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 . 2016 يناير/كانون الثاني 12إلى  4من  الفترة ويغطي. بالتعاون مع الشركاء في العمل اإلنسانيالمتحدة لتنسيق الشؤون االنسانية )أوتشا(  مممكتب األ التقرير هذاأعد 
 

 األحداث أهم
 على من بين ما يزيد 

نسمة كانوا  111,000
سابقًا يقطنون شرق 

 56,054حلب ال يزال 
يعيشون أو  اً شخص

 كنازحينمسجلون 
 50,830 ،فيها

مسجلون على أنهم 
وجدوا مأوى في غرب 

 5,077حلب، وال يزال 
شخصًا في مركز 
جبرين لإليواء 

  .الجماعي

  إن األغلبية الساحقة
ل ماسة إلجراء عمليات تقييم هيكلية قبحاجة ثمة  وهناك على األقل في شرق حلب، جزئياً متضررة من النازحين يقيمون في منازل 
 .حدوث أي تدخل يتعلق باإليواء

  للنازحين المقيمين مع أقارب ومعارف في غرب حلبإضافة إلى ذلك، ينبغي تحديد آليات دعم األسر المستضيفة. 

  غير مدني  حيحلب، باستثناء  الشرقية في مدينةجميع األحياء تستمر األمم المتحدة وشركائها في العمل اإلنساني بالوصول إلى
 .واحد

 لوضعا عن ةعام لمحة
نسبيًا خالل الفترة التي يغطيها التقرير، فإن عددًا متزايدًا من األسر النازحة عادت إلى  بالنظر إلى أن الوضع األمني في مدينة حلب ظل هادئاً 

متناثرون في عدة أحياء، وقد سجل . معظم السكان يةشرقالحياء األفي  اً رسمي اً شخص 56,054منازلها في شرق حلب. حتى اآلن، تم تسجيل 
العودة القصر شهدت أعلى مستويات (. كما أن أحياء طارق الباب، والكالسة وبستان 12,575حي هنانو أكبر عدد من العائدين حتى اآلن )

أي بلقيام اهذا األسبوع. معظم العائدين يعيشون اآلن في منازل متضررة جزئيًا على األقل، وجميعها بحاجة إلى تقييم هيكلي مناسب ومنتظم قبل 
 تدخل فيما يتصل باإليواء.

ي فجرة واألنقاض أن تستمر. بموازاة ذلك، تستمر األمم المتحدة وشركائها فنإلزالة العبوات غير المجارية العودة اآلمنة، ينبغي للجهود ال تسهيلول
الخطوات العملية و فجرة نغير الممخلفات الحرب العمل اإلنساني في جهودهم المنصبة على التثقيف في مجال المخاطر لتوعية المدنيين بأخطار 

 التي يمكن للسكان أن يتخذوها لحماية أنفسهم.
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ينبغي تحديد آليات لدعم األسر و من شرق حلب، حيث تقيم غالبيتهم مع أقارب ومعارف.  اً نازح 50,830في غرب حلب، ال يزال هناك 
ت هيكلية في تم إجراء تقييماوقد أعباء مالية إضافية. المستضيفة التي ال تتقاسم مع النازحين المكان فحسب، بل تتحمل في بعض األحيان 

 التي حددتها المحافظة بوصفها مناطق ذات أولوية في مجال إعادة التأهيل. بعض أحياء غرب حلب، مثل الميدان، والفيض، والزهراء
نازحا. طبقاً ألحدث التقييمات التي أجرتها منظمة غير حكومية  5,077حاليًا  انإليواء الجماعي تستضيفجبرين لكز مر في  2و 1المنطقتان 

فقط من أولئك الذين يقيمون في جبرين يخططون للعودة إلى منازلهم. من بين أولئك الذين تم إجراء مقابالت معهم، ذكر  % 9شريكة، فإن 
لم يكن لديهم أية معلومات  %15ير متضررة يعودون إليها، ولديهم منازل غفقط  %5دمرت جزئيًا أو كليًا، وكانت قد منهم أن منازلهم  80%

 حول وضع منازلهم.
في المدينة القديمة في حلب حددت مجاالت اهتمام ومخاوف جديدة فيما يتعلق بالحماية، بما في ذلك النساء والفتيات الزيارات الميدانية ألحياء 

تخلوا عنهن أو تم إخالئهم من حلب. إضافة إلى ذلك، يشار إلى عمليات النهب بشكل متكرر بوصفها إحدى المخاوف المتزوجات من رجال 
 الرئيسية لسكان شرق حلب، بنفس مستوى الوصول إلى المياه والكهرباء.

