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  ودولية وطنية جهات مع بالشراكة

 ينقذ األرواح قينستال
 

 حلبالجمهورية العربية السورية: 
  9 رقم الحالة تقرير
 2016 ديسمبر/كانون األول 20

 . 2016 ديسمبر/كانون األول 20إلى  18من  الفترة ويغطي. بالتعاون مع الشركاء في العمل اإلنسانيالمتحدة لتنسيق الشؤون االنسانية )أوتشا(  مممكتب األ التقرير هذاأعد 
 

 األحداث أهم
  
  ديسمبر/كانون األول 18في ،

عمليات اإلجالء من شرق استؤنفت 
 ،مؤقتا   ةعلق، التي كانت محلب

بموجب اتفاق بين الطرفين تضمن 
 .كفرياالخروج النسبي من الفوعة و 

  ممألاوكاالت بين مشترك فريق تواجد 
لمراقبة  الراموسةالمتحدة عند جسر 

 .جالءعملية اإل
  لصليب ل اللجنة الدولية اتر يتقدتشير

إجالء أكثر من  األحمر إلى
شخص من شرق حلب  25,000

 20 إلى 15من خالل الفترة 
 .ديسمبر/كانون األول

 ممبموجب قرار األ جالءرصد عمليات اإلحلب للعب دور حاسم في إلى الموظفين المزيد من إرسال بإذن على المتحدة  مماأل حصلت 
 .2328 رقم المتحدة

  ،رف مرافق المياه والصتنظيف وتم  الموقع أقل ازدحاما   صبحأ ببطء، حيث المحلجين في نازحلتحسنت أحوال افي غضون ذلك
 .بعنايةالصحي 

 
 لوضعا عن ةعام لمحة

 
إلى  توصلال عقبالغربي وإدلب حلب ريف إلى  المدنيين والمقاتلين من شرق حلب، استؤنفت عمليات إجالء ديسمبر/كانون األول 18في ليلة 

كما كان . و في إدلبمن غير الدول مسلحة المجموعات لتان تحاصرهما الال كفرياعمليات إجالء متناسبة من سكان الفوعة و  اتفاق يتضمن أيضا  
الهالل األحمر العربي السوري  ، طلب الطرفان منديسمبر/كانون األول 16-15في  من قبل، هاقيعلتم تمشابهة عمليات إجالء  الحال في

ُترك  ،في حين توقفت عمليات اإلجالء لمدة يومين تقريبا  و تسهيل إجالء المرضى والجرحى من شرق حلب.  اللجنة الدولية للصليب األحمرو 
درجات ل همعرضرغم تالصحة والمأوى خدمات والماء و لحصول على الغذاء لمحدودة  ، ولم تتوفر لهم سوى فرصون شرق حلب ينتظر  سكان

ديسمبر/كانون  18 الساعة الحادية عشرة من صباح يوم من خمس حافالت شرق حلب فيالمكونة الدفعة األولى غادرت  ،أخيرا  و حرارة دون الصفر. 
ساعات قبل  10الناس جلسوا داخل الحافالت لمدة  أن جالءاإل عملية راقبالذي المتحدة  ممألامشترك بين وكاالت الفريق ال ذكرو . األول

إمكانية الحصول  م تتوفر لهمل طفال   18بينهم ، وكان من الحافالت لم ُيسمح لهم بمغادرةلناس ا أن. وأفاد الطاقم الطبي في شرق حلب ةغادر الم
 على الغذاء أو حليب األطفال.
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 ىمرض نوسيارتي إسعاف تحمال ةحافل 184 غادرت ،ديسمبر/كانون األول 20وحتى منتصف نهار  ديسمبر/كانون األول 18في الفترة من 
شخص من األحياء المحاصرة  25,000أكثر من أجلي ، /تشرين األولأكتوبر 15أنه منذ  اللجنة الدولية للصليب األحمرشرق حلب. وذكرت 

حمل الرجال والنساء واألطفال الصغار على ت، و حافلة 25من تتكون كل منها في مجموعات بالمغادرة معظم الحافالت ُسمح لفي شرق حلب. و 
حكومة / االتحاد الروسي، غادر عدد قليل من الناس الحافالت من أجل تابعة للتفتيش نقطة ، بعد "صفرمنطقة في ما يسمى "الو حد سواء. 

