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  المبادئ على ةوالقائم ةعلاالف ةاإلنسانينشاطات ال وتنسيق على حشد )أوتشا( اإلنسانية الشؤون لتنسيق المتحدةم  األ مكتب يعمل

  ودولية وطنية جهات مع بالشراكة

 ينقذ األرواح قينستال
 

 حلبالجمهورية العربية السورية: 
  1 رقم الحالة تقرير

 (ولكانون ال بر/مسدي 1 إصدار)

 ويغطيديسمبر/كانون األول  1صدر التقرير في . العمل اإلنسانيبالتعاون مع الشركاء في المتحدة لتنسيق الشؤون االنسانية )أوتشا(  مممكتب األ قبل من التقرير هذا ادعدإ  تم 
 .ديسمبر/كانون األول 3في  المقبل التقرير يصدرمن المتوقع أن و . نوفمبر/تشرين الثاني 30إلى  24من  الفترة

 
 الحداث أهم

 مدينة حلب  داخلشخص  31,500 نحوما يقدر ب نزوحإلى  ، مما أدىنوفمبر/تشرين الثاني 24ير منذ ثك كثفت العمال العدائيةت
 مزيد من التدهور في الوضع اإلنساني في الحياء المحاصرة المتبقية.كما أدى إلى 

 بما في ذلك محطة مياه سليمان الحلبي. شرق حلبتحتية مدنية في  ىاستعادت الحكومة السورية السيطرة على عدة أحياء وبن ،
 .مستمرةالمياه في محطات  كهرباءال معداتإعادة تأهيل أن  ذكرت وسائل االعالم السورية

 وقت الفي و ، السوريةلحكومة لخاضعة لسيطرة ااالمناطق إلى  نزاعخط ال واعبر ذين ظهرت تقارير عن احتجاز بعض النازحين ال
إلى  عبورالبينما كانوا يحاولون  نوفمبر/تشرين الثاني 30جراء القصف في  مدنيا   45 نفسه، أشارت التقارير الواردة إلى مقتل

 غرب حلب.
  على  هيالوصول إليها، و  هااإلنسانية استجابة شاملة الحتياجات النازحين الجدد في جميع المناطق التي يمكن منظماتالتنفذ

 .فرصة لدخولهامنح ما ت  عند المحاصرة استعداد لمساعدة المدنيين في شرق حلب
 وقت في ال ات الفاعلة اإلنسانيةمنظملاقلق مصدر لهي أكبر مة مساحة المأوى ءوعدم مالعدم كفاية تعتبر فصل الشتاء،  ءمع بد

إلى ، و والجاهزةالوجبات الساخنة ال سيما و  ،مزيد من توزيع المواد الغذائيةإلى  قد لوحظت الحاجةفذلك، إلى  . وباإلضافةالحالي
 الحماية.لمخاوف الصحية، خاصة بين الطفال، وزيادة متطلبات ل تصديال

 تلزماتسالمياه والصرف الصحي، وخاصة توفير وحدات المياه والصرف الصحي، وم في مجال خدمات إضافيةإلى  هناك حاجة ماسة 
 فصل الشتاء في مناطق استقبال النازحين.

   23في الفترة من ح و جر ب 279 أ صيبو  مصرعهمأطفال(  9نساء و 9)من بينهم  شخصا   26 لقيلوزارة الصحة السورية،  وفقا 
 غرب حلب. الذي استهدفلقصف العشوائي لنتيجة نوفمبر/تشرين الثاني  29إلى 

  المستشفيات لتلقي العالج.إلى  مريض 200ال يقل عن ما حيل الذين فروا، أ   بين الشخاصمن 
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 لوضعا عن ةعام لمحة
 

باشا البستان و الشيخ نجار و جبل بدرو و  واإلنذاراتشرق حلب )أي مساكن هنانو  فياألحياء الشمالية على  تهاسيطر القوات الحكومية  تاستعاد
ما  نزوح ، مما أدى إلىنوفمبر/تشرين الثاني 30 إلى 24 خالل الفترة من( كل  واله   والباسلالشيخ فارس و الشيخ خضر والصاخور والحيدرية و 

 أماكن متعددة:إلى  شخص 31,500 نحويقدر ب
 الحكومة السوريةسيطرة ل خضعتوهي جبرين في الجزء الشرقي من حلب، إلى فرد  18,000حوالي  نزح. 
 وتسيطر عليها أغلبية كردية.وهي منطقة تسكنها الشيخ مقصود، إلى  فرد 8,500نحو  نزح 
 المحاصرة. حلب فرد داخل شرق  5,000نحو  نزح 

 
يلة القلة خالل األيام يقوات الحكومالعادتها التي استفي المناطق يعيشون شخص  40,000و 30,000 كان ما بينالمتحدة،  مملتقديرات األ وفقا  

 29ي فالذي استعادت الحكومة السيطرة عليه مؤخرا  حي مساكن هنانو إلى  المتحدة ممألتابعة لبعثة ذهبت الماضية في شمال شرق حلب. 
 منطقة خالية من المدنيين.ال ووجدت نوفمبر/تشرين الثاني

 
األجزاء إلى  شرق حلبمن شخص  18,000 قرب منحي الشيخ مقصود. وفي الوقت نفسه، فر ما يإلى  شخص 8,500يقدر بنحو فر ما 

مع  ون المجاور، والباق محلج القطنفي  ينآخر  3,000ويقيم ، لإليواء الجماعيجبرين  مركزفي منهم شخص  8,000ويقيم الغربية من المدينة. 
 .عائالتهمأفراد 

 
في و حى. سقوط قتلى وجر إلى  ق نار، مما أدىطالإل يتعرضون غرب حلب إلى  عبورالظهرت تقارير تفيد بأن بعض األشخاص الذين يحاولون 

يقال أن في شرق حلب. و  القبةحي جب  الذي استهدفالقصف جراء  شخصا   45وفاة عن ت مصادر محلية أبلغ، نوفمبر/تشرين الثاني 30
 وجودإلى  قارير. وتشير التالسورية الحكومةاألراضي التي تسيطر عليها إلى  حي الشعار في محاولة للعبورإلى  في طريقهم كانواهؤالء الناس 

عن  تد أسفر الغارات الجوية قأن ل يعندما ق نوفمبر/تشرين الثاني 29واقعة أخرى في  كما تم اإلبالغ عنبين القتلى.  طفال   15امرأة و  15
 ةواإلصاب موتخطر اللهم ضعر ي ، فإن السير على األقداملديهم وسائل نقل تمدنيين ليسال وحيث أنحي باب النيرب. في  شخصا   25مقتل 
 .القصف العشوائي والغارات الجويةاستمر طالما 
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درت و وثائقهم ص نأفي حين ذكر بعض النازحين اآلخرين ، تماسخطوط العبور  أثناءقلوا تقارير تفيد بأن بعض الرجال والفتيان قد اعت   وردت

رق شمنع المدنيين من مغادرة  حاولت الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة أنو  ،الحكومة السوريةالمناطق الخاضعة لسيطرة إلى  العبور فور
 .حلب

 
مراكز في  نهمتسكي هم، ومن ثمجبرين لفحصإلى  بحافالت السورية الحكومةالمناطق التي تسيطر عليها إلى  خلوادالذين وتم نقل األشخاص 

ي غرب الذين يعيشون ف مومعارفه تهم(، أو مع أفراد عائالالمحلجللقطن ) معملللنازحين في مؤقت  مركز إيواءالموجودة من قبل، وهو  اإليواء
 حلب.