 .دلبإريف حلب الغربي ومحافظة  هم إلىؤ شخص ممن تم إخال 36,000طوال الفترة التي يغطيها التقرير، استمر تقديم الخدمات ألكثر من 

 ستجابة اإلنسانيةاإل

  والمواد غير الغذائية المأوى  
 االحتياجات:

  نازحًا. ال تزال بعض الوحدات التي أعيد تأهيلها  5,077في مراكز اإليواء الجماعي في جبرين حتى اآلن  2و 1تستضيف المنطقتان
 .لم تفتح بعد للنازحين( فارغة حيث 1في المنطقة  16و 2في المنطقة  52)

  ثمة حاجة لتدخالت توفير مستلزمات اإليواء الشتوي في جميع مراكز اإليواء التي ال ترقى إلى المستوى المطلوب، والمنازل المتضررة
 .سواءحد كليًا أو جزئيًا في شرق وغرب حلب على 

 انو، والمشاطية، وطارق الباب، والشعار، والقاطرجي. صبحت العديد من المناطق مؤخرًا متاحة لتقييم االحتياجات، مثل مساكن هنأ
أظهرت زيارات التقييم للمناطق آنفة الذكر حاجة ماسة للمياه والكهرباء إضافة إلى المواد غير الغذائية حيث وجدت معظم األسر 

 .العائدة أن منازلها قد نهبت قبل عودتها

 ستجابة:اال

  حاليًا، تقوم المفوضية السامية لشؤون الالجئين بإزالة جميع الجدران الفاصلة التي ركبت في مركز اإليواء المؤقت المحلج، المغلق
 .سابقًا من أجل إعادة استخدامها في أماكن أخرى 

  وحدة ويخطط إلكمال األعمال المتبقية في مطلع شباط/فبراير. وقد  44عاد المركز الدنماركي لالجئين تأهيل أ ، 1في منطقة جبرين
 .اإلغاثة وقف تدخالت إعادة التأهيل حيث ال يتوقع قدوم المزيد من النازحين. وال تزال النقاشات مستمرةطلب مسؤول 

  قد تم ففي جبرين، ال تزال عمليات اإليواء الشتوي التي تقوم بها المفوضية السامية لشؤون الالجئين مستمرة.  2و 1في المنطقتين
نافذة عليا وتم إصالح جميع الوحدات  275تم إغالق كذلك عازل رغوي في كال المنطقتين؛ و  280مدفأة و 600توزيع  حتى اآلن

قضبان بالستيكية، وسجادات سميكة وأغطية بالستيكية شديدة التحمل وسيتم توزيعها في المتضررة. كما تم طلب ستائر سميكة مع 
 .جميع الوحدات في األيام القادمة

 مباٍن في الشيخ طه، مستهدفًا  أربعغرفة في  176من عملية إعادة تأهيل  %30حلب، أكمل المجلس الدانماركي لالجئين  في غرب
 .نازحًا. إذا جرى كل شيء حسب ما خطط له، سيتم إكمال األعمال بحلول أواسط شباط/فبراير 880بذلك حوالي 
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  المواد غير الغذائية اآلتية: مستفيدًا ووزعت  5,248مة الدولية للهجرة إلى والتاسع من كانون الثاني/يناير، وصلت المنظبين الخامس
رزمة من المالبس  250و فراشًا، 1,127ترمس،  225نظافة،  مجموعة 1,001حفاض لكبار السن،  33حفاض أطفال،  308

 .راوالشع رلقالداخلية في المواقع اآلتية: بستان القصر، وهنانو، والكالسة، وكرم القاطرجي، والق

  ،هم في ؤ يوائ والحطب للنازحين الذين تم إتستمر المفوضية السامية لشؤون الالجئين بتقديم المدافبالتعاون مع تآلف واليونيسيف
ها ؤ جميع األسر التي تم إيواحاجة يغطي ا مبمدفأة تعمل على الحطب،  700تم تسليم ما مجمله حيث القاعات الصناعية في جبرين. 

