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 .2017/كانون الثاني يناير 4إلى  2016 ديسمبر/كانون األول 28. ويغطي الفترة من )أوتشا( بالتعاون مع الشركاء في العمل اإلنساني اإلنسانيةالمتحدة لتنسيق الشؤون  مممكتب األهذا التقرير  أعد 
 

 أهم األحداث
 

 90,500حوالي ل تسج 
في شخص من شرق حلب 

مدينة حلب، في  نحاءأمختلف 
لى ع األحياء الشرقية والغربية

تهم غالبيوتقيم . حد سواء
في منازل، في حين العظمى 

شخصًا  4,250 ال يزال هناك
في في المأوى الجماعي 

 جبرين.
 المحلج بعد إغالق موقع عبور 

 ،ديسمبر/كانون األول 25في 
 من اً نازح 750كن نحو لم يتم

في إقامة كن أماالعثور على 
 جبرين.في خاصة ويقيمون اآلن في المأوى الجماعي المنازل ال

 قعاً مو  154إلى  واوصل قد مدينة حلبشرق من  اً نازح 30,487أن  فريق رصد االحتياجات والسكان أفاد ،ديسمبر/كانون األول 29 حتى 
بعض  تفي ريف حلب الغربي وإدلب، وسافر  تقيمحلب  شرق ال تزال الغالبية العظمى من النازحين من و في إدلب وريف حلب الغربي. 

 عزاز.أ عن طريق عفرين إلى فقط األسر 
 نساني ييم الوضع اإللتقما عدا واحدة حلب  في شرق  طقامنالالوصول إلى جميع  من اإلنسانيفي المجال ها ؤ ت األمم المتحدة وشركانكتم

 الشيخ سعيد.حي ول إلى دخموافقة لللم تحصل على وتقديم المساعدة اإلنسانية. و 
 

 لمحة عامة عن الوضع
 

ي فالتي ال تتبع للدولة مسلحة ال اتعاجمالمناطق التي تسيطر عليها الشخص من شرق حلب إلى  36,000بعد االنتهاء من إجالء أكثر من 
مدينة حلب.  داخليتواجدون شخص من شرق حلب  90,500 نحوما يقدر بال يزال ، ديسمبر/كانون األول 22في الغربي حلب  إدلب وريف

 داخل اً نازح 4,250 يغرب حلب، وبق إلى شخصاً  38,750في شرق حلب، ولجأ  ينفرد كمقيم 47,500 نحوومن بين هؤالء، تم تسجيل 
 جبرين.في المأوى الجماعي 

 
تسهيل لو . إلى منازلهم النازحة سرعود المزيد من األي، من المتوقع أن الظروف تمحإذا ما سو أحياء شرق حلب،  الوصول إلى كانيةتزايد إم مع

 حتيةتقييم مستمر الستقرار البنية التإلى ، وكذلك مخلفات الحربو الذخائر غير المنفجرة إلى مزيد من عمليات إزالة  ةحاجهناك العودة اآلمنة، 
يادة حماية األلغام لز بمخاطر  ةعيو اإلنساني جهود التفي المجال ها ؤ األمم المتحدة وشركاتواصل موازاة ذلك، وبلمباني في األحياء المتضررة. ل

 المدنيين من خطر مخلفات الحرب غير المنفجرة.
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ن مدنيييع المناطق في شرق حلب ما عدا واحدة لتقييم وضع التمكنت األمم المتحدة وشركاؤها في المجال اإلنساني من الوصول إلى جم

زال ي ال .%50حوالي ب لمرافق الصحيةا الستخدامهناك طلب متزايد أن االحتياجات إلى تشير نتائج تقييم و . االستجابة الحتياجاتهمو  المتضررين
 حاليال تعمل في الوقت المحطة ضخ باب النيرب ألن  بشكل منتظم لى إمدادات المياهعصول حمن المحرومين شخص  600,000حوالي 

ى إلالناس حتاج ي، البارد الشتاءفصل درجات الحرارة في نخفا  ال نظراً  باإلضافة إلى ذلك،و  .فقطعمل بشكل جزئي تسليمان الحلبي محطة و 
 لتدفئة.ألغرا  االالزم سخانات والوقود ال، باإلضافة إلى على حد سواء ة للكبار والصغارثقيلتوفير المزيد من المالبس ال

 
/تشرين نوفمبر 27من  غرب حلب بدءاً إلى من شرق حلب المنتقلين  شخا ، الذي كان بمثابة مرفق االستقبال األولي لألالمحلجموقع ال يزال 

معظم السكان السابقين إلى منازلهم في شرق  وعادجميع المقيمين،  غادره ،. ومنذ ذلك الحينكانون األولديسمبر/ 25من  اعتباراً  ، مغلقاً الثاني
ألسر بديلة، معظمهم من اترتيبات  إجراء من اً نازح 750نحو  لم يتمكنحلب، أو إلى أماكن إقامة بديلة مع األقارب والمعارف في غرب حلب. و 

 عية.الصنا جبرين في المأوى الجماعي في منطقة ون زالي، وال الهشةالنساء والمرضى وكبار السن، أو غيرهم من الفئات  التي تعيلها
 

