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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 حزيران/يونيو 15 - 2018 أيار/مايو 15) 25 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

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

 

 األحداث أهم
 تشرين  منذ الزور دير محافظة إلى 188,000و 2017 أكتوبرتشرين األول/ منذ الرقة مدينة إلى شخص 138,000 يقدر بنحو ما عاد

 .المتفجرات الخطرةب لتلوثل المرتفعة المستويات بسبب آمنة غير ال تزال العودة ظروف أن من الرغم على، 2017 نوفمبرالثاني/
 الرقة مدينة في الرئيسية العودة مناطق فيتدريجيا   وعملياتها وجودها من تزيد اإلنساني المجال في الفاعلة الجهات أن من الرغم على ،

تنفيذ و  اإلنسانية المساعدات وصول يعوق يزال وال، لحمايةفي مجال ا رئيسي قلق مصدر يشكل يزال ال ات الخطرةبالمتفجر  التلوث نفإ
جراء و  إلنسانيةا عملياتال  المحافظتين. كال في اآلمنة ةدو والع تقييماتالا 

 مايو/أيار 1 منذ العدائية األعمال تصاعد إثر الحسكة محافظة في دشيشةال منطقة في اإلنساني الوضع تدهور عن تقارير وردت. 
تجري و  الحسكة محافظة في النازحين مواقع إلى الوصول من المناطق هذه من النازحين من محدودة مجموعات تمكنت، ورد ما وبحسب

 .موجودة هناكال النازحين مواقع في ماستضافته
 دائرة و  المتحدة لشؤون السالمة واألمن األمم إدارة أوفدت مارس،آذار/ في الرقة مدينة ية فياألمن لمخاطرا تقييملألمم المتحدة ا إجراء بعد

 تقييم إلعادةحزيران/يونيو  15إلى  12ن مفي الفترة  الرقة ومدينة القامشلي إلى أخرى بعثة باأللغاماألمم المتحدة لإلجراءات المتعلقة 
 المتحدة األمم امجبر  تنفيذ لدعم طرق واستكشاف ،تفجراتالمب تلوثال عن الناشئة المخاطر ذلك في بما الرقة، مدينة في األمني الوضع

 والطبقة. الرقة مدينتي في
 الزور دير محافظة في الحاد الدموي اإلسهالب إصابة حالة 488 عن اإلبالغ تمحزيران/يونيو  9إلى  مارسآذار/ 10 نخالل الفترة م 

تقديم  خالل من استجابتهم توسيع نطاق على الحكومية غير المنظماتشركاؤها من و  المتحدة األمم كفعوت الملوثة. المياه شرب بسبب
 والصحة.حاح صواإل المياهالمساعدة في مجاالت 

 
138,000 

تشرين  منذ الرقة مدينة إلى عائد
 .2017أكتوبر األول/

188,000 
تشرين  منذ الزور دير محافظة إلى عائد

 .2017 نوفمبرالثاني/

99,845 
 الرقة محافظات في حمايةفي مجال ال تدخل

 أبريل.نيسان/ في الزور ودير والحسكة
661,600 

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

 أبريلنيسان/ في الزور ودير والحسكة
2018. 

277,623 
 إلى الوصول على تهمقدر ا  تحسنت شخص
واإلصحاح المنقذة  المياه وخدمات مرافق

 محافظات في الطوارئ حاالت فيللحياة / 
 أبريلنيسان/ في الزور ودير والحسكة الرقة

2018. 

55,825 
 وصولفتى وفتاة وامرأة حامل ومرضعة تم ال

 في غذيةتال ة في مجالالمساعد لتقديم إليهم
، الزور ودير والحسكة وحلب الرقة محافظات
في  بمحافظة حل في منبج ةاحين إلى باإلضافة
 .2018أبريل نيسان/

 

 لوضعا عن ةعام لمحة
 

 الرقة محافظة
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 االنخفاض من الرغم علىو  الرقة. مدينة داخل االستجابة مستوى رفع أمام الرئيسي عائقال ة هوالخطر المتفجرات  عن الناجم التلوث ال يزال

كانون  في يا  شهر  حالة 170 من أكثر من الصحية المرافق عنها أبلغت التي باالنفجارات ذات الصلة الحاالت عدد متوسط في التدريجي
 ال اإلنسانية اتنظمالم وموظفي العائدين السكان فإن، 2018 مايوأيار/ في حالة 23 إلى 2018 ينايركانون الثاني/و  2017 ديسمبراألول/
؛ شائعا   المتفجرات الخطرةب تلوثال عن الناجمة واإلصابات الوفيات عن اإلبالغ يزال ال، الواقع في .حمايةتتعلق بال كبيرة لمخاطر معرضين يزالون

 الرقة مدينة في 2018حزيران/يونيو  8 إلى 2017 نوفمبرتشرين الثاني/ 20 نخالل الفترة مضحية  618 إجماال   الصحية المرافق حيث سجلت
زالةجسام غير المعروفة، باأل ثوالعب، منازلهمل ألشخاصا ؤالء الضحايا أثناء تفقده منسقط العديد و  وحدها.  األنقاض. وا 

