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  المبادئ على ةوالقائم ةعلاالف ةاإلنسانينشاطات ال وتنسيق على حشد )أوتشا( اإلنسانية الشؤون لتنسيق المتحدةم  األ مكتب يعمل

  ودولية وطنية جهات مع بالشراكة

 ينقذ األرواح قينستال
 

 حلبالجمهورية العربية السورية: 
  7 رقم الحالة تقرير
 2016 كانون األولديسمبر/ 14

ديسمبر/كانون األول  13إلى  12من  الفترة يغطي هوو  ،العمل اإلنسانيبالتعاون مع الشركاء في المتحدة لتنسيق الشؤون االنسانية )أوتشا(  مممكتب األ التقرير أعد هذا 
2016 . 

 

 األحداث أهم

  
 

   ولةالدسيف في أحياء جيوب  سوى من غير الدول  تحت سيطرة الجماعات المسلحة لم يتبق، ديسمبر/كانون األول 13من  اعتبارا 
يطرة المناطق الخاضعة لسين في متبقتتوفر معلومات عن عدد األشخاص ال العلما  أنه . العامريةمشهد و السكري والصالح الدين و و 

 .الجماعات المسلحةتلك 
  الحكومة السوريةفي المناطق الخاضعة لسيطرة مراكز اإليواء  إلىنازح  39,250ما ال يقل عن وصل  /تشرين الثانينوفمبر 27منذ، 

 إلى مواقع أخرى. ذلك الحينهم منذ اثلثغادر 
 قرب ما يغادر كما مع أقاربهم في غرب حلب.  16,500يقيم نحو المحيطة به، و  األحياءهنانو حي نازح في  9,600 حواليل سج  ت

 أماكن مجهولة.مرافق اإليواء إلى شخص  7,000من 
  متحدة ال ممتواصل األو غير معروف.  الحكومة السوريةسيطرة ل مؤخرا   خضعتين في المناطق التي متبقعدد األشخاص الال يزال

 المناطق لتقييم االحتياجات وتقديم المساعدة اإلنسانية.تلك الوصول إلى حق لدفاع عن ا
 

 لوضعا عن ةعام لمحة
 

سيف الدولة وصالح الدين والسكري والمشهد والعامرية تحت سيطرة الجماعات في أحياء لم يتبق سوى جيوب ، ديسمبر/كانون األول 13 في
 . والتي كانت خاضعة لسيطرة هذه الجماعاتحلب مدينة شرق مساحة من فقط  المئةفي  5. وتشكل هذه المناطق من غير الدولالمسلحة 
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مكن ي ، أو الذينمن غير الدولالجماعات المسلحة التي ال تزال تحت سيطرة ال تتوفر معلومات عن عدد األشخاص المتبقين في المناطق 
. يرغب لمن الرحيلمنح فرصة على في شرق حلب، و من تبقى المساعدة اإلنسانية إلى  على الحاجة إلى تقديمالمتحدة  مماأل تشدداجالؤهم. 

تشير التقارير الواردة إلى أن  .غير معروف الحكومة السوريةسيطرة ل مؤخرا  خضعت المناطق التي الذين ظلوا في  عدد األشخاص علما  أن
لبة المطاالمتحدة  ممتواصل األو المساعدة اإلنسانية.  بحاجة إلى ينالروسية موجودة في بعض المناطق، مما يشير إلى وجود مدنيالمطابخ 

 الحتياجات وتقديم المساعدة المطلوبة.ا تقييملالمناطق  تلكى بإمكانية الوصول إل
 

. المحالجفي الجماعي  مركز اإليواء إلىمن شرق حلب  نازحا  على األقل 1,950 وصل ديسمبر/كانون األول 13إلى  12خالل الفترة من 
ن يدفاو لتتبع ال ينظام تسجيل عملالذي ال يزال يفتقر إلى  ،المحالجشخص في  6,000 نحوبقى ما يقدر بت ديسمبر/كانون األول 13من  اعتبارا  و 

 الجماعي أوى لملالعديد من النازحين  مغادرة ، لوحظديسمبر/كانون األول 13 في المحالجإلى خيرة المتحدة األ مماأل زيارةخالل و والمغادرين. 
 .مباشرةم بعضهم بعد وصولهرحل و 
 

 اههنانو واألحياء المحيطة ب حيجارية في الالتسجيل  عمليات تشير. جبرين مركز اإليواء الجماعي فينازح في  6,200ما مجموعه  ال يزال
يقيمون مع األقارب والمعارف في غرب حلب فرد  16,500 من قليال  أكثر ل يسجتم ت، في حين المنطقة حاليا  نازح يقيمون في  9,600إلى أن 

