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  المبادئ على ةوالقائم ةعلاالف ةاإلنسانينشاطات ال وتنسيق على حشد )أوتشا( اإلنسانية الشؤون لتنسيق المتحدةمم األ مكتب يعمل

  ودولية وطنية جهات مع بالشراكة

 ينقذ األرواح قينستال
 

 سورية شرق شمال :السورية األزمة
 (2018 األول/أكتوبر تشرين 31 - 2018 برو تأكل/األو  تشرين 1) 29 رقم الحالة تقرير

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

 برديسم/األول كانون 5 في المقبل التقرير وسيصدر .2018 األول/أكتوبر تشرين 31 إلى 1 من الفترة الوضع عن العامة اللمحة هذه غطيتو  .سورية في اإلنسانية لالستجابة
 .تقريبا   2018

 

 األحداث أهم
 الزور. دير شرق جنوب فيمعارك التي نشبت مؤخرا  بال تأثروا الذين المدنيين السكان إزاء ةجم   مخاوف شركائهاو  المتحدة األمم تساور 

 الزور دير ريف في اإلسالمية الدولة تنظيم لسيطرة الخاضع هجين جيب في محاصرين يزالون ال مدني 10.000 عن يقل ال ما إن ويقال
 ،27.000نحو بـ عددهم يقدر الذين ،يونيوحزيران/منذ  يننازحال المدنيين من العديد زال وما، شديدة حماية مخاطر ونواجهوي الجنوبي
 األمامية. الخطوط من ةخطير على مقربة  بعضهميقيم و ، قاسية ظروف في يعيشون

 ألمم المتحدة ا شركاء صلاو ، الجغرافية والعزلة األمن انعدام بسبب النزوح مناطق إلى الوصول التي تعرقل الكبيرة التحديات من الرغم على
 تقديم ذلك ويشمل بالتقرير. المشمولة الفترة خالل رةحبالو  غرانيج منطقتي في النازحين إلى المساعدة تقديمفي المجال اإلنساني  المحليون
 نازح. 5.000 إلى القطاعات متعددة مساعدات

 في المتحدة األمم تدعمها التي للحياة المنقذة والتغذية الصحة وبرامج التعليم تعطيل عن تقارير وردتتشرين األول/أكتوبر،  شهر خالل 
 المستقل اإلنساني العمل أهميةشديد على الت والشركاء المتحدة األمم واصلتو  المحلية. السلطات تدخل بسبب والحسكة الرقة محافظتي
 ية.حيو الوالتغذية  والصحة التعليم خدمات لىع الناس صولإمكانية ح تجديد إلى ةدعو الو  ،باالحتياجات حصرا   المدفوع

 تشرين  نهاية في .سورية شرق شمال في يننازحال لدعمشتوية ال المساعدات زيادة إلى ماسة حاجة توجد، الشتاء فصل اقتراب مع
 دوالر مليون 19.7 توفير مبلغ سورية في الغذائية غير المواد/المأوى مجالاالستعداد لفصل الشتاء في  خطة تطلبتاألول/أكتوبر، 

، الجماعية مراكز اإليواء في يعيشون الذين للنازحين خاص بشكل ا  يويح الدعم هذاوُيعد  (.جمالياإل النداء منمئة ال في 30) إضافي
 إلى أدت السيئة الجوية األحوال أن التقارير أفادت، بالتقرير المشمولة الفترة وخالل مهترئ. ابعضه خيام في الناس من العديد يعيش حيث
 المنطقة. أنحاء جميع في الخيام من عدد تدمير

 بالنسبة لسكان وخاصة ،العيش وسبل الغذائي األمن بشأن كبيرة مخاوف توجد، سورية شرق شمال في مثيل له يسبق لم جفاف خلفية على 
 للدخل. رئيسي كمصدر الزراعة على يعتمدونالذين  الحسكة محافظة

 شهدته الذي الهبوطي االتجاه يؤكد مما، محدودة الماضي الشهر مدار على الرقة مدينة إلى الجدد ينعائدواردة عن الال تقاريرال كانت 
 محدودية عن فضال  الخطرة،  بالمتفجرات والتلوث دميرالت مستويات ارتفاع بسبب ودةللع مواتية غير الظروف تزال ال حيث ،األخيرة األشهر

 الشتاء. فصل اقتراب مع ةدينالم في األساسية الخدمات
 

152,630 
 أكتوبراألول/ تشرين منذ الرقة مدينة إلى ا  عائد

2017. 

233,000  
 تشرين منذ الزور دير محافظة إلى عائد

 .2017 نوفمبرالثاني/

104,173 
 والحسكة الرقة محافظات في حمايةال مجال في تدخال  
 .أيلول/سبتمبر في الزور ودير

441,734  
 ءغذاال سالل لتقديم إليهم الوصول تم ا  شخص

 في ارئو طال حاالت في غذائية وحصص
 في الزور ودير والحسكة وحلب الرقة محافظات

 .2018 أيلول/سبتمبر

377,264 
 إلى الوصول على تهمقدر  نيحست مت ا  شخص
 المنقذة واإلصحاح المياه وخدمات مرافق
 الرقة محافظات في الطوارئ حاالت في/للحياة

 .2018 أيلول/سبتمبر في الزور ودير والحسكة

58,842 
 إليهم وصولال تم ومرضعة حامل وامرأة وفتاة فتى

 الرقة محافظات في غذيةتال مجال في ةالمساعد لتقديم
 ةاحين إلى باإلضافة ،الزور ودير والحسكة وحلب
 .2018 أيلول/سبتمبر في بحل محافظة في منبج
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 لوضعا عن ةعام لمحة
 

