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  سورية شرق شمال في العسكرية لعمليةل إلنسانيا تأثيرال

 2019 برأكتو األول/ تشرين 15

 
 سعىت بينماو . بالتغير الدائم يتسمالعام  الوضع إن. ةسوري في اإلنسانية الشؤون تنسيق مكتب إلى إبالغها أو / و ظهورها فور التطورات عكست مختلفة مصادر خالل نم قريرالت هذا تجميع تم *

 .إضافية معلومات توفرت كلما للتعديل و التجديد عرضة تبقى فإنها ،ينالمدني ضحاياوال النازحين بأعداد يتعلق فيما وخاصة ،اإلمكان قدر شاملة تكون أن إلى قريرالت هذا في الواردة المعلومات

 األحداث مأه
 العملية دخول مع ،للغاية ا  تقلبم سورية شرق شمال في األمني الوضع يزال ال 

 قد ةالحاد العدائية العمواأل الجوية الغارات أن وديب. السابع يومها العسكرية

 االشتباكات استمرتو األول/أكتوبر تشرين 15 في طفيف بشكل تراجعت

 .العين رأس في

 تشرين 15 في جديدة وغالتت أي عن اإلبالغ عدم من الرغم على 

 اإلنسانية المساعدات إيصال إمكانيةب الخاص المشهد تغير فقد األول/أكتوبر،

 القوات أحرزت حيث ،الماضية القليلة األيام في سريع بشكل المنطقة في

 السورية الحكومة قوات تصلاوو كبيرة إقليمية انتصارات التركية المسلحة

 إلى ووصلت ة،رداوال األنباء حسب المحافظات، مختلف في جنودها نشر

 المسلحة القوات أن إلى التقارير تشيرو. يةالعراق الحدود لىع اليعربية معبر

 يبدو لكن مختلفة، مواقع في بعضها من مقربة على كانت والسورية التركية

 .اآلن حتى االشتباكات تجنبت هاأن

 تشرين 9 في األزمة بداية منذ شخص 160،000 حونب يقدر ما نزح 

 العديد نزحو. القتالية واألعمال العسكري وغلالت من هربا   األول/أكتوبر،

 1.000 حوالي أن األنباء أفادت وقد. أخرى إلى منطقة من مرات عدة منهم

 .العراق إلى فروا قد شخص

 من العديد اآلن ستضيفت يتال ،التمر تل باتجاه ةالعسكري القوات توغل يُعد 

 الصحة، مجال في الفاعلة للجهات وفقا  و .بالغ قلق مصدر الجدد، النازحين

 في تعمل زالت ما التي القليلة المستشفيات أحد - التمر تل مستشفى لقبتاس

 الرغم على الماضية، القليلة األيام في ينصابمال مئات - المتضررة المناطق

 .اإلمدادات في حادال نقصال من

 يقرب ما سابقال في يستضيف كان الذي المخيم، هذا ويقع. البقاء اختارت التي األسر من قليل عدد باستثناء عيسى، عين مخيم سكان إجالء اكتمل األول/أكتوبر، تشرين 15 في 

 .أخرى مناطق إلى المغادرة من آخرون تمكن بينما للنازحين، محمودليال مخيم إلى السكان معظم نقل تم. مختلفة مسلحة قوات ثالثة بين طرق مفترق على نازح، 13.000 من

 ، المساعدة لتقديم جهود اآلن تُبذلو. الماضية القليلة األيام في أمانا   أكثر مناطق إلى ومبروكة عيسى عين مخيمي في يعيشون كانوا نازح 20.000 من يقرب ما نقل تم إجماال 

 الموجودة المخيمات مختلف في نازح 100.000 من ألكثر للحياة المنقذة المساعدة تقديم اإلنسانية الفاعلة الجهات تواصل كما. محمودليالو العريشة يمخيم في الجدد للوافدين

 .الهول مخيم هافي بما المنطقة، في

 حاليا   يوجدو. والرقة التمر تلو الحسكة في جماعية إيواء راكزم إلى يصلون الذين حديثا   للنازحين للحياة المنقذة والحماية المساعدة توفير إلى اإلنساني المجال في الشركاء يبادر 

 .جماعي إيواء ركزم 30 من أكثر في نازح 5.000 من أكثر

 ويستخدمه مفتوحا   القامشلي مطار ليزا ال. معزولة سورية، شمال عبر الغرب إلى الشرق من يمتد الذي الرئيسي النقل طريق وهو ،4 إم السريع الطريق من كبيرة أجزاء تزال ال 

 حسب ،طبيعي بشكل ويعمالن حاليا   مفتوحانفيشخابور الحدوديين و اليعربية يمعبركما أن . بالصحة الصلة ذات البضائع مثل ،جوا   اإلمدادات لنقل اإلنساني المجال في الشركاء

 .الواردة التقارير

 وقدرات إضافية موارد إلى ماسة حاجةتوجد . الحالية القدرات فرض ضغوطا  هائلة علىوت كبيرة، المنطقة أنحاء جميع في االحتياجات تزال ال ة،حاليال الجهود من الرغم على 

 .كاف على نحو لالحتياجات لالستجابة تنفيذية

 عبر ،عالقين بسببهال أو العنف من الفارين األشخاص إلى مستمربشكل و عوائق ودون مانتظبا ةنسانيإمكانية إيصال المساعدات اإل توفير إلى وشركاؤها المتحدة األمم تدعو 

 .نزاعال خطوط

 تم إجالؤهم ي الذين المدنيين لحماية وكذلك ،علوك مياه محطةإلى  إصالح طاقم انتقالب للسماح األرض على األخرى واألطراف التركية السلطات بالتواصل مع المتحدة األمم قومت