 
 الفاعلة الجهات عكفوت 2018 ينايركانون الثاني/ منذ الرقة مدينة أنحاء جميع في األلغام بمخاطر التوعية أنشطة واصلتت، ذلك غضون وفي

 والحسكة. الرقة محافظتي في النازحين مواقع في المدربين وتدريب بالمخاطر التوعية توفير ذلك في بما، األنشطة هذهعلى توسيع نطاق  اإلنسانية
زالة العالمات ووضع المسح عمليات وتواصل المنظمات اإلنسانية تنفيذ  ومع الرقة. مدينة ضواحي في ذلك في بما، الرقة محافظة في األلغام وا 

 الفاعلة الجهات استأنفت ملوثة. تعتبر السكنية المناطق من العديد تزال الو ، الحيوية التحتية البنية على تركزإزالة األلغام  عمليات تزال ال، ذلك
 أن لضمان التنسيق آليات إنشاءوتم /يونيو،  حزيران شهر مطلع منذ الرقة مدينة في الرئيسية بنى التحتيةالاأللغام من  إزالة االستقرار مجال في

 لتطهير.أثناء عمليات ا األولوية ذات ناطقالم في اإلنسانية االعتبارات تنعكس
 

 المخيمات تنسيق لمجموعة ا  وفق، 2017 عام في العسكرية العمليات بسبب وداخلها الرقة محافظة من ا  شخص 295,823 من يقرب مانزح 
دارتها  مالئمة رغي ظروفلا زالت ال، كلذ معو .بها المحيطة الريفية المناطق إلى باإلضافة المختلفة النازحين مواقع في ا  قيمم همبعض يزال الو  .وا 

 المشاورات وضحتأ كما، مدا  أ طولأ النزوح يصبح أن المرجح منو  ة.ظلمحافا المناطق في ظممع لیإ مةدالمستوا يمةرلکوا آلمنةاالنازحين  ودةلع
 عادفقد ، المخاطر هذه من الرغم علىو  والرقة. الحسكة محافظتي في الرئيسية المواقع في النازحين مع العام هذا من سابق وقت في جريتأ   التي

 النازحين مواقع من 2018حزيران/يونيو  إلى 2017 أكتوبر/األول تشرين منخالل الفترة  الرقة مدينة إلى شخص 138,000 ما يقدر بنحو
 كان، الحالي الوقت وفي .ذروتها العدائية األعمال بلغت عندما لألمانسعيا   يهاإل السكان بعض لجأ التي ،المدينةب المحيطة الريفية والمناطق
 أكثر. محدودة النازحين مواقع من المدينة إلى العودة كانت حين في، المدينة مشارف على قعتي تال، والرقة الجرنية مزارع من ينالعائد غالبية

 
 قع.والماهياكل  عيمدت نم مغرلا علی، نحيزلنااقع وافي مون يعيشن يذلص ابالنسبة لألشخا ا  ديتحتمثل بشكل عام  لمعيشيةا والألحا ال تزال

 حيث ،للنازحين عيسى عين مخيمب النطاق واسعة ا  أضرار  وألحقت الشمالي الرقة ريف في مناطقعلى بعض ال عاصفة بته، مايو/أيار 30 في
 كما المخيم. في الخيام ثلثما يقرب من  تدميرو  خيمة 1,314 غمر أو تلفشارت التقارير الواردة إلى وأ نازح. 13,000 حوالي حاليا   يقيم

 230 توفير تمو  د مرت. أو غذائية غير ةماد 1,000 من أكثر تقدف   حين في، تأثرت قد المشترك والمطبخ المدرسية المباني أن التقارير أفادت
 .األسبوع األول من حزيران/يونيو ، منذاآلن حتى فقط إضافية خيمة

 
وأ نشئ  يقةفالر  حي في الحكومة تديره صحي مركز فتحأ عيد  تدريجي: بشكل الرقة مدينة في األساسية الخدمات إلى الوصولتحسن  استمر

 يف محافظة الرقة في الحكومة تديره الذي الوحيدأمراض النساء  مستشفى كما أ عيد فتح، أبريلنيسان/ في الرقة مدينة يخدم جديد خاص مستشفى
، القيصرية والوالدات الطبيعية لوالداتكا للنساء المجاني العالج المستشفى يقدم دولية. حكومية غير منظمة بقيادة تأهيله إعادة بعد مايوأيار/ 21
 بال أطباء منظمة أعلنت، ذلك إلى باإلضافةو  الخاصة. المستشفيات تكاليف تغطية على ةالقادر  غيرسر األ من للعديد حياة شريان يوفر مما

 الرعاية عيادةوتأتي  يوميا . مريض 100 استقبال على القدرة لديها الرقة مدينة في أولية صحية رعاية عيادة أول يونيو افتتاححزيران/ 3 يوم حدود
 رسوم. مقابلالصحية  الخدمات توفر الرقة مدينة في خاصة مستشفيات خمسة إلى إضافةك هذه األولية الصحية

