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

  ودولية وطنية جهات مع بالشراكة

 ينقذ األرواح قينستال
 

 : الرقةالسورية األزمة
 (2017 أيار/مايو 14حتى ) 5 الحالة رقم تقرير

 
أيار/مايو  15إلى  1 من الفترة التقرير يغطيو . وتركيا واألردن سوريافي  السورية ألزمةل )أوتشا( االنسانية الشؤون لتنسيق المتحدة مماأل مكاتب قبل من التقرير هذا ادعدإ تم

 .تقريبا   2017 مايو/أيار 23 في المقبل التقرير وسيصدر .2017
 

 األحداث أهم
 

  كاملة على بلدة الثورة بعد ال تهاسيطر تفرض الديمقراطية سوريا قوات
 أسابيع من القتال

 مايو ليصل /أيار 15إلى  1في الفترة من  شخصا   38,939زوح ن
 107,000أبريل إلى /منذ أوائل نيسان ينزحاالعدد اإلجمالي للن

 شخص
 توقع و (، الطبقةالثورة ) بلدةنازح إلى  13,000أكثر من  عودة

 المزيد من العائدين في األسابيع المقبلة صولو 
 ظة الرقة، محاف في جميع أنحاءالغارات الجوية والقصف حدة  صاعدت

 مما يؤثر على المدنيين والبنية التحتية الحيوية
  ل توزيعمن خال داخليا  يواصل الشركاء في المجال اإلنساني ووكاالت األمم المتحدة االستجابة لالحتياجات المتزايدة للنازحين 

 المساعدات المتعددة القطاعات

 
 لوضعا عن ةعام لمحة

 
بأن واردة تقارير الال تدا( بعد أسابيع من القتال. وأفالطبقةعلى بلدة الثورة )قوات سوريا الديمقراطية خالل الفترة المشمولة بالتقرير، سيطرت 

 ىالشام ينص علالدولة اإلسالمية في العراق و وتنظيم  الديمقراطيةسوريا جاءت بعد التوصل إلى اتفاق بين قوات على البلدة عملية االستيالء 
نة الرقة. اتجاه مديب شرقا   حركوالتن عليهما باإلضافة إلى سد الطبقة و ا يسيطر و ن من الحيين األخيرين اللذين كانيالمتبق التنظيم يب مقاتلاانسح

 تد، ور على البلدة شخص. ومنذ االستيالء 70,000 أصل حوالية من نسمة في المدين 15,000 نحو، لم يبق سوى ما يقدر بمعاركوخالل ال
ت غير رسمية عادوا إلى بلدة الثورة. وعالوة على ذلك، بدأ النازحون الذين كانوا يقيمون في مستوطناقد شخص  15,000أن نحو تقارير تفيد ب

. وال كانياجات السلسلع الغذائية التي تعتبر غير كافية لتلبية احتأسواق البلدة كميات صغيرة من ا وجد في. وتأيضا  يعودون إليها دة بلجنوب ال
، المياه مرت معظم محطات وأنابيب وخزاناتدة. وقد د  بلمتوفرة في الأو حليب أطفال و أدوية أتوجد، على ما يبدو، عيادات أو مستشفيات 

تجار ن الأ قالالناس الحصول على مياه الشرب المأمونة ويلجأون إلى استخدام مياه البحيرة التي تعتبر غير آمنة. وي   طيعتسال ي وبالتالي
 عادة فتح طريق جسر السد.إل ا  ر اهم من األسواق على الجانب اآلخر من النهر، انتظاجر مت عادة تموينيستخدمون قوارب إل

 

38,939  
الفترة في  شخصا  نزحوا

 أيار/مايو 15إلى  1من 

42,000 
شخص تم الوصول إليهم لتقديم 

في الفترة من  المساعدة الغذائية 
 أيار/مايو 15إلى  1

10,940 
مجموعة مالبس تم توزيعها على 

في الفترة أطفال في مواقع مختلفة 
 أيار/مايو 15إلى  1من 

 200أكثر من 
مخيمات الفي مرحاض يجري تركيبها 

المياه واستمرار نقل المياه بالشاحنات لتوفير 
 الصالحة للشرب
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مايو. /أيار 10من اعتبارا  رتفع مرة أخرى تمايو، ل/أيارشهر القتال خالل األسبوع األول من  ت حدةضوفي الريف الشمالي لمحافظة الرقة، انخف
 نزحو  شمال غرب مدينة الرقة. ءجالالالكاملة على قرى اليرموك وميسلون و  تهاسيطر  سوريا الديمقراطيةقوات  فرضتمايو، /أيار 11وفي 

