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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 أيلول/سبتمبر 30 - 2018 أيلول/سبتمبر 1) 28 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

 2018 نوفمبر/الثاني تشرين 5 في المقبل التقرير وسيصدر. 2018 سبتمبر/أيلول 30 إلى 1 من الفترة الوضع عن العامة اللمحة هذه غطيتو . سورية في اإلنسانية لالستجابة
 .تقريبا  

 

 األحداث أهم
 الفرات لنهر الشرقية الضفة على اإلسالمية الدولةتنظيم  لسيطرة الخاضع هجين جيب في محاصرين ازالو  ام الذين المدنيين وضع زالي ال 

 استمرار وسط كبير قلق مصدر، يونيوحزيران/ منذ وانزحشخص  27.000 يقدر بنحو ما وضع عن فضال  ، الجنوبي الزور دير ريف في
 .الحاجة من عالية مستوياتعن  وكذلك ات الخطرة،بالمتفجر  والتلوث برية وهجمات جوية غارات اإلبالغ عن

 تمكنو . هجين جيب محيط في الجاريةعدائية ال عمالاأل نزحوا جراء الذين للمدنيين االستجابة نطاق توسيع وشركاؤها المتحدة األمم بدأت 
 منطقتي في شخص 22.500 إلى باإلضافة ،غرانيج في للنازحين محدودة مساعدات تقديم من التنفيذيين المتحدة األمم شركاء من أربعة
 .العالمي األغذية برنامج من شهر كلمواد غذائية  على ونحصلي ذيبانو  هجين

 نوفمبرتشرين الثاني/ منذ الزور دير محافظة في األصلية مناطقهم إلى (أيلول/سبتمبر 25 )حتىا  شخص 224.685 يقدر بنحو ما عاد 
2017. 

 مثلوهو ما ي، الحسكة محافظةب العريشة مخيم في التيفوئيد إصابة بمرض حالة 92 حوالي عن اإلبالغ تم، بالتقرير المشمولة الفترة خالل 
ظهور  عن المستمربالغ اإل إلى ذاه يدئالتيفو  وُيضاف تفشي. السابق بالتقرير المشمولة الفترة عن الجديدة الحاالتا  في عدد انخفاض
 .بالتقرير المشمولة الفترة خالل حالة 245 عن اإلبالغ تم حيث، والحسكة والرقة الزور دير محافظات في الحاد الدموي اإلسهالحاالت 

  على الرغم من أن الظروف ال تزال غير مؤاتية2017فردا  إلى مدينة الرقة منذ تشرين األول/أكتوبر  152.630عاد ما يقدر بنحو ، 
في مواقع التي ال ترقى إلى المستويات المالئمة الظروف المعيشية  والتلوث بالمتفجرات. قد تكون دمارللعودة بسبب ارتفاع مستويات ال

المتفجرات الخطرة التي تشكلها مخاطر الونقص المعلومات حول حجم ونطاق  ،المطول، والقيود المفروضة على الحركة نزوحالنازحين، وال
 .إلى ديارهم تؤثر على قرارات النازحين بالعودةالتي عوامل من الرقة في مدينة ال

 
152,630 

 تشرين منذ الرقة مدينة إلى ا  عائد
 .2017 أكتوبراألول/

224,685  
 تشرين منذ الزور دير محافظة إلى ا  عائد

 .2017 نوفمبرالثاني/

95,428 
 الرقة محافظات في حمايةال مجال في تدخال  

 .2018 أغسطس/آب في الزور ودير والحسكة
467,710  

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

 آب/أغسطس في الزور ودير والحسكة
2018. 

55,329 
 إلى الوصول على تهمقدر  نيحست مت ا  شخص
 المنقذة واإلصحاح المياه وخدمات مرافق
 محافظات في الطوارئ حاالت في / للحياة
 آب/أغسطس في الزور ودير والحسكة الرقة

2018. 

28,157 
 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 آب/أغسطس
 

 لوضعا عن ةعام لمحة
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 "الجزيرة "عاصفة عملية من الثالثة المرحلةبدء ، الدولية التحالف قوات قبل من المدعومة، الديمقراطية سورية قوات أعلنت، أيلول/سبتمبر 11 في
 الضفة على ،الزور دير محافظة غرب جنوب في هجين يببج يسمى ما في المتبقية ممعاقله آخر من تنظيم الدولة اإلسالمية عناصر دلطر 