 .قةفي المنط

  كانون  11في شرق حلب. بحلول المحتاجة الغذائية على األسر تستمر المفوضية السامية لشؤون الالجئين في توزيع المواد غير
 ، والبطانيات الحرارية، والحفاضات،نازحًا في مواقع مختلفة وذلك بتقديم الفرشات 103,264الثاني/يناير، كانت المفوضية قد ساعدت 

المطبخ، ومعدات النظافة، والترامس، واألغطية البالستيكية، وفرشات النوم، ومجموعات األلبسة الشتوية، وأجهزة اإلنارة  ومعدات
 الشمسية، وحقائب النوم، ومجموعات األلبسة الداخلية الدافئة، واألحذية المطاطية والسجادات.

 أسرة(. 9,000شخص ) 45,000الستجابة لتدفق ما يصل إلى يتم باستمرار إعادة ملء مخزونات الطوارئ من أجل التمكن من ا 

  ،غطاء شتوي للنازحين من شرق حلب  1,000وزعت المنظمة غير الحكومية )نماء(، بالشراكة مع المفوضية السامية لشؤون الالجئين
 هم في جبرين. هذه المواد جاءت من وحدة االنتاج المرتبطة ببرنامج سبل العيش.ؤ والذين تم إيوا

 ثغرات والمعوقات:ال

  ينبغي إجراء نقاشات عاجلة مع المحافظة فيما يتعلق بخططها المستقبلية لتحديد ما إذا كان ينبغي لعمليات التأهيل الجارية أن تستمر
 .أو تتوقف

  خضراء، وصفراء، ) لحقت بهاإجراء تقييم هيكلي لألبنية المتضررة أمر جوهري. ينبغي تصنيف المباني طبقًا لمستوى األضرار التي
ون بوسع والملكية قبل أن يكوحمراء( وينبغي وضع اإلجراءات األمنية الالزمة. إضافة إلى ذلك، ينبغي تسوية قضايا السكن والقانون 

اء، كالشركاء العاملين في مجال اإليواء التدخل إلعادة تأهيل المنازل المتضررة. وينبغي وضع قائمة للمستفيدين يتم توزيعها على الشر 
 .التدخالت العاجلة في مجال اإليواءإجراء إضافة إلى قائمة بالمباني التي تم تقييمها على أنها "خضراء"، كي يتم 

  تقديم ، و حتياجاتلالهناك أيضًا حاجة ماسة لوضع خريطة إغاثة جديدة للمنطقة لتمكين المنظمات غير الحكومية من إجراء تقييم
 .ومراقبة عمليات التوزيع في األحياء المعنيةالمواد غير الغذائية 

 الحماية  
 السياق العام

  مكتب محافظ حلب والمديريات المعنية، تم إبالغ الشركاء العاملين في المجال اإلنساني باالحتياجات واالستجابات في اجتماع عقد مع
تم التأكيد على الحاجة للدعم إلعادة ترسيخ خدمات الدولة، بما في و الحكومة السورية.  حددتهاكما  التي تتسم باألولوية لشرق حلب

توسيع مرافق الرعاية للمجموعات الهشة من السكان. كما شجع الشركاء على توسيع تأهيل و ذلك السجالت المدنية، إضافة إلى إعادة 
حماية، والبناء على الخدمات المتنقلة. يقوم الشركاء في مجال الحماية حاليًا البرامج إلى شرق حلب، والتركيز على توسيع برامج ال

جاالت مبتنسيق اجتماعات متابعة مع المديريات المعنية )مديرية الشؤون المدنية، مديرية شؤون العمل، مديرية التربية( لالتفاق على 
 .في شرق حلبالدعم 

 مالحظات في مجال الحماية:

  حددت الزيارات الميدانية باألحياء في المدينة القديمة في حلب حاالت حماية جديدة، وحاالت نساء وفتيات تزوجن من رجال تخلوا
 إخالئهم من حلب. تم عنهن أو 

 والكهرباء المياهفي شرق حلب، بالتوازي مع الوصول إلى رئيسية المخاوف أحد اليات النهب بشكل متكرر بوصفها يشار إلى عمل. 
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 االستجابات في مجال الحماية:

  فيما يتعلق بالمساعدة القانونية، يقوم شريك للمفوضية السامية لشؤون الالجئين في مجال الحماية بتأسيس خدمات قانونية دائمة تركز
بتوزيع وثائق  ،السلطات المعنية التنسيق معبشرق حلب(، وبدأ شريكان للمفوضية في مجال الحماية، و على التوثيق المدني في هنانو )