نظمات إلى مخيم عين عيسى. واستجابت وكاالت األمم المتحدة والم سوريا الديمقراطيةشخص نتيجة لذلك، وأرسلتهم قوات  200,000حوالي 
 غير الحكومية في المنطقة من خالل توفير حصص اإلعاشة الجاهزة لألكل وخدمات المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية والخدمات

ي اليوم شخص ف 5,000لديه القدرة على استيعاب هذا العدد الكبير من الناس، فقد غادر المخيم حوالي  تسبما أن المخيم لين الصحية. ولك
 أقاربهم أو معارفهم. أن كفلهمالتالي من خالل نظام الكفيل بعد 

 
ون ن الذين يريدسيطرتها. يحتاج النازحو داخل مناطق إلى و حركات النازحين ت"نظام الكفيل" كوسيلة لتنظيم  سوريا الديمقراطيةأنشأت قوات قد و 

بالنازحين  في حالة نشوء أي مشکالت تتعلقالكردية أمام اإلدارة الذاتية  يکون مسؤوال  وجود كفيل إلی  مغادرة مخيمات النازحين داخليا  
 ان يحاولو من الريف الشرقي لمحافظة حلب، فمن المتوقع أ ين هم أصال  نازحمن هؤالء ال المئةفي  50أن حوالي  حيثة. و كفالالمشمولين بال

 االنتقال إلى منطقة منبج في األيام المقبلة.
 

المخصص  يموقع فحص رجم الصليب إلىمجموعة من المدنيين  وسط تنظيم الدولة اإلسالمية، تسلل عدد من مقاتلي أيار/مايو 2وفي 
لدولة امن تنظيم  ها اشتباكات بين عناصر مسلحةتتلو م إلى مخيم الهول لالجئين. انفجرت سيارة نقله لقبلالجئين العراقيين والنازحين السوريين 

نتيجة لذلك  ا  مدني 50تل أكثر من خدموا كدروع بشرية أثناء المعركة. وق  قال إن المدنيين است  . وي  الكردية اإلسالمية ووحدات حماية الشعب
 .بجروح صيب كثيرون آخرونوأ  
 

 8 تقرير. فيجوية تسببت في وقوع عدد من الوفيات بين المدنيين خالل الفترة المشمولة بال شن غاراتن عوظهرت تقارير لم يتم التحقق منها 
لتالي، اوفي اليوم  مقتل سبعة أشخاص على األقل. سفر عنأمما حافلة وقصفت  عقيرباتت غارة جوية الطريق بين الرقة و استهدفمايو، /أيار

صابة  10التقارير أن الغارات الجوية أسفرت عن مقتل  أفادت آخرين بجروح في الصالحية في الريف الشمالي، في حين  20أشخاص وا 
 13 أضرار مادية. وفيتسبب في في المبنى و موجودين في المنصورة، مما أسفر عن مقتل جميع ال مستشفى ميدانيا  استهدفت غارات أخرى 

حملة مات عدة سيار  عن تفجير تم اإلبالغ. و شخصا   13شمال الرقة أسفرت عن مقتل  علىن الغارات الجوية مايو، أفادت التقارير أ/أيار
قتل مأسفر عن و  مركز البحوث العلمية علىمايو /أيار 7ة تشرين وبلدة حزيمة، بما في ذلك هجوم وقع في زرعلة في مرتجناسفة مبعبوات 

صابةو  الرقة  في شمال محافظة ةأن الغارات الجوية على قرية شنينز عم مايو، /أيار 12. وفي داخليا  عدة أشخاص معظمهم من النازحين  ا 
 مايو، غمرت/أيار 15في  يين، مما أسفر عن مقتل سبعة أطفال على األقل. وفي أعقاب انهيار حاجز رملنازحمنطقة تجمع ال استهدفت

مع مرور و  مرور(.الوة، وجزء من حي ي، الجزرة، الحصةهياسبال ة،يمانو )الر لرقة من مدينة االغربية  المنطقةالمياه خمسة أحياء سكنية في 
 في تلك المناطق. كانعلى صحة الس الوقت، أصبحت المياه ملوثة، مما يشكل خطرا  