 .ومبروكة عيسى عين مخيمي نم

 اإلنساني لوضعا عن ةعام لمحة
 

 جميع في السورية الحكومة وقوات التركية القوات أحرزته الذي التقدم إن. المدنيين على رؤثتو ةتمرمس ،السابع يومها، التي دخلت سورية شرق شمال في العسكرية العمليات ال تزال

. محتمل تصاعد من مخاوف أثار مما ،مدنيينال يهاإل نزح أماكن مقربة من ىعل المناطق، بعض وفي البعض، بعضهم من للغاية قريبين جعلهمي الماضيةالقليلة  األيام في المنطقة أنحاء

 .اآلن حتى كبير حد إلى االشتباكات تجنب تموقد 

 شمال باتجاه التوغل أثناء أبيض، تل منطقة داخل رئيسي وبشكل الحدود، جنوب يلومترا  ك 30 بعد على ا  كبير ا  تقدم واحقق وحلفائها التركية المسلحة القوات إن قيل الماضية، األيام في

 عيسى، عين ةالمناطق المحيطة ببلدو الطبقة،و التمر تلو القامشليو الحسكة إلى السورية الحكومة قوات إرسالمزاعم إلى  تأشار نفسه، الوقت فيو. حلب محافظة في منبج،

سورية  وقوات الحكومية غير المسلحة فصائلال بين االشتباكات استمرت األول/أكتوبر، تشرين 15 يوم من مبكر وقت فيو. منبج منطقة داخل قرى عدة في تواجدها توسيعو

 .الحسكة محافظةب العين رأس مدينة في الديمقراطية
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 عن المناطق مختلف في المستشفيات فقد أبلغت األولى، باأليام مقارنة األخيرين اليومين في يرا  ثك انخفضقد  التركية الجوية الغاراتعدد  بأن تفيد تقاريرورود  من الرغم علىو

 الثاني الجوي النقل العالمية الصحة منظمة أكملت. ستلزمات الطبيةالم وتوافر المحدودة تهااألمر الذي فرض ضغوطا  على قدرا العدائية، ألعمالا راءج ينصابمال من العديد بالتقاس

 .المنطقة في الصحية والمراكز المستشفيات لىع هاتوزيعبهجف  الطبية وازملل

 .القصف راءج المدنيين بين إصابات وقوع عنفي وسائل اإلعالم على جانبي الحدود الواردة  نباءتشير األ

 

 األول/أكتوبر تشرين 15 حتى حلب، محافظةب منبج في التطورات خرأ

 يتجولون أنهم التقاريروتفيد  حلب، محافظة في منبج منطقة على االستيالء بهدف منبج" "معركة بدء عن السوري الوطني والجيش التركي الجيش أعلن األول/أكتوبر، تشرين 14 في

 لكنو الشرقي، الشمالي حلب ريف في العرب عين منطقة تدخل السورية الحكومة قوات أن إلى التقارير أشارت اليوم، نفس فيو. منبج ريف في زوري(األ - شلييال) قرى عدة في

 ،متوترا   يزال ال حلب، محافظةب العرب وعين منبج من كل في الوضع فإن النحو، هذا علىو. توقفت قد العمليات أن يبدو نلك، مدينةفي ال المحلية االتصال جهات من تأكيد أي يرد لم

 .النازحين حركت عن اإلبالغ أو السيطرة في كبير غيرت حدوث وند ولكن

 

 اإلنساني التأثير
 . مستمرا   الحالية العسكرية للعملية اإلنساني للتأثير الكامل النطاق تقييم يزال ال التطور، السريع الوضع إلى بالنظر

اقتراب  ستمرارونظرا  ال. والرقة التمر تلو الحسكة باتجاه األول/أكتوبر تشرين 9 في العسكرية العملية بدء منذ طفل، 70،000 بينهم من شخص، 160،000 بنحو يقدر ما نزح لقد

 إقامة أماكن سراأل تختار حيث ،تتسم بالسيولة السكان حركاتت لوال تزا. إضافية نزوح عمليات اإلنسانية الفاعلة الجهات تتوقع العين، رأس ومدينة التمر تل من العسكرية العمليات

 وتل العين رأسأعداد النازحين من  هي اآلن حتىين المسجلة زحاالن عدادأ كبرأوتُعد . مرات عدة تنتقلفإنها  وبالتالي المخيمات، أو الجماعية اإليواء مراكز في البقاء من بدال   بديلة

 . أبيض

من  اإلنسانية المساعدة إلى بحاجة مليون 1.8 كان ،البالد شرق شمال في ورجل طفلامرأة و ماليين 3 بين من. سورية شرق شمال في بالفعل خطيرا   إنسانيا   وضعا   اقميف القتالإن 

 على ينمتبقال السكان يواجه. بالفعل نازحين سورية شرق شمال في يعيشون شخص 710،000 من يقرب ماوكان . للمساعدة ماسة حاجة في 900.000 من أكثر ن فيهمبم ،قبل

 المساعداتتقديم  لتيسير السعي وشركاؤها المتحدة األمم تواصلو. محدودة الحتياجاتهم االستجابة على اإلنساني المجتمع ، لكن قدراتعنيفة  عدائيةأعماال   التركية السورية الحدود

 .المساعدات هذه بدونعلى قيد الحياة  البقاء يمكنهم وال رسمية غير اكن إيواءمأو للنازحين مخيمات عدة في يزالون ال شخص 100.000 من ألكثر اإلنسانية

 

 النازحين مخيمات في الوضع

 بالقرب مختلفة قوى ثالث تجمعت حيث الخطورة، شديدة ظروف تحت عيسى عين مخيم في نازح 2.500 حوبن رديق ما ىبقت ،أكتوبراألول/ تشرين 15 يوم من األولى الساعات في

