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 األحداث أهم
  فنيبعد عطل مليون نسمة في مدينة حلب وريفها الشرقي  1.8عن حوالي المصدر الرئيسي للمياه كانون الثاني/يناير، قطع  14منذ 

 .زمةاألهذه تستاابة لاالاألمم المتحدة  تدعمو ، في محطة مياه الخفسة

  121,350أكثر من 
نزحوا من ممن نسمة 

شرق مدينة حلب تم 
تسايلهم رتسميًا. من 

 بقي بين هؤالء
شخصًا  65,345

في شرق حلب أو 
أعيد تسايلهم هناك، 

 50,929ل ا   تس  و 
شخصًا على أنهم 
حصلوا على مأوى 
في غرب حلب، 

 اً شخص 5,077و
ظلوا في مركز 

 اإليواء الاماعي في جبرين.

  تسورية للمحافظة على المساعدة الفورية والمنقذة للحياة وعمليات في صندوق اإلنساني المليون دوالر من  19خصصت األمم المتحدة
 اإلنعاش المبكر لعشرات آالف األشخاص في حلب.

  حلب أن ممتلكاتهم قد نهبت. هذه األتسر بحاجة ماتسة لمواد غير غذائية  يكتشف العديد من النازحين العائدين إلى منازلهم في شرق
 .إضافية

400,000 
ت  الوصول نسمة 

إليه  ممن خالل 

أنشطة األمم  المتحدة لنقل المياه 

عبر الصهاريج استجابة ألزممة 

 .المياه في حلب

 مليون 1.8
ممحروممون ممن نسمة 

الوصول المنتظ  إلى 

طة ممحالمياه بسبب عطل فني في 

 ممياه الخسفة.

5,077 
ً ُسجلوا على  نازحا

أنه  ال زالوا ممقيمين في ممركز 

جبرين لإليواء الجماعي في 

 .غياب خيارات آخرى

121,350 
شخصاً كانوا في 

السابق يقيمون في 

شرق حلب ُسجلوا على أنه  ال 

 .زالوا يقيمون في ممدينة حلب

 لوضعا عن ةعام لمحة
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في محطة  فنيبعد عطل مليون نسمة في مدينة حلب وريفها الشرقي  1.8عن نحو  هايلمالمصدر الرئيسي لطع ق   كانون الثاني/يناير، 14منذ 
مكن يمياه الخفسة الواقعة قرب مدينة الباب في ريف حلب الشرقي، وهي منطقة خاضعة لسيطرة تنظيم الدولة اإلتسالمية. رغم أن المشكلة 

 تقنيًا، فإن تنظيم الدولة اإلتسالمية ال يسمح لفرق اإلصالح بالوصول إلى محطة المياه إلجراء عمليات اإلصالح. إصالحها
ت ببئرًا توفر الوصول للمياه لنحو مليون نسمة. إضافة إلى ذلك، فإن األمم المتحدة رك   90ل تشغمؤتسسة المياه في حلب فإن في هذه األثناء، 

مليون  6بئر إضافي في تسائر أنحاء المدينة. وتستمر اليونيسيف بأنشطتها في نقل المياه عبر الصهاريج بمعدل  100تأهيل  خزانًا وأعادت 61
دولة بت اللانة الإضافة إلى ذلك، رك  نسمة، إضافة إلى تقديم الوقود لتشغيل اآلبار، ومواد تنقية المياه.  400,000ليتر يوميًا، يستفيد منها 

مياه في أحياء مختلفة، وأجرت  اتخزان 107ر، والهالل األحمر العربي السوري وغيرهما من الاهات العاملة في الشأن اإلنساني للصليب األحم
 بئرًا، وتقدم خدمات نقل مياه إضافية.  122عمليات إصالح لـ 

فرقة. في هذه هاون متقذائف ذكر تسوى حوادث إطالق ت  لفترة التي يغطيها التقرير، ولم ظل الوضع األمني في مدينة حلب هادئًا نسبيًا خالل ا
شخص إضافي على مدى الفترة التي يغطيها التقرير في شرق وغرب حلب، ما أوصل العدد اإلجمالي لألشخاص  10,000األثناء، تم تسايل 

 شخصًا. 121,350في مدينة حلب إلى أكثر من  زالواالمسالين رتسميًا في شرق حلب والذين ال 

، 16,500د األكبر من العائدين، حيث تستضيف على التوالي عدحلب، تستمر أحياء هنانو، وطارق الباب والقصر باتستضافة الفي شرق 
ي للمباني المتضررة في أي من هذه األحياء رغم أن العديد من األبنية بنيو شخصًا. لكن حتى اآلن، لم يتم إجراء تقييم  10,260و 14,194و

مناطق تم إرتسال رتسالة من قبل األمم المتحدة لمكتب المحافظ إلطالق عمليات تقييم بنيوية في الوقد شكل تهديدًا كبيرًا للسكان. يبنيويًا و  غير تسليم
لية طات المحلدعم السل على اتستعدادن في الشأن اإلنساني و ها العاملؤ األمم المتحدة وشركاوتبقى لمحيطة به. ذات األولوية، مثل هنانو واألحياء ا

 في األتسابيع القادمة. شأنال ابهذ

م عإضافة إلى األضرار التي لحقت بمنازلهم، فإن العديد من النازحين اكتشفوا لدى عودتهم أن ممتلكاتهم قد نهبت. هؤالء النازحون بحاجة لد
حرارية، قبل األمم المتحدة الفرشات، والبطانيات الالمواد الموزعة من وتتضمن إضافي على شكل مواد غير غذائية لتمكينهم من إعادة بناء حياتهم. 

