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  ودولية وطنية جهات مع بالشراكة

 ينقذ األرواح قينستال
 

 سورية شرق شمال :السورية األزمة
 (2019آذار/مارس  31 - 2018كانون األول/ديسمبر  15) 31 رقم الحالة تقرير

 
 المتكامل المنهج مستوى وعلى المراكز في القطاعات جميع مع تعاونبال السورية ألزمةل تشا(أو ) االنسانية الشؤون لتنسيق المتحدة مماأل مكاتب قبل من التقرير هذا ادعدإ تم

تغطي و (. سورية في اإلنسانية لالستجابة المتكامل المنهجو  ،عبر الحدودشمال شرق سورية،  ،ةحماية إلى قطاع الحماية )سورينسب قسم الي   .سورية في اإلنسانية لالستجابة
 .تقريبا   ايوم/أيار 31 في المقبل التقرير وسيصدر .2019آذار/مارس  31إلى  2018 برديسماألول/ كانون 15 الوضع الفترة من نعامة عال اللمحة

 

 األحداث أهم
 63.000نزح أكثر من  ،2019 آذار/مارس 31إلى  2018 كانون األول/ديسمبر 4ن في الفترة م: محافظة دير الزور ،هجيننزوح جماعي من  •

 محافظة في جنوب شرق محافظة دير الزور وتم نقلهم إلى مخيم الهول في تنظيم الدولة اإلسالميةما يعرف ب سيطر عليهايشخص من المناطق التي 
بشكل  مخيم الهولإلى  النازحينانخفض تدفق  ،آذار/مارسبحلول نهاية شهر و بري في المنطقة. المكثفة والقتال الجوية الغارات ال في أعقابالحسكة 
فضال  عن النقص الحاد في  ،لبنية التحتية المدنيةواسع النطاق لفروا من مناطق القتال عن وقوع إصابات بين المدنيين وتدمير  أناس وقد ذكركبير. 

كانون خالل شهر  هجينإلى منطقة ء أنفسهم تلقامن نازح قد عادوا  25.000و 20.000تشير التقارير إلى أن ما بين و الغذاء والمياه النقية واألدوية. 
. قدمت األمم المتحدة والهالل األحمر العربي السوري والمنظمات غير الحكومية مساعدات إنسانية لنحو (REACHمبادرة ريتش )ل ا  وفق ،ينايرالثاني/

استجابة أكبر بكثير بمجرد أن يسمح  يلزم تنفيذولكن  ،فبرايرشباط/يناير و كانون الثاني/شرق دير الزور خالل شهري  شخص في جنوب 80.000
 االستجابة. توسيع نطاقعلى قدرة الجهات اإلنسانية الفاعلة على  اتتفجر ملخطر الذي يمثله التلوث بالا كما يؤثر ؛بذلك الوضع األمني

 ،مخيم الهول بصورة مفاجئة إلىاس الستجابة لتدفق أعداد كبيرة من النبهدف ا: المنظمات اإلنسانية تحشد استجابة واسعة النطاق في مخيم الهول •
حشدت األمم المتحدة والشركاء في المجال اإلنساني استجابة  ،2018 كانون األول/ديسمبرأكثر من سبعة أضعاف منذ إلى الذي شهد زيادة عدد سكانه 

والخدمات الطبية لوازم النظافة النسائية ات جموعة ومالنظافوالمياه واإلصحاح ومستلزمات والمأوى والمواد غير الغذائية ء واسعة النطاق. تم توفير الغذا
الهول مخيم في المعيشية ل الظروف زاتال  ،على الرغم من االستجابة الشاملة على مدار الساعة وطوال أيام األسبوعو وخدمات الحماية للوافدين الجدد. 

الخدمات  زيادةحيث تعمل الجهات الفاعلة اإلنسانية على توسيع قدرة المخيم الستضافة تدفق النازحين الجدد و  ،تجاوز الموقع قدرته القصوىل نظرا  صعبة 
وكذلك تحسين القدرات في المجاالت المتخصصة  ،هناك حاجة ماسة إلى موارد مالية إضافية لدعم وتوسيع نطاق االستجابةفإن  ،األساسية. ومع ذلك

 )مثل الصحة والحماية(.
محافظة ب العريشة إلى حدوث فيضانات شديدة في مخيمفوق المتوسط بمعدالت ت: أدى هطول األمطار العريشة انات واسعة النطاق في مخيمفيض •

جماال  . و 2018 كانون األول/ديسمبرالحسكة منذ أواخر  واضطر ما يقرب  ،شخص يقيمون في الموقع 9.200 حواليتقريبا  من  مئةفي ال 75تأثر  ،ا 
بينما تستجيب المنظمات اإلنسانية والسلطات و . امؤقت فيهواإلقامة شخص( إلى االنتقال إلى موقع ملحق خارج المخيم  5.000أسرة )حوالي  1.000من 

ف الصحي ومرافق المياه والصر  أماكن المأوىبالمخاطر بسبب عدم كفاية  ا  فإن الوضع في الجزء الجديد من الموقع ال يزال محفوف ،المحلية في المخيم
لبقاء ا ةشدبتفضل أنها إلى  سرفقد أشارت األ ،ومع ذلك ،من أشكال الدعم األساسية. يقع مخيم العريشة في منطقة معرضة للفيضانات هاوغير  ،والتعليم

موقع يشمل استغالل الموقع صالحية إجراء دراسة استقصائية عن  إلى حين ا  على مقربة من الموقع الحالي. حددت األمم المتحدة وشركاؤها حال  ممكن
 الحالي. مخيمأخرى مقابل الأرض ة قطعاالمتداد الحالي و 

 
 

633,429  
 لتقديم وسطيا إليهم الوصول تم ا  شخص
 في غذائية وحصص ءغذاال سالل

 والحسكة وحلب الرقة محافظات في ارئو طال حاالت
 2018 سمبردي/خال شهري كانون األول الزور ودير

 .2019وكانون الثاني/يناير وشباط/فبراير 

1.320.692 
 الوصول على تهمقدر  نيحست مت ا  شخص

 المنقذة واإلصحاح المياه وخدمات مرافق إلى
 الرقة محافظات في الطوارئ حاالت في / للحياة

 .2019 فبراير/شباط في الزور ودير والحسكة

10.653 
خيمة عائلية تم نصبها في مخيم الهول في 

إلى نهاية مارس  2018 رالفترة من كانون األول/ديسمب
2019. 
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 الوضع عن عامة لمحة
 

 األعمال العدائية في دير الزور  جراء عشرات اآلالف إلى مخيم الهول نزوح
في جنوب شرق  هجينفي  اإلسالميةتنظيم الدولة ما يعرف بية في المناطق التي يسيطر عليها عدائازدادت حدة األعمال ال ،2018نوفمبر /منذ تشرين الثاني

صابةوردت أنباء عن مقتل و و  ،دير الزور وتدمير واسع  ،نقص حاد في الغذاء واإلمدادات الطبيةعن ن من األعمال العدائية و المدنيون الفار  ذكرمدنيين.  ا 
ون قلوا إلى مخيم الهول في محافظة  هجينمنطقة شخص من  63.000فر أكثر من  ،2018 كانون األول/ديسمبر 4النطاق للبنية التحتية المدنية. منذ 

شخص يقيمون في مخيم الهول قبل  10.000. كان هناك حوالي آذار/مارسشخص بحلول نهاية  73.000تجاوز إجمالي عدد سكان المخيم و  ،الحسكة
كانوا الذين  ،من الالجئين العراقيين وعدد أقل من األشخاص النازحين من مناطق جنوب شرق دير الزور ا  يتألفون أساس واوكان ،2018 كانون األول/ديسمبر

 .2018 نوفمبر/سبتمبر وتشرين الثانيأيلول/وصلوا إلى الموقع بين قد 
 

هم، بينما تصل في المئة من 25أكثر من خامسة األطفال دون سن الويشكل  ،الهولمخيم من الوافدين الجدد إلى  مئةفي ال 90أكثر من تشكل النساء واألطفال 
 18دون سن  هنمن اتالعديدو  ؛في المئة 8بنحو  الحوامل أو المرضعات النساء نسبة قدروت   ،في المئة 50حوالي الثانية عشرة إلى األطفال دون سن نسبة 
غوز أو عند نقاط الفحص ان االنفصال واالحتجاز عند الخروج من الببشأمخاوف  - ا  عام 15الذين ال تتجاوز أعمارهم  -. أثار غياب الرجال والمراهقين ا  عام

وال تزال األولويات تتمثل . حمايةتتعلق بال حول مكان وجودهم. ويمثل هذا مخاوف وتحديات محددة سرأي معلومات لألإذ لم يتم تقديم  ،لاقتنأثناء االاألمني 
قدرة ترتيبات الرعاية ذويهم حيث يتجاوز عدد األطفال غير المصحوبين ب -لهوية والتوثيق وتتبع األسر ولم شملها توفير خدمات الرعاية المؤقتة وتحديد افي 