 
 والمناطق الرقة لمدينة كهرباءال توفر التي الرئيسية المحطةوهي ، الفروسية كهرباء محطةفي  كبرى إصالحات مايوأيار/ منتصف في اكتملت وقد

 تأهيل إعادةستتيح و  الرئيسية. الكهرباء شبكة إلى الوصول الشمالي الرقة ريف في المحلية المجتمعات بإمكان أصبح، لذلك ونتيجة بها. المحيطة
سوى  الكهرباء إمداداتحاليا   الكهرباء شبكة توفر ال السكنية. األحياء فيالرئيسية  الشبكة إلى الوصول الرقة مدينة في الداخلية ءالكهربا شبكات
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 توقف بعد عيسى عين كهرباء محطة افتتاح عيدأ  ، بالتقرير المشمولة الفترة خاللو  الرقة. مدينة داخل الضخ( محطات )مثل التحتية البنية رافقلم
 .بالكهرباء سورية شمال في محافظات عدة في قرية 400 من أكثر بتزويد المحطة هذه ستقومو  سنوات. ثالثدام 

 
 خالل من المياه يحصل على فقط نصف المدينة أن التقارير أفادتقد و  ،بطيئة بخطى مستمرة الرقة مدينة في المياه شبكة تأهيل إعادةال تزال 
 مع، متقطعةالخدمة  تكون ما غالبا   ،المياه شبكة إلى الوصول إمكانية لها تتاح التي األحياء فيو  ،كافية غير اتبكمي تكون ما وغالبا  ، الشبكة
 المياه شبكة إمدادات توقفت، المثال سبيل على، بالتقرير المشمولة الفترة خالل بها. المرتبطة الصحية والمخاطر المياه جودة بشأن مخاوف وجود
نقل المياه بالشاحنات  يزال الوعلى هذا النحو،  .أسرة 1,000 حوالي على أثر مما، عطل في الشبكة بسبب الرقة مدينة في رميلة أبو حي إلى

 بسبب السالمة لمخاطر الناس تعريض إلى المياه نقاط إلى االنتقال ؤديي أن من خطر هناكو  المدينة. داخل المياه توفيرل الرئيسية الوسيلة يعتبر
 كانتو  ها.الخاصة ب الكهرباء وألواح قةالرفي زرعةم ضخ محطة تأهيل إعادة أعمال بدأت، مايو/أيار شهر وخالل .المتفجرات الخطرةب تلوثال

 زيادة إلى تأهيلها إعادة ؤديتوس الرقة. مدينة غرب يلومترا  ك 15 حوالي بعد على تقعهي و  2011 عام منذ معطلة قةالرفي مزرعة ضخ محطة
 المزارع. لهذه محدودة كهربائية إمدادات ستوفر كما، الري ألغراض المزارع إلى ت ضخ التي المياه كمية

 
 الزور دير محافظة

 
 والمناطق ةدشيشال) الحسكة محافظة في تنظيم الدولة اإلسالمية جيوب ضد منفصلين هجومين الديمقراطية سورية قوات شنت، مايوأيار/ 1 منذ

 اإلسالمية الدولة تنظيم استعاد ورد ما وبحسب بوكمال(.ال إلى جينه) الزور دير محافظة وفي العراقية( السورية الحدود على، بها المحيطة
 أبريل.نيسان/ 18 في البوكمال مدينةل يشرقالريف ال في راتسالح قرية على السيطرة

 

 
 

ويقال ، مايوأيار/ 14 ومي البوكمال ةشمال شرق ناحي في تانيحت باغوز مناطق على تماما   سيطرت الديمقراطية سورية قوات أن األنباء وأفادت
 السوسةو  هجين :هي فقط مناطق ثالث على بالسيطرةتنظيم الدولة اإلسالمية  يحتفظ ،ورد ما وبحسب .تخضع حاليا  لمسح شامل غوزاالب بلدة أن
 دير ريففي  الفرات لنهر الشرقية الضفة على جينه بلدة من المدنيين مئات حو نز أشارت التقارير الواردة إلى ، مايوأيار/ منتصف فيو  .الشعفةو 
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 بين عنيفة اشتباكات وقوع عن تقارير وردت كما تنظيم الدولة اإلسالمية.و  الديمقراطية سورية قوات بين مسلحة اشتباكات بسببالجنوبي  الزور
 في يةر السو  الحكومة لقوات ملحوظ تقدم مع، الفرات لنهر الغربية الضفة على يللالبو  صحراء في تنظيم الدولة اإلسالميةو  ريةالسو  حكومةال قوات

 الزور. دير محافظة من الشرقية الجنوبية المناطق
 

 تصعيد حدث، مايو/أيار شهر مطلع منذ خاص. بشكل لقلقل ثيرم ،العراقية السورية الحدود على ،الحسكة محافظةب دشيشةال في الوضعإن 
 المدنيين صفوف في اإلصابات تزايد تم اإلبالغ عنو ، المنطقةتلك  في تنظيم الدولة اإلسالميةو  الديمقراطية سورية قوات بين القتال في كبير