صابة مقتل عن أسفر مما، البري والقتال الجوية الغارات في كبير تصعيد عن غبالتم اإل، ذلك تلت التي الفترة وفي. الفرات لنهر الشرقية  وا 
قد  الديمقراطيةسورية  قوات أنالتقارير الواردة  تداأف، أيلول/سبتمبر 20 وفي. هجينو  وسويدان غوزاوالب ةفعالش بلدات حول وتركز، مدنيين
 تنظيم الدولة اإلسالمية مقاتليقى من تبمن  على لقضاءبهدف ا للمنطقة "مسح أمني"ب اآلن وتقوم، الباغوز بلدة على كاملةال تهاسيطر  فرضت

زالة الو   قادرين غير المدنيين أن يبدو، و سويدان بلدة الديمقراطيةسورية  قوات تطوق، أيلول/سبتمبر 25من  اعتبارا  و . البلدة منات الخطرة متفجر ا 
تنظيم الدولة  مقاتلي من 5.000 من بينهم، شخص 15.000 بنحو يقدر ما أن األنباء وأفادت. ، بحسب ما وردأو دخولها البلدة مغادرة على

 .اإلسالمية الدولة تنظيم لسيطرة الخاضعة المناطق في زالوا ما، همأسر و  اإلسالمية
 

ذين ال المدنيين وأمن سالمة بشأن كبيرة مخاوف تنتشر، المدنيين تنقل حرية على المفروضة والقيود العدائية األعمال في التصعيد هذا خلفية على
 عشرات وُجرح ُقتل، الماضي الشهر مدار على. الخاضع لسيطرة تنظيم الدولة اإلسالمية هجين جيب في تشير التقديرات إلى استمرار وجودهم

 األعمال ضوء في واضحة غير بحرية التحرك على المدنيين قدرة تزال وال. النار إطالق تبادل أثناء إلصابةا أو الجوية الغارات من جراء المدنيين
 .األمان بر إلى الوصول من المدنيين تمنع والتي النزاع أطراف تفرضها التي القيود عن المستمرة التقارير وكذلك ،المكثفةو  المستمرة العدائية

 
 المناطق إلى، وزغاوالب هجين بلدتي وخاصة، هجين منطقة من مدني 7.000 حوالي نزوح إلى العدائية األعمال في األخير التصعيد أدى وقد
 المناطق مغادرة وعند. والمسنين واألطفال النساء من النازحين غالبية تتألفو . أيلول/سبتمبر 11 منذ الديمقراطيةسورية  قوات عليها تسيطر التي
 سورية الديمقراطية لقوات التابعة التفتيش نقاط عند أمني لفحص يخضعون األشخاص هؤالء إن ُيقال، اإلسالمية الدولة تنظيم عليها يسيطر التي
 النازحين بعض بأن تقاريرتفيد  كما. التحقيقات من مزيد إلجراء همز احتجاو  الشبان إلى فصل تقاريرال بعض شيروت، الصحراوية البادية منطقة في

ء إيواوتقوم المجتمعات المضيفة ب. سورية الديمقراطية قوات ةسيطر خاضعة لال المناطق لدخول رسمية غير كرسوم دوالر 300 دفع إلى اضطروا
 محدودة اتحركت حاليا   وتوجد. العراء في ونيتجمع النازحين بعض أنا  أيضيقال ، ذلك ومع. النازحين مواقع ؤخذون إلىي أو معظم النازحين

 .األمنية القيود بسبب الحسكة في النازحين مواقعنحو  للغاية
 
شخص  5.000 بنحو يقدر ماتستضيف بها  المحيطة والقرى بحرةالكذلك في و  غرانيج بلدة في المحلية المجتمعات تشير التقارير الواردة إلى أنو 
 إلى باإلضافةو . جيناغر  مشارف على مؤقت مخيم في قيموني ينآخر  نازح 200 أن يقالو . مؤخرا   نزحوا شخص 7.000 بين من (أسرة 1.000)

في مركز إيواء  ينآخر  شخص 1.300 ما يقدر بنحو يميق بينما، المؤقتهجين  مخيممأوى لهم في  ونخذيت نازح 700 حوالي نأ يقال، ذلك
 الموقع أن إلى التقارير تشيرو . من هجينيلومترا  إلى الشمال ك 15و بحرةال قرية من تقريبا   يلومترا  ك 15 بعد على، الصحراء في المؤقتالبحرة 
، سبتمبر/أيلول 19 في الموقع زار المتحدة األمم وكاالت بين مشترك تقييم لفريق ووفقا  . يوم كلا  جديدا  وافد 25و 20 في المتوسط ما بين يستقبل