دلب. إ من غير الدول في الجماعات المسلحة ةسيطر المناطق الخاضعة لإلى  من الذهاب ي تسيطر عليه الحكومة بدال  ذالحلب البقاء في غرب 
(. 2016) 2328رقم المتحدة  ممبموجب قرار األ تماشيا  مع التكليف الصادر، على تعزيز قدراتها في مدينة حلب اآلن المتحدة مماألوتعكف 

 تلبطُ كانت هذه الزيادة قد حلب. و إلى  الموظفينالمزيد من موافقة الحكومة إلرسال على المتحدة  ممت األحصل، ديسمبر/كانون األول 19في و 
 فريق االستجابة في حلب. بغرض تعزيز ديسمبر/كانون األول 13في 

 
ين القادمين السوريين والدوليفي المجال اإلنساني وإدلب الشركاء  يالغربريف حلب إلى  موصولهى دلالنازحين من شرق حلب  كان في استقبال

 بما في ذلك: ،فورعلى اللنازحين اإلنسانية للمساعدة ا واقدم نيذال ،بر الحدودع
 .مالبس شتويةة مجموع 6,000بطانية حرارية و 15,000 -
ها فييتجمع ا  موقع 68 بإجمالي، سرمدااألتارب و الكبرى و  أورم ناطقفي م جالءاإلمتنقلة على طول طريق  ةعياد 17 ة طبية فيمشور  1,819 -

 الناس.
 وإدلب الستقبال المرضى ذوي الحاالت الحرجة.الغربي مستشفيات في ريف حلب  8 تعمدُ و ج سوء التغذية. عيادة متنقلة لعال 11مت يقأُ  -
 

ديسمبر/كانون  19بدأت في قد الحكومة  ةسيطر خاضعة لالمناطق الكفريا إلى المتحدة تقارير تفيد بأن عمليات اإلجالء من الفوعة و  ممتلقت األ
 شخصا   720، من بينهم كفريامن الفوعة و أجلوا  ا  قدشخص 1,220المتحدة تقارير تفيد بأن  مم، تلقت األديسمبر/كانون األول 20 وحتى. األول
 نبا  حيث تقدم الحكومة المساعدة اإلنسانية ج ،حمصإلى ي تسيطر عليها الحكومة، قبل السفر ذموقع جبرين للنازحين في حلب الإلى  واوصل
 منطقة الراشدين )التي تسيطر عليهاإلى  خريناآلشخص  500الالمتحدة. ووصل  ممي بدعم من األجنب مع الهالل األحمر العربي السور إلى 

ب. حلشرق من الحافالت  انطالق بمجردلحكومة لخاضعة لسيطرة امناطق االإلى  ( وينتظرون العبورمن غير الدولالمجموعات المسلمحة 
 الموقع في جبرين وجدت منشأة لتكون في حالة جيدة.إلى  المتحدة بعثة ميدانية ممقامت بعثة مشتركة بين وكاالت األ

 
 من الشرقيةجزاء األفي وا ظلجنب مع عدد غير مؤكد من األفراد، الذين إلى  . جنبا  هاغربإلى قل من شرق حلب شخص على األ 40,000نزح 

 ةحركلفعال ع تتبنظام لعدم وجود  لمساعدة اإلنسانية. ونظرا  إلى احاجة ماسة ون جميعا  بزاليال و تحت سيطرة الحكومة،  مؤخرا   أصبحتالتي حلب 
لك تجميع المناطق، بما في ذلك إلى  لوصولإلى االدعوة المتحدة  مماألتواصل و من ذلك بكثير.  كبرأالعدد يكون أن  من المرجحفلنازحين، ا