ية عزاز وريف حلب الشمالي. هؤالء الناس لديهم صالت عائلإلى عبر عفرين  شخا سوى بضع مئات من األلم يسافر  بحسب التقارير الواردة،
من زيد مالذ تنفيل اً استعداداستخدام هذا الطريق بعزاز أ موظفيها من مدينة حلب إلى قليلة منظمات غير حكومية  تالمنطقة. وقد نقللك في ت

العظمى في بلدات  تهمغالبي تاستقر فقد ، أكثر استدامةرتيبات تعن  بحثاً  ون تحركين و النازحال يزال في حين و البرامج اإلنسانية في شمال حلب. 
 في ريف حلب الغربي.تلفة مخ
 

موقعًا في  154نازحًا من شرق مدينة حلب قد وصلوا إلى  30,487فريق رصد االحتياجات والسكان أن  فادديسمبر/كانون األول، أ 29حتى 
تنسيق وإدارة المخيمات والفريق المعني ب( 35,000)للصليب األحمر اللجنة الدولية تقديرات هذا الرقم أقل من  ال يزالو إدلب وريف حلب الغربي. 

ن شرق حلب مينتقلون  حون ز نامن الشيخ مقصود عبر عفرين إلى ريف حلب الغربي )أو أبعد إلى إدلب(، و  ون نتقلين و . هناك نازح(36,086)
التجاهين ا الكالف الناس في آ تشير إلى تحرك فإن التقديرات، ليست متوفرةاألرقام الدقيقة وعلى الرغم من أن عزاز عن طريق عفرين. أ إلى 

عفرين من أجل تسهيل حركة النازحين وموظفي المنظمات غير في األمم المتحدة على اتصال مباشر مع السلطات و خالل األسابيع الماضية. 
 الحكومية.

 
 في مدينة حلب االستجابة اإلنسانية

 

 والمواد غير الغذائية  المأوى  
 

 االحتياجات:
 

  المحلجمن  مؤخراً  انتقلوا 750، بما في ذلك اً شخص 4,250الجماعي يصل اآلن إلى نحو  جبرين العدد اإلجمالي للنازحين في مأوى ،
على الرغم من أن ظروف المأوى في جبرين أفضل و والمرضى.  ذوي اإلعاقةوالمسنين و  عن ذويهم من النساء واألطفال المنفصلينوهم 

 .ءباإليواتعلقة ت المتدخالالن هناك حاجة إلى مزيد مفإن ، المحلجفي  هابكثير من
 عثة ميدانيةبوقد أكدت نازحين. ويان ؤ ي ادو عيلم  ينالمرفق ألن كالأو مصنع البذور  المحلجتدخالت أخرى في إلى هناك حاجة  تليس 

م في مأوى مع أقاربهأو إيجاد  ، بعد عودة معظم النازحين إلى منازلهم في شرق حلبتماماً  ال يزال فارغاً  فقأن المر  المحلجموقع إلى 
حلب  محافظة قد غادروا مصنع البذور مؤقتاً  هماستضافوالذين  كفرياغرب حلب. كما أن األشخا  الذين تم إجالؤهم من الفوعة و 

 حمص والالذقية.منذ ذلك الحين إلى 
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  طر بحاجة إلى تقييم شامل للمخا والكهرباء، والمنازل المياهشبكات  تأهيلوإعادة ، األنقا بحاجة إلى إزالة جميع أحياء شرق حلب
 .واستقرار البنية التحتية

 
 االستجابة:

 
 المقيمينين سخانات وحطب للنازح جمعية التآلفمنظمة اليونسيف و  ، بالتعاون معتوفر مفوضية األمم المتحدة السامية لشؤون الالجئين 

 .منها 400تسليم و في جبرين  هاسخان لتوزيع 1,000تم تخصيص حوالي حيث  جبرين. في المأوى الجماعي  في
  ى اآلن حتقدمت و المحتاجة ألسر على االمواد غير الغذائية توزيع  أيضاً  مفوضية األمم المتحدة السامية لشؤون الالجئينتواصل

اإلضافة بو وغيرها من المواد غير الغذائية.  هيالبس شتوية وأدوات طو ة يحرار نيات وبطا اً شفر  تضمنت اً نازح 76,048إلى مساعدة 
 27 وحتىلألطفال والكبار على النازحين في جبرين.  وي شت غطاء 1,000شراكة مع المفوضية، بالنماء، وزعت جمعية إلى ذلك، 

 يندائإلى النازحين الع بطانية 2,372ت قدمالمواد غير الغذائية و بحلب  في شرق  طفالً  5,940 اليونيسف زودت ديسمبر/كانون األول
من توزيع مستلزمات النظافة  اً شخص 131,960إلى منازلهم في شرق حلب، وفي المالجئ الجماعية في جبرين. استفاد أكثر من 

 .سكاناألمم المتحدة لل ن الالجئين وصندوق شؤو السامية لمفوضية الالمنظمة الدولية للهجرة و و  مجلس الالجئين الدنماركيبدعم من 
  أسرة(. 9,000شخص ) 45,000 إلىل صألي تدفق ي االستجابةيتم تجديد مخزونات الطوارئ بشكل مستمر لتمكين 