محافظة  غرب جنوبا  متر كيلو 90 حوالي بعد على المحمودلي، مخيم إلى النازحين معظم نقلب اإلنسانية الفاعلة الجهات امتق األول/أكتوبر، تشرين 15 يوم مساء حتىو. المخيم من

 مساء المخيم في نار إطالق حادث أسفرو. المحمودلي إلى طريقها في ةأسر 35 كانت بينما المخيم، في أسرة 12 تظل األول/أكتوبر، تشرين 15 يوممن  خرقت متأو وحتى. الرقة

 .شخصين وإصابةصغيرة  فتاة مقتل عن األول/أكتوبر تشرين 14 يوم

 وفي. سراأل هذه الءجإل الحلول بعض اإلنسانيفي المجال  الشركاء يستكشف. المغادرة تحاول وهي للنازحين مبروكة مخيم في أسر خمس بقيت األول/أكتوبر، تشرين 14 وحتى

 بينما عية،اجم خيام فيتقيم  نقلها تم أخرى أسرة 100 زالت وما. أمنية مخاوف بسبب العريشة مخيم إلى ونقلهم شخص 5.000 حوالي إجالء تم األول/أكتوبر، تشرين 12و 11

 .األخيرة التدفقات بسبب مكتظ المخيم لكن ،ريشةالع فيمتواجدون  نوالرئيسي الخدمات وومقدم المخيم إدارة لوال تزا. هموصولفور  غذائية غير ومواد خيامعلى  الوافدين بقية لحص

عدد موظفي  انخفاض من الرغم على المقبل، الشتاء موسممستلزمات  توزيع ذلك في بما الرئيسية، الخدمات استمرار مع مستقرا ، والروج ولهال مخيمي في اإلنساني الوضع يزال ال

شخص من سكان المخيم  68.500 لحواليالمقدمة  والحماية خدماتتُعد الو ،المخيم في الصحية والنظافة الصحي والصرف والمياه الصحة خدمات ال تزال صيانة. المنظمات اإلنسانية

 .رئيسيةال اتولويإحدى األ

 

 علوك مياه محطة

 منو. المياه شبكة إنشاء إلعادة المبذولة والجهود اإلصالحات لمواصلة خطة وضع تم األول/أكتوبر، تشرين 14 في جريتأُ  التي ،علوك مياه محطة إلصالح فنية ةبعث أول أعقاب في

 إلى والوصول القتال بوقف للسماح النزاع أطرافو المتحدة األممبين  مفاوضات في أعقاب اإلصالحات هذه حدثت. المقبلة األيام في علوك مياه محطة إلى ثانية ةبعثإرسال  المقرر

 مبروكة مخيمي وإخالء علوك مياه محطة إصالح لفريق ذلك في بما اإلنساني، فضاءال وتسهيل المعلومات نقلل التركية الحكومة مع نخراطاال المتحدة األمم تواصل. المناطق هذه

 قلق مصدر زالي ال بها المحيطة والمناطق الحسكة مدينة في شخص 400.000 من ألكثربالنسبة  المياه وضع فإن المياه، بتوفير تعلقت مؤقتة حلول ترتيب تم حين في. عيسى عينو

 .بالغ

 

 ويالشت زراعةال لموسم العاجلة االحتياجات

 من ٪90 من أكثر عادة وفرت التي ،الرئيسية الحبوب إنتاج منطقة داخلو واحد شتويزراعة  موسم بداية في ، والتي تفجرتسورية شرق شمال في الحالية العسكرية العمليات عدتُ 

 العسكرية لعملياتا راءج الزراعية المجتمعات نزوح بسبب القادم الزراعة لموسم تعطيل أي إن. الغذائي األمن مجال في الفاعلة للجهات بالغ قلق مصدر للحبوب، الوطني اإلنتاج

 الفرص افةكيجب استغالل . المحلية االحتياجات لتلبية الحبوب من طن مليون 1.7 البالغ الحالي العجز بسبب بالفعل ةهش يوه ا،بأسره سورية فيسوءا   الغذائي األمن حالة سيزيد

 المناطق في الرئيسي األساسي لوالمحص زراعة زيادةبهدف  القمح لبذورالمسبق  خزينوالتالكافي  االستعداد عدمإن . المحلية والمتطلبات مخزونال بين الفجوة توسيع لتجنب المتاحة

 الحصول إلى الغذائي األمن قطاع يسعى. الزمن من طويلة لفترةو بعيدال المدى على كلفة أكثرمعالجة آثاره  كونستو السكان على سيؤثر ناسب،تم على نحو النازحين تستضيف التي

 .العسكرية الجبهة طول على ةيزراع لمناطق المحتملة الخسارة لتعويض ، وذلكالفور على المنطقة في بذورتخزين الل مالي دعم على
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 والتنسيق اإلنسانية االستجابة

 من الحقة ومجموعات إضافي، نزوح إلى يؤديوالذي س المقبلة، الفترة في المدنيين السكان علىللصراع المستمر  الخطير التأثيرإزاء  هائوشركا المتحدة األممالقلق يساور  زالي ال

 .بالفعل القائمة االحتياجات من يزيدس مما السكان، تحركات

 لنازحينحتياجات اال االستجابة توسيع نطاق مع ،القائمة النازحين ومستوطنات ومواقع مخيمات في الرئيسية المساعدة جهود على الحفاظ على حاليا   اإلنساني المجال في الشركاء يركز

 التي تلك وخاصة المخيمات، جميع في عاوضاأل تطور لكيفية الدقيق مواصلة الرصد ذلك ويشمل. المنطقة لسكان المياه وإمدادات الصحة مثل ،الحيوية الخدمات توفير وضمان حديثا  