خالل بعثة و تقييم االحتياجات وتقديم المساعدة اإلنسانية.  لمن أج، يةكرد تحت سيطرة أغلبية وأسيطرة الحكومة ل خاضعة مؤخرا   التي أصبحت
ثر ألك يسيرون على أقدامهمالعديد من النازحين أن  المشاركون في البعثة علمكانون األول، ديسمبر/ 17هنانو في إلى مشتركة بين الوكاالت 

 مرافق توزيع المساعدات.إلى  لوصولا لمن أجمن ساعة 
 

لب معارف في غرب حالقارب و األمع  قامةلإل هنو غادر يبدأ الناس أن  ، بعدبشكل ملحوظ أقل ازدحاما   المحلج المؤقت في اإليواءمرفق  ال يزال
على  ين، غير قادر المحلجشخص في  2,000و 1,500 ال يزال مابين. ومع ذلك، الصناعية الجماعي في منطقة جبرينمركز اإليواء وهنانو و 

، كان ديسمبر/كانون األول 19 وحتىاعتقلتهم قوات األمن الحكومية.  نيذالذكور ال مينتظرون اإلفراج عن أقاربهألنهم ألسباب مالية، أو  تهمغادر 
 .، بحسب ما وردشخص في هنانو 10,000الهالل األحمر العربي السوري سجل جبرين الصناعية، في حين منطقة شخص في  7,000هناك 

 
 
 

 اإلنسانيةاالستجابة 
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  والمواد غير الغذائية المأوى  
 

 االحتياجات:
 

  الستضافة األشخاص الذين تم إجالؤهم من الفوعة  المحلجو  2-1بين جبرين  ا  ثالث ا  موقع ت المحافظة: افتتحجبرينفي  الحبوبمخزن
ومن المتوقع سخانات وبطانيات وأغطية،  ووفر لهمشخص  400هذا مركز اإليواء استقبل ، ديسمبر/كانون األول 19في و وكفريا. 

 ريف حلب.إلى  للمحافظة، سيتم نقل النازحين النازحين. ووفقا   تقل يالتالمزيد من الحافالت  وصول
  مما يؤديتتقاسم أسرتان أو ثالث كل وحدةوحدة،  900شخص في  7,000تستضيف ما يقرب من  2و 1منطقة جبرين ال تزال ، 

 1,500 عند مستوى يتراوح بينالمحلج ن في يالنازحعدد للنساء فقط. استقر  تخصيص وحدات بهدف ةاألسر  انفصال أفرادإلى 
 وكذلك في عدد قليل من الخيام المتبقية.بحواجز في قاعات مقسمة ويقيم معظمهم . شخص 2,000و

  تم ى اآلن حتو  ؛أو لدى عائالت مضيفةجماعية مكتظة مراكز إيواء في  غرب حلب حاليا   إلىالعديد من النازحين الذين يصلون يقيم
 .شخص 16,300تسجيل 

 ما أن  القديمة دينةللموجد تقييم وقد . تهاتحت سيطر  ت مؤخرا  أصبحالبقاء في األحياء التي ب لسماح لبعض النازحيناواصل الحكومة ت
صحة ليها الغذاء والي ،والكهرباء والمأوى لمياه ااالحتياجات هي أولى و ر. اضر لحقت بها أنازح يقيمون في منازل  9,700يقرب من 

 والمواد غير الغذائية.
 
 ستجابة:اال
 

  6و 12 جهيزت ه منتاريخ حتى اللجنة الدولية للصليب األحمرو  مفوضية األمم المتحدة السامية لشؤون الالجئينانتهت  ،المحلجفي 
تأوي  11الخيم الـ وال تزالست قاعات أخرى.  تجهيز. وتخطط المفوضية لوحدة 324النازحين في  تستوعبقاعات، على التوالي، 

 .بذلكين نازحالأعداد سمح أحوال الطقس أو ت عندمازال األسر، وست بعض
  دة تأهيل مجلس الالجئين الدنماركي إعاستكمل وسيالستخدام. ل أصبحت جاهزةوحدة و  76إعادة تأهيل  اكتمل: 2و 1منطقتي جبرين

 هذا األسبوع. المتبقية 166الوحدات ال
  :اللجنة الدولية للصليب ستستكمل و شقة حتى اآلن.  31مشروع المفوضية الذي يستهدف المالك مستمر، وتم االنتهاء من غرب حلب

إضافية في مناطق  إيواءمرافق عادة تأهيل إل ويخطط شركاء القطاعنازح.  300 بنحومسجد الرحمة المكتظ  تأهيلأعمال  األحمر
 أخرى من غرب حلب.