 هوية شخصية في مركز جبرين لإليواء.
 ذن من مديرية التربية إلقامة أيام مفتوحة في المدارس ي مجال حماية األطفال اإلفلالجئين تلقى شركاء المفوضية السامية لشؤون ا

 طفال.وتشميلهم في األنشطة التعليمية وأنشطة حماية األالتي أعيد افتتاحها في شرق حلب لتشجيع عودة األطفال لاللتحاق بالمدارس 
  بالغًا من خالل حملة التوعية بالمخاطر  1,456طفاًل و 4,638خالل الفترة التي يغطيها التقرير، وصلت اليونيسيف وشركائها إلى

سيف، زارة األوقاف، وبدعم من اليونيحياً أصبح من الممكن الوصول إليها في شرق حلب. كما أن وزارة الصحة ووزارة التربية وو  20في 
طليعة، وأحمد حسن الزيات، وعائشة الشخص في مواقع النازحين والمدارس )قاسم أمين، وقرطبة، و  15,000وصلت إلى أكثر من 

. منذ (الشافقةوعبطين، وعزان، وحدداين، وحربل، و دباغ، وأبي تمام، والمعلم العربي، وبشارة الخوري، والمعهد التجاري، وبالس، 
 شخصًا في مجال التوعية بالمخاطر. 51,599األسبوع األخير في تشرين الثاني/نوفمبر، وصل شركاء اليونيسيف إلى 

  االجتماعية والترفيهية التي يقدمها شركاء اليونيسيف من خالل األماكن  –طفل باالستفادة من األنشطة النفسية  4,000يستمر نحو
لتقديم بالغ من قبل شركاء اليونيسيف  2,000طفاًل وأكثر من  14,637ة. حتى اآلن تم الوصول إلى الصديقة لألطفال والفرق المتنقل

الدعم النفسي واالجتماعي واألنشطة الترفيهية. إضافة إلى ذلك، أقام شركاء اليونيسيف أنشطة توعوية فيما يتعلق بحقوق األطفال 
 شخص. 17,000ثر من وحماية األطفال خالل حاالت الطوارئ، ووصلوا إلى أك

  رفع العدد ما يمويتلقون الدعم من شركاء اليونيسيف،  سرهمطفاًل ليسوا بصحبة أهلهم ومنفصلين عن أ 17تم التعرف على ما مجمله
منهم. لقد تم  17. وقد تم تقديم الرعاية السكنية الطارئة لـ 304اإلجمالي لألطفال غير المصحوبين بأسرهم والمنفصلين عنها إلى 

تأسيس وحدتي حماية أطفال بقيادة مديرية الشؤون االجتماعية والعمل إلضفاء الطابع الرسمي على ترتيبات الرعاية لألطفال غير 
من الحاالت ووضع  %50تم تقييم أكثر من كما ين بأسرهم والمنفصلين عنها وبموافقة مديرية الشؤون االجتماعية والعمل. المصحوب

 خطط للرعاية.
  إدارة الحاالت التي تم وضعها بشكل مشترك مع اليونيسيف ووزارة  في المجال االجتماعي على ممارساتعاماًل  72تم تدريب ما مجمله

 ية والعمل.الشؤون االجتماع
 امرأة في المكان  378صندوق األمم المتحدة للسكان جلسات توعية بالعنف القائم على الجنس والتدريب المهني لـ ل ةشريك ت منظمةقدم

نساء حتى اآلن(.  1,707من المجتمع المستضيف، ما وصل إلى  173امرأة من النازحين و 250اآلمن للنساء والفتيات في حي الرازي )
حاالت عنف قائم على الجنس في  9اء صندوق األمم المتحدة للسكان دعمًا نفسيًا واجتماعيًا عامًا وإدارة حاالت وإحالة لـ وقدم شرك

 148تم تقديم دعم نفسي واجتماعي عام لـ كما حتى اآلن.  44المكان اآلمن للنساء والفتيات في الرازي، ما أوصل عدد المستفيدات إلى 
شارع النيل، وسيف الدولة، واإلذاعة من خالل  13مستفيدًا في جبرين، والميدان، وحلب الجديدة، واألشرفية، والمارتيني، والسريان، و