 سورية قواتت طلقأ زور.ال دير محافظة شرق جنوب في الجزيرة عاصفة عملية من الثالثة المرحلة استمرت، بالتقرير المشمولة الفترة خالل
 معاقلهم آخر منتنظيم الدولة اإلسالمية  عناصر دطر  بهدف، الدولي التحالف قوات من بدعم، أيلول/سبتمبر 11 في العملية هذه الديمقراطية

 عملياتها تعليق الديمقراطيةسورية  قوات أعلنتتشرين األول/أكتوبر،  31 وفي الفرات. لنهر الشرقية الضفة على هجين منطقة في المتبقية
 من 5.000من بينهم ، شخص 15.000 بنحو يقدر ماال يزال ، إجماال   الشرقي. الزور دير ريف فيتنظيم الدولة اإلسالمية  ضد العسكرية
 .هجين جيب فييعيشون  ،همأسر و تنظيم الدولة اإلسالمية  مقاتلي

 
ُيزعم أنها  بريقصف و  جوية غارات عن عديدة تقارير وردت حيث، بالتقرير المشمولة الفترة خالل العدائية األعمال في ملحوظ تصاعد حدث
تشرين  21إلى  18 خالل الفترة من العدائية األعمال في حاد تصاعد بحدوث تفيد أنباء ووردت المدنيين. من كبيرة أعداد مقتل عن تأسفر 

 أرواح في خسائر وكذلك تدميرها أو ةمدنيبنية التحتية البال أضرار إلحاق عن أسفرت متعددة عمليات قصف عن تقارير معاألول/أكتوبر، 
 من الخروج من هممنعوالتي ت، ينالمدني تحركات على المفروضة القيود عن اإلبالغ رتمسا، ذلك إلى وباإلضافة أطفال. ن فيهمبم، المدنيين
سورية  قوات لسيطرة ةضعاخأصبحت  التي المناطق فيتنقل القدرتهم على  من حدتو  اإلسالمية الدولةتنظيم  لسيطرة الخاضعة المناطق

 .الديمقراطية
 

 الخاضع هجين جيب من ا  حديث النازحين عدد فإن، أكتوبرتشرين األول/ شهر خالل الكثافة الشديدة القتالية األعمال استمرار من الرغم على
 قاصرا  على مناطق محليةو  ا  منخفض كانسورية الديمقراطية  قوات لسيطرةبه والخاضعة  المحيطة المناطق إلى اإلسالمية الدولةتنظيم  لسيطرة

 ، وهيالمجاورةحي او والن هجين قرى في المدنيين حركة تعرقل خطيرة قيود وجود إلى الميدان من الواردة التقارير تشير، ذلك ومع كبير. حد إلى
 أو الصحة مثل ،األساسية الخدماتتقديم  تعترض التي العقبات من تضررا   األكثرهن  والفتيات النساء أن يقال. و ةوسوس يبانذو  يرةصبالو  ورص

 نزحواقد  مدني 7.000 حوالي أنب أفادت التقاريرأيلول/سبتمبر،  في العسكرية العمليات من األخيرة المرحلةء بد ومنذ الصحي. والصرف الماء
تمس يل حيث، خاص بشكل لقلقل ا  ثير م النازحين هؤالء وضعوُيعد  .سورية الديمقراطية قوات لسيطرة الخاضعة المناطق إلى جينه منطقة من

، وبالفعل اإلنسانية. والخدمات المساعدات إلى الوصول محدودية بسبب سيئة المعيشية بها ظروفال أن يقال مؤقتة مخيمات مأوى في منهم العديد
 ومصدرا  اإلنساني  المجال في الفاعلة الجهاتمن قبل  المناطق هذه في االستجابةتوسيع نطاق  أمام رئيسيا   عائقا   يشكل يزال ال األمن انعدام فإن

 في المؤقت نيهج مخيمعلى  ا  مهجو  اإلسالمية الدولة تنظيم ومقاتل شن، متعددة لمصادر ووفقا   المدنيين. السكان حمايةب تتعلق كبيرة لمخاطر
صابة وفاة إلى أدى مما، تشرين األول/أكتوبر 11  من مؤكد غير عددا   واواختطف الخيام دمروا أنهم أفادت األنباء الواردةو  مدنيين.بعض ال وا 

 هذه وُنقلت .منذ ذلك الحين ُقتلوا قد ينختطفلنازحين الما بعض إن ويقال .الهجوم هذا أثناء - شخص 100أكثر من  همنأ ُذكر - النازحين
ال  المؤقت نيهج مخيمكان ، التقرير هذا كتابة وأثناء .ورد ما بحسب، هجين جيب داخل اإلسالمية الدولة تنظيم عليها يسيطر قرية إلى سراأل

 .ا  يزال خاوي
 
 نيجاغر  بلدة في المحلية المجتمعات يقيمون في ضيافة 5.000 حوالي أن تفيد التقاريرأيلول/سبتمبر،  11 منذ وانزحشخص  7.000 بين من

 حوالي بعد علىالذي يقع ، الصحراء في المؤقت ةر البح مخيم في شخص 1.300 حوبن يقدريقيم ما  كما بها. المحيطة والقرى بحرةال وكذلك في
 في النازحين تستضيف رسمية غير مستوطنة 15 نحوب يقدر ما يوجد ،عام بشكل .هجين شمال كيلومترا   15و بحرةال قرية من كيلومترا   15

