األزمة السورية :شمال شرق سورية
تقرير الحالة رقم  31-1( 15آب/أغسطس )2017

أعد هذا التقرير مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون االنسانية (أوتشا) بالتعاون مع كامل المجموعة عبر القطاعية .ويغطي الفترة من  1وحتى  31آب/أغسطس  .2017التقرير
القادم سيصدر في  22أيلول/سبتمبر أو نحو ذلك.

أهم األحداث




ال يزال نحو  15,000مدني عالقين في مدينة الرقة ويواجهون أوضاعا ً إنسانية متردية باضطراد وتزداد المخاوف بشأن حمايتهم .ورغم
مخاطر التعرض لأللغام ،ونيران القناصة والعمليات العسكرية ،فقد تمكن بعض المدنيين من الهرب من خالل الممرات التي أنشئت حديثاً.
تتصاعد المواجهات بين قوات الحكومة السورية وتنظيم الدولة اإلسالمية في مدينة دير الزور واألحياء المحيطة بها.
في أعقاب انتشار شلل األطفال في سورية ،قامت منظمة اليونيسيف ومنظمة الصحة العالمية بتلقيح نحو  252,768طفالً تحت سن الخامسة
في محافظتي دير الزور والرقة.
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لمحة عامة عن الوضع
محافظة الرقة
طوال الفترة التي يغطيها التقرير ،استمر المدنيون في مدينة الرقة بالتأثر بشكل كبير بتقدم قوات سورية الديمقراطية نحو مركز مدينة الرقة بدعم
من الضربات الجوية للتحالف الذي تقوده الواليات المتحدة .وال تزال قوات سورية الديمقراطية تسيطر على نحو  %60من المدينة .وال يزال
المدنيون يقطنون خمسة فقط من أحياء المدينة األربعة والعشرين ويسعون للحصول على الدعم لمغادرة تلك األحياء .ال يزال  15,000مدني
عالقين في المدينة ،ويتعرضون على نحو متزايد لألعمال القتالية؛ ولمخاطر القتل بسبب الضربات الجوية ،والقصف المدفعي وقذائف الهاون،
ولمخاطر نيران قناصة وألغام تنظيم الدولة اإلسالمية إذا حاولوا الهرب ،أو أن يستخدموا كدروع بشرية إذا ظلوا في تلك األحياء .لقد نجم عن
زيادة عدد الضربات الجوية التي شنت على مدينة الرقة والمناطق المحيطة بها – حيث تظهر التقارير التي خرجت إلى العلن والمستندة إلى وثائق
التحالف أن  1,241ضربة جوية استهدفت مدينة الرقة وما حولها في شهر آب/أغسطس وحده – ما نجم عنه سقوط أعداد كبيرة من الضحايا
المدنيين ،بمن فيهم نساء وأطفال.
واستمرت ظروف المدنيين العالقين في المدينة بالتدهور بشكل متواصل بسبب النقص الحاد في الغذاء ،والمياه واألدوية ،إضافة إلى األسعار
المرتفعة جدا ً للسلع عندما تكون متوافرة .وتشير التقارير إلى أن المدنيين الجرحى كانوا يموتون بسبب غياب الرعاية الصحية والسلع األساسية.
يزداد الوصول إلى الوحدات القليلة العاملة لمعالجة الصدمة داخل المدينة صعوبة بسبب نقص الوقود لتشغيل السيارات ،إضافة إلى الكميات
الكبيرة من األنقاض التي تغلق الشوارع الرئيسية .بعد أن خرج المستشفى الوطني عن الخدمة بسبب ضربة جوية وتوقفت عمليات مستشفى
التوليد بسبب النشاط العسكري في المنطقة ،فإن صيدلية واحدة تستمر بتقديم األدوية األساسية .كما يذكر أن وجود الجثث في الشوارع يسهم في
زيادة مخاطر انتشار األمراض .وال تزال التقارير تفيد بأن المحالت التجارية ال تزال مغلقة .يسود االنقطاع العام للكهرباء في المدينة ،ولم يعد
من الممكن تشغيل مولدات الكهرباء بسبب االفتقار إلى الوقود .ال تزال المياه في الشبكة الرئيسية تنقطع ما يجبر المدنيين على االعتماد على المياه
غير اآلمنة المستخرجة من اآلبار ،وما ينجم عن ذلك من انتشار مهلك لألمراض التي تحملها المياه ،خصوصا ً بين األطفال .عالوة على ذلك،
وبسبب الضربات الجوية التي ال تميز بين مقاتل ومدني ،فإن السكان ال يتمكنون من الوصول إلى المخبز الوحيد الذي ال يزال يعمل في األحياء
المحاصرة .يذكر أن عشرات األطفال تيتموا وال تتوافر رعاية بديلة لهم.
في  19-18آب/أغسطس ،أبلغ عن سقوط  78مدنيا ً قتلى في األحياء السكنية بسبب الضربات الجوية ،ومعظمهم من النساء واألطفال .في 20
آب/أغسطس ،ذكرت مصادر محلية أن الضربات الجوية على مدينة الرقة أصابت بنا ًء سكنيا ً في حي البدو ،وذكر أنها قتلت أكثر من  40مدنيا ً
وجرحت العديد غيرهم .في اليوم الثاني 21 ،آب/أغسطس ،وفي نفس الحي ،ذكر أن  18شخصا ً قتلوا بواسطة الضربات الجوية .في 20
آب/أغسطس ،ذكرت مصادر محلية أن عددا ً كبيرا ً من الضحايا سقطوا في حي السخانة ،حيث ذكر أن  40شخصا ً قتلوا بسبب الضربات الجوية.
في الحي نفسه ،ذكر أن  23شخصا ً قتلوا في  21آب/أغسطس .في  29آب/أغسطس ذكر أن الضربات الجوية على مدينة الرقة أصابت حي
الوحدة السكني ،فقتلت  13شخصاً .ال يمكن التحقق بشكل مستقل من صحة التقارير بسبب عدم القدرة على الوصول والتدفق المحدود للمعلومات
من المدينة.
www.unocha.org

يعمل مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية (أوتشا) على حشد وتنسيق النشاطات اإلنسانية الفاعلة والقائمة على المبادئ
بالشراكة مع جهات وطنية ودولية
التنسيق ينقذ األرواح

في ريف الرقة ،نجم عن المواجهات في ناحيتي السبخة ومعدان نزوح أعداد جديدة من السكان .منذ  28آب/أغسطس ،حدثت مواجهات عنيفة
حول ناحية معدان في المناطق الريفية الواقعة شرق الرقة بين قوات الحكومة السورية وتنظيم الدولة اإلسالمية .في  28آب/أغسطس ،في المناطق
التي يسيطر عليها تنظيم الدولة اإلسالمية في الريف الشرقي في محافظة الرقة ،ذكر أن تنظيم الدولة اإلسالمية أعدم  29رجالً بتهمة االرتباط
بالحكومة السورية واعتقل أكثر من  50آخرين.
في  22آب/أغسطس ،عبر علي الزعتري ،المنسق اإلنساني لسورية ،وراميش راجاسينغام ،المنسق اإلنساني اإلقليمي لسورية عن قلقهما العميق
حيال ما ذكر عن مقتل عدد كبير من المدنيين بسبب استخدام األجسام المتفجرة ،بما في ذلك من خالل الضربات الجوية للتحالف على أهداف
لتنظيم الدولة اإلسالمية في أحياء مكتظة بالسكان في مدينة الرقة .في  31آب/أغسطس ،أكد المفوض السامي لحقوق اإلنسان في األمم المتحدة
زيد رعد الحسين أن المعركة الستعادة الرقة ودير الزور من تنظيم الدولة اإلسالمية ال ينبغي أن تشن على حساب حياة المدنيين العالقين
والمحاصرين في هذه المناطق.
محافظة دير الزور
ال يزال المدنيون في محافظة دير الزور يتأثرون مع تصاعد العمليات العسكرية ،والضربات الجوية والمواجهات ومع نزوح اآلالف خالل الشهر
الماضي سواء بسبب الضربات الجوية أو بسبب المخاوف من حدوث المزيد من هجمات تنظيم الدولة اإلسالمية.
يذكر أن أجرة نقل المياه بالصهاريج ارتفعت نظرا ً لتأثر خزانات المياه أو إصابتها في الضربات الجوية .يعاني الريف الشرقي من انقطاع المياه منذ
أكثر من عشرة أشهر بسبب انقطاع الكهرباء ،ما يجبر السكان على استخدام المياه من نهر الفرات ،وهي المياه التي تعتبر غير آمنة .في 26
آب/أغسطس ،ذكر أن ضربة جوية دمرت جسر العشارة في مدينة العشارة جنوب مدينة دير الزور بعد أن أعيد تأهيله من قبل السكان المحليين لنقل
األشخاص والسلع .يعتمد الناس اآلن على القوارب ،وهي مكلفة ويصعب استخدامها .كما نجم عن تدمير هذا الجسر ارتفاع أسعار األغذية والسلع
غير الغذائية وصعوبة في نقل الحاالت الطبية الطارئة .بعد ارتفاع األسعار ،سحب العديد من التجار المواد الغذائية من السوق من أجل استخدامها
الشخصي أو تخزينها ،ما أحدث ارتفاعا ً أكبر في األسعار.
ذكر أن المدنيين منعوا من الخروج من المناطق الواقعة تحت سيطرة تنظيم الدولة اإلسالمية رغم أن بعض المدنيين يستخدمون ممرات غير رسمية
لمغادرة المنطقة .وقد ذكرت مخاطر عديدة تصاحب محاولة مغادرة المناطق الواقعة تحت سيطرة تنظيم الدولة اإلسالمية ،مثل المضايقة ،واالعتقال،
واأللغام األرضية ،ونيران القناصة والتجنيد القسري .وال تزال النساء يمنعن من السفر دون مرافقة أحد أقاربهن الذكور ويواجهن دائما ً عمليات
تحقيق أو مضايقة حتى عندما يكن مصحوبات بأقارب من الذكور .لقد ذكر أن تنظيم الدولة اإلسالمية أقام نقاط تفتيش 'متنقلة' في ريف دير الزور
لمنع السكان من النزوح .رغم هذه القيود ،ذكر أن أكثر من  2,500أسرة نزحت من مختلف المناطق في ريف دير الزور إلى محافظة الحسكة بين
 24و 27آب/أغسطس مع تقدم القوات الحكومية السورية إلى قرية دير الزور.
في  15آب/أغسطس ،ذكر أن تنظيم الدولة اإلسالمية شن سلسلة من حمالت االعتقال ،حيث اعتقل عشوائيا ً الذكور في المناطق الواقعة تحت سيطرته
في محافظة دير الزور .يأتي هذا قبل وقت قصير من إعالن تنظيم الدولة اإلسالمية سياسية التجنيد القسري ،التي دفعت مئات الرجال إلى الهرب
إلى مخيم العريشة للنازحين في محافظة الحسكة .معظم الشباب الذين وصلوا إلى السن القانوني للخدمة العسكرية غادروا المنطقة بحيث وقع أثر
االعتقاالت بشكل رئيسي على أولئك الذين لم يبلغوا السن القانوني .في  19آب/أغسطس فقط ،ذكر أن تنظيم الدولة اإلسالمية ألقى القبض على نحو
 60رجالً في الريف الشرقي لدير الزور ،بما فيهم  13طفالً تتراوح أعمارهم بين  14و 16عاماً .في  25آب/أغسطس ،ذكر أن تنظيم الدولة اإلسالمية
جند قسريا ً نحو  30رجالً من  40أسرة كانت تهرب نحو المناطق الواقعة تحت سيطرة قوات سورية الديمقراطية ،وأجبر أفراد األسرة اآلخرين على
العودة إلى أماكن سكنهم األصلية .وفي اليوم نفسه ،ذكر أن تنظيم الدولة اإلسالمية احتجز أكثر من  40رجالً من أجل التجنيد القسري من مختلف
أحياء مدينة دير الزور.
ال يزال ينجم عن تصاعد كثافة المواجهات والضربات الجوية ،سواء من قبل القوات الحكومية السورية والقوات المتحالفة معها ،أو قوات التحالف،
ضد تنظيم الدولة اإلسالمية ،ازدياد أعداد الضحايا من المدنيين .في  16آب/أغسطس ،ذكر أن ثالث ضربات جوية على منطقة المسرب في الريف
الغربي لدير الزور نجم عنها مقتل  8مدنيين وجرح  11مدنياً .عالوة على ذلك ،ذكر أن رجلين قتال بسبب الضربات الجوية على صبيخان .في 17
آب/أغسطس ،ذكر أن امرأة وابنها قتال بسبب الضربات الجوية على بلدة المسرب كما قتل رجل بسبب الضربات الجوية على الزباري .وفي اليوم
نفسه ،أصابت ضربة جوية المخبز الحكومي في بلدة الكشكية ،كما نجم عن ضربة جوية في الريف الشرقي للميادين مقتل مدني واحد .في 20
آب/أغسطس ،قتل ثالثة أشخاص في ضربات جوية على مخيم للنازحين في جنوب بلدة الخريطة ،في الريف الغربي لدير الزور .وتشير التقارير
الميدانية إلى مقتل طفلين في  23آب/أغسطس في منطقة حوايج ذياب شامية ،بينما قتلت امرأة وجرح شخصان في ضربات جوية على بلدة الخريطة.
إضافة إلى ذلك ،وفي اليوم نفسه أدت الضربات الجوية على مدينة الميادين في ريف دير الزور إلى مقتل ستة أشخاص وجرح عشرة آخرين.
في  3أيلول/سبتمبر ،تقدمت القوات الحكومية السورية من الريف الجنوبي والجنوبي الغربي نحو المناطق المحاصرة في مدينة دير الزور حيث
يعيش  53,500نسمة .في  5أيلول/سبتمبر ،فكت القوات الحكومية السورية الحصار الذي فرضه تنظيم الدولة اإلسالمية لمدة ثالث سنوات على
المناطق الواقعة تحت سيطرة الحكومة السورية من مدينة دير الزور ،حيث أعلنت وزارة الدفاع السورية رفع الحصار .ال يزال الوضع على األرض
متقلباً .وقد كانت ظروف السكان في المدينة سيئة على نحو متزايد بسبب أوضاع النظافة المزرية في المنطقة ،وبسبب عدم دفن الجثث ،وكذلك أنظمة
الصرف الصحي التي تعرضت لألضرار وتراكم النفايات في مناطق مفتوحة .يذكر أن النشاط التجاري قد بدأ من جديد مع تدفق السلع إلى المدينة
بعد رفع الحصار.

