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 2019  برأكتو األول/  تشرين 14

 
 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
 يزال وال التقلب، شديد سورية شرق شمال في  األمني الوضع يزال ال •

 مستمرا    متعددة  مواقع  في  ريةبال  والهجمات  الجوية  الغارات  عن  اإلبالغ

 .السادس يومها العسكرية العملية دخول مع

 شرق  شمال من لقواتها المزمع االنسحاب المتحدة الواليات أعلنت •

 اإلعالن  ذلك  تبع  ،وجيزة  وبعد فترة.  األول/أكتوبر  تشرين  13  في  سورية

 .سوريةال حكومةالو الكردية الذاتية اإلدارة بين اتفاق عن

 غير المنظمات موظفو ينتقلس ،المتغيرة األمنية لحالةل نظرا   •

 المنطقةهذه    في  الحدود  عبر  يعملون  الذين  الدوليون  الدولية  الحكومية

 .إلى مواقع أخرى

 بدء  بعد  نزحوا قدعلى األقل  شخص 160.000 أنتشير التقارير إلى  •

 من  اآلالفنزوح  عن مؤكدة غير تقارير وتوجد. العسكرية العمليات

 .المناطق من العديد في مختلفة اتقو وغلت استمرار راءج الناس

 عيسى عين مخيم سكانجسيمة بشأن  مخاوف هناك تزال ال •

 من  بالقرب والقصف األعمال العدائية ستمرارال نظرا  للنازحين 

. مختلفة قوى ثالث بين طرق مفترق على  اآلن المخيم يقع. المخيم

 تم الذي للنازحين، مبروكة مخيم فيتقريبا   ةأسر  15هناك  تزال الو

 لحماية  الدعوة المتحدة األمم تواصلو. األمن انعدام بسبب إجالؤه

 .مساعدةلتقديم ال إليهم لوصولبهدف ا الفاعلة اإلنسانية وللجهات ينمتبقالشخاص ألل عوائق دون مناآلالعبور  وضمان يننازحال مخيمات جميع

مياه  محطة إلى الحسكة في  والماء لكهرباءمديريتي ا من وأعضاء السوري العربي  األحمر منظمة الهالل من مؤلفة فنية بعثة وصلت األول/أكتوبر، تشرين 14 في •

 لضمان  العودة  إلى الفريق    سيحتاجوجد الفريق حلوال  مؤقتة، ولكنه حدد أضرارا  أخرى لحقت بالشبكة و.  شخص  400.000  لحوالي  المياهئناف إمدادات  الست  علوك

 .علوكمياه  محطة تشغيل

 المخيمات أكثر وفي األمن( انعدام  بسبب مبروكة )باستثناء  القائمة النازحين مخيمات في للحياة المنقذة  المساعدة تقديم اإلنساني في المجال  الشركاء يواصل •

 .والرقة تل التمرو الحسكة في إنشاؤها تم التي الجديدة الجماعية مراكز اإليواء في النازحين لمساعدة الجهود بذلت   كما. ولهوال العريشة مثل ،بالسكان اكتظاظا  

 .مفتوحا   اإلنسانية بالسلع اإلمداد خط إلبقاء مختلفة خيارات وشركاؤها المتحدة األمم تستكشف ،4 إم السريع الطريق من أجزاء قطعنظرا  ل •

 تعرضوا  قد  المستمرة  العدائية  األعمال  من  المتضررين  من  العديد  ألن  سورية  شرق  شمال  في  اإلنساني   الوضع  إزاء  بالقلق  يشعرون  وشركاؤها  المتحدة  األمم  تزال  ال •

 .المتكرر نزوحوال الصراع من سنوات تسعمن  ما يقرب راءج هائلة وعقلية جسدية لضغوط بالفعل

 لوضعا عن ةعام لمحة

 شمال  في  العسكرية  العملية  دخول  مع  ،متعددة مواقع  في  البرية  والتوغالت  الثقيلة  لمدفعيةلقصف باوا  الجوية  الغارات  استمرت  األول/أكتوبر،  تشرين  14  حتى تاريخ

  القتال  واستمر أبيض تل مدينة على  سيطرتقد  التركية المسلحة القوات أن أشارت التقارير الواردة إلى  األول/أكتوبر، تشرين 13 فيو. السادس يومها سورية شرق

 من  يقترب القتال  أن  إلى  األول/أكتوبر  تشرين  14  في وردت  التي  التقارير  خرآ  تشيرو.  عيسى  عين  وبلدة  الرقة  مدينة  من  كل  شرق  وشمال  شمال  العين،  رأس  مدينة  في