 للعدد موثوقية أكثر اتتقدير  لتقديمالوضع  صدور  الشركاء مع أخرى مشتركة تقييمات إلجراء المتحدة األمم وتخطط رة.حبالو  غرانيج منطقتي
 األولوية. ذات االحتياجات وتحديد المناطق هذه في والمستوطنات للنازحين اإلجمالي
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 مصادربحسب بعض الو  السابق. الشهر عن كبير تغيير دونسورية  شرق شمال في النازحين مواقع في المقيمين األشخاص عدد يزال ال
، العريشة(، الهول، مبروكةال، عيسى )عين األربعة الرئيسية لنازحينا مواقع في يقيمون ة(أسر  4.850) نازح 23.400 حوالي يزال ال، نسانيةاإل

 قيل، مبروكةال مثل، المواقع بعض في .مئةال في 61 سن الثامنة عشرة دون واألطفالمنهم مئة ال في 47 الثانية عشرة سن دون األطفالويشكل 
سورية  شرق شمال فيالنازحين  مواقعفي جميع  الصعب الوضع تفاقم، أكتوبرتشرين األول/ شهر خاللو  الزور. دير أتوا من النازحين غالبية أن

 بمواقع أضرارا   ألحقتقد  شديدة رملية عاصفة أن أفادت التقاريرتشرين األول/أكتوبر،  12 وفي .وية المتزايدة القسوةالشت المناخية الظروف بسبب
 الخيامب لحقت أضرارو ، الحسكة فيهول ال مخيم في لمنشآتبا حقتل مادية أضرار عن اإلبالغ تم والحسكة. الزور دير محافظتي في النازحين

 الرملية العاصفة أن التقارير أفادت كما .هجين جيب من ا  حديث يننازحال من العديد تستضيف الزور دير شرق جنوب في يننازحلل مواقع عدة في
من قبل،  تنفسية أمراض من يعانونكانوا  الذيناألشخاص و  والمسنين األطفال بين سيما ال، التنفسي الجهاز أمراضب اإلصابة زيادة إلى أدت
، الرقةريف  في يننازحلل مواقع عدةب ضررإلحاق ال في أيضا   القوية والرياح الغزيرة األمطار تسببتتشرين األول/أكتوبر،  25 وفي الربو. مثل

، ذلك إلى وباإلضافة الرقة. مدينة غرب، جايفالو  الرشيد قريتي من بالقرب مؤقت مخيم في مرتدُ  قد خيمة 30 حوالي أن يقالو  .بحسب ما ورد
 المناطق إلىمراكز اإليواء  ونقلت، بديلة خياما  األمم المتحدة السامية لشؤون الالجئين  مفوضية ووفرت، المياه غمرته قد خشب أبو مخيم أنُذكر 
 الشتاء. فصلل الكامللالستعداد  الزمةال المساعدة وقدمت، الفيضانات مخاطر فيهاتضاءل ت التي

 
 والمالبس، الحرارية والبطانيات، النوم أكياس ذلك في )بما الشتوية المساعدات توزيع زيادة إلى ملحة حاجة توجد، الشتاء فصل اقتراب مع

 العدد إلى بالنظر خاصة، والوقود( والمواقد، والمدافئ، الشتاء فصلب الخاصة الغذائية غير المواد ومجموعات، البالستيكية واألغطية، الشتوية
خالل الفترة . القاسية الشتاء ظروف تحمل على ةالقادر  غير النازحين مواقع في مالئمة غير مراكز إيواء في يعيشون الذين لنازحينا من الكبير

كافية، بحسب  عدم توزيع مواد شتوية على الجنوبي الحسكةفي ريف  العريشةاحتج عشرات النازحين الذين يعيشون في مخيم  بالتقرير،المشمولة 
 يعدسورية  شرق شمال فإن، النازحين من الكبير العدد إلى باإلضافة ،سورية من الشمالية المناطق في القاسية الشتاء لظروف نظرا   .ما ورد
، طقالمنا أساس على تخطيطعمليات و  تقييمات جريتأُ  وقد الشتاء. فصلباالستعداد ل الخاصة لمساعدةا تلقي أولويةب حظىت جغرافية منطقة
 غير الدولية والمنظمات المتحدة األممالذي أعدته  التخطيط فإن، الشتاء فصللمواجهة  دعمالشمال شرق سورية  مناطق معظم تتلقىس وبينما

 حاالت في المأوى دعم في كبيرة فجوات توجدلكن و ، الشتاء فصلل المخصصة الغذائية غير المواد على كبير بشكل يركز اآلن حتى الحكومية
تعاني من نقص  الشتاء فصللالستعداد ل الغذائية غير دوالموا المأوى قطاع خطة تظلتشرين األول/أكتوبر،  نهاية حتىو  الشتاء.فصل و  الطوارئ

 (.جمالياإل النداء منمئة ال في 30.5 )أو دوالر مليون 19.7 التمويل البالغ
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 األسر إلىالدعم المقدم  وتحديدا  ، عيشال كسب سبل دعم لزيادة أيضا   ملحة حاجة هناك، الشتاء فصللالستعداد لالالزمة  المساعدة إلى باإلضافة
 على خطيرة تداعيات له تكان مسبوق غير ا  جفافسورية  شرق شمال شهد ،الماضي العام خالل للدخل. رئيسي كمصدر الزراعة على تعتمد التي

 1989 عام منذ إنتاج معدل أقل وهو، العام هذا الحسكة في القمح من فقط طن مليون 1.2 حصاد تم الحسكة. محافظة في القمح محصول
 مئةال في 45 اليحو محافظة الحسكة تنتج  بما أنو  .طن مليون 4.1 البالغ األزمة قبل مااإلنتاج في فترة  متوسط من فقطمئة ال في 30يعادل و 

