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 10رقم عاجل تحديث :سورية في اإلنسانية الشؤون تنسيق مكتب

  سورية شرق شمال في العسكرية لعمليةل إلنسانيا تأثيرال
 2019 برأكتو األول/ تشرين 26-28

 

و إبالغها إلى مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية في سورية. إن الوضع العام يتسم بالتغير الدائم. وبينمات فور ظهورها و / أراو تم تجميع هذا التقرير من خالل مصادر مختلفة تعكس التط  * 
توفرت والتجديد كلماا تبقى عرضة للتعديل تسعى المعلومات الواردة في هذا التقرير إلى أن تكون شاملة قدر اإلمكان، وخاصة فيما يتعلق بأعداد النازحين والضحايا المدنيين، فإنه  

 معلومات إضافية.

 األحداث مأه
 المشار ساعة مائة و خمسونالـ فترة انتهت األول/أكتوبر، تشرين 29 في 

 في ذلك جاءو األول/أكتوبر؛ تشرين 22 في الموقعة تفاهمال مذكرة في إليها

 سورية قوات بأن األول/أكتوبر تشرين 27 في صدر إعالن باعقأ

 قوات محلها لتحل السورية التركية الحدود عن بعيدا   تنتشر الديمقراطية

 .سوريةال لحكومةل ةالتابع الحدود حرس

 المسلحة القوات بين العنيفة االشتباكات تستمر العين، رأس جنوب في 

 شمال في قتالال اندالع عن فضال   الديمقراطية، سورية وقوات لتركيا مواليةال

 عبوات فيها تخدماست   محلية حوادث وقعتو. عيسى عين وكذلك منبج غرب

 اإلبالغ تم كما. بالتقرير المشمولة الفترة خالل العين ورأس سلوك في ناسفة

 .أخرى مناطق في اشتباكات عن

 عبر بمهمة السوري العربي األحمر الهالل قام األول/أكتوبر، تشرين 26 في 

 نشره تم الذي الصيانة فريق بديللت لوكع مياه محطة إلى النزاع وطخط

 تشرين 29و 27 )يومي تاليتين تينبعث لغاءإ تم. المحطة عمل صدلر

 ضرورية المستمرة الصيانة. الطريق على األمن انعدام بسبب األول/أكتوبر(

 مدينة في شخص 400.000 خدمت يتال المياه شبكة عمل على للحفاظ

 .الحسكة

 طفال   44.340 حوالي همنيب من شخصا ، 105.574 يزال ال اآلن، حتى 

 والرقة الحسكة محافظات من نازحين اإلنجاب، سن في امرأة 26.400و

 المئة في 40 ورجع ،األصلية أماكنهم إلى شخصا   96.855 عاد وقد وحلب؛

 في التركية المسلحة القوات لسيطرة اآلن خضعت تيال المناطق إلى هممن

  .الرقة محافظةب وسلوك عيسى وعين أبيض تل نواحي

 800 من أكثر استيعاب اآلن يتمو. مؤخرا   افتتح الذي بردراش مخيم قدرة التدفق فاق قدو الرسمية؛ غير العبور نقاط عبر العراق إلى سوري الجئ 12.000 من أكثر دخل 

 .نجاويال العبور موقع في شخص

 مليون 15 بقيمة ا  احتياطي ا  تخصيص ،الحدود عبر السوري اإلنساني الصندوق خالل من ،سورية في اإلنسانية الشؤون منسق / المقيم المنسق أطلق األول/أكتوبر، تشرين 27 في 

 .لألزمة يستجيبون الذين الشركاء لدعم دوالر

 

 السياقية التطورات
 تشرين 27 في الديمقراطية سورية قوات وإعالن المنطقة، في العدائية األعمال وقف إلى تشير والتي سورية شرق شمال في األطراف بين األخيرة االتفاقات من الرغم على

 / الديمقراطية سورية وقوات السوري الوطني الجيش بين عنيفة اشتباكات عن أنباء وردتو. ةالمحلي المناطق بعض في القتال استمر سوتشي، اتفاقية شروط بقبول األول/أكتوبر

 الطريق طول على وغلالت يزال ال. السورية الحكومة قوات توجد حيث تمرال تل نحو السوري الوطني الجيش يتقدم ،ورد ما وبحسب. العين رأس جنوب السورية الحكومة قوات

 إمكانية على ا  سلب وتؤثر المدنيين بين القلق تثير تزال ال التطورات هذه فإن لذلك، نتيجة كبيرة خسائر أو سكانية تحركات أي عن اإلبالغ عدم من الرغم علىو. مستمرا   4 إم السريع

 .اإلنسانية المساعدات إيصال

 

 اإلنساني التأثير
 النازحين دعم هي األولوية تظلو. ممكنا   إليهم الوصول كان حيثما إليها المحتاجين إلى مساعدةال تقديم اإلنساني المجال في الشركاء يواصل التحديات، بعض مواجهة من الرغم على

 المياه مثل األساسية الخدمات وتقديم الرسمية غير المواقع / والمستوطنات المخيمات في لنازحينا دعم ستمرارا وكذلك المضيفة، والمجتمعات الجماعية اإليواء مراكز في حديثا  

 . والصحة

 والحسكة الرقة محافظتي في شخص 580.000 من قربي لما شاملة غذائية حصص لتوفير الغذائي األمن قطاع يخطط حيث لذلك، استجابة المساعدات نطاق توسيعب الشركاء بادريو

 بالفعل اكتملت توزيعات خالل من أيضا   الشتاء فصلل المخصصة المساعدة جهود بدأت. والمياه الصحة مثل ،األساسية الخدمات توفير أيضا   يتمو األول/أكتوبر، تشرين شهر خالل

 .والروج ليالمحمود مخيمي في
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 السكان تحركات

 وحلب (25.588) والرقة (73.210) الحسكة محافظات من نازحين شخصا   105.574 يزال ال :ةسكاني ةحرك 202.429 حوالي تسجيل تم األول/أكتوبر، تشرين 28 حتى

 . (10.105) وحلب (39.000) والرقة (47.750) الحسكة محافظتي في األصلية مناطقهم إلى ا  شخص 96.855 عاد بينما (،6.776)

 إيواء ركزم 70 في أسرة( 3.315) شخصا   15.128 استيعاب يتمو الزور؛ ودير والرقة الحسكة محافظات في المضيفة المجتمعات بين شخصا   90.446 يقيم النازحين، بين من

 (2) والمالكية (8) والحسكة (16) العين رأس في السابق في النازحين ستضيفت كانت جماعي إيواء مركز 26 اآلن وأصبح. (1) والرقة (69) الحسكة محافظتي في نشط جماعي

 . التعلم فرص من األقل على طفال   30.000 حرم مما مدارس، في تقريبا   النشطة الجماعية اإليواء مراكز جميع أ قيمت. خاوية

 بعض بأن تفيد تقارير وردت. سيةادربال ةاحين إلى عادوا 12.700 بينهم من العين، رأس منطقة إلى (22.050) نصفهم من يقرب ما رجع الحسكة، محافظة إلى العائدين بين من

 المدنية األحوال وثائق أنو ،األصلية أماكنهم إلى العودة حق من النازحين تحرم تركيال مواليةال القوات أنو أمنية، ضمانات دون العودة في يترددون العين رأس من القادمين النازحين

 زيارةب القيام من العين رأس من الذكور النازحين من محدود عدد تمكن األول/أكتوبر، تشرين 27 في. بعد ذلك من التحقق يتم لم ولكن ،التفتيش نقاط عند ت صادر النازحينب الخاصة

  .اتهمقلعومت ممتلكاتهم من للتحقق ساعة 24 مدار على وانظر" "اذهب

 الجماعية اإليواء مراكز من وصولهم بعد المخيم في ا  حالي ةنازح أسرة 25 تقيم. العراقية الحدود من بالقرب نوروز مخيم فتح المخيمات إدارة أعادت األول/أكتوبر، تشرين 24 في

 إلقامة الدعم طلبات جميع إحالة المتحدة األمم طلبت األول/أكتوبر، تشرين 29 في الذاتية اإلدارة مع اجتماع في. مستمر االحتياجات تقييم. األول/أكتوبر تشرين 27 في المعبدة في

 .بالفعل األرض( )تسوية الخفيفة المواقع إعداد أعمال أكملت قد الذاتية اإلدارة نإ يقال ذلك، ومع. أوال   المحافظ إلى الحسكة شرق كيلومترا   15 بعد على ،ةتوينال في جديد خيمم

 

 العريشة مخيم

 التي االمتداد منطقة في الوصول حديثو النازحون استقر. بشدة ا  مكتظ عريشةال مخيم يزال ال األول/أكتوبر، تشرين 20 في مبروكة مخيم من أسرة( 833) شخص 4.100 نقل بعد