 .الجارية العسكرية العمليات منعلى مقربة  موجودة زالت ال

 .وشركائها المتحدة لألمم القصوى األولويةهي  ،للمساعدة المحتاجين إلى اآلمن الوصول إلى باإلضافة ،أمنا   أكثر مناطق في مأوى إيجاد إلى يسعون الذين ألشخاصا تنقل حرية لال تزا

 المقدمة الحماية وخدمات اإلنسانية االستجابة تكييف أجل من األولوية، ذات والثغرات االحتياجات تحديد النازحين ومستوطنات ومخيمات مواقع في االحتياجات تقييم عمليات واصلت

 .حديثا   الناشئة االحتياجات جميع لتلبية أكبر استجابة إلى الحاجة إلى األولية النتائج تشيرو. الوضع تطور حسب

إمكانية  على وكذلكللمساعدة،  المحتاجيناألشخاص  على المحتمل وتأثيرها القريب لمستقبلل المختلفة السيناريوهات تحليل على الحالي الوقت في اإلنسانية الفاعلة الجهات تعمل

 جديدة طرق وإيجاد لتنويع المبذولة الجهود ذلك في بما المنطقة، في الجهود توسيع نطاقل الالزمة والموارد االستجابة لقدرات إضافي تقييمحاليا   ىجرويُ . اإلنسانية المساعدات لإيصا

 .المنطقة إلىوإرسالها  السلع عدادإل

 تواصلو. المساعدة تقديم في انقطاع أو تأخير أيحد من الوفي الوقت نفسه،  ،إليها المحتاجين لألشخاص الحيوية اإلنسانية المساعدة وتقديم بالبقاء اإلنسانية الفاعلة الجهات تلتزم

 .اإلغاثة عمال فيهم بمن المدنيين، جميع حماية ضمان األطراف كافة على يجب أنه على التأكيد المتحدة األمم

 

 قطاعاتال استجابة
 االستجابة أوجه كافة بالضرورة تعكس وال محدودة معلومات هي التقرير إعداد وقت في توفرةالم المعلومات فان سورية شرق شمال في اإلنسانية المستجدات لطبيعة نظرا 

 .الواقع أرض على ،الثغراتو االحتياجات كافة أو ،والمستمرة لها المخطط

 

 الحماية

 :الثغراتو االحتياجات

 زالت ال نهاتي أفادت التقارير أالأسرة  12 بشأن فورية مخاوف توجد. النزوحموجات  وتزايد عاوضاأل لتطور ا  نظر بالغ قلق مصدر المدنيين والسكان النازحين حماية وضع يزال ال

 خاصة حماية توفير مع آمنة، أماكن إلىي وطوع منعلى نحو آ باالنتقال لهم والسماح العدائية، األعمال وآثار المباشرة الهجمات من المدنيين حماية يجب. عيسى عين مخيم في ةقياب

 .مسلحةفصائل  أو مسلحة بقوات صلةعلى  همأن المزعوم أو السابق، في كانوا الذين أولئك فيهم بمن لألطفال،

 

 خطيرة بأمراض مصابان وشخصان حامل امرأة من بينهم العريشة، إلى لإلجالء ماسة حاجةب مبروكة مخيم في أسر 10 حوالي بقاء إلى التقارير تشير. 

 تتفاقمو. الجدد لوافدينل مخصصة أنها على اإلنسانية المساعدات إلى يُنظر حيث مبروكة، من حديثا   نقلهم تم الذين والنازحين الباقين السكان بين التوترات تزداد العريشة، مخيم في 

 .الخدمات توفيرالضغوط على القدرة على و االكتظاظ بسبب الحماية مشكالت

 مستنداتهم وإعادة الطوعية لمغادرةل المخيم إدارةمن  إذنأسرة الحصول على  63 نتظرت المحمودلي، مخيم في. 

 السن كبار من 87و خطر،لل معرضة امرأة 32 تحديد تم اآلن، حتى. رقةالو (8) التمر تلو (20) الحسكة في جماعي ركز إيواءم 28 في لحمايةا تقييم عملياتحاليا   تجري 

 تزال )ال للخطر معرضين طفال   115و ،بذويه مصحوب غير واحد وطفل خطيرة، صحية حاالت من يعانون شخصا   27و اإلعاقة، ذوي من شخصا   17و الدعم، إلى المحتاجين

 .جارية( الفردية والمتابعة اإلحاالت

 الحسكة بلدة في أسرة 5.000 من أكثرمن بينهم  احتياجاتهم، تقييم ويجري المضيفة المجتمعات معا  عديدة استقرت  أسر تشير التقارير الواردة إلى أن. 

 واالجتماعي النفسي الدعم خدمات إلى يحتاجون طفال   304، من بينهم ومسجد مدارس أربع في ا  شخص 539 / أسرة 111 تحديد تم حيث بدا،عم في للحماية سريع تقييم إجراء تم .

 .عفرين من نزحت أن سبق أسرة، 84 ل ثانوي نزوح حدث

 :االستجابة

 شخص 100.000 من أكثر إلى الحالي الوقت في الحماية المساعدات الخاص بمجال تصل. 