ة، يوالحفاضات، وماموعات أدوات المطبخ، وماموعات أدوات النظافة، والترامس، واألغطية البالتستيكية، وفرشات النوم وماموعات األلبسة الشتو 
 السااد.، واألحذية المطاطية، و دافئةواللمبات الشمسية، وأكياس النوم، واأللبسة الداخلية ال

ت مقابالت اء الالتي أجريخالل الزيارات الميدانية، الحظ موظفو األمم المتحدة وجود عدد كبير من األتسر التي تعيلها النساء. العديد من النس
. زحتااالا تخلي عنهن، وفي بعض الحاالت ذكرن هن ألتسباب تتعلق بالوفاة، أو االنفصال العائلي، أو تم الءمعهن كن قد فقدن أزواجهن أو آبا

للحصول على الوقود والوجبات الساخنة بداًل من وجودهم في المدارس، وذكر أن العديد صطفون لوحظ العديد من األطفال وهم ينقلون المياه أو ي
 منهم يتوجب عليه إعالة أتسرته أو المساعدة في تلبية احتياجاتها األتساتسية. 

اليًا، أو المساعدة أو فرص توليد الدخل. ح حديًا جديًا لسكان شرق حلب الراغبين بالوصول إلى الخدماتكما تشكل خيارات النقل المحدودة ت
ى ليتم تقديم خدمات النقل العام لحي هنانو، في حين أن السكان في األحياء األخرى من شرق حلب يتوجب عليهم التنقل لمسافات طويلة تسيرًا ع

 النقل الخاص. فيلشحيحة األقدام أو أن يستخدموا مواردهم ا

 في مدينة حلب ستجابة اإلنسانيةاإل
سورية للمحافظة على لصندوق اإلنساني المليون دوالر من  19تخصيص  لىعمنسق األمم المتحدة المقيم/المنسق اإلنساني لسورية لقد وافق 

 في حلب. المساعدة الفورية المنقذة للحياة واإلنعاش المبكر لعشرات آالف الناس

في صندوق اإلنساني لاها في التنفيذ عملياتهم لتلبية االحتياجات األكثر إلحاحًا وتمهيد الطريق لاهود اإلنعاش. ؤ عت األمم المتحدة وشركالقد وتس  
راكز اإليواء وكذلك في ممتعددة القطاعات في جميع األحياء المتأثرة في شرق حلب، الفورية ل المساعدات من هذه الاهود وتسيمو  ًأ جز يعد  تسورية

الاماعي وغيرها من المناطق ذات األولوية في مدينة حلب حيث يوجد نازحون. كما تسيقدم الصندوق لسكان شرق حلب والنازحين تدخالت 
اس إلى نإنعاش مبكر والحصول على تسبل العيش وتسيدعم إعادة تأهيل الخدمات األتساتسية وترحيل األنقاض لتوفير الظروف المالئمة لعودة ال

 منازلهم.
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مليون دوالر للبرامج والخدمات المخصصة للمحتاجين  220، وزعت وكاالت األمم المتحدة وشركاؤها العاملون في تسورية أكثر من 2016في عام 
 .تسوريةفي  صندوق اإلنسانيمليون من ال 14في مدينة حلب، وتشمل 

 2016مليون دوالر عام  46قام بتوزيع قد و تسورية هو صندوق يامع المساعدات اإلنسانية من جهات مانحة متعددة في صندوق اإلنساني ال
ية ر لوكاالت األمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية والوطنية في تسورية. يدير هذا الصندوق مكتب تنسيق المساعدات اإلنسانية في تسو 

 .ومقره دمشق

 والمواد غير الغذائية المأوى  
 االحتياجات:

  نازحًا مستضافين في المنطقتين األولى والثانية في جبرين، لكن يبدو أن عمليات المغادرة قد توقفت. معظم  5,077ال يزال ما مامله
أحياء  ولذلك، ما لم يتم تحديد أماكن إيواء جماعي في ،النازحين يذكرون األضرار التي تعرضت لها منازلهم كسبب لبقائهم في جبرين

عادة بناء منازل النازحين. داخل مأوى جبرين الاماعي، إلإلى أن يتم إيااد حلول جبرين اتستخدام مركز اإليواء في  ستمرأخرى، تسي
 وحدة أعيد تأهيلها فارغة. 86 هناك زاليال 