اتجاهات النزوح
تستمر عمليات النزوح في الشمال الشرقي لسورية باالزدياد؛ إذ بلغ العدد اإلجمالي للنازحين من الرقة ،والذين تتبعتهم مجموعة تنسيق وإدارة
المخيمات منذ  1تموز/يوليو إلى  54,344شخصاً ،العديد منهم نزحوا عدة مرات .حتى تاريخه ،بلغ العدد اإلجمالي للنازحين الذين تم تتبعهم
 289,901منذ بداية الهجوم على الرقة في تشرين الثاني/نوفمبر  .2016وقد وصل العدد اإلجمالي للنازحين من دير الزور ،والذين تتبعتهم مجموعة
تنسيق وإدارة المخيمات منذ  1آب/أغسطس إلى  2,234شخصاً.
مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية (أوتشا)
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رغم أن األشخاص الذين يهربون من الرقة يواجهون مخاطر التعرض لأللغام ،ونيران القناصة والعمليات العسكرية ،فإن  90شخصا ً هربوا من
المدينة باستخدام القوارب لعبور النهر إلى منطقة الكسرات ،جنوب النهر ،في  17آب/أغسطس .كما نزح  600شخص آخرين من مدينة الرقة في
أواخر آب/أغسطس مستخدمين ممرا ً أنشئ حديثاً .في  26آب/أغسطس ،ذكر أن األلغام األرضية قتلت أربعة أشخاص وجرحت خمسة آخرين بمن
فيهم نساء وأطفال ،وجميعهم كانوا جزءا ً من مجموعة من  40أسرة تحاول الهرب من مدينة الرقة.
ال يزال النزوح من محافظة دير الزور خطراً ،والسكان األكثر هشاشة (النساء ،واألطفال ،وكبار السن) هم الذين يتعرضون للمخاطر األكبر خالل
عملية النزوح .في  16آب/أغسطس ،ذكر أن رجالً وطفالً قتال بسبب انفجار لغم أرضي في بقرص فوقاني خالل نزوحهم إلى المناطق الواقعة تحت
سيطرة قوات سورية الديمقراطية .وفي اليوم نفسه ،ذكر أن ثمانية أشخاص تعرضوا إلطالق نار بينما كانوا يحاولون عبور نقطة تفتيش وأصيب
 13آخرين (معظمهم من النساء واألطفال) بعد أن أقام تنظيم الدولة اإلسالمية عدة نقاط تفتيش في الريف الغربي لدير الزور لمنع الناس من الهروب
إلى المناطق الواقعة تحت سيطرة قوات سورية الديمقراطية .في  19آب/أغسطس ،ذكر أن خمسة مدنيين أطلقت عليهم نيران تنظيم الدولة اإلسالمية
خالل محاولتهم النزوح إلى المناطق الواقعة تحت سيطرة قوات سورية الديمقراطية .في  27آب/أغسطس ،ذكر أن ألغاما ً أرضية على الطريق
الواصل بين دير الزور والحسكة جرحت ما اليقل عن  12شخصاً .في  28آب/أغسطس ،وخالل عملية نزوح إلى المناطق الواقعة تحت سيطرة
قوات سورية الديمقراطية ،تأثرت أسرتان من كسرات بانفجار لغم أرضي نجم عنه مقتل امرأة وإصابة خمسة آخرين بجروح بليغة .في 30
آب/أغسطس ،ذكر أن انفجار ألغام ارضية في قرية أبو خشب (في الحسكة) أدى إلى مقتل  12شخصا ً وجرح  28آخرين كانوا يحاولون الهرب من
مدينة البوكمال في محافظة دير الزور إلى محافظة الحسكة .في  31آب/أغسطس ،ذكر أن رجالً من أبو حمام قتل بسبب انفجار لغم في منطقة أبو
خشب بينما كان يحاول النزوح إلى المناطق الواقعة تحت سيطرة قوات سورية الديمقراطية.
ال تزال المواجهات في سائر أنحاء شمال شرق سورية تؤدي إلى النزوح ،ويتم استقبال النازحين من الرقة ،ودير الزور ومسكنة (جنوب منبج في
محافظة حلب) في عدد من المخيمات في محافظتي الرقة والحسكة .ال يزال الوضع متغيرا ً وعدد النازحين متقلبا ً من يوم إلى آخر .وال يزال مجتمع
العاملين في الشأن اإلنساني يثير المخاوف المتعلقة بالحماية ويدعو السلطات المحلية لتسهيل حرية حركة النازحين.
المواقع الرئيسية للنازحين:
مخيم العريشة (البحيرة) المؤقت
أسس موقع العريشة المؤقت للنازحين من قبل السلطات المحلية في ناحية العريشة في حزيران/يونيو  .2017ال تزال الظروف في الموقع صعبة.
يمكن أن تصل درجات الحرارة إلى أكثر من  55درجة مئوية خالل النهار .ويقع المخيم في منطقة ملوثة ببقايا مصافي النفط غير الرسمية .إضافة
إلى ذلك ،فإن النفايات المتراكمة تشكل مخاطر محتملة على سالمة وبيئة وصحة للنازحين.
خالل الفترة التي يغطيها التقرير ،ظل الوضع على األرض متقلبا ً جدا ً بسبب االرتفاع المفاجئ في عدد الواصلين الجدد واكتظاظ الموقع .نتيجة لذلك،
كانت أعداد النازحين تتغير بشكل يومي .بحلول  19آب/أغسطس ،أشارت التقديرات إلى وصول عدد النازحين في الموقع إلى  9,000شخص .في
 22آب/أغسطس ،كان هناك أكثر من  11,000شخص يعيشون في الموقع بمعدل وصول  1,500-1,000نازح جديد يومياً .معظم سكان الموقع
قدموا أصالً من الجانب الذي يسيطر عليه تنظيم الدولة اإلسالمية من ريف محافظة دير الزور .وبحلول  22آب/أغسطس ،كان يقدر بأن أكثر من
 %55من النازحين في المخيم كانوا من األطفال ،بما في ذلك  %12من األطفال غير المصحوبين بأسرهم أو أقاربهم.
في  22آب/أغسطس ،تم تنفيذ خطة تخفيف االكتظاظ في الموقع بهدف زيادة سعته من  8,700إلى  19,200شخص .يقوم شركاء إدارة المخيم
بتسوية األرض الستخدامها كطرقات ،ونصب خيم لألسر وإقامة أكثر من  60مطبخا ً مشتركاً ،إضافة إلى نصب اإلنارة الشمسية في سائر أنحاء
الموقع .بين  21و 23آب/أغسطس ،تم نقل نحو  1,200نازح أو  340أسرة بشكل مؤقت إلى موقع مبروكة ،مع إجراء عمليات نقل إضافية في األيام
التي تلت .وفي الوقت نفسه ،استمر النازحون من الرقة ودير الزور على حد سواء بالوصول؛ وبحلول  24آب/أغسطس كان ما يقدر بـ 14,000
نازح يقيمون في الموقع .بعد إعادة توجيه الواصلين الجدد إلى موقع مبروكة وزيادة عمليات االنتقال من المخيم ،فإن العدد انخفض إلى ما يقدر بـ
 5,500شخص بحلول  29آب/أغسطس .في  6أيلول/سبتمبر ،كان  3,725شخصا ً ال يزالون في موقع العريشة .وتقدر التقارير األخيرة أن نحو 50
أسرة يصلون إلى الموقع كل يوم.
ثمة حاجة لخيم إضافية الستيعاب النازحين الجدد .إضافة إلى ذلك ،فإن في الموقع عددا ً محدودا ً من المراحيض ،وهو يفتقر إلى نظام إدارة نفايات
صلبة .ويذكر أن توافر الخبز في الموقع غير كاف لتلبية احتياجات المقيمين فيه ،كما يذكر النازحون قلة تنوع المواد الغذائية في الموقع .رغم
االستمرار في توزيع مياه الشرب اآلمنة ،فإن الكمية غير كافية لتلبية االحتياجات الراهنة .كما تشمل الثغرات الرئيسية األخرى التي تم تحديدها
الصحة ،وإخالء الحاالت الطبية الحرجة والتأخر في إقامة منشآت اإلصحاح.
مخيم الهول
بحلول نهاية آب/أغسطس ،كان العدد التقديري لسكان مخيم الهول  21,800نسمة ( 18,900الجئ عراقي و 2,900نازح سوري) .معظم
المقيمين في المخيم هم من النساء واألطفال .نحو  2,000نازح وصلوا من محافظة دير الزور إلى المخيم خالل الفترة التي يغطيها التقرير .مع
تصاعد األعمال القتالية في محافظة دير الزور ،يتوقع حدوث المزيد من عمليات النزوح من دير الزور إلى محافظة الحسكة .تستمر عمليات
توسيع المخيم ،بما في ذلك تركيب مراحيض الطوارئ ،لكن ليس بالسرعة الكافية لتلبية االحتياجات.
موقع عين عيسى
مع نهاية آب/أغسطس ،بلغ عدد المقيمين في مخيم عين عيسى  9,136شخصا ً ،أو  1,746أسرة .سعة المخيم  7,200شخص ،إال أن توسيع المخيم
يهدف إلى تخفيف االكتظاظ الحالي وتوسيع طاقة الموقع االستيعابية .إذا تمت الموافقة على أعمال التوسيع ،فإنها ستزيد الطاقة االستيعابية بـ 4,500
نازح ،لتبلغ الطاقة االستيعابية الكلية  11,700شخص .ثمة حاجة للتوسيع المخطط له الستيعاب النازحين الذين طلب إليهم إخالء المدارس في منطقة
عين عيسى استعدادا ً لبداية العام الدراسي في أيلول/سبتمبر .إذا لم تتم الموافقة على عملية التوسيع من قبل السلطات المحلية ،فإن إيجاد موقع بديل
لهؤالء النازحين سيشكل أولوية قصوى .ال تزال تدفقات النازحين دخوالً وخروجا ً من المخيم متقلبة نسبياً ،حيث يصل ما يقدر بـ  20-15أسرة جديدة
إلى المخيم يوميا ً من محافظتي الرقة ودير الزور .تنتقل نحو  40-30أسرة يوميا ً عبر المخيم ،حيث تقيم لليلة واحدة قبل التوجه إلى ناحيتي أعزاز
وجرابلس .وتصل معدالت مغادرة المخيم إلى نحو عشر أسر يومياً.
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موقع الكرامة المؤقت
في أواخر آب/أغسطس ،أخلي موقع الكرامة بشكل كامل ،حيث سمحت السلطات المحلية للنازحين بالعودة إلى منازلهم ،ويقدر عدد المقيمين حاليا ً
في المخيم بنحو  90أسرة أو  500شخص تقريباً .المخيم قريب من خطوط الجبهة؛ ويشكل الوصول إلى المنطقة مصدرا ً رئيسيا ً للقلق .عالوة على
ذلك ،فإن مخاوف الحماية تستمر بسبب القيود على حرية الحركة بالنسبة للنازحين الذين الزالوا في المخيم بالنظر إلى ما يعتقد أنه اختراق تنظيم
الدولة اإلسالمية لهؤالء النازحين .بالنظر إلى أن عدد النازحين في المخيم انخفض ،فإن المساعدات اإلنسانية انخفضت بالتوازي أيضاً.
موقع الطويحينة المؤقت
يسعى نحو  2,000إلى  3,000نازح من ريفي حمص وحماه للحصول على مأوى في موقع الطويحينة المؤقت .تشير التقارير إلى أن الثغرات
الرئيسية في االستجابة تتمثل في المراحيض ،وأماكن االستحمام ،وإدارة النفايات ،وجمع األنقاض واألماكن الصديقة لألطفال .النازحون الموجودون
حاليا ً في المدارس في منطقة الطبقة قد ينقلون إلى موقع الطويحينة المؤقت قبل بداية العام الدراسي .ويخطط إلجراء تقييم احتياجات مشترك لمنتصف
أيلول/سبتمبر.
موقع مبروكة
بحلول نهاية آب/أغسطس ،يقدر عدد النازحين في موقع مبروكة بـ  14,700شخص ،من بينهم نحو  %90من محافظة دير الزور .لقد تجاوز الموقع
طاقته االستيعابية بسبب عملية تخفيف االكتظاظ في موقع العريشة .ونتيجة لذلك ،يتم نقل الواصلين الجدد في موقع مبروكة مؤقتا ً إلى مخيم الهول.
وقد أثارت األعداد الكبيرة للنازحين المتجمعين حول مكتب إدارة المخيم يوميا ً في محاولتهم للحصول على الموافقة لمغادرة الموقع مخاوف أمنية.
وذكر قيام مظاهرات كبيرة .يسمح وسطيا ً لـ  250شخصا ً بمغادرة المخيم يوميا ً لكن تحصل عمليات تأخير طويلة .منذ  22آب/أغسطس ،غادر أكثر
من  1,800شخص المخيم .خدمات الصحة والتغذية متوافرة في المخيم ،إال أن خدمة سيارات اإلسعاف ال تزال تشكل ثغرة .تستمر عمليات توزيع
األغذية والخبز ،لكنها ليست كافية .كما تستمر عملية نقل المياه بالصهاريج وتتم زيادة الطاقة االستيعابية لتخزين المياه .مراحيض الطوارئ وأماكن
االستحمام متوافرة ،لكن ثمة حاجة لتنظيفها .كما ال تزال إدارة النفايات الصلبة والصرف الصحي تشكالن ثغرتين رئيسيتين.
الطبقة والمنصورة
وصل عدد قليل من أسر النازحين وبشكل يومي إلى الطبقة والمنصورة من جنوب شرق الرقة وريف دير الزور .وقد كان وجود شركاء الحماية في
هذه المناطق حتى اآلن محدودا ً للغاية ،بما في ذلك بالنسبة لألنشطة األساسية مثل التوعية بالمخاطر واإلسعاف النفسي األولي.

