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 2019  برأكتو األول/  تشرين 13

 
 بالسيولة يتسم األرض على الوضع إن. ةسوري في اإلنسانية الشؤون  تنسيق مكتب إلى إبالغها أو /  و ظهورها فور التطورات عكست مختلفة مصادر من مدخالت خالل نم قريرالت هذا تجميع تم *
 معلومات  توفرت  كلما  للمراجعات  عرضة  تظل  فإنها  ، ينالمدني  ضحاياوال  النازحين بأعداد  يتعلق  فيما  وخاصة  ،اإلمكان  قدر  شاملة  تكون   أن  إلى  قريرالت  هذا  في  الواردة  المعلومات سعىت  بينماو .  تقلبالو 

 .إضافية

 األحداث مأه
 عن  اإلبالغ تم األول/أكتوبر، تشرين 13 يوممن  حتى وقت متأخر •

 استمرار مع ،متعددة مواقع في متواصلة برية وهجمات جوية غارات

. العين رأس ةنيمد وفي أبيض تلمدينة  باتجاه العسكرية العملية

 . العين رأس مدينة على  السيطرة بشأن متضاربة تقارير ظهرتو

 الذي ،عيسى عين مخيم سكان بشأن شديدة مخاوف هناك تزال ال •

 المستمرة يةعدائال األعمال بسبب ،مدني  13.000 حوالي  يستضيف

 تشيرو.  التركية  المسلحة  القوات  تقدم  مع  ،المخيم  محيط  في  والقصف

 ولكن المخيم، من فروا قد النازحين من عددا   أن إلى  الواردة التقارير

 حماية توفير إلى المتحدة األمم وتدعو. بداخله باقين السكان معظم

 يننازحلل  عوائق  بدون  اآلمن  المرور  ضمانات  جانب  إلى  للمخيم،  فورية

. يختارونها التي  المناطق من غيرها  أو الرقة مدينة مغادرة  في الراغبين

 من  متأخر وقت  من اعتبارا   عيسى عين دةبل مستشفى غلقأ   وقد

 .األول/أكتوبر تشرين 12 مساء

 أسرة   19  مازالت  مبروكة،  مخيم  إخالء  حول  السابقة  التقارير  إلى   إضافة •

 اصطدمت  األول/أكتوبر، تشرين 13 يوم صباح في. بداخلهتقيم 

 قبل  أرضي بلغم ةمبروك مخيم غادرةمل نونازح هاستأجرا شاحنة

 لم  لذلك، ونتيجة. السائق إصابة إلى  أدى مما المخيم، إلى  الوصول

 .اآلمن المرور وضمان للمخيم الفورية الحماية توفير إلى  المتحدة األمم وتدعو. الخارج إلى  الناس لنقل المخيم إلى  الوصول من الشاحنات تتمكن

 للقيام األطراف جميع مع اتفاق إلى  التوصل تم علوك، مياه محطة كهرباء بخط لحقت التي األضرار بسبب الحرج هايالم وضع حول السابقة التقارير جانب إلى  •

 .المياه إلمدادات مؤقتة حلول استكشاف تم كما. إصالح بمهمة

 خط يوفر . المدنيين على  المحتمل التأثير بشأن معلومات من التحقق حاليا   جرييو. لقصفل مبروكة - تشرين كهرباء خط تعرض ، األول/أكتوبر تشرين 12 في •

 .بأكملها الحسكة لمحافظة الكهرباء اآلن مبروكة - الفرات كهرباء

 من مزيد  عن تقاريروال تزال ال. اآلن حتى  يةسكان ةحرك  160.000-150.000 بنحو يقدر  ما تسجيل تم وقد. مستمرا   النزوح عمليات من المزيد عن  اإلبالغ يزال ال •

 .ةستمر م التحركات

 (،ركز إيواءم 14) الحسكة ومدينة واحد(، ركز إيواء)م الرقة مدينة في  جماعي ركز إيواءم 33 حوالي  في االستجابة جهود حشد اإلنساني  في المجال الشركاء يواصل •