 المخيم من القسمين هذين من أي يتعرض ال. الشديدة الفيضانات بسبب 2019 عام من سابق وقت في نقلهم تم الذين السكان يستضيف الذي الحالي المخيم كتظاظا من حدلل إنشاؤها تم

 مخيمي في حاالت بينهم )من النازحين من العديد عبر التي األصلية المناطق إلى العودة عمليات تسهيل على التركيز تم ،تاليبالو. المخيم لتوسيع متاحة أرض توجد ال ولكن للفيضانات،

  .أكتوبراألول/ تشرين 30 في الزور دير إلى ا  وإياب ا  ذهاب رحلةب األقل على أسرة 100 قيام المقرر منو. إليها العودة في رغبتهم عن عريشة(الو ةمبروك

 

 اإلمداد وخطوط المخزونات

. الطرق لحالة ا  نظر اإلمدادات حجم نفس بنقل تسمح ال الطرق هذه لكن ،بديلة طرق عبر المساعدات نقل يتطلب مما مغلقة، االستراتيجي 4 إم السريع الطريق من أجزاء تزال ال

 235 يبلغ شهريا   السريع الطريق هذا تستخدم التي الشاحنات عدد متوسط كان األخيرة، األحداث قبل. اإلنسانية السلع لنقل رئيسيا   استراتيجيا   طريقا   4 إم السريع الطريق يظل لذلكو

 . 4 إم طريق على مناآل مرورلل عاجلة ترتيبات إلى حاجة توجد. سورية شرق شمال إلى اتمداداإل تحمل شاحنة

 إلى يحتاجون الذين األشخاص لنقل إحالة مساراتو المساعدات لنقل الالزمة مداداإل خطوط جانب إلى العاجلة، االحتياجات من العديد لتلبية واألدوية الغذائية المواد من مخزون وجدي

 .الرعاية تسهيل

 

 قطاعاتال استجابة
 االستجابة أوجه كافة بالضرورة تعكس وال محدودة معلومات هي التقرير إعداد وقت في المتوفرة المعلومات فان سورية شرق شمال في اإلنسانية المستجدات لطبيعة نظرا* 

 الواقع أرض على والثغرات، االحتياجات كافة أو والمستمرة، لها المخطط

 

 الحماية

 :الثغراتو االحتياجات

 احتمال استبعاد يمكن ال. األزمة هذه من المتضررين المدنيين للسكان بالنسبة والقلق اليقين عدم من مزيد في ،األول/أكتوبر تشرين 29 المحدد، النهائي الموعد يتسبب سوف 

 تنفيذ على ةليطو أو قصيرة لفترة سيدوم ذلك كان إذا ما ويتوقف - المضيفة والمجتمعات الجماعية اإليواء مراكز في النازحين من العديد يظل أن المرجح من. النزوح من المزيد

 .ساعة 150ال مهلة انقضاء بعد االتفاق

 الوضع بسببو. المستمرة لالشتباكات جةكنتي الحسكة باتجاه ،العين رأس من وكذلك ،بها المحيطة والقرى درباسيةال من النزوح عن اإلبالغ تم بالتقرير، المشمولة الفترة خالل 

 بتحويل المواقع هذه في سابق وقت منذ الموجودون الشركاء قام. أبيض وتل عيسى وعين العين رأس في واالستجابة التقييم إجراء من الحماية قطاع شركاء يتمكن لم األمني،

 .بها المحيطة والمناطق الرقة ةنديوم محمودليال ومخيم العريشة ومخيم والحسكة تمرال تل في حديثا   للنازحين الحمايةب المتعلقة حتياجاتاال لتلبية الالزمة والموارد البرامج

 شركاء يواصل. المخيم في اآلن وتعيش الجماعي المعبدة مأوى من النازحين من أسرة 25 وصلت. األول/أكتوبر تشرين 24 في اتالمخيم إدارة قبل من نوروز مخيم فتح أعيد 

 .اإلنسانية المبادئ مع يتماشى بما وطوعية مستنيرة سكانية اتحركت أي تكون أن إلى الدعوة الحماية قطاع

 تتعلق تحديات يطرح نفسه، الوقت فيو .صحاحواإل والصحة الحمايةب المتعلقة مخاطرال يفاقم يزال الو ،لحمايةا لمجا في خطير قلق مصدر ريشةالع مخيم في االكتظاظ يزال ال 

 .الفاعلة الجهات جميع أمام بالتنفيذ

 النوع على القائم لعنفبا تتعلق مستمرة مخاطر توجد كما .الصحي والصرف المياه مرافق نقصو االكتظاظ بسبب األمراض انتشار إزاء قلق يشيع الجماعية، اإليواء مراكز في 

 وغيره الجنسي للعنف عرضة أكثر والفتيات النساء يجعل مما ،ةشتركالم الصحي والصرف لمياها ومرافق الجماعية اإليواء مراكز بعض في الكهرباء نقص بسبب االجتماعي

 كبير قلق مصدر المؤكدة غير العودة احتماالت لتزا ال. ةالنسائي النظافة مستلزماتو للرضع الغذاء تشمل األخرى االحتياجاتو ،االجتماعي النوع على القائم العنف أشكال من

 .للنازحين

 المحلية السلطات تديره مؤقت مركز في بذويهم مصحوبين غير طفال   27ل حلول إيجادو عوائق دون اإلنسانية المنظمات لوصول الدعوة تتواصل الرقة، في. 

 فيهم بمن لألطفال، خاصة حماية توفير مع آمنة، أماكن إلى وطوعا   بأمان باالنتقال لهم حاسمال يجبو ،الزمة العدائية األعمال وآثار المباشرة الهجمات من المدنيين حماية تزال ال 

 .المسلحة فصائلال أو بالقوات ،ارتباطهم المزعوم أو مرتبطين، السابق في كانوا الذين أولئك



 2019أكتوبر /تشرين األول 28-26 | 10تحديث عاجل رقم : سورية أوتشا
 

 

 خالل الناس وحماية األرواح إنقاذ أجل من الطوارئ لحاالت يةالعالم ستجابةاال تنسيق في )أوتشا( اإلنسانية الشؤون لتنسيق المتحدة األمم مكتب مهمة تتمثل

 .  الجميع أجل ومن الجميع قبل من المبادئ على والقائم الفعال اإلنساني العمل إلى وندعو تؤيد ونحن. اإلنسانية األزمات
www.unocha.org 

 

 :االستجابة

 الدعمو الوعي مستوى رفع :ذلك في بما القامشلي،و حميس تلو المالكية في والمتحركة الثابتة المجتمعية المراكز خالل من واالستجابة الدعم تقديم الحماية قطاع شركاء يواصل 

 الخاصة، االحتياجات ذوي األشخاص ومساعدة الرسمي، غير والتعليم الحاالت، وإدارة االجتماعي النوع على القائم العنف مكافحة دعمو ،الطفل حمايةو ،االجتماعيو النفسي

 . الفتيات / والنساء لألطفال متخصصة خدمات وتقديم ،القانونية المساعدة توفيرو

o رقةالو (،3) التمر وتل (،2) حميس وتل (،3) ةمالكيالو (،5) والمعبدة (،23) الحسكة في جماعي إيواء مركز 37 في (شخص 5.500) نازحة أسرة 1.214 توجد اآلن، حتى 

 واالجتماعي النفسي والدعم النفسية األولية اإلسعافات ذلك في بما االجتماعي، النوع على القائم والعنف الطفل وحماية المختلفة الحماية أنشطة خالل من مإليه الوصول تم (1)

 .ذلك إلى وما القانونية والتدخالت الخاصة االحتياجات ذوي لألشخاص الدعم أشكال من ذلك وغير مساعدةبال جيلوالتع لألطفال الترفيهية واألنشطة

o مراكز ثالثة في مقيت ةزحنا أسرة 144 دعم تم بالتقرير، المشمولة الفترة خالل واحد يوم في. للنازحين والمشورة القانونية التوعية جلسات عقد الحماية قطاع شركاء يواصل 

 بطاقة 14 المواليد، لتسجيل حالة 14 المدنية: األحوال ووثائق الهوية اتبطاق على للحصول القانوني الدعم من مزيدال تتطلب حالة 46 تحديد وتم الحسكة، في جماعية إيواء

  .والشهادات المستندات إصدار في النازحين مساعدة تتم. العائلة دفاتر إلى بحاجة حاالت وتسع ،زواج توثيق حاالت تسع وطنية، هوية

o من للنازحين المدني السجل خدمات استئناف لتمكين الفني الدعم الشركاء يقدم. التمر تل في قريبا   وسيتمركز الحسكة إلى مؤقتا   العين رأس في المدني السجل مكتب نقل تم 