ولم  إلى أماكن واانتقل، ومن ثم المحالج إلى لجأوا مؤقتا  نازح من شرق حلب  7,000الموقع الدقيق لنحو  وما يزال مجهوالوريف حلب الجنوبي. 
 في هنانو أو غرب حلب. همليسجت يتم
 

 االستجابة اإلنسانية
 

 المأوى  
 

 االحتياجات:
 

  لى حجم عذلك ؤثر من الممكن أن ي، و أصبحت خاضعة لسيطرتهاالبقاء في بعض األحياء التي بسكان لل الحكومة السوريةسمحت
ئا  عب سيضعاألمر الذي ، ماعيةجاإليواء المراكز  فياألقارب أو  لإلقامة معالنزوح. وقد ذهب العديد من النازحين إلى غرب حلب 

 .2و 1جبرين  فيالمتبقية، بما في ذلك  مراكز اإليواء الجماعيإضافيا  على المجتمع المضيف ويؤدي إلى اكتظاظ 
 
 ستجابة:اال
 

  جهزت ، و قاعات 8 شؤون الالجئينل المتحدة مماألمفوضية  جهزت، تاريخهحتى تقسيم القاعات.  على الشركاء يعمل ،المحالجفي
تعمل  اللجنة الدولية للصليب األحمروحدة. ال تزال  280في  نازح 2,000 نحو عبو ستت اتقاع 4 لصليب األحمراللجنة الدولية ل

ويبلغ معدل التقدم ثالث قاعات  فارغة غير المكتملةقاعات القاعات.  8المفوضية العمل في وبدأت على تجهيز قاعتين إضافيتين 
/كانون ديسمبر 12في  نولك .األكثر ضعفا  شخاص األ ي أو كي تل ةخيم 11 تنصبغير المكتملة و قاعات ال نظيفت تم. اليوم تقريبا  في 

في أعقاب  مالخي اإلبقاء علىالمفوضية من  طلبوا نيالنازحلكن الخيام وطلب إزالتها.  على نصب ةموافقال نالمحافظ ع تراجع، األول
 .القاعات تقسيم كتملترك الخيام حتى ي بقوة إلىلدعوة إلى اأمطار غزيرة. وهناك حاجة هطول 

 مجلس الالجئين  سيبدأقريبا  . وحدة 76من ال المئةفي  90اكتمل و ، ةإعادة تأهيل الوحدات المتبقية مستمر زال يال  :2و 1جبرين  اتمنطق
 المتبقية. 166الإعادة تأهيل الوحدات  الدنماركي

  28العمل في جاري و  ،حتى اآلن ةشق 31 االنتهاء من وتم، ا  مستمر  المالكينالذي يستهدف مشروع المفوضية ال يزال  حلب:غرب 
لتقييم الهيكلي تنظيف واأعمال الجري اآلن ت للمحافظة ووفقا   .القتال الدائر نتيجة أمنيةألسباب  العملوتيرة  تخفضانقد ل. شقة أخرى 
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نازح.  300 ب مكتظالمسجد الرحمة  أعمال تطوير للصليب األحمراللجنة الدولية أطلقت  كما .الريادةمجمع و شقة  1070لمشروعي 
افية إض مراكز إيواء جماعي إعادة تأهيل ستة التآلفجمعية و  مجلس الالجئين الدنماركيسيبدأ  ديسمبر/كانون األولخالل شهر و 

 .نازح 2,900 نحومأوى لمما سيوفر  المهندسين جمعيةو طه الشيخ ة طقومبان غير مكتملة في من
  المئةفي  80تم تسجيل حيث لبدء إعادة تأهيل المنازل،  المالكينتقييم الوضع وتحديد  شركاءال : ينتظرأحياء أخرى مساكن هنانو و 

لجهة الوحيدة االهالل األحمر العربي السوري ال يزال  وحتى اآلنمع المحافظة.  المساكن واألراضي ملكية نازحين. وسيتم تناول قضاياك
لبدء بمشاريع ا من أجلمحافظة مستمرة المناقشات والتنسيق مع ال تزال ال مواد خفيفة من أجل إغالق النوافذ واألبواب.بدعم التي تقدم ال

 .تستهدف مالكي المنازل
  من القاعاتبعة سبين نظام الصرف الصحي الرئيسي يربط أن المياه والصرف الصحي والنظافة نتائج تقييم  أظهرت :3منطقة جبرين 

 الممكن إعادة تأهيل هذه المنطقة بنفس طريقةمن  سيصبح، الحكومة السوريةموافقة إذا صدرت الموقع.  قريبة منشبكة المياه أن و 
 الطويل.إلى على المدى المتوسط  نازح 3,000حوالي  ي أو تل 2و 1المنطقتين  ليأهت