 دونمباشرة  النهر من المياه تؤخذ) منةآ شرب مياه لىع صولحال يمكن ال، احصحواإل المياه حيث من. المعيشية سيئة للغاية الظروف فإن
 مرافق توجد الو . خصوصية( أيالتي ال توفر  المخيم خارج المتفرقة" "الحفر من قليل عدد حفر عن اإلبالغ )تم مراحيض ال توجدو  معالجة(
 ومحاط مسيج الموقع أن يقالو . خيمة 25 صبتنُ ، المأوى حيث منو . الواحد اليوم في أسرة لكل خبز تيطبر  على الطعام يقتصرو . صحية
 دير في المدني المجلس المتحدة األمم تدعو. تنقلال حرية تحرمهم من شديدة قيودمن  ونعاني يننازحال أن زعمويُ ، عسكرية مراقبة مراكز بأربعة
 األسواق إلى الوصول على أكبر بقدرة يتمتعون الذين النازحين غالبية توجد حيث ،غرانيج دةبل إلى النازحين هؤالء نقل إلى (DCC) الزور

 .اإلنسانية والمساعدات الصحية والخدمات
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ة وفقا  لتقرير حديث، يواجه النازحون في المواقع والمستوطنات غير الرسمية في شمال شرق سورية )الرقة والحسكة ودير الزور( تحديات واسع

إضافية / بديلة في إيواء النطاق. وبما أن جميع المقيمين في هذه المواقع تقريبا  يعيشون في خيام، فقد تم تسليط الضوء على الحاجة إلى هياكل 
عدة مواقع، خاصة مع اقتراب فصل الشتاء. وُذكر أن الظروف السائدة في المستوطنات غير الرسمية صعبة للغاية، حيث وردت تقارير عن عدم 

 الطويحينةشب و أبو خ خيميفي ميقال إن األطفال و كفاية الوصول إلى المساعدة الصحية، وسبل العيش، ومرافق المياه والصرف الصحي والتعليم. 
 2غير الرسمية في  الطويحينةإلى مستوطنة  األمم المتحدة في أعقاب بعثة مشتركة بين وكاالتو تعليم. أي ال يحصلون على  ينغير الرسمي

المجتمع أيلول/سبتمبر، وكذلك استطالع نية النازحين من الرجال والنساء والشباب في المنطقة )راجع التقرير السابق، قسم الحماية(، وافق 
تحسين  بهدفمحمودلي ال( إلى موقع ةنازحأسرة  1.900نازح ) 9.500اإلنساني في القامشلي على المضي قدما  في خطط إعادة توطين 

 الخدمات الشاملة.
 

 حالة 92 عن اإلبالغ تم، بالتقرير المشمولة الفترة خالل. مستمرا   سورية شرق شمال في المعدية األمراض من العديد تفشيال يزال اإلبالغ عن 
في  يتأوي اآلمنة غير المياه استهالك ناجم عن فشيتال هذا أن عتقدويُ . الحسكة في العريشة مخيم في التيفوئيد حاالت رضمب جديدةإصابة 
إصابة  حالة 242 عن اإلبالغ تم، أيلول/سبتمبر شهر خالل، وبالمثل. الزور دير محافظة في المستمر الحاد الدموي اإلسهال تفشيأعقاب 
 .الملوثة المياه مصادر من شربال بسبب الحاد الدموي اإلسهال رضمب أخرى

 
 حيث، بشكل خاص الدراسة سن في األطفالالذي يؤثر على ، الحصبة مرض تفشي عن المدرسية الصحة مديرية أبلغت، نيسان/إبريل 18 فيو 
 محافظة في هاب مشتبه حالة 28 إلى باإلضافة، الرقة محافظة في سبتمبر/أيلول شهر خالل بها مشتبه جديدةإصابة  حالة 83 عن اإلبالغ تم

 .الزور دير
 

إصابة بداء  ةحال 110تم اإلبالغ عن  أيلول/سبتمبر، خالل. والحسكة الزور ودير الرقة محافظات كانس على ثرؤ ي الليشمانيات داء وال يزال
 بسبب كبير حد إلى الليشمانيات داء انتشروقد  في الحسكة. حالة 129و ،في محافظة دير الزور حالة 55و الرقة،الليشمانيات في محافظة 

 .رةضر المت المناطق في ةالصح وظفيوم الصحية الرعاية إلى االفتقار
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 اإلنسانية االستجابة

 
 محيط فيمستمر ال القتال من جراء يننازحال للمدنيين االستجابة نطاق ونيوسع اإلنساني المجال في الشركاء بدأ، بالتقرير المشمولة الفترة خالل
 ومستلزمات لألكل جاهزةغذائية  حصص تشمل محدودة مساعدات وزيعت من التنفيذيين المتحدة األمم شركاء من أربعة وتمكن. هجين جيب

 خالل من ا  شهري مواد غذائية على ذيبانو  هجين منطقتي في أسرة 4.500ذلك، تحصل  إلى باإلضافةو . رانيجغ في لنازحينعلى ا النظافة
 تقييم بمجرد عامةالغذائية المساعدة ال على الحصول الجدد للنازحين يمكن كما .العالمي األغذية برنامجالمساعدة الغذائية العامة التي يقدمها 