 
 الثغرات والمعوقات:

 
 ناك حاجة إلى هإلى جبرين. و  محلجالجبرين من أجل التعامل مع تدفق النازحين الذين انتقلوا من في أخرى  إيواء برامج مطلوب تنفيذ

ما أن كالتدفئة ومرافق الطهي. هناك نقص في إمدادات المياه،  ةمنظأجميع المرافق األساسية، مثل دورات المياه والحمامات و تطوير 
 عمل بشكل صحيح.تالصرف الصحي ال شبكة 

  الغذائية. توزيع المواد غير صداالستجابة لتجنب االزدواجية ور إطار في عاملين ال لشركاءل ًا تفصيلياً ديتحدالوضع العام يتطلب 
 

 والنظافة الصحيةالصحي المياه والصرف  
 

 االحتياجات:
 

   كانسميع جسليمان الحلبي وتشرين( لتوصيل المياه إلى و  النيربباب و  البيضاعين و  الخفسةة )يويخمس محطات ضخ حممت ص 
ألن لى إمدادات المياه عصول بشكل منتظم حشخص محرومين من ال 600,000ما يقرب من ال يزال . ومع ذلك، هاسر بأ مدينة حلب

دات كل هذه المحطات بمولتعمل باإلضافة إلى ذلك، و فقط.  اً جزئيتعمل سليمان الحلبي محطة و  حالياً ال تعمل باب النيرب  محطة
 ت منتظمة من الوقود.احتياطية، وتتطلب إمدادا

  في شرق  اهتطوير شبكة الصرف الصحي واحتمال جراء تقييم احتياجات فوري لصيانة إللصرف الصحي في حلب اتخطط شركة
 حلب.

 
 االستجابة:

 
 احتياطية.  كهرباءمولدات  ن خاللعميقة م ربئ 200توفير الوقود لتشغيل جميع محطات ضخ المياه وأكثر من  اليونيسف تواصل

 300,000و شخص من شبكات المياه 400,000شخص ) 700,000إمدادات المياه ألكثر من  في توفيرساهم هذا التدخل وقد 
المياه  خزانات على صيانةمدينة حلب. وباإلضافة إلى ذلك، ساعدت اليونيسف  في جميع أنحاءشخص من نقل المياه بالشاحنات( 
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ة نازحة من أسر  19,000ه في عدة مواقع. وعالوة على ذلك، استفادت أكثر من لنازحين وتنفيذ إصالحات في شبكة المياا أوى في م
إضافية من قبل المنظمات غير  ةمجموع 11,000ع يتوز يتم ، في حين اليونيسفة التي تقدمها ينظافة األسر المستلزمات توزيع 

 150مجموعة من مستلزمات النظافة،  750ه ؤ ركاوشاألمم المتحدة للسكان ع صندوق ويوز لمعايير األولوية.  الحكومية المحلية وفقاً 
 .مجموعة 2,000 ت التي تم توزيعها حتى اآلنمجموعاإجمالي البلغ و للنساء في مأوى جبرين،  600للذكور و

  مع  ،شخص 20,000أكثر من  ويستفيد منهانقل المياه في حي زيد منظمة اإلسعاف األولي والهالل األحمر العربي السوري واصلت
لى مستودع الهالل األحمر إ متر مكعب 500خزان مياه سعة  500 أيضاً مت منظمة اإلسعاف األولي سللمزيد من التوسع. و اة إمكاني

 .مرحاضاً  90، وكذلك تركيبهاالعربي السوري ل
  ة السعة التخزينية مختلفة لزيادبسعات خزان مياه  1,000تسليم و منظمة أوكسفام، يجري تركيب عشرة مراحيض جاهزة، من بدعم

توزيع يجري اآلن مجموعة من مستلزمات النظافة و  1,609أوكسفام بالفعل أكثر من  قدمت. وقد للمياه في المناطق المحددة مسبقاً 
 .المتبقية جموعةم 1,891ال

  مجلس الالجئين من  دعمبستحمام( أماكن لال 6ض ويحامر  6منها من تكون كل ي) مرفقًا متنقالً  20أكثر من  تركيب حالياً يجري
 في مالجئ للنازحين. الدنماركي

  ينانو، ومحطتفي هأنشطته  وسع حالياً يواصل برنامج األمم المتحدة اإلنمائي دعمه لجمع النفايات الصلبة والتخلص منها في حلب و 
حاوية وإصالح أكثر من  200 تقديمبضخ سليمان الحلبي وباب النيرب. وباإلضافة إلى ذلك، التزم برنامج األمم المتحدة اإلنمائي 

جبرين وهنانو في غضون األسبوعين المقبلين. وهناك خطط إضافية لتوسيع إزالة األنقا  في ريف حلب  تيحاوية في منطق 400
إلى ما يقرب من من خالل هذه التدخالت برنامج األمم المتحدة اإلنمائي  ويصل. عامالً  870وهنانو من خالل حشد أكثر من 

  ص.شخ 600,000
 

 الثغرات والمعوقات:
 

 صيانة من أجل مواصلة تطوير و هم اتوتفعيل التزام همشراكاتإلى توطيد في مجال المياه والصرف الصحي العاملون الشركاء  يحتاج
 في مختلف النازحين داخلياً من  ها أعداد كبيرةفيتي تتركز خدمات المياه والصرف الصحي القائمة والجديدة في المناطق ال/وإدامة مرافق
 أنحاء حلب.