الوصول
في آب/أغسطس ،سلمت وكاالت األمم المتحدة مواد المساعدات اإلنسانية على متن  109شاحنات (مفوضية األمم المتحدة السامية لشؤون الالجئين
 ،18منظمة الصحة العالمية  ،3اليونيسيف  ،3برنامج األغذية العالمي  ،79صندوق األمم المتحدة للسكان  )6على  33دفعة برا ً من دمشق ،إلى
الالذقية ،فطرطوس ،فحمص ،فحلب فالقامشلي .حدث تأخير طفيف خالل العبور بمنبج.
أبلغت األمم المتحدة في  7أيلول/سبتمبر من قبل الحكومة السورية بأن الطريق إلى مدينة دير الزور أعيد فتحه ،وهي المناطق التي كان يمكن
الوصول إليها سابقا ً من خالل عمليات اإلسقاط الجوي التي يقوم بها برنامج األغذية العالمي .بدأت الشاحنات التجارية وبعض المساعدات بالوصول
إلى المناطق التي أتيح الوصول إليها حديثاً .للمرة األولى خالل ثالث سنوات ،وصل الهالل األحمر العربي السوري إلى دير الزور ومعه األدوية
واألغذية التي قدمتها اللجنة الدولية للصليب األحمر لـ  80,000شخص بحاجة لها في  8أيلول/سبتمبر .تعمل األمم المتحدة حاليا ً مع الهالل األحمر
السوري والشركاء في العمل اإلنساني لالستجابة لمحتاجي المساعدة في دير الزور ،حالما تسمح الظروف األمنية بذلك( .في وقت إصدار هذا
التقرير ،أرسلت مفوضية األمم المتحدة السامية لشؤون الالجئين خمس شاحنات محملة بمساعدات منقذة للحياة لـ  30,000شخص ،بما في ذلك
األغطية البالستيكية ،واللمبات الشمسية ،ومجموعات أدوات المطابخ ومجموعات مواد النظافة للوصول إلى دير الزور من حمص).
في مطلع أيلول/سبتمبر ،انقطعت عملية إسقاط المساعدات جوا ً إلى مدينة دير الزور بعد إعادة فتح الطريق البري .تم إيصال ما مجمله  309حزم
من خالل عمليات اإلسقاط الجوي بلغت  6,000طن متري من مواد المساعدة اإلنسانية إلى المنطقة بين نيسان/أبريل  2016وآب/أغسطس .2017