  نازحًا. ال يزال ينبغي تحديد آليات لدعم هؤالء النازحين واألتسر المضيفة لهم، خصوصًا  50,929في غرب حلب، تم تسايل ما مامله
 مثل الميدان، والفيض والزهراء. في األحياء ذات األولوية

 نازحًا حتى اآلن. معظم هؤالء يعيشون في  65,345حيث تم تسايل ما مامله  ،في شرق حلب، ال تزال األتسر تعود إلى أحيائها
متضررة، وينتشرون في مختلف األحياء. ال تزال مساكن هنانو، وطارق الباب والقصر تستضيف األعداد األكبر من النازحين  منازل

ء اشخصا. حتى تاريخه، لم يتم إجراء تقييم بنيوي في أي من هذه األحي 10,260و 14,194، و16,500حيث تستضيف على التوالي 
 شكل تهديدًا كبيرًا للسكان.يبنيويًا و  اً تسليم رغم أن العديد من المباني ليس

 لمتوفرة اوالمحافظ ومختلف القطاعات األتسبوع الماضي من أجل تحديد االحتياجات والقدرات  تم عقد اجتماعات مع المديريات المعنية
 األحياء بشكل مستدام.شاملة من أجل التخطيط إلعادة تأهيل هذه و  اتقطاعابرة للعلى األرض. رغم ذلك، ثمة حاجة التستاابة ع

  .ال يزال هناك حاجة لتاهيز أماكن اإليواء بالمستلزمات الشتوية في جميع المناطق المتأثرة تسواء في شرق حلب أو غربها 

  العديد من المناطق في شرق حلب باتت متاحة على نحو متزايد إلجراء عمليات تقييم االحتياجات، مثل هنانو، والمشتاية، وطارق
لشعار، والقاطرجي، وغيرها. أظهرت الزيارات الميدانية للمناطق حاجة كبيرة للمواد غير الغذائية األتساتسية نظرًا ألن معظم الباب، وا

 .دى عودتهم أن منازلهم قد نهبتالعائدين اكتشفوا ل

 ستجابة:اال

  المنطقة  نصف الوحدات األربع واألربعين فيفي المنطقتين األولى والثانية في جبرين، قام المالس الدانماركي لالجئين بإعادة تأهيل
األمم المتحدة السامية لشؤون الالجئين لتوفير مستلزمات الشتاء في كال المنطقتين. حتى  فوضية. وقد اكتمل التدخل الذي تقوم به م1

 عليا.نافذة  620في كال المنطقتين، وتم إغالق  وتستخدم للعزل لتمددقابلة ل صندوق من رغوة 500مدفأة و 678تاريخه، تم توزيع 

  مباٍن في الشيخ طه، اتستفاد منها نحو  أربعغرفة في  176من إعادة تأهيل  %30في غرب حلب، أكمل المالس الدانماركي لالجئين
 إكمال العمل بحلول أواتسط شباط/فبراير.من المخطط و نازحًا.  880

 الت ذات األولوية، مثل هنانو واألحياء المحيطة به. والوكا تم إرتسال رتسالة إلى مكتب المحافظ إلطالق عمليات تقييم بنيوية في األحياء
 الشريكة مستعدة لدعم وزارة اإلدارة المحلية في األتسابيع القادمة.

  198حفاضًا للكبار، و 65مستفيدًا من خالل توزيع  3,740خالل الفترة التي يغطيها التقرير، وصلت المنظمة الدولية للهارة إلى 
ماموعة ثياب شتوية في األنصاري،  257غطاء لألرض، و 77حصيرة بالتستيكية، و 662فراشًا، و 538ماموعة أدوات نظافة، و

يفة في شرق األتسر الضعلالجئين بتوزيع المواد غير الغذائية على لشؤون ااألمم المتحدة السامية  فوضيةاتستمرت مو وبستان القصر. 
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أتسرة( في مواقع مختلفة من حلب.  24,381نازحًا ) 115,301 كانت المفوضية قد تساعدتو ي/يناير، كانون الثان 11حلب وحتى 
وشملت المواد الموزعة الفرشات، والبطانيات الحرارية، والحفاضات، وأدوات المطبخ، وأدوات النظافة، والترامس، واألغطية البالتستيكية، 

 ، والسااد.، واألحذية المطاطيةدافئةفرشات النوم، وماموعات األلبسة الشتوية، واللمبات الشمسية، وأكياس النوم، واأللبسة الداخلية الو 

  كغ  5,000تستمر اليونيسيف بتوزيع الحطب في جبرين بشكل يومي من خالل منظمة )تآلف( غير الحكومية. ويتم توزيع ما ماملة
 أتسرة. 335لو غرام لألتسرة لتغطية احتياجات كي 15يوميًا بمعدل 

 إلى مركز اإليواء الاماعي في معمل البذار والقاعات الصناعية في يدانيتينخالل الفترة التي يغطيها التقرير، تم إرتسال بعثتين م 
 جبرين لمراقبة توزيع المواد وإجراء تقييم لالحتياجات.