  3,000مستلزمات اإليواء في حلب و ة منمجموع 500خيمة و 290األمم المتحدة السامية لشؤون الالجئين بتخزين مفوضية قامت 
 ستتبع الحقا . ةمجموع

 
 الثغرات والمعوقات:

 
  ألن ع لتنظيم الموق المختلفة تنسيق بين القطاعاتلى الإو  المحالجفي الجماعي مراكز اإليواء إلى صيانة مرافق هناك حاجة ملحة

تنظيم  قر إلىالتي تفتكبيرة المواقع الالمحال إدارة  إذ من فريق إلدارة الموقع على تشكيلمحافظة تعكف الكل يوم.  الوضع يزداد سوءا  
نقل النازحين إليه ال سيما إذا كان النازحون سيبقون على ل أخرى قع امو  تحديدن األهمية بمكان سيكون م ،تدفقالإذا استمر و سليم. 
 .المتوسط إلى الطويلالمدى 

  وية المواقع وتحديد أولالمحافظة خطة  أن عن فضال   (بسبب عدم القدرة على تتبعهم) حجم تدفقهمو ، عدم إمكانية تقدير عدد النازحين
 .المستقبلي على التخطيط انيؤثر 

   ع مثل مواق في إعادة تأهيل المنازل فيللبدء لكي يتدخل الشركاء  حاجة ملحة توجد، مبانيالو  اإليواءمراكز  لنقص مساحات نظرا
 .الجهات الحكوميةمع  التشاور المستمر طلبيتهذا و . مجمع الريادةو شقة  1070مشروع 

  اكن واألراضي المس ملكية قضايا حلينبغي . كماتنظيفبحاجة إلى  تي أصبحت مؤخرا  تحت سيطرة الحكومة السوريةلالمناطق اال تزال
 .المتضررةإعادة تأهيل المنازل الشروع ب من قطاع اإليواء شركاءأن يتمكن  قبل

 

 المياه والصرف والنظافة الصحية 
 

 االحتياجات:
 

 شكل ب ن مؤقتا  من إمدادات المياهيحلب محروم جميع أنحاءتقريبا  في  شخص 850,000 ال يزال
الذي عطل الباب النيرب، فضال  عن و محطتي سليمان الحلبي لجزئي ال التشغيلمنتظم بسبب 
 .غضون يومين أو ثالثة أيامفي  همامحطتين وتشغيليتم إصالح أول ومن المتوقع أن  .لضخ المياه تشرينأصاب محطة 

 
 االستجابة:

 
  ،في  بئرا   90تشغيل من خالل وذلك ، بشكل مستمر المياهإمدادات شخص على  800,000ما يقرب من  يحصلبدعم من اليونيسف

 تشرين(و  والصاخور والريادة )جبرينالنازحين  مراكز إيواءتوفير الوقود، وتركيب / إعادة تأهيل خزانات المياه في و  غرب حلب،

80,000 
 أصبح بإمكانهمشخص 

 الحصول على إمدادات المياه
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الوصول إلى مرافق الصرف نازح  1,500يستطيع أكثر من  شقة. باإلضافة إلى ذلك 1070واإلصالح السريع لشبكة المياه في مشروع 
شريكة خمس منظمات غير حكومية تقوم مجموعات مستلزمات النظافة، من أسرة  8,000أكثر من  يستفيدالصحي في جبرين، و 

 في مواقع مختلفة. ةمجموع 32,000البتوزيع 
  في العديد من مواقع النازحين لتلبية احتياجات الصرف الصحي إضافية مراحيض جاهزة  وحدات تركيبتعمل عدة منظمات على

 20وحدة ومجلس الالجئين الدنماركي )( وحدة 15ومنظمة اإلسعاف العاجل )( وحدة 50 منظمة أوكسفام ) النحو التالي: علىالملحة 
  .( وحدات 6 ( واليونيسف )وحدة 

 المتحدة السامية لشؤون الالجئين ومنظمة  مممجلس الالجئين الدنماركي والمنظمة الدولية للهجرة ومنظمة أوكسفام ومفوضية األ قام
نسمة( من خالل الهالل  94,855أسرة نازحة ) 18,971ة على أكثر من عائلينظافة الالمستلزمات  مجتمعين بتوزيعالعمل ضد الجوع 

 من الشركاء المحليين. األحمر العربي السوري وغيره
 نها في الصلبة والتخلص م المتحدة للمستوطنات البشرية دعمهما لجمع النفايات ممالمتحدة اإلنمائي وبرنامج األ ممواصل برنامج األ

ن مباستخدام اآلالت الثقيلة ومحطة سليمان الحلبي لضخ المياه شقة والخالدية ومنيان  1070، وإزالة األنقاض من مشروع غرب حلب
شخص  500,000المتحدة اإلنمائي إلى نحو  مميصل برنامج األ أجل تسهيل عودة النازحين إلى منازلهم. من خالل هذه التدخالت