 
 اتجاهات النزوح

 

 ض.الوضع على األر سيولة تتبع حركة العائدين بسبب  يبين الجدول أدناه عدد النازحين في فترات محددة من الزمن. وال يتم حاليا  
 

10,573 
 2016انون األول/ديسمبر ك -أيلول/سبتمبر 

26,665 
 2017ذار/مارس آ -كانون الثاني/يناير 

66,275 
 2017نيسان/أبريل 

38,939 
 2017مايو/أيار 1-15
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 نزوح ال

لمدنيين لتدهور الحالة اإلنسانية مع إلى جنب  ، جنبا  العسكرية شمال مدينة الرقةمايو، أدت العمليات /خالل النصف األول من شهر أيار
من منطقة  ا  تقريبهؤالء النازحين  كل. وقد نزح شخصا   38,939 نزوحفي المناطق التي يسيطر عليها تنظيم الدولة اإلسالمية، إلى المقيمين 

 .كبيرا   تقدما   سوريا الديمقراطيةحيث حققت قوات  ،الرقة
 

لبلدة. االكاملة على  تهاسيطر  سوريا الديمقراطيةقوات  فرضتمايو، بعد أن /أيار 8شخص على األقل منذ  15,000عودة  بلدة الثورةشهدت 
وقع أن األشهر السابقة. ومن المت فين و آالف آخر  هامن المدينة. وقد غادر قد نزحوا شخص  30,000أكثر من كان ، عليها وقبل االستيالء

يسمح لسد الذي سجرنية إعادة فتح طريق جسر االوا إلى حي فر نتظر النازحون الذين وية في األيام المقبلة. بلديعود عدد أكبر من هؤالء إلى ال
 لهم بالعودة إلى ديارهم بطريقة آمنة.

 
 الوضع في المخيمات:

 
 مخيم الكرين

عدم ل مغلقا   ة، وأصبح المخيم اآلنقين في مخيم الكرين بالعودة إلى مدينة الطبنازحلل سوريا الديمقراطيةقوات  مايو، سمحت/أيار 14بحلول 
 وجود مدنيين.

 
 مخيم المشتل

من فدا  وا 250حو نإليه لجأ  الذيلالحتياجات في مخيم المشتل شمال الشدادة،  سريعا   مايو، أجرى فريق تابع لألمم المتحدة تقييما  /أيار 16في 
تسجيل  بقعو . همايو بعد أن وجهتهم السلطات المحلية إلي/أيار 16و 14دفعتين في  علىريف دير الزور. ووصل هؤالء النازحون إلى المخيم 

الصحي رف شدادة بسبب نقص المأوى وخدمات المياه والصال، تم توجيه النازحين إلى بلدة سوريا الديمقراطيةالوافدين الجدد من قبل قوات 
 عن انتشار العقارب في موقع المخيم. والنظافة الصحية في مخيم المشتل، فضال  
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أحد وقام  لوافدين الجدد إلى مخيم المشتل.على اات مر عدة المساعدات ت وكاالت األمم المتحدة وزعمايو، /أيار 16إلى  14وفي الفترة من 

د. وقدم أحد لمدة شهر واح طفال   63احتياجات كل كرتونة  يغطت، المغذيات الدقيقةالمدعم ب عجونمالمن كراتين اليونيسف بتوزيع سبع  اءشرك
توزيع بية للهجرة لمنظمة الدولا اءشركأحد ، قام . وأخيرا  داخليا  ين نازحشركاء صندوق األمم المتحدة للسكان المساعدة الطبية والنفسية إلى ال

 المياه الصالحة للشرب والخبز إلى النازحين المقيمين في العراء.ة. وقدمت السلطات المحلية مرتب 140بطانية و 140
 
أن  غير ،لموافقات المطلوبة إلنشاء المخيمعلى تصميم المخيم والحصول على ا األمم المتحدة السامية لشؤون الالجئينمفوضية  عكفتو 

 تقديم المزيد من المعلومات.غير دون تمايو بأن موقع المخيم سي/أيار 17السلطات المحلية أبلغت المفوضية في 
 

 (األقطانمخيم عين عيسى )
لتقارير شخص من ريف حلب والرقة. وبسبب ازدياد أعداد الوافدين الجدد، أفادت ا 25,000سكان المخيم حوالي عدد مايو، كان /أيار 15في 

ني راء فحص أممن الريف الشرقي لمحافظة حلب، باالنتقال إلى منطقة منبج بعد إج ين، الذين هم أصال  نازحسمح للتبدأت قد بأن إدارة المخيم 
 سريع في موقع المخيم.