 ةومركد يشدادالو التمر وتل ولحال رئوب ولهوال الزور ودير الحسكة مدينة في التسجيل لمكاتب إضافي فني دعم تقديمل التخطيط يجري. ممكن وقت أقرب في العين رأس

  .عريشةالو

o على القائم لعنفبا توعيةالو واالجتماعي النفسي الدعم جلسات تجري كما الجماعي؛ دثةحالم إيواء مركز في لألطفال ترفيهية بأنشطة الحماية قطاع شركاء يقوم المعبدة، في 

 .عيةامج مطابخ توفير تم حيث ،ةثوالمحد أيوب شهيد إيواء يمركز في مجتمعيتان انومبادرت التحرير؛ إيواء مركز في الحاالت وإدارة االجتماعي النوع

o في بما والحسكة، المعبدة في الطفل حماية أنشطة تتواصلو. حميس تل في الجماعي مثلوثة مأوى في مستمرة واالجتماعي النفسي لدعمل الجماعية االستشارة خدمات تزال ال 

 مقدم 242و طفال   460 إلى باإلضافة ،إيواء ركزم 21 في ا  بالغ 655و طفل 3.200 إلى اآلن حتى وصلت التي والمستمرة ةسقالمن واالجتماعي النفسي دعمال خدمات ذلك

 .الرقة ريف في واحد مركز في رعاية

o وعيادة متنقلة فرق خالل من اإلنجابية الصحة خدمات مع المدمجة العنف من النوع هذا مكافحة خدمات تقديم االجتماعي النوع على القائم للعنف الفرعي القطاع شركاء يواصل 

 اآلمنة المساحات خالل من. الريفية ومناطقها التمر تل إلى باإلضافة والمعبدة الحسكة مدينة في إيواء مركز 25 في ينمستفيد إلى اآلن حتى وصلوا وقد ،اإلنجابية للصحة

 والفتيات والنساء ضعفا   األكثر السكانية الفئات على النظافة / النسائية النظافة مستلزمات لتوزيع هاجهود االجتماعي النوع على القائم العنف صدر فرق كثفت والفتيات، للنساء

 5.736و االجتماعي النوع على القائم العنف من الحماية لوازم مجموعة 7.415 بتوزيع اآلن حتى االجتماعي النوع على القائم للعنف الفرعي القطاع شركاء قام. المتضررات

 المحلية المجتمعات في النازحين الستهداف الحسكة مدينة إلى صحي منديل 169.000و الحماية لوازم مجموعة 42.670 تسليم اآلن جريي. اتالمستفيد على صحيا   منديال  

 .يجنوبالو يشرقال القامشلي ريف في المحلية المجتمعات وفي الجماعية اإليواء مراكز في النازحين إلى للوصول القامشلي وإلى

o   في والدعم التوجيه الحماية قطاع شركاء يوفر. اآلن حتى 23 تقييم تم :الحسكة أنحاء جميع في الجماعية اإليواء مراكز في بالحماية المتعلقة الحتياجاتل شاملة اتتقييم ىجرت 

  .واإلحاالت همذوي عن والمنفصلين المصحوبين غير األطفال تحديد ذلك في بما قع،االمو

o كل في لنازحينا عودة رحالت أن خيمالم إدارة أعلنت. السابقين مبروكة مخيم لسكان الفردية الوثائق وتنظيم فرز يجري ،الحماية قطاع شركاء بمساعدةو العريشة مخيم في 

 واصلي. مستمرا   لتسجيلا يزال وال ،اآلن حتى الزور دير إلى لعودةا في رغبتها مبروكة مخيم من ةنازح أسرة 100 سجلت لقد. قريبا   تستأنف سوف ومبروكة العريشة من

 . الشخصية ستنداتهملم العودة في ترغب التي األسر عادةاست ضمان على العمل الحماية قطاع شركاء

o الشخصية الهوية وثائق إعادة إلى الدعوة الحماية قطاع شركاء يواصلو. المخيمات جميع في مستمرة االجتماعي النوع على القائم والعنف الطفل وحماية الحماية أنشطة تزال ال 

 متجهين المخيم بعضهم غادرو ،ةنازح أسرة 50 إلى شخصية وثائق المخيم إدارة أعادت المحمودلي، مخيم في. المختارة المواقع إلى المخيمات خارج التنقل وحرية المصادرة

 األيام خالل أسرة 300 لـ الشخصية الوثائق إعادة على الحماية، قطاع شركاء مع جنب إلى جنبا   المخيم، إدارة تعكفو. والرقة الزور دير محافظتي في األصلي موطنهم إلى

 .المقبلة

o ويستجيبون المتضررين األشخاص مع منتظمة مشاورات الحماية قطاع شركاء يجري الزور، ودير والرقة الحسكة محافظات في نواحي مختلف في المضيفة المجتمعات في 

 ،سريعة تقييمات وإجراء حتياجاتاال لفهم التواصل ومتطوعو (االجتماعي النوع على القائم والعنف الطفل لحماية الفرعي القطاع )الحماية، متنقلة فرق خالل من الحتياجاتهم

 .واإلحاالت الحاالت وإدارة ،ةوعيتالو الخاصة، االحتياجات ذوي األشخاص وتحديد

o التوعية وجلسات واالجتماعي النفسي الدعم لتقديم الطفل لحماية الفرعي القطاع شركاء قبل من ا  بالغ 883و طفال   2.279 إلى الوصول تم الرقة، وريف الرقة مدينة في .

 وتل الحسكة مدينة في االجتماعي النوع على قائمال لعنفا في متخصصين موظفين نشر تم. الحماية قطاع شركاء بواسطة مستمرة الفردية والمتابعة واإلحاالت التقييم عمليات

 .متنقلة فرق خالل من الواقع أرض على حتياجاتاال حسب الخدمات لتقديم التمر

o واالجتماعي النفسي الدعم أنشطة خالل من ا  بالغ 1.064و محلي طفل 2.300و نازح طفل 2.000 إلى لوصولا تم القامشلي، مدينة في. 

o طفال   1.304 تدعم متنقلة فرق أربعة ولديهم لألطفال ةمالئم مساحات أربعة الطفل لحماية الفرعي القطاع شركاء يدعم الزور، دير في. 

o القطاع شركاء وصل وقد. العامرية منطقة في متنقل فريق خالل من العنف من النوع هذا مكافحة خدمات حاليا   االجتماعي النوع على القائم لعنفل الفرعي القطاع شركاء مديق 

 صحةال في ا  متخصص متنقال   ا  قيفر 23و والفتيات للنساء منةاآل مساحاتال في متكاملة فرق 5 خالل من مستفيدا   10.971 إلى االجتماعي النوع على القائم لعنفل الفرعي

 دير مدينةو الرقة مدينةو الجرنيةو الطبقةو العامريةو عريشةوال المعبدةو درباسيةوال الحسكة مدينةو التمر تلو القامشلي في االجتماعي النوع على القائم العنف / إنجابية

 .الزور

 

 الزراعةو الغذائي األمن 

 :الثغراتو االحتياجات

 بتعليق خاص بشكل الحسكة محافظة في المزارعون تأثر. اإلنتاج على التأثير وربما الزراعة موسم تعطيل إلى أدى مما ،العين ورأس أبيض تل من المزارعين من عدد نزح 

 شخص 8.500 بنحو يقدر ما معيشة سبل على أثر مما ،سورية شرق شمال في العاملة دوليةال حكوميةال غير اتمنظمال من شركاء 10 قبل من الحيوانية والثروة الزراعة برامج

 .والرقة الحسكة محافظتي أنحاء مختلف في
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 عدد يوجد ذلك، على عالوةو. الحالي الوضع بسبب الزراعة لموسم الالزمة المدخالت جميع توفير من يتمكنوا لن مأنه الغذائي األمن قطاع شركاء الزراعيين التجار معظم أبلغ 

 اإلنتاج تكاليف بزيادة الزور ودير الرقة في المزارعون يتأثر أن المرجح من. يلومترا  ك 30 طولها يبلغ التي اآلمنة" "المنطقة ضمن الشركاء يستهدفهم الذين المستفيدين من كبير

 .المياه على الحصول تعرقل التي التحديات إلى باإلضافة ،الوقود أسعار في متوقعة زيادة مع

 ارتفعت قد األسعار أن إلى التجار أشارو الحسكة، محافظة في الغذائية المواد أسعار في تقريبا   المئة في 20 بنسبة زيادة تطرأ األول/أكتوبر، تشرين 9 في األزمة ءبد منذ 

 األغذية نقص عن اإلبالغ تمو. األسواق لمراقبة األسبوعية السوق أسعار تقييم تم. األسواق في المعروضة الكميات من الحد إلى أدى مما اإلمداد، طرق من العديد تأثرل نظرا  

 إم الرئيسي السريع الطريق من بدال   الحسكة( - الرقة - )الكرامة األبيض طريقال حاليا   هو المخزون لنقل الشركاء يستخدمه الذي الرئيسي الطريق. األسواق بعض في الطازجة

4. 

