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  سورية شرق شمال في العسكرية لعمليةل إلنسانيا تأثيرال

 2019 برأكتو األول/ تشرين 16-18

 
 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
 الرئيس مع اجتماعات أعقاب وفي األول/أكتوبر، تشرين 17 يوم مساء يف 

 مسةخ لمدة النار إطالق لوقف اتفاق عن المتحدة الواليات أعلنت ،التركي

 من نسحابباال الديمقراطية سورية لقوات لسماحا بهدف ساعة( 120) أيام

 في عنيفة اشتباكات أعقاب في اإلعالن هذا جاء. التركية السورية الحدود

 من سابق وقت في التركية القوات تطوقها كانت التي - العين رأس مدينة

 إلجالء المدينة داخل الصحة مجال في الفاعلة الجهات من ونداء - اليوم نفس

 .ينباصموال المدنيين

 القصف عن اإلبالغ استمر النار، إطالق وقف عن اإلعالن من الرغم على 

 الو ،األول/أكتوبر تشرين 18 يوم صباح حتى العين رأس في النار وإطالق

وتشير التقارير الواردة إلى أن . ضحاياال عن حاليا   متاحة معلومات توجد

 .المناطق األخرى في هادئ الوضع

 165.000 عن يقل ال ما نزح بقليل، سبوعغضون فترة تجاوزت األ في 

 النازحين،ؤالء ه بين منو. طفل 70.000 بنحو يقدر مامن بينهم  شخص،

 حوالي الحسكة محافظةب ثمانية نواحي في جماعي ركز إيواءم 48 فيستضي

 .المضيفة المجتمعات داخل الباقون ، ويقيمشخص 8.000

 حوالي أسرة 3.250 بأن تفيد تقارير وردت األول/أكتوبر، تشرين 17 في( 

 إن يقالو. منبج باتجاه حلب شمال فيقرى  من نزحتقد  شخصا ( 16.250

 .رسمية غير مخيمات وفي أقاربها مع تقيم النازحة سراأل

 ال يزالون  شخص 91.000 حواليكان  األول/أكتوبر، تشرين 17 حتى

 مبروكة، العريشة، )الهول، سورية شرق شمال في مخيمات خمسة فيباقين 

 عين مخيم في متبقيةالتي كانت  15 الـ األسر غادرت. المحمودلي( الروج،

 إلى ونقلهم األول/أكتوبر تشرين 17 في ة مرضىثالث إجالء تم - مبروكة من مخيم شخصا ( 83) أسرة 14 إلجالء جهودن اآلل بذوت  . األول/أكتوبر تشرين 16 في عيسى

 .شخاصاأل هؤالء لعالج متخصصة خدمات إلى الحاجة رغم المخيم، نع يلومترا  ك 60 بعدي مستشفى

 بعد تتأكد لم الدقيقة األعداد أن إال لوحظت، قد القامشلي إلى العودة حركات أن من الرغم على.. 

  مدنيين مقتل في تسببت جوية وغارات الطبية المرافق على تؤثر هجمات نبشأ قلقثيرة للم تقاريرعلى  وشركاؤها المتحدة األمماطلعت. 

 المقبلةالقليلة  األيام خالل الحسكة في شخص 400.000 من أكثر تخدم التي المياه شبكة إلصالح علوك بعثة من الثانية المرحلة تنفيذ المقرر من. 

 مركز إيواء  48 في - حديثا   النازحين دعم على التركيز تم. ممكنا  إليهم  الوصول كان حيثما المحتاجين مساعدة اإلنساني المجال في الشركاء يواصل التحديات، من الرغم على

 الرقة محافظتي في شخص 580.000 قرب مني لما شاملة غذائية حصصا   الغذائي األمن شركاء قطاع يقدم. مخيمات خمسة في النازحين وكذلك - مضيف ومجتمع جماعي

 .والمياه الصحة مثل األساسية الخدمات قديمت أيضا   يتمو ول،األ خطاستجابة ال ، وي عد هذا بمثابةالمتأثرين األشخاص جميع إلى الوصول لضمان والحسكة

 الرعاية مرافق إلىللمساعدة  المحتاجين لنقل اإلحالة ومسارات المنطقة إلى المساعدات لنقل الالزمةاإلعدادات  إلى باإلضافة واألدوية، الغذائية المواد من مخزونات توجد 