 شخص. 100,000المتحدة للمستوطنات البشرية إلى  مموبرنامج األ
 

 الثغرات والمعوقات:
 

  انيالمديريات المختصة والشركاء في المجال اإلنسوبالتشاور الوثيق واالتفاق مع  ،شركاء قطاع المياه والصرف الصحييتعين على، 
وإيالء اهتمام خاص لتطوير وصيانة وإدامة مرافق / خدمات المياه والصرف الصحي  ،على أساس األولوية ،إجراء مراجعة نقدية

الح شبكتي وإص إلى جنب مع تعزيز النظافة الصحية ، جنبا  )خاصة مرافق الصرف الصحي وصيانتها المنتظمةالمستحدثة و القائمة 
 .النازحين األخرى تجمع وهنانو ومواقع  المحالجفي  المياه والصرف الصحي(

 

 الحماية  
 

 االحتياجات
 
 

  وقت واحد ودون تنسيق أو معلومات  المختلفة في األنشطةو توزيع العمليات تجري  المحالجفي
 واضحة.

 
 االستجابة: 

 المحالجو جبرين
 

  في مجالاألمم المتحدة السامية لشؤون الالجئين شركاء مفوضية دى ل مدراء الحالةالتوعية و في مجال متطوع  100أكثر من يقوم 
 .للمساعدة بزيارات يومية إلى األشخاص المحتاجينالحماية 

  مرافق لى إصول و وال المواد الغذائية وغير الغذائية والمأوى على  ةقاعذوي اإلمن كبار السن و شخص  1,200ما يقرب من يحصل
 .شركاء المفوضية من قبل ا  يومي واإلحاالت وطلبات الحصول على معلومات ،المياه والصرف الصحي

  أطفال ذوي إعاقة معقدة  لديهاة أسر  97ويجري حاليا  تقييم حالة جديدة(.  26طفال ذي إعاقة ) 181حتى اآلن، حدد شركاء اليونيسف
 .حاالتفي برنامج مساعدة ال هملتسجيل

10,479 
شخص تم الوصول إليهم من 

 خالل التوعية بالمخاطر
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  من تم ، وبذلك يصبح إجمالي ا  ديجد ا  وافد 1,889 مهبين من ا  بالغ 626و طفال   2,060مخاطر إلى اللتوعية باقدم شركاء اليونيسف
 .شخصا   10,479 توعيتهم بالمخاطر

  المتخصصة المساعدة أو الخدماتلتلقي  من ذوي االحتياجات الخاصة إلى شركاء المفوضية شخصا   58إحالة. 
  :للحصول على المساعدة.ة وإحالتها أسر  11تقييم سبل العيش 
 الدعم النفسي أنشطة في  طفال   332وشارك اإلسعافات األولية النفسية. على  شخصا   319 حصل: الدعم النفسي واالجتماعي

ة حالالوإدارة  الدعم النفسي واالجتماعي األمم المتحدة للسكانشركاء صندوق وقدم . الخفيفة المدعومة من المفوضية واالجتماعي
مساحة آمنة للنساء والفتيات عامة في  دعم نفسي واجتماعيدعم  ةخدم 11و النوع االجتماعي قائم على عنف لحالتي  تواإلحاال

 مستفيد واحدو في جبرين،  ا  مستفيد 20العام ل الدعم النفسي واالجتماعي األمم المتحدة للسكانقدم شركاء صندوق كما . بمركز الرازي 
 جمعية تنظيم األسرة السورية.تابعة ل جوالةمن خالل فرق  اإلذاعةفي منطقة  مستفيدينفي حلب الجديدة و 

  واإلسعافات النفسية األولية  ،طفل من خالل أنشطة منظمة في مجاالت الدعم النفسي واالجتماعي 2,300تم الوصول إلى أكثر من
حتى طفل  7,800أكثر من  حصل . في مجال حماية الطفللليونيسف  من شركاء  6من  متطوعا   150من خالل  ,واللعب والترفيه

متنقلة لاالهالل األحمر العربي السوري عيادة  وصلت، المتحدة للسكانصندوق األمم بدعم من و الدعم النفسي واالجتماعي. على  اآلن
 في جبرين وهنانو.النفسية أنشطة اإلسعافات األولية  ا  لتقديممستفيد 1,597إلى 

  سهيل تمع اإلدارات المعنية من أجل لتنسيق باالمفوضية  اءشركأحد يقوم  .الخدمات القانونية إلى ا  شخص 39 إحالة-القانونية الشؤون
 (.أكبر لفاعلية يتم التنسيق مع الشركاء اآلخرينسإصدار الوثائق المدنية الرسمية )