فإن توفير المعلومات عن  ،. وبالمثلن الجدديالوافدعلى  ر عالمات اإلرهاق والضيقو ظهنظرا  لالمؤقتة في المخيم. كما تم طلب اإلسعافات األولية النفسية 
 .تمييزيةوغير  بطريقة منصفة ،ضروري لتسهيل الوصول السريع إلى المساعدة المنقذة للحياةأمر الخدمات المتاحة 

 
حيث  ،حدوث اكتظاظ في مناطق االستقبالتكرار في كثير من األحيان إلى  علنغير المخطط له وغير المالنازحين نقل  جراءأدى التوسع السريع للمخيم 

ظل أكثر من  ،منذ ذلك الحين في حين تم نقل األشخاص من مناطق االستقبالو لعدم وجود مأوى للطوارئ. نظرا  إلى النوم في العراء  ا  يضطر النازحون أحيان
للعديد من الوافدين  رجةح. كما شكلت الحالة الصحية الآذار/مارسومساحات مشتركة حتى نهاية شهر  خيام مطاطيةشخص في خيام كبيرة الحجم و  19.000

. آذار/مارس 15 حتىمركز االستقرار في مستشفى الحكمة الخاص  إلىطفال  يعانون من سوء التغذية الحاد  269حيث تم إدخال  ،الجدد مخاوف صحية خطيرة
 ا  نظر  ا  إضافي ا  المحالين إلى المستشفيات تحدييمثل ارتفاع عدد المرضى و فبراير. شباط/ 28طفال  من اإلسهال حتى  150تم عالج أكثر من  ،عالوة على ذلكو 

حاجة ملحة إلى توفير المأوى  كانت هناك أيضا   ،لوجود عدد محدود من المستشفيات والمرافق الصحية في المنطقة. طوال معظم الفترة المشمولة بالتقرير
 خدمات فضال  عن مواصلة زيادة ،سيع نطاق خدمات الحماية المتخصصةحاجة ملحة لتو  ا  أيض وتوجدواألراضي المتاحة لتوسيع واستضافة الوافدين الجدد. 

لم معظمهم  ،26.000الهول حوالي مخيم  داخلكان إجمالي عدد األطفال في سن المدرسة  ،2019 آذار/مارسنهاية  وحتىفي المخيم.  صحاحالمياه واإل
 تعليم لمدة خمس سنوات على األقل.للأي فرص  يحصلوا على

 
المخيم  إدارة. تنظم في المئة 15 بلدان أخرىرعايا و  ،في المئة 42 نو ن العراقيو المواطن، و في المئة من سكان المخيم 43نسبة  نو ن السوريو النازح يشكل

 ،نسانيةبعض الخدمات اإلإمكانية تقديم  يحد من ألمر الذيا ،لمخيمتابع لتم استضافتهم في ملحق مخصص تالذين  األخرىإلى رعايا البلدان  وصول منتظم
وجود طبي إلى حاجة ملحة  توجدلى الخدمات. عصول حلغوية تؤثر على قدرة الناس على الالحواجز ال كما أن ،بشكل خاص على الفرق الطبية هذا أثر وقد

 ق.لحتحسين تبادل المعلومات حول أفراد األسر المحتجزين مع أشخاص في المإلى وكذلك  ،مستوى االحتياجاترتفاع دائم نظرا  ال
 

  هجينالعودة التلقائية إلى استمرار 
يناير كانون الثاني/في أواخر  ء أنفسهمتلقامن نازح  25.000و 20.00ما بين  عودة أشارت التقارير الواردة إلى ،هجينمع تراجع األعمال القتالية في منطقة 

وبحسب  ،بما في ذلك المساكن الخاصة ،والممتدة في إلحاق أضرار جسيمة بالبنية التحتية المدنية مكثفةتسببت األعمال العدائية الو . درة ريتشابلم ا  وفق ،2019
 الئمإلى إمكانية الوصول إلى أسواق المواد الغذائية والعيادات الصحية والصيدليات والمأوى الم ن وغيرهم من المدنيين في المنطقةو العائد يفتقر ،ما ورد

وانعدام األمن المستمر من عمليات العودة اآلمنة  ات الخطرةالمتفجر بالتلوث الواسع النطاق وقد يحد . منةوالمستلزمات المنزلية األساسية ومياه الشرب اآل
 فضال  عن قدرة المنظمات اإلنسانية على توسيع نطاق االستجابة. ،والكريمة والمستدامة

 
األشخاص الذين غادروا المناطق المتبقية معظم  تم توجيهكانون األول/ديسمبر عندما  4خالل األشهر السابقة )قبل  هجينوا من فر ال يزال النازحون الذين 

ومواقع  ،غير رسمية / مخيمات مؤقتة مخيماتويعيشون في  ،في المناطق المحيطة متفرقينالهول( مخيم الدولة اإلسالمية إلى  ما يعرف بتنظيم ةسيطر حت ت
صول حمحدودية فرص كسب الرزق ومحدودية الل نظرا   ،رسمية للنازحين في غرانيج وبين المجتمعات المضيفة. ال يزال الوضع اإلنساني لهؤالء األشخاص قاسيا  
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من الوصول  ألحمر العربي السوريوالهالل ا بينما تمكنت األمم المتحدة والشركاء المحليونو . منةبما في ذلك نقص مياه الشرب اآل ،اتلى خدمات ومساعدع
الناس عرضة للخطر ويحتاجون إلى مزيد من هؤالء ال يزال  ،شباط/فبرايرو  كانون الثاني/ينايرإلى المنطقة وتقديم المساعدة لبعض المجتمعات في شهري 

ما والنظافة الصحية ومواد اإلغاثة األساسية وسبل العيش والتعليم والحماية. يوجد في المناطق التي تسيطر عليها مياه واإلصحاح الغذاء والالدعم في مجاالت 
شخص يعيشون في مواقع النازحين / الالجئين. يمثل هذا زيادة في عدد  97.000ما يقدر بنحو  سوريةفي شمال شرق  يعرف بقوات سورية الديمقراطية

إلى  كانون الثاني/ينايرمن خالل الفترة غوز اوالب هجينبسبب النزوح الجماعي من  2018 كانون األول/ديسمبرمنذ  يه التقديراتذي تشير إلالنازحين ال
 .ا  فرد 133.675حوالي  سوريةالنازحين في المخيمات في شمال شرق  يبلغ إجمالي عددو . آذار/مارس

 
 العريشة في مخيمالفيضانات من اآلالف  تضرر
على اآلالف من النساء والرجال والفتيات والفتيان  2018 كانون األول/ديسمبرالفيضانات الشديدة الناجمة عن ارتفاع معدل هطول األمطار منذ أواخر أثرت 

أسرة( ينتمون إلى مناطق مختلفة من محافظة دير  1.900نازح )حوالي  9.200ما يقرب من  ا  ستضيف حالي، الذي يمحافظة الحسكةبفي مخيم العريشة 
تتجاوز  مئة؛في ال 14الرجال و  ناكمن الس مئةفي ال 22 تشكل النساء نسبةفي حين  ،عاما   18عن في المئة من سكان المخيم  60حوالي الزور. تقل أعمار 

إلى مناطق مختلفة في ريف  ا  شخص 1.033عاد منهم  ا ،شخص 1.353يم غادر المخ ،2018. ومنذ كانون األول/ديسمبر عاما   60 هممن مئةفي ال 2أعمار 
 إلى المخيم. آخرين ا  شخص 541ومع ذلك وصل  ؛دير الزور

 
بما في ذلك البنية التحتية  ،من المساحة المعيشية للسكان( بالفيضانات مئةفي ال 80من المخيم ) مئةفي ال 75تأثر حوالي  ،آذار/مارسمنتصف  وحتى

على بعد  ،أسرة إلى االنتقال إلى خيام في موقع جديد 987اضطرت  ،بسبب الفيضاناتو مثل المساحات المشتركة والمراحيض وغيرها من المرافق.  ،الرئيسية
مكانية مناسبة وكريمة و  إيواء نماكأمتر من المخيم الفعلي. إنهم يفتقرون إلى  500حوالي  في هذا الموقع الوصول إلى مرافق الصرف الصحي الكافية والوضع ا 

في مناطق مشتركة أو في خيام كبيرة الحجم في منطقة االستقبال  أسرة 100. تقيم أكثر من األخيرة في الموقع الجديدخاصة في التوسعة  ،محفوف بالمخاطر
ال سيما فيما  ،حاجة إلى مزيد من الدعم لكن هناك ،في مناطق مرتفعة بالمخيم. قدمت المنظمات اإلنسانية المساعدةتقريبا  أسرة أخرى  900 قيمتبالمخيم. و 

باإلضافة و خالل الفيضانات.  الصرف الصحيومواد وهياكل  اإليواء نماكأالعديد من بر اضر لحقت أحيث  ،يتعلق بالمأوى والمواد غير الغذائية والمراحيض
قادرة على استيعاب حوالي هي المرافق التعليم المؤقتة فقط  وأصبحت ،بما في ذلك خدمات التعليم والحماية ،غمرت المياه العديد من مرافق المخيمات ،إلى ذلك
التخفيف من خطر تفشي األمراض بسبب المياه الراكدة وارتفاع مستوى المياه في بعض  ا  طفل وعيادات الحماية المتنقلة فقط. من المهم أيض 400-500