 .احتياجاتهم
 
 نحوإلى  احصحواإل لمياهوازم اول يةو وتغذ ئيةغذامساعدات  سلر ت القامشلي فيالمتمركزة  المتحدة األمم ت وكاالتبدأأيلول/سبتمبر  26 في

 25 في متنقلة صحية عيادة نشر تم، ذلك إلى باإلضافةو . المنطقة في لمتضررينحتياجات اال األولية االستجابة من كجزء نازح 5.000
 الذين ،ةر البح موقع في للنازحين باالستجابة يتعلق فيماو . متعددة مواقع في النازحين الحتياجات االستجابة من كنتمت سوفو ، سبتمبرأيلول/

. التغذية إمدادات وتوزيع منةاآل الشرب مياه وتوفير المياه خزانات لدعم تقف على أهبة االستعداد اليونيسف فإن، للغاية قاسية ظروفا   يواجهون
 خيام ثماني فضال  عن ،الكاملة الغذائية غير المواد مجموعات إلى الحاجة تقييماألمم المتحدة السامية لشؤون الالجئين على  مفوضية عكفت كما
 مخيم في أسرة 1.000 أن القامشلي في المتمركزةاألمم المتحدة  وكاالت تأفاد، أيلول/سبتمبر نهاية وحتى. الموقع في للنازحين كبيرة عيةاجم

 .مساعدات تلقت قد وهجين غرانيج
 

 العالمية الصحة منظمة بدأت وقد. مستمرةسورية  شرق شمال في عنها غبالتي تم اإلال المعدية األمراض تفشي حاالت لمختلف االستجابة أن كما
 تدابير حول الصحي التثقيف دورات عقدل الصحي التثقيف فرق نشر خالل من المياه طريق عن تنتقل التي األمراضب توعية حملة تنفيذ في

 الجهود إطار وفي، ذلك إلى باإلضافةو . الحسكة محافظة في للنازحين مخيمات خمسة في الحملة تنفيذ سيتمو . الشخصية النظافة ومبادئ الوقاية
 اهميأقراص تعقيم ال توزيعتشمل  حملة تنفيذ اليونيسفمنظمة و  العالمية الصحة منظمة واصلت، الحاد الدموي اإلسهالتصدي لتفشي لل األوسع
 أسرة 11.332 تزويد تم، نفسه الوقت وفي. الفرات نهرل الشرقية الضفة على قرية 20 في أسرة 20.000 حوالي تستهدف توعية أنشطة وتنفيذ
 ،الميادين منطقة فيالصحية  النظافة حملة هاستهدفتي تال عاقو الم لتوسيع تينمنظمال كلتا تخططو . تعقيم المياه بأقراص الزور دير منطقة في

دون  لحملةمن ا الثانية الجولة تمتاختُ ، الحصبة مرض لتفشي الستجابةبا يتعلق فيماو . الفرات نهر ضفاف على أخرى قرية 16 ستضم والتي
 شهر من الثاني النصف خالل طفل 40.000 من أكثر تطعيم تم، الزور دير ريف في. سبتمبرأيلول/ 27 في الحصبةالوطنية لمكافحة 

، النازحين مخيمات في طفل 255.000 من أكثر تطعيم تم، الحسكة محافظة فيو . متنقلةال فرقال هاتأجر  التي التوعية خالل منأيلول/سبتمبر 
 .تقريبا   مئةالفي  92 تغطيةال وبلغت نسبة

 
 حكومية غير منظمة 11 تقوم حيث ،الرقة مدينة في اإلنسانية المساعدات نطاق توسيعسورية  شرق شمال في الحكومية غير المنظماتتواصل 
 الخطين طول على المساعدة الحكومية غير المنظمات هذه تقدم كما. القطاعات متعددة برامج بتنفيذ السورية الحكومية غير المنظمات من والعديد
 ذلك في بما، الشتاء فصلاالستعداد ل خطط على األخيرة اللمسات بوضع حاليا   الحكومية غير المنظمات تقومو . الزور دير في والشمالي الغربي

 .في جميع أنحاء شمال شرق سورية الرئيسية االستجابة مواقع في والعينية النقدية االستجابة
 

