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 11 رقم عاجل تحديث :سورية في اإلنسانية الشؤون تنسيق مكتب

  سورية شرق شمال في العسكرية لعمليةل إلنسانيا تأثيرال
 2019 برأكتو األول/ تشرين 29-31

 
 العام يتسم بالتغير الدائم. وبينمات فور ظهورها و / أو إبالغها إلى مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية في سورية. إن الوضع راو تم تجميع هذا التقرير من خالل مصادر مختلفة تعكس التط .

 ا تبقى عرضة للتعديل والتجديد كلما توفرتتسعى المعلومات الواردة في هذا التقرير إلى أن تكون شاملة قدر اإلمكان، وخاصة فيما يتعلق بأعداد النازحين والضحايا المدنيين، فإنه
 معلومات إضافية.

 األحداث مأه
 في إليها المشار ساعة 150 الـ فترة انتهت األول/أكتوبر، تشرين 29 في 

على الرغم من ذلك، و ،األول/أكتوبر تشرين 22 في الموقعة تفاهمال مذكرة

والجيش الوطني السوري الديمقراطية استمرت االشتباكات بين قوات سورية 

بين عين العرب وعين عيسى، وكذلك في  4بالقرب من الطريق السريع إم 

بعض اً من شخص 11.340جنوب رأس العين، مما أدى إلى نزوح حوالي 

 تمر باتجاه مدينة الحسكة.الالقرى في تل 

 المرتجلة  انفجار العبوات الناسفة راءالمدنيين ج سقط العديد من الضحايا

اطق التي تسيطر عليها قوات سورية المحمولة على مركبات في المن

فرين عمدينة الحسكة وها بما في جيش الوطني السوري،الديمقراطية وال

تشرين الثاني/نوفمبر، قيل إن سيارة مفخخة في تل  2في ووشمال حلب. 

 .منهم مدنيين العديدشخصاً،  20شخصاً وأصابت  14أبيض قتلت 

  محطة مياه أضراراً باألعمال العدائية  ألحقتتشرين األول/أكتوبر،  29في

، لم تتمكن فرق عديدة محاوالت بذلعلى الرغم من وعلوك مرة أخرى. 

 ،القتال في المنطقة اندالع اإلصالح والصيانة من الوصول إلى المحطة بسبب

ولم يتم ضخ أي مياه إلى مدينة الحسكة من علوك منذ ذلك الحين. يعتمد 

نة الحسكة والمناطق المحيطة بها على شخص في مدي 460،000حوالي 

 .المحطة لتوفير المياههذه 

  .قطاع أفاد شركاء وأضرت األعمال العدائية المستمرة بالبنية التحتية المدنية

قد  مدرسة في المنطقة 150مدرسة في رأس العين من أصل  20التعليم أن 

 . مرتد  

  أسعار المواد الغذائية  تتشرين األول/أكتوبر، زاد 9منذ بداية األزمة في

  األسواق.اإلمدادات التي تصل إلى أشار التجار إلى أن الزيادة ترجع إلى تأثر العديد من طرق اإلمداد، مما قلص و، اً في المئة تقريب 20بنسبة  في محافظة الحسكة

 خمسطفاًل تقل أعمارهم عن  8.477والرقة وحلب، حيث قامت بتطعيم  أكملت وزارة الصحة )بدعم من الشركاء( حملة التحصين في حاالت الطوارئ في محافظات الحسكة 

 عين العرب ومنبج. تيسنوات في منطق

 106.605 عاد وقد وحلب؛ والرقة الحسكة محافظات من نازحين اإلنجاب، سن في امرأة 27.130و طفالً  45.575 حوالي همنيب من شخصاً، 108.514 يزال ال اآلن، حتى 

 وسلوك عيسى وعين أبيض تل نواحي في التركية المسلحة القوات لسيطرة اآلن خضعت تيال المناطق إلى هممن المئة في 40 أكثر من ورجع ،األصلية أماكنهم إلى شخصاً 

  .الرقة محافظةب

 منهم في المئة 74نسبة  النساء واألطفال وشكلت الرسمية؛ غير العبور نقاط عبر العراق إلى سوري الجئ 13.000 من أكثر دخل . 

 

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

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

 1في وة ومبروكة. يسداألية شمال عين عيسى وفي عدائمما أدى إلى نزوح عدة آالف. ووردت تقارير عن وقوع أعمال  ،تمرال تل نحو السوري الوطني الجيش تقدممع  ،العين رأس

ال أميال(، مما يشير إلى أن تنفيذ شروط اتفاقية سوتشي  4عمق سبعة كيلومترات )بتشرين الثاني/نوفمبر، تم تسيير أول دوريات برية روسية تركية مشتركة بالقرب من الدرباسية 

 .اً مستمريزال 

 

 اإلنساني التأثير
 النازحين دعم هي األولوية تظلو. ممكناً  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 حديثاً 

 محافظتي في شخص 580.000 من قربي لما شاملة غذائية حصص لتوفير الغذائي األمن قطاع يخطط حيث لذلك، استجابة المساعدات نطاق توسيعب الشركاء بادريو. والصحة
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 ليالمحمود مخيمي في بالفعل اكتملت توزيعات خالل من أيضاً  الشتاء فصلل المخصصة المساعدة جهود بدأت. والمياه الصحة مثل ،األساسية الخدمات توفير يتمو والحسكة، الرقة

 .والروج

 

 السكان تحركات

 (،6.776) وحلب (18.088) والرقة (83.650) الحسكة محافظات من نازحين شخصاً  108.514 يزال ال :ةسكاني ةحرك 215.119 تسجيل تم األول/أكتوبر، تشرين 31 حتى

 . (10.105) وحلب (46.500) والرقة (50.000) الحسكة تامحافظ في األصلية مناطقهم إلى اً شخص 106.605 عاد بينما

 أسرة( 3.697) شخصاً  16.793الباقين البالغ عددهم  استيعاب يتمو الزور؛ ودير والرقة الحسكة محافظات في المضيفة المجتمعات وسط شخصاً  91.721 يقيم النازحين، بين من

 والحسكة (16) العين رأس في السابق في النازحين ستضيفت كانت جماعي إيواء مركز 26 اآلن وأصبح. (1) والرقة (78) الحسكة محافظتي في نشط جماعي إيواء ركزم 79 في

 . التعلم فرص من األقل على طفالً  51.200 حرم مما مدارس، في تقريباً  النشطة الجماعية اإليواء مراكز جميع أ قيمت. خاوية (2) والمالكية (8)

تي عين عيسى وسلوك، وكلها مناطق تخضع لسيطرة القوات احين إلى الباقون عادو ،تل أبيض منطقة إلى (28.000) في المئة 60 رجع الحسكة، محافظة إلى العائدين بين من

