
شهدت مخیمات الشمال السوري التابعة ملحافظة ادلب یلع الحدود السوریة الترکیة حرکة 
نزوح کبیرة من عدة محافظات ومنها دیر الزور وحماة وادلب وذلك نتیجة االشتباکات الدائرة 

هناك.

وقد قامت وحدة إدارة املعلومات التابعة لوحدة تنسیق الدعم من خالل شبکة باحثیها يف 
والرحمة  أطمه  تجمعات  باتجاه  قدمت  التي  والعائالت  األفراد  أعداد  بتوثیق  ادلب  مخیمات 

والکرامة وقاح.

وّثق باحثو وحدة إدارة املعلومات يف مخیمات الشمال السوري وصول ١,٥١٨ عائلة 
نازحة بلغ عدد أفرادها ٨,٠٧٠ فردًا توزعوا ضمن تجمعات أطمه والرحمة والکرامة 

وقاح وسلقین حتی تاریخ ٢ کانون الثاني ٢٠١٨. 

شکل: أعداد العائالت واألفراد النازحین حسب التجمع
Figure: Numbers of Displaced HHs and Individuals by Cluster
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The Northern IDP camps in Idleb governorate located on the Syrian-Turkish 
borders witnessed big IDP influx from several governorates as Deir-ez-Zour, 
Hama, and Idleb due to the ongoing clashes there. 

The Information Management Unit of the Assistance Coordination Unit through 
its network of enumerators in Idleb camps documented the numbers of 
displaced households and individuals who arrived to IDP camps.

IMU enumerators in Northern IDP camps documented the arrival of 1,518 
households, totalling 8,070 individuals who are distributed within 
Atmeh, Al-Rahma, Al-Karama, Qah, and Salqin clusters up to the 2nd of 
January 2018. 
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قدمت العائالت النازحة من مدینة البوکمال وریفها ضمن محافظة دیر الزور ومن قرى ریف 
حماة الشرقي التابعة لناحیتي صوران والحمراء من قرى أم حارتین ومریجب وعطشان، ومن 
النازحة  العائالت  واستقّرت  الظهور.  وأبو  التمانعة  لنواحي  التابعة  الشرقي  ادلب  ریف  قرى 
ضمن املخیمات إما عند عائالت مضیفة أو يف العراء أو يف بیوت شعر قدیمة تم نصبها يف 
الجبال ويف املساجد واملدارس، واتخذ قسم آخر من العائالت سیاراتها ومرکباتها سکنًا لهم.

یبّین الجدول أدناه االحتیاجات األساسیة للعائالت النازحة ملدة شهر واحد لحین استقرارها ضمن مخیمات النزوح أو انتقالها إلی تجّمعات سکانیة آمنة. من الجدیر بالذکر أنه لم یتم تقدیم أي مساعدة للعائالت 
النازحة باستثناء توزیع أحد املنظمات ٣٦ خیمة ضمن تجمع سلقین حتی تاریخ إعداد هذا التقریر. ویقوم قطاع إدارة وتنسیق املخیمات CCCM بتشکیل قوة عمل لتقدیم املساعدات الالزمة للنازحین.

االحتیاجات الرئیسیة والطارئة للنازحین ملدة شهر واحد
Urgent and Basic IDP Needs for One Month

The displaced households came from Abu Kamal City and its countryside in 
Deir-ez-Zour Governorate; from the eastern countryside of Hama, Suran and Hamra 
sub-districts, namely the villages of Um Hartein, Mreiheb, and Atshan; from Eastern 
Idleb countryside namely the sub-districts of Sanjar, Tamanaah, and Abul Thohur. 
One part of the displaced households were settled down at hosting families or in 
the open or within old barracks that were established in mountains, mosques, and 
schools, while another part are staying at their cars and/or vehicles. 

The table below shows the basic needs of displaced households for a period of one month till they will settle down within the camps or move to safe communities. It is worth 
mentioning that no humanitarian aid was provided for IDPs except the distribution of 36 tents within Salqin cluster till the moment of writing this report. It should be noted that 
the CCCM cluster has established a task force to respond to IDPs’ needs. 
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Item املادة املطلوبة

Tent خیمة

Rain Insulator عازل مطري

Floor Insulator عازل أرضي

Food Basket سلة غذائیة

Hygiene Kit سلة صحیة

Mattresses فرشات

Blankets بطانیات

Fuel - Liter (لیتر) وقود
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تقیم العائالت النازحة يف کافة التجمعات إقامة مؤقتة فقط وأعدادها قابلة 
لالزدیاد ضمن ظروف معیشیة صعبة يف ظل البرد الشدید واالرتفاع يف أسعار 
املحروقات والفحم الحجري وکافة الوسائل املستخدمة للتدفئة ولعدم وجود 
مأوى. مع العلم أن نسبة النساء والشیوخ واألطفال بلغت ٧٠٪ تقریبًا من عدد 

النازحین الکلي.

Displaced households in all camps are settled temporarily and are 
facing difficult living conditions in the midst of the extreme cold, 
high prices of fuel and coal, and all the means used for heating. 
The numbers of arriving households are increasing, and the 
proportion of women, the elderly and children amounts to almost 
70% of the total number of displaced persons.

خریطة: اتجاهات النزوح باتجاه مخیمات الشمال السوري – ٢ کانون الثاني ٢٠١٨ 
Map: Displacement Movements towards Northern IDP camps – 2 January 2018 Displacement Movements from

Hama, Idleb, and
Deir-ez-Zor 

موجات النزوح من أرياف

حماة وادلب ودير الزور

Flash Report تقرير طƠƠƠƠارئ

ASSISTANCE COORDINATION UNIT
الدعم تنسیق  وحدة 