 الوصول 
  

 مفوضيةتابعة ل )ثالثة شاحنة 57 على متن القامشلي إلى البر طريق عن اإلنسانية اإلمدادات المتحدة األمم وكاالت نقلت، سبتمبر/أيلول في
 والالذقية ودمشق حلب محافظات من العالمي( األغذية برنامجتابعة ل 51و ،ليونيسفل تابعة وثالثة، الالجئين لشؤونالسامية  المتحدة األمم
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 من شاحنة 13 على متن الزور دير إلى البر طريق عن الغذائية اإلمدادات بنقل العالمي األغذية برنامج قام، نفسها الفترة وخالل. وطرطوس
 .سبتمبرأيلول/ شهر خالل كبير تأخير دون الزور ودير القامشلي إلى اتالمساعد نقل من المنظمات تمكنتو . حمص محافظة

 
 محافظة إلى األساسية واللقاحات الطبية اإلمدادات من طنا   21 نقل من أيضا   العالمية الصحة منظمة تمكنت، بالتقرير المشمولة الفترة وخالل
 األطفال شلللمكافحة  لقاحجرعة  365.000 من أكثر وتشمل طبي عالججرعة  137.000 من أكثر لتوفير لوازمال هذهتكفي . الحسكة
 .األخرى المعدية واألمراض والحصبة

 
 3 تضمو ، إلى سوريةلنقل المساعدات عة / اليعربية الحدودي خامسة عبر معبر ربيالشحن ُنفذت عملية إعادة ال ،سبتمبر/أيلول شهر خالل

 .الصحة اإلنجابية في حاالت الطوارئلوازم مجموعات  تشملإمدادات ب ةحملمشاحنات تابعة لصندوق األمم المتحدة للسكان 
 

  الحماية 
 

ة المتعلقة بالحماية خالل الفترة رجوالنزوح المستمر باعتبارها من الشواغل الح في منطقة هجينبرزت األعمال العدائية الجارية وحالة المدنيين 
 المشمولة بالتقرير.

 
التي  والمختلفة الحادة الحماية حتياجاتنظرا  ال، المدنيين حمايةوضع  ةبو صع عن جيناغر  شمال البحرة منطقة في جريأُ  سريع تقييم وكشف
 الجسدية اإلعاقات ذوي األشخاص همفي نبم، الخاصة االحتياجات ذوي األفراد من العديد وجودفريق التقييم  الحظ. السكان شرائح مختلفتواجه 
 الصحة تدخالت إلى ةحاجب ومرضعات حوامل ونساء بذويهم المصحوبين غير األطفال بعض، الذين كان من بينهم واألطفال النساء وكذلك

 األقارب إلى االنضمام أو، ماناألتحقيق  عادةإ بمجرد األصلية مناطقهم إلى العودة في منيته عن النازحين من العظمى الغالبية أعربتو . اإلنجابية
 . كما انقسمت األسرذلك من أبعد إلى مناطق أو الحسكة نحو للتحرك منيته عن سراأل عدد أقل من أعربو . المجاورة المناطق في والمعارف

التي تضم  منطقةال في البقاءشأن ب النازحين بين واضح تردد هناك كانو . بدعوى حماية األصول والممتلكات هجينفي  وا بعض األقاربوترك
 لفحصخضعوا  نيالنازح قيل إن، الموقع إلى الوصول قبلو . تحديدها تم التيالمتعددة  الحمايةشواغل و  اإلنسانية المخاوف بسبب الحالي الموقع
 دفع طريق عن فقط األصلية المناطق من الخروج األسر قدوربم كان، ورد ما وبحسب. الموقع في وجودهم أثناء ستمراو  أيام عدة استغرق أمني
 بقذائف القصفو ، العدائية األعمالأن تحاصرهم  لخطر نو النازح تعرضوي، على اإلطالق آمن غير أنهب الطريق على الوضع صفواوو  رسوم
 المشاورات وأبرزت. األمني الفحص فيها جرىيُ  التي التجمعنقاط  من بالقرب ذلك في بما، اإلسالمية الدولة تنظيم مواقع من طلقنت التي الهاون
 مناطق في إجراؤها ينبغي التي األمني، الفحص عمليات أثناء ذلك في بما، المدنيين سالمة ضمانب النزاع أطراف جميعإلى التزام  ملحةال ةالحاج

 المشار تلك مثل، الواجبةالقانونية  اتاإلجراء تبعت أن يجبو بها،  التعجيل ينبغي، كما للخطر السكانلتجنب تعريض  انر يالنبعيدة عن مرمى 
 فصل عند الواجبة القانونية اإلجراءات احترام ينبغي كما. قوات سورية الديمقراطية إرسالها إلى سبق التي القياسية التشغيل إجراءات في اإليه

 من مجموعات تقلنُ ، شملتهم الدراسة الذين النازحون تلقاها التي للتقارير وفقا  . متطرفة جماعات إلى انتمائهم في المشتبه األشخاص واحتجاز
 .وقت كتابة هذا التقرير حتى أحبائهم وجود بأماكن األقارب ُيبلغ ولم ،معروف وغير منفصل حتجازا مركز إلى للنازحين البحرة خيمم من الرجال