 غير إضافيا   طفال   52 تحديد تماألول ديسمبر/كانون  11. في منفصلين عن ذويهمالمصحوبين و الل غير اطفاألتحديد  يجري اآلن
إلى االت عدد اإلجمالي للحوبالتالي ارتفع ال ،والشركاء في مجال حماية الطفل يونيسفمن قبل العن ذويهم مصحوبين ومنفصلين 

. همبرفقة أقارب مراكز اإليواءجديدة الحالة ال 52 ال من طفال   12 وقد غادر. المنفصلين عن ذويهم األطفال ن( م٪94)تهم لبياغ  182
الشركاء في مجال حماية الطفل مع أولئك الذين  تواصلموقع جبرين. وقد ذويهم من ن من األطفال المنفصلين عن اكما انتقل اثن

في  تسجيلهمتم و   182أصل من  طفال    53 حالة تم تقييمإضافة  إلى ذلك الحماية. ب مخاوف تتعلقغادروا ولم يتم اإلبالغ عن أي 
 شركاء اليونيسف.قبل من  ةمو دعالم حاالتإدارة ال

  146ل ودورات تدريب مهني، النوع االجتماعي  جلسات لرفع الوعي بالعنف القائم علىصندوق األمم المتحدة للسكان شركاء أحد عقد 
في  شخصا   42شارك  كما . (حي الرازي  منمن المجتمع المضيف  68و نازحةامرأة  78) امرأة في مساحة آمنة للنساء والفتيات

األمم المتحدة استجابة مفوضية من خالل  حالة 25 فحصتم و  ،مالبس أساسيةعلى امرأة  300 ، وحصلتمناقشات جماعية مركزة
 .القائم على النوع االجتماعيلعنف لشؤون الالجئين ل

  إضافي( منشور 50,000 يتم إنتاجسلمواد اإلعالمية بشأن الخدمات في حلب )من االمتاحة  مخزوناتشركاء المفوضية جميع الوزع  
 الثغرات والمعوقات:

 
  شركاء. لاكون في متناول جميع لي المحالجالحماية في بمتعلقة الخدمات اللتقديم شبه دائم وصول  نفذمعرضت المفوضية إقامة

 من قبل السلطات. لفترة أطول مما كان متوقعا   ا  المأوى مفتوح ما ظلإذا فيه سيعاد النظر و فض ر  االقتراح لكن 
  لعاملين في ا اليونيسفشركاء ل تحديا   المحالج  في مخيم عن ذويهم تتبع حركة األطفال غير المصحوبين والمنفصلين يشكل

 . بسبب التدفق الكبير وعدم وجود نظام تسجيل  جال حماية الطفلفي مالخطوط األمامية 
  متعلقة عن األنشطة اليبعدهم  مما، الشركاء من دون دعم من المتطوعينالمواد غير الغذائية من قبل وتوزيع تسليم ال يمكن إدارة

 بالحماية.
 

 األمن الغذائي 

43,950 
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 ستجابة:اال
 

  هات وأهل الخير والج والتآلف ل حلبومن أجحسان اإل القديس يعقوب الفارسي المقطع وجمعياتبرنامج األغذية العالمي ودير يدعم
الهالل األحمر العربي السوري( المطابخ العامة من أجل توفير وجبات الطعام للنازحين  مساعدةالفاعلة اإلنسانية األخرى )مع 

  . وهنانو المحالجنازح في جبرين و  20,000أكثر من إلى  يوميا ()بمعدل وجبتين يتم تقديم وجبات ساخنة علما  أنه المسجلين. 
  ذلكغرب حلب. باإلضافة إلى  في مراكز إيواءشخص في  2,100لجاهزة لألكل غذائية  ةحص 420قدم برنامج األغذية العالمي 

نازح في جبرين  20,000ل حصة غذائية جاهزة لألكل 4,000اإلنسانية  منظماتالهالل األحمر العربي السوري وغيره من ال قدم
 .المحالجو هنانو و 

  ديسمبر/كانون األول 13 إلى /تشرين الثانينوفمبر 28 من لفترةخالل اربطة خبز  43,950ما مجموعه برنامج األغذية العالمي قدم 
حصل األسرة تواحدة في اليوم، و  ربطة ىعلتتألف من ثالثة أشخاص التي سرة تحصل األوهنانو والشيخ مقصود.  المحالجو في جبرين 
الذين خبز على النازحين من شرق حلب  ربطة 2,534توزيع  تم ذلكإلى باإلضافة . يوميا   ربطتين علىأو أكثر  فرادأربعة أ التي تضم

 غرب حلب. في مضيفينيقيمون مع أقاربهم أو 
  • رب في غ مضيفة أسر وأ لتي يستضيفها أقاربألسر اعلى ا( ا  مستفيد 2,385غذائية )تصل إلى  ةحص 477تم توزيع ما مجموعه

 حلب.
 