 
سوري التابع للجيش الالمزارع وتدمر يقيمون بالقرب من حاجز تل السمن  ةنازح من ريف حلب ومنطق 6,000من ناحية أخرى، كان حوالي و 

يم جيههم إلى مخنة(. وستقوم السلطات المحلية بتو مأمو من قناة تل السمن للري )مياه غير  ونشربيو يقيمون في العراء إنهم . أيار/مايو 13منذ 
 عين عيسى إلجراء الفحص األمني.

 
 أبيضفي تل الكفالة 

ن مالجنوبي  جبروا على البقاء في الجانبأ   ،من دخول مدينة تل أبيض. ونتيجة لذلك ونمنعي   على كفالةين حاصلأن الوافدين الجدد ال قالي  
 محافظة الحسكة.و ن حلب الذي يربط بيالطريق السريع 

 
 الحالة العدد الحالي للنازحين الموقع اسم المخيم
غلق أيار/مايو، أ   14بعد عودة النازحين إلى بلدة الثورة في  شاغر محافظة الرقة )الطبقة( في الثورةبلدة جنوب  مخيم الكرين

 المخيم.
 .شدادةالالذين فروا إلى المخيم إلى بلدة  نازحا   250تم نقل ال شاغر محافظة الحسكةالجنوبي في  الريف مخيم المشتل

 .ذلكبعد ستخدم ومن غير الواضح ما إذا كان المخيم سي  
 بلغ المخيم سعته القصوى شخص 25,000حوالي  الريف الشمالي في محافظة الرقة ناقطمخيم األ

 تم نقل النازحين إلى مخيم عين عيسى أو كفالتهم شاغر الريف الشمالي في محافظة الرقة الشهيد عزيز
 ال يزال النازحون باقين نازح داخليا   40,000 - 35,000 الريف الشرقي في محافظة الرقة مخيم الكرامة

 
 ملحوظة: قائمة المخيمات المذكورة أعاله ليست شاملة.

 
 الوصول 
 

ي تم نقل حوال ستة أيام في األسبوع. وقدلمدة  رحلتين يوميا   بمعدلالقامشلي تعمل بكامل طاقتها، إلى دمشق  منال تزال عملية النقل الجوي 
وتم  .يار/مايوأ 13 إلى 1في الفترة من بشكل عاجل  جوا   الحاجة إليها شتدالمأوى التي تمستلزمات من المواد الغذائية و  ا  مكعب ا  متر  1,780

ية النقل ستوى عملمزيد من اإلمدادات عن طريق البر، قد يلزم رفع م نقلللقيود المستمرة على  . ونظرا  يونيو /تمديد العملية حتى نهاية حزيران
 والردمليون  3.4ين إلى ثالثة. مطلوب مبلغ تمن اثن ةاليوميرحالت ال عددعلى جلب طائرة إضافية يمكن أن تزيد  لكذينطوي سالجوي. و 

 لمدة ثالثة أشهر. عدد الرحالتلجلب طائرة ثانية وزيادة 
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 الستفادة من الطرق البرية لزيادة توافر اإلمدادات في المنطقة.اجهود الدعوة  واصلوفي الوقت نفسه، ت
 

 اإلنسانيةاالستجابة 
 

 الحماية  
 ليوت الحضرية. من المناطق الحضرية وشبه داخليا  تحركات متعددة للنازحين  نظرا  لوجودويصعب تتبعها،  لةو يال تزال أنماط النزوح شديدة الس

ء من نتهاالند اعإلى مرافق العبور والمخيمات القائمة  رةصلية، أو توليد تدفقات مستمألإلى مناطقهم اسريعا  لنازحين االنزوح إما عودة  اهذ
 ة.كفالالفحص والعمليات 

 
ز عزاأنطقتي التي تختار الذهاب إلى م سراألو النازحين. ومواصفات بمقصد  من قبل اإلدارة المحلية مرهونا   نازحينوال يزال تنظيم حركة ال