 ال. األول/أكتوبر تشرين 11 منذ المقدمة اإلنسانية المساعدات تعكس األرقام فإن والرقة، الحسكة محافظتي عبر واسعة جغرافية صمةبب المتحدة األمم شركاء أحد يتمتع بينما 

 لحاالت االستجابة كانت المفاجئة، الطوارئ أوقات في معتاد هو كما. منتظمة استجابة تتطلب التي حاالتال عدد زيادة من الرغم على مستمرة، المنتظمة التوزيع عمليات تزال

 قدرت  و. نطاقال الواسعة النازحين بحركة أيضا   تأثروا الذين ةالمضيف اتالمجتمع سكان أيضا   تشمل ةعلنالم األرقام فإن وبالتالي. الشاملة المساعدة خالل من األخيرة الطوارئ

 الغذائي األمن قطاع في للمساعدة المحتاجين عددل العام منتصف مراجعة إلى استنادا   الرقة، في المئة في 43و الحسكة في المئة في 22 نحوب اآلن حتى اإلجمالية االستجابة

. النازحين ضد فقط الطوارئ توزيعات باستخدام - الرقة في ٪63و الحسكة في ٪64 النازحين / للطوارئ االستجابة نسبة بلغت محافظة؛ كل في النازحين عدد إليه مضافا  

 الوصول يزال ال ذلك، غضون في. المستفيدين قوائم وجود عدم من الرغم على الحاجة حسب المساعدة وتلقي المتضررة المجتمعات جميع إلى الوصول لضمان مستمرة الجهود

 عربال عين في مؤكد غير زال ما أنه من الرغم على شخصا ، 6.725 نحوب منبج في النازحين عدد يقدر حيث وصعبا ، محدودا   حلب محافظة في كوباني / عربال وعين منبج إلى

 يقل ال ما استأنف وقد المواقع، هذه في المنتظمة البرمجة تنفيذ إعادة / إلى للوصول الجهود بذل الدولية الحكومية غير والمنظمات المتحدة األمم من كل شركاء يواصل. كوباني /

 .الموقعين كال في أنشطتهم المناطق ههذ في أصال   العاملين الدولية الحكومية غير المنظمات شركاء نصف عن

 :االستجابة

 1:الغذائية المساعدات أشكال بعض لتقديم ةالمضيف اتالمجتمع سكان بينهم من ،أسرة( 787.66) شخصا   615.333 مجموعه ما إلى الوصول تم األول/أكتوبر، تشرين 72 حتى 

o حصص لتقديم أسرة( 2.779) شخصا   13.895و التمر، قطعو لألكل جاهزة غذائية حصص لتقديم أسرة( 18.016) شخصا   90.080 إلى المتحدة األمم شركاء أحد وصل 

 2.140 توزيع تم. مرتفعة نزوح مستويات شهدت التي المناطق في عامة غذائية حصص لتقديم أسرة( 36.554) شخصا   182.770 إلى باإلضافة لألكل، جاهزة غذائية

 .اآلن حتى جماعي إيواء مركز 35 في النازحين على الخبز من يلوغراما  ك

 مجال في سورية شرق شمال في العاملة دوليةال حكوميةال غير اتنظمالم شركاء من ستة وزعها التي التمر وقطع لألكل جاهزة غذائية حصص على شخصا   22.755 لحص 

 .ةالمضيف اتوالمجتمع الجماعية اإليواء مراكز وكذلك ،العريشة ومخيم ،لكيةاالم ،حميس تل المعبدة، القامشلي، الرقة، الحسكة، القحطانية، المالكية، في الغذائي ألمنا

 يوميا   (أسرة 1.226) شخصا   6.394 إلى تصل حيث والمعبدة، الحسكة في جماعي إيواء مركز 35 في الخبز توفير الدولية الحكومية غير المنظمات إحدى تواصل. 

 الرقة مدينة في سريع تقييم بإجراء الحكومية غير الدولية المنظمات إحدى قامت. 

 العراق كردستان إلى الحدود عبور في الراغبين الناس إن يقال. مستمرا   العراق في الغذائي األمن وقطاع سورية شرق شمال في الغذائي األمن قطاع بين التنسيق يزال ال 

 مخيم إلى نقلهم قبل الخيرية برزاني مؤسسة هي وطنية، حكومية غير منظمة من ساخنة وجبات على لونحصي الحدود يعبرون الذين أولئكو ،الوليديةو ةهلاس يمعبر يستخدمون

 برنامج من لألكل جاهزة غذائية حصصو الالجئين لشؤون السامية المتحدة األمم مفوضية بوثائق وتزويدهم األشخاص تسجيل يتم حيث للهجرة، الدولية المنظمة قبل من بردراش

 .ساخنة وجبة 36.659 تقديم تم األول/أكتوبر، تشرين 21 حتىو. العالمي األغذية

 القدرة

 حضرية مواقع أو جماعية إيواء مراكز في تعيش التي النازحة األسر دعمو الفورية لالستجابة عامة غذائية حصة 70.000 المخزون المكون من استخدام سيتم. 

 حضرية مواقع أو جماعية إيواء مراكز في تعيش التي النازحة لألسر لالستجابة اإلعداد قيد عامة غذائية حصة 30.000 توجد. 

 حضرية مواقع أو جماعية إيواء مراكز في تعيش التي النازحة لألسر لالستجابة اإلعداد قيد لألكل جاهزة غذائية حصة 44.000 توجد. 

 التحويالت ظائفو خريطة بتحديث سورية شرق شمال في النقدية بالسيولة المعني العمل فريق قومي النقدية، التحويالت جدوى بشأن عنها اإلبالغ تم التي التحديات ضوء في 

 ،اآلن حتى. المقبلة الفترة في األنشطة دعم على الالحقة والقدرة النقدية السيولة لىع الدولية الحكومية غير المنظمات صولح لتقييم يوم بعد يوما   سورية شرق شمال في النقدية

 شركة من يختلف هذا أن من الرغم )على السيولةب يتعلق مافي ت ذكر مشكالت أية عن اإلبالغ دون سورية شرق شمال في عملياتها استمرار نقدية تحواال شركات أربع أكدت

 ذلك، إلى باإلضافةو. السلطات قبل من التدقيق زيادة ومخاطر خاللهم من نقلها يتم التي األموال بكمية المتعلقة التحديات إلى النقدية تالحواال شركات بعضت أشار. أخرى( إلى

 المطلوبة سرعةبالو الالزم نطاقال على للعمل دائما   ةلهؤم ليست الحوالة أنظمة ألن بها، الخاصة الطوارئ قسائم برامج انقطاع عن الدولية الحكومية غير المنظمات بعض أبلغت

 2.(المخزونات من الكبيرة الكميات هذه نقل عند أسبوع لمدة المدفوعات انتظار في يترددون )الذين شركاتال لتعويض

 

 الصحة

 :الثغراتو االحتياجات

 تل مستشفى إن يقال. التخدير( وأطباء اتوالممرض )الجراحين الصدمة جراحة في المتخصصين الموظفين وخاصة لصحة،ا لمجا في المؤهلة الكوادر من محدود عدد يوجد 

 .حاليا   واضحة ليست منبج مستشفى احتياجات. أيضا   الكافية القدرات يملكان ال الذين والقامشلي الحسكة يمستشفي إلى إحالتهم وتتم طاقته يفوق مرضى عدد يستقبل التمر

 شمال في العاملة دوليةال حكوميةال غير اتمنظمال عجز وسيؤدي. جزئيا   إال تعمل ال معظمها أن حيث الصحية المرافق قدرة انخفاض بسبب الصحية الخدمات تقديم محدودية 

 .الصحية الرعاية تقديم في اتثغرال من مزيد إلى أيضا   الموضوعة للخطة وفقا   البرامج تنفيذ عن سورية شرق

 الصحية الرعاية مراكز أعداد وزيادة األمامية الخطوط إلى اإلسعاف سيارات مسار لتحويل ا  نظر ،اإلحالة ومسارات ةالصدم حاالت استقرار نقاط من مزيد إلى حاجة توجد 

 .الطوارئ لحاالت االستجابة اتأولوي إحدى إضافية إسعاف سيارات لتوفير الالزم الدعم ي عد. المستشفيات وإغالق األولية

                                                 
 .العامة األغذية وسالل التمر وقطع لألكل الجاهزة الغذائية الحصص هذا يشمل  1
 .2019 األول/أكتوبر تشرين 24 لألسواق، المشترك السريع التقييم ،سورية شرق شمال في النقدية بالسيولة المعني العمل فريق، األولي التحليل 2
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 أولوية باألعباء، المثقلة المضيفة والمجتمعات الجماعية اإليواء مراكز في الموجودون أولئك سيما ال األساسية، الصحية الرعاية خدمات على النازحين حصول فرص زيادة تعتبر 

 .قصوى

 األولية الصحية الرعاية خدمات حاليا   تقدم (9 )من متنقلة فرق 5و (18 )من 12 إلى ةثابتال ةصحيال فقامرال عدد وانخفض الهول مخيم في الصحية الرعاية خدمات تقلصت 

 . الواقع أرض على ةالصح موظفي من األدنى الحدب

 دوالر مليون 6.7 حوالي تبلغ مالية فجوة من سورية في ةالصح قطاع عانيي :التمويل. 