 الثغرات والمعوقات:
 

  حصة غذائية  19,600برنامج األغذية العالمي لديه و فإن  المتوفرة والمخزونات  حجم العمل الراهن بين المقارنة عند  ثغرات:اليوجد
ة إنساني منظمات تحاالت الطوارئ. وقد أشار ل مخزنة تحسبا  من دقيق القمح  ا  متري ا  طن 308غذائية و ةحص 17,000وجاهزة لألكل، 

 إذا لزم األمر. إلى حلببشكل عاجل  ووجبات جاهزة لألكلغذائية  حصصتكون قادرة على إرسال سأنها  إلى أيضا  أخرى 
 

 الصحة 
 

 االحتياجات:
 

 المتحدة وشركاؤها قصارى جهدهم للحصول على موافقات من جميع أطراف النزاع  ممتبذل األ
ء برفقة أفراد أسرهم من الجز  خطيرةالمصابين بأمراض  ى وحللجر لتنفيذ خطة اإلجالء الطبي 
 .وجهة نهائيةالشرقي من مدينة حلب إلى 

  يمين للمقوالحاجة إلى مزيد من اإلحاالت الصحية  ،المأوى بالمشاكل المتعلقة و ، وضع النظافةإن
ثير تإلى أماكن إقامتهم األصلية في شرق حلب  يندائجديدة والعال مراكز اإليواء الجماعيفي 

 قلق.ال
 

 االستجابة:
 

 ومشفى حلب ة الصحة مديري تخدمسيارات إسعاف  6هناك و  ،وحدة متنقلة 12بالقطاع الصحي  منظمة الصحة العالمية تدعم
لهالل ل قلة تابعةمتنعيادة و ، لصحة النفسيةلتابعة  متنقلةة الصحة، وعيادة تابعة لمديريضافة إلى ثالث عيادات متنقلة باإل، الجامعي

 اإلحسان.عيادة متنقلة تابعة لجمعية األحمر العربي السوري، و 

 ربطة خبز تم توفيرها

عام  ىمستشف 11يتلقى  
مركز رعاية صحية  23و

 أولية 
مساعدة من شركاء القطاع ال 

 الصحي
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 ة والهالل تنظيم األسرة السوريوالتآلف و اإلحسان  جمعياتتخصيص أربعة فرق متنقلة )تدعمها اليونيسف( وذلك بالتنسيق مع  تم
 .ةمؤقتالمن مالجئ النازحين  ااألحمر الفلسطيني لالستجابة لتدفق النازحين في منطقة جبرين وغيره

 التابعةاألولية الرعاية الصحية مراكز  ، كما يدعمصحة إنجابية ةعياد 35القطاع الصحي باألمم المتحدة للسكان صندوق  يدعم 
تقديم ل لهالل األحمر العربي السوري وفريق متنقل ل تابعةثابتة  اتعياد 5بالمعدات واألدوية واإلمدادات، باإلضافة إلى  يرية الصحةلمد

سورية، جمعية تنظيم األسرة الل تابعةثابتة صحة إنجابية عيادة  ذلك هناك باإلضافة إلى خدمات الصحة اإلنجابية في محافظة حلب.
 .(هنانوو  المحالجو في جبرين  (فترتين على للنازحين وستة فرق متنقلة )ثالثة توفر خدمات الصحة اإلنجابيةعيادة متنقلة و 

  لمنظمات غير الحكومية المحلية في مدينة حلب لموجة النزوح الجديدة من شرق حلبتابعة لمركز رعاية صحية أولية  16يستجيب. 
الطب الداخلي والتوليد( من خالل فرق متنقلة تعمل في الفترتين الصباحية و وفر خدمات الرعاية الصحية األولية )طب األطفال تت

وهنانو، وتغطيها مديرية الصحة والهالل األحمر العربي السوري وجمعية الهالل األحمر الفلسطيني  المحالجوالمسائية في جبرين و 
 والمنظمات غير الحكومية وجمعية تنظيم األسرة السورية

 
 الثغرات والمعوقات:

 
 مدينةحاصر المتبقي من الفي الجزء المن في المجال الطبي ين لهم والعاملييواجه إجالء المرضى واألطفال وأفراد األسرة المصاحب 

  .عددا  من التحديات
  لصدمة ا جروح والنظافة، وعدم عالج و "إهمال" اإلصابات المرتبطة بالنزاع قلة ، و مراكز اإليواء الجماعيموسم الشتاء واكتظاظ يؤدي

 إلى تدهور عام في الحالة الصحية للنازحين الجدد.
  إليها لوصوللفرصة منح  بمجرد أنحاء شرق حلبتنشيط الخدمات الصحية في جميع من الضروري. 