 
الستيعابية اطاقتها ممتلئة وبلغت اآلن أصبحت وحدات ال ن هذهولك ،في جبرين هاد تأهيليعالتي أ   اإليواءنازح في وحدات  8,000ويقيم حوالي 

ضافية. إلالنازحة االموقع الستيعاب العائالت إلى  رسال خيامإل السورية الحكومةموافقة  للحصول على المتحدة حاليا   ممالقصوى. وتسعى األ
الستخدام ل يئا  بعدهفي جبرين للنازحين، ولكن الموقع ليس م محلج القطن السوريةة يالحكومالسلطات  قدمت، نوفمبر/تشرين الثاني 29من  اعتبارا  و 

 وبمجردبعد هطول أمطار غزيرة.  3,000 نحوما يقدر ب يضم حاليا  ولكنه نازح،  10,000 يأوي نحوفي البداية  محلج القطنكان  ركز إيواء.كم
. همأو أقارب تهمعائالأفراد . ويقيم كل النازحين اآلخرين مع شخص 15,000على استيعاب  ا  در اق محلج القطنسيصبح بشكل صحيح،  هز يجهت

بمثابة  ي يصبحكمخيم لك هأو إعدادفاصلة حواجز  إقامةفصل الشتاء، وتنظيفه و  إعداده لمواجهةإلى  بحاجة ماسة محلج القطنفإن ومع ذلك، 
. شأنذا الهبمناقشات جارية مع السلطات هناك و  ،القطن محلجالمتحدة نصب الخيام داخل  مماستجابة سريعة، تقترح األكمالئم. و  مركز إيواء

 في جبرينستقرار المستعدين ل ألنهم لم يكونواالموقع  إلى وصلت حديثا  كانت قد أسر مغادرة ن ع تقارير ظهرت ،نوفمبر/تشرين الثاني 30في و 
 هااستعادتمت التي تحد األحياء أهنانو )إلى  الوافدين الجدد توجيه ةعادبإ محافظ حلب تعليماتهفقد أصدر . وبالتالي، في ظل الظروف الحالية

 ./كانون األولديسمبر 1من  ( اعتبارا  مؤخرا  
 
إلمدادات ر المواد غير الغذائية وايتوفبالمتحدة  مماألالذين تدعمهم الشركاء المحليين و الهالل األحمر العربي السوري  هذه األثناء، يقومفي و 
مراكز  لجميع النازحين في، ياألغذية العالمشريك محلي لبرنامج  ديرهدوز والوجبات الساخنة من خالل مطبخ جماعي ي بالمبيية، مثل و غذتال

حصل ياالحتياجات الطبية للوافدين الجدد. على سبيل المثال،  تلبيةالجماعية. وعالوة على ذلك، تم إرسال عيادات متنقلة وفرق طبية ل اإليواء
النظافة مجموعة من مستلزمات  125,000تم توزيع ذلك، إلى  وجبات ساخنة. وباإلضافة على محلج القطنفي جبرين و  شخاصاأل جميع

 .الخامسةطفل دون سن  1,400 نحولي وقائي و غذتعالج توفير مالبس شتوية حتى اآلن، و  ةمجموع 11,000ذلك، وإلى  وماالصحية 
 

شقة  1,070مشروع من  /آبأغسطسو  تموزيوليو/ ي في شهر  وانزح 32,000حوالي إلى من شرق حلب  ا  ديجد ا  نازح 18,000 انضموقد 
 ومشروعحلب الجديدة و ضاحية األسد و  منيانمن  2016 نوفمبر/تشرين الثانيفي  وانزحشخص  24,000في غرب حلب، والريادة ومجمع 
 77,000 نحوما يقدر ب شخص، يقيم 400,000 بنحو إجمالي عدد النازحين في غرب حلب اآلن يقدرفي غرب حلب. و  الحمداينةو  ةشق 3,000

 جماعية.راكز إيواء غير مكتملة أو م منهم في مبان  
 
جماعية مختلفة.  كز إيواءامر أربعة  حاليا   مفهيستضت ا  نازح 8,500الشيخ مقصود، سجل فرع الهالل األحمر العربي السوري المحلي حي في و 

ير الغذائية. غالمواد جميع النازحين الجدد، بما في ذلك الحصص الغذائية و على  اتمساعدأيضا  بتوزيع الالهالل األحمر العربي السوري  ويقوم
حي لى إ وافر ن الذين و النازحخضع ، وبحسب ما وردالوجبات الساخنة وخدمات الحماية.  وفيرمن خالل ت ى قو استجابة أإلى  هناك حاجةلكن و 

 .على حد سواء الحكومة السوريةمن قبل السلطات الكردية و  جدا   ةعمليات فرز دقيقلالشيخ مقصود 
 

 على االستجابة ةاإلنساني منظماتقدرة ال أصبحتحيث  ،شرق حلبنازح الذين نزحوا داخل  3,000إلى  ت ذكرأي مساعدة لم يتيسر تقديم 
إنسانية. إمدادات دون من أشهر  5بعد ما يقرب من  تقريبا   شرق حلبالموارد داخل ، وقد نضبت وصولالقدرة على البسبب عدم  ة للغايةمحدود

ال ، ورالصاخحي  على السورية الحكومةعقب سيطرة و . اتالحد األدنى من القدر منها بعدد قليل فقط  ويعملالمرافق الطبية تم إغالق معظم 
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ت وقود سياراإلى أن  شرق حلبمصادر داخل وتشير . ةالصدمحاالت عالج  على قدرة محدودة جدا   لديهمستشفى واحد فقط يتبقى سوى 
 400المرافق الطبية على عربات الخضار. وقد حدد شركاء منظمة الصحة العالمية إلى  بعض الجرحىيتم نقل النفاد، و يوشك على اإلسعاف 
 تتطلب اإلجالء الطبي العاجل. شرق حلبحالة في 

 
 شرينشرق وغرب ووسط حلب وت محطاتإلى المياه  التي تضخالمياه، سليمان الحلبي لضخ أصبحت محطة ، نوفمبر/تشرين الثاني 28 في