الرجال  ال يزالالسن فقط في الوقت الحالي، كبار النساء واألطفال و عودةعلى الرغم من وأسرة إلى رأس العين،  250تشرين األول/أكتوبر، عادت حوالي  29في . المسلحة التركية

  .يقومون بزيارات "اذهب وانظر" فقط

أكتوبر، تشرين األول/ 31ازدحام المواقع الحالية. في  حد منمن الجهود المبذولة لل اً ذلك جزءيكون ، تم تسريع إجراءات العودة من المخيمات، ويفترض أن قليلة الماضيةفي األيام ال

أسرة( تم نقلهم من مخيم مبروكة، يستعدون للعودة إلى أماكنهم األصلية في  93) اً نازح 543 من بينهمعريشة، الأسرة( في مخيم  103) اً نازح 625 عن وجود اتت إدارة المخيمأبلغ

يستضيف الموقع حالياً  .شرق الحسكة يلومتراً ك 15، على بعد التوينةفتحت مخيماً في الكردية تشرين الثاني/نوفمبر، أفادت التقارير أن اإلدارة الذاتية  1في ومحافظة دير الزور. 

فتح مخيم آخر في تل سامين، بالقرب من عين عيسى في محافظة الرقة  دارة الذاتيةتمر في خيام كبيرة. وبحسب ما ورد تعتزم اإلالأسرة( نزحوا من تل  40شخص ) 200حوالي 

والبحث عن  ًا فقطأخير اً تدعو األمم المتحدة جميع األطراف إلى اعتبار المخيمات مالذوغير رسمية في مدينة الرقة. إيواء  واقعيقيمون حاليًا في م ةأسرة نازح 1.600الستضافة 

 النازحين.مشكلة حلول دائمة ل

 400تشرين األول/أكتوبر، عاد  30في  .قليالً  قد انخفضمعدل التشرين الثاني/نوفمبر(، وإن كان  1 حتىشخصاً  13.378 عددهم األشخاص الوصول إلى العراق )إجمالي واصلي

  .بردراشسوري إلى سورية بسبب مخاوف تتعلق بحرية الحركة في مخيم 

 

 ولهال مخيم

العدد الذي اعتاد حضور  ثلثتجاوز بالكاد الشركاء الموجودين أن عدد من  تشرين األول/أكتوبر، على الرغم 29ول، تم عقد أول اجتماع تنسيقي للمخيم خالل شهر في الهمخيم في 

إطار  اإلعالن عنلم يتم وتم تعليقها مؤقتاً؛ ة إليها قد دوالمخيمات والع ةوزيار مغادرةأن جميع تصاريح ال خيمت إدارة المأفاد، نظراً لكون الوضع يتسم بالسيولة. هذه االجتماعات

فقط حتى خيمة  2.300حيث تم استبدال  ،. أثر انخفاض عدد الشركاء في الهول بشكل سلبي على استبدال الخيام خالل األسابيع القليلة الماضيةإصدار التصاريح فانئستزمني ال

ديسمبر. كما تأثرت الخدمات الصحية شهر كانون األول/ع في ثالثة أشهر واستكمالها قبل بداية الطقس القاسي المتوق منذتسريع العملية نظراً الستمرارها  مخيماآلن. ط لب من إدارة ال

بتعليق جميع  مخيمنقطة طبية ثابتة تعمل اآلن، واستأنفت جميع المستشفيات العمليات الجراحية. باستثناء حاالت الطوارئ، قامت إدارة ال 18من أصل  14بالتطورات األخيرة، إال أن 

 .خصصة في أماكن أخرىوالمرافق المتدمشق اإلحاالت الطبية إلى 

 

 لوكعمحطة مياه 

، منعت األعمال عديدة محاوالت إجراءعلى الرغم من و. محطة مياه علوك الذي يغذيالدرباسية  كهرباءية مرة أخرى بخط عدائتشرين األول/أكتوبر، أضرت األعمال ال 29في 

المياه. يقوم اثنان من شركاء القطاع حاليًا  توفيرطرق بديلة لوت ستخدم اآلن العدائية الفرق من الوصول إلى المحطة إلجراء اإلصالحات األساسية و/ أو توصيل اآلبار بالمولدات. 

السكان المتضررين في مدينة الحسكة. كما يتم توفير المياه للحسكة من محطة معالجة المياه  ( علىياً متر مكعب يوم 700في حاالت الطوارئ )توزيع حوالي بالشاحنات بنقل المياه 

ال يزال الممر اآلمن ضروريًا وفرق اإلصالح والصيانة.  يلدبإلى علوك لتالنزاع ت ست مهام عبر خطوط ن فذ. حتى اآلن، أيضاً  إعادة تأهيلبحاجة إلى  اهأنن مرغم على الفي الهمة، 

وإبرام اتفاقية للسماح  منع التضارب حول هذا الموقععلى أعلى المستويات لجهود الدعوة ضمانه بسبب القتال المتركز في الجوار. تتواصل  يستحيلولكن  ،صيانة المحطةلخدمة و

  .والمستمربالوصول اآلمن  شبكةفظ على تشغيل الاحالتي تللفرق الفنية 

 

 

 اإلمداد وخطوط المخزونات

لكن هذه الطرق ال تسمح بنقل نفس  ،نقل المساعدات عبر طرق بديلةونتيجة لذلك، ت  ، نظراً الستمرار األعمال العدائية االستراتيجي مغلقة 4أجزاء من الطريق السريع إم  ال تزال

كان متوسط عدد الشاحنات التي تستخدم هذا الطريق السريع داث األخيرة، طريقاً استراتيجياً رئيسياً لنقل السلع اإلنسانية. قبل األح 4لذلك يظل الطريق السريع إم وحجم اإلمدادات. 

 .4إم  طريقمن على اآلمرور لحاجة إلى ترتيبات عاجلة ل توجدشمال شرق سورية.  ات إلىمدادتحمل اإلشاحنة  235يبلغ شهرياً 
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 قطاعاتال استجابة
 االستجابة أوجه كافة بالضرورة تعكس وال محدودة معلومات هي التقرير ادإعد 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

  من هذه المناطق، و. القتالالمحمودية وقرى أخرى بسبب و العرب ودهرأم الخير وأبو راسين والعامرية وحدث نزوح جديد بين رأس العين وتل التمر، بما في ذلك من األهراس

 .الحسكة باتجاهأسرة( إلى الحسكة ويقيمون في مراكز اإليواء جماعية. وبحسب ما ورد، يستمر النزوح من تل التمر  129اً )شخص 524وصل 

 يواصل. ومع المجتمع المضيف في المالكية المخيم في اآلن وتعيش الجماعيلإليواء  المعبدة ركزم من ةنازح أسرة 25 وصلتو ،اتالمخيم إدارة قبل من نوروز مخيم فتح أعيد 

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

 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 بتقديم الخدمات

 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 طفالً  27ل حلول إيجادو عوائق دون اإلنسانية المنظمات لوصول الدعوة تتواصل الرقة، في. 