 الحمايةقطاع  شركاء يقومو. ضبيأ وتل عيسى وعين العين رأس من أجزاء في ستجابةاال وأ التقييمإجراء  الحمايةقطاع  شركاء يستطيع ال ، المستمرة العدائية األعمال بسبب 

 التمر تل مناطق في حديثا   النازحين للسكان الحماية احتياجات لتلبية ومواردهم برامجهممسار  بتحويل عيسى وعين أبيض وتل العين رأس يف نيمتواجدذين كانوا في السابق ال

 .والرقة والحسكة

 والدعم ة،وعيتال ذلك في بما عريشة،الو ليوالمحمود الهول مخيمات في المنتظمة الحماية أنشطة تنفيذ الحمايةقطاع  شركاء يواصل الموظفين، عدد انخفاض من الرغم على 

 .ذلك إلى وما الحاالت وإدارة ،االجتماعيعلى النوع  القائم العنفمكافحة  ودعم ،الطفل وحماية ،االجتماعي النفسي

 األصلية مناطقهم إلى المخيم مغادرة من وتمكنت مصادرةال اتهاهوي وثائق عيسى عين من توصل ةنازح أسرة 54 تلقت محمودلي،ال مخيم وإدارة المحلية السلطات مع الدعوة بعد 

 .الرقة في

 تابع رعاية مركز إلى اآلن( فهمييستضالذي ) مؤقتال يواءاإل مركز من عيسى، عين مخيم من مؤخرا   إجالؤهم تم طفال   27ل مؤقتةال رعايةال ترتيباتإجراء ب تستمر الصعوبة 

 .اءالشرك ألحد

 من المدنيةاألحوال  وثائق دةإعا وضمان ،األلغام بمخاطر والتوعية ،سراأل لافصان ومنع ،المغادرة قبل السالمة رسائل إلرسال األرض على بالتنسيق الحمايةقطاع  شركاء يقوم 

 .العريشة مخيم من الزور دير إلى لعودةت رغبتها في اسجل ةأسر 70 إلى المخيم إدارة

 لنازحينا مواقع جميع في المتنقلة أو الثابتة المجتمعية المراكز دعم الحماية قطاع شركاء يواصل ،الحالي والوضع االستجابة قدرات على المفروضة ضغوطال من الرغم على 

 ،االجتماعي النوع على القائم العنف مجال في دعموال ،الطفل حمايةو ،االجتماعيو النفسي والدعم ةوعيتال المقدم الدعم ويشمل. النازحين تستقبل التي المضيفة المجتمعات فيو

 . الفتيات / والنساء لألطفال متخصصة خدمات تقديم يتم كما القانونية؛ والمساعدة الخاصة، االحتياجات ذوي األشخاص ومساعدة الرسمي، غير والتعليم الحاالت، وإدارة
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 متطوعيو االجتماعي( النوع على القائم والعنف الطفل )حماية متنقلة فرق خالل من المتضررين األشخاص مع منتظمة مشاورات الحماية شركاء يجري ذلك، إلى باإلضافةو 

 الحاالت وإدارة الخاصة االحتياجات ذوي األشخاص وتحديد السريعة االحتياجات تقييمات وإجراء النازحين استضافة مناطق في الحمايةب المتعلقة حتياجاتاال لفهم التواصل

 .واإلحاالت

 موظفين نشر تم. العامرية منطقة في متنقل فريق خالل من االجتماعي النوع على القائم العنف خدمات بتوفير حاليا   االجتماعي النوع على القائم عنفالطاع ق شركاء يقوم 

  .متنقلة فرق خالل من الواقع أرض على االحتياجات حسب الخدمات لتقديم التمر تلو الحسكة مدينة في االجتماعي النوع على قائمال لعنففي ا متخصصين

 القامشلي إلى صحي منديل 55.000و حمايةلوازم  مجموعة 30.330 حوالي تسليماآلن  يتم. 

 للنساء اآلمنة المساحات خالل من ا  مستفيد 1.224 على ا  صحي منديال   516و حمايةلوازم  مجموعة 560 بتوزيع االجتماعي النوع على القائملعنف قطاع ا شركاء قام اآلن، حتى 

 والفتيات والنساء ضعفا   األكثر السكان علىالصحية  النظافة / ةنظافة النسائيال اتستلزمم توزيعل المبذولة الجهود على النوع االجتماعي القائم العنف صدر فرق كثفتو والفتيات،

  .المتضررات

 وعيادة المتنقلة الفرق خالل من اإلنجابية الصحة خدمات مع المدمجة االجتماعي النوع على القائم لعنفا خدمات تقديم االجتماعي النوع على القائم عنفلا قطاع شركاء يواصل 

 .واإلنجابية الجنسية الصحة

  الخدمة مقدمي إلى األشخاص بإحالة الحاالت مديرو يقومو. النازحة سراأل الستقبال المدني، الرقة مجلس يرافقه الرقة، مدينة مداخل عند متنقل طفل حماية فريق تعبئةتمت 

 حماية الطفل برامج ضمن إلى الدعم النفسي واالجتماعي ينمحتاجال األطفال المتنقل الفريقاستهدف  ،اليوم هذا ظهر بعدو. اآلن حتى أسرة 3.000 الفريق استقبل وقد. المناسبين

 صحةبال توعية وجلسات ،أولية إسعافات جلساتفي صورة  أبيض وتل العرب عين من زحينللنا مساعدةال آخرحماية طفل متنقل  فريق مدقو. والقحطانية األسدية قريتي داخل

 ذويهم عن والمنفصلين المصحوبين غير األطفال على للتعرف الرقة منمختلفة  مناطق في ميدانيا   مسحا   الفريق أجرىكما . لألطفال األلغام مخاطرب ةعيوت وجلسات ،والنظافة

 .أقاربهم إلى الوصول في ةساعدالم الرقة مدخل عند المتنقلة الفرق استقبلتها التي النازحة سراألوقد تلقت . األسر شمل مبهدف ل

 النفسي الدعم اتجلس تقديم أنزور( جواد - )المشلب الرقة في الثابتة الصحية الرعاية مراكز تواصلو. المستشفيات إلى المصابين نقل في سراأل المتنقلة الفرق ساعدت 

 .لألطفال واالجتماعي

 الحاالت إدارة خالل من المساعدة من مزيدال تقديمل األطفال وتوثيق رصد الطفل حماية قطاع شركاء يواصل. 

 والمتابعة الخدمات تقديم أثناء المرافق جميع في االجتماعي النوع على القائم العنف مراعاة تعميم االجتماعي النوع على القائم عنفال قطاع شركاء يتولى. 