نفت العمليات ؤ واست سليمةضخ المحطة في المعدات الضرورية  ال تزالولية، األلتقارير ا بحسبو . السورية الحكومةسيطرة ل خاضعة، الفرعية
. وبعض األحياء في شرق المدينة مليون شخص في غرب حلب 1.2ما يقرب من  اليونيسف، ويستفيد منهامنظمة الذي قدمته  الوقودبالعادية 
 .شرق حلب ةتغذيلالكهرباء بمحطة ضخ باب النيرب وتعمل 

 
الذي استهدف القصف العشوائي  راءح جو جر ب 279 أ صيبو مصرعهم وا قلد أطفال( ق 9نساء و 9)من بينهم  شخصا   26 أن الصحة وزارةذكرت 

 .نوفمبر/تشرين الثاني 29ى إل 23في الفترة من  غرب حلب
 

 االستجابة اإلنسانية
 

حركة الصليب األحمر / الهالل األحمر( و الوطنية، و  الدولية المتحدة، والمنظمات غير الحكومية ممالشركاء في المجال اإلنساني )األيواصل 
التي يتم ، تجابةتركز االسالقتال العنيف في الجزء الشمالي من شرق حلب. و بسبب المتزايدة التي تم تحديدها حتياجات النازحين االستجابة ال

 .ممكنا  وصول حيثما يكون الاالحتياجات  كافةة تلبيالمتحدة في حلب، على  ممألا كزمن خالل القطاعات ومر  هاقينست
 

، قررت الثاني نوفمبر/تشرين المتحدة في مطلع ممنقل الموظفين الوطنيين والدوليين غير األساسيين بسبب هجوم مباشر على مكتب األ عقب
حلب في إلى ن و ن المعنيو الموظفسيعود حلب لزيادة قدرة الفريق على االستجابة لالحتياجات المتنامية. و  في الموظفين نشرالمتحدة إعادة  مماأل
 .سوريةفي منسق الشؤون اإلنسانية  بقيادةجنب مع فريق مشترك بين الوكاالت إلى  ، جنبا  ديسمبر/كانون األول 1
 

لب وتحديد أي ثغرات في غرب ح ا  حديثين نازحجبرين لتقييم احتياجات الإلى بعثة مشتركة بين الوكاالت  ت، سافر نوفمبر/تشرين الثاني 29 وفي
اني ومدى هنانو لتقييم حالة المبإلى كاالت بعثة مشتركة بين الو  ت، سافر نوفمبر/تشرين الثاني 30في اليوم التالي، و في جهود االستجابة الحالية. 

 مالءمتها كمأوى للنازحين.
 
مع الهالل األحمر العربي السوري والمنظمات غير الحكومية المحلية لتقديم المساعدة اإلنسانية للنازحين.  السورية الحكومةفي غرب حلب، تعمل و 

محلية الالهالل األحمر العربي السوري والمنظمات غير الحكومية و عن كثب مع مكتب المحافظ عمله المتحدة في حلب  ممفريق األوينسق 
 الشريكة.

 
صص جميع النازحين الجدد، بما في ذلك الحعلى فرع الهالل األحمر العربي السوري المحلي بتوزيع المساعدات يقوم الشيخ مقصود، حي في و 

 غير الغذائية.المواد الغذائية و 
 

 المجتمع اتحماية وخدمال 
 

 الرئيسية رقامال 
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  أن األطفال  إلى( محلج القطن) المحلجحماية في جبرين و الالشركاء في مجال  أجراه أحدث تقييم ميداني  الواردة فيتشير التقديرات
 اإلناث.من من مجموع السكان  المئةفي  70 أنمن النازحين، و  المئةفي  60و 50يشكلون مابين 

 
 واالستجابةاالحتياجات 

 
  (. تعاني منها من األسر المئةفي  25 إلى أن التقديرات األوليةتشير النازحين ) بينعلى نطاق واسع منتشرة وثائق المدنية القضايا

ونية بتقييم االحتياجات وتقديم المساعدة القاناألمم المتحدة السامية لشؤون الالجئين شركاء مفوضية يقوم اثنان من ، شأنفي هذا الو 
 وثائق الهوية الشخصية(.و الزواج المواليد و الوثائق المدنية )بما في ذلك تسجيل المتعلقة بفي جبرين لمعالجة المسائل 

 ة.المفوضي اءكر شأحد الموقع من قبل  في أسرهمشمل العديد من األطفال مع  تم جمع. تحديا  يشكل االنفصال األسري  ال يزال 
  مرتفع هناك طلب( على خدمات الدعم النفسي واالجتماعيPSSنشر اثن .)م الدعأنشطة  قديمتلفرق بعض الن من شركاء المفوضية ا

 طفل. 300. كما تم تنظيم أنشطة ترفيهية لطفال   92امرأة و 50لالنفسي واالجتماعي 
  لنفسية على الرفاهية ا ا  كبير  تأثيرا  تدهور الظروف المعيشية ونقص أو عدم كفاية فرص الحصول على الخدمات األساسية يؤثر

لوقت اأهم الشواغل المتعلقة بحماية الطفل في  أنحماية الطفل في مجال واالجتماعية للنساء واألطفال. وقد حددت الجهات الفاعلة 
قدان األسري، وف نفصالاالو دور الكبار، االضطرار للقيام بخصوصية، و  وأعدم وجود مساحة و دية، انقطاع األنشطة العاالحالي هي 

عن أنشطة المشروع. حتى اآلن، وصل  فضال   ،النازحينعلى حوال الجوية بشكل كبير يؤثر سوء األو . المحتملالتعليم واإلهمال 
التوعية بالمخاطر.  لتقديمبالغ  300طفل و 500 إلىالدعم النفسي واالجتماعي و  لتقديمطفل  2,000لى ما مجموعه إشركاء اليونيسف 

دعم إلى  حاجةب على أنهم طفال   50ما يقرب من وتحديد أطفال من قبل فرق حماية الطفل؛  لديهاأسرة  2,000تم تقييم ما يقرب من 
الرعاية الطارئة  قدموا( و UASC)عن ذويهم غير مصحوبين ومنفصلين  طفال   53إضافي. وعالوة على ذلك، حدد شركاء اليونيسف 

لخدمات الطبية والقانونية واإلغاثة. إلى الجهات المسؤولة عن تقديم ا وإحالتهم ذوي إعاقة طفال   40 حديدتم ت كماداخل المجتمع. 
ة مخاطر الحماية المتعلقشدة  إزاءاك مخاوف هؤالء األطفال. هنلة االحتياجات األخرى بيلبغرض ت شاملتقييم اآلن إجراء ويجري 

عض النازحين نقل ب الحكومة السورية تألنشطة عسكرية كبيرة، في حالة ما إذا قرر  بالسكان النازحين في المواقع التي تعرضت مؤخرا  
 اآلونة األخيرة.في التي شهدت صراعات ا من المناطق موغيره ومجمع الريادة ةشق 1070مشروع إلى  شرق حلبالقادمين من 

