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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 يوليو /تموز 15 - 2018 حزيران/يونيو 15) 26 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

 أغسطس/آب 20 في المقبل التقرير وسيصدر. 2018 يوليو /تموز 15 إلى حزيران/يونيو 15 من الفترة الوضع عن العامة اللمحة هذه غطيتو . سورية في اإلنسانية لالستجابة
 .تقريبا   2018

 

 األحداث أهم
 غير تزال ال العودة ظروف أن من الرغم على، 2017 أكتوبراألول/ تشرين منذ الرقة مدينة إلى شخص 147,000 بنحو يقدر ما عاد 

 في التي ال ترقى إلى المستوى المطلوب المعيشية الظروف رغمت قدو .الخطرة بالمتفجرات لتلوثمن ا المرتفعة المستويات بسبب آمنة
 ظروف أن من الرغم على، األصلية مناطقهم إلى العودة على النازحين هافي لمقيمينا حركة حرية على المفروضة والقيود يننازحال مواقع
، سورية شرق شمال في النازحين مواقع في يعيشون شخص 119,300 بنحو يقدر ما كان ،تموز/يوليو 1 وحتى. بعد مؤاتية غير العودة

 .مضطرد بشكل تراجعي ولكن هذا العدد
 الرقة مدينة داخل الرئيسية العودة مناطق في تدريجيا   وعملياتها وجودها من تزيد اإلنساني المجال في الفاعلة الجهات أن من الرغم على ،

 عملياتال تنفيذو  اإلنسانية المساعدات وصول يعوق يزال وال، لحمايةا مجال في رئيسي قلق مصدر يزال ال الخطرة اتبالمتفجر  التلوث نفإ
جراءو  إلنسانيةا  .المحافظتين كال في اآلمنة ةدو والع تقييماتال ا 

 ازالو  ام الذين المدنيين وضع يزال الو ، 2017 نوفمبر/ثانيال تشرين منذ الزور دير محافظة إلى شخص 198,000 بنحو يقدر ما عاد 
 أعمال عن تقارير ورود مع، خاص قلق مصدر الزور دير محافظة في اإلسالمية الدولة تنظيم عليها يسيطر التي المناطق في عالقين
 .األساسية والخدمات اإلمدادات في نقص وعن الكثافة عالية قتالية

 الزور دير محافظة في الحاد الدموي اإلسهالب إصابة حالة 655 عن اإلبالغ تم يوليو /تموز 10 إلى مارسآذار/ 10 نم الفترة خالل 
 توسيع على الحكومية غير المنظمات من شركاؤهاو  المتحدة األمم كفعوت. شخصا   12 وفاة عن ذلك وأسفر، الملوثة المياه شرب بسبب
 .والصحة حاحصواإل المياه مجاالت في المساعدة تقديم خالل من استجابتهم نطاق

 
147,000 

 تشرين منذ الرقة مدينة إلى عائد
 .2017 أكتوبراألول/

198,000 
 تشرين منذ الزور دير محافظة إلى عائد

 .2017 نوفمبرالثاني/

119,074 
 الرقة محافظات في حمايةال مجال في تدخل

 .2018 مايو/أيار في الزور ودير والحسكة
538,580 

 سالل لتقديم إليهم الوصول تم ا  شخص
 حاالت في غذائية وحصص ءغذاال
 وحلب الرقة محافظات في ارئو طال

 .2018 أيار/مايو في الزور ودير والحسكة

286,678 
 إلى الوصول على تهمقدر  نيحسم تت ا  شخص
 المنقذة واإلصحاح المياه وخدمات مرافق
 محافظات في الطوارئ حاالت في / للحياة
 أيار/مايو في الزور ودير والحسكة الرقة

2018. 

47,938 
 وصولال تم ومرضعة حامل وامرأة وفتاة فتى
 في غذيةتال مجال في ةالمساعد لتقديم إليهم

، الزور ودير والحسكة وحلب الرقة محافظات
 في بحل محافظة في منبج ةاحين إلى باإلضافة
 .2018 أيار/مايو

 

 لوضعا عن ةعام لمحة
 

 الرقة محافظة
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 من مرتفعة مستويات عن الناجم التهديد يزال ال، الرقة مدينة من والشام العراق في اإلسالمية الدولة تنظيم طرد على أشهر تسعة مرور بعد
 من الرغم علىو . الرقة مدينة داخل االستجابةالوجود اإلنساني و  نطاق توسيع أمام ةالرئيسي ائقو عال أحد ويمثل، مرتفعا   ةالخطر  المتفجراتب التلوث

 في يا  شهر  حالة 170 من أكثر من الصحية المرافق عنها أبلغت التي باالنفجارات الصلة ذات الحاالت عدد متوسط في التدريجي االنخفاض
 اتنظمالم وموظفي العائدين السكان فإن، 2018 حزيران/يونيو في حالة 13 إلى 2018 ينايرالثاني/ كانونو  2017 ديسمبراألول/ كانون

 المنظمات نفذت، الخطرة المتفجراتب تلوثال يمثله الذي الكبير التهديد ضوء فيو . سالمةبال تتعلق كبيرة لمخاطر معرضين يزالون ال اإلنسانية
 لمناطق شاملة خرائط رسم ذلك ويشمل. آثارهامن  تخفيفالو  المخاطر هذه من للحد اإلجراءات منا  عدد الرقة مدينة في العاملة اإلنسانية
جراءات مواقع تحديد )مثل التوزيع مواقع في التخفيف وتدابير، (عالمات عليها مسارات تحديد المثال سبيل )على العمليات  مع اآلمن التوزيع وا 