ي، من خالل عيادته حتى اآلن. وصل الهالل األحمر العربي السور  631ما أوصل عدد المستفيدين إلى مالفرق المتنقلة للشركاء، 
سعافات النفسية األولية في جبرين، وهنانو، والشهباء، وعفرين، والحمدانية، والسريان والسفيرة، اإلمستفيدًا مقدمًا لهم  737المتنقلة، إلى 

 .4,719ما أوصل إجمالي المستفيدين إلى 

 الثغرات والمعوقات:
 بغي أخذ عدة عوامل بعين االعتبار، مثل البنية التحتية المتضررة، وتوفر المرافق، من أجل تأسيس خدمات حماية ثابتة في شرق حلب، ين

 والتقدم المحرز في إزالة العبوات غير المنفجرة والحصول على األذونات الضرورية من السلطات المعنية.
 مراكز  الحكومة في الوصول إلى بعض لقد أثرت الهجمات المتفرقة بقذائف الهاون على الضواحي الغربية للمدينة التي تسيطر عليها

 المجتمع واألنشطة الميدانية المخطط لها خالل الفترة التي يغطيها التقرير.
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 واإلصحاحالمياه  

 االحتياجات:

  الخفسة، وعين البيضا، وباب النيرب، وسليمان الحلبي وتشرين( مصممة لتوفير المياه للناس الذين محطات ضخ حيوية ) 5هناك
ن من الوصول المنتظم إلى المياه يمو نسمة في غرب حلب ال يزالون محر  500,000يعيشون في مدينة حلب بأكملها. إال أن نحو 

بسبب األضرار التي وقعت على شبكات المياه  %40نتاج المياه من محطة ضخ سليمان الحلبي بنسبة إبسبب انخفاض الكفاءة في 
الرئيسية. وبسبب عدم انتظام الكهرباء المستمدة من الشبكة الرئيسية، فإن جميع هذه المحطات تعمل على مولدات احتياطية بكلفة 

 مرتفعة الستهالك الوقود.
 قع تو من المالحتياجات تطوير شبكات وأنظمة مياه الشرب والمحافظة عليها في شرق حلب.  كامل تقييمبمجلس المياه في حلب  قومي

أن تعالج االجتماعات المنتظمة مع أعضاء القطاع بعض قضايا المياه واإلصحاح والحصول على التزامات من الشركاء في العمل 
 زمة.اإلنساني بتقديم الموارد الال

 االستجابة:

  بالطاقة الداعمة )المولدات( وتزويدها بئر عميق  200استمرت اليونيسيف بتقديم الوقود لتشغيل جميع محطات ضخ المياه وألكثر من
نسمة عن طريق  300,000نسمة من شبكات المياه و 400,000نسمة ) 700,000والتي أسهمت بوصول المياه إلى أكثر من 

حلب. إضافة إلى ذلك، فإنها ساعدت حتى اآلن في المحافظة على خزانات المياه في مراكز إيواء النازحين الصهاريج( في مدينة 
)جبرين، وهنانو، والصاخور، والمرجة، والحمدانية( وتخطط لتركيب خزانات ذات سعات إضافية بعد عملية تقييم سريع لتغطية أحياء 

ظم لشبكات المياه في عدة مواقع )هنانو، والصالحين، وقاضي عسكر(. عالوة على حلب الشرقية الضعيفة، إضافة إلى اإلصالح المنت
 11,000شخص( من معدات النظافة التي قدمتها اليونيسيف وال يزال هناك  95,500سرة نازحة )أ 19,100ذلك، استفادت أكثر من 

اقع مختلفة على أساس األولوية فيما يتعلق مجموعة من األدوات قيد التوزيع من قبل المنظمات غير الحكومية المحلية في مو 
 باالحتياجات الفعلية على األرض. 

  بالتعاون مع الهالل األحمر العربي السوري بتوفير المياه من  منظمة األولوية الملحة استمرتاألولوية الملحة( من منظمة )توضيح
شخص، مع احتمال الوصول إلى أكثر  20,000اد منه متر مكعب يوميًا وبشكل استف 250خالل الصهاريج ألحياء األشرفية بسعة 

ليتر لمستودع الهالل األحمر لتركيبها على  500خزان بسعة  500  ً شخص خالل مدة ثالثة أشهر. كما أنها وفرت 40,000من 
 مرحاضًا.  90وحدة مسبقة الصنع مع  15وتركيب  أعلىمستوى 

  خزان مياه بسعات  1,000قطعة( إضافة إلى تقديم  40بـ مراحيض مسبقة الصنع )مع االلتزام  10بدعم من أوكسفام، يجري تركيب
أكثر من  سبقاً ممختلفة لزيادة طاقة تخزين المياه في المناطق المستهدفة التي يتوقع أن يحدث فيها تدفق كبير للنازحين. وقد قدمت 

مجموعة نظافة لسد  10,200متبقية، في حين تظل ملتزمة بتقديم مجموعة  1,800 الـ نظافة بينما يستمر توزيع مجموعة 1,692
 الثغرة الطارئة.