 ية لمفوضأربع قاعات  خصيصعدم وجود أماكن مخصصة متاحة. تم تإلى  محدودة ويرجع ذلك جزئيا  الحماية خدمات وأنشطة  كانت
 ها.داخلبالدعم النفسي واالجتماعي اآلن االضطالع بأنشطة ، ويمكنهم واليونيسف والشركاءاألمم المتحدة السامية لشؤون الالجئين 

 ن األطفال. يبعلى نطاق واسع السلوك العدواني انتشار ثنين من شركاء المفوضية ال التابعةالدعم النفسي واالجتماعي فرق  تالحظ
 ، وكذلك أنشطة التوعية في األيام المقبلة.الدعم النفسي واالجتماعياألنشطة الترفيهية و ومن المخطط له توسيع نطاق 

  ماية صرف صحي( تشكل مخاطر ح وأوجد مرافق مياه ت الالتحتية للموقع )اإلضاءة سيئة و لموقع وعدم كفاية البنية لعدم وجود إدارة
 في المساء. إضافية، وخصوصا  

 
 الثغرات والقيود

 
   دين الجدد.فاو المغادرين وال بسببلكثرة تغير عدد السكان  صعوبة مساعدة الحاالت الفردية نظرا 
  مخصصة.المساحة إضافية للخدمات إلى ال تزال هناك حاجة 
  األجهزة المساعدة.بي اإلعاقة، وخاصة و دعم األطفال والبالغين ذعلى القدرة المحدودة 
  عن ذويهممنفصلين المصحوبين و الغير طفال توفير الرعاية المؤقتة لألعلى القدرة المحدودة.  
  )األوسع نطاقا . حماية الطفلاحتياجات  الالزمة لتلبيةمحدودية الموارد البشرية )المهنية 

 
 تنسيقال
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  20,000ل ستجابةوضع خطة قطاعية فرعية لالو ، 2016 نوفمبر/تشرين الثاني 29حماية الطفل في المعني باجتمع فريق العمل 
 سبوعين المقبلين.األغضون طفل في 

 

 الصحة 
 

 االحتياجات واالستجابة
 

 منظمة الصحة العالمية  ومقت ،قطاعوصفها الوكالة الرائدة في هذا الب(WHO)  ق مع الفرق الطبية ينسبالتحلب من خالل مركزها في
والمنظمات غير الحكومية الوطنية بشأن أفضل  وزارة الصحة والهالل األحمر العربي السوري التابعة ل متجولةخدمات الالالمتنقلة و 

مؤقتة المالجئ المنطقة جبرين و و  شقة 1070الصحي مشروع االحتياجات الطبية على أرض الواقع. زارت فرق القطاع  تلبيةالسبل ل
 رض.األخرى إلجراء عمليات تقييم االحتياجات على األ

 رضى. ثالثة معاجل لالمستشفيات العامة، بما في ذلك إجالء إلى  أجرى الهالل األحمر العربي السوري اإلجالء الطبي لسبع حاالت
 مزيد منالظهرت تقارير تفيد بأن و . أيضا   مستشفيات عامة في غرب حلب إلىالء ثالث حاالت إضافية بإجوزارة الصحة وقامت 

 مواقع في غرب حلب.إلى  من قبل الهالل األحمر العربي السوري  ؤهمتم اجالقد المصابين والقتلى 
  لتطعيم والتغذية امراقبة وفرق الفرق الطبية المتنقلة والخدمات المتجولة التابعة لوزارة الصحة والهالل األحمر العربي السوري بدأ عمل

فرق قوم تو اإلسعافات األولية.  أطقمالفرق الطبية المتنقلة و  اثنين منحلب في . وقد أوفد الهالل األحمر العربي السوري المتنقلة
 الفرز لتحديد األولويات.بلهالل األحمر العربي السوري التابعة ل االسعافات األولية

  غير  ةممنظ ، وهياإلحسان جمعية الخدمات الصحية للنازحين من خالل منظمة الصحة العالميةالتي تدعمها العيادات المتنقلة توفر
( تدعمها منظمة PHCرعاية صحية أولية )مرفق  15يستعد ذلك، إلى  باإلضافةو . لمنظمة الصحة العالمية شريكة ةوطني حكومية

ز الرعاية مراك سوف تقدمتديرها أربع منظمات غير حكومية وطنية لتلبية االحتياجات الصحية للنازحين الجدد. و الصحة العالمية 
 ت ألنواع أخرى من التدخالتحاالالفحوصات المخبرية وخدمات األشعة السينية واألدوية واإلو الصحية األولية االستشارات الطبية 

منقذة الاألدوية لهالل األحمر العربي السوري، أعدت منظمة الصحة العالمية شحنة من الرئيسي لمقر الطلب  وبناء  علىالطبية. 
 حلب.في االستجابة  بغرض دعمللحياة والمديمة 

 برين لالستجابة لالحتياجات الصحية للنازحين في منطقة جالمتنقلة التي تدعمها اليونيسف  يتم تخصيص اثنين من الفرق الصحية
حية كز الرعاية الصامر  يعمل أحداإلحسان وجمعية الهالل األحمر الفلسطيني. و جمعية من خالل  ةمؤقتالمن مالجئ النازحين  اوغيره
زحين على استعداد لدعم الناجيد وهو بشكل طب أطفال وعيادة رعاية األمومة، عيادة ن لذي يتكون م، االتي تدعمها اليونيسف األولية

جمعية و  اإلحسانجمعية  ، وهم، بالتنسيق مع شركائها المحليينوتدعم اليونيسفاإلحسان.  جمعية من خالل المشاطيةفي منطقة 
مركز رعاية صحية أولية ثابت وأربعة فرق متنقلة في  11جمعية تنظيم األسرة السورية وجمعية الهالل األحمر الفلسطيني، و  التآلف

 المدينة وريف حلب.
 شرق ي دعم النازحين فييعمل و عيادة رعاية أمومة رعاية أطفال و  ةعيادويتألف من مركز رعاية صحية أولية تدعمه اليونيسف  ال يزال

 يأوالمختبرات واألشعة والتدخل المنقذ للحياة ) ةبلو طاألدوية المو  ة الطبيةالخدمات الصحية والمشور ويقدم . المشاطيةمنطقة ب حلب
 .( شهريا  CBA) امرأة في سن اإلنجاب 1,300طفل و 1,000المستفيدون هم و ( وكذلك التثقيف الصحي. ىستشفتلقي العالج بالم

  مركز رعاية صحية أولية ثابت وأربعة فرق متنقلة في المدينة وريف حلب على أهبة االستعداد لتلبية االحتياجات  11تدعم اليونيسف
عة وتوفير األدوية والمختبرات واألش الطبية . وتشمل الخدمات الصحية المقدمة المشوراتين داخليا  نازحالوالنساء الصحية لألطفال 

 (، وكذلك التثقيف الصحي.تلقي العالج بالمستشفىأي للحياة ) المنقذة توالتدخال
  جمعية تنظيم األسرة السورية، النازحين من شرق حلب، شريكه المحلي ، بالتعاون مع سوريةاألمم المتحدة للسكان في صندوق يدعم