 ضعفة.مستال لفئاتبين ا التغذية/األغذية وحالة القياسية اءالغذ سلة أسعار ىعل وطنيةقد تكون له آثار  لجفاففإن ا، السوري القمح من
 

 خالل المسجلة الجديدة الحاالت عدد انخفض فقدسورية،  شرق شمال في المعدية األمراض تفشي حاالت من العديد عن اإلبالغ ستمرفي حين ا
 في حالة 20 إلىأيلول/سبتمبر  شهر في حالة 92 من خالل الشهر الماضي الجديدة التيفوئيد حاالت عدد انخفض بالتقرير. المشمولة الفترة

 دير محافظة في المستمر الحاد الدموي اإلسهال تفشي ويتبع اآلمنة غير المياه استهالك ناتج عن فشيتال هذا أن عتقدويُ تشرين األول/أكتوبر. 
 في حالة 74من بينها ، الحاد الدموي اإلسهال من جديدة حالة 392 عن اإلبالغ تم ،تشرين األول/أكتوبر 15إلى  1 من الفترة في الزور.
 الجديدة الحاالت عددفإن ، المرض تفشي على الرغم من استمرارو  الزور. دير محافظة في 131و ،الحسكة ظةمحاف في 187و، الرقة محافظة
 .آخذ في االنخفاض المسجلة

 
 حيث، الدراسة سن في األطفال على خاص لالذي يؤثر بشك، الحصبةمرض  تفشي عن المدرسية الصحة مديرية أبلغت، أبريل/نيسان 18 في
 35و، الرقة محافظة في حالة 36من بينها تشرين األول/أكتوبر،  15إلى  1 نم الفترة خالل بها مشتبه جديدةحصبة  حالة 139 عن اإلبالغ تم
 .أيضا   االنخفاض في آخذ الجديدة الحصبة لحاالت اإلجمالي االنتشار معدل نولك ،الزور دير محافظة في 68و الحسكة محافظة في
 

 داء من جديدة حالة 1.400 حوالي عن اإلبالغ تم 2018 ينايركانون الثاني/ في الليشمانيات. داءاإلصابة ب حاالت عدد انخفاض يستمر كما
تشرين  من األول النصف فيو  .يا  أسبوع جديدة حالة 220 إلى العدد هذا انخفض، أيلول/سبتمبر شهر بحلولو  .يا  أسبوع المتوسط في الليشمانيات

 في 138و ،الحسكة محافظة في 141و، الرقة محافظة في منها 162 ،الليشمانيات داء من جديدة حالة 441 عن اإلبالغ تم، وبرأكتاألول/
 رة.ضر المت المناطق في ةالصح نقص موظفيو  الصحية الرعاية إلى االفتقار إلى كبير حد إلى الليشمانيات داء رانتشرجع اي الزور. دير
 

تشرين  24 فيو  والحسكة. الرقة محافظتي في والصحية التعليمية الخدمات تعطل عن متزايدة تقارير وردت، تشرين األول/أكتوبر شهر خالل
 ومنظمة اليونيسف تدعمهاالتي  التحصين خدمات ومراكز أولية صحية رعاية مراكز أربعة (KSA) يةلكردا الذاتية اإلدارة أغلقت، األول/أكتوبر

 وخيموال الحاد التغذية سوء حاالت تعالج التي والتغذوية الصحية العيادات من عدد إغالق تم، أكتوبرتشرين األول/ 25 فيو  العالمية. الصحة
التعليم في محافظة الحسكة عقب القرار  صول علىفي المدارس والح المواظبة على الدراسةمعدل باإلضافة إلى ذلك، فقد تأثر و . الرقة مدينة في
لى  يةلكردا الذاتية اإلدارةدر عن االص مدارس اللاللتحاق ب خاضعة لسيطرتهامناطق الالبوقف جميع الحافالت التي تنقل أطفال المدارس من وا 
 طالب 60.000 حوالي وُحرم، القيودهذه ب مدرسة 380 من أكثر تأثرت، الحسكة محافظة فيو  .ة التي تدرس مناهج الحكومة السوريةيحكومال

 .مئةال في 45 بنسبةالقامشلي  فيالطالب  حضور معدل انخفض، وبالمثل يومي. بشكل مدارسهم إلى الوصول من
 

 اإلنسانية االستجابة
 
 انعدام من مزيج بسبب ا  تحدي مثلت هجين منطقة في مستمرال القتال من جراء نزحوا الذين المدنيين لسكانإلى ا المستمر الوصولإمكانية  زالت ال

 األشخاص إلى المساعدة تقديم من اإلنساني المجال في الشركاء تمكن، ذلك ومع .عملياتال مراكز إلى طول المسافةو  الصعبة والتضاريس األمن
 الجارية. العدائية العمليات لتأثير عرضة أقلُتعد و  األمامية الخطوط عن بعيدا   تقع التيو  ةوالبحر  نيجاغر المحيطة ب مناطقال في يعيشون الذين

، الصحية والتدخالت، الغذائية الحصص إلى الملحة الحاجة تددوح بالتقرير المشمولة الفترة خالل يننازحال مستوطنات بعض في اتتقييم جريتأُ 
مدادات  .حاحصواإل المياه وخدمات والمرضعات( والحوامل النساءاألطفال و  من )لكل التغذية وا 

 



 29 رقم الحالة تقريرشمال شرق سورية: 

 

 

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

 همفي ن)بم هجين منطقةب مواقع عدة في للنازحين االستجابة منالمحليين  المتحدة األمم ءشركااثنان من  تمكنتشرين األول/أكتوبر، شهر  خالل
ات مساعد وقدما، األمامية( الخطوط من القريبة المؤقتة المخيمات بعض في وكذلك ،غرانيج منطقة في المضيفة المجتمعات معمقيمون ال نو النازح