 .(ركز إيواءم 18) التمرتل و

 خط على هذا  يؤثر أن يمكنو. مختلفة مواقع في ،والحسكة مرلتا وتل جبمنبين  يربط واستراتيجي يويح سريع طريق وهو ،4 إم الطريق قطع إلى  التقارير أشارت •

 .المنطقة إلى  اإلنسانية البضائع إمداد

. القامشلي  في والقصف االنفجارات ستمرارال نظرا   األرض على  الموجودين موظفيهم أمن بشأن متزايد بقلق اإلنساني  المجال في وشركاؤها المتحدة األمم تشعر •

  وأقرب  الحدود عن بعيدا   الحسكة في أمانا   أكثر مناطق إلى  عملياتها بعض  ونقل المنطقة من الموظفين إجالء إلى  الدولية الحكومية غير المنظمات إضطرتوقد أ 

 .الوافدينالنازحين  تستضيف التي المناطق إلى 

 لوضعا عن ةعام لمحة

  قيل   األول/أكتوبر، تشرين 12 بحلولو .متعددة مواقع في برية وتوغالت ثقيل مدفعي وقصف جوية غارات حدوث أشارت التقارير إلى  األول/أكتوبر، تشرين 13 حتى

 الرقة وريف أبيض تل ريف في التركية  للسيطرة القرى من كبير  عدد  ويخضع العين، ورأس أبيض تل مدينتيب المحيطة الضواحي على  سيطرت التركية القوات أن

 اشتباكات وقد وقعت . العين رأس غرب يلومترا  ك  30 بعد على  مبروكة،  منطقة في هجوم  شن تم األول/أكتوبر،  تشرين 12 يوم صباح من األولى  الساعات يوف  .الشمالي
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 كيلومترا   55 بعد على  ،4إم  طريق على  والفوار أيوة قريتي في الكردية الشعب حماية وقواتالمودعوم من قبل تركيا  السوري الوطني الجيشمايسمى  بين مسلحة

 الطبقة مدن في لاتجو حظر الديمقراطية سورية قوات فرضتو. مختلفة مواقع في 4إم  الطريق من أجزاء قطع تم. الشمالي  الرقة ريف في عيسى، عين بلدة شرق

أشارت و عيسى، وعين سلوك دتي بل على  وحلفاؤها التركية القوات استولت ،  األول/أكتوبر تشرين 13 يوم صباح فيو. ي غرب ال الرقة مدينة ريف في والجرنية والمنصورة

 .في فترة بعد الظهيرة بأكملها أبيض تل مدينةتقارير إلى استيالئهم على 

  من  عدد سقط ،ورد ما وبحسب. المدنيين بين وإصابات ضحايا وقوع إلى العديدة  االنفجارات توأد الماضية الثالثة األيام مدار على  القامشلي  مدينة في القصف استمر

 .المتحدة األممعمليات  مركز من  متر 700 حوالي  بعد وعلى  المتحدة لألممتابع  ضيافة دار من بالقرب القذائف

 اإلنساني التأثير
 سكانية  تحركات عن اإلبالغ تم التقرير،  هذا إعداد وقت فيو. الوضع تقلباتل ا  نظر  ،الحالية العسكرية للعملية الكامل اإلنساني  التأثير من حققالت الصعب من يزال ال

 معظم  حدثتوقد  .  أعلى   لنازحينل  الحقيقي  العدد  يكون  قد  النحو،  هذا على و.  األشخاصنزوح    عن  إضافية  تقارير  ترد  زالت  وما  ،حالة  160.000  إلى   150.000  نحوب  تقدر

 .األمان عن بحثا   مرات عدة األسر بعضكما نزحت . أبيض وتل العين رأس من النزوح عمليات

  3.396  من  أكثر  تحديد  تم  حيث -  الجماعية  مراكز اإليواء  إلى   يصلون  الناس  يزال  الو.  المحلي   المجتمع  مع  أو  األصدقاء  أو  األقارباإلقامة مع    إلى   النازحين  معظم  لجأ  لقد

 يسعى. أسرة 70 حوالي  تستضيف ةبدعمال بلدة في إيواءمراكز  ثالثة تحديد تمو. والرقة تمرال وتل الحسكة أنحاء جميع في جماعي ركز إيواءم 33 في اآلن حتى شخصا  