 على األطفال الصغار. ا  شديد ا  المناطق يمثل خطر 
 

لتقليل خطر حدوث مزيد من  ،مما سمح للمياه بالمرور وحد من الزيادة اإلضافية في منسوب المياه ،السورية البوابة الرئيسية للسد القريبفتحت السلطات 
نساني كان الشركاء في المجال اإل ،ال يزال المخيم في منطقة معرضة للفيضانات والوضع العام صعب. في البداية ،الفيضانات في جانب المخيم. ومع ذلك

لم يعد  ،هذا الموقع إلىلنازحين التدفق السريع لعشرات اآلالف من ل نظرا   ،بما في ذلك الهول. ومع ذلك ،يشجعون النازحين على االنتقال إلى مخيمات أخرى
ال التنقل.  اإلضافية علىد و قيالموقع آخر لتفادي المزيد من النزوح أو االنتقال إلى إنها ال ترغب في  ةريشالعالنازحة في  سر. كما قالت األمقبوال   ا  هذا خيار 

األصلي وتقييمه  مخيمللوموقع آخر مقابل  متدادتحديد منطقة اال وتم ،لوضعهذا االحلول الممكنة للمناقشة السلطات بل األمم المتحدة وشركاؤها على اتصال زات
 العريشة من الضروري زيادة المساعدات المقدمة لألسر المتضررة من الفيضانات في مخيم ،د حل مناسبيجاإل الجهود وبينما تتواصلللتأكد من سالمته. 

 .بشكل عاجل
 

 فيضانات واسعة النطاق في محافظة الحسكة
لحاق فيضانات واسعة النطاق و في حدوث  سوريةتسببت األمطار الغزيرة في شمال شرق  ،2019 آذار/مارسخالل شهر  اإلقامة  بأماكنأضرار جسيمة ا 

تي تل حميس واليعربية. أفادت ناحيوال سيما في  ،محافظة الحسكة ريف. في جنوب شرق القامشلي و وشبكات الطرق المدنية والبنية التحتية واألراضي الزراعية
مما أدى إلى تضرر مئات  ،قرية تأثرت بالفيضانات 41وأن أكثر من  آذار/مارستأثرت باألمطار الغزيرة خالل شهر قد قرية  100التقارير أن أكثر من 

باإلضافة و شخص( ماشيتهم وممتلكاتهم.  9.000أسرة ) 3.000وفقدت  ،شخص باألمطار الغزيرة والفيضانات 100.000المنازل والمواد بشدة. تأثر حوالي 
. تربط هذه الجسور الصغيرة القرى ببعضها البعض وببلدات أخرى. كما تم جرف مئات بالفيضانات ا  زراعي ا  وطريق ا  صغير  ا  جسر  25تأثر حوالي  ،إلى ذلك

األمراض المنقولة  في انتشارتلوث المياه ويمكن أن يتسبب نهر الجارحي واألنهار األخرى وجلب مياه قذرة إلى منازل القرية.  وفاضالقمح. المزروعة ب ةفدناأل
 توقع استمرار الظروف الجوية القاسية.ل نظرا   ا  قد يزداد الوضع سوءو عن طريق المياه. 

 
الجاهزة لألكل والحصص الغذائية الغذائية وتشمل االحتياجات العاجلة ما يلي: المواد غير الغذائية والحصص  ،تم إجراء تقييم سريع لالحتياجات في المنطقة

صالح الجسور والطرق.  ،بالشاحنات المياه نقلو  جهود االستجابة التي يبذلها الشركاء في ال تزال باإلضافة إلى فتح قنوات التصريف وبناء حواجز التربة وا 
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اء وقدم الشرك ،حصة جاهزة لألكل في األيام األولى التي أعقبت الفيضانات 150و مجموعة من المواد غير الغذائية 200ة: تم توزيع مستمر المجال اإلنساني 
مجموعة من مستلزمات  1.000و مجموعة من المواد غير الغذائية 1.000 توجد ،باإلضافة إلى ذلكو جرافتين للمساعدة في تطهير الطرق وتصريف القنوات. 

 .متعذرا  العديد من القرى ى ال يزال الوصول إل ،يعربية والجوادية. ومع ذلكالتي ناحيإلى القرى في  هاالنظافة جاهزة إلرسال
 

 استمرار الدعم الالزم للعائدين إلى الرقة
كانون شخص في الفترة من  1.500حيث تم تسجيل ما يقرب من  ،إلى محافظة الرقةالعودة أعداد صغيرة من النازحين واصلت  ،خالل الفترة المشمولة بالتقرير

قوم وت ،حصص غذائية شهرية قدمحيث ت ،في الرقةلألزمة االستجابة استمرت المنظمات اإلنسانية في و . 2019 كانون الثاني/ينايرإلى  2018 األول/ديسمبر
إيصال األدوية إلى المرافق الصحية ودعم العيادات تقوم بوكذلك  ،وتوزع المواد التعليمية والمالبس الشتوية والمواد غير الغذائية ،المياه بأعمال الصيانة في نقاط

أنه بينما يواصل الناس العودة إلى الرقة على مدار أكثر من عام  2019 شباط/فبرايرجري في ال تزال هناك احتياجات كبيرة. أظهر تقييم أ   ،المتنقلة. ومع ذلك
مكانية لصحي و لحماية والرعاية الصحية والمياه والصرف ااتعلق بمستمرة، خاصة فيما يال تزال االحتياجات الحرجة  ،بعد توقف األعمال العدائية في المدينة ا 

 العيش.سبل المأوى والكهرباء و و لى المواد غير الغذائية عصول حال
 
مما يؤثر على الحركة والمرور  ،فرض حظر التجولت السلطات المحليةوي قال أن  ،بالمخاطر ا  في المدينة محفوف ال يزال الوضع األمني ،باإلضافة إلى ذلكو 

زالتها من الشواغل الحرجةفضال  عن المؤسسات واألسواق ا ،في المدينة حيث أن أجزاء كبيرة من  ،لعامة. ال يزال دعم الحماية والتوعية بمخاطر األلغام وا 
ملحة لزيادة  ةحاجما تزال هناك القدرة التقنية على القيام بأنشطة إزالة شاملة محدودة و  ال تزال ،. فيما يتعلق بنطاق الحاجةالمتفجرات الخطرةالمدينة ملوثة ب

األلغام جاهزة للنشر والمساعدة في األعمال اإلنسانية المتعلقة إلجراءات المتعلقة بدائرة األمم المتحدة ل سوف تظلهم. أسر ر و يلناجين من حوادث التفجادعم 
 إذا سمحت السلطات بذلك. ،باأللغام في الرقة

 
 سوريةالمخاوف الصحية الحرجة في شمال شرق 

 ،على الرغم من التحسن الواضح. خالل األشهر السابقة ،سوريةفي جميع أنحاء شمال شرق مستمرا  أمراض معدية بحاالت اإلصابة  ال يزال اإلبالغ عن
وهو انخفاض  ،2019 كانون األول/ديسمبرحالة في  2.339إلى  2018أكتوبر تشرين األول/حالة في  2.922الجديدة من  التيفوئيدانخفض عدد حاالت 
إلى حد كبير إلى استهالك المياه غير اآلمنة وتتبع تفشي اإلسهال الدموي الحاد المستمر  التيفوئيد. ترجع حاالت مئةفي ال 36بنسبة عتالل إجمالي في معدل اال

 ،ينإلى حدوث فيضانات في بعض مواقع النازح تأد والتي ،في محافظة دير الزور. في ضوء هطول األمطار الغزيرة التي تم اإلبالغ عنها خالل فترة الشتاء
بما في ذلك  ،للغاية ينضعفمستاألمراض المنقولة عن طريق المياه. مع استمرار التدفق الواسع النطاق للنازحين الجدد والاحتمال انتشار هناك مخاوف بشأن 

بين  ا  األمراض شيوع بين أكثرمن حاالت اإلسهال حيث أن  ،خاصبشكل قلق للثير مالهول مخيم فإن الوضع الصحي في  ،عدد كبير من األطفال الصغار
لتحديات المتعلقة بإمكانية الوصول إلى المراحيض على التصدي ل صحاحمع قطاع المياه واإل ةالصحفي مجال األطفال دون سن الخامسة. يعمل الشركاء 

 الحصول على العالج الطبي.سبل ممارسات النظافة الصحية و بزيادة الوعي على وكذلك  ،منةومياه الشرب اآل
 

بشكل خاص على األطفال في سن المدرسة. على مدار عام وتأثيره أبلغت مديرية الصحة المدرسية عن تفشي مرض الحصبة  ،2018أبريل نيسان/ 18في 
 سورية،من  ةعديدأجزاء مايو في أيار أبريل و نيسان/اإلنذار المبكر أنه بعد تفشي مرض الحصبة في شهري الرصد و أظهرت تقارير أسبوعية من مواقع  ،2018

في المتوسط في األسابيع العشرة األخيرة من أسبوعيا  حالة مشتبه بها  80إلى  ا  حالة مشتبه بها أسبوعي 1.176 لها عندانخفضت الحاالت من أعلى مستوى 
حالة  650مقارنة ب ا ،يحالة أسبوع 35بمعدل بأكمله،  كانون األول/ديسمبر شهرحالة فقط في  176تم اإلبالغ عن  سورية،في شمال شرق و . 2018عام 