 مجموعة 200 التوزيع هذا تضمن، صحاحواإل المياهب وفيما يتعلق واحدة. لمرة توزيع خالل من نازح 5.000 بنحو يقدر ما إلى متعددة القطاعات
 تم، والتغذية الغذاءوفيما يتعلق ب مياه. خزانات ستة لتركيب االستعدادات بدأت كما .قرص تعقيم مياه 96.000و العائلية النظافة مستلزمات من

من  ةكرتون 125 توفير تم كما، (ةالبحر  في 700و ،انيجر غ في 800و، المؤقت هجين خيمم في 300) غذائية حصة 1.800 حوالي توزيع
 فريق يقومو  .ةومرضع حاملوامرأة  الخامسة سن دون طفل 1.900 بنحو يقدر مال بالمبي دوز معجون من ةكرتون 50البسكويت عالي الطاقة و

 والدعم ةالنفسيالصحة  دعم إلى باإلضافة ،اإلسعاف وخدمات واألدوية االستشارات تقديمل يا  أسبوع مرات ثالث النازحين مواقع بزيارة متنقل طبي
 واالجتماعي. النفسي

 
 غير خشب أبو خيمم في ونعيشي نازح 2.900 بنحو يقدر ما إلى ةر مستم استجابة والدولية المحلية الحكومية غير المنظمات بعض تقدم كما

 إلى باإلضافةو  ة.هيالمط والوجبات الغذائية حصصالو  يةصحال النظافة اتستلزمم تشمل المساعدات من متنوعة مجموعة ويقدمون، الرسمي
 ية.طبال العيادة يدعملقطاع الصحة  محلي شريك معبالتعاون ، الصحية والرعاية المياه توفير مثل ،األساسية الخدمات تقديم يتم، ذلك

 
 11إلى  7 نخالل الفترة م مستمرة.سورية  شرق شمال في عنها تي تم اإلبالغال المعدية األمراض تفشي حاالت لمختلف االستجابة ال تزال

 وبحسب الحسكة. محافظة في صينتح حملة، اليونيسفمنظمة و  العالمية الصحة منظمة مع بالتنسيق، الصحة وزارة نظمتتشرين األول/أكتوبر، 
 باإلضافةو  والحضرية. الريفية والمناطق النازحين مواقع في يعيشون الذين األطفال همبين من ،طفل 230.000 حوالي إلى الحملة وصلت ،ورد ما
 يونيوحزيران/ 3 فيسورية  في (CVDPV2) الثاني النوع من اللقاحتناول فيروس شلل األطفال الدوار الناجم عن  انتشار تأكيد بعد، ذلك إلى

تشرين  5إلى  أيلول/سبتمبر 29 من الفترة فيسورية  إلى الثانية عثتهب (OBRA) األمراض فشيتل االستجابة تقييم فريق أجرى، 2017
 رسميا   العالمية الصحة منظمة تعلن بأن األمراض فشيتل االستجابة تقييم فريق أوصى، المتاحة لألدلة تفصيلي تقييم إجراء بعداألول/أكتوبر. 

 .2018أيلول/سبتمبر  21 حتى جمعها تم التي العينات لجميع المختبري التحليل انتظار مع المرض تفشيانتهاء 
 
 القدرة تقييمب 2018أيلول/سبتمبر  شهر خالل الرقة مدينة في العالمية الصحة منظمة بعثة قامت، الرقة داخل الصحية الرعاية قدرة حيث من
 فيفي المناطق التي يمكن الوصول إليها  أو المدينة في العاملة المستشفيات جميعفي  الصدماتعالج و  الجراحةفي مجال  االستجابة على

 وفي جميع أنحاء ."الرقة مدينة في الصحية الرعاية خدمات مستويات جميععلى  حاد "نقص ت وجودحدد، و المدينة من بالسيارة ساعتين غضون
 حيث، العامة الصحة اتقدر  في حاد نقصوجود  العالمية الصحة لمنظمةالتابع  الصحية الموارد توافررصد  نظام الحظسورية،  شرق شمال
 فقط واحد يعملسورية،  شرق شمال في ا  عام ا  صحي ا  مركز  278 بين منو  كامل. بشكل عشر الستة العامة المستشفيات من فقط اثنان يعمل
 يعمل. ال والباقي جزئي ا  بشكلمركز  103 ملعبينما ي، طاقته بكامل

 
 حكومية غير منظمة 11 تقوم حيث ،الرقة مدينة في اإلنسانية ةالمساعد نطاق توسيعسورية  شرق شمال في الحكومية غير المنظماتتواصل 
 المنظمات وتعكف الزور. دير في المساعدة الحكومية غير المنظمات هذه تقدم كما برامج. بتنفيذ السورية الحكومية غير المنظمات من والعديد
 االستجابة مواقع في والعينية النقدية االستجابة ذلك في بما، الشتاء فصلاالستعداد ل خطط على األخيرة اللمسات وضععلى  حاليا   الحكومية غير

 .سورية شرق شمال في جميع أنحاء الرئيسية
 

 الوصول 
  

 تابعة ةحد)وا شاحنة 91 متن على القامشلي إلى البر طريق عن اإلنسانية اإلمدادات المتحدة األمم وكاالت نقلت ،رأكتوب/لاألو  تشرين شهر في
 األمم وكاالت تامق ،نفسها الفترة وخالل .وطرطوس والالذقية ودمشق حلب محافظات من العالمي( األغذية برنامجل تابعة 90و ،ليونيسفل