االستجابة اإلنسانية
الحماية
التطورات واالحتياجات الرئيسية
ال تزال الهجمات العسكرية المستمرة على الرقة ودير الزور تثير المخاوف بشأن حماية المدنيين ،في حين أن القدرة على المراقبة والتحقق المباشر
من المعلومات في المناطق المتأثرة ال تزال محدودة للغاية .في كال الموقعين ،توصف الظروف المعيشية السيئة بسبب التعرض المباشر لألعمال
القتالية النشطة بأنها أحد األسباب الرئيسية للنزوح .وخالل المشاورات مع النازحين الذين هربوا من مدينة الرقة ،تم جمع معلومات تشير إلى أن
المدنيين العالقين في المدينة محتجزون في منازلهم ،مع وصول محدود ،أو انعدام الوصول ،إلى الخدمات األساسية في المناطق الواقعة تحت سيطرة
تنظيم الدولة اإلسالمية ،بينما يعانون أيضا ً من نقص في السلع األساسية مثل الخبز ،والمياه الصالحة للشرب ووصول محدود إلى الخدمات الطبية
وفرص سبل العيش .مع استمرار األعمال القتالية ،أشارت التقارير إلى أن السكان لجؤوا إلى تقليص عدد وجباتهم الغذائية ،وشرب المياه غير اآلمنة
أو تعرضوا لمخاطر اإلصابة بالنيران الجوية والبرية وهم ينقلون المياه أو يتنقلون داخل المدينة.
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في دير الزور ،توصف حملة التجنيد التي أطلقها تنظيم الدولة اإلسالمية في أواخر تموز/يوليو والتي شملت الذكور الذين تتراوح أعمارهم بين 20
و 30عاما ً (ومؤخرا ً أشخاص تجاوزا هذا السن) ،بأنها شكلت سببا ً رئيسيا ً آخر للنزوح طوال الشهر الماضي .هذا باإلضافة إلى القصف غير
التمييزي ،وغالبا ً دون إنذار ،ما أجبر المدنيين على الهرب من منازلهم دون اصطحاب ممتلكاتهم.
يذكر أن أجور التهريب ،حتى إلى أقرب نقاط تفتيش قوات سورية الديمقراطية ،مرتفعة جدا ً وال يمكن ألغلبية السكان دفعها ،وهو ما يتسبب في
انفصال أفراد األسرة .كما ظهرت تقارير تفيد بلجوء المهربين إلى أنماط سلوك مسيئة ،والمطالبة بأجور إضافية خالل الرحلة والتهديد إما بالتخلي
عن النازحين أو اتهامهم باالرتباط بتنظيم الدولة اإلسالمية أو بالسلطات المحلية .بلجوئهم إلى شبكات التهريب ،فإن النازحين يواجهون رحلة طويلة
وشاقة في الصحراء ،عبر ممرات خروج تتغير باستمرار وتشمل المشي لمسافات طويلة دون مياه أو طعام قبل الوصول إلى نقاط التفتيش ،بينما
يتعرضون طوال الوقت للتهديد واالبتزاز من قبل المهربين.
خالل شهر آب/أغسطس ،أصبحت مغادرة مدينة الرقة صعبة على نحو متزايد طبقا ً لتقارير نازحين ،بسبب اإلحاطة بالمنطقة؛ وغياب ممرات
الخروج اآلمن (مع زرع العبوات المتفجرة من قبل تنظيم الدولة اإلسالمية إلعاقة هروبهم ،ما يتسبب بالعديد من حاالت اإلصابة والموت)؛
واإلجراءات العقابية التي يطبقها التنظيم ،مثل اإلعالن عن أن محاولة الهرب ستؤدي إلى إعدام أفراد األسرة ،واالبقاء فقط على األطفال تحت سن
الخامسة ،وغير ذلك من األعمال االنتقامية مثل العقاب الجسدي ،ومصادرة أو تخريب األصول العائدة لألسر التي تحاول الهرب .كما أن ثمة تقارير
مؤكدة عن سقوط ضحايا من المدنيين الذين حاولوا الهرب نتيجة الضربات البرية والجوية .رغم المخاطر ،فقد تمكن بعض المدنيين من الهرب عبر
الممرات التي أسست حديثاً.
في هذا السياق ،فإن لعوامل مختلفة أثر مباشر على نمط تحركات النازحين ،بما في ذلك العمليات القتالية المستمرة ،وتغير مناطق السيطرة ،وتكتيكات
تنظيم الدولة اإلسالمية بمنع تحركات الخروج واإلجراءات األمنية التي تطبقها القوى األمنية في المناطق الواقعة تحت سيطرة قوات سورية
الديمقراطية.
حرية الحركة
في مواقع النازحين في محافظة الرقة ،مثل عين عيسى ،فإن مرونة الحركة تحسنت على ما يذكر خالل الشهر ،وشوهدت عدة أسر نازحة تغادر
المواقع أو تبقى طوعا ً كي تظل قريبة من مناطقها األصلية .رغم المسافة ،فقد ذكر أن النازحين من دير الزور انتقلوا إلى عين عيسى للوصول إلى
المساعدات اإلنسانية .رغم ذلك ،فإن بعض النازحين ال زالوا يحاولون الوصول إلى هذه المناطق ،وسط قيود على الحركة يواجهونها في المناطق
الواقعة تحت سيطرة اإلدارة الذاتية الكردية .في هذه المناطق ،لم يسمح للنازحين بالعبور ما لم تقدم لهم الكفالة من قبل أفراد أسرهم أو في حالة وجود
ظرف صحي حرج .في موقع العريشة (البحيرة) للنازحين ،استمرت عمليات التحقق األمني الطويلة والقيود المفروضة على حرية الحركة بإعاقة
عمليات إحالة الحاالت الطبية العاجلة ،مع ترتب تبعات خطيرة على سالمة السكان المعنيين .رغم االستمرار في المناصرة والدعوة والدعم المقدم
من قبل فرق الحماية على األرض لتسوية قضايا الوثائق المدنية والمحافظة عليها ،فإن عمليات مصادرة الوثائق الشخصية ،عندما تكون متوافرة،
استمرت وشكلت مخاوف حول الفقدان المحتمل لهذه الوثائق أو تلفها .وهذا يبرز الحاجة لتدخالت محددة في هذا المجال .كما تم إبراز حاالت التهريب
والرشوة لمغادرة الموقع ،إضافة إلى ذكر حاالت احتجاز ومعاقبة النازحين الذين يحاولون مغادرة المواقع في خرق لنظام الكفالة المفروض .ينبغي
إجراء المزيد من التوثيق للظروف الدقيقة لهذه الحوادث.
طبقا ً للتقارير التي تم استالمها ،فإن النازحين المتوجهين إلى الطبقة والمنصورة (التي تمت استعادتها من تنظيم الدولة اإلسالمية) كان ال يزال يطلب
منهم تقديم ضمانة على شكل كفالة كي يتمكنوا من البقاء في تلك المواقع ،أو كانوا يجبرون على العودة إلى موقعهم األصلي أو الوصول إلى موقع
الطويحينة.
الظروف المعيشية في مواقع النازحين
إضافة إلى التحديات المرتبطة بحرية الحركة ،فإن المخاوف المتعلقة بالظروف المعيشية في مواقع النازحين ال زال يتم اإلبالغ عنها من قبل الجهات
العاملة في مجال الحماية ،خصوصا ً فيما يتعلق بالحاجة لتحسين اإلجراءات الحساسة للنوع االجتماعي خالل عمليات تخطيط وترتيب وتقديم المرافق
(على سبيل المثال مرافق إصحاح ،ومناطق استقبال ،ونقاط توزيع منفصلة للرجال والنساء) .إضافة إلى ذلك ،فقد الحظت الجهات العاملة في مجال
الحماية الحاجة لتعزيز الخدمات لذوي االحتياجات المحددة .في موقع العريشة ،ذكر مكتب مفوض األمم المتحدة السامي لشؤون الالجئين خمس
حاالت لمدنيين توفوا بسبب ظروف اإلصحاح غير المناسبة وعدم القدرة على الوصول إلى الرعاية الصحية (أربعة مدنيين بمن فيهم فتاتين توفوا
في آب/أغسطس).
في موقع عين عيسى ،يتطلب وجود عدد مرتفع نسبيا ً من األسر التي تعيلها إناث تدخالت حماية محددة ،بما في ذلك من خالل إقامة مرافق إيواء
وإصحاح مالئمة ،ووضع إجراءات توزيع للمساعدات تكون حساسة لمسألة النوع االجتماعي.
في الطبقة والمنصورة ،تستمر المجتمعات المحلية والنازحين على حد سواء بمحاولة تلبية احتياجاتهم األساسية ،التي لم تتم تغطيتها بشكل كاف من
قبل الشركاء في العمل اإلنساني أو من قبل السلطات .في هذه المناطق ،ذكر أن النازحين يعيشون في مساكن مؤقتة ،ويشربون مياها ً غير آمنة
ويفتقرون إلى الدعم الطبي .إضافة إلى ذلك ،فإن التلوث الواسع للمنطقة بالمخاطر المتفجرة زاد من تعرض النازحين لمخاطر على أمنهم الجسدي.
بشكل عام فإن وضع النازحين في الموقع ال يزال يشكل تحديا ً ويتطلب الحضور واالهتمام الدائمين لشركاء الحماية .وقد أسهم الفقر المدقع لألسر
النازحة التي وصلت حديثاً ،وافتقارها لالعتماد على الذات والطبيعة غير الطوعية لبقائها في المواقع انتظارا ً الكتمال اإلجراءات األمنية ،في
ظهور مختلف آليات التكي ف السلبي .وقد ذكرت حاالت تجنيد الشباب واألطفال ،إضافة إلى حاالت عمالة األطفال والزيجات المبكرة مقابل
الموارد المالية.
االستجابة
استمرت الجهات العاملة في مجال الحماية والتي تتخذ من القامشلي مقرا ً لها وتعمل في شمال شرق سورية بتعزيز استجابتها بهدف توسيع
حضورها وأنشطتها في مواقع النازحين ،والمجتمعات المحلية المضيفة في محافظتي الرقة والحسكة ،إضافة إلى وجودها وأنشطتها في المناطق
التي كانت واقعة تحت سيطرة تنظيم الدولة اإلسالمية .وتشمل التدخالت الرئيسية المتوقعة )1 :توسيع حضور فرق الحماية إلجراء المشاورات،
والتحليل ،وتحديد االحتياجات ،بما في ذلك من خالل األنشطة المتنقلة في المناطق التي أتيح الوصول إليها مؤخراً؛  )2تأسيس وتعزيز المنشآت
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الثابتة القائمة (مراكز مجتمعية ،مراكز فرعية ،أماكن صديقة لألطفال ،أماكن آمنة للنساء والفتيات)؛  )3أنشطة وخدمات لتوفير حماية شاملة
لألطفال وتوفير استجابة للعنف القائم على الجنس؛  )4دعم المحافظة على الوثائق الشخصية واستخراجها ،إضافة إلى التوعية العامة.
على مدى الفترة التي يغطيها التقرير ،أجرت الجهات المعنية بالحماية والعاملة سواء من القامشلي أو في شمال شرق سورية تقييمات حماية
سريعة ،خصوصا ً في الطبقة ،والمنصورة ،ورجم الصليبي والبحيرة ،إضافة إلى المراقبة والمشاورات المنتظمة في مواقع عين عيسى ،ومبروكة
والعريشة .تم إجراء ما مجمله  137تقييما ً للحماية في آب/أغسطس من قبل أحد شركاء الحماية ،شمل  370شخصا ً ( %52ذكور ،و %48إناث،
 %39بالغين ،و %61أطفال) في نواحي تل أبيض ،والرقة ،والثورة وعين عيسى .استخدمت هذه التقييمات لوضع أربع منتجات للمساهمة في
البرمجة واالستجابة عن طريق تحسين الفهم العام واإلجمالي لبيئة الحماية لدى شركاء العمل اإلنساني العاملين في المنطقة.
استمرت مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين والشركاء المحليين في توفير حضور يوفر الحماية والدعم للتعرف على األسر وسجالت السكان.
إضافة إلى ذلك ،استمرت مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين والشركاء المحليين في السعي لدى إدارة الموقع للسماح بحركة األشخاص ذوي
اال حتياجات المحددة والعاجلة الذين يتطلبون اإلحالة إلى المنشآت الصحية والخدمات األخرى ،بما في ذلك أولئك الذين يديرون مراكز مجتمعية
كانت تعمل أصالً في محافظة الحسكة .كما وفرت مفوضية األمم المتحدة وشركاؤها الدعم إلدارة المواقع من خالل ترتيب الوثائق الشخصية
للناز حين الموجودين في المواقع والمحافظة عليها .رغم عدم إقرار ممارسة مصادرة الوثائق الشخصية ،ينظر إلى هذا اإلجراء على أنه يشكل
دعما ً حيويا ً للسالمة القانونية للنازحين ،بما في ذلك خالل تحركاتهم القادمة بعد مغادرتهم المواقع.
لقد عززت االستجابة الراهنة لحماية األطفال التي توفرها األمم المتحدة والشركاء اآلخرين من شبكة األماكن الصديقة لألطفال والفرق المتنقلة
في محافظتي الحسكة والرقة ،سواء في مواقع النازحين أو في المجتمعات المضيفة (تل أبيض ،وسلوك ،وعين عيسى والجرنية) .وقد مكن ذلك
من تقديم الدعم النفسي واالجتماعي المنهجي ،وإدارة الحاالت/اإلحاالت إلى الخدمات المتخصصة وخدمات متابعة لألطفال المنفصلين عن أسرهم
وغير المصحوبين بأقاربهم ،والتوعية بمخاطر األلغام .في هذه األثناء ،فإن طاقة الشركاء من المنظمات غير الحكومية في شمال شرق سورية
لال ستجابة في مجال الحماية تتوسع (إدارة حاالت حماية األطفال ،الدعم النفسي واالجتماعي وتدخالت األبوة) وتهدف إلى تغطية مركز أقطان
عين عيسى ،وقرية عين عيسى ،ومخيمي سلوك والهول في أيلول/سبتمبر .خالل آب/أغسطس ،قدم شركاء اليونيسيف العاملين في الحسكة والرقة
دعما ً نفسيا ً واجتماعيا ً منهجيا ً لـ  3,205أطفال من خالل األماكن الصديقة لألطفال والفرق المتنقلة في سلوك ،وتل أبيض ،والجرنية ،وعين عيسى
(المدينة) ومخيم عين عيسى ووفرت توعية بمخاطر األلغام لـ  3,288طفالً ومقدما ً للرعاية .وقد وثق مدراء الحاالت في المنظمات غير الحكومية،
وبدعم من اليونيسيف 48 ،طفالً منفصلين عن أسرهم وغير مصحوبين ببالغين حتى آب/أغسطس .كما أن طاقة شركاء المنظمات غير الحكومية
في االستجابة لحماية الطفل تتوسع أيضا ً (إدارة حاالت حماية الطفل ،والدعم النفسي واالجتماعي وتدخالت األبوة).
فيما يتعلق بالعنف القائم على الجنس ،فإن صندوق األمم المتحدة للسكان وشركاءه أرسلوا بعثات متخصصة من دمشق للتأكد من حجم المخاطر
واالحتياجات في مواقع النازحين بهدف تعزيز تدابير الوقاية واالستجابة فيما يتعلق بالعنف القائم على الجنس .وتم تحديد شريك إلجراء مفاوضات
بشأن الوصول إلقامة مركز إصغاء للنساء في موقع عين عيسى (مركز األقطان) لتوفير إدارة لحاالت العنف القائم على الجنس ،وحماية األطفال،
والدعم النفسي واالجتماعي واألنشطة الترفيهية .وثمة فرق حماية متنقلة في سلوك وعين عيسى.
فيما يتعلق بالمناصرة ،طور قطاع الحماية إجراءات تشغيل معيارية إلجراءات التدقيق والتحقق األمني وأصدر بيانا ً يتعلق بنظام الكفالة ،مطالبا ً
بالوقف الفوري لهذا النظام .هذه المبادرات تكمل جهود متعددة تم القيام بها من قبل قطاع الحماية ،وعلى مستويات متعددة ،لمعالجة القيود
المفروضة على الحركة .وفرت إجراءات الحماية المعيارية مقترحات عملية شملت اإلجراءات الحساسة للحماية واإلجراءات الواجب اتباعها
خالل عمليات التدقيق األمني وصممت لجمهور من العسكريين .يعكس البيان المتعلق بنظام الكفالة موقف قطاع الحماية حيال هذا النظام الذي
يتسبب في قيود غير مبررة على الحركة وأدى إلى الوجود الطويل وغير الطوعي للنازحين في المواقع وأحدث التبعات اإلنسانية الواردة أعاله.
إن دعم قيادة العمليات اإلنسانية حول مبادرات المناصرة هذه سيكون محورياً.
الثغرات والتحديات الرئيسية
ال يزال السياق التشغيلي للجهات العاملة في مجال الحماية في الشمال الشرقي يشكل تحدياً ،ويتميز باألعمال القتالية النشطة ،وعمليات نزوح
متقلبة وال يمكن التنبؤ بها للسكان ،ووجود مناطق جغرافية واسعة ينبغي تغطيتها؛ وتلوث مناطق واسعة بالمخاطر المفاجئة .وال تزال قدرة
وحضور شركاء حماية أكفياء محدودة.
يتوقع أن تزداد هذه القيود عندما تصبح مناطق مثل مدينة الرقة ومناطق قريبة منها إضافة إلى دير الزور متاحة أكثر أمام الجهات العاملة في
الشأن اإلنساني .ال تزال المتطلبات البيروقراطية عائقا ً رئيسياً ،سواء من حيث التوسع الجغرافي ألنشطة الحماية وتنفيذها الملموس ،التي تتسبب
في بعض األحيان بقيود إضافية تفرض من قبل السلطات المحلية.