 :االستجابة

 من اثنين مع المتحدة األمم شركاء أحد تعاقد .السنة في شخص لكل استشارة 2-1 بمعدل جراحية / طبية تدخالت إلى بحاجة أصبحواو األزمةب شخص 200.000 من أكثر تأثر 

 .اإلنجابية الصحة إحاالت المتحدة لألمم تابعة أخرى وكالة تدعم بينما الطوارئ حاالت في اإلحاالت لتلقي المستشفيات

 الصحية المساعدة أشكال بعض لتقديم شخص 56.099 من أكثر إلى سورية في ةالصح قطاع شركاء وصل األول/أكتوبر، تشرين 10 منذ: 

o اإليواء مراكز في أساسية صحية خدمات مرأةوا طفال   1.502 تلقىو التمر؛ وتل الحسكة في الجماعية اإليواء مراكز في مريضا   10.050 إلى المتنقلة العيادات توصل 

 والجوادية بدةعمال أحياء في جماعية إيواء مراكز في أسرة 560 على األسرية النظافة مستلزمات توزيع تم كما. سورية شرق شمال في المناطق من وغيرها الجماعية

 واحدة إلى باإلضافة ،الحسكة في الجماعية اإليواء مراكز في الصحية الخدمات بتوفير دمشق في تمركزونم شركاء يديرها متنقلة طبية وحدات سبع تقومو. والقامشلي

 .سورية شرق شمال في ةدولي حكومية غير اتمنظم تديرها

o واالجتماعي النفسي الدعمو النفسية الصحة مجال في خدمة 307 إلى باإلضافة ،خشب أبو مخيم في صلة ذات وعالجات طبية استشارات على مريضا   4.428 حصل. 

o والكرامة والكسرات نادعم مثل الريفية المناطق في ذلك في بما الطبية، االستشارات من الرقة في مريضا   8.053 استفاد. 

o الريفية والمناطق الحسكة مدينة في ةقائمال الصحية المرافق خالل من أولية صحية رعاية ةخدم 5.417 تقديم تم. 

 بالتقرير المشمولة الفترة خالل واالجتماعي النفسي الدعمو النفسية الصحة مجال في خدمة 117و صحية خدمة 1.441 منبج في للنازحين مخيمين في متنقلة فرق قدمت. 

 حامل امرأة 2.033 منهن نازحة، امرأة 7.135 ل األطفال، وطب األولية الصحية الرعاية ذلك في بما اإلنجابية، الصحة خدمات تقديم تم. 

 التالي الدعم تقديم تم المخيمات، في: 

o النفسية الصحة مجال في ةخدم 536 إلى باإلضافة ،الثانوية الصحية والرعاية بالصدمات والعناية واألدوية الطبية االستشارات تشمل طبية خدمة 15.145 تقديم تم :الهول 

 .الميدانية المستشفيات جميع في الجراحية التدخالت استئناف تم األول/أكتوبر تشرين 27 في .واالجتماعي النفسي الدعمو

o األسرية النظافة مستلزمات بتوزيع المتحدة األمم شركاء أحد قام كما اإلنجابية؛ الصحة خدمات ذلك في بما ،الصحية الخدمات من ا  نازح 1.676 من أكثر استفاد :المحمودلي 

 .أسرة 500 على

o الداخلية الصحية الرعايةو ءالنسا أمراض عالجو لألطفال الصحية الرعاية تشمل صحية خدمات على ا  نازح 2.762 حصل :العريشة. 

o حاليا   سورية داخل من الصحية الفاعلة الجهات وصول يمكن ال :الروج. 

o :المتحدة األمم شركاء أحد من بدعم الحين ذلك نذم منهن اثنتان أنجبت ،حوامل نساء أربع كانت سابقا ، مبروكة مخيم في السبل بهم تقطعت شخصا   84 بين من مبروكة .

 .العالج من مزيد تلقيل المتحدة األمم تدعمها التي المستشفيات إلى صدمة حاالت خمس تليحأ   ذلك، إلى باإلضافةو

 مستمر وتحليلها البيانات إدخال ؛الحسكة محافظة في جماعي إيواء مركز 48 تقييم الصحة قطاع شركاء أتم.  

 القدرة

 األحمر والهالل الحسكة في الصحة مديرية إلى وكذلك والقامشلي والحسكة التمر تل مستشفيات إلى الطبية والمعدات اإلمدادات من طنا   39 المتحدة األمم شركاء أحد أرسل 

 .العريشة ومخيم والرقة الطبقة مستشفيي إلى شحنات إرسال اآلن جريي كما. وطنية حكومية غير منظمات أربعو السوري العربي

 أحد من القامشلي إلى لرجالل نظافة مجموعة 2.100و المراهقين، لوازم مجموعة 1.000و صحي، منديل 55.000و األسرة، حماية لوازم من مجموعة 10.782 وصلت 

 .دمشق من القامشلي إلى األطفال مستلزمات من مجموعة 176 خرآ شريك وأرسل المتحدة؛ األمم شركاء

 سورية شرق شمال داخل الشحن طرق على قلق مصدر األمن يزال ال. 

 حديثا   المستلمة الطبية والمستلزمات األدوية إرسال الرسمية الموافقات ونقص األمن / الوصول على المفروضة القيود تعرقل. 

 اإلبالغ نقاط عدد وزيادة سورية شرق شمال عبر واالستجابة المبكر اإلنذار نظامل التابع اإلبالغ نهج طاقن لتوسيع خطط توجد. 

 

  

 الصحية والنظافة واإلصحاح المياه

 :الثغراتو االحتياجات

 شاملة استجابة تقديم تعرقل التي الرئيسية التحديات من علوك، آبار بموقع المحيطة المنطقة في خاصة والوصول، األمن انعدام يعد.  

 علوك مياه محطة: 

o 22 تعمل ال بئرا   34 أصل من. 

o اإلنتاج عالية آبار أربعة تفتقر حين في (،أيضا   إصالح إلى بحاجة منها )خمسة الدرباسية من القادم بالكهرباء اإلمداد بخط توصيلها إلى بئرا   18 جيحتا ،اآلبار هذهبين  من 

 .لها الالزمة المعدات وفيرت ينبغيو مورةغم مضخات لىإ المحطة داخل

o الدورية الصيانة إلجراء المحطة داخل المنتظم التمركز إلى الفرق ستحتاج الكهرباء، بشبكة والتوصيل اإلصالحات إجراء بعد حتى. 

 الحسكة( مدينة في المياهب مداداإل نظام خالل من سابقا   عنها بلغأ   التي "المصفرة" / العكرة للمياه )استجابة تأهيل إعادة إلى الهمة في المياه معالجة محطة تحتاج. 

 العام نهاية حتى الحالية االستجابة على للحفاظ دوالر مليون 13.7 بقيمة فورية ثغرات سورية في واإلصحاح المياه قطاع حدد. 