 .ناطقالم جميع في استجابتهم توسيع نطاق الشركاء ويواصل العاجلة، االحتياجات من العديد لتلبيةوذلك  المالئمة،

 هي توشك على و المنتظمة مجاالبر من المخزونات تحويل لزم فقد االحتياجات، لتلبية المطلوبة اإلمدادات من العديدتوفير  ضمنت قد الحالية االستعداد تدابير أن من الرغم على

 في 40 حتى اآلن 2019 لعام اإلنسانية االستجابة خطةولم تتجاوز نسبة تمويل . إعداد المساعدات في ستمراراال أجل من إضافية موارد إلى ماسة حاجة ، توجدوبالتالي .نفادال

 .المئة

 السياقية التطورات
 وقبر الخير وباب زيومريك ةقزل بلدات في وقصف نار إطالق تقارير عن ورود استمر ، ومع ذلك، فقدساعة 120 لمدة النار إطالق وقف إعالن تم األول/أكتوبر، تشرين 17 في

 رأس باستثناء العسكرية، األنشطة تباطؤ فيها بدا يومين استمرت فترة بعد النار إطالق وقف إعالن وجاء. األول/أكتوبر تشرين 18 يوم صباح حتى العين رأس منطقة في حسين شيخ

 17 فيو. أبيض وتل العين رأس احيتين في وغلهاوت المدينة معها المتحالفةالفصائل المسلحة غير الحكومية و التركية المسلحة القوات تطويق مع االشتباكاتحدة  اشتدت حيث ،العين

 وكذلك ،المطلوب الدعم لتحديد المعنية األطراف مع جارية المناقشاتال تزال و العين، رأس من والجرحى المدنيين إلجالء إنساني ممر نشاءإل دعوات ، أ طلقتاألول/أكتوبر تشرين

 سيارات السوري العربي األحمر الهاللمنظمة  تمتلك. التركية مسلحةال القواتالتي تسيطر عليها  مناطقال من المستقبل في الطبي اإلجالء عملياتتنظيم ل بروتوكوالتالتفاق على ل

 .الطبي لإلجالء متاحة وحافالت إسعاف

 ذلك في بما منبج، ةاحين في وجودها وسيعوقامت بت األول/أكتوبر، تشرين 16 في حلب محافظة في العرب عين منطقة السورية الحكومة قوات دخلت األمريكية، القوات انسحاب بعد

 سورية قوات بين العسكري االتفاق اعتراضا  على الزور دير محافظةريف  في الديمقراطيةسورية  قوات عليها تسيطر التي المناطق في مظاهرات وقعت اليوم، نفس فيو. منبج دةبل

 .المنطقة دخلت ما إذا السورية الحكومة قوات باستهداف العناصر بعض وهددت السورية، والحكومة الديمقراطية

الفصائل  تحاول - سورية شمال عبر الغرب إلى الشرق من يمتد الذي الرئيسي النقل طريق - 4 إم السريع الطريق على الكاملة بالسيطرة يتمتعطرف  أي أن يبدو ال حين فيو

 بعض استخدمت ذلك، من الرغم على.  معزولةالطريق  أجزاء بعض تزال وال ،العين رأس مدينة جنوب الواقعة المناطق في ،4 إم حول قعهاامو تعزيزالمسلحة غير الحكومية 
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 في الحال هو كما ،أيضا   مفتوحة الحدودية المعابر وال تزال. المنطقة إلى اإلمدادات إرسال لمواصلة - الطبقة عبر - الماضية األيام في 4 إمطريق ل بديال   طريقا   منظمات اإلنسانيةال

 .القامشلي مطار

 .المستمرة العدائية واألعمال القصف راءج الحدود جانبي على المدنيين سقوط أعداد كبيرة من الضحاياتشير تقارير إعالمية إلى 

 

 اإلنساني التأثير
 .مستمرا   الحالية العسكرية للعملية اإلنساني للتأثير الكامل النطاق تقييم ال يزال

 

 علوك مياه محطة

 بسبب األول/أكتوبر تشرين 18 في ئهاإلغا بعد األول/أكتوبر تشرين 19 في ثانية فنية بمهمة القيام اآلن المتوقع نوم بالكامل، علوك مياه محطة إصالح إلى الرامية الجهود تتواصل