 
 

 التغذية  
 

 االحتياجات:
 

  من خالل قياس محيط منتصف العضد لمعرفة مدى  همحصفتم  مرأة طفل وا 8,400بين من
مرضعة أو امرأة  150ودون سن الخامسة  طفال   432) 582، تم تحديد إصابتهم بسوء التغذية

 . ي و غذتيتلقون العالج الو ( يعانون من سوء التغذية الحادحامل
 
 ستجابة:اال
 

 والتغذية ، من خالل مراكز عالجية في العيادات الخارجية امرأة وطفال   19,000إلى  الدعم التغذوي  ميقدتم ت، منذ بداية هذه االستجابة
المنظمات ن م والمغذيات الدقيقة ,والبسكويت عالي الطاقة ،التكميلية المستهدفة والمكمالت الغذائية الوقائية، بما في ذلك بالمبي دوز

ظمة الصحة ومن وبرنامج األغذية العالمي اليونيسفبدعم من  ،الصحة مديريةالهالل األحمر العربي السوري و و  غير الحكومية الشريكة
 .العالمية

 طفل و مرأة ا 9,400حوالي  حصلفي حين  ،خدمات التغذية المتخصصة علىطفل مصابين بسوء التغذية الحاد مرأة و ا 582 حصل
لصحة جمعية التآلف ومديرية ااالستقرار( التي تديرها مراكز ) ةالمرافق العالجية الداخلياستقبلت خدمات التغذية األساسية.  على

سوء التغذية الحاد يعانون من مشاكل إصابة بحاالت  سبع-العالميةومنظمة الصحة  يونيسفبدعم من ال-ومستشفى جامعة حلب 
 .العيادات الداخليةيخضعون للعالج في مرافق و صحية 

19,000 
حصلوا على دعم طفل و امرأة 

 التغذية
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  تدريبهم لالهالل األحمر الفلسطيني اإلحسان و و  جمعيات التآلفطريق  من السكان المحليين في شرق حلب ا  متطوع 60سيتم اختيار
 لدعم خدمات التغذية الوقائية. يةالمجتمع يةتوعالعلى 

 
 الثغرات والمعوقات:

 
  دم انتظام ع نظرا  إلى، صعب أمرالنازحين ألزمة ستجابة اال ن التقدم فيعلى تحديثات يومية عمن الشركاء الرئيسيين الحصول  إن

 تقديم هذه التحديثات.
 برامج  الذي يستدعي التوسع فياألمر ،  مالئموغير  دقيقغير يتم بشكل  المحالجفي منطقة لحليب االصطناعي اتوزيع   أن  لوحظ

رعية في اجتماعات التنسيق بين القطاعات الف الحليب االصطناعي يوزعون الذين ي إشراك الشركاء فس الوقتفي نو ، تغذية الرضع 
 .رفع كفاءتهم من أجل ومجموعات العمل الفنية 

 
 التعليم  

 
 االحتياجات:

 
  ة في سن المدرسفي جبرين والشيخ مقصود وشرق حلب طفل نازح  20,000ما يقرب من يحتاج

 .سنة( إلى التعليم17 - 3)
  والتدمير الكامل للمباني المدرسية.بسبب األضرار الجسيمة  اآلمنةم يتعلالأماكن في نقص هناك 
 بغرض ،رساالمدب غير الملتحقينبما في ذلك األطفال  ،األكثر ضعفا  لفئات ا تعليمل يةلتعليمعادة فتح المرافق اهناك حاجة ماسة إل 

 /كانون الثانييناير 11 فيتبدأ  التي من المقرر أنستعداد المتحانات منتصف الفصل الدراسي االو  ض ما فاتهم من دروسيعو ت
2017. 

  بما المعنية  اتالسلطمع  شكلةهذه الممناقشة ل  دعوةالالمفيد امن  عليه،بناءا وثائق قانونية وشهادات تعليم األطفال. األسر فقدت
 .بسهولة أكبر  متحاناتلال موالتقدعلى الحصول على التعليم األطفال  يساعد

 
 ستجابة:اال
 

  من خالل توفير  يافعطفل  900ما يقرب من  إلى-األطفالجمعية قرى و  ديرية التربيةمو عم من اليونيسيف بد- قطاع التعليموصل
ن ع وابيغتلألطفال الذين  اءب هاج  التعلم السريع )المنوبرنامج ( ECEالتعليم في مرحلة الطفولة المبكرة )و المواد التعليمية األساسية، 

م يتعللل نيمؤقت ننشاء مركزيإمن خالل ذلك  و( إعادة دمجهم في التعليم الرسمي إلى تعويض ما فاتهم بغرض  ويحتاجون التعليم 
 .  ل المدارس في هنانوشغيتباإلضافة إلى  جبرينوقاعات  المحالجفي  دراسيا   صفا  20من  انتكوني