األمن الغذائي والزراعة
االستجابة
لقد وزع قطاع األمن الغذائي خالل شهر آب/أغسطس  ،2017ومن خالل ثمانية من شركائه من سورية (برنامج األغذية العالمي) ومركز شمال
شرق سورية/العراق العابر للحدود (سبع منظمات غير حكومية دولية) مختلف أشكال المساعدات الغذائية (سلل غذائية ،حصص غذائية جاهزة
لألكل ،كوبونات غذائية ،منح نقدية وخبز) لما يقدر بـ  333,861مستفيدا ً في سائر أنحاء منطقة شمال شرق سورية المتأثرة بعمليات النزوح المستمرة
من الرقة .وقد وصلت المساعدات إلى النازحين والمجتمعات المحلية المضيفة الواقعة في محافظات الرقة ،وحلب ،والحسكة ودير الزور على النحو
اآلتي:
-

 7,931حصة غذائية جاهزة لألكل تغطي االحتياجات الغذائية لخمسة أيام ألسرة مكونة من خمسة أشخاص وزعت لـ  39,655مستفيداً.
 432حصة غذائية جاهزة لألكل تغطي االحتياجات الغذائية لسبعة أو عشرة أيام ألسرة مكونة من ستة أفراد وزعت لـ  2,592مستفيداً.
 9,662حصة غذائية جافة تغطي االحتياجات الغذائية لعشرة أيام ألسرة مكونة من ستة أفراد وزعت على  55,322مستفيداً.
 909حصة غذائية جاهزة لألكل تغطي االحتياجات الغذائية لـ  14يوما ً ألسرة مكونة من ستة أفراد وزعت على  5,454مستفيداً.
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-

 39,500سلة غذائية نظامية تغطي االحتياجات الغذائية لشهر ألسرة مكونة من خمسة إلى ستة أفراد وزعت على ما يقارب 200,000
مستفيد.
 1,873منحة نقدية غير مشروطة لالحتياجات الغذائية لشهر ألسرة مكونة من ستة أشخاص وزعت على  11,268مستفيداً.
ما مجمله  2طن متري من الطحين استخدمت لتوزيع الخبز على  11,964شخصا ً وسطيا ً كل يوم؛ كما استفادت  90أسرة من عمليات
توزيع خبز منفردة.

تم الوصول إلى ما مجمله  278,678مستفيدا ً في آب/أغسطس في محافظة الرقة ،وفي نواحي تل أبيض ،وسلوك ،وعين عيسى ،والجرنية ،والثورة،
والكرامة والرقة بالمساعدات الغذائية .وتم الوصول إلى ما مجمله  37,091مستفيدا ً في آب/أغسطس في محافظة الحسكة ،وفي راس العين والهول
والعريشة على التوالي وفي مخيمات مبروكة ،والهول والعريشة (البحيرة) ،والمناطق المحيطة بالعريشة .وتم الوصول إلى ما مجمله 4,092
مستفيدا ً في آب/أغسطس في محافظة حلب ،في ناحيتي منبج وأبو قلقل بالمساعدات الغذائية .وتم الوصول إلى ما مجمله  15,000مستفيدا ً في
آب/أغسطس في محافظة دير الزور ،في ناحية كسرة في أبو خشب ومكمن للمساعدات الغذائية.

خطة أيلول/سبتمبر
 عشرة شركاء لقطاع األمن الغذائي (برنامج األغذية العالمي من مركز سورية وتسع منظمات غير حكومية دولية من مركز شمال شرق
سورية/العراق العابر للحدود) ،وزعوا مختلف أشكال المساعدات الغذائية في سائر أنحاء منطقة شمال شرق سورية (حصص غذائية
جاهزة لألكل تغطي االحتياجات الغذائية لما بين خمسة إلى أربعة عشر يوماً؛ وحصص غذائية عامة تغطي االحتياجات الغذائية لشهر؛
وكوبونات غذائية؛ ومنح نقدية) لتغطية االحتياجات الغذائية لما مجمله  486,618مستفيداً.
 إضافة إلى ذلك ،تم وضع "خطتين تفصيليتين" لمخيمي العريشة والطويحينة المؤقتين لضمان التغطية القصوى والمنتظمة للنازحين
الواصلين والمقيمين في هذين المخيمين بمخصصات محددة ،بما في ذلك مستجيبين احتياطيين للتدفقات الجديدة من النازحين .يتم أيضا ً
وضع مثل هذه الخطط التفصيلية لعين عيسى ومبروكة بالنظر إلى التدفقات الكبيرة للنازحين التي حدثت مؤخرا ً في هذين الموقعين.
 يتم وضع آليات تنسيق ميدانية وثيقة مشابهة لمدينتي الطبقة والمنصورة وما حولهما.
 فيما يتعلق بمدينة الرقة واحتمال توافر المساعدات الغذائية ،فإن أربعة شركاء (ثالثة من مركز شمال شرق سورية/العراق العابر للحدود
 +واحد من برنامج األغذية العالمي) عبروا عن اعتزامهم تغطية مدينة الرقة – شريطة وجود اإلجراءات األمنية وضمان الوصول
اآلمن والمستمر .ذكر شركاء المركز العابر للحدود وجود مخزون من  10,000حصة غذائية جافة لتغطية االحتياجات الغذائية لعشرة
أيام ألسرة مكونة من ستة أفراد .وهذا يظهر أن القطاع مستعد لتوفير الوصول الفوري للغذاء لنحو  60,000شخص .وبرنامج األغذية
العالمي مستعد لتقديم حصص غذائية جاهزة لألكل لتغطية االحتياجات لخمسة أيام ألسرة مكونة من خمسة أفراد كاستجابة فورية (بعد
إجراء تقييمات لالحتياجات – على سبيل المثال لتغطية ما يقدر بـ  20,000إلى  50,000شخص).
الثغرات
 تظهر خطة سبتمبر أن القطاع من خالل شركائه قادر على معالجة بعض الفجوات التي تم تحديدها في آب/أغسطس فيما يتعلق بالطحين
والمناطق الجغرافية (مثل تشميل مخيم العريشة والتوسع في بعض القرى الحرجة حول مدينة الرقة).
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 خطط أيلول/سبتمبر المقدمة من قبل الشركاء كافية لمعالجة الحمل المتوقع من الحاالت ،لكن الجهود ستستمر بالنظر إلى توقع ظهور
مناطق جديدة تحتاج لالستجابة.
 شكل االستجابة القائمة على الدفعات النقدية ،مثل كوبونات األغذية والمنح النقدية سيستمر استخدامه في خطة استجابة أيلول/سبتمبر من
قبل بعض الشركاء .إضافة إلى ذلك ،فإن مقاربات الشراء محليا ً والمقاربات القائمة على األسواق – عندما يكون ذلك ممكنا ً – تزداد في
منطقة شمال شرق سورية وتتم معالجتها بشكل جيد من قبل الشركاء.
 بعض الثغرات الرئيسية التي تم تحديدها من قبل قطاع األمن الغذائي هي:
 oتغطية ناحية منبج – في المخيمات ،والمستوطنات غير الرسمية والمجتمعات المحلية المضيفة.
 oتغطية االحتياجات المتزايدة في مدينة الطبقة والمناطق المحيطة بها بسبب التدفقات الكبيرة للنازحين والضغوط الكبيرة على
المجتمعات المحلية التي تأثرت كثيرا ً أصالً بالصراع.
 oتغطية القرى المحيطة بمدينة الرقة (في الشمال ،والجنوب والشرق والغرب) ،التي لم تتم تغطيتها بشكل منتظم أو الوصول إليها
على اإلطالق ،بسبب المخاطر األمنية والوجود الكبير للعبوات الناسفة محلية الصنع ،واألجسام غير المنفجرة وبقايا الحرب
المتفجرة.