لرقة ن من مدينة االنازحيالوافدين الجدد من نظام الكفالة. وقد لوحظ أن عادة ما تعفى من إلى مدينة دمشق جوا  على السفر  ةوجرابلس أو القادر 
مدينة بمن أولئك الذين كانوا قد وصلوا من قبل إلى عين عيسى من القرى المحيطة ولوازم أقل ممتلكات كانت لديهم في األسبوع الماضي 

  .عبور الخطوط األمامية ةالرقة، ويرجع ذلك على األرجح إلى الصعوبات التي يواجهونها أثناء محاول
 

ال التمييز الفرز. وال يز /سالمة المدنيين في نقاط العبورالحفاظ على  إلىوة مايو أهمية مواصلة الدع/أيار 2في  يأظهر حادث رجم الصليب
لدعوة ان جهود بالغ األهمية للحفاظ على الطابع المدني للمواقع. وعلى الرغم م المخيم الحالي أمرا  /الواضح بين مواقع الفرز وموقع العبور

ت ذات نفذ بدرجة نسبية من التعسف في الحاالغير واضحة، ومرهقة، وت  ال تزال  داخليا  ين نازحال كفالةالمتكررة، فإن إجراءات فحص و 
 االحتياجات الخاصة )مثل الحاالت الطبية(.

 
 االستجابة
وتوفير  أيار استجابة فورية من قبل الشرکاء في مجال الحماية، مع إحالة الحاالت/مايو 2في  يالحادث الذي وقع في رجم الصليب استدعى

د أطفال في مخيم الهول عدم وجو والرصد . وأكدت المتابعة طفال   65ح وو جر بن صابيعشرة ناجين م هالنفسية لما مجموعاإلسعافات األولية 
ي فيواصل الشركاء المقيمون في مدينة القامشلي ضمان وجود الحماية بشكل منتظم و أو غير مصحوبين بعد الحادث. عن ذويهم منفصلين 
مكانية توسيع نطاق خدمات الحماية في مخيم عين عيسى وغيره م مان وجود أكثر استقرارا  ول ويعملون على ضهوال مبروكةمخيمي  ن وا 

صديقة للطفل  . وهناك مساحةمبروكةطفل نازح في موقع  700المواقع. وتم تقديم الدعم النفسي واالجتماعي واألنشطة الترفيهية المنظمة لنحو 
هود بذل جمنفصلين عن ذويهم. وت   وأمصحوبين بذويهم  غير طفال   60و 50يستخدمها ما بين طفل في منطقة الجرنية، و  300حوالي تتسع ل

لنفسي االدعم تسجيل األطفال في أنشطة  تمة عين عيسى، في حين ياحيتل أبيض، ون منطقةة سلوك، و احيإلنشاء أماكن مالئمة لألطفال في ن
ع لة في موقل عيادة متنقالمن خ نسلعنف القائم على نوع الجالناجيات من اودعم  جابيةنإلوحماية الطفل. وتقدم خدمات الصحة اواالجتماعي 

 مايو أربعة أطفال غير مصحوبين بذويهم حصلوا على مجموعات مستلزمات/أيار 14في  ض. وحدد تقييم حماية الطفل في تل أبيمبروكة
 (.RTEsالنظافة وحصص اإلعاشة الجاهزة لألكل )

 
 

 الثغرات والمعوقات
ل ممارسة مواقع العبور وحقوقهم، على سبيل المثال، ال تزا/اإلجراءات في المخيمات حوللسكان المتضررين توفير معلومات كافية لال يتم 

ة ود عمليسبب عدم وجح لهم بالمغادرة، وذلك بو سممفي الوقت المحدد إلى النازحين الدائما  ق ائتم إعادة الوثت مصادرة وثائق الهوية مستمرة. وال
منتظمة لحماية الازيارات رصد  ال تزالالدعوة التي يبذلها شركاء الحماية بشأن هذه النقاط المختلفة. و جهود فعالة للتتبع والتعويض. وتتواصل 