 
 بعضنشوء  إلى ،ليال   الموقع في بدوريات يقومون الذين ،األمن أفراد وجود أدىا . أيض لقلقل ثيرم لنازحينلالبحرة  مخيم في العام الوضعإن 

 خالل موظفات أي ، على الرغم من عدم وجودمحدد حادث أي عن لدراسةا شملتهم تيالال نساءال تكشف لم. واألمن الخصوصية بشأن المخاوف
. والخصوصية اإلضاءة االفتقار إلى بسبب الليل أثناء الصحي والصرف المياه مرافق استخدام إزاء عام ارتياح عدم عن نأعرب نلكنه ،التقييم بعثة
 الوثائق جميع نقيل إ، ذلك إلى باإلضافةو . االنزعاج بعضشعور النساء النازحات ب في الموقع على إلشرافل موظفات عدم وجود ساهم كما

 خارج همبأقارب باالتصالللنازحين  سمحولم يُ ، صودرت المحمولة الهواتف أن ورد كما. الموقع إلى موصوله لدى صودرت قد يننازحلل الشخصية
 .بحسب ما ورد، مقيدة، يةمرضال لحاالتل ذلك في بما، الموقع خارج التنقل حرية ال تزالو . الموقع
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 أن ورد كما. تنظيم الدولة اإلسالمية وبين همبين يربط الذي، المحلي المجتمع نبي العار وصمة إزاء خاص قلقبشعورهم  عن النازحون أعرب
 على الحصول وعدم العام األمن انعدام إزاء قلقهن عن النساء وأعربت. للغاية سيئة البحرة موقع في الخاصة االحتياجات ذوي األشخاص حالة

 في إقامتهم أثناء تعليما   النازحين األطفال من عدد يتلق لمو . الصحيةالنظافة  مواد وتوافر ،اإلنجابية الصحة مجال في سيما وال، الطبية الخدمات
 مع التواصل وصعوبة، األسر لافصان زيادة احتمال من قلقهم عن أيضا   السن كبار وأعرب. الدولة اإلسالمية تنظيم لسيطرة ةضعاخال مناطقال

 .الطبية الخدمات وغياب األقارب
 
 ،اإلنسانية المساعدات تلقي على النازحين وقدرة، القياسية( اإلجراءات مع ىشاتمبما ي) األمني الفحص عمليةب التعجيل تسبيك، الظروف هذه في

 .حاسمة أهمية بديلة استضافة ترتيبات واختيار الموقع خارج بحرية االنتقال في النازحين حق واحترام
 

تتعلق بحماية مع وجود مخاطر كبيرة ولكن  ،ا  مستقر الوضع  ال يزال الزور،في مواقع النازحين األخرى التي تستضيف النازحين من الرقة ودير 
 توزيع عمليات خالل والتحقق العودة تاالح عدد انخفض، في أحيان متفرقة الزور دير من جدد نازحين وصول تسجيل تم حين في. النازحين

 قدرتو . (مئةال في 48 )نحو العمر من عشرة الثانية دون األطفال سيما وال، (مئةال في 62 )حوالي يننازحال غالبية األطفال يمثل. المساعدات
 في المتحدة األمم شركاء خالل من والخدمات الحماية توفير ال يزال. المواقع في النازحين من مئةال في 16 من أقلب البالغين الذكور سبةن

 صدلر  منهجية أكثر عمليات تأسيسو  التنسيق تحسين مع، مستمرا   سورية شرق شمال في الناشطة الدولية الحكومية غير والمنظمات القامشلي
 .الحماية

 
 حاالت إلى أدى مما، واألطفال الشباب نبي سلبية سلوكيات ودفع إلى ظهور، سى الشديدواأل خمولوال الكرب من مناخخلق  في النزوح ساهم وقد

 واألنشطة يحرفال والدعم لمهنيا التدريب مثل، المواقع داخل األنشطة زيادة إلى الحاجة إلى والشباب النساء تشيرو . هاب شتبهاستغالل وانتهاك م
 المنزلي العنف قبيل من انتهاكات على الضوء المخيم إدارة سلطت ،جهات فاعلة في المجال اإلنسانيقامت بها  يتزيارات الالأثناء و . الترفيهية

المياه . وتؤكد الحوادث التي تؤثر على األطفال والمتعلقة بمرافق المخدرات تعاطي أو التسول في األطفالتورط و ، األطفال وعمالة، األطفال ضد
 الحالة تعتبر. ة في المواقع الحاجة إلى دعم إضافي وحمالت مشتركة لرفع مستوى الوعي بشأن السالمةقامالمغير اآلمنة والصرف الصحي 