وفر الخدمات الصحية، بما في ذلك خدمات الصحة اإلنجابية والدعم النفسي واالجتماعي للسكان المتضررين، مع التركيز بشكل وي
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ة إضافية وحدة صحية متنقل أيضا  خاص على النساء والفتيات واألطفال من خالل اثنين من الفرق الطبية المتنقلة. ويدعم الصندوق 
 لنازحين.ل السوري توفر الخدمات الصحية واألدويةلهالل األحمر العربي تابعة ل

  صحية خدمات الرعاية ال سوريةاألمم المتحدة السامية لشؤون الالجئين في مفوضية تقدم ، جمعية التآلفمن خالل شريكها الوطني و
 الشاملة العزيزيةذلك، تدعم المفوضية عيادة إلى  باإلضافةو جامعة. الومهاجع  الشاملة ةاألولية في مركزين صحيين، عيادة األكرمي

. حديثا   ينزحانة االحتياجات الصحية للتلبيجميع المرافق الصحية على أهبة االستعداد لو التي يديرها الهالل األحمر العربي السوري. 
األدوية خدمات الرعاية الصحية األولية و تقدم  -صالح الدين و  الجابريةو مارتيني والنماء  - يةمراكز المجتمعالالنقاط الطبية في  كما أن

 االحتياجات الخاصة.اإلعاقة وذوي ذوي  شخاصبيد، األ يدأ ،من خالل شريكها المحلي وتدعم المفوضية .األساسية للنازحين
 ثابتة إضافيةأولية  صحية فر للنازحين ثالثة مراكز رعايةاتو ت. 
  خدمة األطفال الوحيد في حلب لالمجاني جناح األطفال  في خفيفةتأهيل أعمال ب، بالتنسيق مع مستشفى جامعة حلب، اليونيسفتقوم

 النازحين والمجتمع المضيف.
  نوفمبر/تشرين  29ي . بدأت الحملة فحملة تحصين لمدة ثالثة أيام بين النازحين حديثا   ،وثيق مع وزارة الصحةالتنسيق الب، اليونيسفتنفذ

 .ين حديثا  نازحال والنساء وتستهدف األطفال الثاني
 مشتركة بين الوكاالت  لوازم اتمجموعوخمس  ،قبالةلوازم  ةمجموع 50واإلسهال، لوازم للشركاء خمس مجموعات  اليونيسف منحت

 ( لالستخدام الفوري.IEHK) لحاالت الطوارئ المتعلقة بالصحة
 

 الثغرات والقيود
 

  إلى  لما يصلالستجابة الفورية اامدادات كافية لدعم  مالصحة لديه أي ثغرات: منظمة الصحة العالمية والشركاء في مجالال توجد
ي تال الفرق المتنقلةو من خالل مراكز الرعاية الصحية األولية الثابتة  نازح 200,000 استجابة منتصف المدة لحوالينازح و  80,000

 والتدخالت المنقذة للحياة في المستشفيات التي تدعمها. تدعمها
 
 تنسيقال
 

  وزارة الصحة / الهالل األحمر العربي السوري والفرق ل متجولة التابعةخدمات الالوثيق مع اللتنسيق ايواصل شركاء القطاع الصحي 
 لتدفق النازحين. االستجابةأفضل سبل تحديد الطبية المتنقلة والمنظمات غير الحكومية الوطنية ل

 

 غذائيالمن ال 
 

 االحتياجات واالستجابة
 

 الخبز لجميع األسر النازحة في جبرين.برنامج األغذية العالمي  يقدم 
  جبات الطعام من أجل تقديم و  ةمختلفمستلزمات بالمطبخ العام في جبرين  للصليب األحمربرنامج األغذية العالمي واللجنة الدولية يدعم

 للنازحين المسجلين.
 

 الثغرات والقيود
 

  شخص لمدة شهر واحد.  119,500غذائية متاحة لتغطية  ةحص 23,900برنامج األغذية العالمي جد لدى يو أي ثغرات: ال توجد
 إذا لزم األمر. ،من حمص إمدادات إضافيةل ارسإيمكن و 
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 التنسيق

 
 قادر علىطاع القفإن تنسيق على مستوى المركز دون الوطني. وبالتالي مسؤولي اله نظام ديقطاع على المستوى الوطني، ولينشط ال 

 عقد اجتماعات )بما في ذلك المناقشات الثنائية(، حسب الضرورة.
 
 تغذيةال
 

 االحتياجات واالستجابة
 

  ت النتائج كما يلي:كان، و ةعينات عشوائي تخذموقع جبرين للنازحين. وأ   فيأجرت اليونيسف تقييم تغذية سريع 
 

o تصف قياس محيط منتقييم  طريقن عسوء التغذية ب للتأكد من عدم إصابتهم حصهمدون سن الخامسة تم فطفال   217 بين من
سوء لالنسبة اإلجمالية أن  . وهذا يعنيوخيممعتدل وتسع حاالت سوء تغذية حاد حاد حالة سوء تغذية  15، تم تحديد العضد

 .تقريبا   ٪11تبلغ ( GAM) الشامل التغذية الحاد
o  ف منتصمن خالل تقييم مقياس محيط بسوء التغذية  نللتأكد من عدم إصابته نتم فحصه ةحامل ومرضع امرأة  67من بين

 .٪16.4تبلغ  نسبةالأن  من سوء التغذية الحاد المعتدل. وهذا يعني يعانتحالة  11العضد، تم تحديد 
  على النحو التالي:الفوري  اليونيسفكان تدخل 
o  معالجة سوء التغذية الحاد والشديد على مستوى المجتمع المحلي(CMAM )ويةالفماإلماهة ل يلاحوم (ORSS) :اليونيسف  دشنست

جاهزة لالستخدام د وقائية موا( وتوزيع PLWsالمرضعات )الحوامل و والنساء  دون سن الخامسةباب لفحص األطفال إلى  بابمن حملة 
نوفمبر/تشرين  30إلى  24خالل الفترة من مراكز العالج. سوء التغذية الحاد المعتدل إلى و  سوء التغذية الحاد الوخيم إحالة حاالتو 

غذيه المدعمه األالبسكويت عالي الطاقة و  ميقدوت، ةحامل ومرضعمرأة ا 157و دون سن الخامسة طفال   553تم فحص  ،الثاني
 .األطفال دون سن الخامسةمن  ا  مستفيد 1,404 إلى ةبالمغذيات الدقيق

o  العيادات الخارجية(: سوف يكون هناك واحد لكل موقع على برنامج العالج في ي )برنامج التغذية التكميلي / و عالج التغذالمراكز
سوء التغذية الحاد إصابة بحالة  34بدأت  ،نوفمبر/تشرين الثاني 30إلى  24من خالل الفترة الفرق المتنقلة. من حتى لو كان  ،األقل