ل فية الطوحما نسالعنف القائم على نوع الجمسؤولي إدارة حاالت )متنقل حماية متكامل ، بما في ذلك إنشاء فريق مستمرة في محافظة الرقة
 ة.بلقمسابيع الألإلى جنب مع فرق الصحة والطوارئ في غضون ا يعمل جنبا   (الحشد، والمراقبينمسؤولي الحماية، و و 
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 األمن الغذائي 
ية. المساعدات الغذائلتقديم شخص في محافظتي الرقة وحلب  42,000، تم الوصول إلى حوالي 2017مايو /أيار 15إلى  1وفي الفترة من 

سرة ألتغطي االحتياجات الغذائية لمدة خمسة أيام  جاهزة لألكل إعاشة ةحص 2,940 لتقديممستفيد تم الوصول إليهم  16,000وهذا يشمل 
ص حصحصص غذائية و لتقديم  (الثورة/ةالطبقفي مدينة  6,000 )من بينهم ا  مستفيد 15,192. كما تم الوصول إلى أفراد من خمسةمكونة 

 إعاشة جاهزة لألكل.
 
سرة تغطي االحتياجات الغذائية أل حصة إعاشة جاهزة لألكل 50 لتقديممستفيد  3,000محافظة حلب )منبج وعين العرب( تم الوصول إلى في و 

راد لمدة ستة أف سرة مكونة منحتياجات الغذائية ألالغذائية تغطي ا ةحص 687 على مستفيدا   4,122 وحصل. لمدة خمسة أيام أفرادمكونة من ستة 
 .يوما   14االحتياجات الغذائية ألسرة مكونة من ستة أفراد لمدة غذائية تغطي  ةحص 670على مستفيد  4,000 وحصل، أيام 10
 
 :على النحو التالي م المساعدة الغذائية في مواقع مختلفة من قبل المنظمات غير الحكومية ووكاالت األمم المتحدةيقدتم تو 
 

 مالحظات وكمية المساعدةنوع  عدد المستفيدين منطقة التوزيع

حصة إعاشة واحدة تغطي االحتياجات الغذائية  حصة إعاشة جاهزة لألكل 1,646 8,230 ناحية عين عيسى
 أيام 5أفراد لمدة  خمسةألسرة مكونة من 

حصة إعاشة واحدة تغطي االحتياجات الغذائية  حصة إعاشة جاهزة لألكل 629 3,774 مخيم عين عيسى
 أيام 10ستة أفراد لمدة ألسرة مكونة من 

حصة إعاشة واحدة تغطي االحتياجات الغذائية  حصة إعاشة جاهزة لألكل 1,294 7,764 مخيم عين عيسى
 أيام 5ألسرة مكونة من ستة أفراد لمدة 

 1,488 مخيم عين عيسى
 حصة غذائية 248

 
حصة إعاشة واحدة تغطي االحتياجات الغذائية 

 أيام 10لمدة ألسرة مكونة من ستة أفراد 
حصة إعاشة واحدة تغطي االحتياجات الغذائية  حصة غذائية 199 1,194 ناحية سولوك

 أيام 10ألسرة مكونة من ستة أفراد لمدة 
حصة إعاشة واحدة تغطي االحتياجات الغذائية  حصة غذائية 456 2,736 تل أبيض

 أيام 10ألسرة مكونة من ستة أفراد لمدة 
حصة إعاشة واحدة تغطي االحتياجات الغذائية  حصة غذائية 1,000 6,000 ناحية الثورة

 أيام 10ألسرة مكونة من ستة أفراد لمدة 
 حصة غذائية 76 456 ناحية منبج

 
حصة إعاشة واحدة تغطي االحتياجات الغذائية 

 أيام 10ألسرة مكونة من ستة أفراد لمدة 
 حصة إعاشة جاهزة لألكل 50 300 ناحية منبج

واحدة تغطي االحتياجات الغذائية حصة إعاشة 
 أيام 10ألسرة مكونة من ستة أفراد لمدة 

 حصة غذائية 76 456 ناحية أبو قلقل
حصة إعاشة واحدة تغطي االحتياجات الغذائية 

 أيام 10ألسرة مكونة من ستة أفراد لمدة 
تغطي االحتياجات الغذائية مجموعة واحدة  مجموعة مواد غذائية 670 3,900 ناحية أبو قلقل

 ا  مو ي 14ألسرة مكونة من ستة أفراد لمدة 
حصة إعاشة واحدة تغطي االحتياجات الغذائية  حصة غذائية 46 276 ناحية عين العرب