  يتم تناول ، وسإعادة تأهيل المنازل الشروع في بلمالك المنازل قتقييم الوضع وتحديد شركاء المساكن هنانو وأحياء أخرى: ينتظر
 المساكن واألراضي والممتلكات مع المحافظة.القضايا المتعلقة ب

 أسرة(  8,659) ا  نازح 43,274المساعدة إلى  المتحدة السامية لشؤون الالجئينمفوضية األمم ت قدم، ديسمبر/كانون األول 19 حتى
أسرة(.  9,000شخص ) 45,000تم تجديد مخزونات الطوارئ لتمكين االستجابة لتدفق كما في غرب حلب وقرب ريف حلب. 

مفوضية األمم المتحدة السامية لشؤون قامت  ،المحلجفي العائلية المواد غير الغذائية مجموعة لوازم  600تخزين إلى  باإلضافةو 
إلى  افي طريقه ى خر مجموعة أ 500أكثر من وكذلك إرسال مستلزمات إيواء في حلب،  ةمجموع 500خيمة و 290بتخزين  الالجئين
 .مجموعة أخرى قيد اإلعداد 2,500حلب و

  أسرة من  4,200مالبس، بما في ذلك  ةمجموع 25,000 لتقديم /تشرين الثانينوفمبر 1 ذمنة أسر  14,000إلى  اليونيسفوصلت
 بطانية. 3,000إلى  مالبس شتوية، باإلضافةمجموعة  11,000 حصلت علىن( و ن وعائدو نازح)شرق حلب 

 
 الثغرات والمعوقات:
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  وقدرة  على التخطيط االستراتيجياألولوية ذات المواقع و لمحافظة اوكذلك خطة  م،مساراتهو حالة عدم اليقين بشأن عدد النازحين تؤثر
لى ع وى ستخدم كمأيُ ما اذا كان سأيضا  جماعي غير واضح، وليس من الواضح  وى كمأ المحلجمستقبل إن القطاع على االستجابة. 

 .حلجلى المإسُتنقل  تحت سيطرة الحكومة ت مؤخرا  أصبحالمتبقية في المناطق التي  سرإذا كانت األ وأ ،طويلالمدى المتوسط إلى ال
  ال  مناقشة مع السلطات لتخطيط، فضإلى  هناك حاجةو . بها هناك حاجة ملحة لتحديد المواقع التي يمكن للشركاء توفير دعم المأوى 

ينبغي ذلك،  . وعالوة علىلمباني والتدابير األمنية ذات الصلةاكل ااألنقاض وبقايا المتفجرات(، وتقييم هيإزالة عن تنظيف المواقع )
تي ال المناطقكما تحتاج مأوى في إعادة تأهيل المنازل المتضررة. الشركاء تدخل قبل  المساكن واألراضي والممتلكات قضايا حل

متحدة والمنظمات ال ممتقسيم واضح للعمل بين الحكومة واألو تقييم شامل لالحتياجات إلى  أصبحت مؤخرا  تحت سيطرة الحكومة السورية
 غير الحكومية الشريكة.

 توصل من أجل ال الريادةومجمع شقة  1070لمشروعي السالمة الحالية ينبغي اآلن تقييم المخاوف التي أثارها بعض الشركاء،  قبع
 يأويان قسابال في انموقعكان هذان الإعادة التأهيل. ين من حيث  الموقعالكل حول منح األولويةاتفاق بين جميع شركاء القطاع إلى 

 ة.نشطا من األعمال العدائية المخالل فصل الصيف بسبب النزاع وقربه المغادرةجبروا على آالف النازحين الذين أُ 
 

 واإلصحاحالمياه  
 

 االحتياجات:
 