 :االستجابة

 ما إنتاج حجم إجمالي من المئة في 60 حوالي )توفر حاليا   تعمل بئرا   34 أصل من فقط بئرا   12 ولكن ،المياهب الحسكة مدينة تزود وأصبحت عملها علوك مياه محطة تاستأنف 

 الحسكة في أحياء أربعة في يوميا ( مكعبا   مترا   650 حوالي )يوزع الطوارئ حاالت في بالشاحنات المياه نقل القطاع شركاء أحد يواصل علوك، مياه إمدادات لتكملة. األزمة( قبل

 . شخصا   77.510 لدعم والزهور( الليلية نشوة،ال )غويران،

 ةونفش انعز تل في مياه شبكتي إصالح يجريو ر؛ابآ يموقع / مياه محطتي في مضخات ثالث تأهيل إعادة قطاعال شركاء أحد أكمل. 
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 الجماعية اإليواء ومراكز والقرى النازحين مخيماتو والبلدات الحسكة مدينة )في شخص 457.000 حوالي إلى الوصول إلى التقديرات تشير األول/أكتوبر، تشرين 10 منذ 

 صحاحواإل المياه خدمات دولية / حكومية غير منظمات وخمس المتحدة لألمم تابعة وكاالت ثالث قدمت اآلن، حتى. الصحي والصرف المياه مجال في مساعدةال لتقديم (المجاورة

 :التالي النحو على

o إلى يوميا   الشرب مياه من مكعب متر 400 حوالي بتسليم القامشلي / دمشق قطاع في الشركاء أحد يقوم الطوارئ، حاالت في بالشاحنات النقل خالل من :الهول مخيم 

 في عكسي تناضح وحدتي تشغيل عن فضال   القمامة، وجمع المراحيض، بتنظيف أيضا   القطاع شركاء يقوم ذلك، إلى باإلضافةو. المتوسط في المقيمين السكان من 68.600

 المراحيض من إضافية وحدة 105 تركيب تم. لها المخطط األعمال من المئة في 40 من االنتهاءو (5 المرحلة )في صخي صرف شبكة إنشاء في تقدم إحراز تم. الهول يممخ

 .النظافة مستلزمات من مجموعة 3.000 توفير تم كما. االستحمام مرافقو

o الوافدين اإلضافيين السكان فيهم بمن) المخيم لسكان 3يوميا   الشرب مياه من ا  مكعب ا  متر 203 المتوسط في القامشلي / دمشق في القطاع ءشركا أحد يوفر :العريشة مخيم 

 الحمأة إزالةو المياه خزانات صيانة مع جنب إلى جنبا   القديم، العريشة موقع في منها والتخلص القمامة جمع دعم الشريك هذا واصل ذلك، إلى باإلضافةو. مبروكة( مخيم من

 .بالتقرير المشمولة الفترة خالل حوامل مع مياه خزان 70و ودش مراحيض وحدة 70 تركيب تم .ةئلتالمم الصحي الصرف خزانات من

o مياه خزان 26 وتركيب أبواب(، 4 منها كلب وحدة 26) مراحيض بناء بدعم القطاع اءشرك أحد يقوم ،عيسى عين مخيم من جدد وافدين وصولل استجابة :المحمودلي مخيم 

 وإدخال (الصحي صرفال نظام مكونات )أحد تفتيش غرف وبناء قمامة، قوصند 26 وتوفير مكعب، متر2 منها كل سعة مياه خزان 13و مكعب، متر1 منها كل سعة

 . الصحي الصرف شبكة على تحسينات

o المخيم امتداد منطقة في صحي صرف شبكة بناء في القامشلي / دمشق في واإلصحاح المياه قطاع شركاء أحد شرع تحديدها، تم التي الثغرات على بناء   :الروج مخيم 

 .يوما   30 غضون في سيكتمل هذا أن إلى التقديرات وتشير .استحمام مرافقو مراحيض تركيب على أيضا   وسيعمل

 يلي لما وفقا   المياه إلى اآلمن الوصول استمرار وضمان التلوث عن للكشف المخيمات جميع في مستمرة المياه جودة مراقبة: 

o ميكروبي( تلوث) ملوثان بيدونان بينها من وكان ،(بيدونات 10 صهاريج، 10) مياه عينة 20 اختبار تم األول/أكتوبر(: تشرين 24 في العينات اختبار )تم :الروج مخيم. 

o الحسكة(، مدينة في ثمانيةو ينة،التو في إيواء راكزم )ثالثة إيواء ركزم 11 في مياه خزان 11) مياه عينة 11 اختبار تم األول/أكتوبر: تشرين 26 في الجماعية اإليواء مراكز 

 .)الميكروبية( الملوثات من خالية العينات جميع وكانت

o المختبر نتائج نتظرنو البكتيريا لتحليل وإرسالها عينات ثالث جمع تم األول/أكتوبر(: تشرين 27 في جمعها تم )عينات وشموكة يمان،لس وأبو مي،يالحز في المياه مصادر 

 .حاليا  

 يلي: ما القطاع شركاء قدم الجماعية، اإليواء مراكز في 

o علو سليمان في ا  شخص 4.920 حون منها يستفيد الحسكة في مراكز ثمانية :لنازحينل جماعية إيواء مراكز في األسرية النظافة مستلزمات من مجموعة 984 توزيع / 

 .حجيرة وأم رفة،يالمش ،ةطلع الجراح، بن عبيدة أبي المطلب، عبد نب حمزة ،ةنشوال / خالد تيسير جورين،

o غبش، )قرية لنازحينل جماعية إيواء ومراكز التمر تل في مضيف مجتمع إلى مربعا   مترا   50 تسليمه: الجاري اليومي الحجم إجمالي - بالشاحنات( )النقل المياه اتإمداد 

 . (شخصا   2.555) أسرة 453 منها ستفيدت (،غبشو ينصر تل في جماعية إيواء مراكز

o أحمد األندلس، الجراح، بن عبيدة أبو الدوبلي، األسود أبو) للنازحين جماعية إيواء مراكز ستة في الجماعية( اإليواء مراكز في األطفال ستهدفي) الصحية للنظافة الترويج 

 .طفال   298 إلى وصلت (،هللا العبد وحمود سعيد بور ياسين،

 أثناء تحديدها تم التي الرئيسية القضايا بعض ترتبط .الحسكة في هذه الجماعية اإليواء مراكز كل وتقع. القطاع شركاء قبل من الثالث( الملحق )انظر إيواء مركز 38 تقييم تم 

 ،مياه وأ إضاءة توفير أو المراحيض فصل عدمو بالنظافة، المتعلقة المواد ونقص القمامة، حاويات ونقص ،األخرى لالستخدامات المياه ونقص الشرب، مياه كفاية بعدم التقييم

 .مختلفة استجابة إجراءات في القطاع شركاء شرع النتائج، هذه على بناء  . الصحي الصرف مياه وغمر

 لتقييما إلجراء منبج إلى الوصول إمكانية لمنح الحكومة مع أيضا   مستمر التنسيقو. السورية الحكومة لسيطرة الخاضعة مناطقال نحو محتمل نزوح ألي االستعداد لحلب، بالنسبة 

 اتفاقات خالل من المراحيض تركيب أو الخزانات تركيب أو بالشاحنات المياه نقل مثل ،الصحي والصرف المياه خدمات توفير يتم ما عادة. ممكن وقت أسرع في واالستجابة

  .التأهب عملية من كجزء القطاع ءشركا من اثنان أبرمها إطارية اتفاقات أو نشطة األجل طويلة

 القدرة

 العائلية النظافة مستلزمات من مجموعة 20.842 تسليم تم باإلمدادات، يتعلق فيما. الواقع أرض على تعملمقرا  لها  دمشق ي تتخذ منالتو القامشلي في ملةاالع تمنظماال جميع 

 إلى باإلضافةو .إضافية مجموعة 52.083 شراء رياوج. (الحسكة إلى العبور أثناء 10.000و شركاء، مع القامشليو الحسكة، في 6.120و القامشلي في مجموعة 4.722)

 خزانا   36و للطي( قابلة لتر، 10 منها كل سعة) نبيدو 8.000و تنظيف أداة 9.656و قمامة، كيس 4.700و الصابون، من (قطعة / جم 125) قطعة 60.000 أيضا   توفرت ذلك،

 .(ةمختلف كبيرة )سعات للمياه

 حاالت في استحمام مرافقو مراحيض وبناء الطوارئ، حاالت في بالشاحنات المياه لنقل ةإطاري عمل اتفاقات أو نشطة األجل طويلة اتفاقات إما لديهم القطاع شركاء من ثالثة 

 شريكب يتعلق فيما التحديد، وجه علىو. منها الحمأة إزالة / الصحي الصرف خزانات وإنشاء الصحي، والصرف المياه مرافق وصيانة وتشغيل المياه، خزانات وتركيب لطوارئ،ا

 يمتلك ذلك، إلى باإلضافةو. حيوية مرافق نشاءإل كبيرة بسرعة الثالث المحافظات جميع في التدخالت نطاق توسع / تغطي أن األجل طويلةال تفاقاتاال ونطاق لقدرة يمكن ،واحد

 .الطوارئ حاالت في المياه جودة ومراقبة الصلبة لنفاياتا إلدارة القدرات بعض الشركاء

 

 الغذائية غير والمواد المأوى 

 :الثغراتو االحتياجات

 األمن النعدام نظرا   الرقة إلى الوصول من أيضا   الشركاء يتمكن لم. المحلية السلطات قبل من اتثغر بها كمناطق الحسكة في تمرال وتل اليعربية في القرى على الضوء تسليط تم 

 .4 إم السريع الطريق طول على

 االحتياجات تقييم جاري .فتحه أعيد الذي نوروز مخيم إلى أسرة 25 بنحو يقدر ما وصل. 