 

 الحماية  
 
 االستجابة: 
 

 تجابة جنس زيادة قدرات االسالقائم على نوع العنف ال مكافحةالحماية والخدمات المجتمعية وحماية الطفل و  يواصل الشركاء في مجاالت
 ة.مدينة حلب في ضوء االحتياجات المحدد أرجاءة الخاصة بهم في جميع تنقلالم

 ن خاللم على تلبية االحتياجات المتعلقة بالوثائق المدنية مدرتهقمن  مفوضية األمم المتحدة السامية لشؤون الالجئينشركاء  عززي :
عدة؛ اتعزيز القدرة على تحديد الحاالت التي تحتاج إلى المشورة أو المس لمن أج( ةالتوعية )القانونيلتوفير  إضافياً  متطوعاً  34حشد 

 تسعة محامين وظيفت علىشريك آخر ويعكف من المحافظات األخرى؛  ينعشرة محامين إضافيبقدرته وقد عزز أحد الشركاء 
 خطاب ينالقانونيء االشركأحد تلقى و إضافية. يشكل اآلن أربعة فرق و  ًا متنقالً قانوني اً بالفعل فريق اءشركوقد نشر أحد ال؛ ينإضافي

مع وزارة  مكينهم من تقديم الخدمات القانونية في موقع العبور وفي أحياء في شرق حلب، وتنسيق عملهتملتسهيل من محافظ حلب 
 الداخلية لدعم إصدار الوثائق المدنية.

 وتشمل حالة.  1,000 كثر منوتم تقييم أالوثائق المدنية في جبرين، بمرتبطة الحتياجات االللمفوضية  ون شركاء القانونييسجل ال
 ة.العائلدفتر تسجيل المواليد، وإصدار و الزواج، وإصدار الوثائق المفقودة، على خصو  المصادقة ال على وجهياجات حتاال
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  في شرق حلب  حياً  19مخاطر في المن خالل حملة التوعية ببالغًا  2,838و طفالً  6,084إلى اليونيسف وشركاؤها منظمة وصلت
منذ األسبوع  3,0475 إليهمالوصول عدد األشخا  الذين تم  يإجمال، وبذلك يصبح ونة األخيرةمتيسرًا في اآلالوصول إليها أصبح 

 .2016 ثاني/تشرين الاألخير من نوفمبر
  من خالل ي يقدمها شركاء اليونيسفأطفال ذوي إعاقة، من األنشطة النفسية واالجتماعية والترفيهية الت من بينهم، طفالً  2,590استفاد 

الدعم النفسي  لتقديممن قبل شركاء اليونيسف  طفالً  13,716ل إلى و والفرق المتنقلة. حتى اآلن، تم الوص لمالئمة لألطفالاألماكن ا
 طفالً  767 لىإ ووصلواحماية الطفل، بواألنشطة الترفيهية. وباإلضافة إلى ذلك، أجرى شركاء اليونيسف أنشطة التوعية  واالجتماعي

 ضمان توفير الرعاية المناسبة وللتخفيف من مخاطر حماية الطفل.مقدمي الرعاية ل من 208و
  فال العدد اإلجمالي لألطبذلك بدعم من شركاء اليونيسف، ليصل عن ذويهم غير مصحوبين ومنفصلين  آخرين طفالً  31 تحديدتم

 .287إلى  ينالمسجلعن ذويهم غير المصحوبين والمنفصلين 
  امرأة في  246ـ لتوعية بالعنف القائم على نوع الجنس والتدريب المهني لل تدريبية دورات للسكانقدم أحد شركاء صندوق األمم المتحدة

وقدم  .1,329ليرتفع المجموع حتى اآلن إلى  (من المجتمع المضيف 102نازحة و 144) في حي الرازي  مساحة آمنة للنساء والفتيات
ي ف حاالت عنف قائم على نوع الجنس ربعواإلحالة ألالعام ي واالجتماعي أيضًا الدعم النفسشركاء صندوق األمم المتحدة للسكان 

 44وتم تقديم الدعم النفسي واالجتماعي العام إلى . مستفيدة حتى اآلن 36، بإجمالي المساحة اآلمنة للنساء والفتيات في حي الرازي 
 مستفيدًا. 483ركاء، بإجمالي مستفيدًا في جبرين والميدان وحلب الجديدة من خالل فرق متنقلة تابعة للش

 

 ألمن الغذائيا 
 
 ستجابة:اال
 

  في المناطق  ثاني/كانون اليناير 1نوفمبر/تشرين الثاني إلى  28ربطة خبز خالل الفترة من من  186,584تم توزيع ما مجموعه
وميريديان  والصاخور والكالسةلشهباء التالية: جبرين والمحلج وهنانو والشيخ مقصود والمشاطية وطارق الباب والبياضة والفرقان وا

 والموكامبو ومستشفى ابن خلدون والسريان.
 غرب حلب فيوإلى النازحين  وجبة جاهزة لألكل إلى العائدين في شرق حلب 5,301ما مجموعه  تم تقديم. 
  لدة القديمة وحي هنانو على جماعي في جبرين والبال المأوى مرافق نازح في  20,700تقدم أربعة مطابخ جماعية وجبات ساخنة إلى

 أساس وجبتين لكل شخص يوميًا.
 