 تنظيم الدولة اإلسالمية عليها يسيطر التي هداج يبذ قرية استهدفت جوية غارة أن التقارير أفادتحزيران/يونيو،  3 وفي اإلنسانية. الحالة وتدهور
 قرية على أخرى جوية غارة تلتها، ورد ما وبحسب طفالن. بينهممن ، أشخاص ثمانية مقتل سفر عنأ مما، الشرقي الجنوبي الحسكة ريف في

صابة أشخاص 10 عن يقل ال ما مقتل إلى أدى مماحزيران/يونيو،  4 في المجاورة الجزعة  توجد كما وأطفال. نساء بينهم من، أكبر عدد وا 
 الزور دير ريف في تنظيم الدولة اإلسالمية عليها يسيطر التي المناطق في إنهم محاصرون يقال مدني 30,000 حوالي على مصير مخاوف
ويقال ، ةشحيح ه المنطقةهذ في األساسية السلع أن المفهوم ومن الديمقراطية. سورية قوات شنته يذال األخير بريال ، في أعقاب الهجومالشرقي

 الغذائية السلع أن عتقدوي   اإلسالمية. الدولة تنظيم زرعها يتالالخطرة  بالمتفجرات الشديد التلوث بسبب المنطقة مغادرة منممنوعون  إن الناس
 مداداتاإل دخول النزاع أطراف جانب من الوصولالمفروضة على  قيودالو  العدائية األعمال استمرارحيث يمنع ، الخصوص وجه على شحيحة
 التضخم. من كبيرة مستويات إلى أدى مما المنطقة إلى ئيةالغذا

 
 22 وفي .الخطرة بالمتفجرات والتلوث التنقل حرية على المفروضة القيود إلى جزئيا   ذلك ويعود، حتى اآلن نسبيا   ا  محدود ينالمدني نزوح كان
 مناطق من آخر مدني 1.000 نزوح فضال  عن، ةمركد ةاحين في الدشيشة قرية من نزحوا قد مدنيا   216 حوالي بأن تفيد تقارير وردت، مايوأيار/
 بين مسلحة اشتباكات بسبب مايوأيار/ منتصف في جينه بلدة من نزحوا قد المدنيين مئات أن ورد كما يونيو.حزيران/ 3 في الحسكة جنوب في

حل  حين في، للنازحين العريشة موقع إلى وصلت قد النازحة سراأل بعض أن األنباء وأفادت الديمقراطية. سورية وقوات تنظيم الدولة اإلسالمية
 مخيمات إلى النزوح المحلي أو النزوح من مزيد حدوث المتوقع منو  .قتالال بمناطق تحيط مختلفة قرى في يعيشونلهم  أقاربضيوفا  على  آخرون
 ماستقبال ال لهولا خيمم إدارة فريق يستعد ،ورد ما وبحسب القادمة. الفترة خالل، دشيشةال منطقة من وخاصة، الحسكة محافظة في النازحين
 المخيم. إلى وافد 10.000 إلى يصل

 
 في األصلية أماكنهم إلى عادوا قد شخص 188,000 من أكثر أن إلى التقديرات تشير، اتفجر مت وجود عن الناجمة المخاطر من الرغم علىو 

 عن ةعديد تقارير ودر و  مع، والرجال والنساء األطفال آالف على يوميا   خطرا   يشكل المتفجرات الخطرةب تلوثال يزال الو  الزور. دير محافظة
 دونومن  السابقة. إقامتهم مناطق إلى عودتهم بعد الحسكة في مواقع إلى عادوا النازحين بعض أن أيضا   قيل كما، انفجاراتناجمة عن  إصابات
 المزيد بذل إلى حاجة هناك العودة. مناطق فيوحجمه  لتلوثل الفعلي النطاق عن مفصلة معلومات حاليا   تتوفر ال، الخطرة لمتفجراتل مسح إجراء
 عمليات إجراء إلى باإلضافة، بالمخاطر التوعية حمالت خالل من والعائدين والنازحين المحلية المجتمعات لدى الوعي مستوى لزيادة الجهود من

زالة العالمات ووضع المنتظم المسح  الزور دير محافظة في باأللغام المتعلقة الحالية ةاإلنساني تدخالتالتغطية  زادت وقد .ات الخطرةالمتفجر  وا 
 أكبر. بشكل تعزيزها وسيتم

 
 الطبي. العالج على للحصولالساعين  المدنيين عفض زيادة إلى الزور دير محافظة فيطاقتها  كاملتي تعمل بال العامة المستشفيات غياب أدى
 من شربال بسبب الزور دير محافظة في الحاد الدموي اإلسهالب إصابة 488 عن اإلبالغ تمحزيران/يونيو،  9 وحتى مارسآذار/ 10منذ 

 عقب حاد دموي بإسهال إصابته جراء هرموشيةال قرية من ونصف عاما   العمر من يبلغ طفل توفي، مايوأيار/ 29 فيو  الملوثة. المياه مصادر
في مجال  استجابتهم توسيع نطاق على الحكومية غير المنظماتشركاؤها من و  المتحدة األمم تعكفو  الفرات. نهر من معالجة غير مياهشرب 