 أيام 10ألسرة مكونة من ستة أفراد لمدة 
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  والمواد غير الغذائية المأوى 
 الرقة )بما فيشمال في حلب ومنبج و  عاما   14مالبس شتوية علی األطفال دون سن مجموعة  10,940اليونيسف حتی اآلن  منظمة وزعت

لمواد خيام واال األمم المتحدة السامية بتوفيرذلك مخيم عين عيسى والمناطق الريفية( والحسکة )بما في ذلك مخيم مبروکة(. استجابت مفوضية 
 ، فضال  لشمسية(المياه والمصابيح ا جراكنالستيكية وحصائر النوم وأدوات المطبخ و والبطانيات واألغطية الب مراتبغير الغذائية األساسية )ال

 اموداعن المالبس الشتوية وحفاضات األطفال. وجرت عمليات التوزيع في مخيمي عين عيسى ومبروكة، وكذلك في منبج، والكرامة، وع
 شهيد عزيز.الو 
 
 التالي:م المساعدة في مواقع مختلفة على النحو يقدتم تو 

ولية ت المفوضية مجموعات مواد غير غذائية لتوزيعها من قبل إدارة المخيمات؛ ووزعت المنظمات غير الحکومية الدخزنفي مخيم منبج، 
 شتوية.مستلزمات مجموعة  78مجموعة مواد غير غذائية و 250

 
بما في ذلك  ،للمناخ القاسين دونها سيتعرضوا ممجموعة مالبس شتوية علی األطفال الذين  2,840منبج، وزعت اليونيسف ريف وفي 

ي مخيم ات شتوية فمستلزممجموعة  296 بتقيمذه االستجابة ه، واستکملت المنظمات الدولية غير الحکومية درجات الحرارة المنخفضة ليال  
من  إضافيةكميات ن الجدد وخزنت لى الوافديع( فردا   370مجموعة مواد غير غذائية )تغطي  82وزعت المفوضية و عين عيسى، في  األقطان

وف س ،خيمة كبيرة 15ب نصمجموعات المواد غير الغذائية لتوزيعها من قبل إدارة المخيمات. وقامت المنظمات غير الحكومية الدولية ب
الهواء يف بوحدات تكي اعتزم تزويدهوت ينضعفمستأماكن آمنة للوافدين الجدد وال/مالجئ جماعية مؤقتةك 5ها كمطابخ مشتركة ونم 10ت ستخدم 

 فصل الصيف.في 
 

جدد لمستلزمات الوافدين امجموعة  1,200النظافة الصحية ومن مستلزمات  جموعةم 1,800ن لتوزيع يوتخطط منظمتان دوليتان غير حكوميت
 مايو./أيار 14في مخيم عين عيسى في 

 
ية مجموعة مواد غير غذائ 650و ؛عين عيسى( ناحية)الهيشة مجموعة مواد غير غذائية في  496 ةيالدول ةيالحکوم ريالمنظمات غ وزعت

 في منطقة تل أبيض. موقعا   44الشتاء في ة مستلزمات مجموع 883و ؛في عين عيسى األقطانفي مخيم 
 

 .شخصا   230 تغطيمجموعة مواد غير غذائية على الوافدين الجدد  69وفي مخيم مبروكة، وزعت المفوضية 
 
 ثغرات:ال

طفل آخر إلى مالبس صيفية في  1,200يحتاج و حاجة إلى مالبس صيفية. بطفل  1,200 حديدعين عيسى، تم تاألقطان ببلدة في مخيم 
 الكرامة. خيمطفل في م 30,000عن  مخيم مبروكة، فضال  

 
 التغذية

 االستجابة
بسكويت وال قيقةالمعجون المدعم بالمغذيات الدمين من اليونيسف بتوزيع إمدادات التغذية الوقائية، بما في ذلك و قام اثنان من الشركاء المدع

يسى الحوامل والمرضعات في مواقع عين عالنساء المغذيات الدقيقة المتعددة وأقراص لألطفال دون سن الخامسة و  مسحوقعالي الطاقة و 
جماال   على طفل  1,700 وحصل، مسحوق المغذيات الدقيقة المتعددة امرأة حامل ومرضعة على 264وطفل  3,200 حصل، والجرنية. وا 