الصحة
التطورات الرئيسية واالستجابة
انتشار شلل األطفال:

)1

مع حلول  29آب/أغسطس ،كان العدد اإلجمالي لحاالت شلل األطفال ( )cVDPV2قد بلغ  39حالة .جميع الحاالت المؤكدة حتى تاريخه كانت
حاالت إصابة بالشلل قبل  14تموز/يوليو  .2017وال تزال نتائج التحاليل المخبرية لم تظهر لخمس حاالت إضافية من النمط اثنان من فيروس شلل
األطفال ( )PV2وحاالت معزولة (ثالثة من الميادين وواحد من البوكمال ،محافظة دير الزور ،وواحد من منطقة الثورة ،محافظة الرقة) .بلغ العدد
اإلجمالي لحاالت شلل األطفال الرخو الحاد التي تم تحديدها في محافظة دير الزور منذ بداية عام  127 ،2017حالة ( 94من الميادين ،وعشرة من
دير الزور ،و 23من البوكمال) .وقد ذكرت محافظة الرقة وجود  16حالة شلل أطفال رخو حاد (خمسة من الرقة ،وعشرة من تل أبيض ،وواحدة
من الثورة).
الجولة الثانية للتلقيح في دير الزور بدأت في  22آب/أغسطس وانتهت في  28آب/أغسطس .وقد نظمت منظمة الصحة العالمية إعادة توزيع اللقاحات
ومسح تحركات السكان لزيادة الوصول إليهم .يتم نقل  90,000جرعة  mOPV2من دمشق إلى دير الزور للتعامل مع التدفقات السكانية من السخنة،
محافظة حمص ،والقائم في العراق .طبقا ً للبيانات اإلدارية ،فإن ما مجمله  252,768طفالً تحت سن الخامسة تم تلقيحهم بـ  ،mOPV2ما يمثل %77
من العدد المستهدف .كما تم تلقيح ما مجمله  81,002طفالً في سن  23-2شهرا ً بلقاح  ،IPVما يمثل  %71من العدد المستهدف .وتجري التحضيرات
للجولة الثانية من التلقيح في الرقة.
 )2المسح الصحي:
تشمل التدابير المتخذة حتى تاريخه لتعزيز مسح األمراض في محافظة الرقة ما يلي:







تلقى  30موظف من مديرية الصحة والمنظمات غير الحكومية من محافظة الرقة تدريبا ً على مسح شلل األطفال ،واإلبالغ الفوري
عن شلل األطفال من نمط .cVDPV2
جمع التقارير األسبوعية من نظام اإلنذار المبكر واالستجابة من  12موقع مراقبة في تل أبيض ،والطبقة في الرقة ،و 55موقع مراقبة
في دير الزور ،و 48في الحسكة.
كتدبير احترازي الحتمال انتشار الكوليرا ،قدمت منظمة الصحة العالمية مواقع نظام إنذار مبكر واستجابة لوضع التقارير مع
اختبارات تشخيص سريعة ،وقدمت منظمة الصحة العالمية مجموعتي معدات صحية لحاالت الطوارئ ( )IDD KITSللميادين في
دير الزور ،ومجموعتي معدات صحية لحاالت الطوارئ وخمس مجموعات معدات ومواد أمالح إماهة فموية للقامشلي.
تعاون مسؤول االرتباط في منظمة الصحة العالمية ومساعد نظام اإلنذار المبكر واالستجابة في الرقة مع اليونيسيف في توزيع أقراص
تطهير المياه على مخيمات النازحين في الرقة.
عينت منظمة الصحة العالمية مساعدا ً ثانيا ً في نظام اإلنذار المبكر واالستجابة لتيسير جمع التقارير األسبوعية من أنظمة اإلنذار
المبكر واالستجابة من جميع المناطق المستهدفة في محافظة الرقة .وال تزال الجهود مستمرة لزيادة عدد مواقع وضع التقارير في
المناطق الشمالية من الرقة.
ً
فيما يتعلق باإلصحاح ،وضعت منظمة الصحة العالمية بروتوكوال لمراقبة جودة المياه في المخيمات في شمال شرق سورية ونسقت
مع اليونيسيف ومفوضية األمم المتحدة السامية لشؤون الالجئين إلجراء اختبارات جودة ميدانية لمياه الشرب الموزعة في خزانات
المخيمات .كما قدمت منظمة الصحة العالمية أدوات المراقبة الميدانية والمسابر الضرورية لتنفيذ البروتوكول الموضوع الختبار
جودة المياه والقيام بعملية التعقيم على جميع الوكاالت.

 )3مخيم مبروكة:
شملت التقارير من مخيم مبروكة في األسبوع األخير من آب/أغسطس ما يلي:





العديد من حاالت اإلسهال المائي الحاد مع ارتفاع درجات الحرارة.
سوء تغذية وتجفاف لدى األطفال.
حاالت تيفوئيد.
حاالت شلل رخو حاد.
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عدم وجود خدمة سيارات اإلسعاف ليالً ومعاناة الناس خصوصا ً بعد ساعات العمل.
نقص أدوية األطفال ،بما في ذلك تلك المضادة لإلقياء والمضادة لإلسهال ،وااللتهابات البولية ،واألدوية المسكنة لآلالم ،وأدوية
االلتهابات العامة.

أرسل فريقان متنقالن بدعم من اليونيسيف إلى مخيم مبروكة لمسح الحاالت التي يشك بأنها حاالت شلل وحاالت إسهال حاد .لم يجد الفريقان أي
حاالت يشك بأنها شلل أطفال أو كوليرا .أبلغت مديرية صحة الحسكة عن حاالت اإلسهال المائي الحاد وحاالت شلل األطفال الرخو .أما فريق مسح
األمراض المعدية فقام بزيارة ميدانية إلى المخيم لتعبئة استمارات التحقيق وجمع عينات البراز من الحاالت المشكوك فيها .تقدم اليونيسيف ،وصندوق
األمم المتحدة للسكان ،ومنظمة الصحة العالمية ،والشركاء من المنظمات غير الحكومية خدمات الصحة والتغذية في المخيم واإلسعاف األولي بعد
ساعات العمل.
الجولة الثانية للتلقيح في دير الزور بدأت في  22آب/أغسطس وانتهت في  28آب/أغسطس .وقد نظمت منظمة الصحة العالمية إعادة توزيع اللقاحات
ومسح تحركات السكان لزيادة الوصول إليهم .يتم نقل  90,000جرعة ( )mOPV2من دمشق إلى دير الزور للتعامل مع التدفقات السكانية من
السخنة ،محافظة حمص ،والقائم في العراق .طبقا ً للبيانات اإلدارية ،فإن ما مجمله  252,768طفالً تحت سن الخامسة تم تلقيحهم بـ ( ،)mOPV2ما
يمثل  %77من العدد المستهدف .كما تم تلقيح ما مجمله  81,002طفالً في سن  23-2شهرا ً بلقاح  ،IPVما يمثل  %71من العدد المستهدف .وتجري
التحضيرات للجولة الثانية من التلقيح في الرقة.
 )4المسح الصحي:
تشمل التدابير المتخذة حتى تاريخه لتعزيز مسح األمراض في محافظة الرقة ما يلي:








تلقى  30موظفا ً من مديرية الصحة والمنظمات غير الحكومية من محافظة الرقة تدريبا ً على مسح شلل األطفال،cVDPV2 ،
ووضع التقارير الفورية.
جمع التقارير األسبوعية لمراكز اإلنذار المبكر واالستجابة من  12موقع مراقبة في تل أبيض ،والطبقة في الرقة ،و 55موقع
مراقبة في دير الزور ،و 48في الحسكة.
كتدبير احترازي الحتمال انتشار الكوليرا ،قدمت منظمة الصحة العالمية مواقع وضع تقارير لمراكز اإلنذار المبكر واالستجابة
مع اختبارات تشخيص سريعة ،وقدمت منظمة الصحة العالمية مجموعتي معدات صحية لحاالت الطوارئ ()IDD KITS
للميادين في دير الزور ،ومجموعتي معدات صحية لحاالت الطوارئ ( )IDD KITSوخمس مجموعات معدات ومواد أمالح
إماهة فموية للقامشلي.
تعاون مسؤول االرتباط في منظمة الصحة العالمية ومساعد مركز اإلنذار المبكر واالستجابة في الرقة مع اليونيسيف في توزيع
أقراص تطهير المياه على مخيمات النازحين في الرقة.
عينت منظمة الصحة العالمية مساعدا ً ثانيا ً في مركز اإلنذار المبكر واالستجابة لتيسير جمع التقارير األسبوعية من مراكز
اإلنذار المبكر واالستجابة من جميع المناطق المستهدفة في محافظة الرقة .وال تزال الجهود مستمرة لزيادة عدد مواقع وضع
التقارير في المناطق الشمالية من الرقة.
فيما يتعلق باإلصحاح ،وضعت منظمة الصحة العالمية بروتوكوالً لمراقبة جودة المياه في المخيمات في شمال شرق سورية
ونسقت مع اليونيسيف ومفوضية األمم المتحدة السامية لشؤون الالجئين إلجراء اختبارات جودة ميدانية لمياه الشرب الموزعة
في خزانات المخيمات .كما قدمت منظمة الصحة العالمية أدوات المراقبة الميدانية والمسابر الضرورية لتنفيذ البروتوكول
الموضوع الختبار جودة المياه والقيام بعملية التعقيم على جميع الوكاالت.

 )5مخيم مبروكة:
شملت التقارير من مخيم مبروكة في األسبوع األخير من آب/أغسطس ما يلي:







العديد من حاالت اإلسهال المائي الحاد مع ارتفاع درجات الحرارة.
سوء تغذية وتجفاف لدى األطفال.
حاالت تيفوئيد.
حاالت شلل حاد رخو.
عدم وجود خدمة سيارات اإلسعاف ليالً ومعاناة الناس خصوصا ً بعد ساعات العمل.
نقص أدوية األطفال ،بما في ذلك تلك المضادة لإلقياء والمضادة لإلسهال ،وااللتهابات البولية ،واألدوية المسكنة لأللم ،وأدوية
االلتهابات العامة.