 الثغرات والمعوقات:

  ينبغي مناقشة حل لألتسر المقيمة حاليًا في جبرين وال تملك منازل تعود إليها. كما ينبغي لهذه النقاشات أن تشمل احتمال اتستخدام
 ، في حال اضطر النازحون بالفعل للبقاء على المدى البعيد في جبرين.البنى التحتية، مثل المدارس

 ضرار لاميع األحياء. في هذا السياق، ينبغي تسوية النزاعات حول الملكية والممتلكات ثمة حاجة ماتسة إلجراء تقييمات بنيوية ومسح لأل
 قبل أن يستطيع الشركاء في ماال تأمين المأوى التدخل والمساعدة في إعادة تأهيل المنازل المتضررة.

 الحماية  
 السياق العام

   االحتياجات في شرق حلب، حددت مديرية الشؤون االجتماعيةدم األتسبوع الماضي من قبل مكتب المحافظ حول بعد العرض الذي ق 
 ،ومديرية الشؤون المدنية ومديرية التربية، بالتشاور مع مفوضية األمم المتحدة السامية لشؤون الالجئين، عددًا كبيرًا جدًا من المنشآت

)لتقديم  لعنف القائم على الانس(، ومكاتب السال المدنيبما فيها مراكز الرعاية )للمعاقين(، وترتيبات مأوى بديلة )للحاالت اإلتسعافية ل
ي نفس ف نسمة(، والمدارس ذات الحاجة الماتسة إلعادة التأهيل. تستبدأ عمليات التقييم الميداني يالوثائق المدنية لما يصل إلى مليون

 تعزيز االتستاابة في ماال الحماية. تحديد نطاق األعمال المطلوبة لترميم هذه المنشآت وبالتاليل في األيام القادمةالوقت 
  لوحظت عودة النازحين إلى شرق حلب )من الالذقية(، وعلمت وكاالت األمم المتحدة أن هؤالء النازحين هم أصاًل من مناطق يصعب

ما منانو، ه الوصول إليها في ريف حلب، وأنه إلى أن يحل الوقت الذي يمكنهم فيه العودة إلى هناك، فإنهم يشغلون مساكن فارغة في
 .في هذا الصدديطرح مخاوف تتعلق بحقوق السكن واألرض والممتلكات 

  خالل الزيارات الميدانية لوحظ وجود نسبة كبيرة من األتسر التي تعيلها نساء و/أو أطفال. العديد من النساء الالتي أجريت مقابالت
 تم التخلي عنهن، وفي بعض الحاالتمعهن ليس لديهن اآلن أقارب من الذكور ألتسباب تشمل الوفاة، أو االنفصال األتسري، أو أنه 

د من األطفال، خصوصًا المراهقين منهم، لم يسالوا بعد في المدارس التي أعيد افتتاحها. بداًل من ذلك، فقد االحتااز. العدي ذ كر
في الدور بانتظار الوقود وتوزيع الوجبات الساخنة. العديد منهم يعيلون أتسرهم أو يساعدون في يصطفون وا يحضرون المياه أو شوهد

 .تلبية االحتياجات األتساتسية ألتسرهم

 االستجابات في مجال الحماية:

  يستمر شركاء مفوضية األمم المتحدة السامية لشؤون الالجئين بتقديم الخدمات للمحتاجين، خصوصاً فيما يتعلق بتقديم المشورة والمساعدة
ة من أجل ة للحاالت الهشالقانونية، والتوعية، وتحديد االحتياجات، والدعم النفسي واالجتماعي، واالتستمرار في تقديم المساعدة المادي

 تخفيف المخاطر.

 ن في أواخر تشري أطفال منفصلين أو ليسوا بصحبة أقاربهم من الكبار منذ بداية أزمة شرق حلب 305ها ؤ حددت اليونيسيف وشركا
 . في غياب نظام تتبع منسقطفاًل غير مصحوبين بأقارب من الكبار 17لما مامله رعاية تسكنية إتسعافية  تمدق  . 2016الثاني/نوفمبر 

د عينت أطفال موضوعين في الرعاية السكنية مع أهلهم. لق ثمانيةها، تم لم شمل ؤ د متفرقة تبذلها اليونيسيف وشركافي تسورية، مع جهو 
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لتنسيق عمل الخدمات العامة )مديرية الشؤون االجتماعية والعمل( والمنظمات غير الحكومية،  أنشأتوحدات حماية األطفال، التي 
 وضع خططيقومون باالحتياجات االجتماعية لألطفال و موا قيو طفاًل منفصلين عن أهلهم  150مدراء حاالت )عاملون اجتماعيون( لـ 

 رعاية فردية.