 الثغرات والمعوقات:
 

 حصة غذائية  21,800وبرنامج األغذية العالمي لديه  مباشرة والمخزونات المتاحة، ال توجد ثغرات عند المقارنة بين الحاالت الراهنة
شخص.  150,000تكفي لنحو غذائية  صحصكذلك ، و شخص 109,000كمخزون للطوارئ وتكفي لتلبية احتياجات  جاهزة لألكل

)المعكرونة ومعجون الطماطم والعدس والفاصوليا المعلبة( التي يمكن استخدامها  طنًا متريًا من الغذاء 78وعالوة على ذلك، يوجد 
لك، أشارت المنظمات اإلنسانية األخرى إلى أنها تمتلك مخزونًا كافيًا لدعم أكثر من لدعم المطابخ الجماعية. وباإلضافة إلى ذ

 أسرة بالطعام. 20,000
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 الصحة 
 
 

 االحتياجات:
 

  في الطلب على الخدمات. المئةفي  50شهدت المرافق الصحية زيادة بنسبة 
  وإعادة تأهيل. فورياً  اهتماماً  تطلبتفي شرق حلب التي لحق بها الدمار البنية التحتية للرعاية الصحية 

 
 االستجابة:

 
 الصدمة وإعادة التأهيل  يقيما فر ، وهنيتمتخصص نيعمل فرعيت يمجموعت تم تشكيل(TaR) ية والدعم النفسي عقلوالصحة ال

 .(MHPSS)االجتماعي و 
 اجات األخرى رق حلب وتحديد االحتيالمستشفيات الرئيسية في حلب لمتابعة عالج المرضى القادمين من ش إلىتواصل زيارات الرصد ت

 تقديم الخدمات الصحية.ل
  الخدمات الطبية، بما في ذلك الرعاية الصحية العقلية، إلى النازحين في  متنقالً  اً قيفر  12ويقدم عيادات متنقلة إضافية  7تم تنشيط

 جماعية.ال رافق المأوى م
  إلى حلب.صحية الجديدة المدادات من اإلإرسال ثالث شحنات يجري اآلن 
 في  صحي ركزمبتفعيل  اإلحسان غير الحكومية مؤخراً جمعية  قامت قددعم، و ال تتلقىالمراكز الصحية الثابتة في شرق حلب  ال تزال

 البلدة القديمة.
  ات والجروح صدممن أجل تلبية الحاجة إلى توفير الرعاية لل جبرينفي عيادة ثابتة في المأوى الجماعي العالمية تدعم منظمة الصحة

 .المهملة
  ذين تم ال كبار السنة والحالة الصحية لمرضى الصحة النفسية و يالصحالنظافة تحسين لاإلحسان جمعية من  متطوعاً  24تم دعم

 .للصحة النفسية لمسنين في شرق حلب إلى مستشفى ابن خلدون لصفاء المن مركز دار  إجالؤهم
   ين لألشخا  الذ الصحة العقلية والدعم النفسي واالجتماعيمركز مجتمعي لتقديم خدمات منظمة الصحة العالمية افتتاح دعمت

 يعانون من الضغط النفسي.
 ية صحية ا دعم أربعة مراكز رعاممن خالله، وسيتم حساناإلو  التآلف تيجمعي من قبلالمشاريع الصحية  من اثنينجري حاليًا تنفيذ ي

 ولية.تقديم خدمات الرعاية الصحية األلأولية 
 

 الثغرات والمعوقات:
 

 في جميع أنحاء شرق حلب أمر حتمي. ات الصحيةالخدم تفعيل 
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 التغذية  
 

 االحتياجات:
 

  ن بسوء التغذية يمصابعلى أنهم طفاًل  123تم تشخيص امرأة تم فحصهم للكشف عن سوء التغذية،  2,680طفاًل و 11,205من بين
  من سوء التغذية الحاد. أماً  213التغذية المعتدل، وتعاني  من سوء طفالً  399الحاد، بينما يعاني 

 
 االستجابة:

 
  طفل دون سن الخامسة وأمهات مرضعات وحوامل. 35,961تم تقديم الدعم الوقائي والتغذوي ألكثر من 
  الفرق هذه ة. و ذة للحيانشر فرق التغذية المتنقلة التي تدعمها اليونيسف في مناطق داخل شرق حلب لتقديم خدمات التغذية المنقتم