 خدمات  تقدمال يةالصح الجهات من العديد نأل، المواقع هذه في تعيش التي لألسر قلق مصدر الخاصة االحتياجات ذوي لألشخاص الصحية
 ةعدل عالج دون للخطر معرضةعديدة  حاالت تركتُ ، للمواقع النازحين مغادرة دون تحول التي للقيود ةنتيجو . المواقع في مستمرة وليلية نهارية
 .ساعات

 
 الفردي االجتماعيو  النفسي والدعم، الترفيهية الجلسات مثل، الطفل حماية أنشطة ذلك ويشمل ،النازحين مواقع في ةمستمر  الحماية أنشطة ال تزال

 ن خاللم القائم على النوع االجتماعي العنف تدخالت تعزيز يجري. لمواقعا غادرتي تال سرلأل ذلك في بما - بالمخاطر والتوعية، والجماعي
 على يركز نهج تطبيق إلى والدعوة الوضع إلى المخيم إدارة لفت انتباهو  لوازم النظافة النسائية وتوزيع، المباشرة والخدمات، التوعية جلسات
 دادواستر  إصدار بشأن الوعي لزيادة مبروكة خيمم في القانونية المساعدة جلسات عقد بدأ. بياناتهن وسرية تهنبكرام الصارم االلتزام مع، اتالناجي
 يتعلق فيما سيما وال، بالحماية المتعلقة المخاوفظهور  ستمري، المستوى دون ظروف تحت المطول نزوحال سياق في نولك. المدنية ةالحال وثائق

 .القائم على النوع االجتماعي العنف ذلك في بما، ةالضار  التكيف آليات إلى واللجوء األساسية الخدمات على بالحصول
 

 باعتبارها النازحين مواقع في الصعبة الظروف على الضوء تسليط مع، بالتقرير المشمولة الفترة خالل الزور ودير الرقة مدينة إلى العودة استمرت
 وهناك، مشكلة نيمثال المغادرين لةمومعا التحركاتهذه  تنظيم أثناء اإلنسانية المعايير احترام يزال وال. نازحين إلى العودةال يدفعا  مهم عامال  
 تنظم وقد. األمن وقوات المدنية اإلدارة معوالمناصرة  الدعوة بذل جهودو  العملية لمراقبة األرض على الحماية عناصر وجودإلى  مستمرة حاجة

 النازحين مجلس قام حيث، عيسى عين موقع من وخاصة، بالتقرير المشمولة الفترة خالل حدثت التي المغادرة عملياتسلطات المخيم بشكل عام 
 للحد المغادرة قبل بالمخاطر التوعية جلسات اإلنسانيفي المجال  الشركاء نّظمو . بعد ذلك المخيم إدارة ت عليهاوافقو  المغادرة سرباأل قوائم بإعداد

 الرحيل عن قبل المغادرة سراأل إلى الشخصية الوثائق ُأعيدت ،الماضية األسابيع في. بالمتفجرات الملوثة العودة مناطق في األمنية المخاطر من
 للسكان تحديات توخلق، الظهور إلى عادت أثناء الرحلة قد الوثائق استعادة ممارسة أن األخيرة التحركات بعض خالل لوحظولكن ، المخيمات
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 بمغادرة التي ال تحمل وثائق سرلأل البداية في ُيسمح لم، الحاالت بعض فيو . الموقع مغادرة بعد إال قائوث ةأيدراية بفقدان  على يكونوا لم الذين
 أمنية فحوص إجراء بعد حتى، الغذائية غير المواد صادرةمتفرقة شملت م حوادث عن اإلبالغ تمو . األسري االنفصال خطر فاقم مما، الموقع
 وات األمن الداخلي الكرديةتوفير حراسة مرافقة من ق مقابل سورية ليرة 5.000 إلى يصل مبلغ دفع طلبو ، المحلية األمن قوات قبل من شاملة

 خالل تحسنوضع قد ال بأن فيدوأُ ، الممارسة هذه لردع حاالتالهذه إلى  إدارة المخيمانتباه  الحماية مجال في ةالفاعل الجهات لفتت وقد. (سايش)أ
 .األخيرة التحركات

 
 وبحسب. الزور ودير الرقة في الحماية أنشطة تنفيذ نحو والتوجه التخطيط الحماية مجال في الفاعلة الجهات واصلت، النازحين مواقع خارجفي 
 في قائم على النوع االجتماعيال العنفحاالت  إدارة تدخالت دعمتسورية  شرق شمال في الدولية الحكومية غير المنظمات بعض بدأت، ورد ما
 المتمركزة المتحدة األمم وكاالت تزال ال. الصحية بالمرافق القائم على النوع االجتماعي العنف خدمات ربطدرس البعض اآلخر ي بينما، ةطبقال
 الحكومية غير المنظمات تقومنفسه،  الوقت فيو . الطبقة فيرافق م إلنشاء تصاريح على الحصول في التحديات بعض تواجه القامشلي في