شهرا ،  18حملة تطعيم مكثفة استمرت  قبكانون األول/ديسمبر، ع 2في أعلنت منظمة الصحة العالمية  ،عالوة على ذلكو مايو. أيار/في أوائل  ا  أسبوعي
بسبب عدم كفاية  سورية،ية في شمال شرق قابلية عالية للتأثر باألمراض المعد توجد ،بشكل عامو . سوريةتفشي فيروس شلل األطفال في النجاح في إيقاف 

لرعاية الصحية نقص خدمات امكتظة. إن أماكن ة و سيئوارتفاع أعداد النازحين الذين يعيشون في ظروف  ،وظروف المعيشة السيئة ،معدالت التغطية بالتحصين
زيد من تعقيد الوضع. تم تنفيذ حملة ي ،المحلية بما في ذلك المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية في المخيمات والمجتمعات ،وضعف الخدمات األساسية

 خدمات الرعاية الصحية األولية في البصيرة قديموانتشرت فرق متنقلة لت ،ما يعرف بقوات سورية الديمقراطيةروتينية في المناطق الواقعة تحت سيطرة  حصينت
 من نهر الفوارات. ةالشرقيعلى الضفة ي ذر والجر الصو و 
 

نوفمبر تشرين الثاني/بين عتالل فقد ارتفعت معدالت اال سورية،في بعض المناطق في شمال شرق  ةستقر مداء الليشمانيات اإلصابة بأن حاالت على الرغم من 
حالة  1.163ها بين من ،كانون األول/ديسمبرحالة في  3.722إلى تشرين الثاني/نوفمبر حالة في  2.629من  مئة،في ال 12بنسبة  كانون األول/ديسمبرو 

في محافظة دير الزور. انتشر داء الليشمانيات بسبب نقص الرعاية الصحية والجهات الفاعلة في  994و ،في محافظة الحسكة 563و ،في محافظة الرقة
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ما  ا  غالبو  ،ينتشر المرض نفسه عن طريق ذبابة الرملو قم بسبب خيارات النزوح وعدم كفاية المأوى. ويتفا ،مجال الصحة التي تعمل في المناطق المتضررة
 .بالمرض وبالتالي اإلصابة هذه الحشرة،يكون النازحون الذين يعيشون في المخيمات معرضين لخطر التعرض ل

 
 شمال شرق سوريةلى التعليم في ع ألطفالا صولتي تعوق حالقيود ال

تدريس المناهج التي تقوم بول مدارس الحكومة السورية )دخيمنع األطفال من  ا  قرار  سوريةأصدرت السلطات المحلية في شمال شرق  ،2018سبتمبر أيلول/في 
من  2019 آذار/مارسبحلول منتصف المدارس في محافظة الحسكة إلى  ضورارتفعت معدالت الح ،2018نوفمبر تشرين الثاني/الوطنية(. مقارنة بأواخر 

بديلة  ا  الذين وجدوا طرق ،الطالبتكيف التي اتبعها كانت الزيادة في معدالت الحضور ناتجة بشكل أساسي عن آليات الو . مئةفي ال 87إلى  مئةفي ال 41
باإلضافة و ستخدام وسائل النقل. مثل المشي بدال  من استخدام المواصالت أو خلع المالبس المدرسية أثناء عبور نقاط التفتيش عند ا ،للوصول إلى المدارس

ولكن ال يزال دعم وصول األطفال إلى الخدمات التعليمية يمثل أولوية. تم  ،أصبح من األسهل بالنسبة لبعض الطالب عبور بعض نقاط التفتيش ،إلى ذلك
 في مدارس محافظة الحسكة لمراقبة الوضع. عشوائيةإجراء فحوصات 

 
 سوريةاألمن الغذائي في شمال شرق 

الوضع  نعامة عال اللمحةلما جاء في  ا  في دير الزور. وفق أكبر نسبةوال سيما في الحسكة وب سورية،زيادة عامة في سعر الدقيق في شمال شرق  طرأت
هم لم اتالناس في مجتمع التي تم تقييمها في شمال شرق البالد أن قرىمن ال مئةالفي  29أفاد  ،مبادرة ريتش التي أعدتهايناير /لشهر كانون الثاني اإلنساني

 قرية 128( من مئةفي ال 87) 111حيث أفاد سكان  ،في محافظة دير الزورالحاالت  ه. تم اإلبالغ عن معظم هذا  يتمكنوا من الحصول على الخبز يومي
( مئةفي ال 84) 103للغاية / يصعب الحصول عليه في  ا  هو أن الطحين كان مكلف ا  األكثر شيوع مانع. وكان الا  لى الخبز يوميع واصلحلم ي متقييم أنهال شملها
 ا  د سعر كيلو الخبز أيضزاوبالتالي فقد  ،2018سبتمبر أيلول/منذ  مئةفي ال 30بنسبة  آذار/مارسالتقييم. ارتفع سعر كيلو الدقيق في  قرى التي شملهامن ال

 .2019 آذار/مارسإلى  2018سبتمبر أيلول/من  خالل الفترة
 

 333.175أسرة ) 66.255غذائية تحتوي على دقيق القمح إلى  لقدم قطاع األمن الغذائي سال ،آذار/مارس 15إلى  كانون األول/ديسمبر 15في الفترة من 
تكلفة الخبز / الطحين إلى  يرجع ارتفاعو لخبز / الدقيق للمخابز في دير الزور. اقطاع األمن الغذائي يقدمون دعم لشركاء  ا  فردا ( في دير الزور. ال يوجد حالي

 وكذلك سعر الصرف. ،مما أدى إلى نقص دقيق القمح ،خالل الموسم الزراعي األخير ناجمة عن الجفافقلة الحصاد ال من زيجم
 

 اإلنسانية االستجابة
 

 حشد استجابة واسعة النطاق في مخيم الهول
استجابة واسعة النطاق لتقديم المساعدة لعشرات اآلالف من النازحين الجدد الذين وصلوا حشدت األمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والسلطات المحلية 

فصل الشتاء. تم إجراء مستلزمات غير غذائية و  ومجموعات موادساخنة  ات. تم تزويد جميع الوافدين الجدد بوجباتهمبغض النظر عن جنسي ،الهول مخيم إلى
مع إحالة الحاالت الخطيرة إلى مستشفيات الحكمة والحسكة  ،المساعدة من قبل الفرق الصحية في منطقة االستقبالتقديم و على مدار الساعة فحوصات طبية 

عيادات صحية في مناطق مختلفة  ئتنشكما أ  مريض إلى المستشفيات.  2.000تم نقل حوالي  ،آذار/مارسوالحياة والسالم ورأس العين وتل تامر. خالل شهر 
ون فذت  ،آذار/مارسطفال  دون سن الخامسة حتى نهاية شهر  12.686 بانتظام، حيث تم تحصينوتعمل فرق التطعيم  ،نذار المبكرمن المخيم ونظام لإل

سريرا .  40بصدد إنشاء مستشفيين ميدانيين بسعة أولية مشتركة تبلغ  ةالصحقطاع وشركاء  ،ةالنفسيعلى اإلسعافات األولية التدريب تشمل  تدريبات صحية
ت الجهات الفاعلة وقد لجأتغذية وتوزيع لوازم التغذية. ال نفيذ برامجوت ،استشارات للنساء الحوامل والمرضعات تقديم فريق التغذية الوافدين الجدد من خالل يدعم

تمتلكها  بأقصى قدرات الساعة على مدارستجابة اال إلى حشد شمال شرق سوريةالمنظمات غير الحكومية الدولية العاملة في و القامشلي في مجال الحماية من 
األسرة والدعم النفسي تتبع أفراد بما في ذلك  ،خدمات حماية متخصصة لألطفال المنفصلين عن ذويهم وغير المصحوبين قدمتحيث  ،الحالي في الوقت

إلى جانب  ،على النوع االجتماعيالعنف القائم  ين الجدد ودعموافداإلسعافات األولية النفسية لل ا  لحماية أيضفي مجال افرق الطوارئ قدم تو واالجتماعي. 
توسيع نطاق االستجابة  ال يزال ،للحالة الصحية الهشة للعديد من الوافدين الجدد وخطر تفشي األمراض بسبب االكتظاظ ا  نظر و تدخالت الحماية األخرى. 