 بالغًا من خالل حملة التوعية بالمخاطر في  2,025وأشخاص  4,505ر، وصل شركاء اليونيسيف إلى خالل الفترة التي يغطيها التقري
، وصل من تشرين الثاني/نوفمبراألخير جبرين وثالثة أحياء أخرى في شرق حلب )تسليمان الحلبي، وهنانو، والميدان(. منذ األتسبوع 

بالمخاطر. كما يستمر شركاء اليونيسيف بتقديم المعلومات حول مخاطر شخصًا من خالل التوعية  61,425شركاء اليونيسيف إلى 
 المتفارات لألشخاص الذين يدخلون إلى قلعة حلب أيضًا.

  16,824طفاًل جديدًا في الدعم النفسي واالجتماعي. وحتى تاريخه، تم الوصول إلى  655خالل الفترة التي يغطيها التقرير، تم تسايل 
بالغ من قبل شركاء اليونيسيف وقدموا لهم الدعم النفسي واالجتماعي واألنشطة الترفيهية. إضافة إلى ذلك،  2,000طفاًل وأكثر من 

طفاًل  215أقام شركاء اليونيسيف أنشطة توعوية حول حقوق األطفال وحمايتهم خالل الطوارئ )تخفيف مخاطر حماية األطفال( لـ 
 شخصًا. 17,215جديدًا، فوصلوا إلى ما مامله 

 تنقل. للنساء والفتيات وفريق واحد م آمنفرق متنقلة، ومكان  ثالثةثابتة، و  تخمسة عياداتمر صندوق األمم المتحدة للسكان بدعم يس
وخالل الفترة التي يغطيها التقرير قدم أحد شركاء صندوق األمم المتحدة للسكان جلسات توعية بالعنف القائم على الانس والتدريب 

من الماتمع المضيف لهن، ما بلغ  201امرأة نازحة و 162رأة في المكان اآلمن للنساء والفتيات في حي الرازي )ام 363المهني لـ 
حالة من  14نساء(. قدم شركاء صندوق األمم المتحدة للسكان دعمًا نفسيًا واجتماعيًا عامًا وإحاالت لـ  2,010إجماليه حتى اآلن 

حتى تاريخه. تم  58في الرازي، ما أوصل العدد اإلجمالي للمستفيدين إلى  والسيدات العنف القائم على الانس في المكان اآلمن للنساء
تفيدًا في جبرين، والميدان، وحلب الاديدة، واألشرفية، والمارتيني، والشهباء، والزهراء، مس 180تقديم دعم نفسي واجتماعي عام لـ 

 حتى تاريخه. 811والسريان، وتسيف الدولة واإلذاعة من خالل الفرق المتنقلة للشركاء، ما أوصل عدد المستفيدين إلى 

 الثغرات والمعوقات:

  والمساعدة أو فرص توليد الدخل. حاليًا، أ لسكان شرق حلب للوصول إلى الخدمات تحديًا جدياً تشكل ال تزال خيارات النقل المحدودة
يقدم النقل العام الخدمة لهنانو، في حين أن تسكان األحياء األخرى في شرق حلب يترتب عليهم السفر لمسافات طويلة مشيًا على األقدام 

 أو اتستخدام مواردهم الشحيحة على النقل الخاص.
 

 راعةالغذاء والز  
 

 :االستجابة

  رزمة في جبرين، والمحلج، وهنانو، والشيخ مقصود، وشرق/غرب حلب، والمشتاية، وطارق الباب، والبياضة،  288,084تم توزيع نحو
 امبو، ومستشفى ابن خلدون والسريان.كوالفرقان، والشهباء، والصاخور، والكالتسة، والمريديان، والمو 

  الثاني/يناير، تم إدماج أحياء في شرق حلب بالبرنامج المنتظم إلنتاج الخبز، وتسيتم إرتسال كمية إجمالية تبلغ كانون  14اعتبارًا من
من دقيق القمح يوميًا إلى الشركاء إلنتاج وتوزيع ربطات الخبز. وبالتالي، فإن تواتر توزيع الخبز في أحياء شرق  اً متري اً طن 45نحو 

 ع.حلب تسيتقلص إلى يومين في األتسبو 

  حصة غذائية حتى اآلن ألتسر يستضيفها أقاربها وأتسر أخرى في غرب حلب في  1,286خالل الفترة التي يغطيها التقرير، تم توزيع
حصص جاهزة لألكل للعائدين في شرق حلب، وللنازحين  9,007تم توزيع ما مامله كما أحياء صالح الدين، والمارتيني واألعظمية. 

