مستفيد. إضافة إلى ذلك، تم توزيع  7,000عيسى ووصلوا إلى ما يقدر بـ  خالل الفترة التي يغطيها التقرير، قام الشركاء بالعمل في مخيم عين

 مستفيد. 11,000مجموعة مواد غير غذائية إلى نحو  2,200

 ناحية عين عيسى

 شخصاً. 2,580مجموعة نظافة نحو  516استفاد من توزيع 

 مخيم مبروكة

 شخص. 1,700مطبخاً جماعياً نحو  62استفاد من تركيب 

 )البحيرة( مخيم العريشة

شخص. إضافة إلى ذلك، تم توزيع  4,000خالل الفترة التي يغطيها التقرير، قام الشركاء بالعمل في مخيم العريشة )البحيرة(، واستفاد من ذلك 

 شخصاً. 2,225مجموعة من المواد غير الغذائية استفاد منها  225خيمة و 200

 ل أبيضت

شبابيط وخربة الم أان، وععبدي، وشري ةفراشاً في قرية حويج 1,340مجموعة نظافة و 286وزع شركاء من منظمات غير حكومية ودولية 

 .الرز

 الطبقة

مجموعة  3,281مجموعة من المواد غير الغذائية، و 1,379مجموعة ألبسة للرضع، و 2,613وزع شركاء من منظمات غير حكومية دولية 

 شخصاً.  25,713نظافة، استفاد منها 

 الكرامة

 شخصاً. 3,950مجموعة نظافة استفاد منها  590خيمة و 200الشركاء وزع 

 

 تعليمال 

 الوضع

 لقد تم إجراء أنشطة التقييم في الطبقة. أجرت اليونيسيف )من خالل متعاقدين كأطراف ثالثة( وشركاء التعليم )منظمات غير حكومية وطنية(

تموز/يوليو. استناداً إلى النتائج والتوصيات الرئيسية، يخطط شركاء التعليم لتدخالت تعليمية تقييم تعليمي مشترك في الثورة )الطبقة( في أواخر 

تلميذ مدرسة في الطبقة لدعم استئناف التعليم الرسمي، رغم أن التدخالت تخضع لموافقة السلطات المعنية. كما أكملت  30,000لما يقدر بـ 

ا اتفاق شراكة إلطالق مرحلة ثانية من الدعم التعليمي لألطفال بسن المدرسة من خالل توزيع اليونيسيف ومنظمة غير حكومية محلية شريكة له

 مواد العودة إلى التعليم.

 االستجابة

 استفاد منطفالً. وفي رأس العين،  72أنشطة الرعاية والتعليم في الطفولة المبكرة استفاد من في مخيم عين عيسى للنازحين في محافظة الرقة، 

عملية إعادة تأهيل غرف الصف أيضاً على نحو  استفاد منطفالً بسن المدرسة. في الدرباسية،  10,84إعادة تأهيل غرف الصف على عملية 

طفالً حصلوا على مواد تسلية وشاركوا في أنشطة ترفيهية. في الريف الجنوبي  90طفالً في سن المدرسة. وفي مدينة منبج، يقدر بأن  200
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عدادي ووزع الهدايا على الطالب الثالثة األول في المدارس الثانوية التي يتم حفل تخرج لتالميذ الصف الثالث اإلشركاء منبج، أقام أحد الل

 استهدافها.

 لوجستياتال

 االستجابة

تموز/يوليو، نجح برنامج األغذية العالمي، ومفوضية  31و 1جرت عمليات النقل البري إلى القامشلي بشكل سلس خالل شهر تموز/يوليو. بين 

شاحنات إلى القامشلي،  110األمم المتحدة السامية لشؤون الالجئين واليونيسيف وشركاء آخرين عاملين بالشأن اإلنساني بإرسال ما مجمله 

تجري لتقديم المزيد براً. تستمر المجموعة اإلحصائية بتوفير تنسيق الشؤون اللوجستية وإدارة المعلومات لتحديد الثغرات  تحضيراتوثمة 

مم واالختناقات وتجنب ازدواجية الجهود وتيسير النقل البري دون كلفة على المستخدمين لنقل المواد الغذائية واإلنسانية غير الغذائية لأل

 المتحدة.

دمة من ستستمر مجموعة الدعم اللوجستي بتيسير تقديم النقل البري إلى القامشلي للمواد اإلنسانية من خالل برنامج األغذية العالمي. وتقدم الخ

 3تموز/يوليو  27قبل شركاء األمم المتحدة بشكل ال يتحمل فيها المستخدم أي كلفة، )إذا كان الوصول متاحاً وسمحت الحالة األمنية بذلك(. بين 

ت شاحنة تحمل أغذية ومساعدات غير غذائية من األمم المتحدة بنجاح إلى القامشلي. في معبر تل تمر، طلب 19آب/أغسطس، وصل ما مجمله 

 ة.الشحنتوضح فيها تفاصيل محتويات رسالة إلى السلطات الصحية الكردية التي توجيه من منظمة الصحة العالمية  اإلدارة الذاتية الكردية

 الثغرات والقيود

 كان هناك بعض التأخيرات الطفيفة في منبج على الطريق إلى القامشلي.