 خاصة حماية توفير مع آمنة، أماكن إلى وطوعاً  بأمان باالنتقال لهم حاسمال يجبو العدائية، األعمال وآثار المباشرة الهجمات من المدنيين حمايةاألمم المتحدة تدعو إلى  تزال ال 

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

 :االستجابة

  ات المضيفة وفي المخيمات الحماية استجابة من أربعة محاور في جميع المراكز المجتمعية والمساحات اآلمنة للنساء والفتيات، ومراكز اإليواء الجماعية في المجتمعيوفر شركاء

  :على النحو التالي

o  تقييمات إضافية في المجتمعات المضيفة وت جرى اآلنة؛ تقييم احتياجات في مراكز اإليواء الجماعية لتحديد األشخاص ذوي االحتياجات الخاص 49تم إجراء.  

o  األنشطة الترفيهية لألطفال،  من بينهاالقامشلي والمالكية من خالل أنشطة حماية مختلفة، وتل حميس وتل التمر، وماعي في الحسكة ركز إيواء جم 50نازح في  8.705تم دعم

إدارة الحاالت ومساعدة عينية / والدعم النفسي واالجتماعي، و، الحماية من االستغالل واالنتهاك الجنسيينجلسات والعنف القائم على النوع االجتماعي، الوقاية من جلسات و

 .شخاص ذوي اإلعاقةلحماية. كما تم التواصل مع النازحين، بما في ذلك توفير الكراسي المتحركة لألا لفي مجاذوي االحتياجات الخاصة  شخاصطبية لأل

o والشهادات المستندات ، بما في ذلك المساعدة في إصدارللنازحين والمشورة القانونية التوعية جلسات عقد استمر.  

o من للنازحين المدني السجل خدمات استئناف لتمكين الفني الدعم الشركاء يقدم. التمر تل في قريباً  وسيتمركز الحسكة إلى مؤقتاً  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 يجريو. ممكن وقت أقرب في العين رأس

  .عريشةالو

o  200حوالي إلى هم األصلي. من المتوقع أن ت عاد مستندات شخصية قعغادر بعضهم إلى موو ةأسرة نازح 50في مخيم المحمودلي، أعادت إدارة المخيم وثائق شخصية إلى 

 .خالل األيام القادمةأسرة أخرى 

o  فردًا  623 وشملت ت أول رحلة عودة إلى دير الزوربدأ .السابقينمبروكة لسكان مخيم بمساعدة شركاء قطاع الحماية، يجري فرز وتنظيم الوثائق الفردية والعريشة مخيم في

بمخاطر األلغام  تهمتوعيو ستنداتهم الشخصيةلماألسر التي ترغب في العودة  عادةضمان استعلى شركاء قطاع الحماية العمل  واصل. يأسرة(، غالبيتهم من مخيم مبروكة 103)

 والوقاية من انفصال األسرة.

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

 حسبعلى النوع االجتماعي في مدينة الحسكة وتل التمر لتقديم الخدمات قائم لعنف الفي اعمليات التقييم واإلحاالت والمتابعة الفردية مستمرة. تم نشر موظفين متخصصين 

 .حتياجاتاال

o  من خالل أنشطة الدعم النفسي واالجتماعيأسرة  280و اً بالغ 1.064طفل محلي و 2.300ونازح  طفل 2.000القامشلي، تم الوصول إلى مدينة في. 

o طفالً  1.610أربعة مساحات صديقة لألطفال ولديهم أربعة فرق متنقلة تدعم  الحماية قطاع شركاء مدعي ،دير الزور في. 

o فريقاً متكامالً متخصصاً في  23و والفتيات للنساء آمنة مساحاتخمس  خالل من اً مستفيد 11.644 إلى االجتماعي النوع على القائم للعنف الفرعي القطاع شركاء وصل

مدينة مدينة الرقة ووالجرنية والطبقة والعامرية وعريشة والالمعبدة ودرباسية والمدينة الحسكة وتل التمر والقامشلي في  االجتماعي النوع على القائم العنفالصحة اإلنجابية / 

 دير الزور.

 على صحياً  منديالً  6.432و االجتماعي النوع على القائم العنف من حمايةال لوازم مجموعة 8.391 بتوزيع االجتماعي النوع على القائم للعنف الفرعي القطاع شركاء قام 

 القامشلي وإلى المحلية المجتمعات في النازحين الستهداف الحسكة مدينة إلى صحي منديل 169.000و الحماية لوازم مجموعة 42.670 تسليم اآلن جرييو. اتالمستفيد

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

  درباسية والعربية والرقة، بينما تعمل المرافق الثابتة في الفي مراكز اإليواء الجماعية والمجتمعات المضيفة في تل التمر ورأس العين والمالكية ومحمودة و متنقلةفرق الالتعمل

 . أخرىويجري اآلن تحديد مناطق تل أبيض وسلوك. ومدينة الرقة وكذلك المناطق الريفية. في عين عيسى 

 في وثيقة قائمة بذاتها ةمتاح يوه شمال شرق سوريةخرائط قطاع الحماية لألنشطة الجارية في جميع محافظات  تم االنتهاء من رسم. 

o   
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 الزراعةو الغذائي األمن 

 :الثغراتو االحتياجات

 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. يلومتراً 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

 حالياً  هو المخزون لنقل الشركاء يستخدمه الذي الرئيسي الطريق. األسواق بعض في الطازجة األغذية نقص عن اإلبالغ تمو. األسواق لمراقبة األسبوعية السوق أسعار تقييم تمي 

 .4 إم الرئيسي السريع الطريق من بدالً  الحسكة( - الرقة - )الكرامة األبيض طريقال

 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 أيضاً  تأثروا الذين ةالمضيف اتالمجتمع سكان أيضاً  تشمل ةعلنالم األرقام فإن وبالتالي. الشاملة المساعدة خالل من األخيرة الطوارئ

 الغذائي األمن قطاع في للمساعدة المحتاجين عددل العام منتصف مراجعة إلى استناداً  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 مضافاً 

 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 شخصًا، 6.725 نحوب منبج في النازحين عدد يقدر حيث وصعباً، محدوداً  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 أصالً  العاملين الدولية الحكومية غير المنظمات شركاء نصف عن