 بما في ذلك توفير الرعاية الصحية النفسية والعقلية المناسبة. ،الصحية وخدمات الحماية يمثل أولوية
 

خيمة متوفرة  8.300أكثر من  وتوجد ،خيمة عائلية 1.0650وأكثر من  خيام مطاطية 7و خيمة كبيرة الحجم 209 ن صبت ،2018 كانون األول/ديسمبرمنذ 
عداد الموقع وبناء البنية التحتية في المرحلو المتاحة تتمثل في أماكن اإلقامة ية آنة توجد ثغر ولكن  ،ثغرة الخيامشكل لن توبالتالي  ،قيد اإلعداد /  8و 6 تينا 

أكثر  ال يزالفي حين  ا ،مرحاض 468تم االنتهاء من تركيب  ،آذار/مارسنهاية شهر  حتىإضافية.  مساحة 1.368حوالي ويلزم توفير  ،5و 4و 3حق والمال
من  5إلى  1من  األقساملكل مرحاض في  ا  شخص 28 ا  . يوجد حالي50 : 1التي تبلغ مرحاض ومرفق استحمام قيد اإلنشاء للوفاء بمعايير الطوارئ  400من 
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ة للوصول مستمر جهود ال ، فإن8و 7 للقسمينبالنسبة أما من المراحيض إلى إصالح )األقفال وأعمال الحدادة(.  مئةفي ال 30ما يقرب من  ولكن يحتاج ،المخيم
وما زالت عمليات  ،إمدادات المياه في حاالت الطوارئ تنظيمأبريل. تم شهر نيسان/مع توقع تحقيق هذا الهدف خالل النصف الثاني من  ،إلى معايير الطوارئ

أنشطة لمكافحة ناقالت األمراض )حمالت  ا  أيض اإلنسانيفي المجال الشركاء  ونفذجمع القمامة والتنظيف / الصيانة المنتظمة والتوعية بالنظافة مستمرة. 
اه والصرف تنظيف المناطق وتطهيرها( للحد من خطر حدوث المزيد من حاالت اإلسهال. كما يتم اختبار جودة المياه بانتظام وتركيب مرافق إضافية للمي

 الصحي في مناطق االستقبال للحد من ممارسات النظافة غير اآلمنة.
 

توزيع  وال يزال .آذار/مارسنهاية شهر  حتىفي المخيم  ا  مجموعة من المواد غير الغذائية والمالبس الشتوية على النازحين حديث 18.000أكثر من  تم توزيع
الحفاضات والمناديل  حاجة إلى المزيد من فإن هناك ،العدد الكبير من األطفال الصغار والنساء إلى ن بالنظر. ولكا  ة مستمر الصحية والنسائيالنظافة  لوازم

 جاهزة لألكل حصص غذائيةعلى  ا  شخص 63.323 حصلو  ،على وجبات طعام مطبوخة ا  شخص 61.750 حصل ،آذار/مارسالصحية. وحتى نهاية شهر 
. ا  يومي ا  فرد 61.750من الخبز ليلوغراما  ك 469.012توفير  آذار/مارسشهر  شهد ،باإلضافة إلى ذلكو غذائية شهرية.  ا  حصص ا  شخص 73.041وتلقى 

المخيم.  داخلمن األطفال في سن المدرسة  نسبة بسيطة يشكلونالمخيم  داخلطفل في سن المدرسة  4.000يتم توفير برامج تعليمية غير رسمية لحوالي و 
 19و 6ن الذين تتراوح أعمارهم بي تم إجراء تقييم مشترك لتحديد عدد األطفال ،أفضل على نحولفهم عدد األطفال في سن المدرسة واحتياجاتهم التعليمية و 

 دعم التنسيق األفضل بين جميع الشركاء التنفيذيين.الذي سيذا التقييم وف تسترشد االستجابة به. سعاما  
 

 دير الزور ،هجين
الوصول إليها والمخاوف بشأن المستويات  التي تعرقلعلى الرغم من التحديات  ،والمناطق المحيطة بها هجينفي  ا  وت بذل جهود االستجابة اإلنسانية أيض
وصلت قافلة تابعة للهالل األحمر العربي السوري مؤلفة من ست شاحنات محملة  ،شباط/فبراير 15. في ات الخطرةالمرتفعة المتوقعة من التلوث بالمتفجر 

أكملت األمم  ،شباط/فبراير 17شخص. في  5.000عدات على بإمدادات من األمم المتحدة والصليب األحمر / الهالل األحمر إلى بلدة هجين ووزعت المسا
باإلضافة و أسرة.  17.800دعم حوالي لبلدة ومستوطنة غير رسمية في الجزء الشرقي من محافظة دير الزور  15المتحدة وشركاؤها توزيع المواد الغذائية على 

. كانت آمنةلضمان الحصول على مياه شرب  هجين كانبتوفير مواد معالجة المياه لس شمال شرق سورية فيتقوم إحدى المنظمات غير الحكومية  ،إلى ذلك
ستكشف العديد من المنظمات غير الحكومية فرص تقديم تو جماعية. إيواء غير رسمية ومراكز  مخيماتاألولوية هي االستجابة للنازحين الذين يعيشون في 

 الواسعةاالستجابة وتلبية االحتياجات  توسيع نطاقهناك حاجة إلى المزيد لفإن  ،في الفترة المقبلة. ومع ذلك هجينالمساعدة وتقديم الخدمات األساسية في 
ال سيما  ،أن تكون أي عمليات عودة طوعية وآمنة وكريمة بطبيعتها همية بمكانمن األ ،المنطقة. وفي الوقت نفسهتلك بعض الناس في التي تواجه نطاق ال

 اتخطر المتفجر  ي عد. كما اتفجر متالبواسع النطاق لألعيان المدنية والبنية التحتية بسبب األعمال العدائية األخيرة واحتمال التلوث الشديد الر بالنظر إلى التدمي
 .سوريةاالستجابة في شمال شرق  توسيع نطاقعلى  تهاقدر  يعرقلمصدر قلق بالنسبة للجهات الفاعلة اإلنسانية 

 
 العريشة مخيم

وخدمات الرعاية  ،ونقل المياه بالشاحنات ،والصرف الصحي ،بما في ذلك المواد الغذائية وغير الغذائية ،العريشةتقدم المنظمات اإلنسانية المساعدة في مخيم 
 ،. ومع ذلكعلى النوع االجتماعيائم بما في ذلك حماية الطفل وخدمات العنف الق ،ودعم أشكال الحماية المختلفة ،واللوازم والخدمات الغذائية ،الصحية األولية

الذي وال سيما في موقع التوسع الجديد  ،الناس على العيش في ظروف مالئمة وكريمةقدرة ال تزال هناك ثغرات كبيرة لضمان تلبية االحتياجات األساسية و 
 .نتقال إليهاضطرت األسر المتضررة من الفيضانات إلى اال

 
 :تأهبتخطيط ال

تواصل األمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية تحديث ومراجعة  ،كجزء من االستعداد التشغيليو  سورية،بالنظر إلى تعقيدات وديناميات الوضع في شمال شرق 
االستجابة عداد لتوسيع نطاق خطط التأهب والطوارئ لالستجابة لحاالت النزوح المحتملة ووضع خطط للطوارئ في حالة تغير البيئة التشغيلية. ويشمل ذلك االست

 قدرات االستجابة لتحديد الثغرات. تقييموكذلك  ؛المخزونات االحتياطية تخزينتقييم و و  ؛عمليات نزوح جديدة ومتزايدة بسبب تجدد القتالتحسبا  لحدوث 
 

  الحماية 
 

المتمركزة  - سوريةركزت الجهات الفاعلة في مجال الحماية في شمال شرق  ،المشمولة بالتقريرخالل الفترة 
مخيم جهودها إلى حد كبير على االستجابة للوضع اإلنساني في  -تعمل عبر الحدود التي في القامشلي و 

ن و ن والعراقيو النازح)من السكان  ةمختلط أنماطوجود نظرا  ل من نوعه ا  فريد ا  هذا الموقف تحديويمثل الهول. 

  ليونم 1.4
في  حمايةفي مجال ال تدخل

محافظات الرقة والحسكة 
 .2018ودير الزور خالل عام 
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 .األغلبية الساحقة سنة 13تقل أعمارهم عن الذين طفال األنساء و تشكل الو  ،بعضهم بمواصفات محددةيتسم و  ،(األخرىالبلدان  وومواطن
 

عدم القدرة على التنبؤ وقد كان بزيادة االستجابة ألقصى طاقاتها.  فيهالمسؤولية  جهاتقام قطاع الحماية و  ،ات في الموارد المالية والحضورثغر في خضم ال
ووجود العديد  ،بسبب االكتظاظ ،خاصة في مناطق الفحص / االستقبال / االنتظار ،ي قدرة على تنسيق استجابة الحمايةبمثابة اختبار شاق ألبتدفق السكان 

لفحص حين إتمام إجراءات افي العراء ل ينتظرون ،خطيرةصحية وفي بعض األحيان ظروف  ،ضيقالواضح وال الذين يبدو عليهم االرهاقمن النساء واألطفال 
 ،بمن فيهم األطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم ،الوافدينغالبية يشكلون النساء واألطفال  وحيث أنالمساعدة المنقذة للحياة. تقديم وتحديد الهوية و 

فإن تعبئة فرق الحماية في حاالت الطوارئ أمر بالغ  ،وغيرهم من األشخاص ذوي االحتياجات الخاصة ،ية طبية عاجلةوالجرحى الذين يحتاجون إلى رعا
 ،واإلحالة إلى الخدمات الطبية وغيرها ،اإلسعافات األولية النفسية والدعم النفسي قديمت منكنت هذه الفرق تم ،على مدار الساعةلعمل ومن خالل ااألهمية. 