 إلى  الوافدين تسجيل يتمو. ةتقلبم األرقام ال تزال النحو، هذا على و. مراكز اإليواء إلى  وصولهم من أيام بضعة بعد بديلة إقامة أماكن إلى  االنتقال إلى  النازحين معظم

 تامساعدال زيادة على الفاعلة  اإلنسانية الجهات تعملو. المساعدة لتلقي المراكزهذه  تدير التي المحلية الحكومية غير المنظمات بواسطة الجماعيةاإليواء  مراكز

 .حديثا   ينوافدال واحتياجات مواقع تقييم اإلنساني  المجال في الشركاء يواصلو. الشرب ومياه الغذائية غير والمواد والغذاء الحماية خدمات ذلك في بما ،هاالتي تقدم

 ومبروكة   عيسى عين  مخيمي في  الوضع

 المخيم يستضيف. عيسى عين مخيم من بالقرب مناطق عدة استهدف مدفعي قصف حول معلومات وردت األول/أكتوبر، تشرين 13 صباح من مبكر وقت في

 معظم  يرغب  لم.  همقارم  فيقد اشتعلت    النيرانأن  و  هغادرت  المخيم  إدارة  أن  وورد.  المخيم  منقد فروا    األشخاص  من  محدد  غير  عدد  يكون  ربماو.  نازح  13.000  حوالي 

. اليوم طوال يحدث كان - المخيم إدارة عادة بها تحتفظ التي - المخيم سكان هوية بطاقات وتوزيع فرز أنيقال و ،هوية بطاقات بدون المخيم مغادرة في لنازحينا

 استمرار إلى  التقرير إعداد وقت في الواردة  المعلومات أحدث تشيرو. الرقة إلى بأمان ن قلوا المخيم في بذويهم مصحوبين غير قاصرا   27 بأن الحمايةقطاع  شركاء أفادو

 السكان  حماية  ضمان  إلى   األطراف  جميع  المتحدة  األمم  تدعو.  المخيم  من  متر  500  بعد على أيضا   و  المخيم،  من  كيلومترين  بعد  على التي تقع    الخالدية،  قرية  في  القتال

 .بأمان بالمغادرة لهم والسماح

 . األول/أكتوبر تشرين 12 مساء من متأخر وقت اعتبارا  من عيسى عين دةبل مستشفى غلقأ  

 تقريبا    السكان  جميع  نقل  تم  األول/أكتوبر،  تشرين  12  يوم  منتصف  بحلولو.  األول/أكتوبر  تشرين  11  يوم  ظهر  -  شخصا    5.033  حوالي   -  مبروكة  مخيم  سكان  إخالء  بدأ

 في المخيم من بالقرب سقطتقد  هاون قذائف إن قيل حيث ،أمنية مخاوف بسبب اإلخالء بدأ. شخص 8.600 حوالي بالفعل فيستضي والذي العريشة، مخيم إلى 

 بسبب بأمان المخيم مغادرة من واألطفال، النساء من ممعظمه أسرة، 19 تتمكن لم األول/أكتوبر، تشرين 13 وقت مبكر من يوم فيو. األول/أكتوبر تشرين 10

 األعمال وقف إلى  المتحدة األمم تدعو. ، بحسب ما وردنفسه  المخيم داخل واحدة ذيفة، وقد انفجرت ق المنطقة  الذي استهدف والقصف المستمرة العدائية األعمال

 .االختيار أو المقصد مناطق إلى  المخيم من يننازحلل اآلمن بالمرور للسماح يةعدائال

 المدنية التحتية البنية على  التأثير

 والمناطق المدينة في هايالمآثار أزمة  لتخفيف الحسكة في القديمة المياه ضخ اتمحطغيل إحدى تش إعادةاستمرت   األول/أكتوبر، تشرين 12 يوم مساء حتى

 ةالغربي  السد بحيرة مياه مصدر يغطي أن يمكنو. الحسكة مدينة في لضخها الغربية الحسكة سد بحيرة مياه معالجةاستمرت  كما. مؤقت كتدبير بها المحيطة