 :االستجابة

 1:الغذائية المساعدات أشكال بعض لتقديم ةالمضيف اتالمجتمع سكان بينهم من ،أسرة( 85.390) شخصاً  418.523 مجموعه ما إلى الوصول تم األول/أكتوبر، تشرين 31 حتى 

o حصص لتقديم أسرة( 4.045) اً نازح 20.225و التمر، قطعو لألكل جاهزة غذائية حصص لتقديم أسرة( 16.744) شخصاً  83.720 إلى المتحدة األمم شركاء أحد وصل 

 2.140 توزيع تم. مرتفعة نزوح مستويات شهدت التي المناطق في عامة غذائية حصص لتقديم أسرة( 55.473) شخصاً  277.365 إلى باإلضافة لألكل، جاهزة غذائية

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

 مجال في سورية شرق شمال في العاملة دوليةال حكوميةال غير اتنظمالم شركاء من ستة وزعها التي التمر وقطع لألكل جاهزة غذائية حصص على شخصاً  24.390 لحص 

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

 يومياً  (أسرة 1.226) شخصاً  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 بإجراءدولية  حكومية يرغ منظمات ثالث قامت. 

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

 تسجيل يتم حيث ،بردراش مخيم إلى نقلهم قبل وطنية حكومية غير منظمة من ساخنة وجبات على لونحصي الحدود يعبرون الذين أولئكو ،الوليديةو ةهلاس يمعبر يستخدمون

 المخيمات داخل الالجئين تزويد يتم. قيود دون الخروج أو المخيم في اإلقامة حرية لالجئين يكون ذلك وبعد، أيام بضعة بعدتتم عملية الفحص والتسجيل األمني  .األشخاص

يقدر  األول/أكتوبر، تشرين 26 حتىو. أحد الشركاء من لألكل جاهزة غذائية حصصبينما يتلقى الوافدون الجدد  ،مؤسسة برزاني الخيرية ِقبل من يومياً  الساخنة بالوجبات

 شخصاً. 11.664إجمالي عدد الالجئين الذين دخلوا دهوك بنحو 

 القدرة

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

 .اإلعداد قيدأخرى  عامة غذائية حصة 30.000

 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 يوماً  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 دائماً  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

 ال تزال القدرات في . التخدير( وأطباء اتوالممرض )الجراحين الصدمة جراحة في المتخصصين الموظفين وخاصة لصحة،ا لمجا في المؤهلة الكوادر من محدود عدد يوجد

 الصالحة للعمل. المستشفياتاحتياجات مستشفى منبج غير واضحة حالياً، وكذلك الحالة الصحية العامة في المناطق المتضررة، بما في ذلك و ،مستشفيات القامشلي غير كافية

 سورية شرق شمال في العاملة دوليةال حكوميةال غير اتمنظمال عجز سيؤدي. جزئياً  إال تعمل ال الصحية المرافق ، ومعظمقدرةال انخفاض بسبب الصحية الخدمات تقديم محدودية 

 .الصحية الرعاية تقديم في اتثغرال من مزيد إلى أيضاً  الموضوعة للخطة وفقاً  البرامج تنفيذ عن

                                                 
 .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 

 . فريقان صحيان متنقالن فقط يغطيان مراكز اإليواء الجماعية في مدينة الحسكة؛ هناك حاجة ماسة لتعزيزات إضافية حالياً يوجد  .قصوى

 ال توجد عيادات صحة إنجابية ( كافية، ال سيما في رأس العين. يعاني عدد من النساء النازحات من التهابات المسالك البولية والتناسليةRTIs / UTIs في حين ،) غالبية  أعمارتقل

 .موارد إضافية للصحة اإلنجابية في مخيم العريشة يلزم توفيرعاماً. و 20النساء الحوامل عن 

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

 :االستجابة

 مع المتحدة األمم شركاء أحد تعاقد .السنة في شخص لكل استشارة 2-1 بمعدل جراحية / طبية تدخالت إلى بحاجة أصبحواو الحالية األزمةب شخص 202.000 من أكثر تأثر 

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

 الصحية المساعدة أشكال بعض لتقديم اً متضرر اً شخص 71.938 من أكثر إلى سورية في ةالصح قطاع شركاء وصل األول/أكتوبر، تشرين 10 منذ: 

o اإليواء مراكز في أساسية صحية خدمات مرأةوا طفالً  1.502 تلقىو التمر؛ وتل الحسكة في الجماعية اإليواء مراكز في مريضاً  14.373 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 433 إلى باإلضافة ،خشب أبو مخيم في صلة ذات وعالجات طبية استشارات على مريضاً  5.002 حصل. 

o والكرامة والكسرات نادعم مثل الريفية المناطق في ذلك في بما الطبية، االستشارات من الرقة في مريضاً  9.678 استفاد. 

o الريفية والمناطق الحسكة مدينة في ةقائمال الصحية المرافق خالل من أولية صحية رعاية ةخدم 6.222 تقديم تم. 

 لتابعة لوزارة الصحة حالياً أنشطة التطعيم في حاالت الطوارئ مستمرة من قبل وزارة الصحة في الرقة والحسكة وحلب )منبج وعين العرب(. ومع ذلك، تقوم فرق التطعيم ا

 .زيارات منزليةوالمجتمعات المضيفة بواسطة مرافق صحية ثابتة، من دون فرق صحية متنقلة  من خاللبتغطية مراكز اإليواء الجماعية 

 بالتقرير المشمولة الفترة خالل واالجتماعي النفسي الدعمو النفسية الصحة مجال في خدمة 184و صحية خدمة 2.159 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 837 إلى باإلضافة ،الثانوية الصحية والرعاية بالصدمات والعناية واألدوية الطبية االستشارات تشمل طبية خدمة 18.476 تقديم تم :الهول 

دمشق الخدمات الصحية في  منيقدم شريكان  .الميدانية المستشفيات جميع في الجراحية التدخالت استئناف تم األول/أكتوبر تشرين 27 في .واالجتماعي النفسي الدعمو

 الملحق.

o أسرة 500 على األسرية النظافة مستلزمات بتوزيع شركاءال أحد قام كما اإلنجابية؛ الصحة خدمات ذلك في بما ،الصحية الخدمات من اً نازح 2.470 استفاد :المحمودلي. 

o يةطنابال الصحية الرعايةو ءالنسا أمراض عالجو لألطفال الصحية الرعاية تشمل صحية خدمات على اً نازح 3.662 حصل :العريشة. 

o  :خطط لزيادة االستجابة في حالة وصول المزيد من النازحين النسائية. وتوجدالنظافة الصحة اإلنجابية و لوازممجموعات على  ةجديد ةنازح 83 تحصلنوروز. 

o حالياً  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 سابقاً، مبروكة مخيم في السبل بهم تقطعت شخصاً  84 بين من مبروكة .