 المجال في العاملين ستهدفت لتي)ا بالمخاطر التوعية وأنشطة المحليين المحاورين مع المكثف والتنسيق، باأللغام( المتعلقة اإلجراءات نفذيم
 .والمدنيين( اإلنساني

 
 توفير ذلك في بما، األلغام بمخاطر التوعية أنشطة نطاق بتوسيع اإلنساني المجال في الفاعلة الجهات قامت، 2018 الثاني كانون/يناير منذ

جراء عمليات و ، والحسكة الرقة محافظتي في النازحين مواقع في المدربين وتدريب بالمخاطر التوعية  ألغراض إنسانية المتفجرات الخطرة مسحا 
زالة األلغام،و  العالمات ووضع  األلغام إزالة ذلك ويتيح. الرقة محافظة في ةستمر ال تزال مو  2018 حزيران/يونيو في الرقة مدينة في بدأت التي ا 

 جريتأ   التي الرئيسية التحتية البنية إزالة على التركيز من النقيض على، السكنية المناطق تطهير ذلك في بما، الرقة مدينة فيمحددة  طقامن من
 مطلع منذمن المتفجرات  الرقة مدينة في الرئيسية التحتية لبنيةا تطهير عمليات االستقرار مجال في الفاعلة الجهات استأنفتو . اآلن حتى

في عملية  األولوية ذات المواقع لتحديد االختيار عملية في اإلنسانية االعتبارات مراعاة لضمان تنسيق آلية إنشاء مع، 2018 حزيران/يونيو
 األمم إدارة قامت، 2018 أبريلنيسان/ في الرقة مدينة إلى المتحدة لألمم تابعة الوكاالت بين مشتركة تقييم بعثة أول أعقاب فيو . التطهير
 - األمنية البيئة تقييم لمواصلة حزيران/يونيو في متابعة بزيارة باأللغام المتعلقة لإلجراءات المتحدة األمم ودائرة واألمن السالمة لشؤون المتحدة

كي ل المطلوبة التخفيف وتدابير التهديدات إزاء اإلنساني طريالق   الفريق رشادإ أجل من - ات الخطرةالمتفجر  الناجمة عن التهديدات ذلك في بما
 .للمدينة اإلنسانيمن تقديم الدعم  المتحدة األمم تتمكن

 
دارتها المخيمات تنسيق وفقا  لمجموعة من  خرج معظمها، 2017 حالة نزوح من محافظة الرقة وداخلها خالل عام 322,100تم تسجيل ، وا 

ا  كبير ا  عدد فإن، النسبي االستقرار استعادة بسبب الرقة محافظة في األصلية مناطقهم إلى بالعودة بدأوا قد كانالس أن من الرغم علىو . مدينة الرقة
في مجال  الدعم تقديم اإلنساني المجال في الشركاء واصل، بالتقرير المشمولة الفترة وخالل. صعبةا  ظروف ويواجهون يننازح يزالون ال هممن
تم اإلبالغ . مايو/أيار 30 في المنطقةعلى هذه  تهب التي الكبيرة العاصفة من هتضرر بعد  عيسى عين مخيم فيالموجودين  لألشخاص لمأوىا

 المدرسية المباني أنالواردة ب التقارير أفادت كما. تقريبا   المخيم فيالموجودة  لخيامالعدد اإلجمالي ل ثلث تدميرو  خيمة 1,314 غمر أو تلفعن 
 بسبب المطابخ في العيش سوى خيار أي للنازحين بقيت ولم. د مرت أو غذائية يرغ مادة 1,000 من أكثر تقدف  و ، تأثرت قد المشترك والمطبخ

 الالجئين لشؤونالسامية  المتحدة ألمما المفوضية قدمت، حزيران/يونيو نهاية حتىو . مرتد   / لفتت التي تلك محل لتحل كافية خيام وجود عدم
 قماش قطعة 630 توفير تم، ذلك إلى باإلضافةو . حكومية غير اتمنظمإحدى ال قدمتها جديدة خيمة 80 إلى باإلضافة، جديدة خيمة 250
 .الموجودة الخيام استبدال أو لتعزيز وحبال معدنية وأعمدة مشمع

 
 مطوال   النزوح يصبح أن المرجح منو . الرقة مدينة اءيأح معظم إلى والمستدامة والكريمة اآلمنة النازحين لعودة مؤاتية غير العامة الظروف تزال ال

 الرغم علىو . والرقة الحسكة محافظتيب الرئيسية المواقع في النازحين مع العام هذا من سابق وقت في جريتأ   التي المشاورات أشارت كما، أكثر
، 2018إلى تموز/يوليو  2017خالل الفترة من تشرين األول/أكتوبر  الرقة مدينة إلى شخص 147,000 نحوب يقدر ما عاد، المخاطر هذه من

 بالتقرير المشمولة الفترة تم تسجيلهم فيشخص  6,000 ارتفاعا  من، الحالي التقريرالمشمولة ب فترةال خالل مهشخص تم تسجيل 9,000 من بينهم
 عن ا  بحث السكان من جزء سعى إليها التي المدينةالمحيطة ب الريفية المناطقمن  وكذلك النازحين مواقع منؤالء العائدين ه معظموجاء . السابق
 في، المدينة أطراف على الواقعة والرقة الجرنية مزارع من الرقة مدينة إلى يندائالع غالبيةيأتي ، الحالي الوقت وفي. القتال ذروة خالل األمان
صالحو  الخدمات من أكبر درقب تتمتع التي المناطق فيالعودة  تركزت وقد. محدودة النازحين مواقع من المدينة إلى العودةمعدالت  كانت حين  ا 
 المدينة من والشمالية الوسطى المناطق بعض في الحركة ل، ال تزاورد ما وبحسب. رميلةالو  مشلبال مثل الشرقية األحياء سيما ال، التحتية البنية
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ا  تحدي شكلي الخاصة بالمنازل لحق يذال والدمار الضرر زالي ال. النطاق الواسع والتدمير المتفجرة بالمواد والتلوث تراكم األنقاضل نظرا   صعبة
 هذه في المقيمة األسر نصف من أكثر ، وتشير التقارير الواردة إلى أنخاص بشكل ضررتت والشمالية الوسطى المناطق نولك، الرقة مدينة في