 بسكويت عالي الطاقة. على طفال   495مبي دوز وبال
 

لمحيط  سريعا   فريق صغير أجرى تقييما   شكيلمم المتحدة، قامت منظمة الصحة العالمية بتألوبعد اجتماع بين شركاء ا ،ستجابةالوبغية تعزيز ا
 طفال   287قاموا بأخذ قياسات ، حيث (ةيشهالتشرين و  رعةومز  أبيضورجم  ضعين عيسى وتل أبي)الرقة  ةمحافظشمال في  ضدمنتصف الع
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األرقام في ب زز. وسيتم إصدار تحديث معشامال   إجراء المزيد من الفحوصات لتقييم الحالة التغذوية لألطفال تقييما   تمدون سن الخامسة. وي
وقت ممكن. وفي الوقت نفسه، ينسق القطاع الفرعي في القامشلي مع اليونيسف وبرنامج األغذية العالمي ومنظمة الصحة العالمية  أقرب

التغذية الوقائية على  لوازمن في شمال شرق سوريا بتوزيع يلخطة االستجابة. وستبدأ منظمتان دوليتان غير حكوميت التخاذ إجراءات فورية وفقا  
 الرقة في الشهر المقبل.شمال الذين يعيشون في المجتمع المضيف في النازحين 

 
 التحديات والثغرات

الة، ال المسافة، مما يؤثر علی تنفيذ استجابة فعطول الشرکاء صعوبات في الوصول إلی مخيمات النازحين بسبب المخاوف األمنية و  هيواج
ء ج سو عالالقطاع سبل التصدي لهذه التحديات، مثل تحديد متطوعين للمساعدة في تحديد و  درسسيما في تحديد وعالج سوء التغذية الحاد. وي

 التغذية الحاد.
 
 المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية 
 االستجابة

رف الصحي تقييم المياه والصسريعة لالمياه والصرف الصحي والنظافة في شمال شرق سوريا والقامشلي باستخدام أداة في مجال شرکاء البدأ 
الكرامة  وة على ذلك، سيقوم الشركاء في مجال المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية في موقعيجميع مواقع النازحين. وعالفي والنظافة 

 حتياجات.والثورة بإجراء تقييم مشترك لال
 

 مخيم عين عيسى
المخيم  إلىنات بالشاح. وقد قام شركاء المنظمات غير الحكومية الدولية بنقل المياه يخزان األرضالتم االنتهاء من إعادة تأهيل بئر المخيم و 

نظمات المالمخيم بمجرد تشغيل محطة المياه بالكامل. وسوف تبدأ  داخلالشاحنات المياه بمن مصادر خارجية. ومن المخطط أن يستمر نقل 
. وواصلت أنظمة إمدادات المياه أكثر استدامةوجود ي بناء شبكة مياه لضمان ف أيضا   غير الحكومية الدولية العاملة في شمال شرق سوريا

م ع شبكات الصرف الصحي، وستقوم منظمة غير حكومية دولية بإنشاء مراحيض إضافية للخياأماكن استحمام ماليونيسف تركيب مراحيض و 
 ة.لتنظيف المراحيض وجمع القمام توظيف عمال يوميا   عية ومنطقة االنتظار والعيادة. وقد شرعت منظمة غير حكومية شريكة فياالجم

 
 مبروكةمخيم 

خزانات يكة شر غير حكومية دولية  ةفي اليوم(، كما وفرت منظم مكعبا   مترا   75تواصل اليونيسف نقل المياه بالشاحنات إلى المخيم )السعة: 
بتركيب خط  ا  وستقوم منظمة غير حكومية شريكة قريب ،القريبة من المخيم(. ويجري إصالح البئر مكعبا   مترا   25إضافية لتخزين المياه )سعة 

 ةمنظم ستوفر الوقت نفسه،في و مع شبكات الصرف الصحي،  أماكن استحمامإلى المخيم. وتواصل اليونيسف تركيب مراحيض و يمتد أنابيب 
 الجزء الجديد من المخيم. إلى أن ينتقل النازحون إلىفي حاالت الطوارئ مراحيض  شريكةغير حكومية دولية 

 
 الكرامة

ريبة من المخيم. في اتجاه واحد(. وبدأت عملية إعادة تأهيل اآلبار الق كيلومترا   160طويلة ) اتواصلت اليونيسف نقل المياه بالشاحنات لمساف
 وستوفر المنظمات غير الحكومية الدولية المزيد من خزانات المياه.
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