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

 وست علن النتائج في غضون أسبوع واحد ؛الحسكة محافظة في جماعي إيواء مركز 48 تقييم الصحة قطاع شركاء أتم.  

  منذ خمس سنواتدبسي عفنان  وهي أول شحنة تصل إلى ،الرقةمديرية الصحة بإلى  اً طن 3.131األول/أكتوبر، وصلت شحنة تبلغ تشرين  30في.  

  ًمساحات آمنة عيادة ثابتة ومستشفى ميداني وعيادة لألمومة في مخيم الهول وخمس  16فريقاً متنقالً و 25الخدمات من خالل شمال شرق سورية في ، يقدم أحد الشركاء إجماال

يقوم شريكان و. معهما تعاقدتم الجتمعية وثمانية فرق متنقلة طبية ومركزين للرعاية الصحية األولية ومستشفيين موآخر من خالل ثماني نقاط طبية وخمس مراكز  للنساء والفتيات،

 متطبيباً متخصصاً  14وواحد إلضافة إلى ثالث نقاط طبية ومركز رعاية صحية أولية ، بامتنقالً  اً طبي اً فريق 15نقطة طبية و 12آخران بتقديم خدمات الصحة والتغذية من خالل 

 على التوالي. معهم تعاقدال

 القدرة

 السوري العربي األحمر والهالل الحسكة في الصحة مديرية إلى وكذلك والقامشلي والحسكة التمر تل مستشفيات إلى الطبية والمعدات اإلمدادات من طناً  39 شركاءال أحد أرسل 

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

  طناً. 34 وزنهما اإلجماليبلغ وإلى مستودع القامشلي، جواً قام أحد الشركاء بنقل شحنتين 

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

 .دمشق من القامشلي إلى األطفالطب  مستلزمات من مجموعة 176 خرآ شريك وأرسل شركاء؛ال

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

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

 نشطاً في شمال شرق  رصد موقع 117يوجد  .اإلبالغ نقاط عدد وزيادة سورية شرق شمال عبر واالستجابة المبكر اإلنذار نظامل التابع اإلبالغ نهج طاقن لتوسيع خطط توجد

تسعة فرق استجابة سريعة تابعة لوزارة الصحة في الحسكة والرقة وحلب لمتابعة توجد في الرقة وسبعة في شمال حلب ومنبج وعين العرب.  48في الحسكة و 64 :سورية

 . عديةض المامراأل التحذيرات من

  الجماعية لتوزيع أقراص الكلور على مراكز اإليواء اءشركأحد اليخطط. 
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 الصحية والنظافة واإلصحاح المياه

 :الثغراتو االحتياجات

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

  علوك مياه محطةفي: 

o  تشرين األول/أكتوبر، تسببت األعمال العدائية في إتالف خط إمداد الدرباسية، مما جعل المحطة تعتمد على المولدات. 29في 

o 22 تعمل ال بئراً  34 أصل من. 

o اإلنتاج عالية آبار أربعة تفتقر حين في (،أيضاً  إصالح إلى بحاجة منها )خمسة الدرباسية من القادم بالكهرباء اإلمداد بخط توصيلها إلى بئراً  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 سابقاً  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

  ،إلى السكان  يومياً( مكعباً  متر 700 حوالي ان)يوزع بالشاحنات المياه نقلب القطاع شركاءيقوم اثنان من نظراً ألن محطة مياه علوك لم تعد تضخ المياه إلى مدينة الحسكة

  المتضررين.

 معالجة المياهالهمة لإعادة تأهيل نظام معالجة المياه في محطة مستلزمات دمشق / القامشلي في عملية شراء في  صحاحشرع أحد شركاء قطاع المياه واإل. 

  شارع دوار الرئيس وأراضي هيبووأسرة في األحياء التالية: شارع القضاة  2.000حوالي إلى  اً مكعب اً متر 165بالشاحنات / مدينة الحسكة: تم تسليم المياه نقل. 

 68.600 إلى يومياً  الشرب مياه من اً مكعب اً متر 450 حوالي بتسليم القامشلي / دمشق قطاع في الشركاء أحد يقوم الطوارئ، حاالت في بالشاحنات النقل خالل من :الهول مخيم 

 تقدم إحراز تم. الهول يممخ في عكسي تناضح وحدتي تشغيل عن فضالً  القمامة، وجمع المراحيض، بتنظيف أيضاً  القطاع شركاء يقوم ذلك، إلى باإلضافةو. المتوسط في شخص

من دمشق / القامشلي في التدخل  اء قطاع المياه واإلصحاحشركأحد كتدبير لالستجابة لحاالت الطوارئ وكمالذ أخير، شرع . (5 المرحلة )في يحص صرف شبكة إنشاء في

 .إلزالة الحمأة لمدة أسبوعين

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

 . مبروكة( مخيم

 سعة 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 

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

 . دمشق / القامشلي فيالقطاع  اءشركأحد دعم من مستمراً ب الصحي الصرف شبكة على

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

  .استحمام مرافقو مراحيض تركيب على أيضاً  وسيعمل

 اليعلى النحو الت المياه إلى اآلمن الوصول استمرار وضمان التلوث عن للكشف المخيمات جميع في أيضاً  مستمرة المياه جودة مراقبة: 

o سلبيةنتائج ال كانتتشرين األول/أكتوبر(: تم جمع ثالث عينات وإرسالها لتحليل البكتيريا و 27في  اختبارهايمان، وشموكة )عينات تم لمي، وأبو سيمصادر المياه في الحز. 

o  ت كانمركز إيواء، عينة واحدة من كل  -تشرين األول/أكتوبر  28ثمانية عينات تم جمعها في : الحسكة( مدينة في ثمانيةو ينة،التو في )ثالثة جماعي إيواء مركزأحد عشر

 صالحة للشرب. كلها

o تشرين األول/أكتوبر(: كالهما صالح للشرب. 28سكان وحمد )عينات تم جمعها في مصدر المياه في بئر اإل 

 يلي: مافي دمشق / القامشلي  القطاع شركاء قدم الجماعية، اإليواء مراكز في 

o 4.920حفاض أطفال( في مراكز إيواء النازحين في تسعة مراكز في الحسكة، استفاد منها ما يقدر بنحو  281مجموعة من مستلزمات النظافة العائلية )و 502 توزيع 