 .أضرارلحقت بها  مبان   في تعيش األحياء
 

 النصف خالل الرقة مدينة في الصحية المرافق عدد ازدادو . تدريجي بشكل الرقة مدينة داخل األساسية الخدمات إلى الوصول تتحسن إمكانية
 صحية رعاية رفقوم رسوم مقابل الخدمات توفر خاصة مستشفيات خمسةمن بينها ، األقل على مستشفيات ستة تشغيلل نظرا   العام من األول
 على القدرة لديهو ، حكوميةال غير اتمنظمتدعمه إحدى الو ، حزيران/يونيو مطلع في هذا األولية الصحية الرعاية مرفق افتتاح تم. واحدأولية 
 سكان تمكنو  الكهرباء توافر زدادا، الرقة مدينة أحياء جميع يغطيو  2018 حزيران/يونيو في إجراؤه تم لتقييم ووفقا  . يا  يوم مريض 100 استقبال
 .يا  يوم ساعات ثماني من ألكثر الحصول عليها نم األحياء معظم

 
 ،كافية غير تزال ال الخدمات هذه فإن، بحسب ما ورد 2018 مارس/آذار منذ االبتدائي التعليم خدمات زيادة من الرغم على، نفسه الوقت وفي

 منةاآل الشرب مياه على الحصول أن كما. االبتدائي التعليم على سنوات 10و 5 بين أعمارهم تتراوح الذين األطفال نصف من أقل يلتحقحيث 
 المياه ةجود بشأن مخاوف وجود مع، ةمتقطعخدمة ال كونت ما غالبا  ، المياه إمدادات فيها توجد التي المناطق في وحتى، مشكلة يمثل زال ما

ويتقاضى . ، بحسب ما وردالمياه شاحنات من المياه يشتر ت المدينة أنحاء جميع في األسر معظم إنف، وبالتالي. الصلة ذات الصحية والمخاطر
 األسعار متوسط إن ويقال. لترا   ٢٢٠ سعة برميل ماءمقابل كل ليرة سورية  ٢٠٠و ١٠٠ ما بين سائقو سيارات المياه الخاصة الذين تم تقييمهم

يمكن أن تعرقل الوصول  واألنقاض سيئة الطرق أحوال ألن والوسطى الشمالية المناطق في األسعار ترتفع حيث، أخرى إلى منطقة من يختلف
 والجنوبية الشرقية المناطق على كبير حد إلى وتقتصر، بطيئة بوتيرةمستمرة ولكن  الرقة مدينة في المياه شبكة تأهيل إعادة عملية وال تزال. إليها
 ينفذم مع كثب عن التدخالت هذه تنسيق ينبغي. المتفجراتب تلوثال بسبب خطرلل سالمة الناس المياه نقاط إلى االنتقال يعّرض وقد. المدينة من

 .باأللغام المتعلقة اإلجراءات
 

 الزور دير محافظة
 

 والمناطق ةدشيشال) الحسكة محافظة في اإلسالمية الدولة تنظيم جيوب ضد منفصلين هجومين الديمقراطية سورية قوات شنت، مايوأيار/ 1 منذ
 الدولة تنظيم استعاد ة،رداو ال التقارير وبحسب. بوكمال(ال إلى جينه من) الزور دير محافظة وفي العراقية( السورية الحدود على، بها المحيطة
 الديمقراطية سورية قوات أن األنباء وأفادت. أبريلنيسان/ 18 في البوكمال مدينةل يشرقال الريف في راتسالح قرية على السيطرة اإلسالمية

 في شامل لمسح تخضع قد غوزاالب بلدة وأن، مايوأيار/ 14 في البوكمال ةناحي شرق شمال في تانيحت باغوزال مناطق على تماما   تسيطر 
 الفرات لنهر الشرقية الضفة على جينه بلدة من المدنيين مئات حو نز  إلى الواردة التقارير أشارت، مايوأيار/ منتصف فيو . حزيران/يونيو شهر
 اشتباكات وقوع عن تقارير وردت كما. اإلسالمية الدولة تنظيمو  الديمقراطية سورية قوات بين مسلحة اشتباكات بسبب الجنوبي الزور دير ريف في

 الحكومة لقوات ملحوظ تقدم مع، الفرات لنهر الغربية الضفة على يللالبو  صحراء في اإلسالمية الدولة تنظيمو  ريةالسو  حكومةال قوات بين عنيفة
 . الزور دير محافظة من الشرقية الجنوبية المناطق في يةر السو 
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 من هطردو  الحسكة في الدشيشة جيب في تنظيم الدولة اإلسالمية على الهجوم انتهاء الديمقراطية سورية قوات أعلنت، حزيران/يونيو 24 في

. أطفال من بينهم، المدنيين في صفوف وفيات عن أسفر الحسكة في تنظيم الدولة اإلسالمية على الهجوم أن إلى التقارير تشيرو . المحافظة
 شرق شمال في النازحين مواقع إلى بها المحيطة والمناطق ةدشيشال من شخص 10.000 قرب مني ما نزوحمواجهة ل التخطيط من الرغم علىو 