 ورش خالل من الزور دير أو الرقة أو الطبقة منطقة في الموجودة اإلنسانية المنظمات قدرات لبناء خطط بوضع سورية شرق شمال فيالدولية 
 فضال  ، بالمخاطر والتوعية، المتفجرات طراخمب التوعية ذلك ويشمل. المحلية اتوالمجتمع تمنظماال تستهدف التي القدرات بناءبرامج و  العمل
غير الملمين بمهارات القراءة  ألشخاصا تضمين على التركيز زيادة مع، التنقل أثناء األسرة وحدة ذلك في بما، السالمة برسائل التوعية عن

 .للطفل ةمالئمال والموادوالكتابة 
 
 مستوى على تتبلور ليالمحمود منطقة فيا  تجهيز  أفضل جديد موقع إلى للنازحين المؤقت الطويحينة مخيم من سراأل بنقل الخاصة الخطط إن

 للتأكد باأللغام المتعلقة اإلجراءات دعم مناقشة وتجري. االنتهاء على حتملةالم المرافق وتصميم الموقع تخطيط ويوشك، الوكاالت بين مشترك
 بالفعل تجريأُ  يتال ايواالندراسة  شيرت وبينما. الخطرة تفجراتمال منالمطاف  نهاية في هاطهير وت بها المحيطة والمناطق الموقع منطقة مسح من
 على قيود فرض إلى يؤدي لإلدارة ضعاخ موقع إنشاء أن إلى تنبيهال الحماية مجال في الفاعلة الجهات تواصل، الخطوة لهذه الطوعي الطابع إلى

 .اتمخيمالالتجميع في  سياساتتطبيق و  التنقل حرية
 

 الشاملة التشغيلية التحديات
 

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

 ع، ير اعدم الحصول على الموافقة على المش بسبب تحديات يواجه المستضعفة المجتمعات إلى الوصول يزال ال :األمن وانعدام الوصول
فترض أن تكون فيها من المالمناطق العديدة التي وال تزال من بين أمور أخرى.  الذي يمثله تنظيم الدولة اإلسالمية،تهديد الواستمرار 

 .ةاإلنساني ظماتاالحتياجات حادة، ال سيما في شرق وجنوب شرق دير الزور، بعيدة عن متناول المن
 

 تعتبر  غيرت الجهات المسيطر عليهات التي المناطق في التلوث مستويات ال تزال :الخطرة المتفجراتب تلوثال من عالية مستويات
 ،الريفية المناطق في يةالسكانالمراكز  جميع أن من الرغم على ،الزور دير طرقاتو  بلدات فيو  الرقة مدينة في سيما ال ،للغاية عةمرتف

 مطول توقف أي يؤدي قد ،ذلك إلى باإلضافةو . أيضا   قلق صدرم ُتعد، التي شهدت تنفيذ عمليات عسكرية أو وجود جماعات مسلحة
 الزور ودير الرقة محافظتي في مناطق إلىقرارات بالعودة  النازحين اتخاذ إلى النازحين مواقع في اإلنسانية والخدمات للمساعدات

 .تفجراتمالالتلوث ب بسبب خاصة للخطر، سالمتهم فيها تتعرض أن يمكن
 

 التي السياسات إزاء بالقلق تشعر اإلنساني المجال في الفاعلة الجهات تزال البعض التحسن،  حدوثعلى الرغم من  :السياسات بيئة 
يعانون من و  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. في أماكن محددة را  تاو أكثر تالتي ُتعد مصادرة الوثائق الشخصية، 
جراء النازحين  ي يمكن التنبؤ بهاالت الخدمات وتوفير والتنفيذ التخطيط تعرقل ألنها ةاإلنساني اتمنظمال قلق تثير األنشطة بعض وا 
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بظروف معيشة دون المستوى أو تكون مدفوعة ال ينبغي أن و  ،ةستنير وآمنة ومتماما  ويجب أن تظل عملية العودة طوعية . للسكان
 نقص المساعدة أو تقييد حرية الحركة.

 
 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 في اإلنسانية
 مجال في لشركاءا لقب من سيما وال ،المتخصصة الخدمات تقديم لزاي الو . الوصول دىمو  ،اإلنساني المجال في الشركاء عددو 

 .المحلية الفاعلة الجهات وقدرات موارد محدودية بسبب ا  تحدي يمثل ،الحماية
 

 خطة في المدرجة المشاريع تمويل عديُ  ،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
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