 فإن بها، المحيطة والمناطق الحسكة مدينة في متضرر شخص 400.000 من قبل المياه إلى اآلمن الوصول لضمان مؤقتة حلول ترتيب تم وبينما. الطريق طول على العدائية األعمال

 .الكهربائي لخطعلى ا اإلصالحات من مزيد إلجراء ثان موقع إلى السفر إلى بحاجة اإلصالح فريق أن أيضا   المفهوم منو. قصوى أولوية يمثل يزال ال الوضعإيجاد حل لهذا 

 

 السكان تحركات

 الحسكة محافظة في مناطق أربع من ثلثيهم من أكثر فرو سورية، شرق شمال في الحدودية المناطق من شخص 165.000 عن يقل ال ما نزح بقليل، سبوعاأل فترة تجاوزت في

 المتوقع من. شابردر مخيم إلى تبالحافال قلواون   العراق إلى الحدود شخصا   1.662 أيضا   عبر األول/أكتوبر، تشرين 17وحتى . العين( ورأس القامشلي المالكية، )الحسكة، وحدها

 .إضافي نزوح حدوث المتوقع فمن القتال، واستمر احترامه يتم لمإذا  نولك النار، إطالق لوقف نتيجة اآلن السكان حركة تضاءلت أن

 منبج بلدة باتجاه حلب شمال في قرى سبعة من شخصا   16.250 نزح األول/أكتوبر، تشرين 17 في. ةالجغرافي قعاوالمو داعداألحيث  من لةيوستتسم بالالسكان  تحركات تزال ال

 .المجتمعات هذه في المقيمين السكان إجمالي من بالمئة 80 حوالي يمثل ما وهو بها، المحيطة والمناطق

 

 الجماعية اإليواء مراكز في النازحون

 لجأواكانوا قد  التي والمساجد المدارس اآلن غادروا قد المواقع بعض في الناس أن المفهوم من أنه من الرغم على المتضررة، المناطق في ظهورال الجماعية اإليواء مراكز تواصل

 من يقرب ماويوجد . أسرة( 1.600 من يقرب )ما شخص 8.000 حوالي تستضيف الحسكة محافظة أنحاء جميع في ركز إيواء جماعيم 48 تحديد تم اآلن، حتى. البداية في إليها

 (،1) العين ورأس (،3) والقامشلي (،5) سيةادربالو (،6) المالكية فينازحين آخرين  جماعية إيواء مراكز بينما تستضيف (،23) الحسكة ةاحين في الجماعية اإليواء مراكز نصف

 .(1) يعربيةالو (7) التمر تلو (،2) ميسح وتل

 المعرضة المحددة الفئات وتشمل ركز إيواء،م 35 في الحماية تقييمات حاليا  وت جرى . فورية استجابة نفيذت وكذلك ،االحتياجات تقييمو ،هذه اإليواء مراكز حالة لتحديد جهودت بذل اآلن 

 .بذويهم المصحوبين غير األطفال لم شمل أيضا   الحماية شركاء قطاع يدعمو. واألطفال خطيرة ةصحي حاالت من يعانون الذين واألشخاص اإلعاقة ذوي واألشخاص السن كبار للخطر

 

 النازحين مخيمات في الوضع

 .سورية شرق شمال في للنازحين مخيمات خمسة في (و جنسيات اخرى وعراقيون )سوريون نازح 91.000 هناك زال ما

 

 تشرين 17 في ياتمستشفإحدى ال إلى طبية حاالت ثالث نقل رغم العريشة، إلى الءجاإل إلى يحتاجون مبروكةمخيم  في شخصا   83 / أسرة 14ال يزال هناك  مبروكة: مخيم

 .األول/أكتوبر

 .األول/أكتوبر تشرين 16 في المتبقية 15 الـ األسر ةغادربعد م اآلن ا  خاوي المخيم هذا أصبح عيسى: عين مخيم

 االنتهاء ، وقد تمأرض مخصصة إلقامة خيام قطعة 180 مقدارب الحالي الموقع لتوسيع جهود بذلت   عيسى، عين مخيم من شخصا ( 750) أسرة 150 لقبااست بعد المحمودلي: مخيم

 عين من نقلهم تم شخصا ( 675) أسرة 131 من المصادرة المدنية الوثائق على الحصول على أيضا   الحماية شركاء قطاع يعمل. قريبا   إقامة السور بدأستو بالفعلاألرض  تسوية من