 وقد .الوافدين من المزيدوصول  المرجحومن غير ، حزيران/يونيو نهاية حتى للنازحين الهول خيمم إلى شخص 300 من أقل وصل، سورية
 إلى والوصول القتال منطقة مغادرةمن  يننازحلاألمني لتمكين ا صبح حاجز عند" آمن ممر" إنشاء إلى األرض علىالموجودة  القوات أشارت
 يستخدموا لم ولاله مخيم إلى وصلوا الذين النازحين إن معظم يقال، ذلك ومع. األمني لفحصالخضوع ل بعد، ولهال ذلك في بما، آمنة مناطق
والمفهوم أيضا  أن انخفاض عدد الوافدين يمكن أن يكون مرتبطا  بانخفاض كثافة السكان في المنطقة وجهود  .خشب أبو عبر واجاء ، بلالممر

، الحسكة جنوب في حضرية ناطقم في استقر قد لنازحينا من معين عدد يكون ربما، أخيرا  و . تنظيم الدولة اإلسالمية لمنع تحركات النازحين
 .وثائقهم في إليه المشار اإلقامة موقع إلى استنادا  

 
 قد ألمر الذيا، كبيرا   يزال ال المنطقة في المتفجراتب تلوثال يمثله الذي الخطر فإن، الدشيشة في ما حد إلى الوضع استقرار من الرغم وعلى
 المدنيون يعتمد حيث، الغذاء قص شديد فين إلى بالفعل األولية التقارير أشارت وقد. المنطقة في األخرى والسلع الغذاء توفير على القدرة من يحد
 الفترة في دشيشةال منطقة إلى لتسليمها اإلنسانية اإلمدادات بعض تحديد تمو . ةنشطال األسواق غياب في المخزونات على األول المقام في

 .غذائية غير ومواد ءغذا سلة 4,000 منمكونة  أولية شريحة ذلك في بما، القادمة
 
 على يللالبو  صحراء من أجزاء على بالسيطرة تنظيم الدولة اإلسالمية حتفظي. خاص قلق مصدر الشرقي الزور دير ريف في الحالة تزال ال

ويقال . الفرات لنهر الشرقية الضفة على جينه ومنطقة العراق مع الحدود على الشرقي دير الزور ريف من وأجزاء الفرات لنهر الغربية الضفة
 عليها يسيطر التي المناطق في محتجزا   المدنيين من مؤكد غير عدد ظل، الواردة للتقارير ووفقا  . للغاية ةئسي المنطقة هذه في المدنيين إن حالة

 للمدنيين سمحي اإلسالمية الدولة تنظيم كان ،قريب وقت وحتى. حتى مطلع شهر تموز/يوليو الشرقي الزور دير ريف في تنظيم الدولة اإلسالمية
 اجمن كبير لخطر معرضين ظلواالمغادرين  أن رغم، ةيات سورية الديمقراطقو سيطرة ل الخاضعة المناطق إلى لسيطرته الخاضعة المناطق بمغادرة
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 تنقل حرية علىا  قيود الحين ذلك منذ فرضقد  اإلسالمية الدولة تنظيم أن إلى األخيرة التقارير تشير، ذلك ومع. المتفجرة بالمواد التلوثعن 
 مؤكدة غير تقارير وردت. العدائية ألعمالل محتملال تصعيدال في ضوء المناطق هذه في وأمنهم سالمتهم بشأن جدية مخاوف يثير مما، المدنيين
 يسيطر الذي الجيب داخل مناطق على جوية غاراتشن  جراء المدنيين في صفوف الوفيات عشرات نع تموز/يوليو من الثاني األسبوع خالل
 .النازحين انتستضيف لتانال وسوسة وزغباال قريتي بين اإلسالمية الدولة تنظيم عليه

 
 جانب من الوصول على المفروضة والقيود القتال استمرار حيث يمنع، الغذاء سيما ال، نادرة نطقةالم ههذ في األساسية السلع أن المفهوم ومن

 مناطق من المدنيين نزوح توقع من الرغم علىو . التضخمفي  كبير ارتفاع إلى أدى مما ،المنطقة إلى الغذائية اإلمدادات وصول النزاع أطراف
 دير ريف في المضيفة المجتمعات داخل ينمحصور  واظلي أن المرجح فمن، اإلسالمية الدولة تنظيم عليها يسيطر التي الزور ديرفي محافظة 

 (الخطرة المتفجراتب تلوثال بسبب )جزئيا   راغبين غير إما الناس إن ويقال. الحسكة في النازحين مواقع إلى واصلي أن المرجح غير ومن، الزور
 .الديمقراطية سورية قوات عليها تسيطر التي المناطق إلى المغادرة على قادرين غير أو
 

 من الرغم علىو . الزور دير مدينة من غالبيتها، وداخلها الزور دير محافظة من نزوح ةحال 255,700 حوالي تسجيل تم، 2017 عام خالل
 ذلك في بما، الزور دير محافظة في األصلية أماكنهم إلى شخص 198,000 فقد عاد ما يقدر بنحو، اتمتفجر  وجود عن الناجمة المخاطر
 عن متكررة تقاريرورود  مع، والرجال والنساء األطفال آالف على يوميا   خطرا   يشكل المتفجراتب تلوثال يزال الو . الحسكة في مواقع من العائدين
 فعيد مهم عامل، إلى جانب الظروف غير المالئمة ونقص الخدمات في دير الزور، المتفجراتب تلوثال أن ي عتقدو . اتانفجار ناجمة عن  إصابات
 حاليا   تتوفر ال، المتفجرات خاطرم مسح غياب في. السابقة إقامتهم مناطق إلى مرجوعه قبع الحسكة في مواقع إلى العودة إلى النازحين بعض