حوالي  عن اإلبالغ تم )حيثزغير جزيرة  في المياه مصادركلورة و  تطهير على التركيز مع، ت إمكانية الوصول بذلكسمح إذا، المياه واإلصحاح
 هذال تصديلل برنامجتم تدشين و  الفرات. وادي في القرى من وغيرها (حزيران/يونيو من األول األسبوع خالل وفاة حالتيو  جديدة إصابة 57
أشارت  كما .، بحسب ما وردمايوأيار/ 22 حتى هايالم من لتر 83,000 ةلكلور  الكلور من قرصا   41,677 استخدامب مايو/أيار 5 في فشيتال

، ذلك ومع هذه. االستجابة جهود دعم أجل من والرقة الزور دير في المدنية المجالس على الكلور من ا  قرص 34,560 حوالي توزيعالتقارير إلى 
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الواقعة  مناطقال في سيما ال، للمساعدة المحتاجين إلى الوصول على اإلنساني المجال في الشركاء قدرة تعرقل الكبيرة التشغيلية القيود تزال ال
وضع /مسح راءجإ )وعدم المتفجرات الخطرةب النطاق واسعال تلوثال القيود هذه وتشمل العراقية. السورية الحدود طول وعلى الفراتنهر  شرق

 .نائية المناطق هذه كونو  ،آمنة غير الطرق جعلت لتيا تنظيم الدولة اإلسالمية تسلل ومخاطر، (عالمات
 
 عن اإلبالغ تم حيث، الدراسة سن في األطفال بين خاصة الحصبةمرض  تفشي عن المدرسية الصحة مديرية أبلغت، أبريل /نيسان 18 في

 الزور. دير محافظة من بها مشتبه حالة 128 إلى باإلضافة ،الرقة محافظة في مايوأيار/ شهر خالل الحصبةب إصابتها في يشتبه حالة 162
، أبريلنيسان/ 30إلى  22 نخالل الفترة م الزور دير في طفال   277,383 صينتح تم حيث، الحصبة ضد تطعيم حملة إطالق ذلك بعد وتم

 إلى باإلضافة ،الزور دير في األطفال شلل ضد طفال   277,383تم تحصين ، الفترة نفس خاللو  الرقة. في طفال   194,460 إلى باإلضافة
 باإلضافة ،الزور دير في حالة 318و الرقة في الليشمانيات مرضب إصابة حالة 119 عن اإلبالغ تم، ذلك إلى باإلضافةو  الرقة. في 194,460

جهات ال نقص إلى كبير حد إلىهذا التفشي  عجير و ، أبريلنيسان/ 28إلى  22 نخالل الفترة م الزور دير في عنها غبالاإل تم حالة 552 إلى
 والصحة. الصحية الرعايةالفاعلة في مجالي 

 

 الوصول 
 
  

 شاحنة 80) شاحنة 100 على متن القامشلي إلى البر طريق عن اإلنسانية اإلمدادات بنقل المتحدة األمم وكاالت قامت، مايوشهر أيار/ في
 وشاحنتان تابعتان، يونيسفتابعة لمنظمة ال 5و، الالجئين لشؤونالسامية  المتحدة األمم مفوضيةتابعة ل 13و، تابعة لبرنامج األغذية العالمي

 الغذائية اإلمدادات بنقل العالمي األغذية برنامج قام، نفسها الفترة وخالل وطرطوس. الالذقيةو  حمصو  دمشقو  حلب من العالمية( الصحة منظمةل
 الحسكة محافظة إلى المساعدة تقديممن  المنظمات توتمكن حمص. من شاحنة 23 لى متنع الزور دير إلى البر طريق عن التغذيةمستلزمات و 

 مايو.أيار/ شهر خالل كبير خيرتأ دون
 

 مبدئيا   المخطط ومن أبريل./نيسان 29و 25 في بنجاح اليعربية/ربيعة معبر خالل من شحنإعادة ال عمليتي في الثانية اإلنسانية القافلة وعبرت
 العبور. نقطة تشغيل لضمان العراق حكومة مع اتمناقشاستمرار ال مع، ويوني/حزيران 26-25 في ةتاليال لقافلةإرسال ا

 
 

  الحماية 
 

، العمليات التقدم الذي أحرزته من الرغم علىو  .سورية شرق شمال في لحمايةفي مجال ا رئيسي قلق مصدرالخطرة  المتفجراتب تلوثال ال يزال
 العودةالنازحين من  وتمكين، اإلنسان حياة على المخاطر من للتخفيف البعيد المدى على كبيرة وموارد ا  جهود يتطلبان ونطاقه التلوث حجم فإن