أرسل فريقان متنقالن بدعم من اليونيسيف إلى مخيم مبروكة لمسح الحاالت التي يشك بأنها حاالت شلل وحاالت إسهال حاد .لم يجد الفريقان أي
حاالت يشك بأنها شلل أطفال أو كوليرا .أبلغت مديرية صحة الحسكة عن حاالت اإلسهال المائي الحاد وحاالت الشلل الرخو .أما فريق مسح األمراض
المعدية فقام بزيارة ميدانية إلى المخيم لتعبئة استمارات التحقيق وجمع عينات البراز من الحاالت المشكوك فيها .تقدم اليونيسيف ،وصندوق األمم
المتحدة للسكان ،ومنظمة الصحة العالمية ،والشركاء من المنظمات غير الحكومية خدمات الصحة والتغذية في المخيم واإلسعاف األولي بعد ساعات
العمل.
 )4موقع العريشة المؤقت
يقوم شركاء من المنظمات غير الحكومية بإنشاء مركزي رعاية صحية أساسية :واحد يقدم استشارات عامة/متخصصة باألطفال( :طبيبان
عامان ،طبيبا أطفال ،أربع ممرضات ،صيدليان ،ستة ممرضي إسعاف ،ستة سائقين ،حارسان وعامال تنظيف وعامل يقدم رعاية أساسية في
حاالت الوالدة الطارئة) :طبيبان ،أربع قابالت/ممرضات ،ممرضا إسعاف وحارسان وثالث سيارات إسعاف لضمان اإلحاالت.
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 بدأ تقديم الخدمات في  28آب/أغسطس :قُدمت  206استشارات في قسم األمومة ،معظمها استشارات ما قبل الوالدة و1,598
استشارة عامة ،بما فيها  31حالة صدمة.
 من أجل االستجابة لح االت الجرب التي يبلغ عنها في مخيم العريشة االنتقالي ،حددت الفرق المتنقلة لمنظمة الصحة العالمية 27
حالة جرب؛ و 98حالة الشمانيا والحظت انتشار القمل بين النازحين .أجرت الفرق مسحا ً للموقع بأكمله؛ وقدمت العالج الضروري
للجرب مع التسجيل المطلوب؛ وقدمت معلومات التوعية؛ ووزعت شامبو القمل وتراقب الوضع بشكل يومي.
 )5االستجابة للصدمة/تقديم الدعم لمستشفيات اإلحالة:
يظهر التقييم الذي أجرته منظمة الصحة العالمية مؤخرا ً لالستجابة لحاالت الصدمة في محافظة الرقة وجود حاجة ماسة لتأسيس مسارات إحالة
وتعزيز خدمات اإلسعاف للمرضى الجرحى من محيط مدينة الرقة إلى المستشفيات ومنشآت الرعاية الصحية إلى الشمال ،والشرق والغرب .ويشكل
تأسيس نقاط تحقيق استقرار من حاالت الصدمة قريبة من خطوط الجبهة ،مدعومة بخدمات اإلسعاف ،أمرا ً جوهريا ً في تحسين فرص المرضى
الجرحى في البقاء على قيد الحياة.
ينبغي دعم المستشفيات لتتمكن من معالجة األحمال المتزايدة من الحاالت .المستشفيات التي كانت في السابق تقدم رعاية صحية ثالثية تقع في مدينة
الرقة ،ولم تعد متوافرة .المستشفيات األخرى في المنطقة تفتقر إلى الكهرباء وتواجه نقصا ً حرجا ً في األدوية والمواد األساسية .العديد من آالت
التصوير الشعاعي – وهو متطلب أساسي للرعاية من الصدمة – ال تعمل .أعداد كبيرة من المدنيين تهرب إلى مدينة الطبقة ،شمال غرب مدينة الرقة.
تشير النتائج األولية للتقييم متعدد الوكاالت في الطبقة إلى أن المستشفى الوطني يعمل جزئيا ً ويستقبل الحاالت الحرجة فقط؛ ويقدم خدمات إسعاف
محدودة ،ويحيل الحاالت إلى المستشفيات في تل أبيض وعين العرب .هناك  96طبيبا ً موجودون حاليا ً في مدينة الطبقة ،والعديد منهم لديهم عيادات
خاصة .هناك  41صيدلية تعمل ،من بينها عشر مسجلة رسمياً .هناك مستشفى خاص واحد (الرحمن) يعمل ومركزا تصوير شعاعي (ال تتوافر فيهما
خدمات التصوير بالرنين المغناطيسي) .هناك  29مخبرا ً خاصا ً و 20مستودع أدوية .ثمة نقص عام في أدوية األمراض المعدية .معظم الخدمات
تقدم مجاناً .مجموعة العمل الصحية لشمال شرق سورية تنسق تأسيس مجموعة عمل فرعية لمعالجة الصدمة لتعزيز االستجابة.
يستمر الشركاء في شمال شرق سورية بتقديم الدعم لمستشفيي تل أبيض وراس العين (بالموارد البشرية والمواد الطبية) .قدمت منظمة الصحة
العالمية  12طن من المواد الصحية لمستشفى تل أبيض العام في محافظة الرقة (كراسي متحركة؛ جهاز غسل كلى؛ مجهر؛ حاضنة أطفال؛ ثالث
حاضنات حمل حراري؛ جهاز تصوير شعاعي كهربائي؛ بخاخ؛ جهاز طرد مركزي؛ جهاز مراقبة؛ منفسة للرضع؛ مضادات حيوية (فموية ،وعلى
شكل حقن وموضعية)؛ أدوية نفسية؛ سوائل وريدية (سكرية وملحية عادية)؛ مواد تخدير؛ مواد عالجية؛ مجموعة أدوات طبيب أسرة؛ مجموعة
أدوات صحة إسعافيه متعددة الوكاالت؛  450جلسة غسيل كلى.

التغذية
التطورات الجديدة
أجرى شركاء التغذية مع اليونيسيف عملية مسح شملت قياس منتصف الذراع لألطفال تحت سن الخامسة في مخيمات العريشة ،ومبروكة والهول.
من بين الـ  1,210أطفال الذين شملهم المسح ،وجد أن  )2.8%( 100لديهم سوء تغذية حاد وتمت معالجتهم 36 .طفالً ( )2.9%لديهم سوء تغذية
حاد وخطير و 64طفالً ( )5.2%لديهم سوء تغذية حاد متوسط.
أسست اليونيسيف مراكز لنموذج معالجة سوء التغذية الحاد في المجتمعات المحلية في مخيمات الهول ،ومبروكة والعريشة ،نتيجة األعداد المتزايدة
من األطفال الذين يعانون من سوء التغذية في تلك المخيمات.
االستجابة
في آب/أغسطس ،تلقى  3,433طفالً تتراوح أعمارهم بين  6و  59شهرا ً ونساء حوامل ومرضعات مكمالت غذائية ذات أساس؟ في سلوك ،وتل
ابيض ،والجرنية ،ومزارع الرقة وأبو خشب .تلقت  31,993امرأة وطفل في مخيمات الكرامة ،ومبروكة ،والعريشة االنتقالي ،وعين عيسى،
والثورة والرقة متممات غذائية ذات أساس؟ ،ومتممات غذائية و/أو بسكويت عالي الطاقة.
قام شركاء القطاع مع نقطة ارتباط اليونيسيف في القامشلي بعدة زيارات خالل شهر آب/أغسطس إلى مخيمات مبروكة ،والعريشة ،والهول وعين
عيسى من أجل تقييم أنشطة التغذية الجارية وأيضا ً تحديد الثغرات في استجابة التغذية .إضافة إلى أنشطة التغذية الطارئة المستمرة في هذه المخيمات
األربعة ،فإن القطاع الفرعي في القامشلي وضع خطة إلجراء مسح تغذوي منتظم للواصلين الجدد إلى المخيم وإدارة حاالت سوء التغذية ،وتقديم
المكمالت التغذوية لألطفال تحت سن الخامسة وللنساء الحوامل والمرضعات والمتابعة حول التشجيع على اإلرضاع الطبيعي وتقديم المشورة بشأنه
وضبط التوزيع الغير المطلوب لوصفات الرضع.
الثغرات والتحديات الرئيسية
ال يزال الوصول إلى مدينة الرقة ومخيم الكرامة للنازحين يشكل تحديا ً للشركاء من أجل تقديم خدمات التغذية المنتظمة والشاملة والمحافظة عليها،
بما في ذلك الوقاية من عوز المغذيات الدقيقة ،وتشجيع ممارسات التغذية المثلى إضافة إلى تحديد ومعالجة حاالت سوء التغذية.
كما تشكل التقلبات في أعداد النازحين الداخلين والخارجين من المخيم (خصوصا ً في مخيم العريشة) تحديا ً إلدارة حاالت سوء التغذية الحاد ومتابعتها.

المأوى والمواد غير الغذائية
االستجابة
مخيم عين عيسى
مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية (أوتشا)
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خالل الفترة التي يغطيها التقرير ،تم إكمال أعمال بناء المطابخ الجماعية وإنارة الطرق .تنتظر مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين األذن
للبدء بالبناء لتوسيع الموقع وزيادة سعته ليستوعب  3,300شخص إضافي .ثمة حاجة لوقود الطبخ للمطابخ المشتركة.
مخيم العريشة
خالل ا لفترة التي يغطيها التقرير ،أكملت مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين المرحلة الثانية من تحضير الموقع للمخيم .ويستمر العمل في
المرحلة األولى بالتقدم مع إكمال  %30من إنارة الطرق .تم نقل  850خيمة وتنظيمها حسب خطة الموقع .حتى تاريخه ،تم تركيب خمسة
مراحيض طوارئ .وسيتم إكمال بناء منطقة االستقبال و 87مطبخ في خيمة في أيلول/سبتمبر .وتستمر عمليات تنظيف الموقع.
خطط أيلول/سبتمبر



تحويالت نقدية لـ  1,000أسرة لدعم االحتياجات األساسية المخطط لها في رأس العين.
دعم نقدي عاجل لشراء مواد غير غذائية في عشرة مواقع في منطقة قرى مزارع الرقة .التوزيع سيدعم النازحين والمجتمعات
المحلية المضيفة.