 لدى الوعي مستوى لزيادة الجهود من المزيد بذل إلى حاجة هناك. العودة مناطق فيأو حجمه  لتلوثل الفعلي النطاق عن مفصلة معلومات
ات تفجر ملا على عالمات ووضع، المنهجي المسح إلى باإلضافة، بالمخاطر التوعية حمالت خالل من والعائدين والنازحين المحلية المجتمعات

زالتها الخطرة  إذا، أكبر بشكل تعزيزها يتم وسوف الزور دير محافظة ا فيتغطيته من باأللغام المتعلقة الحالية ةاإلنساني تدخالتال زادتوقد . وا 
 .بذلكإمكانية الوصول  سمحت ما
 

 مدينة ذلك في بما، ةمحدود الزور دير محافظة في األساسية الخدمات لىع صولحالإمكانية  زالت ال، 2018 حزيران/يونيوأ جري في  لتقييم وفقا
 الوصول يمكن صحية مرافق على الرغم من وجودو . الحالية االحتياجات لتلبية كافية غير تزال ال ولكنها التعافي عملية تستمر حيث، الزور دير
، اتقييمه تم ا  موقع 112 أصل من 52 في. متوفرة غير، المزمنة ألمراضا وعالج الجراحة ذلك في بما، المتخصصة الصحية الخدمات فإن، إليها
 ضعف جودة أن كما. أساسية كاحتياجات، اإلسهال مثلحاالت  وعالج األولية اإلسعافات ذلك في بما، األولية الصحية الخدمات تحديد تم

 نصف من يقرب ما في ةالرئيسيت مصادر المعلومات أبلغبشكل خاص، فقد يثير القلق ، المحافظة أنحاء جميع في عنه غبالذي تم اإلال ،المياه
 .لهم المتاحة المياه استهالك بعد ضامر أب يصابون الناس أن تقييمها تم التي المواقع

 
 حالة 167 عن اإلبالغ تم حيث، مستمرا   الزور دير محافظة في الحاد الدموي اإلسهال من جديدة حاالت عن اإلبالغ يزال ال، السياق هذا وفي
 تم، تموز/يوليو 10 وحتى. السابقة باألشهر مقارنة المسجلة الجديدة الحاالت عدد في ا  انخفاض مما يعكس، السابقة الحالة تقاريرصدور  منذ

 اإلبالغ موت، ملوثةمن مصادر  المياه شرب بسبب مارسآذار/ 10 منذ الزور دير محافظة في الحاد الدموي اإلسهالب إصابة 655 عن اإلبالغ
 وزعت التي اإلمدادات إلى باإلضافة. ، بحسب ما وردفشيتال لهذا نتيجةا  شخص 12 وتوفي. وةوالصع جزيرة يرغوز  ةكسر  في الحاالت غالبية عن

 نهاية قبل الفرات لنهر الشرقية الضفة على الحسينية منطقة في أشخاصعلى  إضافي كلور قرص 680,000 بتوفير اليونيسف ستقوم، بالفعل
 تزال ال، ذلك ومع. الفترة نفس خالل. أسرة 20,000 نحول ةوعيت بأنشطة للقيام اليونيسف مع العالمية الصحة منظمة ستنسق بينما، تموز/يوليو

 طول وعلى الفرات شرق مناطق في سيما ال، المحتاجين إلى الوصول على اإلنساني المجال في الشركاء قدرة تعرقل ةهائلال التشغيلية القيود
، آمنة غير الطرق جعلت لتيا تنظيم الدولة اإلسالمية تسلل ومخاطر، بالمتفجرات النطاق واسع تلوث القيود هذه وتشمل. العراقية السورية الحدود

 .المشاريع على الموافقة على لحصولالفترة الالزمة ل طول ،الحاالت بعض وفي، نائية المناطق هذه كونو 
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 عن اإلبالغ تم حيث، الدراسة سن في األطفال بين خاصة ،الحصبة مرض تفشي عن المدرسية الصحة مديرية أبلغت، أبريل/نيسان 18 في
. الزور دير محافظة في بها مشتبه حالة 128 إلى باإلضافة، الرقة محافظة في مايوأيار/ شهر خالل الحصبةب إصابتها في يشتبه حالة 162
 ومنظمة الصحة وزارة موظفي خالل من والرقة الزور دير من بينها محافظات سبع في الحصبة ضد التطعيم حملة من األولى الجولة تنفيذ وسيتم
 الثانية الجولة ىجر ست  و . شهرا   71و 7 بينالذين تتراوح أعمارهم  األطفال ويستهدفون، تموز/يوليو 26إلى  15 خالل الفترة من العالمية الصحة

 ا .عام 12و 6 بين أعمارهم تتراوح الذين المدارس أطفال تستهدفسو ، أغسطسآب/ 27إلى  16 من الفترة في الحملة من
 

، التفشي هذا وعقب. شخصين وفاة عن أسفر مما، روج مخيم في السل مرضب إصابة حاالت أربع وجود تأكد، بالتقرير المشمولة الفترة وخالل
، المؤكدة( الحاالت معالمباشر  تصالعن طريق اال دهايحدت تم) السل بمرض تهاإصاب في شتبهم حالة 155 العالمية الصحة منظمة فحصت
 من ونعاني ال مأنه من للتأكد الصدر اختصاصي قبل من فحصالو على الصدر،  السينية واألشعة ،معملية الختبارات األفرادهؤالء  ويخضع
 .السل مرض

 
 عن اإلبالغ تم، حزيران/يونيو 10إلى  3خالل الفترة من . الزور ودير الرقة محافظتي فييصيب بعض السكان  يؤثر الليشمانيات داء يزال وال