  انخفاض إنتاج المياه  بسبب بانتظام شخص في جميع أنحاء حلب ال يحصلون على إمدادات المياه 500,000ما يقرب من يحتاج
 سليمان الحلبي وتشرين.محطتي بين الميه وتلف أجزاء معينة من أنابيب نقل  ٪60 بنسبةالحلبي  سليمانمن محطة ضخ 

 
 االستجابة:

 
  ،عن طريق نقل المياه  400,000من خالل شبكات المياه و 750,000)شخص مليون  1.5ما يقرب من  يحصلبدعم من اليونيسف

نازح  1,500. ويستطيع أكثر من في غرب حلب بئرا   90تشغيل من خالل  قطعبشكل مت المياهإمدادات على ( في حلب بالشاحنات
إضافية جاهزة وحدات  6وتركيب  المحلجة في ركبتنظيف المرافق الصحية المإن . مرافق الصرف الصحي في جبرينإلى  الوصول

جري ويمجموعات مستلزمات النظافة، الفعل من أسرة ب 8,000أكثر من  تدفاستاالصرف الصحي. الفورية في خدمات الفجوة  يسد
 في مواقع مختلفة.شريكة المتبقية من خالل خمس منظمات غير حكومية  ةمجموع 32,000التوزيع اآلن 

 بقدرة  وزيد األشرفية تيمنطقبالشاحنات إلى نقل المياه  ،بالتعاون مع الهالل األحمر العربي السوري ، اإلسعاف األوليت منظمة واصل
غضون في  40,000أكثر من إلى  شخص مع إمكانية الوصول 20,000أكثر من منها د يستفكي ي/ يوم ل مكعبمتر  250 تبلغ

ري يجو  ركيبهاغرض تبالل األحمر العربي السوري لى مستودع الهإ متر مكعب 500 خزان سعة كل منها 500أشهر. تم تسليم  ثالثة
 جركن. 10,000أكثر من ، باإلضافة إلى مرحاضا   90 تضمجاهزة وحدة  15تسليم / تركيب اآلن 

  ،خزان مياه  1,000جنب مع تسليم إلى  ( جنبا  40االلتزام بتركيب مرحاض جاهز )مع  10تركيب يجري اآلن بدعم منظمة أوكسفام
م تسليم أكثر من من النازحين. وقد ت ا  كبير  ا  تدفق أن تستقبلتوقع التي من الملزيادة السعة التخزينية للمياه في المناطق المستهدفة، 

 .مجموعة المتبقية 2,500التوزيع يجري اآلن مجموعة مستلزمات نظافة و  1,000
 مجلس الالجئين الدنماركي نسمة( من توزيع مستلزمات النظافة بدعم من  114,250أسرة نازحة ) 22,850أكثر من  تاستفاد

ض يحامر  ستةمن كل منها )يتكون  منزل متنقل 20تركيب أكثر من ويجري اآلن (. 3,950أسرة( والمنظمة الدولية للهجرة ) 18,890)
 .مجلس الالجئين الدنماركيمن دعم باستحمام( مرافق  ستةو 
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 نها في الصلبة والتخلص م المتحدة للمستوطنات البشرية دعمهما لجمع النفايات ممالمتحدة اإلنمائي وبرنامج األ ممواصل برنامج األ
 من أجل تسهيل عودة النازحينومحطة سليمان الحلبي لضخ المياه شقة والخالدية ومنيان  1070، وإزالة األنقاض من مشروع حلب
 منازلهم. إلى 

 
 الثغرات والمعوقات:

 
  خاصة ) القائمة والجديدة واإلصحاحتطوير وصيانة وإدامة مرافق / خدمات المياه  مواصلة واإلصحاحشركاء قطاع المياه يتعين على

في  ي(وإصالح شبكتي المياه والصرف الصح جنب مع تعزيز النظافة الصحيةإلى  ، جنبا  مرافق الصرف الصحي وصيانتها المنتظمة
  .في جميع أنحاء حلب المحلج وهنانو ومواقع النازحين األخرى 

 