 إلى توسعتقد و ، الزور ودير الرقة محافظتي في مستمرة األلغام زالةاإلنسانية إل جهودال  تزالال اإلنسانية. المساعدات وصول وتحسين ،اآلمنة
 الموجهة بالمخاطر التوعية (1) تشمل: والتي، األلغام إلزالة متكاملة إنسانية استجابةتنفيذ  خالل من الزور دير في إليها الوصول يسهل مناطق
 اإلنساني المجال في الشركاء حددها التي الخطرة المناطق وتطهير عالماتال ووضع الطارئة المسوحات محدودية (2) ؛ينضعفمستال لسكانإلى ا

 على تدريبال (3)؛ اآلمنة للعودة مسبق كشرطنشطة إزالة األلغام والمسح أل ةولوياأل اإلنساني لمجتمعويمنح ا، المحلية والسلطات والمجتمعات
 الحكومية. غير المنظمات موظفيمن  المدربين وتدريب المتفجرات الخطرة مخاطرالتوعية ب

 
 ا  ووفق المحتملة.نزوح ال لعمليات لالستجابة مستعدون الحمايةفي مجال  شركاءال فإن، الزور دير محافظة في التطورات أحدثإلى  نظربالو 

 وصول احتمال إلىعن أخر التطورات  حديثةال وتشير التقارير، 10,000 إلىقد يصل  الجدد الوافدين عدد أن الشركاء ريقد  ، الحالية للمعلومات
 النفسية يةولاأل اإلسعافات وتقديم لحمايةا رصد إلجراء لحةامالفي  فحصال نقطة في فريق لنشر اءشركأحد ال يخططو  تدريجيا . الوافدين هؤالء
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 الخدمات وتشمل بالفعل. الحمايةقطاع  شركاء يوجد حيث، هولال مخيم إلى الجدد دينوافال توجيه يتم أن المتوقع منو  ين.وافدلل واالجتماعية
 النقدي والدعم، الورديات نظامب تعمل التي التعليميةمراكز ال /المساحات المالئمة لألطفال  خالل من الطفل حماية دعم حديثا   للنازحين ةر و صالمت

 بتوفير تعلقت ثغرات وجود المتوقع ومن المتضررين. السكان مع التشاور/الحماية ورصد ،الحاالت إحالة ودعم، ضعفا   األكثر لألسر الطارئ
 سن في والفتيات لنساءعلى ا نظافةال مجموعات توزيع تعزيز يتعين حين في، المتخصصة قائم على النوع االجتماعيال لعنفاالستجابة ل خدمات

 تدريجيا   التوسع هذا يكون أن المتوقع منف، الزور دير باتجاه وأنشطتهم هموجود لتوسيع الحمايةقطاع  شركاء خطط من الرغم وعلى اإلنجاب.
تعاني من  الزور دير في الريفية المناطق تظل قد، ثم ومن التشغيلي. االنتشار يعوقان يزاالن ال ةات الخطر بالمتفجر  والتلوث األمني الوضع ألن

 اإلنساني العمل تدخالتم توسيع نطاق ت، نفسه الوقت وفي الحماية. خدمات وتوافر الحماية تدخالت بتوفير ةتعلقتلك الم خاصة، نقص الخدمات
  ور(.صوال ةكسر  تياحين في بالمخاطر )التوعية الزور دير محافظة في باأللغام المتعلقة

 
ين الجدد، في حين تستمر تحركات فداو ة في محافظة دير الزور في اآلونة األخيرة إلى زيادة عدد النشطالأدى عدم االستقرار والعمليات العدائية 

قرارهم من المعارف واألقارب في مناطقهم األصلية وبدرجة أقل  التي يسترشد بهالنازحون على المعلومات اعادة ما يحصل و العودة بمعدل ثابت. 
 األسروالقرارات صعبة، حيث تقوم  ،عدد من التحدياتعلى حركات العودة  وتنطوي. ةدو لعا لها سبقتي الر ساالجتماعي واأل مواقع التواصلمن 

على استئناف الحياة الطبيعية في  مالمخاوف على األمن الجسدي وقدرتهو الحياة الشاقة في مواقع النازحين  المقارنة بينفي كثير من األحيان ب
باإلضافة إلى ذلك، أفاد بعض النازحين بأن المواد غير الغذائية التي يوردها و المتفجرات. بظل مستويات عالية من التدمير والتلوث المحتمل 

نازحين من قبل إدارة الموقع في لحظة خذ من الؤ زال تتال  -ال سيما المشاعل والسخانات وغيرها  -المواقع  داخلالشركاء في المجال اإلنساني 
حياتهم في  ستئنافحرم األسر من أصول هامة الت  عن كثب، وبالتالي هذه التطورات وتراقب متواجدة  نسانيةاإلعمل الالمغادرة ، ما لم تكن فرق 

 مناطق العودة.
 