سوء التغذية الحاد حالة إصابة ب 45بدأت و لمناسب. حصل على العالج ات سوء التغذية الحاد الوخيمب ة إصابةحال 16و المعتدل
 حصل على العالج المناسب.تالنساء الحوامل والمرضعات  بين المعتدل

o  تغذية سيقدم داعمو( الرضع وصغار األطفالIYCF )160إلى  األطفال الصغار. وتم الوصولالرضع و  تغذية لحو  برامج تثقيفية 
 فردية خالل األيام الثالثة الماضية.طبية مشورات لتقديم  في سن اإلنجابامرأة 

 
 الثغرات والقيود

 
 من حمص. إمدادات رسال إذلك، يمكن إلى  شخص. وباإلضافة 80,000نحو ل تكفي في حلبمتاحة إمدادات لديها  اليونيسف منظمة

شرائط قياس محيط و ، التسمينجوز و مكمالت المغذيات الدقيقة و دوز  وبالمبي البسكويت عالي الطاقةوتشمل إمدادات اليونيسف 
 الوزن والطول. موازين لقياسو العضد، 

 
 التنسيق

 
 تكرار الخدمات حسب الحاجة. تالفيالثغرات و  بغرض سداجتماعات مخصصة لتنسيق أنشطة التغذية  تعقد 
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 المياه والصرف والنظافة الصحية 
 

 االحتياجات واالستجابة
 

 شرق ووسط ي فالمحطات الفرعية إلى  ، التي تضخ المياهلمياهاسليمان الحلبي لضخ  محطة أصبحت، نوفمبر/تشرين الثاني 28 في
نفت ؤ استو  سليمةلتقارير أولية، وظلت المعدات الضرورية لمحطة ضخ  وفقا  . السورية الحكومةغرب حلب وتشرين، تحت سيطرة و 

 .المدينة وأجزاء من شرق مليون شخص في غرب حلب  1.2، ويستفيد منها ما يقرب من اليونيسفالوقود المقدم من بالعمليات العادية 
  شرق حلبمحطة ضخ باب النيرب تعمل عن طريق الكهرباء وتغذي. 
  ن و ملي 5بمعدل بالشاحنات نقل المياه  ن طريقمدرسة ع 120لنازحين في المالجئ والمجتمعات المضيفة وادعم  اليونيسفتواصل

 .لتر يوميا  
 مأوى جبرين. إلىلتر  5,000كل منها خزانات مياه سعة  10، عن طريق الهالل األحمر العربي السوري، اليونيسفمت قد 
  وتشرين في منطقة مأوى الريادة لتر( في  45,000و 70,000تركيب / استبدال سبعة خزانات مياه تالفة )سعة  اليونيسفبدأت

 .ة خزانات أخرى ح ثالثصاليجري اآلن إبالكامل و  خزانات 4إصالح تم ، نوفمبر/تشرين الثاني 30 وحتى. الحمدانية
 لتر في  5,000بسعة  خزانا   20لتر و 45,000بسعة  خزانات 5بتركيب تقييم الوضع في منطقة هنانو، ستقوم اليونيسف لرحلة  قبع

مياه ستعداد لنقل الأهبة االعلى  يونيسفال ستكون إذا لزم األمر، و مرافق اإليواء الجماعية الجديدة المقترحة. خدمة منطقة لتلك ال
 بالشاحنات.

  في حلب. صالحة لالستخداماآلبار ال العمل في، بتمويل مؤسسة مياه حلبالمتحدة اإلنمائي، من خالل  ممبرنامج األيقوم 
  بالفعل وهي تم تسليمها و جبرين،  كز إيواءامر إلى  ستحمام(مساحة لال 12+  ةوحد 12وحدات مراحيض جاهزة ) 6 اليونيسفقدمت

 جاهزة لالستخدام.
 من خالل الهالل األحمر العربي  أسرة 2,500إلى  توفير مستلزمات نظافة األسرةبدأت اليونيسف ، نوفمبر/تشرين الثاني 29 في

 .السوري 
 صحي المياه والصرف ال مستلزمات، بتوزيع مجموعة متنوعة من شريكة من خالل خمس منظمات غير حكومية محلية ،تقوم اليونيسف

كيس  15,000وصحية للنساء،  فوط ةكرتون 7,000وصابون، قطعة  10,000و ،ةيعائلمستلزمات نظافة مجموعة  27,700)
 أسرة نازحة. 40,000ستفيد منها ما يقرب من تة حفاضات( كرتون 20,000مسحوق غسيل، 

  دة المتح ممبرنامج األيقوم ، نفسه في الوقتو نفايات صلبة. حاويات  5أو  4ر يوفبت، اإلدارة المحليةوزارة ، بالتعاون مع اليونيسفتقوم
 لجمع النفايات الصلبة في منطقة جبرين. مال  اع 80و 70ما بين ص يخصبتاإلنمائي، من خالل بلدية حلب، 

  زالة االنقاض في إحلب، على جمع و  من خالل منظمة غير حكومية وطنية في، برنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشريةيعمل
المناطق،  في نفسو المناطق اآلنفة الذكر. إلى  استخدام اآلالت الثقيلة لتسهيل عودة النازحينب منيانو  الخالديةو  شقة 1070مشروع 

ص يخصتم تالنفايات الصلبة. و  ةوإزال عامل إلدارة جمع 300ص يخصبتالمتحدة اإلنمائي، من خالل بلدية حلب،  ممبرنامج األيقوم 
 سيتي مول الستقبال النازحين الجدد. غولدنإلزالة النفايات وإعداد  منطقة األشرفيةعامل إضافي ل 200

 
 الثغرات والقيود

 
  10,000 حصل ما بينال يو فرد.  2,000-1,000في الوقت الحاضر، المراحيض الموجودة في ملجأ جبرين تكفي فقط لحوالي 

 .على خدمات في الوقت الحالي شخص 11,000و
 

 التنسيق
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  ينمع شركاء القطاع الرئيسي نوفمبر/تشرين الثاني 30في  ا  قصير  ا  تشاوري لقاء  والنظافة الصحية نظم قطاع المياه والصرف الصحي 

ظمة منو  ومنظمة العمل ضد الجوعالدولية للصليب األحمر ومنظمة أوكسفام واللجنة الهالل األحمر العربي السوري و  اليونيسف)
 .لحةات المثغر ال سدلأفضل السبل الممكنة ومكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية( الستكشاف  األولوية الملحة

 

 المأوى والمواد غير الغذائية 
 

  كل أسرة  ويتم تسكينشخص،  8,000 حاليا  ويقيم بالمرفق فرد(.  5,000أسرة ) 1,000القدرة اإلجمالية لمرافق اإليواء في جبرين تبلغ
بكامل  2و 1 تانالمنطق وتعملالمتحدة وشركائها، من ثالث مناطق،  ممي تم تأهيله من قبل األذال عقو المتكون يو بشكل منفصل. 