تابعة لمفوضية األمم المتحدة السامية لشؤون  أربعة) شاحنة 23 متن على الزور دير إلى البر طريق عن الغذائية اإلمدادات بنقل المتحدة
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 .حمصو  دمشق تيمحافظ من( ، وواحدة تابعة لمنظمة الصحة العالميةتابعة لبرنامج األغذية العالمي 16لليونيسف، و اثنتان تابعتانالالجئين، و 
 .رأكتوبل/األو  تشرين شهر خالل كبير تأخير دون الزور ودير القامشلي إلى اتالمساعد نقل من المنظمات تمكنتو 
 

 شرق شمال عبر اإلمدادات وتوزيع الخدمات تقديم دعم سورية شرق شمال في الحكومية غير المنظمات واصلت ،بالتقرير المشمولة الفترة وخالل
 عمليات مؤخرا   شهدت التي مناطقال إلى الوصول فإن، السابق القسم في كرذُ  وكما .المناطق معظم إلى الوصول في كبيرة عوائق دونسورية، 

 المحليين. التنفيذيين وشركائها المتحدة األمم ووكاالت الحكومية غير للمنظمات ا  تحدي يمثل يزال الالزور  دير شرق جنوب عدائية وأعمال نزوح
 

  الحماية 
 

 دير شرق فيتنظيم الدولة اإلسالمية و  الديمقراطيةسورية  قوات بين العدائية األعمال في الملحوظ التصعيد أدى، بالتقرير المشمولة الفترة خالل
عديدة  تقارير توورد اإلسالمية. الدولةتنظيم  لسيطرة الخاضع هجين جيب في يزالون ال الذين المدنيين لسكانا حماية شواغل تصاعد إلى الزور
 مدنيين. وفاةأنها أسفرت عن يقال  وبرية جوية اتغار  لحو  متعددة مصادر من
 

، العدائية األعمال في غ عنهلبالم التصاعد من الرغم على بالتقرير. المشمولة الفترة خالل الحماية الحرجة اغلو ش أحد المدنيين تنقل حرية ظلت
سورية  قوات عليها تسيطر التي المحيطة المناطق إلى اإلسالمية الدولةتنظيم  عليه سيطري يذال هجين جيب من ا  حديث النازحين عدد فإن

 الحركة. حرية على قيود فرضإلى  جزئيا   النزوح مستوى في االنخفاض هذا رجعي قدتشرين األول/أكتوبر.  في ا  نسبي ا  محدود كان الديمقراطية
 المخاوف تفاقمت وقد األمامية. الخطوط من المؤقتة المخيمات وقربحص األمني الف إجراءات حول كبيرة مخاوف هناك تزال ال، نفسه الوقت فيو 

، المؤقتهجين  مخيم علىتشرين األول/أكتوبر  11 في عنه اإلبالغ تم الذي الهجوم بسبب األمامية الخطوط من المؤقتة المخيمات قربب المتعلقة
صابةو  مقتل إلى أدى أنه التقارير أفادت الذي  .عدد من المدنيين واختطاف ا 

 
 الكيانات ودعت ،المواجهة خطوط من النازحين تجمع نقاط/المواقع هذه بعض قرب حول كبيرة مخاوف عن وشركاؤها المتحدة األمم أعربتوقد 

 حشدالو الفحص األمني  نقاطإبعاد  ضرورة )أ( التوصيات وشملت الحماية. إجراءات من العديد لتنفيذ - التحالف خالل من ذلك في بما - الكردية
بعادها ،المباشر الهجوم لتجنب األمامية الخطوط نقدر اإلمكان ع  الثقيلة العسكرية المنشآت من نوع أي إزالة )ب( ؛قصف البريال نطاق عن وا 

 سرلأل السماح )ج( المدنيون؛ له يتعرض الذي التهديد من والحد هاتميز  على للحفاظ، العفوية التجمعات/النازحين مواقعب المناطق المحيطة من
 لدى يكون قد حيث (غرانيج باتجاه ،المثال سبيل )على الشمال في أمنا   أكثر مناطق إلى بحرية بالتحرك - وأطفال نساء هاأفراد من وكثير -

 الصحية والخدمات األسواق إلى الوصول من أكبر بقدر يتمتعون وكذلك ،االستضافة ترتيبات من يستفيدون وقد، ومعارف أقارب منهم العديد
، األمن انعدام من الرغم على ،على مقربة من ديارهم البقاء يفضلون النازحين بعض أن إلى تشير التقارير أن من الرغمب) اإلنسانية والمساعدات

 إجراءاتقوات سورية الديمقراطية  تبعت أن )د( شمال(؛نحو ال أو غرانيج إلى االنتقال من تمنعهم قيودا   يواجهون أو الوسائل إلى آخرون يفتقر بينما
 مصادرة تجنب ذلك في بما، الفحص( هذا لمثل أمنية ضرورة فيها تكون التي الحاالت )في األمنية العمليات لتنفيذ المشتركة القياسيةتشغيل ال

 الفحص. نقاط في الوثائق
 
 العديد في األوضاع تدهورت ،ورد ما وبحسب .سورية شرق شمال في مستمرة النازحين مواقع في المقيمين المدنيين وضع حول المخاوف تزال ال
 انخفاض أن من قلق يوجد المقيمين. بين القلقهذا  أجج وقد المساعدة. تناقص عن فضال   ،ةالقاسي مناخيةال ظروفعلى خلفية ال المواقع من