 الحماية  
 

 االحتياجات
 

 مالحظات الحماية من عمليات اإلجالء
نطقة )"الم الراموسةالمتحدة على جسر  مموجود األ ؤهم، ويقتصريجري اجالمن إلى  المتحدة إمكانية الوصول المباشر ممفريق األليس لدى 

لحوظة. القيام بذلك دون صعوبات مبوالبقاء في غرب حلب  تالذين يختارون الخروج من الحافالو ألشخاص الذين تم إجالؤهم لسمح يُ و صفر"(. 
 .شخصا   20عن  ون ال يزيد البقاء في غرب حلب بغرضالحافالت أن الذين غادروا ، لوحظ ديسمبر/كانون األول 20 وحتى

 
 (جبرينفي  الحبوبمخزن القادمون من كفريا / الفوعة )

من المقرر أن و جبرين، في مخزن الحبوب  إلىمن الفوعة وكفريا وا جلأ ا  شخص 260 تقلوصلت أربع حافالت  ،ديسمبر/كانون األول 20 حتى
 دون الجددأن يبقى الوافالذين يتوقعون إدارة موقع العبور الحكومة وقوات التحالف ولى . تتديسمبر/كانون األول 19المزيد من الحافالت في يصل 

من خالل شخص  2,000حوالي يمر أن  مناطق أخرى تسيطر عليها الحكومة، ال سيما حمص. ومن المتوقعإلى  أقل من يوم واحد قبل االنتقال
لغذائية المواد غير او من حيث الغذاء  نسبيا   بخدمات جيدةالموقع يحظى هذا النازحين. بمجرد مغادرة غلق يُ أن  توقعمن المموقع العبور، الذي 

 .واإليواءوالصحة 
 

مح لها سالموقع، ولكن لم يُ  دخولبلفرق الميدانية لمح الحماية أو كانت على علم قبل إنشاء هذا الموقع. سُ فاعلة في مجال  توجد جهاتال 
الكثير من العائالت عانت من شكل من أشكال االنفصال األسري أثناء عملية أن  قالمباشرة مع األشخاص الذين تم إجالؤهم. ويُ حديث الب

 غالبية األشخاص الذين تم إجالؤهم من النساء واألطفال.و . جالءاإل
 

 الحماية في شرق حلببشأن مالحظات 
 زالة القنابل والذخائر غير المنفجرة، ال يزال من الممكن العثور على مثلبإالقوات الحكومية  الزائرة الحظت قيامالفرق الميدانية أن  على الرغم من

في  ائرذخ دتوج، و األماكن العامةفي  ال تحمل عالمات مميزةالتي تناثر الذخائر غير المنفجرة تالقديمة. و  المدينةفي جميع أنحاء  شياءهذه األ
هو هب النأن عداد كبيرة في جميع أنحاء المنطقة. وقد لوحظ بأ اتواجده لوحظ وقد، للخطر /أو األطفالعرض السكان وي ، األمر الذيالمباني

 والعائدين.المحليين األساسية للسكان  مخاوفال أحد
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 االستجابة: 
 خدمات  لتقديم المحلجفي جبرين و  اإليواءرافق في م ا  شخص 6,635 إلى مفوضية األمم المتحدة السامية لشؤون الالجئينشركاء  وصل

قانونية والمساعدة الواالجتماعي، ، والدعم النفسي االجتماعينوع الوالعنف القائم على  ،الحماية والمساعدة، بما في ذلك حماية الطفل
 وتحديد االحتياجات، واإلحاالت ومساعدة ذوي االحتياجات الخاصة.