 المخزونات   بمراجعةقطاع المياه واإلصحاح    شركاء  يقومو  -  فقط  أيام  لبضعةحاليا     المتاحة  والمعالجة  التعقيم  مواد  كفيتكما س.  شهرين  لنحو  الحسكة  مدينة  احتياجات

  دعم  توفير المتوقع من .خزانا   12 تركيب وتم ،الحسكة مدينة وسط إلى بالشاحنات  الشرب مياه من مكعبا   مترا   695 بنقل الشركاء قاموقد . االستجابة على  والقدرة

 إلصالح  علوكمياه    محطة  إلى   للوصول  االستعداد  أهبة  على   الفنية  الفرق  كانت  األول/أكتوبر،  تشرين  13  وحتى.  غدا    محلية  صغيرة  مياه  مضخات عشر  من خالل  إضافي

 .اإلصالحات صاريح إجراء هذهت لى عسعي للحصول ال تم. شخص 400.000 من أكثر تخدم التي المنطقة، إلى  المياه إمدادات واستئناف الكهرباء خط

 خط فإن المدنيين،  على  المحتمل بالتأثير يتعلق فيما المعلومات جمع يتم بينما. األول/أكتوبر تشرين 12 في للقصف تعرض مبروكة - تشرين كهرباء خط إن يقال

 .بأكملها الحسكة لمحافظة الكهرباء اآلن يوفر مبروكة - الفرات كهرباء

 تشرين 9 منذ الوطني المستشفى إغالق تم. مستمرا   لتجولا حظر يزال وال األول/أكتوبر، تشرين 9 منذ العين رأس في والعيادات والمدارس األسواق غلقتأ   لقد

 .ةالطارئ حاالتال لعالج الحسكة مدينة أو / و تمرال تل بلدة  إلى  الطبي الطاقم نقل، وخاصة مستشفيات ثالثة جانب إلى  األول/أكتوبر،

 في نقص من يعانون الناس إن ويقال متاحين، غير المدينة في والكهرباء الماء يزال ال. األول/أكتوبر تشرين 11 منذ أبيض تل بلدة في الوطني المستشفى إغالق تم

 .جوا   الطبية واإلمدادات اللقاحات ةالصحقطاع  شركاء ونقل القامشلي  مطار فتح عيدأ   يومين، لمدة مؤقت إغالق بعدو. مغلقة المخابز تزال ال حيث ،الغذائية المواد

 .تشرين و الطبقة في الكهرمائية السدود على  يؤثر المياه تدفقات انخفاض أن إلى  تشير األول/أكتوبر تشرين 12 في وردت التي اإلضافية التقارير أن يبدو
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  .وماردين سانليورفا بلديتي في الحدود من القريبة المناطق في أيام ثالثة لمدة التعليمية األنشطة تعليق السلطات أعلنت تركيا، في

 
 االستجابة اإلنسانية والتنسيق

 في  الشركاء يواصلو. لها واالستجابة األولوية ذات االحتياجات لتحديد النازحون يهاإل يصل التي المناطق في لالحتياجات تقييمات إجراء اإلنساني  العمل فرق تواصل

 . الناشئة لالحتياجات لالستجابة بالتعبئة ويقومون إليها، الوصول يسهل التي المناطق في اإلنسانيةوالبرامج  األنشطة تنفيذ اإلنساني  المجال

 أنشطتها تعليق إلى معظمها اضطر فقد رة،ضرالمت المناطق من بالقرب رئيسية قواعد هاديل الشرقي الشمال في العاملة الحكومية غير المنظمات من العديد ألن نظرا  

 وتوزيع الصحة مثل األساسية، الخدمات توفير ذلك في بما ،عديدة مستمرة أنشطة تزالال  طبقة،الو الزور ودير الرقة مدينة مثل مناطق في. الفور على  المناطق تلك في

 الخدمات تأثر من الرغم على  المناطق، هذه فيالموجودة  المخيمات جميع فيكما تتواصل األنشطة األساسية . المياه محطات إصالحو بالشاحنات المياه ونقل الخبز

 بشكل للطوارئ واالستجابة العين(، ورأس أبيض تل في فقط للحياة المنقذة )الصحة الحدودية المناطق في محدودة أنشطةتوجد . اإلحالة قدرة وتقلص المتخصصة