 مستمرا   الحماية رصد يزال ال.  

 

 العيش وسبل الغذائي األمن 

 :الثغراتو االحتياجات

 الرقة محافظةب الرقة مدينةو عيسى وعين حلب، محافظةب عربال وعين منبج منطقتي في لألكل جاهزة غذائية حصص إلى حتياجاتاال. 

 الحصص الغذائية  إلى ةحينيطو مخيميحتاج و العامة، الغذائية حصصالو لتوزيع الحصص الغذائية الجاهزة لألكل عيسى وعين مبروكة مخيمي إلى الوصول على القدرة عدم

 .العامةحصص الغذائية الو الجاهزة لألكل

 المخيمات جميع في يانضرور التدفئة ووقود الطهي غاز يعد. 

 :االستجابة

 من يقرب ماهم فين بم ،األول/أكتوبر تشرين 15 نهاية حتى والرقة الحسكة محافظتي أنحاء جميع في شخص 108.300 من أكثر إلىاألغذية العالمي  برنامج استجابة وصلت 

 شخص 73.000 عن فضال   ،ةالمضيف والمجتمعات الجماعية اإليواء مراكز في معظمهميقيم و الطارئة، الغذائية المساعدات خالل من ،الحسكة محافظة في شخص 354.00

 .التقرير هذا كتابة وقت فيمستمرة  التوزيعاتكانت . الرقة محافظة في

 مراكز مستوى على العريشةمخيم و العين ورأس ةوالمالكي حميس وتل مشليلقاوا عريشةالو والحسكة التمر تل في ا  شخص 29.930 على لألكل جاهزة غذائية حصص توزيع تم 

  .والقرى الجماعية اإليواء

 اآلن حتى شخص 3.000 إلى الوصول تم - العريشة مخيم في شخص 5.000 على لألكل جاهزةال غذائيةال حصصال توزيع يستمر. 

 العريشة ومخيم الحسكة في الجماعية اإليواء مراكز في شخصا   5.347 على الخبز توزيع تم. 

 العريشة ومخيم حميس تل في ةالجماعي اإليواء كزامر في ا  شخص 5.735 على التمر قطع توزيع تم. 

 الرقة مدينة في لها المخطط السريعة االحتياجات تقييم. 

 القدرة

 ، في عريشةالمخيم و ،العين رأس المالكية، ،حميس تل القامشلي، العريشة، الحسكة، تمر،ال تل فيستجابة لالحتياجات لالغذائية جاهزة لألكل  ةحص 10.000 إرسال تم إجماال 

  .إضافية إلى مدينة الرقةحصة غذائية جاهزة لألكل  4.000، وسيتم إرسال وقرى جماعيةإيواء  مراكز

 ويجري اآلن الحضرية المواقع أو الجماعيةاإليواء  مراكز في تعيش التي النازحة األسر دعمو الفورية لالستجابة المخازن في عامة غذائية حصة 70،000 استخدام سيتم .

 .400 إرسال

 حضرية مواقع أو جماعية إيواء مراكز في تعيش التي النازحة ألسرا احتياجات لتلبية اإلعداد قيد عامة غذائية حصة 30.000 حوالي وجدت. 

 غضون في اتسليمه وسيتم الحضرية المواقع أو الجماعية اإليواء مراكز في ةالنازح األسر الحتياجات استجابة إلعدادا قيد لألكل جاهزة غذائية حصة 17.000 حوالي وجدت 

 .القادمة العشرة األيام

 

 الصحة

 الرئيسية النقاط
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 والعريشة المحمودلي يمخيم في الصحية الرعاية توفير عمليات من مزيد إلى حاجة توجد. 

 الشرقي الشمال أنحاء جميع في العاملة الصحية المرافق عدد انخفاض. 

 مسجلة وفاة حالة 42 إلى باإلضافة النزاع، بدء منذ المدنيين صفوف في إصابة 146 عن اإلبالغ تم. 

 :الثغراتو االحتياجات 

 التشغيلية قدرةال زيادة يجب ، كمااألمامية الخطوط على للمستشفيات الدعم من لمزيدا يلزم تقديم. 

 مساراتوتنسيق  تعزيزو إلى المستشفى المشارك، موإحالته المصابين الستقبال آمنة مواقع أقرب في الصدمات( استقرار )مراكز األولية اإلسعافات نقاط زيادة إلى الحاجة 

 .النشطين الشركاء جميع بين اإلحالة

 المتأثرة المواقع في ةالصح قطاع شركاء لدعم يلمشاالق مركز في لحياةا على المحافظة الطبية واإلمدادات ألدويةا من كافية لكميات المسبق التخزين يجب. 

 المواقعهذه  داخل المياه جودة لمراقبة نظام وإنشاء واالستجابة؛ المبكر اإلنذار نظام تطبيقو النازحون؛ إليها وصل التي المواقع في العامة الصحية للحالة تقييم إجراء إلى الحاجة.  

 االجتماعي النوع على قائمال للعنف استجابة / والنفسية العقلية للصحة متكامل دعم إلى الحاجة. 

 .الحاجة إلى التخزين المسبق لمستلزمات فصل الشتاء 

 منخفضة تزال ال حيث ،الرقة في سيما ال ،بالتطعيم التغطية نطاق توسيع إلى الحاجة. 

 النازحين مخيمات جميع في األساسية الصحية الخدمات استمرارية على الحفاظ إلى الحاجة.  

 :االستجابة

  الحسكة مدينة في الجماعية اإليواء مراكزل دعمال متنقلتان وعيادتان إسعافتقدم سيارتا.  

 المستمرة األطفال شلل مكافحة حملة من لثالثا اليوم اكتمل. 

 اإلحالة مسارات إنشاء تم.  