 بسبب غالبا   الليشمانيات داء نتشروي. الزور دير محافظة في أخرى حالة 3,104و، الرقة محافظة في الليشمانيات داءب إصابة حالة 152
 .المتأثرة المناطق في ةالصحي منظماتوال الصحية الرعاية إلى االفتقار

 

 الوصول 
  

شاحنة تابعة لبرنامج  89) شاحنة 92 على متن القامشلي إلى البر طريق عن اإلنسانية اإلمدادات المتحدة األمم وكاالت نقلت، حزيران/يونيو في
تابعة لمنظمة اليونيسف( من حلب ودمشق والالذقية وطرطوس. وخالل الفترة نفسها، قام برنامج األغذية العالمي بنقل  3األغذية العالمي، و

رنامج األغذية العالمي، تابعة لب 14)شاحنة  16اإلمدادات الغذائية ومستلزمات التغذية وحماية الطفل عن طريق البر إلى دير الزور على متن 
 أنها إال، الحسكة محافظة إلى المساعدة تقديم من تمكنت المنظمات أن من الرغم علىو  .وحمص دمشق من (تابعتان لمنظمة اليونيسف 2و

 ي.القامشل إلى اتالمساعد سليملت طريقهما في أيام لعدةاألمنيين  منبجو  التحية حاجزي عند توقيفها عن أبلغت
 

 سورية شرق شمال في شخص 520,000 ت إلىوصل وقد، للحياة المنقذة المساعدات تقديم الحدود عبر تعمل حكومية غير منظمة 25تواصل 
 .2018 مايوشهر أيار/ فيلتقديم المساعدة اإلنسانية 

 
تابعة  إنسانية إغاثة بشحنة محملةوكانت ، سورية إلىإعادة الشحن الثالثة من خالل معبر ربيعة/اليعربية  عملية تمت، حزيران/يونيو 26 في

 في العملية واكتملت. العالمية( الصحة منظمةل تابعة 8و للسكان المتحدة األمم صندوقل نتابعتا انت)اثن شاحنات 10 من ةكونوم المتحدة لألمم
 17 في ةالرابع الشحن إعادةتنفيذ عملية  المقرر ومن. الصلة ذات والتشغيلية اإلدارية اإلجراءات وكفاءة فعالية زيادة على يؤكد مما، واحد يوم

 .العالمية الصحة لمنظمة تابعة شاحنات 5 من تألفتوس تموز/يوليو
 
 

  الحماية 
 
 مثل الوسيلةي الذي، الكفالة نظام إن. كبير حد إلى محدودة النازحين تنقل حرية تزال الو . القلق على يبعث النازحين مواقع في العام الوضع يزال ال
 طول أمد ومع. النازحين موقع ىإل ادا  نتسا، المرونة من متفاوتة بدرجات نفذوي   معقد نظام، المضيفة المجتمعات وسط لالستقرار يننازحلل دةيوحال

 على سلبي تأثير ولذلك، والقلق واإلحباط التوتر مستوى يتزايد، الظروف هذه في عام من تقرب لمدة ةالمقيم ةالنازح سراأل تظل حيث، النزوح
 .النساء والفتيات والشباب والمسنين واألشخاص ذوي اإلعاقة النازحين مواقع فيوتشمل الفئات األكثر ضعفا   .والمجتمعية األسرية العالقات
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. النازحين مواقع في المساعدة تقديم سورية شرق شمال فيالعاملة  الحكومية غير المنظمات ومن القامشلي من الحماية قطاع شركاء يواصل
 كناسمالو  راضياألو ، المتفجرات ومخاطر، اآلمنة والعودة، األساسية الخدمات إلى الوصولحول  ذلك في بما، الوعي لزيادة أنشطة الشركاء أجرى
 توزيعب يتعلق وفيما. عيسى وعين ومبروكة الهول مخيمات في ا  تقدمحقق وي أولوية يمثل اإلحاالت تعزيز يزال الو . المدني والتوثيق ات،لكمتوالم

 على ينمؤكد، فيها نازحون من الدولتين عيشي التي المواقع في العراقيين الالجئين معاملة في الفرقب تعلقت شواغل نو النازح أثار، اتالمساعد
 بشأن ةنتظمم شكاوى وردت كما. الطائفية التوترات إذكاء لتجنب يةالسكان المجموعات لمختلف المتاحة الخدمات نفس توفير ضمان أهمية

 خيمللم األفراد ة مغادرةحال )فيالنازحة  األسر أفراد احتجاز سياسةو ، المخيم خارج الطبي العالج وتكاليف، المناسبة األدوية توافر محدودية
 والبطانيات المراتب توفير زيادة إلى والحاجة ء،الغذا سالل مالءمة وعدم، معين( زمني إطارفي  ةعودوعدم ال الطبي العالج على لحصولبغرض ا

 .األسرة أفراد لجميع الغذائية غير المواد مجموعات في
 

 بالغ قلق مصدر زالت ما النازحين مواقع إلى سراأل دخول قبل األمن قوات قبل من الوثائق مصادرة فإن، السابق التحليل في ناوضح وكما
عادتو  هاعلي ظاحفالو  يننازحلل الشخصية الوثائق بفرز تتعلق هائلة تحديات هذه المصادرة عملية تخلق، تنفيذها منذو . األهمية وقد أعرب . هاا 

 ظاوالحفالوثائق  فرز عملية في المخيم إلدارة الدعم واقدموفي الوقت نفسه ، المصادرة ممارسة حول جدية مخاوف عنشركاء قطاع الحماية 
مكانية حصولهم عو  التنقل في حريتهم على رتأثي له كونيس الذي األمر، لوثائقها سراأل انفقد عدم لضمانعليها  ومع ذلك، ال  .الخدمات لىا 
 الشركاء يتلقون تقارير عن نازحين يغادرون المخيم دون استعادة بطاقات الهوية الخاصة بهم.يزال 