في  ةق متنقلفر ثالث قوم ت. وباإلضافة إلى ذلك، مجهزة بإمدادات التغذية للنساء واألطفال، بما في ذلك مؤن للوقاية والعالج الوقائي
 بتوفير المكمالت الغذائية مثل البسكويت عالي الطاقة وبالمبي دوز. جماعيجبرين الأوى م

 في شرق حلب ةملافرق العالدعم بن و المتطوعأن يقوم ، ومن المقرر متطوعاً  60ـ التغذية ل تين علىيجري اآلن تنفيذ دورتين تدريبي 
 .بعد تلقي التدريب الصحيح

 في هنانو والمدينة القديمة.الوقائي ة، بما في ذلك الدعم والعالجمنتظميتم تقديم خدمات التغذية ال ، 
  165,000ية كافية لدعم ما يقرب من و غذتإمدادات  حالياً وتتوفر . بانتظام ءالشركا اتقطاع التغذية في حلب بتجديد مخزونيقوم 

 .اليونيسف وشركائها في حلبمنظمة ، وذلك في مخازن لمدة شهرين شخص
 

 التعليم  
 

 االحتياجات:
 

  شرق حلب. و د في جبرين والشيخ مقصو  يتعليم دعم سنة( إلى 17-3طفل نازح في سن المدرسة ) 23,000يحتاج ما يقدر بنحو
عدد األطفال في سن المدرسة، الذين غادروا شرق حلب إلى مناطق ال يزال و  ولم يلتحق معظمهم بالمدارس منذ عامين أو ثالثة.

 واضح. غير التي ال تخضع للدولةمسلحة الجماعات التخضع لسيطرة 
 اجات عليم والوثائق القانونية، بما في ذلك شهادات التعليم، على أنها احتيتم تحديد نقص أماكن التعلم الوقائية، وفقدان أو تدمير مواد الت

 التعليم الحرجة. 
 

 االستجابة:
 

  مع ممثلي وكاالت األمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الوطنية  ثاني/كانون اليناير 2ع قد اجتماع لقطاع التعليم في حلب في
مدرسة  50ادة تأهيل تم إعتس .في حلب التعليماستجابة  مناقشة توسيع نطاقر العربي السوري لومديرية التربية والتعليم والهالل األحم

توافقة مع المبادئ مفي شرق حلب مع بداية الفصل الدراسي الثاني في فبراير/شباط. وسيتم تنفيذ أنشطة الدعم النفسي واالجتماعي ال
 ي حلب.في جميع المدارس ف التوجيهية للدعم النفسي واالجتماعي

  تسليمها األسبوع  لتي تماتتابع اليونيسف بشكل وثيق مع مديرية التربية والتعليم في حلب األمور المتعلقة بمواصلة توزيع إمدادات التعليم
مجموعة  295طفاًل لمدة ثالثة أشهر، و 23,360 علبة" لـمدرسة في قطعة " 584طفل، و 14,000ـ الماضي: حقائب مدرسية ل

 طفاًل تستهدف األطفال النازحين. 26,550ـ ية لترفيه
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 طفل مسجل في خمس مدارس ابتدائية فتحتها مديرية التربية والتعليم في هنانو والبياضة  800ما يقرب من  طوراليونيسف ت راقبت
 مسجلين في برامج التعلم الذاتي طفالً  390تتابع اليونيسف مع الجمعية السورية للتنمية االجتماعية وجمعية فؤادي تقدم و  والمياسر.

 في جبرين والسفيرة.
  1,100قدمت مديرية التربية والتعليم في حلب ومنظمة اليونيسف والمنظمات غير الحكومية دعم التعليم إلى ما يقرب من وبالمجمل 

معلمًا على المناهج  90وتدريب  ،والتعليم البديل طفل وشاب من خالل المواد التعليمية األساسية، والتعليم في مرحلة الطفولة المبكرة
 والتعلم النشط. "ب"الدراسية 

  400شقة لكي يستفيد منها  1070تعكف اليونيسف ومديرية التربية والتعليم في حلب على إصالح الفصول الدراسية في مشروع 
 طفل.

  ريق العمل المعني بالتعليم.من شركاء قطاع التعليم عبر الحدود بإعداد استجابة ف 13إجمااًل، يقوم 
 

 الثغرات والمعوقات:
 

  مواقع النزوح، وال سيما في جبرين، ليست لديها القدرة الكافية على تقديم خدمات التعليم بسبب تدفق األطفال النازحين. كما أن عدم
 ذة للحياة.رة ال تزال هي االحتياجات المنقاستقرار أوضاع األطفال واألسر يعرقل االستجابة الفورية الحتياجات التعليم ألن أولوية األس

 ظم األطفال ي قال أن معو . في كسب العيش أسرهمهم يدعمون العديدين من سيمثل إقناع األطفال بالعودة إلى المدرسة تحديًا كبيرًا ألن
 سنوات في المتوسط. 5-3لمدة  لتحقوا بالمدارسلم ي