 .ينتستضيف نازحين إضافيأن  يمكنو إعادة تأهيل ال تزال بحاجة إلى وحدة أخرى  134 بها 2المنطقة  إنا. ومع ذلك، فمهيطاقت
وحدة سكنية  76بإعادة تأهيل  حاليا   للتنمية،األمانة السورية  ،وشريكها المحلياألمم المتحدة السامية لشؤون الالجئين مفوضية وتقوم 

مباني )قاعات صناعية( من دون هياكل تكون من هي تو بعد  3منطقة لم تتم إعادة تأهيل ال. ا  نازح 830كفي إليواء ت 2في المنطقة 
 ميمكن استيعابه نعدد من القاعات والعدد التقريبي للنازحين الذيتقييم على  القطاع حاليا  يعكف و هيكل آمن. الأن  سقف، على الرغم من

)سقف  كبراألإعادة التأهيل تتم م على المدى القصير حتى اخي إلى سوف يحتاج ،موقع إليواء النازحينك كانهذا الم إذا اختيرو هنا. 
 وإغالق وجدران(.

   يئا  هالسورية محلج القطن في جبرين للنازحين، ولكن الموقع ليس مة يت السلطات الحكومأتاح، نوفمبر/تشرين الثاني 29من  اعتبارا
 على ا  در اقسيصبح بشكل صحيح،  هز يجهت ولكن بمجردنازح،  10,000 نحو حاليا   محلج القطن ويأوي . مركز إيواءكالستخدام ل بعد

لة فاصحواجز  إقامةفصل الشتاء، وتنظيفه و  إعداده لمواجهةمحلج القطن بحاجة ماسة إلى فإن . ومع ذلك، آخرين 5,000استيعاب 
لب موافقة طلكن هذا يت ،القطن محلجاستجابة سريعة، تقترح األمم المتحدة نصب خيام داخل كبمثابة مرفق مأوى مالئم. و  ي يصبحلك
 األرض على فرشهاالمتحدة األغطية البالستيكية ل ممفي غضون ذلك، قدمت المنظمات غير الحكومية المحلية وشركاء األ. حكومةال

، وزع الهالل األحمر العربي نوفمبر/تشرين الثاني 29في و وشموع ومستلزمات نظافة.  يمكن شحنهاوكذلك البطانيات والفرش وأضواء 
 ، بما في ذلك األغطية البالستيكية والبطانيات.محلج القطننازح في جبرين و  13,500على المواد غير الغذائية مرة أخرى السوري 

  220لديها المفوضية و في حلب، خيمة مخزنة  200 لديهالهالل األحمر العربي السوري فإن لخيام، ل بالتخزين المسبقوفيما يتعلق 
 مستلزمات إيواء جديدة ةمجموع 1,000 كون تأن  ، ومن المقررجمعية التآلفمستلزمات إيواء في حلب عبر شريكها المحلي  ةمجموع

إلى  باإلضافةو ويمكن استخدامها إذا لزم األمر(.  الطريقفي أخرى  4,000كانون األول )وديسمبر/ بحلول نهايةحلب  في ةجاهز 
المزيد من الخيام من دمشق إذا لزم األمر. يمكن  كن إرسالحلب، ويمإلى ها إرسالخيمة في حمص يمكن  300المفوضية  تمتلكذلك، 

لعدد كبير من مناسبا  هذا قد ال يكون استجابة سريعة. إلى  األسواق المحلية إذا كانت هناك حاجة من معظم مواد اإليواءء شرا
 المدن المجاورة. من ء الموادالنازحين، ولكن في هذه الحالة يمكن شرا

 نقاضتنظيفها من األالمناطق المناسبة ال بد من إلى أن  وخلصبها مشاريع المأوى  إقامة التي يمكنالمناطق  القطاع حاليا   درسي 
 ،ألساسيةلضمان توفير الخدمات ا اتالقطاعمشترك بين تنسيق إلى  عتبر مناطق آمنة. هناك حاجةت المحتملة حتى وبقايا المتفجرات

 مثل المياه الجارية والصرف الصحي وتصريف مياه المجاري والكهرباء.
 ا  نازح 830( ل2و 1 تينمنطقالفي جبرين )المتبقية  وحدة 166الإلعادة تأهيل  ،شريك القطاعمجلس الالجئين الدنماركي، طط يخ 

عكف يذلك، إلى  باإلضافةو غرفة في محطة للسكك الحديدية. وقد تم بالفعل الحصول على الموافقات الالزمة.  176وإعادة تأهيل 
 700مساحة كافية الستضافة  بهاغرفة  140وفر يأن  ي يمكنذالهندسة ال مبنىتقييم على ( DRC) مجلس الالجئين الدنماركي

 نازح.
 ة تكفي إلقامة وفر مساحتي ستال ةمكتملالغير  الشيخ طه يةبنا تطويرل، القطاع ةشريك ،الجمعية السورية للتنمية االجتماعيةخطط ت

 .نازحا   575
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 ية للهجرة المنظمة الدولو  اليونيسف مخزونات مقدمة من ، وهيعلى األطفالالمالبس الشتوية الهالل األحمر العربي السوري توزيع  بدأ
مالبس شتوية مع الشركاء مجموعة  9,000بالتخزين المسبق ل اليونيسفقامت ذلك، إلى  . وباإلضافةصليب األحمرواللجنة الدولية لل

 فور.على اللتوزيعها 
  محلج القطنخزانات مياه ومراحيض متنقلة في  4-3 بتركيب قام الهالل األحمر العربي السوري. 
 شخص، وتخطط  2,500لي كفية تحنظافة صمجموعة مستلزمات  500بتوزيع  اليونيسف، قامت نوفمبر/تشرين الثاني 30 حتى

 بطانية في مناطق جبرين في األيام المقبلة. 11,744لتوزيع  أيضا  
  ولديها خطط لتوزيع ة(، صوفيمالبس شتوية )سترات وأحذية وسراويل وقفازات وقبعات  ةمجموع 11,678بتوزيع  اليونيسفقامت

 إضافية في مناطق جبرين في األيام المقبلة. ويةشتمجموعة مالبس  16,603
 نوفمبر/تشرين الثاني 29حتى (  ا  فرد 1,860أسرة ) 372لالمواد غير الغذائية ت المفوضية قدم. 
   ة في حلبالتاليات مخزونالقطاع المواد غير الغذائية تتوفر لدى  ،نوفمبر/تشرين الثاني 30من  اعتبارا: 
o  :(سوريةفي اإلنقاذ  منظمةلدى  1,000و اليونيسف لدى 11,744) 12,744البطاطين 
o  3,500و مجلس الالجئين الدنماركيلدى  10,000، اليونيسفلدى  10,000) 23,500ية: حالنظافة الصمجموعات مستلزمات 

 أوكسفام(لدى 
o اليونيسفلدى  16,603: ويةالشتالمالبس  مجموعات 
  النزوح استجابة ألزمةفي المالجئ الجماعية في جبرين  المواد التاليةتخطط المنظمة الدولية للهجرة لتوزيع: 

o 12,500 ةمرتب 
o 17,775 بطانية 
o 2,500  يةبالستيك ةحصير 
o 3,915 مالبس شتوية ةمجموع 
o 4,400 مجموعة مستلزمات النظافة 
o 2,600 مجموعة مستلزمات النظافة 

 
  ،حلب كجزء من خطة  في بطانية 20,000مالبس ومجموعة  100,000لتوفير تخطط  اليونيسفكانت قبل هذه األزمة الحالية

 ثر ضعفا  األطفال األك علىفصل الشتاء ب الخاصةالمواد غير الغذائية توزيع أجل  من تانشراكأقامت فصل الشتاء، و المنظمة لمواجهة 
جدد من اللنازحين على ا جبرين مالبس شتوية في حلب في منطقةمجموعة  11,678بتوزيع ل بالفع اليونيسفوقد قامت في حلب. 
 شرق حلب.