 تثيرو ، وانتقائيا   محدودا   الممنوحةالخروج  صاريحت عدد زاليال  ،النازحين مواقع بعض في قائمة. الحركة حرية علىالمفروضة  القيودال تزال 
 لألسر إضافية تكلفة التصاريح على لحصولمن أجل ا فوتوغرافية أدلة طلب يمثل، ذلك إلى باإلضافةو  .خاصة مخاوف التمييزية الممارسات

 اإلجراءات إنهاءمن  نو لنازحتمكن ايكي ل كاف غير أمر وهو، ساعات بضع على يقتصر ما ا  غالب الموقع خارج التنقل أن حين في ،ةنازحال الفقيرة
 نهاية امتحانات وحضور المواقع لمغادرة أسبوعية صاريحت التعليم من األخيرة السنة في الطالب منح مت، إيجابي تطور فيو  الطبية. أو اإلدارية
 خدمات وجود عدم بسبب يتفاقم أمر وهو، مستمرة الطبي اإلجالء إجراءات على المفروضة بالقيود ةتعلقالم شكاوىال زالت ال، ذلك ومع العام.
  ، بحسب ما ورد.نيالنازحمواقع  يف متخصصة طبية

 
 النازحين معالتي أ جريت  المشاوراتبينت و  .ا  رئيسي ا  قيد باعتبارها الوثائق من وغيرها الهوية بطاقات مصادرة على الضوء تسليط يواصل النازحون

 هموثائق ر دت إليهم قدإلى ديارهم  للعودة المخيم غادرواكانوا قد  شخص 500 تضم مجموعة من فقط المئة في 10 حوالي أن هولال مخيم في
 والممتلكات. يضاواألر  كناسمال لىع صولحوال التنقل حرية في حقهم ممارسة على وقدرتهم الخدمات على حصولهمهذا  وسيعرقل مدنية.ال
 باإلضافةو  النازحون. فيها يقيم التي تلك غير مواقع في تخزينها يمكن التي الوثائق من كبيرة أعداد هناك تزال ال، التصنيف جهود من الرغم علىو 

إلى  غلقتأ   قدمايو أيار/من منتصف شهر  عتبارا  اللنازحين  العريشة موقع في هابداخل الوثائق تخزين تم التي األرشيف غرفة أن يبدو، ذلك إلى
 التفتيش نقاط عند همأسر  وثائق عادةاست في ا  أحيان ويأملون، وثائق بدون المواقع مغادرة النازحون واصليو  واضح. تفسير أي دون أجل غير مسمى

 عندما ولدوا الذين الشباب النازحين من الكثير إن ويقال .ا  تقريب أبدا   يحدث ال هذا أنمن  رغمعلى ال - ا  أحيان السلطات ذلك إلى تشير كما -
 في تقدمهم مع متزايدة مشكلة يصبح أن المرجح من الذي األمر، الوثائق إلى يفتقرون المنطقة على يسيطر تنظيم الدولة اإلسالمية تنظيم كان

 المناطق في سيما ال، المدني التسجيل مكاتب إلى الوصول أمامعائقا  رئيسيا   التنقل حرية على المفروضة القيود تمثل، نفسه الوقت وفي السن.
 رسمية. وثائق على الحصول يمكن حيث، ريةالسو  حكومةال عليها تسيطر التي

 
أحد  أجراها التي السالمةإجراءات  لمراجعة ووفقا   النازحين. من مختلفة لفئات خاصة تحديات تشكل النازحين مواقع في المعيشة ظروف تزال ال

 ضمان تعرقل ثغرات عدة هناك تزال ال، الهول في األخرى الحماية فرق أجرتها أخرى مشاورات إلى باإلضافة، العريشة في الحماية اء قطاعشرك
 تقييد إلى يؤدي مما، األمثل المستوى دون القريبة الصحي الصرف مرافق في المناسبة اإلضاءةال تزال و  المواقع. في والفتيات النساء وأمن سالمة
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وال  لنساء.ا مراحيض ونستخدمي الرجال يزال ال، قعاو الم بعض في ضارة. صحية آثار تترتب على ذلك األحيان بعض وفي، المستمر الوصول
 والنساء. الرجال بين الفصل لتمكين المراحيض عدد زيادة إلى الحاجة وكذلك، الصحية مستمرا   النظافة مستلزمات إلى الحاجة عن اإلبالغيزال 
 التقارير وتفيد منفصلة. توزيع مناطق أو نقاط إلى يحتجن قد الالتي والفتيات النساء احتياجاتال يراعي  مواقع عدة في المساعدة توزيع أن كما

 اإلعاقة. ذوي واألشخاص المسنينعلى  تيسيرلل تدابير إلى تفتقر التوزيع طرق بأن أيضا  
 
 الترفيهية األنشطة خالل من، المواقع في ألطفاللمخصصة لا نشطةاأل تعزيز يجري وبينما القلق. على تبعث والمراهقين األطفال حالة تزال ال

قامة  لقيود المواقع خارج من المراهقون ويخضع مهملة. عمرية فئةإلى  المراهقون والفتيات الفتيان تحولي ما غالبا  ، لألطفال مالئمة مساحات وا 
 الفتيات واجهتو  الكردية. الكيانات ةسيطر خاضعة لال تلك أو الحكومة عليها تسيطر التي المناطق في سواء  ، اإلجباري التجنيد من الخوف بسبب