، الوقت نفسه فيو  .هموتجنيد األطفال وتسول المبكر والزواج األطفال ةلاعم مثل ة،الضار  التكيف استراتيجيات إلى اللجوء من يزيد قد اتالمساعد
 المخيمات من والخروج، الحسكة محافظة داخل النازحين مواقع في سيما ال، ةيميظخاضعة لقواعد تن المواقع وخارج داخل السكان تحركات تزال ال
 الكفالة. بعملية المتعلقة القيود تشمل بيروقراطية بمتطلبات قيدم
 

 موسم اقتراب إلى األرجح على ذلك ويرجع، عودةلل العام االتجاه تباطؤ مع، مستمرة النازحين مواقع جميع من المنظمة العودة عملية ال تزال
 المساعدة. مستويات ضاؤلوتالنازحين  مواقع في وضعال تدهورمدفوعا  ب نو يكقد  العودة قرار أن من مخاوف ال تزال هناك، ذلك ومع الشتاء.
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 الجهات تواصلو  الزور. دير نحو الجنوب باتجاه رحالتهم في يشرعون عندما محددة وجهة لديهم  تكونال العائدين بعض فإن، للمشاورات ووفقا  
 تواصل، ذلك إلى باإلضافةو  العائدة. سراأل من الغذائية غير المواد مصادرة لردع النشطة واليقظة ةو الدع ةأنشط الحماية مجال في الفاعلة
 مغادرة قبل مإليه اإعادته وضمان المصادرة الشخصية وثائقهم وضع عن النازحين إلبالغ قعاالمو  سلطات دعوة الحماية مجال في الفاعلة الجهات
حراسة مرافقة من قوات األمن الداخلي الكردية المال مقابل توفير  دفعالمغادرين ال يزالون مضطرين ل نيالنازح إلى أن لتقاريرتشير او  .الموقع

 الطرق. طول على )أسايش(
 
 الجهات تعززو  والمرافق. الخدماتب النازحين مواقع في الحماية أنشطة من متنوعة مجموعة دعم الحماية مجال في الفاعلة الجهات واصلت

خيم م في بذويهم المصحوبين وغير ذويهم عن المنفصلين األطفال واحتياجات وجود تقييمل بالفعل الجارية الجهود الطفل حماية مجال في الفاعلة
 عين خيمم في اإلدارة أن يبدو، اإليجابية الناحية من القريب. المستقبل في خيم العريشةم فيتكرار نفس التدابير ل خطط جدوتو ، للنازحين هولال

 وجود مجرد وليس، الوالدين وجوداآلن  المخيم إدارة طر تشتو  المبكر. الزواج ظاهرة ردع أجل من الزواج على التصديق إجراءات غيرتقد  عيسى
 .زواجال لتسجيل، شاهدين مع والعريس العروس

 
 دورية اجتماعات الشركاء عقد، بالتقرير المشمولة الفترة وخالل .مستمرة المواقع في الحماية مجال في الفاعلة الجهات بين التنسيق جهود ال تزال

 سورية في نو المتمركز  الشركاء عقد، ذلك إلى باإلضافةو  اإلحالة. آليات وتعزيز المعلومات تبادل تحسين بهدف العريشةو  هولال مخيمي في
مجال  في الخبرة نقص ذلك في بما، الواقع أرض على الشركاء قدرات تزال وال القامشلي.مدينة  في الطفل حمايةفي  ا  متخصص ا  فني ا  اجتماع
دارة المنظم االجتماعي النفسي الدعم ، سابقجنيدهم في الت تم الذين لألطفال المتخصصة التأهيل تدخالت إلى االفتقار عن فضال   ،الحاالت وا 
 الطفل. حماية مجال في األهمية بالغة اتثغر  تشكل

 
 الحكومية غير المنظمات في اإلضافيين الشركاء بعض وبدأ الزور. ودير والرقة الحسكة مدن في الحماية ألنشطة تدريجي توسيع عن اإلبالغ تم

 وفريق لألطفال ةمالئم مساحة الطفل حماية اء قطاعشركأحد  أنشأ، ذلك إلى باإلضافةو  الزور. ودير والرقة كوسلو  كوباني في العمل الدولية
 غرب في الحماية شركاءمعظم  يوجد، الزور دير فيو  المستضعفين. األمور وأولياء األطفال إلى للوصول الرقة بمدينة المشلب حي في متنقل

 ،الطفل وحماية ،المدني التوثيق دعم/القانونية )المساعدة الحماية خدمات مختلف تقديم من الحماية شركاء تمكن، الزور دير مدينة في المحافظة.
 إزاء مخاوف ال تزال هناكو  (.االجتماعي النوع القائم على والعنف ،االجتماعي النوع القائم على لعنفدمجة في خدمات االم اإلنجابية والصحة

 .قتال النشطال مناطق من قريبة مواقع في كافية خدمات وجود عدم
 
 البيانات وبناء  على الزور. ودير الرقة أرجاءجميع  في وخطرة ملوثة مواقع في ا  أسبوعي ضحايا سقوط في تتسبب ات الخطرةالمتفجر  تزال ال

 تناقص قد التفجير حوادث ضحايا عدد أن يبدو، مكتملة غير تكون قد والتيسورية،  شرق شمال في العاملة اإلنسانية الفاعلة للجهات المتوفرة
وربما يرجع ذلك إلى زيادة التوعية بالمخاطر التي تقدمها المنظمات اإلنسانية  .2017 نوفمبرتشرين الثاني/ منذ الرقة مدينة مثل أماكن في

 المتفجراتب تلوثال يزال وال ،كبير قلق مصدر األمر هذا ال يزال، ذلك ومع .ة النازحينعود اؤلضتوعمليات التطهير واإلزالة غير الرسمية و 
 ات خطرةمتفجر  حالة 580على سبيل المثال، تم اإلبالغ عن  .المناطق تلك في والعائدين النازحين حماية مجال في رئيسية مشكلة يمثلالخطرة 