 
 تشعر، الحالي لسياقا فيو  .مستقرة( حياة إلى والعودة اإلدماج إعادة إلى تؤدي )أي ومستدامة ومستنيرة وطوعية آمنةالعودة  تكون أن يجب

، النازحين مواقع في المعيشية األحوال سوء حيث أن، طوعية دائما   تكون ال قد العودة عمليات أن من بالقلق الحماية مجال في الفاعلة الجهات
. لعودةا قرارفي اتخاذ  جميعها تساهم والموارد األصول واستنزاف، اإلنسانية المساعدات تقديم في والتأخير، الحركة حرية إلى االفتقار جانب إلى
 أخرى أماكن إلىينزحون  نهمأو  ،األصلية مناطقهم إلى العودة على قادرين غير أنهم األحيان من كثير في النازحون ذكر، ذلك إلى باإلضافةو 

 .ثانوي نزوح حالة في سراأل وبالتالي تصبح، بدال  من ذلك
 

 البدنية بالسالمة المتعلقة والمخاطر الوثائق إزاء سيما ال، األخرى المخاوف من عددا   الحسكة محافظة في صد العودةر  عمليات أبرزت وقد
مكانية و  والقانونية  الطريق إال على السلطات قبل من الوثائق إعادةعدم ب ا  ر اتكر  الشواغل أكثر أحد يتعلقو . ةعودال عدب الخدمات على الحصولا 

ال  النازحة العائدة األسرفإن ، وبالتالي. النهائية الوجهة في حتى أو ول(هال من للعائدينبالنسبة  البصيرة تفتيش نقطة عند ،المثال سبيل )على
 تقارير عنتوجد  وفي المواقع الموجودة في محافظة الحسكة على وجه الخصوص،. المغادرة إال بعدوثيقة  يفقدان أ باحتمال درايةعلى  كونت

 الجهات وتواصل تم العثور على هذه الوثائق. إذا، قبل المغادرةفي مواقع النازحين الستعادة وثائقهم  المالالنازحين إلى دفع مبالغ كبيرة من  لجوء
 إلى النازحين وصول قبلأي وثائق  صادرةم عدم يجب. المدنية األحوال وثائق استرداد إجراءات مراجعة إلى الدعوة الحماية مجال في الفاعلة
 إعادة يجب، المواقع في حاليا   تقيم التي سراأل لجميع بالنسبة األحوال جميع وفي، أمنية ألسباب ضرورية المصادرة تكون عندماو . المواقع

 يجبو . الموقع مغادرة قبل الوثائق وضع من التحقق فرصة النازحة سرلأل تتاح أن يجبو . المغادرة قبل تكلفة أي دون الفور على المستندات
عادة الفرز عملية لتسريع جهود بذل  .المعنية النازحة سراأل إلى المدنية اإلدارة بحوزة التي المستندات جميع وا 
 

 رسوم ذلك في بما، اتبالسيار  النقل تكاليف دفع ولهال مخيم من العائدين من ط لب ،ورد ما وبحسب. للغاية مكلفة العودة عملية صبحت أن يمكن
 ينلعائدعمليات نقل ا .على ذلك قد تم اعتقالهم موافقتهم عدم عن أعربوا الذين النازحين نإ ويقال .المرافقةواألمنية الكردية  العسكرية للوحدات
 من طويلة لفترات حارةأجواء  في السيارات داخل باالنتظار مطالبين كانوا العائدين النازحين أن إلى الحالية التقارير تشيرو . سلسة دائما   ليست
 يتمكنوا لم الذين، نو والمسن األطفال فيهم بمن، ضعفا   األكثر األشخاص على خاص بشكل هذا أثر وقد. اإلضافي األمني الفحص بدعوى الزمن
 توفير التوعية لضمان مناسب مسبق إخطار هناك يكون أن يجب كما. والرحلة االنتظار لفترة المساعدة من األدنى الحد على الحصول من
 .العائدين للسكان المخاطرب
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 ةمجتمعي دراسة استقصائية خالل من عنها اإلبالغ تم التي والمصابين( )القتلى المتفجرات عن الناجمة األضرار ضحايا لبيانات حديث لتحليل وفقا  
 دورات يتلقوا لم الذين األشخاص فإن، سورية شرق شمال في األلغامب مجال اإلجراءات المتعلق في شركاء بها يقوم التي الضحايا مساعدة وأنشطة

خالل  التحليل هذا في همليسجتم ت الذين الضحايا من مئةال في 98 فإن، وبالفعل. للخطر خاص بشكل معرضون اتالمتفجر  مخاطر من لتوعيةا
 تعزيز مواصلة إلى الحاجة يؤكد مما، حوادثل تعرضهم قبل بالمخاطر توعية أي يتلقوا لم 2018 يونيو/حزيرانإلى  2017 فبراير/شباط نالفترة م
 85 يمثلون حيث، للخطر تعرضا   األكثرهم  والرجال الفتيان يعتبر، نفسه الوقت وفي. باأللغام المتعلقة األنشطة من وغيرها بالمخاطر التوعية

 العديد سقط، الرقة مدينة في.  للخطرتعرضا   الفئات أكثر بين من أيضا   واألطفال الرعاة / المزارعين أن كما، ةمسجلضحية  566 من مئةال في
 .األنقاض إزالة أثناء وأ ،مجهولة جسامبأ عبثأو ال، منازلهم أثناء تفقد الضحايا من
 