  اآلن  4 إم السريع الطريق من أجزاءأصبحت . المضيفة المجتمعات ومع الجماعية مراكز اإليواء في  قيموت وصلت قد نازحة أسرة 3.600 حوالي  إن  ذكر حيث ،التمر تل

 .الماضية  األيام  خالل  عنها  اإلبالغ  تم  عديدة  حوادث  بعد  األول/أكتوبر  تشرين  14  في  توقف  قد  القامشلي   مدينة في  والقصف  االنفجارات  أن  يبدوو.  التركية  السيطرة  تحت
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 وأفادت.  التطورات  لهذه  نتيجة  الرقة  ومدينة  الجنوبي عين عيسى    ريف  باتجاه  عيسى  عين  بلدة  من  نزحواقد    شخص  5.000  حوالي   أن  قيل  األول/أكتوبر،  تشرين  13  فيو

  14 في المناطق المحيطة بهاو منبج في العسكرية حركاتتال تكثيف معو. المنطقة في العدائية لألعمال تحسبا   منبج غادرتقد  العائالت من مئات عدة أن األنباء

 . المدنيين أمام مغلق الشمالي  حلب ريف إلى  المؤدي المعبر أن محلية مصادر ذكرت األول/أكتوبر، تشرين

 . الحدود عبر القصف راءج ينالمدنيفي صفوف  ووفيات إصابات عن اإلبالغ اإلعالم ووسائل التقارير تواصل الحدود، جانبي على و

 

 اإلنساني التأثير
 المتحدة  األمم تزال الو. األول/أكتوبر تشرين 14و 13 في عاوضاأل لسرعة تطور ا  نظر  ،الحالية العسكرية للعملية الكامل اإلنساني  التأثير من حققالت الصعب من يزال ال

 جسدية لضغوط بالفعل  تعرضوا قد المستمرة  العدائية األعمال من المتضررين من العديد ألن سورية  شرق  شمال في اإلنساني  الوضع إزاء بالقلق يشعرون وشركاؤها

  .المتكرر نزوحوال الصراع من سنوات تسع ما يقرب من راءج هائلة وعقلية

 قد النحو، هذا على . آخرين أشخاصنزوح  عن إضافية تقارير ترد زالت وما العملية، ءبد منذ  نزحوا قد شخص 160.000 بنحو يقدر ما كان التقرير، هذا إعداد وقت فيو

 إلى  وصولهم من قليلة أيام بعد بديلة إقامة خيارات عن يبحثون األشخاص معظم أن حظول حيث متغيرة حركاتتال لال تزا أيضا ،و. أعلى  للنازحين الفعلي  العدد يكون

  .أبيض وتل العين رأس من النزوح عمليات معظم حدثت اآلن، حتى. مرات عدة نتقلونيفإنهم  وبالتالي  ،مراكز اإليواء

قدرة و ،العدائية األعمال ستمرارال نظرا   آمن وغير خطيرا   الوضع ي عد المنطقة،تلك  في بقوا الذين التركية السورية الحدود طول على المناطق الموجودة  لسكان بالنسبة

  .محدودة االستجابة على  اإلنساني  في العمل شركاءال

 

 المدنيين حماية على  التأثير

  مخيم  في الباقين  السكان بشأن فورية مخاوف توجد. النزوح وتزايد عاوضاأل تطور إلى  بالنظر بالغ  قلق مصدر  المدنيين والسكان نازحينبالنسبة لل  الحماية وضع يزال ال

 توفير  مع  آمنة،  أماكن  إلى   طوعية  وبصورة  بأمان  باالنتقال  لهم  حاالسموكذلك    ،أمر حتمي  العدائية  األعمال  وآثار  المباشرة  الهجمات  من  المدنيينإن حماية  .  عيسى  عين

 للجهات اآلمن لوصولكما يلزم توفير إمكانية ا .مسلحة فصائل أو مسلحة بقوات ارتباطهم المزعوم أو السابق في  كانوا الذين أولئك فيهم بمن لألطفال، خاصة حماية

 .هذه المناطقفي  المساعدة لتقديم الفاعلة إلنسانيةا

 

 ومبروكة   عيسى عين  مخيمي في  الوضع

  األول/أكتوبر،  تشرين 13  منذ الخدمات تعليق تم وحيث شخص، 13.000 حوالي  يستضيف الذي عيسى، عين  مخيم في  المدنيين على  جسيمة مخاوف هناك تزال ال

  أحدث  وتشير ،شديدةبسيولة  األرض على يتسم الوضع . اليوم طوال المخيم من مقربة على  والقصف األعمال العدائية ستمرارال نظرا   والخبز، المياه توفير ذلك في بما

. المخيم غادروا الذين األشخاص بعض عودةاحتمال  إلى  هذا يشير قد. األول/أكتوبر تشرين 14 إلى 13 من الفترة في المخيم من و إلى  السكان تحركات إلى  التقارير