اإلصحاح
التطورات الرئيسية
عقد االجتماع الشهري لمجموعة عمل اإلصحاح في تل أبيض في  29آب/أغسطس  2017وحضرته معظم الجهات العاملة في قطاع اإلصحاح
في شمال شرق سورية ،باستثناء اليونيسيف .كما حضر االجتماع منتدى المنظمات غير الحكومية في شمال شرق سورية .وكان الهدف الرئيسي
من االجتماع الموافقة على مصفوفة استجابة مشتركة تدمج معلومات األمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية ،مع االتفاق على أن
المعلومات التي تقدمها المنظمات غير الحكومية الدولية لن تعزى إلى أشخاص محددي األسماء.
االستجابة
رغم حدوث زيادة في توفير المياه بشكل عام لتلبية احتياجات العدد المتزايد من المقيمين في المخيم ،فإن توفير المياه للشخص/في اليوم قد انخفض
من  40-35ليترا ً خالل النصف األول من الشهر إلى  30-25ليترا ً للشخص في اليوم في النصف الثاني من الشهر .ستكون شبكة الدعم وتوفير
المياه من خالل الصهاريج جاهزة للعمل مع نهاية أيلول/سبتمبر .هناك نحو  150مكان استحمام و 200مرحاض تعمل في المخيم .كما تستمر
عمليات تحسين البنية التحتية لإلصحاح في المخيم ،مع بناء  100مرحاض إسمنتي و 100مكان استحمام إسمنتي ،اكتمل نحو  %60منها ،بينما
اكتمل نحو  %90من تركيب  25خزان بسعة  1م 3و 25خزان بسعة  2م .3كما يجري بناء شبكة صرف صحي تغطي  8كيلو متر وسيكتمل
 %85منها مع بداية أيلول/سبتمبر .تستمر عمليات التنظيف المنتظمة لمرافق اإلصحاح كما تستمر حمالت التشجيع على النظافة في المخيم ،مع
توزيع  2,894مجموعة أدوات نظافة في المخيم مع حلول الشهر الرابع من آب/أغسطس.
مخيم عين عيسى
ال تزال صهاريج المياه توفر نحو  200م 3من المياه يومياً .وسطياً ،توفر شبكة المياه  200-150م 3من المياه يومياً ،أو  50-40ليترا ً من المياه
للشخص في اليوم ،طبقا ً لعدد الواصلين الجدد في أي يوم .والخطة هي أن تتناوب المنظمات غير الحكومية الدولية في تقديم صهاريج المياه .كما
تستمر عمليات كلورة المياه ومراقبة جودتها .تم حفر بئر مياه إضافي ،مع االستمرار في توسيع الشبكة الحالية لمواكبة ازدياد تدفق الواصلين
الجدد .تستمر عمليات التنظيف المأجور لمنشآت الصرف الصحي من خالل فريق مكون من  70عامل تنظيف وأربعة مشرفين .اكتمل نحو %75
من بناء  100مرحاض إضافي و 100مكان استحمام إسمنتي إضافي .خالل شهر آب/أغسطس ،تم ترحيل  400-300م 3من النفايات الصلبة من
المخيم ،مع استمرار عمليات إزالة الحمأة .واكتمل  %75من بناء شبكة صرف صحي بطول  8,000متر .كما يستمر توزيع أدوات النظافة التي
بلغ مجموعها  1,700مجموعة وزعت حتى األسبوع األخير من آب/أغسطس.
موقع الكرامة
خالل الفترة التي يغطيها التقرير ،استمرت اليونيسيف بتقديم صهاريج المياه ،حيث قدمت نحو  300,000ليتر من المياه للمخيم يومياً ،أو -17
 20ليترا ً للشخص في اليوم .كما يستمر توزيع أدوات النظافة التي بلغ مجموعها  14,300مجموعة أدوات ،من بينها  1,500وزعت في شهر
آب/أغسطس .عدد المقيمين في المخيم يتناقص.
موقع العريشة (البحيرة)
مع زيادة عدد النازحين ،فإن نقل المياه بالصهاريج ارتفع من  200,000ليتر يوميا ً في  15آب/أغسطس ليصبح نحو  300,000ليتر يوميا ً مع
نهاية الشهر .وقد اكتمل تركيب  180مرحاض طوارئ و 48مكان استحمام طارئ .ويستمر توزيع مواد النظافة التي بلغ إجماليها  2,000مجموعة
أدوات وزعت على مدى الشهر .بدأت حمالت جمع القمامة في  16آب/أغسطس وستستمر بشكل أسبوعي.
مخيم الهول:
تستمر عمليات نقل المياه بالصهاريج ،حيث تم إيصال  350,000ليتر إلى المخيم يومياً .وتستمر عملية إحداث تحسينات على البنية التحتية
لإلصحاح في المخيم ،مع تركيب  264مرحاض إسمنتي و 264مكان استحمام إسمنتي .وقد اكتملت عملية التركيب تقريباً ،في حين أن عملية
تركيب  66خزان مياه بسعة  1م 3و 66خزان مياه بسعة  2م 3ستكتمل مع بداية أيلول/سبتمبر .إضافة إلى ذلك ،فقد اكتملت عمليات تركيب 100
مرحاض طوارئ و 48مكان استحمام طوارئ .وتستمر عمليات بناء  7.3كم من شبكة الصرف الصحي ،حيث اكتمل  %80من الشبكة .وتستمر
عمليات توزيع معدات وأدوات النظافة ،حيث تم توزيع نحو  5,359مجموعة مواد وأدوات نظافة و 4,792حفاضة أطفال في شهر آب/أغسطس.
الطبقة
مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية (أوتشا)
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في شهر آب/أغسطس تم توزيع نحو  1,475مجموعة مواد و أدوات نظافة في مدينة الطبقة .وقد بدأت عملية إعادة تأهيل محطة معالجة المياه
الرئيسية ،بالتعاون مع مديرية المياه ووزارة الموارد المائية .إضافة إلى ذلك ،تم تقديم الكلور السائل لدعم محطة معالجة المياه .ويستمر الشركاء
في دعم تنظيف المدينة وإزالة النفايات من خالل تقديم جلسات تشجيع على النظافة.
الثغرات والتحديات
لقد أثبتت المحافظة على العمل المنتظم وصيانة منشآت اإلصحاح المركبة أنها تشكل تحديا ً بسبب االفتقار إلى آلية مساءلة عن إدارة وتنسيق
المخيمات في جميع المواقع المؤقتة للنازحين .وافق االجتماع التنسيقي لمجموعة عمل اإلصحاح في سورية في  29آب/أغسطس على معالجة
هذا األمر ،وعين موظفي اتصال للمنظمات من أجل مدخالت اإلصحاح فيما يتعلق بتنسيق المخيمات.

التعليم
االستجابة
كجزء من حملة العودة إلى التعلم ،دعمت اليونيسيف ومنظمة غير حكومية األطفال النازحين العائدين من خالل تقديم الحقائب المدرسية والقرطاسية.
خالل شهر آب/أغسطس ،استفاد ما مجمله  8,160طفالً نازحا ً عائدا ً بعمر المدرسة ( 4,427صبيا ً و 3,733فتاة) من الدعم المقدم في الثورة،
والمنصورة ،والجرنية ،والكرامة إضافة إلى مخيمي عين عيسى ومبروكة .إضافة إلى ذلك ،استفاد أكثر من  700طفل يستخدمون األماكن الصديقة
لألطفال في مخيمي عين عيسى ومبروكة من  100كتاب مصور ينظم المتطوعون الشباب من خاللها جلسات قراءة وجلسات ترفيهية.
خطة أيلول/سبتمبر


تخطط اليونيسيف ومديرية التربية في الرقة للشروع في عمليات إعادة تأهيل عشر مدارس في ناحية تل أبيض في أيلول/سبتمبر لتوفير
بيئة تعلم آمنة ومحمية للنازحين والمجتمعات المحلية المضيفة.
تخطط اليونيسيف وبطريركية أنطاكيا وسائر المشرق للروم األرثوذوكس لفتح أماكن تعلم مؤقتة لألطفال بعمر المدرسة في مخيمي عين
عيسى ومبروكة .سيتم تحديد العمر الذي ستتم تغطيته بالتنسيق مع شركاء آخرين في مجال التعليم يعملون في المخيمات.
تستمر اليونيسيف وجمعية البر واإلحسان بحملة العودة إلى التعلم في الرقة بموازاة حملة وطنية في سائر أنحاء سورية بمناسبة بداية العام
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الثغرات

يشكل الوصول إلى فرص التعليم مصدرا ً رئيسيا ً للقلق بالنسبة لألطفال النازحين بسن المدرسة ،سواء كانوا في المخيمات المؤقتة ،أو في المستوطنات
غير الرسمية ،أو بين المجتمعات المحلية المضيفة .معظم األطفال الذين عادوا إلى بلداتهم في المناطق التي أتيح الوصول إليها مؤخرا ً في الرقة ال
يتمكنون من الوصول إلى المدارس وفرص التعليم حتى تاريخه .وقد فاقم من الوضع حدوث تدفقات إضافية من المدنيين ،بما في ذلك األطفال بسن
المدرسة الذين يصلون يوميا ً من دير الزور إلى الحسكة.
في حين أن عدد األطفال النازحين/العائدين بسن المدرسة والذين هم بحاجة ماسة للدعم في مجال التعليم يزداد باستمرار ،فإن القدرات المحدودة
لشركاء التعليم في المنطقة يشكل تحديا ً كبيرا ً لقطاع التعليم .إن قدرات شركاء التعليم في الحسكة الذين يلعبون دورا ً رئيسيا ً في االستجابة ،تستخدم
أصالً في حدها األقصى.

اللوجستيات
االستجابة
خالل شهر آب/أغسطس ،تمكنت وكاالت األمم المتحدة من نقل مواد المساعدات اإلنسانية على متن  109شاحنات (مفوضية األمم المتحدة السامية
لشؤون الالجئين  ،18منظمة الصحة العالمية  ،3اليونيسف  ،3برنامج األغذية العالمي  ،79وصندوق األمم المتحدة للسكان  .)6على  33دفعة
برا ً من دمشق ،إلى الالذقية ،فطرطوس ،فحمص ،فحلب ،فالقامشلي .ستستمر مجموعة اللوجستيات بتوفير النقل المجاني إلى القامشلي للمواد
اإلنسانية خالل شهر أيلول/سبتمبر.
وتستمر مجموعة اللوجستيات بتوفير التنسيق اللوجستي وإدارة المعلومات لتحديد الثغرات واالختناقات وتجنب ازدواجية الجهود وتيسر النقل البري
'دون كلفة على المستخدم' للمواد اإلنسانية الغذائية وغير الغذائية لألمم المتحدة .في مطلع أيلول/سبتمبر ،توقفت عملية إسقاط المساعدات اإلنسانية
جوا ً إلى مدينة دير الزور بعد إعادة فتح الطريق البري .كان قد تم إجراء  309عمليات إسقاط جوي أوصلت أكثر من  6,000طن متري من المواد
اإلنسانية إلى المنطقة بين نيسان/أبريل  2016وآب/أغسطس .2017
الثغرات والقيود
تمت مواجهة بعض التأخيرات الثانوية في منبج على الطريق إلى القامشلي.

تحديات تشغيلية عابرة للقطاعات
تواجه الجهات العاملة في الشأن اإلنساني تحديات في تلبية احتياجات شمال شرق سورية .وتشمل التحديات الرئيسية ما يلي:
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الوصول وانعدام األمن :ال يزال الوصول إلى المجتمعات المحلية الهشة ،خصوصا ً في مدينة الرقة وحولها ،تشكل تحديات بسبب
انعدام األمن واألعمال القتالية النشطة.
المستويات المرتفعة من التلوث بالمخاطر المتفجرة :يعد مستوى التلوث في المناطق التي تمت السيطرة عليها حديثا ً مرتفعا ً جداً،
خصوصا ً في مدينة الرقة وعلى طرقات دير الزور ،وبلداتها والمراكز السكنية الكبيرة .وهذا يشكل تهديدا ً سواء للسكان المدنيين أو
للجهات العاملة في الشأن اإلنساني الراغبة بمساعدتهم .وال يزال هناك ضرورة إليجاد آلية لتحديد المناطق وإعالنها آمنة للجهات
العاملة في الشأن اإلنساني وللسكان.
بيئة السياسات :كما تواجه الجهات العاملة في الشأن اإلنساني تحديات تتعلق بالسياسات التي يتم تنفيذها من قبل السلطات المحلية فيما
يتعلق بإدارة النازحين ،خصوصا ً تلك التي تؤثر بحرية الحركة .تساهم هذه السياسات بتردي الوضع اإلنساني وتعيق قدرة الجهات
العاملة في الشأن اإلنساني على االنخراط بشكل يتجاوز الدعم المنقذ للحياة في بيئات معينة.
زيادة نطاق التدخالت :ال تزال عملية زيادة نطاق خط اإلمداد محدودة وال يمكن التنبؤ بها .كما أن الزيادة في نزوح السكان واالحتياجات
اإلنسانية ستزيد من الضغوط على القدرات الراهنة وتتطلب زيادة في المواد المقدمة ،وفي عدد الشركاء العاملين في المجال اإلنساني
والوصول إلى المتأثرين .لقد تأثر توافر مواد معينة – مثل مجموعات أدوات معالجة الصدمة المنقذة للحياة – بشكل كبير بسبب المشاكل
المتعلقة بالوصول.
القيود على التمويل :ال يزال هناك حاجة لتمويل إضافي لزيادة القدرة على االستقبال في المواقع الرئيسية وعدد األشخاص الذين يمكن
مساعدتهم شهريا ً بتقديم السلع والخدمات األساسية.

لمزيد من المعلومات ،يرجى االتصال ب:
سيباستيان تريف ،مدير مكتب أوتشا سورياtrives@un.org ،
تروند جنسن ،مدير مكتب أوتشا تركياjensen8@un.org ،
لمزيد من المعلومات ،يرجى زيارة www.unocha.org/syria www.reliefweb.int
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