جر ومدارس رتل الطويل، ميسلون تل التمر، مركز البعث، ومسجد المجنشوى، تل سنان، الاً في وليد نوفل، مبنى الناصرة غير المكتمل، مبنى غير مكتمل في شرق شخص

 .عبد العزيز الجبلية

o مضيف المجتمع اللنازحين والمجتمعات المضيفة )وهي سيف الدولة ونايف السالم، اإلى خمسة مراكز إليواء  اً مكعب اً متر 276 تم تسليم - بالشاحنات( )النقل المياه اتإمداد

 . (شخصاً  2.853أسرة )أو  787ستفيد منها تتل الحمام(، قرية التمر الشامية وسيف الدولة، تل في 

o  320( يستفيد منها ثةوخشمان المحد ،لنازحين )وهي عبد العزيز الراشد، أحمد مخلف، حليمة السعديةامراكز إليواء  4في مرفق استحمام  28باب مرحاض و 28تم تركيب 

 .اً نازح

  إمكانية لمنح الحكومة مع أيضاً  مستمر التنسيقو ،السورية الحكومة لسيطرة الخاضعة مناطقال نحو محتمل نزوح ألي االستعداد لحلب، بالنسبة، سابقالحال في التقرير ال كانكما 

 تركيب أو الخزانات تركيب أو بالشاحنات المياه نقل مثل ،صحاحواإل المياه خدمات توفير يتم ما عادة. ممكن وقت أسرع في واالستجابة لتقييما إلجراء منبج إلى الوصول

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

 القدرة

 52.083 شراء رياوج ،العائلية النظافة مستلزمات من مجموعة 20.340 وجدت .الواقع أرض على تعملمقراً لها  دمشق ي تتخذ منالتو القامشلي في ملةاالع تمنظماال جميع 

 كل سعة) نبيدو 8.000و تنظيف أداة 9.656و قمامة، كيس 4.700و (،قطعة / جم 125)صابون  قطعة 60.000 توفرت، سابقالحال في التقرير ال كانكما  .إضافية مجموعة

 .عبوة شامبو )مضاد للقمل( 15.000مجموعة مستلزمات مراحيض و 505، فضالً عن (ةمختلف كبيرة )سعات مياه خزان 36و للطي( قابلة لتر، 10 منها

 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

 

                                                 
 .عن طريق النقل بالشاحنات الشريك هذا هاقدمي التي المياه بكميات الخاصة البيانات تضمين يتم ال القطاع، في الشركاء أحد طلب نزواًل على  3
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 الغذائية غير والمواد المأوى 

 :الثغراتو االحتياجات

  بالمواد غير الغذائية األساسية هاتزويد، وتم أسرة إلى مخيم نوروز 25وصلت. 

  حرجة بها ثغراتأبرز الشركاء المناطق الواقعة جنوب النهر في الرقة، شرق دير الزور، ورأس العين كمناطق. 

 :االستجابة

 شركاء قدم األول/أكتوبر، تشرين 9 قبل. وشتوية أساسية غذائية غير مواد لتقديمأسرة(  29.026اً )شخص 136.174 إلى الغذائية غير والمواد المأوى قطاع شركاء وصل 

 ينايرالثاني/ كانون 1 من الفترة خالل الغذائية غير المواد لتقديم الزور ودير والرقة الحسكة محافظات في شخص 820.000 من رأكث إلى ووصلوا النطاق واسع دعماً  القطاع

 .2019 سبتمبرأيلول/ 30 إلى

 إغالقه قبل عيسى وعين والعريشة ولهال مخيمات سكانأسرة( أو أكثر من ثلثي  15.911شخص ) 65.600 إلى بالفعل الشتاء لفصل المخصصة اتدالمساع توزيع وصل، 

 .اتالمخيم وسكان ديجد وافد 92.000 بنحو يقدر ما التوزيعات ستغطي. الجدد للوافدين األساسية الغذائية غير المواد ذلك ويشمل. ليودمحمالو روجالمخيمي و

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

وتشير التقديرات . محددة شتوية مالبس اتمجموع صورة في طفالً  7.316 من أكثر بينهم من المساعدة،أسرة(  13.115شخصاً ) 70.574 نحوما يقدر ب تلقى اآلن، حتى. التمر

 .والقامشلي والمالكية الحسكة نواحي في موقعاً  112 في النازحين من المئة في 70 بنحو يقدر ما إلى الشركاء لووص إلى

 في ثالثة مراكز إيواء أخرى  اً العمل مستمروال يزال أسرة(؛  1.339شخصاً ) 5.799يستفيد منها ما يقدر بنحو  إيواء مركز 25 في للمأوى أساسية إصالحات الشركاء كملأ

 .أسرة 1.356 تضممركز إيواء جماعي  29أسرة، ومن المخطط إجراء إصالحات لـ  118 مصلحةل

 القدرة

 مثل البطانيات ،اإلضافيةلوازم بعض المع توافر  أسرة؛ 18.000 لنحو تكفيكاملة  غذائية غير موادمجموعات  حالياً  دمشق وعبر الحدود المتمركزة في المنظمات تمتلك. 

  في  ةغير الرسمية الثالث خيماتروج، باإلضافة إلى المالمحمودلي ووال ةريشالعالهول ومخيمات الوقود في  يدوناتوب والوقود السخانات توفيرأكدت أربع منظمات قدرتها على

 .توينةالأبو خشب ومنبج و

 

 التعليم

 :والثغرات االحتياجات

  نسبة صغيرة فقط من األطفال إلى المدارس في القامشلي وتل التمر. تشير  ذهبتالسريعة، فإن معظم األطفال في رأس العين ال يذهبون إلى المدارس، ووفقاً للتقديرات األولية

 .مدرسة في المنطقة 150مدرسة في رأس العين قد د ِمِّرت من بين  20التقارير الواردة إلى أن 

  فقط يدرسون حالياً، مما  77.282 يوجد( قبل األزمة بينما اإلدارة الذاتية الكردية ظة الحسكة يذهبون إلى المدارس )تحت سيطرةطفالً في محاف 108.143كان ما يقرب من

 .في المئة( 29رس )حوالي االمدب من األطفال غير ملتحقينعدداً كبيراً  عني أني

  الحسكة معلماً كانوا يقومون بالتدريس في المناطق المنكوبة في 2.708 نزحكما. 