 بدء عملية تحديد هوية األطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم. منكنت كما تم ،تقديم المساعدةعن المساعدة وأساليب ومعلومات 
 
الخدمات  تقديمو  صحاح بنفس السرعةمرافق المياه واإل ن خالل بناءوالجهود التالية لتوسيع قدرة االستقبال في المخيم م الوافدينوصول استمرار  مواكبة تيسرتم ل
الرامية إلى مما دفع قطاع الحماية إلى تشجيع الجهود  ،اإلضاءة المناسبة والخصوصية. أدى ذلك إلى خلق بيئة مليئة بالتحديات للنساء والفتياتتوفير و 
بناء  و الظروف الكريمة لجميع السكان. ير توفلضمان  ا  المناطق المنشأة حديثها بما في ،لوصول إلى الحد األدنى من المعايير اإلنسانية في كل مكان في الموقعا

ة الوصول إلى المعلومات محدوديمحدد. باإلضافة إلى  صدر قلقبرزت األسر األجنبية كم ،الجهات الفاعلة في مجال الحماية على أرض الواقعتقارير على 
/ مناطق  حديد مالحقتقد خلق ف ،األخرىلعديد من مواطني البلدان التي تواجه اوكذلك بسبب الحواجز اللغوية  ،المتعلقة بالخدمات واإلجراءات في المخيم

قامبامخصصة  ال سيما الخدمات الصحية. قاد قطاع الحماية  ،المساعدات اإلنسانيةعلى صول الح التي أعاقتبعض التحديات  تهم فيما بعدلمخيم لفحصهم وا 
 الموقع. أنحاءفي جميع  ،ةهم الشخصياتمسبغض النظر عن  ،ون عوائق إلى جميع السكانالدعوة اإلنسانية إلى احترام مبدأ اإلنسانية والوصول المستمر د

 
تعرض حماية الطفل )االستجابة في مجال قدرة وأثر على  برز وجود األطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم كمصدر قلق رئيسي طوال الفترة و

 ؛في المخيمعن ذويهم  طفال  غير مصحوبين ومنفصلين 355جدد(. تم تحديد ما ال يقل عن الوافدين الوصول استمرار  لضغوط تفوق قدراتهم جراءالشركاء 
ثالثة  عملوخاصة بين األجانب. ت ،ألطفال غير المصحوبينمن ا. حددت فرق الحماية حاالت جديدة لهم هم أو مقدمي الرعايةأسر مع منهم  56تم جمع شمل 

المواد غير الغذائية والتفاوض مع ب هماألطفال ودعمإجراءات فحص  جيلقامت فرق الحماية بتع ،وفي بعض الحاالت ،مراكز للرعاية المؤقتة بكامل طاقتها
ات الرعاية المؤقتة وتحديد سلطات المخيم لربط هؤالء األطفال بشكل مؤقت بالنساء في مناطق العبور حتى تتوفر حلول أكثر استدامة. ال يزال توفير خدم

باإلضافة إلى و عدد األطفال غير المصحوبين بذويهم يفوق قدرة ترتيبات الرعاية المؤقتة في المخيم. لكن  ،الهوية والتوثيق وتتبع األسر ولم شملها يمثل أولوية
 وضاعوغيرها من األ ،الزيجات المتعددةو  ،جنسيات مختلفةاالنتماء لشبكة من العالقات األسرية إلى  حيث تشير ،قد تكون العديد من الحاالت معقدة للغاية ،ذلك

 العائلية المعقدة لتحديد مصلحة الطفل الفضلى.
 

حماية الطفل والجهات الفاعلة في مجال الصحة للتخفيف من قطاع استمرت الجهود بين شركاء  ،إلحاالت الطبيةالتي تعرقل افي ضوء التحديات المحددة 
المستشفيات و ن المخيم بيإدارة اإلحاالت بشكل أفضل تحسين . تم وضع نظام لياتغير الطوعي لألسرة في حاالت دخول األطفال إلى المستشفخطر االنفصال 

ة ويتابعون إلى المستشفيات المخصص حالةلحماية من الشركاء العاملين في المخيم لمساعدة أولئك الذين ينقلون الاتنسيق مسؤولي الخارجية. يستلزم ذلك تعيين 
صل مع العيادة والمستشفى واآلباء واألمهات / مقدمي الرعاية في واعلى الت رصونحيبمعلومات عن الطفل و ويتزود مسؤولو التنسيق العالج في المستشفى. 
يوم واحد على األقل. يتم االتفاق بقبله أطفالهم ويحصلون على معلومات عن الوقت المتوقع للخروج  أحواليظل اآلباء على اطالع ب ،المخيم. وبهذه الطريقة
وتجنب االنفصال. تشمل آلية اإلحالة المتفق عليها بين الجهات الفاعلة في  هم للطفلواستقباللضمان وجود الوالدين المستشفى من  خروجعلى تنسيق وتوقيت ال

أطفال النساء  استضافةلمرافقة الطفل غير المصحوب أثناء فترة العالج في المستشفى أو  على مدار الساعةالصحة والحماية توفير مقدمي الرعاية  يمجال
 عندما ال يتوفر أي من أفراد األسرة لرعاية األطفال. ،لعالج في المستشفى في مركز الرعاية المؤقتةالالتي تتلقين ا

 
من  7و 5و 1 قسامتوسيع وجودها المستمر في األ ،من موظفاتفي الغالب ألف تت ،لعنف القائم على النوع االجتماعيمكافحة احاولت أربعة فرق متنقلة ل

. ما زالت قائمة في وجود عدد كاف من الموظفين ليال  والموظفين ذوي الخبرة إلدارة الحاالتالمتمثلة لكن التحديات  ،في مناطق االنتظار واالستقبالو  ،المخيم
 في المناطق فرق المتنقلةمعظم الخدمات من خالل ال قديميتم تو  ،على النوع االجتماعيال يوجد سوى أربعة مديرين لحاالت العنف القائم  ،في الوقت الحالي

واإلسعافات  ،الفرديةوتقديم المشورة الجماعية و  ،بإجراء جلسات توعية على النوع االجتماعي. تقوم فرق العنف القائم بها ال يمكن تقديم إدارة شاملة للحاالتالتي 
 مجالوغيرها من الخدمات(. قام الشركاء الرئيسيون في  ،والرعاية المؤقتة ،حصينوالت ،والتسجيل ،والتوزيع ،األولية النفسية واإلحالة إلى خدمات أخرى )الصحة

ات ومجموع ،والمناديل الصحية ،اتالمراهقلوازم  اتجموعوم ،لوازم النظافة النسائيةبتوزيع أنواع مختلفة من مجموعات العنف القائم على النوع االجتماعي 
 الحوامل والمرضعات.لوازم النساء 
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بطريقة غير تمييزية ومنصفة. بحلول  ،ظهر توفير المعلومات الكافية عن الخدمات المتاحة كأمر أساسي لتيسير الوصول السريع إلى المساعدة المنقذة للحياة

لكن هناك حاجة إلى المزيد من الموظفين  ،أنشأ قطاع الحماية مكاتب معلومات في منطقة االستقبال وفي مرحلتين أخريين من المخيم ،آذار/مارسمنتصف 
لمساعدة. لمكاتب أسئلة مهمة تتعلق بالحماية واعلى االسكان  طرحو إدارة مناسبة ومستمرة. ظهرت حواجز اللغة في التواصل مع النساء واألطفال األجانب. تنفيذ ل

 ؛لتلبيتها األطراف كافةويواصل القطاع دعوة إدارة المخيم و  ،رد األصول والوثائق المصادرةو  ،محتجزينالقارب األمعظم طلبات السكان بحالة ومكان تتعلق 
في  ا  يمحور  ا  تلعب مكاتب المعلومات دور ات. عدسامالبذات الصلة  ستفساراتواال ؛بما في ذلك طرق العودة واإلطار الزمني ،نظام التنقل الحالي خارج المخيمو 

 ،ياتالمستشفب المحتجزينالحماية توفير المعلومات الالزمة لمقدمي الرعاية لألطفال  سؤولي تنسيقحيث يمكن لم ،إحالة الحاالت التي يتم إدخالها إلى المستشفى
 داخل أو خارج المخيم.سواء  

 
الحماية دعم فرز وحفظ وثائق األحوال المدنية قطاع . حاول شركاء اتتحديإحدى اللوثائق الشخصية كبرزت مصادرة ا ،كما هو الحال في مناسبات سابقة

المخيم. تم تعبئة المزيد من الموظفين وتقديم الدعم العيني لتخزين المستندات بشكل صحيح. بينما  داخللنازحين وتخزينها في "غرفة أرشيف" من االمصادرة 
ي نظر إلى هذا النوع من الدعم كتدبير "المالذ األخير" لتجنب المزيد من و  ،بشأن اآلثار الضارة للمصادرة بقوات سورية الديمقراطيةما يعرف تتواصل الدعوة مع 
 بما في ذلك أثناء أي عملية عودة مستقبلية. ،تنقل السكان وسالمتهم القانونيةالمتعلقة بالخسائر والتداعيات 

 
لجميع الجهات الفاعلة اإلنسانية. يتطلب الضعف البدني والنفسي للوافدين الجدد زيادة الموارد من نوعه الهول بسرعة كتحدي فريد  مخيم لقد برز الوضع في
 ،وىفي نهاية المطاف على مستوى القطاعات الفنية )المأ وضاعاأل ارستقر ؤدي إلى افي حين أن االستجابة المستمرة ست ،في الوقت نفسهو البشرية والقدرات. 