 الخامسة سن دون امرأة وطفل 837 لـ والتغذوية الصحية الخدمات بتوفير والهول العريشة مخيمي في الشركاء قام. 

 الحسكة مدينة في الجماعيةاإليواء  مراكز في واألطفال للنساء األولية الصحية لرعايةا لف مجا استشارة 206 متنقلة فرق قدمت. 

 النظافة اتمستلزم من مجموعة 243 ووزع الرئيسية والمخيمات الجماعية اإليواء مراكز في ا  مريض 690 من ألكثر اإلنجابية لصحةا خدمات للسكان المتحدة األمم صندوق قدم 

 .اآلن حتى والمرضعات الحوامل النساءلوازم  من مجموعة 92و ئيةالنسا

 عن فضال   الرئيسية، الجماعية اإليواء ومراكز المخيمات ذلك في بما مريض، 1.000 من ألكثر واألدوية الطبية االستشارات شركائها خالل من العالمية الصحة منظمة قدمت 

 .والنفسية العقلية الصحة مجال في الدعم خدمات من 400 من أكثر

 لسكانل المتحدة األمم برنامجمن  دعمعمليتي والدة ب إجراء وتم العالمية الصحة منظمة تدعمها التي المستشفيات إلى حاالت ست أُحيلت. 

  للشرب صالحة غير منها ثالثةكانت و مياه عينة 25 اختبار تم .الهولمخيم  في الموضوعة للخطة وفقا   ،ةمستمر المياه جودة مراقبة أنشطةال تزال. 

 االستعداد / التأهب تدابير

 اإلضافية الصحية المرافق خالل من االستجابة لزيادة الصحة مجال في الفاعلة الجهات خطط. 

 الطارئة الصحية والرعاية الوطنية المستشفيات من كل احتياجات لتلبية ةتهيئم الموارد تعبئة. 

 الوطنية الحسكة مستشفيات لتقييم خطط وضعاآلن  ويجري التمر تل لمستشفى تقييمات بدأ إجراء. 

 الصحية الخدمات توفير لدعم متنقلة عيادات خمس إنشاء المخطط من. 

 اآلن حتى تي تم تقييمهاال االحتياجات حسب توزيعها وسيتم القامشلي مطار إلى أطنان 10 من أكثرتزن  ةجوي شحنة وصلت. 

 

 الصحية والنظافة واإلصحاح المياه

 :الثغراتو االحتياجات

 الخدمات استمرارية لضمان الحدود عبر واإلصحاح المياه قطاع شركاء مع الوثيق التنسيق استمرار. 

 سورية شرق شمال داخل والكهرباء المياه إلمدادات التحتية البنية لحماية الدعوة استمرار. 

 طريقة لضمان  أفضل حول المناقشات بدأت. بُعد عن التنفيذ آخرون شركاء يواصل بينما أنشطتهم، بتعليقعلى األقل  الحدود عبر شركاء ثالثة قام المتقلبة، األمنية الحالة بسبب

 .الخدمات تقديم استمرارية

 االستجابة:

 الهول، من عينة 42 العريشة، من عينة 39) عينة 143 جمع تم األول/أكتوبر، تشرين 14 إلى 8 من الفترة في. المحلية والمجتمعات المخيمات في مستمرة المياه جودة مراقبة 

 على تحتوي (بيدونات من جمعها تم) عينات ثمانيبين أن ت جمعها، تم التي العيناتبين  من. الهول( من عينة 25و التمر تل / الحسكير طريق من عينتين خشب، أبو من عينة 35

 .كيميائية ملوثات على تحتوي الهول من عينات ثالثكانت و ،ميكروبية ملوثات

 مرافق 7 لدعم (ا  لتر 25) بيدون 1.000و لتر( 1.5) مياه زجاجة 60.000 شراء عملية العالمية الصحة منظمة بدأت الصحية: الرعاية مرافق في منةاآل الشرب مياه توفير 

واحد  شهر لمدة ا  مريض 56.370 لـ خدمات قدمت ،حجر تلو الصالحية،و النشوة،و صرة،االنو السل، مركزو لؤلؤة،وال الوطني، الحسكة مستشفى ذلك في بما الحسكة، في صحية

 .الصحية الرعاية مجال في ا  وظفم 123و

  محطتي فإن لهول،مخيم ال وبالنسبة ،ذلك إلى ضافةوباإل. ا  مكعب امتر 1.495 مجموعه ما تسليم تمقد و الهول، مخيم فيمستمرا   الطوارئ حاالت في بالشاحناتالمياه  نقلال يزال 

 تواجه كبيرةصعوبة  تشغيلها عدم لشكوي علوك،محطة مياه  على كبير بشكل بالشاحنات المياه نقل عملية تعتمد. عملصالحتين لل زالتا ما المخيم في المركبتين العكسي التناضح

 .القطاع هذا

 



 2019أكتوبر /تشرين األول 15 - 6تحديث عاجل رقم  :سورية أوتشا
 

 خالل الناس وحماية األرواح إنقاذ أجل من الطوارئ لحاالت يةالعالم ستجابةاال تنسيق في )أوتشا( اإلنسانية الشؤون لتنسيق المتحدة األمم مكتب مهمة تتمثل

 .  الجميع أجل ومن الجميع قبل من المبادئ على والقائم الفعال اإلنساني العمل إلى وندعو تؤيد ونحن. اإلنسانية األزمات
www.unocha.org 

 

 الغذائية غير والمواد المأوى 
 

 :الثغراتو االحتياجات

 مصدر االكتظاظ عديُ  بينما ول،هلوا روجالو عيسى عين مخيمات في خاصة ،الموظفين عدد قصنو المنظمات، بعض النسحاب ا  نظر الكافي اإلنساني بالدعم المتعلقة المخاوف 

  .عريشةالو المحمودلي مخيمي في بالغ قلق

  الديمقراطيةسورية  قوات مع األخير االتفاق بشأن الوضوح انتظار في خيمة 400 بتوزيع شركاءال قيام على المحافظ مكتب موافقةتعليق. 