  طفل. غالبية الطالب  51.200تعمل بشكل فعال مما أدى إلى تعطيل أنشطة التعلم لـ  اإلدارة الذاتية الكرديةمدرسة خاضعة لسيطرة  426في تل أبيض، محافظة الرقة، لم تعد

 .هذه المدارس يعيشون في المجتمع المضيف وغير قادرين على الذهاب إلى المدارس هناك فيالمتضررين 

 :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

 في  طفالً  497 يشارك حتى اآلن، .المحمودليمخيم في في إطار استجابة قطاع التعليم  لتوفير التعليم المؤقتمجهزة باألثاث والقرطاسية والمواد التعليمية خيام م الشركاء ستة اقأ

في القامشلي لتوفير الخدمات التعليمية لعدد كبير شركاء القطاع الفرعي نطاق عمل ال يزال التنسيق مستمراً الستكشاف ما إذا كانت هناك حاجة لتوسيع وبرنامج التعلم الذاتي. 

  .من قبل دمشق / القامشلي تدخالت في مخيم المحمودليفي شركاء ال فذ. لم ينهمميمن األطفال الذين تعطلت تعل

 إلعادة التسجيل في مساحة التعلم المؤقتة. ومع ذلك، تواجه الفرق تحديات لتحفيز  ليمحمودالعريشة والالخيام مستمرة لتعبئة األطفال وأولياء األمور في مخيمي إلى زيارات ال

  بسبب الضائقة النفسية واالجتماعية الناجمة عن النزوح المتعدد.على حد سواء اآلباء والطالب 

  مركز إيواء جماعي في الحسكة 50ين على الذهاب إلى المدارس في طفل غير قادر 3.000يتم تقديم أنشطة ترفيهية بالتعاون الوثيق بين فرق حماية الطفل والتعليم لنحو. 

 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 حالياً  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

  ر في سن المدرسة من منبجضرطفل مت 10.000سبعة شركاء في القطاع الفرعي بحلب مستعدون لتلبية احتياجات. 

   

 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 أيضاً  سورية شرق
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 بنقل الكردي األحمر للهالل إال ي سمح ال إذ ،كبيراً  تحدياً  اإلسعاف سيارات نقص يشكلو. العالج لتلقي الحسكة مدينة إلى نقلها إلى اآلن تحتاج مضاعفاتب مصحوبةال الوخيم

 .المرضى

   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 

 شهر مطلع منذ المئة في 50 إلى المئة في 90 حوالي من اإلجمالية تهتغطي تانخفض المخيم،داخل  أنشطة تنفيذ شركاءال أحد بينما يواصل. األول( المقام في والملحق 8 إلى

 هناك، لخدماتل - الحدود عبر ىخرواأل دمشق في همااحدإ - منظمتين لتعليق نظراً و التغذية، سوء من يعانون الذين األطفال من عدد أكبر عن قلحالم بلغأ. األول/أكتوبر تشرين

 .المستقبل في األطفال صحة على كبير سلبي تأثير لذلك سيكون

 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

 على خدمات هذه األسر حالياً  تحصل .إليها الريفية المناطق وأقرب ةالحسك مدينة في إيواء ركزم 70 فييقيمون تقريباً  (أسرة 2.235شخصاً ) 15.128 إلى شركاءال وصل

 .القامشليفي دمشق / المتمركزين شركاء من ال

 واحدة  حالة كتشافا وتم العضد، منتصف محيط قياس أشرطة باستخدام التغذية سوء عن للكشف الخامسة سن دون طفالً  1.753 فحص تم األول/أكتوبر، تشرين 30 حتى

وعالوة على ذلك، تم فحص . همالالزم ل عالجتوفير الو المعتدل الحاد التغذية سوءب إصابة تحاالمع مضاعفات، وحالتين بال مضاعفات، وثماني  وخيمال حادال تغذيةال سوءمصابة ب

 عالجتوفير الو المعتدل الحاد التغذية سوءإصابة بواكتشاف تسع حاالت  سوء التغذية باستخدام أشرطة قياس محيط منتصف العضد، للكشف عن حامل ومرضعةامرأة  646

 ومرضعة حامل امرأة 324 وحصلت .الطاقة عالي بسكويتال من طفالً  2.404استفاد و ،(بالفيتامينات غنيقابل للدهن و اءغذ) من بالمبي دوز طفالً  2.456 استفاد ن.هالالزم ل

 .جماعية مشورة على ومرضعة حامل امرأة 94بينما حصلت  ،الصغار واألطفال الرضع تغذيةحول  فردية مشورةعلى 

 التالي الدعم تقديم تم المخيمات، في: 

o لم ت كتشف أي حاالت باستخدام أشرطة قياس محيط منتصف العضد الحاد التغذية بسوء اإلصابة عن للكشف الخامسة سن دون طفالً  1.094 فحص تم العريشة: مخيم في .

وفقاً لذلك. وعالوة على ذلك، ، وتم عالجهم المعتدل الحاد التغذية سوءب إصابة 12و مضاعفات دونبوخيم مع مضاعفات، ولكن اكت شفت حالتان ال حادال تغذيةال سوءإصابة ب

والكشف عن حالة واحدة مصابة بسوء التغذية الحاد  بسوء التغذية باستخدام أشرطة قياس محيط منتصف العضد للكشف عن اإلصابة امرأة حامل ومرضعة 709تم فحص 

 حامل امرأة 735 وحصلت. البسكويت عالي الطاقة طفالً من 244و، (بالفيتاميناتغني اء قابل للدهن وغذبالمبي دوز ) من طفالً  189 استفادوالمعتدل، وتزويدها بالعالج. 

 .جماعية مشورة على ومرضعة حامل امرأة 30 حصلت بينما ،الصغار واألطفال الرضع تغذية حول فردية مشورة على ومرضعة

o سوءب إصابة ةحال 21 تحديد تمو ،باستخدام أشرطة قياس محيط منتصف العضد الحاد التغذية سوء للكشف عن الخامسة سن دون طفالً  1.026 فحص تم الهول: مخيم في 

وعالوة على . وتزويدهم بالعالج المعتدل الحاد التغذية سوءب إصابة 23و ،مضاعفات بدون الوخيم الحاد التغذية سوءإصابة ب حاالت 8و مضاعفات، مع الوخيم الحاد التغذية

مصابة بسوء التغذية  تحاالثالث والكشف عن  بسوء التغذية باستخدام أشرطة قياس محيط منتصف العضد للكشف عن اإلصابةامرأة حامل ومرضعة  153ذلك، تم فحص 

امرأة  105 وحصلت. البسكويت عالي الطاقة طفالً من 198و، (غني بالفيتاميناتاء قابل للدهن وغذبالمبي دوز )طفالً من  108استفاد بالعالج. و نالحاد المعتدل، وتزويده

 مشورة جماعية. علىامرأة حامل ومرضعة  22بينما حصلت  ،تغذية الرضع واألطفال الصغارحول مشورة فردية على حامل ومرضعة 