أطول قبل أن ينتهي هذا الوضع المعقد. تتطلب مثل هذه  ةزمني ترةالمسائل المتعلقة بالحماية ف من المتصور أن تستغرق ،ربما الصحة(و  ،صحاحالمياه واإلو 
ماية على األرض أن تخطط ويجب على جميع الجهات الفاعلة في مجال الح ،تقديم خدمات الحماية عندالظروف اتباع نهج أكثر تنظيما  وخضوعا  للمساءلة 

 .اتوجود عدد كاٍف من الموظفين والخبر  ن خالللما بعد مرحلة الطوارئ الحالية وأن تكون قادرة على التوسع م
 

 سوريةأنشطة الحماية في مناطق أخرى في شمال شرق 
. في جميع سوريةفي شمال شرق األخرى استمرت األنشطة في مواقع النازحين  ،الهول مخيم بينما تم توجيه االستجابة الرئيسية في الفترة المشمولة بالتقرير إلى

 ا  اهتمام مستمر ألنشطة الحماية وتعميم الحماية. وفقضرورة تكريس مما يشير إلى  مئة،في ال 60( ا  عام 18يتجاوز عدد األطفال والمراهقين )أقل من  ،المواقع
، أسر 574فردا ( ومبروكة ) 11.541 ،أسرة 2.319مثل عين عيسى ) ،شهدت بعض المواقع ،لشؤون الالجئين الساميةألمم المتحدة اإلدارة المخيم ومفوضية 

أو بسبب استنفاد قدرة  ،مناطق جنوب دير الزور والميادينبعض ال( زيادة طفيفة في عدد الوافدين. وذ كر أن السبب في ذلك هو انعدام األمن في ا  فرد 2.754
الحماية مراقبة الوضع قطاع ويواصل شركاء  ا ،أصبحت المساحة مقيدة أيض ،مثل عين عيسى ،األسر على إعالة نفسها خارج المواقع. في بعض المواقع

االحتياجات الخاصة. في مخيم  خاصة بالنسبة لألشخاص ذوي ،عن تداعيات محتملة على الظروف الكريمة ومخاطر الحماية ا  والتفاعل مع السكان بحث
بما في ذلك دعم  ،أجرى شركاء قطاع الحماية في األشهر الماضية مشاورات مع السكان المتضررين حول الحلول التي يفضلونها ،المتأثر بالفيضانات ةيشالعر 

في  البقاءبشأن انتقالهم إلى مواقع أخرى أو  ا  ات مستنيرة تمامقرار  تخاذهم ا" إلى مواقع أخرى )مبروكة( للتأكد من أن النازحين يمكنبنفسك"اذهب وشاهد زيارات 
 وخاصة على سالمة األطفال. ،الموقع الحالي. كما حاولت الجهات الفاعلة في مجال الحماية توعية السكان بالخطر الذي يشكله الفيضان

 
من خالل المرافق والموارد التالية:  سوريةفي المحافظات الثالث في شمال شرق  سوريةعمل شركاء قطاع الحماية من داخل  ،شباط/فبرايرمن شهر  ا  اعتبار 

مركبة صالحة للمناطق الوعرة مع  ،وواحد في محافظة الرقة / رأس العين( ،معظمها في المناطق الحضرية ،خمسة مراكز مجتمعية )أربعة في محافظة الحسكة
في محافظة  3آمنة للنساء والفتيات ) مساحات 4 ؛في محافظة الرقة( 8، وفي محافظة الحسكة 18طفل )ن لحماية الامنشأة / مك 26و ؛وأربع وحدات متنقلة

حماية متنقال  ل ا  قيفر  23و العنف القائم على النوع االجتماعي / الصحة اإلنجابية، فرق متنقلة في مجال 8 ؛الحسكة وواحدة في محافظة / مدينة دير الزور(
خاصة في أحياء  ،في دير الزورو األنشطة المتزايدة على الدعم النفسي واالجتماعي لألطفال من شركاء حماية الطفل في القامشلي. تركزت  ،الطفل. في الرقة

 على النوعتوسعت أنشطة الحماية الموجهة لألطفال والوقاية من العنف القائم  ،مختارة من المدينة )فيالت والقصور واألضحية( وفي بعض القرى في الضواحي
 ،والعنف المنزلي ،القلق المتزايد لدى النساء والفتيات المراهقات. ويشمل ذلك الزيجات المبكرة لتهدئةواالستجابة له تدريجيا  في األشهر األخيرة  االجتماعي

مخيم االستجابة الطارئة في حصلت . اإلسالميةالدولة ما يعرف بتنظيم بإناث أو النساء الالئي يشتبه في ارتباطهن  عيلهاووصمة العار المرتبطة باألسر التي ت
لجميع  تحديا  تشكل ل القدرة على زيادة التوسع ال تزا. جزئيا   حشدت موارد جديدةو  ،ةسوريشمال شرق مخصصة لالاإلجمالية الموارد  ء منجز  علىالهول 
وفي المنطقة.  سوريةمن مناطق أخرى داخل  االستعانة بموظفين إضافيينلنقص الموارد البشرية من ذوي الخبرة على المستوى المحلي وضرورة  ا  نظر  ،الشركاء

 دير الزور.في مناطق ال بعضإلى موارد لتوسيع نطاق االستجابة في الرقة و  ا  هناك حاجة أيضو 
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محدودة خالل الفترة قيد االستعراض. أشار الشركاء في المجال  سوريةأو المنظمة من المواقع الرئيسية في شمال شرق التلقائية كانت عملية عودة النازحين 
للجهات الفاعلة  ا  باألعمال القتالية. وفق ا  إلى مناطق في دير الزور تأثرت مؤخر النازحين خارج موقع المقيمين ن السكان بياإلنساني إلى تزايد اتجاهات العودة 

 ،مرتفعلمستوى الدمار واحتمال التلوث ال ا  نظر  ،قد ال تكون على دراية جيدة وغير آمنة أو مستدامة هانولك ،فإن بعض هذه الحركات تلقائية ،في مجال الحماية
من قد تنشأ بعض حركات العودة أن بعض المصادر أفادت  ،باإلضافة إلى ذلكو بما في ذلك وجود عبوات ناسفة بدائية ومتفجرات من مخلفات الحرب. 

 شمال شرق سوريةألسباب أمنية. أعد منتدى  ا  غالب ،مثل المدارس ،مؤقتة أو من أماكن إقامة جماعية ومباني عامة مخيماتالء النازحين من جعمليات إ
وطلبت من الشركاء  ،أماكن إقامة بديلة فرالء التي ال تو جعمليات اإل ي تشكلهذوقطاع الحماية مبادئ توجيهية ورسائل رئيسية للسلطات تنبه إلى االنتهاك ال

 .اإلنساني تبني العناية الواجبة عند الشروع في مشاريع إعادة تأهيل المدارس في المجال
 
ين. زحالخيار المفضل لسكان المخيم وغيرهم من النا كونوقد ت ،الهولمخيم في  تتمثل في تخفيف االكتظاظآثار إيجابية عن لعودة إلى دير الزور ا تسفر قد

 اتألوانها وآمنة وتحدث في ظروف كريمة. يواصل قطاع الحماية والمنظم ةسابق توليس ،فمن الضروري أن تكون هذه العودة طوعية بطبيعتها ،ومع ذلك
زالة المتفجر  شمال شرق سوريةفي اإلنسانية  اء األعمال في منطقتي شرق وجنوب دير الزور اللتين تأثرتا بشدة من جر  ات الخطرةالدعوة إلى توسيع نطاق مسح وا 

كافية التي قد تكون لديها موارد  ،األطرافقبل وحيثما قد تحدث حركات العودة. دعا قطاع الحماية إلى مشاركة ملموسة من  ،العدائية األخيرة والتلوث المحتمل
صالح البنية التحتية. التطهير الواسع النطاقللشروع في مثل هذا   وا 

 

 الوصول 
  

شاحنة من محافظات حلب  112ر، نقلت وكاالت األمم المتحدة اإلمدادات اإلنسانية عن طريق البر إلى القامشلي على متن بديسمل/األو  كانونشهر في 
وكاالت األمم المتحدة وتمكنت  القامشلي،و  حمصشاحنة من  41اإلمدادات عن طريق البر إلى دير الزور على متن  كما تم نقلودمشق والالذقية وطرطوس. 

خالل و . وطرطوسوالقامشلي والالذقية  مصحو دمشق شاحنة من محافظات  29على متن إلى القامشلي اإلنسانية من نقل المساعدات  الثاني/ينايرفي كانون 
 شاحنة من محافظات حلب ودمشق وحمص والالذقية وطرطوس. 125 لى متنفبراير، تم نقل اإلمدادات اإلنسانية عن طريق البر إلى القامشلي عشباط/شهر 

من محافظات حمص والالذقية شاحنة  28على متن ، نقلت وكاالت األمم المتحدة اإلمدادات اإلنسانية عن طريق البر إلى دير الزور نفسها خالل الفترةو 
 ودمشق.