 حصول على المأوى في غرب حلب.من شرق حلب الذين تسعوا لل

  في شرق وغرب حلب. شخص 40,000مطابخ جماعية وجبات تساخنة لـ  أربعقدمت 
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 الثغرات والمعيقات:

 من الاوهري اتستدامة التدخالت الواردة أعاله وتوتسيع نطاقها. ومن هنا، فإن االتستراتياية القطاعية الكلية في المستقبل تسعى لالتستمرار 
 وريةفبتقديم المساعدة الفورية المنقذة للحياة لتلبية احتياجات النازحين والعائدين من خالل اتستراتياية ذات شقين )أ( تلبية االحتياجات ال

 .والعودة إلى منازلهممن األغذية، و)ب( تشايع أنشطة كسب العيش لتعزيز إنتاج الغذاء على مستوى األتسرة 

  (، من حيث المساعدة الغذائية، ليسالحالي للحاالت مع المتوفر من المخزون )بما في ذلك األنشطة القائمة والمستمرة العددبمقارنة 
وجبة جاهزة لألكل داخل مدينة حلب،  18,000األغذية العالمي مخزون للطوارئ يتكون من نحو  هناك ثغرات فورية. لدى برنامج

طن متري من  87شخص. عالوة على ذلك، هناك  85,000شخص، إضافة لحصص غذائية لنحو  98,000كافية لتلبية احتياجات 
أشارت ما كمتوفرة ويمكن اتستخدامها لدعم المطابخ الاماعية. األغذية المختلطة )المعكرونة، ورب البندورة، والعدس والبازالء المعلبة( 

 أتسرة باألغذية. 20,000جهات أخرى عاملة في الشأن اإلنساني إلى أن وضع مخزونها يكفي لدعم أكثر من 

 واإلصحاحالمياه 

 االحتياجات:

  حها يمكن إصال هعن العمل مبدئيًا بسبب عطل كهربائي. رغم أن فسة، توقفت محطة ضخ مياه الخ2017كانون الثاني/يناير  14منذ
تقنيًا، فإن الفرق التقنية لم يتم السماح لها بالوصول إلى المحطة من قبل تنظيم الدولة اإلتسالمية الذي يسيطر على المنطقة التي تقع 

 فيها المضخة.

 مان في مدينة حلب )تسلي هر الفرات فإن محطات الضخ الثالثمن ن سةفبسبب انقطاع المياه من المصدر الرئيسي في محطة الخ
 الحلبي، وباب النيرب، وتشرين( ال تعمل أيضًا.

  مليون نسمة في مدينة حلب واألجزاء الشرقية من ريفها محرمون حاليًا من الوصول إلى مياه الشرب اآلمنة. 1.8أكثر من 
 االستجابة:

 90متر مكعب يوميًا وتقديم الوقود لتشغيل نحو  6,000شكل عاجل عن طريق الصهاريج بمعدل اتستمرت اليونيسيف بتقديم المياه ب 
في مدينة  )نسمة من اآلبار العامة 600,000 نسمة من صهاريج المياه و 400,000مليون نسمة ) 1بئرًا عميقًا، يستفيد منها نحو 

. وقد قامت اليونيسيف بصيانة خزانات المياه المركبة في أماكن إيواء النازحين )جبرين، وهنانو، والصاخور، والشعار، والحيدرية، حلب
واإلنذارات، والمرجة والحمدانية( وتخطط لتركيب خزانات مياه إضافية بسعات مختلفة بعد إجراء عملية تقييم تسريعة. إضافة إلى ذلك، 

يما يتعلق بالصرف الصحي، فقد وف,إلصالح شبكات المياه في عدة مواقع )هنانو، والصالحين، وقاضي عسكر(.  يتم تقديم الدعم
ركبت اليونيسيف مرحاضين إضافيين مسبقي الصنع في مدارس في المدينة القديمة )علي درويش ومزرعة ملحم(. إضافة إلى ذلك، 

ادت من ماموعات النظافة األتسرية المقدمة من اليونيسيف ويتم توزيع شخص( اتستف 95,500أتسرة نازحة ) 19,100فإن أكثر من 
 ماموعة متبقية من قبل المنظمات الحكومية المحلية في مناطق مختلفة على أتساس األولوية واالحتياجات على األرض. 11,000

 متر  250ياه في حي األشرفية بمعدل اتستمر الهالل األحمر العربي السوري وبدعم من منظمة األولوية الملحة بتوفير صهاريج الم
نسمة لمدة ثالثة أشهر. وقد قدمت  40,000نسمة مع إمكانية الوصول إلى أكثر من  20,000مكعب يوميًا، اتستفاد منها أكثر من 

ما األتسر. كليتر لمستودع الهالل األحمر العربي السوري لتركيبها على مستوى  500خزان تسعة  500أصاًل منظمة األولوية الملحة 
 كتلة مراحيض إضافية مسبقة الصنع. 15تم تسليم 

  ليتر في السكري، والصاخور، والخالدية  45,000خزانات بسعة  أربعةآبار مياه جوفية وركبت  تسبعةاتستمرت منظمة أوكسفام بصيانة
 والحمدانية. 