 الثغرات والمعوقات:

  تهم وتفعيل التزامهم على األرض. وهذا سيسهم بسرعة فيااإلصحاح تكثيف عمليات شراكالمياه و على الشركاء العاملين في مجال 
افق/خدمات اإلصحاح الموجودة والجديدة والمحافظة عليها وصيانتها )خصوصًا مرافق اإلصحاح وصيانتها المنتظمة إضافة تطوير مر 

إلى تشجيع النظافة وإصالح شبكات المياه والصرف الصحي( في المناطق التي يتركز فيها النازحون في سائر أنحاء حلب وبالتشاور 
المديريات المعنية والشركاء في العمل اإلنساني. في هذه العملية، سيترتب على الشركاء في مجال وموافقة مكتب المحافظ، و مع الوثيق 

 .تصميماإلصحاح تقديم الدعم على المدى القصير واألطول لخطط الحكومة التي ال تزال في مرحلة ال
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 الصحة

 االستجابة:

  في القطاع الصحي )وزارة الصحة، وزارة التعليم العالي، ووكاالت األمم المتحدة والمنظمات غير  15يتم تنسيق استجابة الشركاء الـ
الحكومية( للقيام بشكل مشترك بمعالجة الفجوات وتجنب ازدواجية العمل. ولهذه الغاية، تم عقد اجتماعين تنسيقيين خالل األسبوع 

 الماضي. 
  معالجة. 80,439نظمات غير حكومية شحنات من األدوية والمواد الطبية، التي يمكن أن تقدم ما يصل إلى م 6تلقت 
  فريقًا متنقاًل يقدمون الخدمات الطبية، بما في ذلك الرعاية الصحية العقلية، للنازحين في مراكز  12عيادات متنقلة و 7هناك ما مجمله

 اإليواء الجماعي وحي هنانو.
  مريضًا مساعدة طبية عينية، بما في ذلك أدوات حركية وأدوات أخرى. 57تلقى نحو 
  مريضًا من شرق حلب إلى مستشفى تابع لمنظمة غير حكومية لتقديم المساعدة الطبية، بما في ذلك اإلدارة  85تمت إحالة ما مجمله

 وير الشعاعي والتحاليل المخبرية.اإلسعافية، والعمليات الجراحية، والقبول في المستشفى، والعناية المشددة، والتص

  بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية المحلية والهالل األحمر العربي السوري، يتم تقديم خدمات الصحة اإلنجابية من خالل عيادة
فة في حلب، وحتى مواقع مختل 10متنقلة واحدة وأربعة فرق متنقلة للسكان المتأثرين. يتم تقديم خدمات الصحة اإلنجابية للنازحين في 

 ذكرًا من الخدمات ذات الصلة. 10,134إناث و 2,009اآلن استفادت 

 الثغرات والمعوقات:
  في حين تم تفعيل االستجابة في حاالت الطوارئ لتقديم خدمات الصحة األساسية في مراكز اإليواء الجماعي والمناطق التي بات من

مرافق للرعاية الصحية األولية التي يمكن أن تغطي منطقة شرق  7الصحي يساعد الممكن الوصول إليها في المدينة، فإن القطاع 
 حلب في عملية توزيع جغرافي منصفة.