 
ال تزال هناك و قدرة الجسر.  مثلة فيتخالل الفترة المشمولة بالتقرير، واجهت المنظمات تأخيرات في تقديم المساعدة إلى القامشلي عبر الطبقة بسبب القيود الم

جوا  إلى  اتالمساعد األمر الذي يفرض نقلوالحسكة، القامشلي قيود على قدرة منظمة الصحة العالمية على توصيل اإلمدادات الطبية عبر الطرق المؤدية إلى 
من اإلمدادات الطبية عن طريق الجو والمشتريات المحلية، مع توفير اإلمدادات الصحية لمستشفى القامشلي والحسكة  طنا   150. تم تسليم أكثر من القامشلي

 ومخيم الهول وعين عيسى والطبقة ومستشفى تل أبيض.
 

الوصول إلى معظم المناطق خالل  ونتحول درة كبيعوائق  دون دعم تقديم الخدمات وتوزيع اإلمدادات ةالمنظمات غير الحكومية في شمال شرق سوري تواصل
عدائية مكثفة  التي شهدت أعماال  و  ،جنوب شرق دير الزورفي مناطق بعض الالوصول إلى  ت إمكانيةهذه الفترة. ومع ذلك، على النحو المفصل أعاله، ظل

 .طوال الفترة المشمولة بالتقرير ين المحليينلألمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية وشركائها المنفذ ا  يمثل تحدتنوفمبر، تشرين الثاني/منذ 
 

 الشاملة التشغيلية التحديات
 

 :يلي ما التحديات هذه تشملو  .سورية شرق شمال في لالحتياجات االستجابة تعرقل كبيرة تحديات اإلنسانية تمنظماال تواجه
 

  أمام الوصول  ا  كبير  ا  وانعدام األمن في جنوب شرق دير الزور تشكل عائقظلت األعمال العدائية النشطة  :األمن وانعداماألعمال العدائية النشطة
البرامج اإلنسانية في المنطقة.  توسيع نطاقوكذلك  ،وكذلك في مناطق أخرى جنوب شرق دير الزور ،غوزاجين والبهفي للمساعدة إلى المحتاجين 

ما  االختراق من قبل متمثل فيال يزال هناك خطر  ،سيطرةمالالجهات يؤدي إلى تغييرات متكررة في و  الوضع الذي يتسم بالسيولة وفي خضم
واستهدفت بشكل خاص  ،عدة عبوات ناسفة خالل الفترة المشمولة بالتقريرتفجير . شهدت الرقة الدولة اإلسالمية في العراق والشاميعرف بتنظيم 
 ،مطعم في منبج داخلعبوات ناسفة زرع مثل  ،حوادث أخرىكما أودت على السكان المدنيين.  ولكن طبيعتها العشوائية تؤثر أيضا   ،قوافل عسكرية
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مما أدى إلى عدم تناسق متزايد في طبيعة الصراع وتهديد مستمر  ،بحياة العديد من المدنيين. ووردت أنباء عن اغتيال شخصيات سياسية بارزة
 ألمن المدنيين في العديد من المناطق.

 
 ال سيما في  ،ال تزال مستويات التلوث في المناطق المتضررة من األعمال العدائية مرتفعة للغاية :الخطرة المتفجراتب تلوثال من ليةعا مستويات

لكنها ال  ،2017في الرقة منذ نهاية عام  اتالناجمة عن المتفجر  ة. انخفضت مستويات اإلصابا  ريبو  ا  جوي ا  المناطق التي شهدت قتاال  مكثفا  وقصف
ح اسموال ،المساعدات اإلنسانية توسيع نطاقعائقا  رئيسيا  أمام  اتالمتفجر بللقلق. يمثل التلوث الواسع النطاق  ا  رئيسيتشكل مصدرا  تزال مرتفعة و 
بما في ذلك في المناطق التي شهدت مستويات  ،ال سيما في مدينة الرقة وفي أجزاء كثيرة من دير الزور ،وتوفير الخدمات األساسية ،بتحركات آمنة
زالة كما التلقائية.  ةعالية من العود حيث تعمل منظمة  ،ال سيما في محافظة دير الزور ،ا  إضافي ا  تحديالمتفجرات تمثل القدرة المحدودة على مسح وا 

زالة اإل بدءبل قنطاق وجود المتفجرات  رفةالمسح لمعليات عمحاجة إلى مزيد من التوسع في  توجدغير حكومية واحدة فقط في مجال إزالة األلغام. 
 .مثل دير الزور ،المحدودال سيما في المناطق ذات الوجود أو الوصول  ،منهجيةال
 

 النازحينال تزال الجهات الفاعلة في المجال اإلنساني تشعر بالقلق إزاء السياسات التي تنفذها السلطات المحلية بشأن معاملة  :السياسات بيئة، 
وهي أكثر تواترا  في مناطق معينة. ال تزال معاملة رعايا البلدان  ،حرية التنقل ومصادرة الوثائق الشخصيةعلى وخاصة أولئك الذين يتعرضون لقيود 

تاجين إلى المساعدة المنقذة جميع السكان المح تعامل معوكثيرا  ما دعا المجتمع اإلنساني إلى احترام مبدأ اإلنسانية في ال ،تبعث على القلق األخرى
التي الفعال. إن العوائق البيروقراطية المتقطعة المتصور أو بغض النظر عن الجنسية أو األصل أو الجنس / العمر أو االنتماء السياسي  ،للحياة

ألنها تعيق التخطيط والتنفيذ وتوفير الخدمات  ،مصدر قلق للجهات الفاعلة اإلنسانية لنازحين والقيام بأنشطة معينة هي أيضا  العمل في مواقع تعرقل ا
 ،واالستهداف القائم على االحتياجات ،واختيار المستفيدين ،وعمليات الشراء ،المتوقعة للسكان. كما أن تدخل السلطات المحلية في توظيف الموظفين

 .سوريةقد شكل تحديات للعمليات اإلنسانية في 
 

 فإن قدرات الجهات الفاعلة المحلية  ،تزال محدودة ال المحلية والقدرات المساعداتنطاق  عيتوس لقدرة علىعلى الرغم من أن ا :للتوسع القابلية
النطاق فإن  ،في الوقت نفسهو  .ودير الزور الرقة تيمدين فيآخذة في الزيادة، مما يخلق بعض الفرص لتوسيع نطاق المساعدة وتقديم الخدمات 

الحالية  مناطق العملياتباإلضافة إلى المسافة بين  ،بمن فيهم النازحون ،للمساعدة نو فيها المحتاج وزعالتي يت الجغرافي الهائل للمناطق المتأثرة
 لتنفيذ األنشطة اإلنسانية. كبيرا   يمثل تحديا   ،رة )خاصة في جنوب شرق دير الزور(ضر المناطق المتو للمنظمات غير الحكومية واألمم المتحدة 

 
 في مخيم الهول زحينمليون دوالر للشركاء الذين يقدمون المساعدة المنقذة للحياة للنا 4.3ندوق اإلنساني السوري بصرف قام الص :التمويل قيود، 

ي شهد زيادة عدد ذال ،بالغ األهمية في ضوء االحتياجات المتزايدة في المخيم ا  تعبئة مخصصات احتياطية ثانية. يعد التمويل اإلضافي أمر  توتم
نداء لتوفير ت وكاالت األمم المتحدة وجهشخص خالل الفترة المشمولة بالتقرير. وقد  73.000 وأصبح يتجاوز من سبعة أضعاف أكثرإلى سكانه 
مياه المأوى والتوسيع نطاق خدمات بما في ذلك  ،مليون دوالر إضافي لدعم احتياجات السكان الحاليين على مدار األشهر المقبلة 27مبلغ 

والعنف القائم الطفل بما في ذلك حماية  -والصحة  ءالغذاو الحماية االحتياجات في مجاالت مواصلة جهود المساعدة لتلبية  قدرة علىالو واإلصحاح 
مع المانحين لطلب تمويل  سوريةواالحتياجات الغذائية لسكان المخيم. تواصلت المنظمات غير الحكومية في شمال شرق  - على النوع االجتماعي
 قد أفاد. و سوريةفصل الشتاء في شمال شرق المخصص لدعم في ال ثغراترة إلعادة توجيه األموال الموجودة. ال تزال هناك إضافي ومرونة مستم

 يةفجوة تمويل سوريةواجهت المنظمات غير الحكومية الدولية المستجيبة في شمال  ،فبرايرشباط/ 28 أنه حتى قطاع المأوى / المواد غير الغذائية
 ؤدي إلى حرمان حواليتشير التقديرات إلى أن فجوة التمويل ستو فصل الشتاء. المساعدة في خطة تنفيذ لمطلوبة مليون دوالر  1.38 درهاق

 .فصل الشتاءل المخصصةالمساعدة من شخص مستهدف في إطار الخطة  358.000 أصلمن  121.015
 
 

 :ب االتصال يرجى ،المعلومات من لمزيد
 quazi@un.org ،السورية لألزمة اإلقليمي أوتشا مكتب رئيسنائب  ،سانجانا قازي

 rodriguez24@un.org ،دمشقرئيس مكتب أوتشا نائب  ،كالوديا رودريغيز
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