 المحلية السلطات لدى ذلك إلى والدعوة أخرى مواقع إلى النازحين قلن إلى حاجة هناك تكون قد .للتوسع محدودة خيارات وهناك العريشة مخيم في حاد اكتظاظ يوجد. 

 الشتاء فصل خالل المخيمات لجميع التدفئة ووقود السخانات توفير من ستتمكن سورية شرق شمال في العاملة الدولية الحكومية غير المنظمات كانت إذا ما مؤكد غير زال ما.  

                                                 
 .عن طريق النقل بالشاحنات الشريك هذا هاقدمي التي المياه بكميات الخاصة البيانات تضمين يتم ال القطاع، في الشركاء أحد طلب نزوال  على  3
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 :االستجابة

 ، األول/أكتوبر، تشرين 9 قبل. وشتوية أساسية غذائية غير مواد لتقديم (شخص 101.700 من كثرأ) أسرة 21.460 إلى الغذائية غير والمواد المأوى قطاع شركاء وصل إجماال 

 كانون 1 من الفترة خالل الغذائية غير المواد لتقديم الزور ودير والرقة الحسكة محافظات في شخص 820.000 من رأكث إلى ووصلوا النطاق واسع دعما   القطاع شركاء قدم

 .2019 سبتمبرأيلول/ 30 إلى ينايرالثاني/

 عيسى وعين والعريشة ولهال مخيمات سكان نصف من أكثر أو ،شخص 48.000 من يقرب ما / أسرة 11.420 إلى بالفعل الشتاء لفصل المخصصة المساعجات توزيع وصل 

 .اتالمخيم وسكان ديجد وافد 92.000 بنحو يقدر ما التوزيعات ستغطي. الجدد للوافدين األساسية الغذائية غير المواد ذلك ويشمل. ليودمحمالو روجوال ،إغالقه قبل

 وتل والقامشلي والمعبدة الحسكة في ةالمضيف اتوالمجتمع لنازحينا على الجماعية اإليواء ومراكز الحضرية المناطق في مستمرة الغذائية غير المواد توزيع عمليات تزال ال 

 وصل كما. محددة شتوية مالبس اتمجموع صورة في طفال   6.242 من أكثر بينهم من المساعدة، شخص 53.700 أو أسرة 10.040 بنحو يقدر ما تلقى اآلن، حتى. التمر

 .والقامشلي والمالكية الحسكة نواحي في موقعا   112 في النازحين من المئة في 47 بنحو يقدر ما إلى الشركاء

 إيواء مراكز سبعة دعمل التخطيط يتم كما ؛ا  شخص 4.350 من يقرب ما أي أسرة، 850 بنحو يقدر ما منها ستفيدي إيواء مركز 25 في للمأوى أساسية إصالحات الشركاء كملأ 

 .شخص 1.200 تضم أخرى جماعية

 القدرة

 الوقود توزيع أجل من الموافقات تأمين ينبغيوس ثغرة ت عد والوقود سخاناتال فإن ذلك، ومع أسرة؛ 18.000 لنحو تكفي غذائية غير مواد حاليا   المنظمات تمتلك. 

 على الحدود عبر سورية شرق شمال في السابق في تعمل كانت التي الحكومية غير المنظمات قدرة حتمالبا الغموض يحيط ،المسيطرة الجهات تغيرو الحالي الموقف إلى بالنظر 

 .االستجابة نطاق لتوسيع العودة أو العمل مواصلة

 

 التعليم

 :والثغرات االحتياجات

   التقييمات وبحسب .بالفعل المجهد النظام لىع إضافيا   ضغطا   فرضوي تعليمهم من طالب 30.000 من أكثر يحرم مما جماعية، إيواء كمراكز الحسكة في مدرسة 65 حاليا   مستخدت 

 انتقلوا قد المتأثرون والمدرسون الطالب كان إذا ما اإلضافية التقييمات ذكرت أن يجب. ةالمضيف اتالمجتمع من تعليميا   وموظفا   معلما   1.029و طفال   14.155 هذا يشمل األولية،

 .األخيرة األحداث جراء معلم 5.000 من أكثر وتأثر تعليمهم تعطل قد طفل 86.000 من أكثر أن إلى التقديرات تشير ،اال  جمإ. أخرى مناطق إلى

 لتوسيع حاجة هناك كانت إذا ما الستكشاف حاليا   التنسيق يجريو. طفل 1.500 ميتعل تعطل الشركاء، أنشطة بعض تعليق بسبب أنه إلى أولي تقييم يشير المحمودلي، مخيم في 

 .األطفال لهؤالء التعليمية الخدمات لتوفير القامشلي في الفرعي القطاع شركاء أنشطة نطاق

 في اإلنسانية لالستجابة المتكامل للمنهج التابعة االستجابة اكزمر بين بالتنسيق المقبلة األيام خالل المخيمات في التعليمية الخدمات توفير إمكانية في اتثغرال وتوضيح تحديد سيتم 

 .سورية شرق وشمال دمشق وفي سورية

 :االستجابة

 مجموعة 50 توفير سيتم ولكن المساحة، نقص بسبب اآلن حتى تعليمية أنشطة تنفيذ يمكن ال. والرقة الحسكة محافظتي في جماعية إيواء مراكز في طفل 3.000 من أكثر يقيم 

 .المقبلة األيام في الطفل حمايةل الفرعي قطاعال شركاء قبل من ترفيهية

 يلي لما وفقا   المخيمات في الخدمات تقديم التعليم قطاع شركاء يواصل: 

o طفل 3.000 حوالي إلى ،الشركاء مع بالتعاون ،الهول مخيم في التعليم أنشطة تصل :الهول . 

o ميتعلال لبدء عيسى عين مخيم من نقلهم تم طفل 400 نحولـ خيام في - التعليمية والمواد والقرطاسية باألثاث مجهزة - للتعلم أماكن ستة بإنشاء الشركاء يقوم :المحمودلي 

 .يةميالتعل نشطةباأل األطفال إلحاق إلعادة الخيام في اآلباء من 100 حوالي تستهدف توعية حملة جريتأ  . تعويضيال

o وتسجيل الحالية المؤقتة التعلم ساحةم لتوسيع إضافيتين خيمتين عدادإ تم. عريشةال مخيم إلى أسرهم مع متعلما   850 من أكثر نقل تم مبروكة، مخيم إغالق بسبب :عريشةال 

 من. األسبوع هذا ةقرطاسيو مدرسية بحقيبة تزويدهم وسيتم طفال ؛ 418 تسجيل تم األول/أكتوبر، تشرين 27 حتى. يةتعليم فترات ثالث في إضافي طفل 500 حوالي

 التقييم على بناء  . ماالخي إلى الزيارات خالل من واألطفال واألمهات اآلباء حفيزبت الشركاء ويقوم القادمة، الفترة خالل التعلم ببرامج األطفال من أكبر عدد يلتحق أن المتوقع

 مساحات عيتوس إمكانية القطاع شركاء يستكشف. ةقرطاسيو المبكرة( الصفوف لمتعلمي )خاصة إضافية تعليمية مواد إلى باإلضافة أخرى خيام ثالث إلى حاجة توجد األخير،

 .لذلك وفقا   باألنشطة للقيام المتاحة البشرية الموارد وتقييم الحالية التعلم

o :المخيم هذا في تعليمية أنشطة يقدمون القامشلي / دمشق في شركاء يوجد ال اآلن، حتى الروج. 

 منبج من المدرسة سن في طفل 10.000 الحتياجات ستجابةلال مستعدون حلب نواحي في املونالع شركاءال. 

 القدرة

 غير التعليم بتنفيذ اإلذن منح حال في التعليمية الخدمات توفير نطاق لتوسيع االستعداد أهبة وعلى بالتنفيذ يقومون الوطنية الحكومية غير المنظمات من شركاء خمسة حاليا   يوجد 

 ،الجماعية اإليواء مراكز داخل المدرسة سن في لألطفال التعليم توفير في تحديات اآلن حتى التعليم قطاع شركاء واجه. الجماعية اإليواء مراكز في الذاتي( التعلم )برنامج الرسمي

 .ترفيهية لوازم مجموعاتو ةقرطاسيو تعليمية، مواد لتوفير جارية والمناقشات

   

 ةتغذيال

 :والثغرات االحتياجات

 شمال في تعمل دولية حكومية غير منظمة قامت. األمنية المخاوف بسبب الملحق إلى باإلضافة 8 إلى 5 من المراحل في الخدمات المتحدة األمم شركاء أحد علق الهول، مخيم في 

 الحاد التغذية سوء حاالت جميع أن يعني مما ،األولى المرحلة في لها التابع ستقراراال ومركز الملحق في الخارجية العيادات في يعالجال برنامجال بتعليق أيضا   سورية شرق