 مجال في الفاعلة الجهاتالمواقع، تواصل  من وغيرها ةمبروك في .فيها واالختالط التجمع يمكنهن آمنة أماكن إيجادصعوبة في  المراهقات
والمبادئ  اإلجتماعي النوع على قائمال العنف حولمتنوعة  توعية جلسات خالل من الموقع سكان توعية اإلجتماعي النوع على قائمال العنف

 عملت والفتيات للنساء ةاآلمن بدأت المساحة العريشة، موقع في ماوالتوعية القانونية، بين، والجنسي المنزلي العنفاألساسية الخاصة به، ومنع 
 .أخيرا  

 
 عملال خطة جانب إلى، يننازحال مواقع في الوضع لتحسين بالفعل الحماية مجال في الفاعلة الجهات به اضطلعت الذي العمل من الرغم على
 المساعدة بين التوازن وتحقيق، الممتد النزوح وضع لمعالجة االستثمارات من مزيدإلى  حاجة هناك تزال ال، سورية في الحماية قطاع وضعهاالتي 
 تلك في اإلنساني المجال في نو والعامل المدنيون يواجهها التي المخاطر مراعاة معوتوسيع نطاق األنشطة في مناطق العودة،  النازحين مواقع في

 التلوث. شديدة البيئات
 
 الحسكة محافظة في المحلية السلطات التي تصدرها العمل صاريحت بتأمين تتعلق قضايا الحمايةقطاع  شركاء أثار، التشغيلية بالبيئة يتعلق فيماو 

 معلومات على الحصول حاليا   ويجري خدماتهم.هم اضطروا إلى إيقاف بأن الحماية قطاع شركاءمن  ثالثة وأفاد األنشطة. من معينة بأنواع للقيام
 مرض تفشي بسبب روج مخيم في مؤقتا   الطفل حماية خدمات تعليق تعينكما  الميداني. المستوى على الدعوةكي تسترشد بها ل العقبات هذه عن

 السل.
 

 الشاملة التشغيلية التحديات
 

 تشمل التحديات الرئيسية ما يلي:و . سوريةاالستجابة لالحتياجات في شمال شرق  تعرقلت اإلنسانية تحديات كبيرة منظماتواجه ال
 

 ة.ات الخطر ر لمتفجاب والتلوثن ألمدام انعب ابسب تيادتح جهواي المستضعفةت لمجتمعاالی ول إصولزال اال ي ن:ألمدام انعول واصولا 
 

  ال ، ا  عالية جد ا  الوصول إليها حديث تيسرتعتبر مستويات التلوث في المناطق التي  :الخطرةالمتفجرات بتلوث المستويات عالية من
 وكذلك في المناطق الريفية. ،في مدينة الرقة وعلى طرقات دير الزور والبلدات والمراكز السكانية الكبيرة سيما

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

التي تنقل. كما أن العوائق البيروقراطية المتقطعة الحرية  انون من القيود المفروضة علىين، وال سيما أولئك الذين يعنازحبمعاملة ال
جراء بعض األنشطة تثير القلق لدى الجهات الفاعلة في المجال اإلنساني ألنها تعرقل التخطيط تعيق ا لعمل في مواقع النازحين وا 

لمساعدات والخدمات اإلنسانية في مواقع لباإلضافة إلى ذلك، قد يؤدي أي توقف مطول و والتنفيذ وتوفير الخدمات المتوقعة للسكان. 
 للخطر.فيها محافظتي الرقة ودير الزور يمكن أن تتعرض سالمتهم في ين للعودة إلى مناطق نازحلاع دفتالنازحين إلى خلق عوامل 

 



 25 رقم الحالة تقرير :شمال شرق سورية

 

 

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

 :المساعدات والقدرات المحلية محدودة وال يمكن التنبؤ بها، بما في ذلك أي زيادة ممكنة لألنشطة توسع ال تزال قابلية  القابلية للتوسع
الشركاء عدد على القدرات الحالية وتتطلب زيادة اإلمدادات و  ا  إضافيةضغوط ةيداز المتانية االحتياجات اإلنس وستفرضفي مدينة الرقة. 

مكانية في المجال اإلنساني و  بسبب  -المنقذة للحياة لوازم الصدمة مثل مجموعات  -بشدة الوصول. وقد تأثرت إمدادات معينة ا 
بسبب محدودية  ا  تحدييمثل الحماية، مجال لشركاء في ا لمن قبل تقديم الخدمات المتخصصة، وال سيما زايال مشاكل الوصول. كما 

 موارد وقدرات الجهات الفاعلة المحلية.
 

 :حاالت طوارئ أخرى متنافسة في مناطق أخرى من البالد، يعد تمويل المشاريع المدرجة في خطة ظهور في أعقاب  قيود التمويل
ضرورة أساسية لتمكين الجهات الفاعلة اإلنسانية الرئيسية من مواصلة العمليات طوال النصف األول  2018اإلنسانية لعام  ستجابةاال

 الطوارئ في أماكن أخرى من البالد.بين حاالت تنافس ال في خضممن العام، 
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