 
 الثغرات والقيود

 
 كل شخص في  200في قاعات كبيرة، بمعدل  حاليا  جميع النازحين يقيم شتاء. تجهيزه لمواجهة فصل الإلى  ماسةبحاجة  محلج القطن

. واصلف، وبال نوافذ أو ألنها قذرة جدا   اللعيش فيهعلى وضعها الحالي القاعات هذه  تصلحال الرجال. عن النساء  ، مع فصلقاعة
 لتنظيف القاعات، بما في ذلك من االنقاض والنفايات الصلبة، جارية. الحكومة السوريةالجهود التي تبذلها وال تزال 

 واسعة المساحة القاعات على الخارج  خيمب إقامة م. ومع ذلك، فقد رفض محافظ حلاستجابة سريعةك كن وضع خيام في القاعاتمي
قادرة على كل منها قد تكون  ةقاع 35و 25هناك ما بين أن  من ذلك، يبدو بدال  و مفتوحة المتاحة أمام القاعة، كما اقترح الشركاء. ال

ن ع المرفق. وهناك حل آخر يتمثل في إعادة تأهيل ذلك حتى اآلن تأكيدعدم على الرغم من  ،خيمة عائلية 40ما يقرب من  استيعاب
 مواد خفيفة.فاصلة بجدران  بناءطريق فتح نوافذ و 

 31,600كان يعيش بها  ةمكتملغير )مناطق سكنية  يالسكن الريادةومجمع شقة  1070 مشروع المباني فيلحقت أضرار شديدة ب 
ا يقرب من متم تدمير . ين أو ثالثةقل عن شهر تال لمدة  كبيرا   جهدا  تطلب تأو س (/آبأغسطستموز و نازح حتى نزوحهم في يوليو/

يمكن إعادة تأهيلها الستيعاب حوالي  ةشق 700غير قابل لإلصالح، ولم يتبق سوى شقة على نحو  1070مشروع في المئة من  30
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وحدة فقط يمكن إعادة تأهيلها الستيعاب  1,500 لم يتبق سوى ريادة، و مجمع الفي المئة من  50أسرة. وبالمثل، تم تدمير نحو  1,400
 ألخرى االمباني غير المكتملة  ليمكن إعادة تأهي. للعيان ، وبقايا قذائف الهاون واضحةتينالمنطق تاكلوالحطام يمأل أسرة.  1,500
 تدميرالحطام و حتملة و المناطق من المتفجرات المتنظيف تلك مجموعات مستلزمات اإليواء الستيعاب النازحين، ولكن فقط بعد ببسرعة 

 ريادة.منطقة البعد في ها لم تبدأ ولكن ،لاعماأل ههذتنفيذ محافظة ال، بدأت شقة 1070في منطقة و بشكل صحيح. الحرج هيكل ال
  المواد كمية من  المفوضية تمتلكسخانات والمالبس الشتوية وأكياس النوم. و الفصل الشتاء، مثل  لوازمال تزال هناك ثغرات في توافر

 .من حمص إرسال إمدادات إضافية يمكنشخص. ومع ذلك،  45,000نحو لتكفي حفاضات ومالبس الشتاء الغير الغذائية و 
 

 التنسيق
 

 ةكتملغير الممحافظة تحديد أماكن المأوى المحتملة في المباني العامة أو الوزارة اإلدارة المحلية و و قطاع اإليواء  يناقش. 
 

 التعليم
 

 الرئيسية رقامال 
 

 للنازحين: جبرين في مركز اليونيسفبناء على تقييم 
 

 التعليم.في مجال دعم إلى  حاجةبطفل  2,800حوالي  يوجد 
 سنوات. 5-3منذ صول دراسية لم يحضر معظم األطفال أي ف 
 بشكل غير منتظمبدعم من المعارضة ولكن بعض الفصول الدراسية بعض األطفال يحضرون  كان. 
 لصفوف المدرسية.كمالهم لإتثبت لديهم وثائق  تاألطفال ليس 
  عدد كبير من األطفال ذوي اإلعاقة.لوحظ وجود 

 
 االحتياجات واالستجابة

 
  منطقة النزوح بشكل عامب وجد قدرة على استيعاب أطفال النازحين في المؤسسات التعليميةتال. 
 جبرين والموارد الالزمة الستيعاب األطفال الجدد )في الغالب سيتم في رس االمدبالعاملين  ددع زيادةل تعليمتدعم اليونيسف وزارة ال

 (.ببرنامج المناهج الدراسية ب لحاقهمإ
 لتعليمي ب.االمنهج وجبرين لتسجيل األطفال في برامج  محلج القطنفصول دراسية في  إلنشاء تعليمتعمل اليونيسف مع وزارة ال 
  دعم األطفال و على الفور  المحلجإلنشاء مراكز تعلم مجتمعية في جبرين و  االجتماعيةالجمعية السورية للتنمية مع تعمل اليونيسف

 برامج التعلم الذاتي.برس االمدغير الملتحقين ب
 الحقائب المدرسية.بتزويد األطفال المسجلين في مدرسة جبرين ب تعليمستقوم اليونيسف وزارة ال 

 
 الثغرات والقيود

 
  لحياة.ل ةنقذالم حتياجاتتلبية االأولوية األسرة هي ألن منع االستجابة الفورية الحتياجات التعليم ير األطفال واألسوضع عدم استقرار 
 من المستفيدين يشكل عائقا   ا  كبير  ا  تستوعب عددأن  عدم وجود أماكن تعلم في المالجئ الجماعية يمكن. 
 عاما   16و 12األطفال الذين تتراوح أعمارهم بين  إقناع مثلسنوات، سي 5-3 صول دراسية منذأي فيلتحقوا بمعظم األطفال لم أن  بما

 إعالة أسرهم. هدفبللعمل  ون خططي مألنه كبيرا   تحديا  المدرسة إلى بالعودة 



 1 رقم أوضاع تقريرالجمهورية العربية السورية، حلب: 
 

 

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

 
 
 
 

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

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

 