  10,200متبقية. كما التزمت أوكسفام بتسليم أكثر من  ماموعة 1,800ماموعة أدوات نظافة ويستمر توزيع  1,692تسلمت أوكسفام 
 ماموعة أدوات نظافة لسد الثغرة الملحة.
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 مستعدون لدعم مؤتسسة المياه في حال تساءت األوضاع إذا اتستمرت انقطاعات المياه لمدة أطول. ات المختلفة القطاعفي  الشركاء
طاعات صهاريج المياه، وانتاج آبار المياه الاوفية، وتعزيز االتستوتسيتم تفعيل خطط الطوارئ التي تم إعدادها وبزيادة تدرياية في عدد 

 .التخزينية

 الثغرات والمعوقات:

  القضاياة المياه واإلصحاح من خالل معالا العاملون في شركاءالينبغي تسريع تركيب كتل المراحيض مسبقة الصنع التي التزم بها 
جدًا على الشركاء في العمل اإلنساني في حلب الذين  كبير ثرأإذا لم يتم حله تسريعًا  فسةالخمن الميدانية. تسيكون النقطاع المياه 

 تسيكونون بحاجة إلعادة توجيه الموارد إلى تفعيل عمليات خطة طوارئ.

  اروا عمليات ينبغي أن يإضافة غلى ذلك، ومع االتستمرار في التدخالت الفورية المنقذة للحياة، فإن الشركاء في ماال المياه واإلصحاح
 .تقييم لتحديد االحتياجات على المدى القريب والمتوتسط لدعم خطة الحكومة لتحقيق االتستدامة في الخدمات

 الصحة

 االستجابة:

  يستمر تقديم الخدمات الصحية األتساتسية من قبل شركاء القطاع الصحي في أماكن اإليواء الاماعي، وأماكن وجود النازحين، وفي
 األحياء التي تحوي أعداد كبيرة من العائدين الادد.

  منظمات غير حكومية محلية. خمسمعالاة من خالل العيادات المتنقلة والثابتة بالتنسيق مع  8,028تم تقديم ما مامله 

  ة إضافية خدمات حال 14وتلقت  مستفيد 860تم تقديم خدمات الصحة العقلية من خالل مرفقين رئيسيين، ووصلت هذه الخدمات إلى
 صحة عقلية من خالل العيادات المتنقلة.

  طنًا من األدوية المنقذة للحياة، والتي يمكن أن تقدم ما يصل  13شحنات جديدة إلى شركاء القطاع الصحي، تحتوي  خمستم تسليم
 معالاة. 60,339إلى 

  ك، صناعية. إضافة إلى ذلأطراف أطرافهم إلى مركز األطراف الصناعية لتركيب أحد  فقددوانازحين من شرق حلب  تستةتمت إحالة
 .كرتسي على عاالت للمحتاجين 35وتسليم  العالج الفيزيائي إلىتمت إحالة مريضين 

 

 التعليم  
 :االحتياجات

  للطالب الذين فاتتهم عدة تسنوات من الدراتسةالتعليم غير الرتسمي من خالل برامج التعلم السريع أو برامج التعلم الذاتي متوفرة. 

 فتقر العديد من المدارس إلى المقاعد، حيث إنه عندما انتقل النازحون إلى المدارس اتستخدموا أثاث المدرتسة حطبًا للتدفئة. الصفوف ي
 مسبقة الصنع التي ركبتها اليونيسيف بحاجة لألثاث والمواد المدرتسية أيضًا.

 التعلم ومرافق النظافة حيث إن معظم المدارس دمرت أو تضررت. ينبغي تسريع عملية إعادة التأهيل الخفيفة  هناك حاجة عامة ألمكنة
 للمدارس وتركيب الصفوف مسبقة الصنع لتخفيف االزدحام في الصفوف.

  والمدرتسين والسلطات فيما يتعلق باآلليات المختلفة للتعليم البديل للطالب المتسربين  ألهلاتوعية و هناك حاجة ماتسة للدعم والمناصرة
 .من المدارس، وأولئك الذين يتعرضون لمخاطر التسرب

 االستجابة:
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  ات ت والفاو كانون الثاني/يناير، بقيادة وزارة التريبة لتحديد وتحديث االحتياجا 15تم إطالق عملية تسريعة لتقييم االحتياجات في
من وزارة التربية، ومديرية التريبة، واليونيسيف البيانات  شخصاً  16التعليمية بالنسبة لألطفال والشباب. وقد جمع فريق يتكون من 

 كانون الثاني/يناير. 19حيًا في شرق حلب. وانتهت عملية التقييم في  44والمعلومات في مدارس ومراكز اإليواء في 

  مدفأة لوزارة التربية ليتم توزيعها على المدارس األتسبوع القادم. 500قدمت اليونيسيف 

  في مراكز التعلم التي تم  'التعليمية الترفيهية'طفل بعمر ما قبل المدرتسة من التعليم غير الرتسمي واألنشطة  90,800اتستفاد ما مامله
 ف.تأتسيسها في الماتمعات المحلية في جبرين وهنانو بإدارة شركاء اليونيسي

  طفاًل موجودين خارج المدرتسة إلى المدارس خالل حملة العودة إلى التعلم  650زيارة مباشرة وتمت إحالة  214تم القيام بما مامله
 في شرق مدينة حلب.