 

 التغذية 

 الوضع:
  130طفاًل وامرأة حامل أو مرضعة من أجل اكتشاف حاالت سوء التغذية. من بين هؤالء، وجد أن  15,802تم إجراء مسح ألكثر من 

 أمًا تم تشخيصهم على أنهم يعانون من سوء تغذية معتدل. 250طفاًل إضافة إلى  411سوء تغذية حاد، في حين أن طفاًل يعانون من 

 االستجابة:
  طفاًل تحت سن الخامسة، وتلقت النساء الحوامل والمرضعات متممات  39,947تم تقديم دعم غذائي وقائي وعالجي ألكثر من

 ما يتعلق بسوء التغذية.غذائية، ومغذيات أصغرية، وتم فحصهن في
  تم نشر فرق تغذية متنقلة بدعم من اليونيسيف في مناطق في شرق مدينة حلب لتقديم خدمات التغذية المنقذة للحياة. الفرق المتنقلة

ك فريقان امزودة بجميع مواد التغذية الضرورية للنساء واألطفال، بما في ذلك مواد للمعالجة الوقائية والعالجية. إضافة إلى ذلك، هن
 متنقالن في مأوى جبرين الصناعي يقدمان المتممات الغذائية مثل البسكويت عالي الطاقة وبلمبي دوز.

  متطوعًا إلعدادهم  60تمت إقامة ورشتين تدريبيتين )إدارة المجتمعات المحلية لسوء التغذية الحاد وتغذية الرضع واألطفال الصغار( لـ
 متطوعون بعملهم ألداء مهامهم.للعمل في شرق حلب. وقد التحق ال

 .يتم تقديم خدمات التغذية المنتظمة، بما في ذلك الدعم الوقائي والعالجي، في هنانو، والشعار، والفردوس والمدينة القديمة 
 يكفي  ليقوم القطاع الفرعي للتغذية في حلب وبشكل منتظم بإعادة تعبئة مخزون الشركاء. في الوقت الراهن تتوفر مواد التغذية بشك

 شخص لمدة شهرين في مستودعات اليونيسيف ومستودعات الشركاء في العمل اإلنساني. 165,000لدعم 
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 التعليم  
 :االحتياجات

  ( عامًا، معظمهم خارج المدرسة منذ عامين أو ثالثة، بحاجة لدعم تعليمي 17-3طفل نازح بعمر المدرسة ) 24,500هناك ما يقدر بـ
مقصود وشرق حلب. ويبقى عدد األطفال بعمر المدرسة الذين تركوا شرق حلب إلى مناطق تسيطر عليها مجموعات في جبرين، والشيخ 

 مسلحة من غير الدولة غير واضح.
  مواد التعلم، والوثائق القانونية، بما في ذلك الشهادات التعليمية، بوصفها  تدميرلقد تم تحديد االفتقار إلى أماكن التعلم وفقدان و

 جات تعليمية حاسمة.احتيا
 االستجابة:

  ،الجمعية السورية للتنمية االجتماعية وجمعية التعليم ومكافحة األمية وغيرهما من المنظمات و بدعم من اليونيسيف أطلقت مديرية التربية
يتم القيام بزيارات طفاًل في األحياء الشرقية من مدينة حلب.  15,000غير الحكومية المحلية حملة العودة إلى التعلم، مستهدفة 

 شخصية، في حين ستتم إقامة أنشطة تواصل من أجل التنمية وأنشطة إعالمية طوال شهري كانون الثاني/يناير وشباط/فبراير.
  مدارس ابتدائية افتتحتها مديرية التربية في هنانو، والبيضاء،  5طفل ملتحقون بـ  4,000تراقب اليونيسيف التقدم الذي يحرزه نحو

، والصاخور، والُهلك. كما تتابع اليونيسيف مع )نماء(، والجمعية السورية للتنمية االجتماعية و )فؤادي( التقدم الذي يحرزه والميسر
 طفل مسجلون في برامج التعلم الذاتي في جبرين والسفيرة. 900

  مدرسة في شرق حلب. 20تأهيل غرفة صف مسبقة الصنع في جبرين والمدينة الصناعية، إضافة إلى  28تجري التحضيرات لتركيب 
  ،كانون  18إلى  14إلجراء تقييم احتياجات تعليمية من تخطط وزارة التربية/مديرية التربية، بدعم من اليونيسيف والقطاع التعليمي

 الثاني/يناير في شرق وغرب حلب.
  طفل وشاب من خالل التعليم  4,000التعليمي لنحو الدعم  مجتمعةقدمت مديرية تربية حلب واليونيسيف والمنظمات غير الحكومية

 مدرسًا على المنهاج ب. 120األساسي ومواد التعلم، والتعليم في الطفولة المبكرة، وأشكال التعليم البديلة وتدريب 

 الثغرات والمعوقات:
 ألطفال النازحين. ات التعليمية بسبب تدفق التقديم الخدممواقع النزوح، خصوصاً في منطقة جبرين، الطاقة االستيعابية الكافية  متلكال ت

ويعيق انعدام األمن االقتصادي االستجابة الفورية للتعليم، حيث إن األولوية بالنسبة لألسر تبقى الوصول إلى االحتياجات المنقذة 
 للحياة أواًل قبل التفكير بالتعليم.