  صابةم الكشف عن حالة واحدةو ،سوء التغذية الحاد باستخدام أشرطة قياس محيط منتصف العضد للكشف عنطفالً دون سن الخامسة  583 تم فحص الرقة:وريف  مدينةفي 

وتزويدهم  سوء التغذية الحاد المعتدلب إصابة 15الكشف عن و ،سوء التغذية الحاد الوخيم بدون مضاعفاتإصابة بحاالت  لم تكن هناكسوء التغذية الحاد الوخيم مع مضاعفات، وب

مصابة  يوالكشف عن حالت م أشرطة قياس محيط منتصف العضدبسوء التغذية باستخدا امرأة حامل ومرضعة للكشف عن اإلصابة 546وعالوة على ذلك، تم فحص . بالعالج

امرأة حامل ومرضعة  668 وحصلت. لم يتم توزيع لوازم التغذية بسبب القيود المفروضة على النقل من الحسكة إلى مدينة الرقةبالعالج.  مابسوء التغذية الحاد المعتدل، وتزويده

 .مشورة جماعية علىامرأة حامل ومرضعة  49بينما حصلت  ،الصغارتغذية الرضع واألطفال حول مشورة فردية على 

  سوء التغذية ب إصابة تحاالأي تم تحديد . لم يسوء التغذية الحاد باستخدام أشرطة قياس محيط منتصف العضد للكشف عنطفالً دون سن الخامسة  899 تم فحص الزور: ديرفي

امرأة  1.075وعالوة على ذلك، تم فحص . هما وفقاً لذلكوعالج سوء التغذية الحاد المعتدلب إصابةحالتي  تم الشف عنلكن و ،و بدون مضاعفاتأالحاد الوخيم مع مضاعفات 

استفاد . وهامصابة بسوء التغذية الحاد المعتدل وعالج ة واحدةوالكشف عن حال بسوء التغذية باستخدام أشرطة قياس محيط منتصف العضد حامل ومرضعة للكشف عن اإلصابة

تغذية حول مشورة فردية على امرأة حامل ومرضعة  978 وحصلت. البسكويت عالي الطاقة طفالً من 548و، (غني بالفيتاميناتاء قابل للدهن وغذبالمبي دوز )طفالً من  324

 .مشورة جماعية علىامرأة حامل ومرضعة  21بينما حصلت  ،الرضع واألطفال الصغار

 ة الصحة الوصول إلى ريف عين العرب ولكن مديري. تستطيع ، أيام التحصين دون الوطنيةبدعم من اليونيسف ،الصحة مديريةتشرين األول/أكتوبر، أطلقت  27في  :عين العرب

 ، 345شلل األطفال لقاح على النحو التالي: خالل اليومين األولين دون سن الخامسة  ألطفالإلى ا تزال غير آمنة. كان الوصول ، التي الالمدينةإلى ليس 

المحلي لتعبئة المجتمع  زليةزيارة من 732، تم إجراء إجماالً . 220 لقاح ضد الحصبة/النكاف/الحميراء، 51  لقاح ضد الحصبة/النكاف/ ،206 لقاح شلل األطفال المعطل

ق بالوصول في األيام ه من خالل جلسات التوعية. تم إشراك قادة المجتمع وأصحاب النفوذ في تعبئة المجتمع ومن المتوقع تحقيق المزيد من اإلنجازات فيما يتعلمعصل اوتوال

 .سن الخامسة دون طفالً  271جنباً إلى جنب مع لقاح الحصبة الذي وصل إلى تقديم مكمالت تحتوي على فيتامين )أ( الثالثة المتبقية. تم 

  :في السابق. كان الوصول متعذراً في القرى التي كان الوصول إليها  أيام التحصين دون الوطنية تشرين األول/أكتوبر، أطلقت وزارة الصحة بدعم من اليونيسف 27في منبج

لقاح ، 178 لقاح ضد الحصبة/النكاف ،1.062 لقاح شلل األطفال المعطل، 2.114 شلل األطفاللقاح على النحو التالي: خالل اليومين األولين  دون سن الخامسةألطفال إلى ا

من خالل جلسات التوعية. شارك قادة المجتمع وأصحاب النفوذ  معهصل اوتلتعبئة المجتمع وتم ال زليةزيارة من 3.147، تم إجراء إجماالً . 933 ضد الحصبة/النكاف/الحميراء

جنباً إلى جنب مع لقاح الحصبة تقديم مكمالت تحتوي على فيتامين )أ( تم يد من اإلنجازات فيما يتعلق بالوصول في األيام الثالثة المتبقية. في تعبئة المجتمع ومن المتوقع تحقيق المز

 .سن الخامسة دونطفالً  1.111الذي وصل إلى 
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 اللوجستية الخدمات  

 :الثغراتو االحتياجات

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

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

 مطلوب تمويل إضافي لدعم توسيع نطاق األنشطة في كل من الشمال الشرقي والشمال الغربي. 

 :االستجابة

 القامشلي من النقله اإلغاثة مواد من اً مكعب اً متر 495 اللوجستية الخدمات قطاع شركاء من ةثالث أرسل األول/أكتوبر، تشرين 30 إلى 28 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 

 . التخزين وخدمات النهائية الوجهة إلى القامشلي

  ،الشركاءمع  صلواالت اللوجستية الخدمات قطاع واصليس الخدمات، لتقديم اً قطاعوبوصفه يجري حالياً تجميع تحليل الثغرات استناداً إلى مدخالت الشركاء. بناًء على ذلك 

 .ةفعالبطريقة و المناسب الوقت في المساعدة تقديم وضمان اللوجستية اتثغرال لسدخصيصاً  األنشطة تصميم لضمان

 للشركاء.  متر مكعب 1.200وستوفران مساحة تخزين إضافية تبلغ حوالي  ،اإلنساني للمجتمع المتاحة التخزين سعة لزيادةفي القامشلي  متنقلتين تخزين وحدتي إنشاء حالياً  يتم

  .اللوجستية الخدمات قطاع خالل من الوصول تسهيل سيتمومن شهر تشرين الثاني/نوفمبر.  األسبوع األولفي  منهما االنتهاء المتوقع ومن

  النقل البري إلى الرقة على أساس استرداد التكاليف.من خالل توفير المنظمات اإلنسانية أحد الشركاء يدعم 

 

 

 

 

  :ب االتصال يرجى المعلومات، من لمزيد

 +hyslop@un.org، 19172447401 ،اإلنسانية الشؤون مسؤول ،هيسلوب أندرو

 +carey2@un.org، 963958880074 ،سورية أوتشا مكتب في اإلنسانية الشؤون مسؤول ،كاري كيت

 www.unocha.org/syria :زيارة يرجى المعلومات، من لمزيد
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