 األمم دعت. متوترا  له  المجاورة المنطقة وفي المخيم  في الوضع يزال ال و. األول/أكتوبر تشرين 13 في المخيم اوغادر قد المخيموأمن  إدارة أن إلى  الواردة التقارير تشيرو

 التي المناطق من غيرها أو الرقة مدينة إلى  المغادرة في  الراغبينو المخيم في المقيمين ألولئك عوائق دون مناآل مرورال ضمان جانب إلى  المخيم، حماية إلى  المتحدة

 .يختارونها

 مرورال  وضمان  المخيم  لحماية  دعوتها  المتحدة  األمم  تواصلو.  مقيمة به  أسرة  15  حوالي   هناك  تزال  ال  للنازحين،  مبروكة  مخيم  إخالء  حول  السابقة  التقارير  إلى   باإلضافةو

 .للنازحين العريشة مخيم إلى  آمنة مواصالت دون بقوا بداخله الذين ألولئك عوائق دون مناآل

 

 علوك  مياه محطة بعثة إلى

 فرق تمكنتو. المنطقة في شخص 400.000 من أكثر المحطة خدمت. عاجلة إصالحات إلجراء علوكمياه  محطة إلى  فنية بعثة وصلت األول/أكتوبر، تشرين 14 في

 الموقع إلى  الوصول من - السوري العربي  األحمر الهاللمنظمة  برفقة  - الحسكة محافظة في للكهرباء العامة  والشركة المحلية  المياه لمؤسسة التابعة  الفني اإلصالح

 آخر موقع في الشتباكاتل نتيجة أخرى مرة تضررقد  الخط أن ورد ،كهرباءال خط اط فينق عدة إصالح اكتمال وبعد. علوك في المياه ضخ محطة في اإلصالح أعمال وبدء

 ظلت المساء، في الحسكة إلى  الفرق عادت بينماو. حلول الليل بسبب ذلك من يتمكنوا لم لكنهم الجديد الموقع إلى  الوصول الفرق حاولت. العين رأس من بالقرب

 ويجري. المتحدة األمم ةط اوسب تم التوصل إليه  اتفاق خالل من المنطقة في لفاعلةا األطراف جميع قبل  من  البعثة وصول تسهيل تم. الخدمةنطاق  خارج المحطة

 . متابعةالتخطيط إلرسال بعثة  اآلن
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 اإلنساني  المجال في  لعاملين ا وأمن والسالمة والتنسيق اإلنسانية االستجابة

 االستجابة تكييف بهدف ،ذات األولوية اتثغر وال االحتياجات لتحديد النازحون يهاإل يصل التي المناطق في لالحتياجات تقييمات إجراء اإلنساني العمل فرق تواصل

 جميع لتلبية االستجابة كفاية عدم على  دالئل توجد حيث كثير،أكثر من ذلك ب إلى  حاجة توجد ذلك، ومع. الوضع تطور مع المقدمة الحماية وخدمات اإلنسانية

 .ألنشطةل  تعليق  من  ذلك  تال  وما  الماضية  الثالثة  األيام  خالل  الحدود  عبر  الحكومية  غير  المنظمات  في  الدوليين  الموظفين  إجالء  إلى   باإلضافة  الجديدة،  الناشئة  االحتياجات

 تشرين 14 من اعتبارا  و. النظر قيد كانت عملية في العمليات، وتعليق سحب إلى  الحكومية غير المنظمات موظفي من أكبر عدد اضطر التطورات، آخر بسببو

 المتحدة األمم تزال ال ذلك، ضوء فيو. العراق في ودهوك أربيل إلى  أساسي بشكل الحدود عبر الحكومية غير المنظمات في الدوليون الموظفون ينتقل األول/أكتوبر،

 المتحدة األمم واصلت التحديد، وجه على  القامشلي  في. مئات بعدة ، الذين يقدر عددهمالسوريين موظفيهم جميع وأمن سالمة إزاء لغبا قلقعرون بشي وشركاؤها

 .موظفيها حركة على  المفروضة القيودتطبيق 

  التأكيد   المتحدة  األمم  وتواصل.  الخدمات  انقطاع  من  بهدف الحد  ،إليها  المحتاجين  لألشخاص  -  اإلمكان  قدر  -  قديم المساعدةوت  بالبقاء  اإلنسانية  الفاعلة  الجهات  تلتزمو

  .سواء حد على  المدنيينجميع و اإلغاثة عمال حماية ضمان األطراف جميع من يتطلب هذا أن على 

 

 

 

  ب: االتصال يرجى المعلومات، من لمزيد

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

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