 فية لتوفير اإلمدادات والخدمات ذات األولوية التالية: الدعم النفسي واالجتماعي، وبرنامج يحتاج الشركاء عبر الحدود إلى أموال إضا
 التعلم الذاتي، والفصول التعويضية، والتعلم المتعجل، ودروس التقوية، وتدريب المعلمين، ولوازم التعليم والقرطاسية والكتب المدرسية،

 المياه والصرف الصحي والتدفئة لمدة ثالثة أشهر(. وأماكن مؤقتة للتعلم )مع األثاث المالئم ومرافق
 

 اإلنعاش المبكر  
 

 االحتياجات:
 

  محدودة للغايةلطاقة امصادر  ألن يواءاإل اكزال يزال الطقس البارد يفاقم معاناة النازحين في مر . 
 وإزالة األنقا  من االحتياجات البارزة، وكذلك مكافحة القوار  واآلفات. جمع 

 
 االستجابة:

 
 ،قامباإلضافة إلى ذلك، و . القاطرجيمن النفايات الصلبة من حي  اً طن 65جمع وإزالة ب مالً اع 25 قام خالل الفترة المشمولة بالتقرير 

 ءمنذ بد األنقا من  اً طن 650من النفايات الصلبة من طريق المطار. وتشير التقديرات إلى إزالة  اً طن 110وإزالة بجمع  عامالً  50
 االستجابة.

  آلنا المحطة نظيفةأصبحت  بالتاليمن محطة ضخ سليمان الحلبي والمناطق المحيطة بها. و  األنقا بقية  بإزالة عامالً  40قام .
ي ف ميادينالجماعية والأوى الممرافق من محطة الضخ والساحات الرئيسية و  األنقا من  مترًا مكعباً  3,150إزالة ما مجموعه  تتم

 المنطقة.
  شبكة المياه الرئيسية في شرق حلب بمن شبكة المياه وتوصيل سبعة مبان  متراً  80أعمال الصيانة الطارئة لب الً معا 12نحو قام

 )هنانو(.
  اسيةعادة تأهيل البنية التحتية األسالقائمة إلمشاريع العاماًل نازحًا إلى برنامج األمم المتحدة اإلنمائي للورش اإلنتاجية و  115انضم. 
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 الثغرات والمعوقات:

 
  متضررةتلبي االحتياجات الهائلة في المناطق اللضمان تنفيذ برامج شاملة فر  كسب العيش و مطلوب تقييم فني للبنية التحتية. 

 
 

 ريف حلب وإدلباالستجابة اإلنسانية في 
 

 تنسيق وإدارة المخيمات
 

 االستجابة
  واقع النازحين في محافظتي إدلب وحلب، إذا رغب النازحون في االنتقال من مساحة فردية متاحة في م 5,300يوجد ما مجموعه

 .ة قيد اإلعدادخيم 10,000وهناك أماكن إقامة مؤقتة أو استضافة أخرى. 
 
 

 والمواد غير الغذائية  المأوى  
 
 ستجابةاال
 

  ازم الصحية اللو والبطانيات والمالبس الشتوية و  مراتبالالفراش و ، بما في ذلك حالياً  المساعدةفريق العمل في شركاء المن  18يقدم
افدين و الات ستلزممغيرها من وأواني الطبخ واألغطية البالستيكية والمصابيح الشمسية و  البيدوناتو سخانات والفحم والوقود الو  النسائية

والوقود.  خاناتسذلك المالبس الشتوية للبالغين وال تنسيق االستجابة للثغرات التي تم تحديدها، بما في فريق العملواصل ويجدد. ال
 .دوالرمليون  1.3ما يقرب من بوتقدر الفجوة التمويلية لهذه البنود 

 

 والنظافة الصحيةالصحي المياه والصرف  
 

 االستجابة
 

  ويحصل ن المجتمعات المحلية في إدلب. غير رسمية واثنين متجمع سكني للنازحين  18لتغطية بالشاحنات  نقل المياهتمت زيادة
تلزمات الشركاء توفير مس واصلالمياه عبر شبكة األنابيب في معظم المواقع، وي المضيفة علىمع المجتمعات المقيمون ن و النازح

الديزل  وقود منظمتان. وتوفر وتجري اآلن إعادة تأهيل محطة مياه سيجر القديمةعند الحاجة. البيدونات و  وأقرا  تنقية المياهالنظافة 
 ولم يتم ،شركاء استجابة شاملة لألشهر الثالثة المقبلةوقد نسق الغير الرسمية. التجمعات والكلور وإعادة تأهيل البنية التحتية في 

 .في الوقت الحالياإلبالغ عن أي ثغرات في مجال الصرف الصحي 
  

 الحماية  
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 االستجابة

 
  أربع من قبل  كانون األولديسمبر/ 21و 20ي يومين الجدد من النازحين فداو جريت مع المقابلة أ   175نتائج في مايلي ملخص

المر  و  انعدام فر  كسب العيشالمأوى و  نقصالبرد و  هيها و منظمات غير حكومية شريكة. كانت المخاطر الرئيسية التي ذكر 
من  175ـ المن  50 انفصللقصف، واالستغالل، والجوع، والخوف أو الضيق النفسي. و االبرد(، وخطر ب اً مرتبط ما يكون  )غالباً 