على الرغم من أن و . سورية شرق شمال في لحمايةا لفي مجا الرئيسي القلق مصدرهو  المتفجراتب تلوثال ال يزال، أعاله مفّصل هو كما
 اآلمنة العودة وتمكين، الحوادث لمنع الطويل المدى على كبيرة وموارد جهودا  يتطلب  عنه المبلغ التلوث ونطاق حجم فإن، تحقق تقدما   العمليات
 شرق شمال في األلغام إلزالة اإلنسانيةالتي تبذلها المنظمات  الجهود وتتواصل. اإلنسانية المساعداتالقدرة على إيصال  وتحسين ،للنازحين
. األلغام ةزالإل متكاملة إنسانية استجابة نشر خالل من الزور دير محافظة في إليها صولالو  يسهلالتي  مناطقال إلى التوسع في بدأتقد و  سورية
 في بالمخاطر التوعية رسائل دمج على خاص بشكل التركيز مع، معرضين للخطرال السكان إلى تقديمها يتم التي بالمخاطر التوعية ذلك ويشمل

كتيب من خالل شركائه، ووصل إلى مئات  11,000 قام قطاع الحماية بإنتاج وتوزيع، المثالعلى سبيل . نطاقا   األوسع اإلنسانية االستجابة
وضع و  الخطرة المناطق مسح هو باأللغام المتعلقة لإلجراءات االستجابة من الثاني والجانب. النازحين الذين عادوا من مخيمي الهول ومبروكة

 نحيمو . إليها الوصول يمكن التي المناطق في المحلية والسلطات المحلية والمجتمعات اإلنساني المجال في الشركاء مع عالمات عليها وتطهيرها
زالة المسح نشطةأل ةولوياأل اإلنساني المجتمع  تدريبا   الحكومية غير المنظمات موظفو يتلقى، وأخيرا  . للسكان اآلمنة عودةلل مسبق كشرط األلغام وا 

 .بقدر أكبر من األمان اإلنسانية المساعدات إيصال في ويساهمون، المدربين وتدريب المتفجرات بمخاطر التوعية على
 

 الشاملة التشغيلية التحديات
 

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

 يواجه تحديات بسبب انعدام األمن والتلوث بالمتفجرات الخطرة. المستضعفةإلى المجتمعات  الوصول يزال ال :األمن وانعدام الوصول 
 

 ال، ا  جد عالية ا  حديث إليها الوصول تيسر التي المناطق في التلوث مستويات تعتبر :الخطرة المتفجراتب تلوثال من عالية مستويات 
 حيث ،ماعبشكل  الريفية المناطق فييتركزون  السكان جميع أن من الرغم على، الزور دير طرقاتو  بلدات فيو  الرقة مدينة في سيما
 مواقع في اإلنسانية والخدمات للمساعدات مطول توقف أي يؤدي قد، ذلك إلى باإلضافةو . أيضا   قلق صدرم عسكريةال عملياتال تعتبر

للخطر،  سالمتهمفيها  تتعرض أن يمكن الزور ودير الرقة محافظتيفي  مناطق إلى النازحين لعودة دافعة عوامل خلق إلى النازحين
 .تفجراتمال خطر خاصة

 
 يتعلق فيما المحلية السلطات تنفذها التي السياسات إزاء بالقلق تشعر اإلنساني المجال في الفاعلة الجهات تزال ال :السياسات بيئة 

 التي المتقطعة البيروقراطية العوائق أن كما. تنقلال حرية على المفروضة القيود من انونيع الذين أولئك سيما وال، يننازحال بمعاملة
جراء النازحين مواقع في لعملا تعيق  التخطيط تعرقل ألنها اإلنساني المجال في الفاعلة الجهات لدى القلق تثير األنشطة بعض وا 

 . للسكان المتوقعة الخدمات وتوفير والتنفيذ
 

 لألنشطة ممكنة زيادة أي ذلك في بما، بها التنبؤ يمكن وال محدودة المحلية والقدرات المساعدات توسع قابلية تزال ال :للتوسع القابلية 
 اإلمدادات زيادة وتتطلب الحالية القدرات على إضافية ا  ضغوط ةيداز المت اإلنسانية االحتياجات وستفرض. الرقة مدينة فياإلنسانية 

 المنقذة الصدمة لوازم مجموعات مثل - بشدة معينة إمدادات وافرت تأثر وقد. الوصولدى مو  ،اإلنساني المجال في الشركاء عددو 
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 ا  تحدي يمثل، الحماية مجال في لشركاءا لقب من سيما وال، المتخصصة الخدمات تقديم لزاي ال كما. الوصول مشاكل بسبب - للحياة
 .المحلية الفاعلة الجهات وقدرات موارد محدودية بسبب

 
 خطة في المدرجة المشاريع تمويل يعد، البالد من أخرى مناطق في متنافسة أخرى طوارئ حاالت ظهور أعقاب في :التمويل قيود 

 الثاني النصف طوال العمليات مواصلة من الرئيسية اإلنسانية الفاعلة الجهات لتمكين أساسية ضرورة 2018 لعام اإلنسانية ستجابةاال
 .البالد من أخرى أماكن في الطوارئ حاالت بين تنافسال خضم في، العام من

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 :ب االتصال يرجى، المعلومات من لمزيد
 younes4@un.org، سورية أوتشا مكتب رئيس، يونس كريستل

 jensen8@un.org، تركيا أوتشا مكتب رئيس، ينسن تروند
 freijsen@un.org، السورية لألزمة اإلقليمي أوتشا مكتب رئيس، سنيافر  إيفو
 www.unocha.org/syria  www.reliefweb.int زيارة يرجى، المعلومات من لمزيد
 
 