  حتى اآلن، و (. ا  جديدطفال   171الدعم النفسي واالجتماعي )  لتقديمطفال   441إلى  تصلوو استمرت أنشطة برامج حماية الطفل
من مقدمي  298شارك األطفال وو أنشطة الدعم النفسي واالجتماعي.  لتقديم طفال   9,202ما مجموعه إلى شركاء اليونيسف  لو وص

من التوعية بالمخاطر، ليصل  ا  بالغ 454و  طفال   716استفاد و الرعاية في أنشطة التوعية بحقوق الطفل في جبرين ومساكن هنانو. 
 .شخصا   12,974 إلى المجموع

  منهم أطفال  ٪94 - 258إلى  العدد اإلجمالي ليرتفع بذلك، غير مصحوبين طفال   13، تم تحديد ديسمبر/كانون األول 19في
 .طفال   15ل تم توفير مرافق الرعاية السكنية في حاالت الطوارئ كما . هموضع ون رصدالشركاء يال يزال و  -منفصلون عن ذويهم

 لهالل األحمر ايدير ، وكذلك والفتيات لنساءومساحة واحدة آمنة ل ،فرق متنقلةوثالثة عيادة واحدة، األمم المتحدة للسكان صندوق  يدير
تنظيم األسرة لالسورية جمعية العيادات. وكجزء من هذه المساعدة، قدمت  أربعواحد و متنقل العربي السوري فريق دعم نفسي واجتماعي 

في حي مساحة آمنة للنساء والفتيات امرأة في  133إلى  والتدريب المهني االجتماعينوع الالعنف القائم على أساس بدورات توعية 
ى إلالدعم النفسي واالجتماعي العام حاالت تتطلب  ثالثو  االجتماعينوع الأساس حاالت عنف قائم على  خمس حالتي، وأالراز 

  .ا  مستفيد 52العامة الدعم النفسي واالجتماعي ل ت، وقدممساحة آمنة للنساء والفتيات
 

 التغذية  
 

 االحتياجات:
 

  إجراء الفحص الشامل بين األطفال دون سن الخامسة والنساء بهدف شرق حلب في تغذية متنقلة لنشر فرق شركاء القطاع يستعد
 لتدخالت المناسبة.اي وخطة و غذتالحوامل والمرضعات لتقييم وضعهم ال

 لمعرفة مدى إصابتهمهم حصتم ف طفال   62 أنلوحظ حلب. و في منطقة جبرين  إلى كفرياالنازحة من الفوعة و  سروصلت بعض األ 
ص نق أعراضلنساء كما ظهرت على اونقص المغذيات الدقيقة. المزمن ليهم عالمات سوء التغذية ظهرت عسوء التغذية الحاد ب

  المغذيات الدقيقة بسبب عدم الحصول على األطعمة المغذية.
 
 ستجابة:اال
 

 يننازححوامل في مخيمات الالو مرضعات المهات األطفل دون سن الخامسة و  22,000ي ألكثر من و م الدعم الوقائي والتغذيقدتم ت، 
عولج ما لكشف عن سوء التغذية. و الفحص لغذائية، والمغذيات الدقيقة و المكمالت ال الذين حصلوا علىن الجدد و بما في ذلك المستفيد

 .جوز التسمين باستخداممن سوء التغذية الحاد  مرأة دون سن الخامسة وا طفال   630مجموعه 
  ي السوري الهالل األحمر العربو  ة الصحةمديريالتي تقدمها خدمات التغذية لى ع صولحال أقاربمع التي تقيم النازحة  األسرتستطيع

في هذا القطاع. فرق التغذية المتنقلة التي تدعمها اليونيسف وبرنامج األغذية العالمي الشريكة ا من المنظمات غير الحكومية موغيره
دعم ل في جبرين لتنقفريق م شرنالحصول على الخدمات الصحية محدودة. و ال تزال إمكانية  ، حيثجاهزة للنشر في شرق حلب

 .كفريامن الفوعة و  ين حديثا  وافدالنازحين ال
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 التعليم  
 

 االحتياجات:
  التعليم في جبرين إلى  سنة( 17-3طفل نازح في سن المدرسة ) 22,000ما يقرب من يحتاج

ولم يلتحق معظمهم بالمدارس منذ عامين أو ثالثة بسبب النزاع  .والشيخ مقصود وشرق حلب
 الممتد.