  المخيم سكان جميع على بالتوزيع الشركاء مقوسي. توترات نشوء عن اإلبالغ تم العريشة، مخيم في الجديدة الغذائية غير والمواد الخيام توزيععند. 

 وضعلل ا  نظر لوازم تحديا  وال السلع توافرقد يمثل و ،األسواق إلى وصول كطرق القسائم توزيع قبل النقدية بالسيولة المعني العمل فريق خالل من العمل على الشركاء تشجيع تم 

 .تسم بالسيولةيي ذوال األرض على المتقلب

 الشتاء فصل اقتراب مع الكافيين والتدفئة بالمأوى المتعلقة المخاوف.  

 التوالي على األول/أكتوبر تشرين 8و 6 منذ عريشةالو الهولمخيمي  إلىالمتجهة  البعثة تعليق تم. 

 :االستجابة

 للنازحين وجوالر محمودليالو عيسى وعين العريشة مخيمات في أسرة، 3.924 بنحو يقدر ما أي شخصا ، 19.523 على األساسية الغذائية غير المواد توزيع. 

 الوصول تم ذلك، إلى باإلضافة. التمر وتل الحسكة في جماعي إيواء ركزم 14 في أسرة، 2.310 بنحو يقدر ما أي ،ا  شخص 11.550 على األساسية الغذائية غير المواد توزيع 

  .مياهالو حفاضاتالو بطانياتال من إضافية كميات لتقديم أسرة، 350 نحوب يقدر ما التمر، تل في ا  شخص 1.750 إلى

 تمرال تل في المضيفة المجتمعات من صغير لعدد تقييمات إجراء تم.  

 العريشة مخيم في ،ا  شخص 3.850 حوالي أسرة، 770ل خيام توفير تم. 

 قريبا   النتائج عرض وسيتم ،يواءاإل احتياجات لتحديد الجماعية المراكز في لمأوىا حالةل تقييم إجراء تم. 

 

 مستمر( )تقييم سعةال

 المنظمات بعض ألن نظرا  . ذلكل التخطيط أو الغذائية غير والمواد المأوى مجال في المساعدة بتقديم حاليا   دولية حكومية غير منظمات وثالث المتحدة األمم شركاء من اثنان يقوم 

 .االستجابة قدرة من ذلك يحد فقد ،هاعمليات تعليق أو موظفيها، بإجالء قامت

 القامشلي إلىفي طريقها  إضافية مجموعة 10.000 بنحوما يقدر  - األساسية الغذائية غير المواد. 

 4.960 تزال ال حين في البالد، في خيمة 2.000 بنحو يقدر ما يوجد. أخرى خيمة 1.000 إرسال وسيتم القامشلي، في أسرة 4.000 الحتياجات لالستجابة خيام إرسال تم 

 .اإلعداد قيد أخرى خيمة

 مجموعة 1.000 إرسال اآلن يجري - حضرية مواقع في أو جماعية إيواء مراكز في تعيش التي النازحة األسر لدعم الطوارئ حاالت في المأوى لوازم مجموعات استخدام يمكن. 

 األول/أكتوبر تشرين 17 في التوزيع يبدأ أن المتوقع ومن شتوية، أطفال مالبس مجموعة 11.550 حوالي تتوفر.  

 الحاجة هذهينبغي إعادة تقييم  واألمان، األسواق إلى الوصول محدودية إلى بالنظر ولكن، الشتاء فصل احتياجات لتغطية نقودالب أسرة 4.000 تزويد على قدرة توجد.  

 المخزونات في النطاق واسع نقص عن الحكومية غير المنظمات من الشركاء أبلغ.  

 الطبقة إلى طرطوس / حمص عبر هي المتاحة الحالية الطرق. 

 

 اللوجستية الخدمات  
 

 القامشلي من لنقلها اإلغاثة مواد من ا  مكعب ا  متر 1.595 اللوجستية الخدمات قطاع ءشركا من اثنان أرسل األول/أكتوبر، تشرين 14 في. 

 معلومات تلقي عند الطرق إلى الوصول إمكانية على الشركاء إطالع اللوجستية الخدمات قطاعيواصل س. جارية تزال ال الشرقي الشمال وداخل إلى الوصول طرق تقييمات 

 .جديدة

 التحديد، وجه على. الشرقي الشمال في الستجابةتنفيذ الو ةالرئيسي اللوجستية واالحتياجات الثغرات لتحديد الشركاء مع منتظمة تقييمات بإجراء ةاللوجستي الخدمات قطاع قومي 

 .الشحنات أولويات وتحديد التشغيلي التخطيط لدعم المقبل، الشهر احتياجات إلى باإلضافة والقامشلي، الحسكة في الحالية المخزونات بشأن المشورة تقديم الشركاء من طُلب

 المستودع داخل البضائع بتخزين حاليا   المتحدة لألمم تابعة وكاالت ثالث تقوم القامشلي، في. وحلب القامشلي في المستودعات إلى الوصول بتسهيل اللوجستية الخدمات قطاع يقوم. 

 من يُطلبو .الشرقي الشمال في فوريةال ستجابةاال لدعم النهائية الوجهة إلى القامشلي مستودعات من البري النقل خدمات على الحصول بتسهيل اللوجستية الخدمات قطاع قومي 

 .syria.cluster-cargo@wfp.org الموقع التالي: إلى مكتمل خدمة طلب نموذج تقديم المهتمة المنظمات

 

 

 

  ب: االتصال يرجى المعلومات، من لمزيد

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

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

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