 وبينما .ةسر وك ةومركد يشدادالعة جنوب أحياء وما زالت المنطقة ملوثة بشدة، خاصة في المناطق الواق 2016مشتبه بها في دير الزور منذ عام 
، اإلنسانية االستجابة تعرقل رئيسية عقبات هاعلى أن المتفجراتب تلوثال اتمستويالشرقي  الشمال في العاملة الحكومية غير المنظمات صنفت

 المقبل. العام في األلغام إزالة اتقدر  توسيع نطاق يتم أن المأمول فمن
 
 الزور ودير الرقة في مستفيد 81.000 من أكثر إلىوعية بمخاطر المتفجرات الت تقديم تم، 2018أيلول/سبتمبر إلى  أغسطسآب/ من الفترة في

 في، المنطقة(هذه  في عنه المبلغ المتفجرات مخاطرب تلوثال حجم )بسبب الرقة ةاحين في المستفيدين منمئة ال في 35 نحو كانو  والحسكة.
  الزور. ودير عيسى وعين العين رأسنواحي  في المستفيدين منمئة ال في 32 تواجد حين
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 الشاملة التشغيلية التحديات
 

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

 ع،ير االمش على الموافقة على الحصول عدم بسبب تحديات يواجه المستضعفة المجتمعات إلى الوصول يزال ال :األمن وانعدام الوصول 
 فيها تكون أن فترضالم من التي المناطق تزال وال أخرى. أمور بين من اإلسالمية، الدولة تنظيم يمثله الذي تهديدال واستمرار

 .ةاإلنساني ظماتالمن متناول عن بعيدة الزور، دير شرق وجنوب شرق في سيما ال حادة، االحتياجات
 

 تعتبر عليها ةالمسيطر  الجهات غيرتت التي المناطق في التلوث مستويات تزال ال :الخطرة المتفجراتب تلوثال من عالية مستويات 
 ،الريفية المناطق في يةالسكان المراكز جميع أن من الرغم على ،الزور دير طرقاتو  بلدات فيو  الرقة مدينة في سيما ال ،للغاية عةمرتف
 يؤدي قد ،ذلك إلى باإلضافةو  .أيضا   قلق صدرم ُتعد ،بشكل عام مسلحة جماعات وجود أو عسكرية عمليات تنفيذ شهدت التي
 في مناطق إلى بالعودة قرارات النازحين اتخاذ إلى النازحين مواقع في اإلنسانية والخدمات لمساعداتعن تقديم ا مطولال توقفال

 .الخطرة تفجراتمالب التلوث بسبب خاصة للخطر، سالمتهم فيها تتعرض أن يمكن الزور ودير الرقة محافظتي
 

 التي السياسات إزاء بالقلق تشعر اإلنساني المجال في الفاعلة الجهات تزال ال التحسن، بعض حدوث من الرغم على :السياسات بيئة 
 من يعانونو  تنقلال حرية على المفروضة لقيودل خضعوني الذين أولئك سيما ال ،يننازحال بمعاملة يتعلق فيما المحلية السلطات تنفذها

 مواقع في لعملا قو تع التي المتقطعة البيروقراطية العوائق أن كما .محددة أماكن في را  تاو ت أكثر ُتعد التي الشخصية، الوثائق مصادرة
جراء النازحين  بها التنبؤ يمكن يالت الخدمات وتوفير والتنفيذ التخطيط تعرقل ألنها ةاإلنساني اتمنظمال قلق تثير األنشطة بعض وا 
 أو المستوى دون معيشة بظروف مدفوعة تكون أن ينبغي الو  ،ةستنير وم وآمنة تماما   طوعية العودة عملية تظل أن ويجب .للسكان
 الحركة. حرية تقييد أو المساعدة نقص

 
 فإن قدرات الجهات الفاعلة  ،تزال محدودة ال المحلية والقدرات المساعداتنطاق  عيتوس على الرغم من أن القدرة على :للتوسع القابلية

 .ودير الزور الرقة مدينة فيالمحلية آخذة في الزيادة، مما يخلق بعض الفرص لتوسيع نطاق المساعدة وتقديم الخدمات 
 

 ال سيما في ضوء االحتياجات الموسمية التي تتطلب تدخالت في الوقت المناسب. في  ا ،التمويل اإلضافي ضروريُيعد  :التمويل قيود
 على األشخاصفصل الشتاء المخصصة ل اتمساعدال توسع في توزيعللحاجة إلى تمويل إضافي  توجد، ةسياق شمال شرق سوري

 تأثير، ونظرا  لنفسهير الغذائية. وفي الوقت المأوى/المواد غالتي أعدها قطاع فصل الشتاء االستعداد لالمستهدفين في إطار خطة 
الموسمية  عيشتمويل إضافي لدعم أنشطة كسب التوفير حاجة ملحة أيضا  إلى  توجدعلى شمال شرق سورية،  غير المسبوقالجفاف 

 ة، ال سيما من خالل توفير المدخالت الزراعية األساسية.يويالح
 
 

 
 

 :ب االتصال يرجى ،المعلومات من لمزيد
 uusikyla@un.org ،سورية أوتشا مكتب رئيس ،هيلي أوسيكيال

 jensen8@un.org ،تركيا أوتشا مكتب رئيس ،ينسن تروند
 handleyp@un.org ،السورية لألزمة اإلقليمي أوتشا مكتب رئيس ،بول هاندلي
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