. ارتبط الخوف من العنف من أفراد أسرهم ومازالوا يبحثون عنهع( خالل عمليات اإلجالء المئةفي  29) الوافدين الذين تمت مقابلتهم
قوات  حتجاز من قبلاالالعنف اللفظي والجسدي، وكذلك  أيضاً ذكر و خصوصية في المأوى. لام اعدانفقدان أفراد األسرة و بالجنسي 

دون  همممتلكات تركواالنازحين ألن  أيضاً مصدر قلق المساكن واألراضي وحقوق الملكية وتعتبر الجيش والميليشيات المتحالفة معها. 
 أمنية.ملكية أو ضمانات 

 ية بتتبع األسر فرقة العمل المعن. كما تقوم المساكن واألراضي وحقوق الملكية بشأنالحماية التوجيه للشركاء المعني ب يوفر فريق العمل
عن ل اطفل األاصفتتبع األسر وانق بشكل فعال مع الشركاء بشأن قضايا يتنسبالحماية الطفل لمجموعة الفرعية المعنية بالتابعة لو 

ر المنظمات غيقبل دعم من الالمجالس المحلية و  يجدون المأوى من خاللن و النازح ال يزالولكن  االستقبالمراكز  تم إغالق. ذويهم
 .ناطقالم تلكالحكومية الشريكة في 

 

 ألمن الغذائيا 
 

 االستجابة
 

  ،لألكل والمواد  الجاهزة تقديم الحصص الغذائيةيواصل شركاء فريق العمل المعني باألمن الغذائي، بما في ذلك برنامج األغذية العالمي
مستوى لى يستند إالدعم ألن كبيرة الحاجة إلى الغذاء  ال تزالو حلب وإدلب.  يللنازحين في محافظتالساخنة وجبات الطعام و الغذائية 

الغذائية حصص لمن امخزونات كافية لديهم  أن كاً يشر  18، وأفاد نقدية مساعدات برامجاالستهالك اليومي. وقد أعد خمسة شركاء 
 راقب عن كثب.ي  وجد ثغرات كبيرة في الوقت الحالي، ومع ذلك، ال يزال الوضع ال ت. استعدادًا للطوارئ  جاهزة لألكلال

   

 الصحة 
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  مستشفى  16لى شخصًا إ 811وحتى اآلن، دخل . موقعاً  80في أكثر من طبية  ةشار است 8,836متنقلة ما مجموعه  ةعياد 26قدمت
سيارة إسعاف  156وإرسال أكثر من  ،دعم تلك المستشفيات باألدوية واإلمدادات األساسيةتم في ريف حلب الغربي ومحافظة إدلب، و 

لدعم إعادة تأهيل المستشفيات مليون دوالر  2.3تقدر بنحو . هناك حاجة إلى أموال إضافية إلى نقطة تجميع السورا لنقل المرضى
 .تكاليف التشغيلتغطية ات و معدوشراء ال

   
 التعليم  

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

 
  غير الملتحقين بطفال األاستجابة تستهدف من شركاء قطاع التعليم  13أعد( المدارسOOSC )المئةفي  150عند مستوى  متأهبين 

احتياجات ي تلب، و و أفضلاألطفال غير الملتحقين بالمدارس اآلخرين على نحاالستجابة  حتى تستوعبحلب المقدر من تدفق المن 
 .دربممعلم/ 600طالب و 18,000

  ذات األولوية التالية: الدعم النفسي واالجتماعي )بالتنسيق هناك حاجة إلى المزيد من األموال لتوفير اإلمدادات والخدمات
دروس لتعلم المتعجل، و مع المجموعة الفرعية المعنية بحماية الطفل(، وبرنامج التعلم الذاتي، والفصول التعويضية، وا

التقوية، وتدريب المعلمين، ولوازم التعليم والقرطاسية والكتب المدرسية، وأماكن مؤقتة للتعلم )مع األثاث المالئم ومرافق 
 .دوالرمليون  3.6ب ه االستجابةوتقدر األموال الالزمة لدعم هذالمياه والصرف الصحي والتدفئة لمدة ثالثة أشهر(. 

 
 
 
 
 

 األزمةخلفية عن 
 
، لقي أكثر من ربع مليون سوري مصرعهم 2011في العالم اليوم. منذ مارس/آذار  تعقيدًا وتغيراً هي واحدة من أشد األزمات اإلنسانية  ةسورياألزمة في  

 ةنازحين داخل البالد، مما يجعل سوري مليون شخص 6.5، وأصبح بيوتهموأ صيب أكثر من مليون شخص بجروح. واضطر نصف الشعب السوري لمغادرة 
 أكبر أزمة نزوح في العالم.

مليون شخص في  3.9ماليين طفل، بحاجة إلى المساعدة اإلنسانية. ومن بين هؤالء  6مليون شخص، من بينهم  13.5، يوجد ما يقدر بنحو 2016في عام 
 منطقة محاصرة. 16شخص في  975,000المناطق التي يصعب الوصول إليها، بما في ذلك ما يقرب من 

 
 
 

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

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

 