  مدارس ابتدائية في هنانو، والبياضة، والميسر، والمدينة القديمة، والصاخور، والهلك. خمسطفاًل في  4,500تم تسايل ما مامله 

  قدمته الامعية السورية للتنمية االجتماعية، وجمعية التعليم ومكافحة األمية الذي طفل من برامج التعلم الذاتي  1,400اتستفاد ما مامله
 في هنانو، وجبرين، والسفيرة، ومناطق أخرى.

  وخدمات الرعاية والتعليم في طفل وشاب من خالل تقديم مواد التدريس والتعلم،  10,000لقد وصل القطاع التعليمي إلى مامله
 .الطفولة المبكرة، وتقديم أماكن التعلم، ومرافق النظافة، وبرامج التعلم الذاتي، والمنهاج ب وحملة العودة إلى التعلم

 الثغرات والمعوقات:

  مية بسبب ى الخدمات التعلي، بما في ذلك ذوي االحتياجات الخاصة، تحديًا كبيرًا في الوصول إلللمشاكل ةالعرضيواجه معظم األطفال
 التحتية للمدارس. ىالبنأصابت نقص المدارس العاملة واالفتقار إلى بيئات تعلم محمية بسبب األضرار التي 

 .تفتقر مواقع النزوح خصوصًا في منطقة جبرين إلى القدرة الكافية لتقديم الخدمات التعليمية بسبب تدفق أطفال النازحين 

  األطفال إلى المدارس تحديًا رئيسيًا، حيث إن معظمهم يقدمون الدعم ألتسرهم من خالل كسب العيش ومضى على تشكل إعادة
 .انقطاعهم عن المدرتسة عدة تسنوات

 اإلنعاش المبكر  
 االحتياجات:

 والتدفئة في مركزي اإليواء الاماعي في جبرين وهنانو حاجة ملحة بسبب االنخفاض الكبير في  كهرباءيعد إيااد مصادر بديلة لل
 درجات الحرارة.

  وتمكين النازحين من العودة ومنع تدهور األوضاع الصحية.الحركةيشكل جمع األنقاض وإزالتها احتياجات بارزة لتسهيل ، 

 على تلبية احتياجاتهم األتساتسيةضررين المت هناك حاجة ملحة لفرص كسب العيش لمساعدة السكان. 

 االستجابة:

  متر مكعب من األنقاض من أحياء شرق حلب )الطريق الرئيسي في خان  25عاماًل نحو  45خالل الفترة التي يغطيها التقرير، جمع
 من األنقاض. اً مكعب اً متر  3,450إزالة ما مامله  تحتى اآلن، تمو الوزير، تساحة المساد األموي، وجامع الكلتاوية(. 

  3,495من النفايات الصلبة من مركزي إيواء هنانو وجبرين. حتى اآلن، تم ترحيل ما مامله  اً مكعب اً متر  70عاماًل  40جمع نحو 
 من األنقاض. اً مكعب اً متر 

  عاماًل أعمال الصيانة على شبكة المياه في شرق حلب )الشعار، والصاخور، والهلك( 12أجرى. 

  حاوية نفايات في شرق حلب. 15عمال بأعمال الصيانة، وتم توزيع  10قام 
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 المتحدةلتنسيقالشؤوناإلنسانية)أوتشا(م  مكتباأل
 www.unocha.orgرواح   التنسيقينقذاأل

  قامها برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ومشاريع إعادة تأهيل أ نتاجي التيعاماًل من النازحين إلى ورشات العمل اإل 115انضم ما مامله
 .تم توفيرها في تلبية االحتياجات األتساتسية ألتسر العمالتسيسهم الدخل المتولد من فرص العمل التي و البنية التحتية األتساتسية. 

 الثغرات والمعوقات:

 التصميم تدعم عودة النازحين إلى بيوتهم. ويشكل تقديم الخدمات األتساتسية،  نةثمة حاجة إلجراء تقييم كامل لتطوير تدخالت حس
 وإعادة تأهيل البنية التحتية ودعم تسبل العيش المنقطعة الدعامات الرئيسية التي ينبغي للتدخالت المستقبلية أن تأخذها بعين االعتبار.

 عم توفير فرص تسبل العيش في المناطق المتأثرةثمة حاجة إلجراء تقييم تقني لحالة البنية التحتية، إضافة إلى د. 

 

 خلفية عن األزمةحول 

أكثر من ربع مليون لقي ووفقًا للتقارير الواردة، ، 2011 /آذارفي العالم اليوم. منذ مارستعقيدًا وتغيرًا أشد األزمات اإلنسانية أحد هي  ةتسورياألزمة في 
 مليون شخص نازحين داخل 6.3 أصبحسوري لمغادرة البالد، و ال نصف الشعباضطر  كما. باروحأكثر من مليون شخص أ صيب و  مصرعهمتسوري 

 أكبر أزمة نزوح في العالم. ةتسورياألزمة في ، مما ياعل البالد

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

 

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

   www.reliefweb.intwww.unocha.org/syriaلمزيد من المعلومات، يرجى زيارة 

 

http://www.reliefweb.int/