 عليم، وفقدان أو تدمير مواد التوقائيةالتعلم الأماكن نقص هي  احتياجات التعليم الحرجة لوحظ أن 
 تعليم. الشهادات القانونية، بما في ذلك والوثائق 

 
 ستجابة:اال

  والتعلم النشط لتزويدهم بالمعارف والمهارات  بالمنهج  برنامجعلى  ا  معلم 90 ،بدعم من اليونيسف ،ة التربية والتعليممديريدربت
 في شرق حلب.غير الملتحقين بالمدارس وتقديم الدعم في الوقت المناسب لألطفال والشباب األطفال الالزمة لتعليم 

  علبةمدرسة في  974و، طفال   7,250لطفل، وكتب التعلم الذاتي  20,000حقائب مدرسية ل تخزينشركاء لوقد حشد قطاع التعليم 
ترفيهية  ةمجموع 819ما قبل المدرسة، وسن  فيطفل  2,000لمدة ثالثة أشهر، ومجموعات تنمية الطفولة المبكرة ل طفال   38,960ل
  حلب. في طفال   73,710ل

  بدعم من  تربية والتعليمال اضطلعت به مديريةي ذالشقة  1070 ة مشروعالفصول الدراسية في مدرسإصالح طفل من  400سيستفيد
 .اليونيسف

   طفل وشاب من خالل  900ما يقرب من إلى  والمنظمات غير الحكومية دعم التعليممديرية التربية والتعليم و ، قدم قطاع التعليم تراكميا
 الطفولة المبكرة والتعليم البديل.في مرحلة تعليم والالمواد التعليمية األساسية، 

 
 الثغرات والمعوقات:

  دم استقرار عكما أن  لنازحين.اتدفق األطفال  بسبب، جبرينفي  مواقع النزوح، وال سيماال يمكن تقديم خدمات التعليم الكافية في
 .األسرة هي االحتياجات المنقذة للحياةأوضاع األطفال واألسر يمنع االستجابة الفورية الحتياجات التعليم ألن أولوية 

 أي روا يحضمعظم األطفال لم ُيقال أن  .أسرهم دعمون سبل عيشالمدرسة تحديا  كبيرا  ألنهم يإلى  سيمثل إقناع األطفال بالعودة
 .يا  سطو  سنوات 5-3 دراسية لمدة صفوف

 

 اإلنعاش المبكر  
 االحتياجات:

  سبل العيش المباشرة للنازحين مطلوب لضمان دخل كاف لتلبية االحتياجات األساسية لألسر النازحة. دعم 
 اآلفات.القوارض و بارزة، وكذلك مكافحة الحتياجات الالنفايات الصلبة من او  نقاضاأل وإزالة جمع 

 
 ستجابة:اال

 مترا  مكعبا   17إزالة  وتمت ؛النفايات الصلبة من المحلج وجبرين منمكعبا   مترا   20المتحدة اإلنمائي بجمع وإزالة  ممبرنامج األ قام
 .محطة سليمان الحلبي خالل اليومين الماضيينمن مترا  مكعبا   24، ومحطة النيرب لضخ المياهمن األنقاض من 

 
 الثغرات والمعوقات:

  بشكل خاص والشباب، مع التركيز على النساء دعم سبل كسب العيشالمزيد من مشاريع إلى حاجة هناك. 
 

20,000 
طفل نازح بحاجة إلى 

 المساعدة في مجال التعليم
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 خلفية عن األزمة
ُأصيب و  مصرعهمأكثر من ربع مليون سوري لقي ، 2011 /آذارهي واحدة من أشد األزمات اإلنسانية المعقدة والديناميكية في العالم اليوم. منذ مارس ةسوري

، مما البالد مليون شخص نازحين داخل 6.5 أصبحالبالد، و سوري لمغادرة ال نصف الشعب. واضطر ، بحسب التقارير الواردةبجروحأكثر من مليون شخص 
 يجعل سوريا أكبر أزمة نزوح في العالم.

في  مليون شخص 3.9 ؤالءه من بينو المساعدة اإلنسانية. إلى  حاجةبماليين طفل،  6مليون شخص، من بينهم  13.5ما يقدر بنحو يوجد ، 2016في عام 
 محاصرة. ةمنطق 16شخص في  975,000في ذلك ما يقرب من المناطق التي يصعب الوصول إليها، بما 

 
 
 

 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 

 