 حقائب مدرسيةويدهم بالز لتطفل وشاب  74000ترتيبات للوصول إلى ما يقدر بنحو  -التربيةبالتنسيق مع مديرية -أنهت اليونيسف ،
 اتعجمو ، وممدرسة في كرتونة، ومجموعات تنمية الطفولة المبكرة اتمجموعو  ،وكتب التعلم الذاتي، اءوكتب المنهج الدراسي ب

 . ترفيهال
 

 الثغرات والمعوقات:
 

  األطفال اع أوضاستقرار عدم  يحول لنازحين.االقدرة على استيعاب تدفق األطفال    المحالججبرين و في التعليمية المراكز ال تملك
 لحياة.ل ةنقذالمالحتياجات اأولوية األسرة هي ألن االستجابة الفورية الحتياجات التعليم ع تقديم واألسر 

20,000 
طفل نازح بحاجة إلى 

 المساعدة في مجال التعليم
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  حضروا يمعظم األطفال لم أن ما ك ،بهدف إعالة أسرهمسيمثل إقناع األطفال بالعودة إلى المدرسة تحديا  كبيرا  ألنهم يخططون للعمل
 سنوات. 5-3تتراوح بين لمدةصول دراسية أي ف

 

 اإلنعاش المبكر  
 

 االحتياجات:
 

  القوارضبارزة، وكذلك مكافحة الحتياجات الالنفايات الصلبة من او  نقاضاأل وإزالة جمعإن 
 اآلفات.و 

  المحالجاالحتياجات الملحة في جبرين و من إلنارة بغرض امصادر بديلة للطاقة إيجاد إن، 
 مصادر التدفئة.إلى  باإلضافة

 
 ستجابة:اال
 

  من محطة سليمان الحلبي للمياه نقاضجمع وإزالة األلبرامجه الحالية خالل من  عامال   30توظيف بالمتحدة اإلنمائي  ممبرنامج األقام.  
 طنا  من النفايات الصلبة من  14وإزالة  بجمع-اإلنمائيوظفهم برنامج األمم المتحدة - في مجال إدارة النفايات الصلبة عامال   37 قام

 .لتسهيل نصب الخيامفي جبرين إزالة النفايات العمال يواصل و  وجبرين ومراكز البريد المحالج
  مترا  مكعبا  من األنقاض من طريق المطار لتسهيل وصول النازحين من  32عامال  إلزالة  31 المتحدة اإلنمائي ممبرنامج األنشر

 شرق حلب إلى منظقة جبرين.
 ة الخياطالتابعة له في غرب حلب، حيث يقومون بورش الفي من شرق حلب  ا  نازح 30أكثر من المتحدة اإلنمائي  ممبرنامج األ وظف

 أسرهم.من دعم تمكنهم ، وذلك لمنحهم سبل عيش فورية تصنيع قوالب الوقودو  صنع األحذيةو 
 

 الثغرات والمعوقات:
 

  التدفئةاإلضاءة و إلى إمدادات الكهرباء ومصادر ماسة حاجة هناك ال تزال. 
  فجوة ستمرار النظرا  الالنفايات الصلبة واألنقاض وإعادة تأهيل البنية التحتية ودعم سبل كسب العيش خدمات إزالة ستمر تينبغي أن

 لمزيد من الشركاء الذين يعملون في هذا المجال. ةحاجة ضروريهناك فإن  لذلك،. و طلبوالبين الخدمات المقدمة 
 

 خلفية عن األزمة
 

أكثر من ربع مليون سوري لقي  2011 /آذار. منذ مارسفي العالممستمرا  )ديناميكية(  وتغيرأ تعقيدا  هي واحدة من أشد األزمات اإلنسانية  سوريةإن األزمة ال
 سوريةمما يجعل  البالد مليون شخص نازحين داخل 6.5 أصبحمليون سوري لمغادرة البالد، و  4.8. واضطر بجروحأكثر من مليون شخص أ صيب و  مصرعهم

 أكبر أزمة نزوح في العالم.
 

في  مليون شخص 5.470 من بينهمحاجة إلى المساعدة اإلنسانية. ب ماليين طفل 6مليون شخص، من بينهم  13.5ما يقدر بنحو  يوجد 2016في عام 
 محاصرة. ةمنطق 18شخص في  600,000بما في ذلك ما يقرب من  الوصول صعبةمناطق 

 
 
 

 طنا   14
من النفايات الصلبة تمت 

 إزالتها من المالجئ الجماعية



 7 رقم الحالة تقريرالجمهورية العربية السورية، حلب: كز اإليواء
 

 

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

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

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

 