ما قامت ك ،ممكنا   ذلك كان حيثما أنشطتها سورية شرق شمال في العاملة الحكومية غير المنظمات استأنفت األول/أكتوبر، تشرين 11و 10 في. الحسكة في أساسي

 نقطاع الخدمات.ا من للحد وسعهم في ما كل اإلنساني في المجال  الشركاء يبذلو. الجدد الوافدين ساعدةمب

 الالزم الدعم كل وتوفير بتسهيل المنطقة في األطراف جميع التزمتوقد . اإلنسانية االستجابة لتسهيل على األرض النظراء جميع مع العمل المتحدة األمم تواصل

 .ةوالطارئ اإلنسانية االستجابة تنفيذ لمواصلة اإلنساني  المجال في وشركائها المتحدة لألمم

 

 اإلنساني المجال في  العاملين  وأمن  سالمة

  المنطقةتلك    في  اإلنساني   المجال  في  شريكا    113  من  يقرب  مايعمل  .  الموظفين  مئات  وأمن  سالمة  إزاء  متزايد  بقلق  اإلنساني   المجال  في  وشركاؤها  المتحدة  األمم  تشعر

 124] موظفا   134 المتحدة األمم لدىيعمل . الشرقي الشمال في الحدود عبر عمليات نفذتدولية  حكومية غير منظمة 30 توجد ذلك، إلى  باإلضافةو. سورية داخل

 ذلك كان وإن سورية، شرق شمال في دوليين بموظفين تحتفظ حكومية  غير منظمة 25 أصل من 16 حاليا   يوجد. القامشلي[ في  دوليين موظفين  10و وطنيا   موظفا  

بعد اإلبالغ  و ،موظفا   384المستوى العادي البالغ  من موظفا ، 119 إلى  الدوليين للموظفين اإلجمالي  العدد ضوقد انخف. األساسيين الموظفين عدد تخفيض يصاحب

.  بعد  عن  عملياتمنظمات تنفيذ   ثماني   تواصل  الموظفين،  بإجالء  قامت  التي  التسع  الحكومية  غير  المنظمات  بين  من  أنه  بالذكر  والجدير.  سابقا    موظف  200  عن وجود

  الموظفين  عودة إلى  األول المقام في ذلك ويعزى - المقبل األسبوع مطلع بحلول تقليصه، من بدال   الموظفين، عدد زيادة على  حكومية غير منظمات ثالث ستعملو

  االستجابة نطاق   توسيع نحو التركيز تحولنظرا  ل  ،والحسكة تل التمر  نحو  الدوليين الموظفين حركة  في  زيادة هناك كانت. يناإلضافي الطبي  الدعم وموظفي األساسيين

 تل التمر في  القريبة الجماعيةاإليواء  مراكز إلى  الوصول لتمكين المثال سبيل على  الممكنة، الوصول خيارات الحكومية غير المنظمات تدرسو. الطوارئ لحاالت

 .النازحون صل إليهاي التي المواقع من لقربها ا  نظر  ،المنطقة في المحلية الحكومية غير والمنظمات المحلية السلطات مع التنسيق لزيادة وكذلك والحسكة،

  باألعمال تتأثر  م ل التي المناطق معظم في العمل اإلنساني في المجال  الشركاء يواصلو. األمنية المخاوف سببب موظفيها، حركة على  بقيودها المتحدة  األمم تحتفظ

 .المستمرة يةعدائال

 من  كل  حماية ضمان األطراف  جميع من  يتطلب  ألمر الذيا  ،إليها  المحتاجين  لألشخاص المساعدة  من  ممكن  قدر  أكبر  وتقديم  بالبقاء  اإلنسانية  الفاعلة  الجهات  تلتزمو

 . المدنيين وجميع اإلغاثة عمال

 

 على أرض الواقع. ،أو الثغرات، والمستمرة لها االستجابة المخططكافة أوجه س عكفي وقت إعداد التقرير ، أي المدخالت التي ال تالمتوفرة * مع المعلومات 

 
 

 لمزيد من المعلومات، يرجى االتصال ب: 

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

 +heddin.halldorsson@un.org ،963953300078، الناطق باسم مكتب أوتشا سورية، هدين هالدورسون

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