 بنقل الكردي األحمر للهالل إال ي سمح ال إذ ،كبيرا   تحديا   اإلسعاف سيارات نقص يشكلو. العالج لتلقي الحسكة مدينة إلى نقلها إلى اآلن تحتاج مضاعفاتب مصحوبةال الوخيم

 .المرضى
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   5 )المراحل المناطق من وغيرها التغذية عيادات إلى الوصول تعرقل التي كبراأل مشكلةال الهول مخيم في العاملين الشركاء بين والتوتر باألمن المتعلقة المستمرة المخاوف عدت 

 المئة في 90 حوالي من اإلجمالية ةتغطيال انخفاض الحالية، المخيم أنشطة تنفيذ في واستمراره وجوده أثناء المتحدة، األمم شركاء أحد شهد. األول( المقام في والملحق 8 إلى

 ىخرواأل دمشق في همااحدإ - منظمتين لتعليق نظرا  و التغذية، سوء من يعانون الذين األطفال من عدد أكبر عن قلحالم بلغأ. األول/أكتوبر تشرين شهر بداية منذ المئة في 50 إلى

 .المستقبل في األطفال صحة على كبير سلبي تأثير لذلك سيكون هناك، لخدماتل - الحدود عبر

 بها ترشدست كيل سورية شرق شمالو دمشق في المتمركزين الدولية الحكومية غير المنظمات شركاء قبل من سورية شرق شمال في القطاع ألنشطة خرائط رسم يجري 

 .المستقبل في الخدمات استمرارية من األدنى الحد ولضمان التالية لخطواتا

 األمني الوضع بسبب به مسموح غير العين ورأس أبيض تل بين الواقعة المناطق إلى الوصول. 

 :االستجابة

 الحسكة في الريفية المناطق وأقرب ةالحسك مدينة في إيواء ركزم 66 في تعيش أسرة 2.465 إلى القامشلي / دمشق شركاء وصل األول/أكتوبر، تشرين 26 حتى. 

 اتإصاب عن اإلبالغ يتم مول العضد، منتصف محيط قياس أشرطة باستخدام التغذية سوء عن للكشف الخامسة سن دون طفال   1.166 فحص تم األول/أكتوبر، تشرين 26 حتى 

 غنيةقابلة للدهن و أغذية سنتين عن أعمارهم تقل طفال   469 تلقى. لذلك وفقا   وعالجهما المعتدل الحاد التغذية سوءب إصابة حالتي اكتشاف وتم .الوخيم الحاد التغذية بسوء

 قياس شريط باستخدام التغذية سوء عن للكشف أيضا   ومرضعة حامل امرأة 1.518 فحص تم. الطاقة عالي بسكويت على الخامسة سن دون طفال   671 حصلو ،بالفيتامينات

 .الوخيم أو المعتدل الحاد التغذية سوءب إصابة حاالت كتشفت   ولم ،العضد منتصف محيط

 القامشلي( / دمشق في الفاعلة الجهات ِقبل )من التالي الدعم تقديم تم المتبقية، األربعة الرسمية المخيمات في: 

o حالة حديدت تمو ،الحاد التغذية بسوء اإلصابة عن للكشف ومرضعة حامل امرأة 274و الخامسة سن دون طفال   354 بفحص السرياني أفرام مار فوج قام العريشة: مخيم في 

 نساء 4و طفال   163 استفادو العالج؛ وإعطاؤهم الخامسة سن دون األطفال بين المعتدل الحاد التغذية سوءب إصابة حاالت 9و مضاعفات دونب واحدة وخيم حاد تغذية سوء

 حول فردية مشورة على ومرضعة حامل امرأة 21 وحصلت. غنية بالفيتاميناتالقابلة للدهن وال غذيةاأل من طفال   108 استفاد. الطاقة عالي البسكويت من ومرضعات حوامل

 .جماعية مشورة على ومرضعة حامل امرأة 512 حصلت بينما ،الصغار واألطفال الرضع تغذية

o إصابة  حاالت 5و مضاعفات، مع الوخيم الحاد التغذية سوءب إصابة حالتي تحديد تمو ،الحاد التغذية سوء للكشف عن الخامسة سن دون طفال   367 فحص تم الهول: مخيم في

 12و فردية مشورةعلى  ومرضعة حامل امرأة 30 حصلت. المعتدل الحاد التغذية سوءب مصابا   طفال   15 تحديد إلى باإلضافة ،مضاعفات بدون الوخيم الحاد التغذية سوءب

 .تغذية الرضع واألطفال الصغاربشأن  مشورة جماعية ىعل ومرضعة حامل امرأة

o امرأة  352و سنوات 5 عن أعمارهم تقل طفال   370 لـ العضد منتصف محيط قياس فحوصات اليمامة سوريةجمعية و السرياني أفرام مارفوج ى أجر الرقة:وريف  مدينة

 امرأة 412و فردية مشورةعلى  ومرضعة حامل امرأة 32 وحصلت. بالعالج وتزويدهم معتدل حاد تغذية سوء كحاالت دون سن الخامسة أطفال 6 تحديد تم. حامل ومرضعة

 .تغذية الرضع واألطفال الصغاربشأن  جماعية مشورة ىعل ومرضعة حامل

o الوخيم الحاد التغذية سوءإصابة ب حاالت تحديد يتم لم. الحاد التغذية سوء للكشف عنومرضعة  حامل امرأة 721و الخامسة سن دون األطفال من 607 فحص تم الزور: دير 

البسكويت عالي  من ومرضعة حامل امرأة 382 تواستفاد ،غنية بالفيتاميناتغذية القابلة للدهن والاأل من الثانية سن دون طفال   216 استفادو. المعتدل الحاد التغذية سوء أو

 .تغذية الرضع واألطفال الصغاربشأن  ةيعاجم مشورة ىعل ومرضعة حامل امرأة 721وفردية  مشورة ات علىومرضع املوحنساء  10 حصلت. الطاقة

o :في السابق فيممكنا   إليها الوصول يكن لم التي المجتمعات إلى للوصول )أ( فيتامين ذلك في بما ،أيام التحصين دون الوطنية في الصحة لمديرية الدعم اليونيسف تقدم حلب 

 5 عن أعمارهم تقل الذين األطفال جميع وتستهدف األول/أكتوبر تشرين 31 حتى وستستمر األول/أكتوبر تشرين 27 في الحملة هذه بدأت. ومنبج العرب عين نطقتيم

 .الخامسة( سن دون طفل 6.000) فقط السابقة الحملةغير المشمولين ب األطفال استهداف سيتم منبج في بينما (؛14.504) العرب عين في سنوات

o ا  وظفم 43 خالل من الخامسة سن دون لألطفال )أ( فيتامينمع  والحصبة األطفال شلل لقاحات وفيربت ،المتحدة لألمم تابعتين وكالتين من بدعم ،حلب في الصحة ةمديري تقوم 

 .متنقلة فرق باستخداممسؤول تعبئة مجتمعية  37و ةصحفي مجال ال

 

 اللوجستية الخدمات  

 :الثغراتو االحتياجات

 اللوجستية القيود أهم تشكل والوصول، النقل قدرة عن فضال   الحسكة، محافظة في التخزينية السعة تزال ال. 

 اإلنسانية اإلغاثة موادل المسبق التخزين سعة زيادة إلى حاجة توجد المتزايدة، اإلنسانية االحتياجات بسبب. 

 :االستجابة

 القامشلي من النقله اإلغاثة مواد من ا  مكعب ا  متر 1.361 اللوجستية الخدمات قطاع شركاء من ةخمس أرسل األول/أكتوبر، تشرين 27 إلى 25 من الفترة في. 

 مستودعات من البري النقل خدمات إلى الوصول تسهيل وكذلك ،االزدواجية تجنبو الختناقاتوا الثغرات لتحديد المعلومات وتبادل التنسيق تقديم اللوجستية الخدمات قطاع يواصل 

 لسدخصيصا   األنشطة تصميم لضمان الشركاءمع  صلواالت اللوجستية الخدمات قطاع واصليس الخدمات، لتقديم ا  قطاعوبوصفه . التخزين وخدمات النهائية الوجهة إلى القامشلي

 .ةفعالبطريقة و المناسب الوقت في المساعدة تقديم وضمان اللوجستية اتثغرال

 الوصول تسهيل سيتمو .أيام 10إلى  7 في غضون منهما االنتهاء المتوقع ومن ،اإلنساني للمجتمع المتاحة التخزين سعة لزيادةفي القامشلي  متنقلتين تخزين وحدتي إنشاء حاليا   يتم 

  .اللوجستية الخدمات قطاع خالل من

 التكاليف استرداد أساس على الرقة إلى البري النقلمن خالل توفير  اإلنسانية المنظماتاألمم المتحدة  شركاء أحد يدعم. 

 

 

 

 

  :ب االتصال يرجى المعلومات، من لمزيد
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