 عيش أسرهم.  يعملون على كسبكون إعادة األطفال إلى المدارس تحديًا كبيرًا، حيث إن العديد منهم تس 
 ي، تيحتاج الشركاء عبر الحدود ألموال إضافية لتقديم المواد والخدمات ذات األولوية اآلتية: الدعم النفسي واالجتماعي، برامج التعلم الذا

برامج التعلم السريعة، تدريب المدرسين، مواد التدريس والتعلم والقرطاسية، الكتب المدرسية، وأماكن التعلم المؤقت الصفوف الترميمية، 
 أشهر(. 3)مع األثاث/المعدات الالزمة، ومرافق اإلصحاح والتدفئة لمدة 

 اإلنعاش المبكر  
 االحتياجات:

  حدى االحتياجات األكثر إلحاحًا في االستجابة إلى الظروف المعيشية الصعبة التي يعاني منها النازحون خالل إقامتهم في إتتمثل
على  اً لبسالطقس البارد واالفتقار إلى مصادر التدفئة، إضافة إلى تراكم األنقاض وغياب خدمات جمع النفايات يؤثر مراكز اإليواء. 

 تطلب تدخاًل فوريًا وشاماًل.يالمعيشية و الظروف 

 االستجابة:
  من االنقاض من مناطق الطريق الرئيسي في خان الوزير وساحة الجامع األموي في شرق  اً مكعب اً متر  275عاماًل  50جمع نحو

حطات الضخ، والساحات من األنقاض من م اً مكعب اً متر  3,425حلب، لتيسير الوصول إلى الشوارع الرئيسية. وتمت إزالة ما مجمله 
 الرئيسية، ومراكز اإليواء الجماعي ودوارات الطرق.
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  طنًا من النفايات الصلبة من هنانو، وجبرين وأوتوستراد جبرين المالكية لتيسير وصول السكان إلى  175لوا عاماًل ورح   40نحو جمع
 طنًا. 825هذه المناطق. منذ انطالق االستجابة، تمت إزالة نحو 

 مترًا من شبكة المياه في شرق حلب )الشعار، سيف الدولة، الزبدية، الصاخور ...(. 140صيانة على بعاماًل  30نحو  قام 
  نتاجية التي أقامها برنامج األمم المتحدة االنمائي والمشاريع الجارية إلعادة من النازحين إلى ورشات العمل اإل عامالً  115انضم نحو

ة ألسر مما سيسهم في تلبية االحتياجات األساسي ،ية األساسية. وهكذا، يتم توليد الدخل من توفير فرص العملتأهيل البنية التحت
 العمال.

 الثغرات والمعوقات:
  أهيل ت تدعم عودة النازحين إلى منازلهم. ويعد تقديم الخدمات األساسية، وإعادةتدخالت تصميم ثمة حاجة إلجراء تقييم كامل لتطوير

 البنية التحتية ودعم سبل العيش المنقطعة الدعامات الرئيسية التي ينبغي للتدخالت المستقبلية أن تأخذها بعين االعتبار.

 

 خلفية عن األزمةحول 

ُأصيب و  مصرعهمأكثر من ربع مليون سوري لقي ، 2011 /آذارفي العالم اليوم. منذ مارس تعقيدًا وتغيراً أشد األزمات اإلنسانية  أحدهي  ةسورياألزمة في  
، البالد مليون شخص نازحين داخل 6.3 أصبحسوري لمغادرة البالد، و ال نصف الشعب. واضطر ، بحسب التقارير الواردةبجروحأكثر من مليون شخص 

 مما يجعل سوريا أكبر أزمة نزوح في العالم.

 .المساعدة اإلنسانيةإلى  حاجةبماليين طفل،  6مليون شخص، من بينهم  13.5ما يقدر بنحو يوجد ، 2016في عام 

 

 لمزيد من المعلومات، يرجى االتصال ب:
 trives@un.org، ة، رئيس مكتب أوتشا سوريسيباستيان تريف

 www.unocha.org/syria  www.reliefweb.intلمزيد من المعلومات، يرجى زيارة 

 