 ودير الرقة محافظتي في األصلية أماكنهم إلى والتوجه المخيم مغادرة في يرغبون أنهم إلى حاليا   أسرة 50 أشارت - ذلك في رغبتهم حالة في المخيم مغادرة من لتمكينهم عيسى

 حوالي حاليا   المخيم سكان عدد يبلغ، والشتاء فصلالمساعدات المخصصة ل توزيعكما اكتمل . المخيم األصلية المجموعة من أسر ثالث غادرت األول/أكتوبر، تشرين 17 فيو. الزور

 .نسمة 7.200

 تتفاقم. شخصا   138.080 اآلن المخيم سكان عدد إجمالي يبلغ. مبروكةمخيم  من العريشة مخيم إلى ديجد وافد 5.000 حوالي وصل األول/أكتوبر، تشرين 16 حتى العريشة: مخيم

 المطابخ وفي االستقبال منطقة في ونقيمي أسرة 70 إلى 50 بين ماال يزال  .الخدمات الضغط الهائل علىو االكتظاظ بسبب الصحي صرفوال والصحة الحمايةالمتعلقة ب مخاطرال

 عادةإ ينتظرون زالوا ما لكنهم والرقة، الزور دير إلى لعودةرغبتها في ا أسرة 100 سجلت األول/أكتوبر، تشرين 17 حتى. نشطة طبية نقاط ثالث وجود من الرغم على ة،جماعيال

 ال. األلغام بمخاطر والتوعية األسر، انفصال ومنع المغادرة، قبل السالمة رسائل إلرسال االستعداد أهبة على الحماية شركاء قطاعيقف . العودة من وامكنإليهم لكي يت هوياتهموثائق 

 الشتاء فصلالمساعدات المخصصة ل توزيع بدأي أن المقرر من. المحافظ مع مستمرة الدعوةجهود  زالت وما معلقة العريشة إلى الحسكة من عائلية خيمة 400 نقل على الموافقة تزال

 .األول/أكتوبر تشرين 21 االثنين يوم

 المتعلقة األمنية المخاوف أن من الرغم على بالشاحنات،المياه  نقل ذلك في بما ،مستمرة األساسية الخدماتو ،ا  شخص 68.530 اآلن المخيم سكان عدد إجمالي يبلغ الهول: مخيم

استئناف  لتمكين المخيم إدارة مع والدعوة المناقشات تتواصل. المخيم من الجزء هذا في بعد تستأنف لم األغذية توزيعات وأن ،مقيدا   يزال الإلى هذه المنطقة  الوصول أن تعني بالملحق

 العنفمكافحة  ودعم الطفل وحماية االجتماعي النفسي والدعم الوعي مستوى رفع ذلك في بما ،المنتظمة الحماية أنشطةال تزال . الملحق داخل ممكن وقت أقرب في األغذية توزيعات

 رغم الشتاء، فصلوازم ل مجموعات أسرة 1.500 تلقت اآلن، حتى ؛فصل الشتاءالمساعدات المخصصة لتوزيع  يتواصل. مستمرة ،الحاالت وإدارة على النوع االجتماعي القائم

 .الثغرات هذه سد على حاليا   الشركاء يعملو. التدفئة ووقود السخانات في كبيرة ثغرات وجود عن اإلبالغ

 الخدمات، استمرارية لضمان وجودها تأسيس بإعادة الحماية مجال في الفاعلة الجهات بعض قيام مع ،مستمرة المنتظمة الخدمات، وشخصا   1.825 المخيم يستضيف الروج: مخيم

 .فصل الشتاءالمساعدات المخصصة لتوزيع  اكتمل. الحاالت وإدارة ،واالجتماعي النفسي والدعم الطفل، وحماية االجتماعي، النوع على القائم العنف ذلك في بما
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 قيودال بسبب الوقت هذا في تأكيدها يمكن ال لكنو الرقة، في ذلك في بما رسمية، غير خيماتوم مواقع في يتجمعون نازحين عن تقارير تلقي تم رسمية: غير مواقع إيواء في النازحون

 .الوصولالتي تعرقل 

 

 المدنيين حماية

 وعين أبيض تل في المتبقين المدنيين للسكان بالنسبة فورية مخاوف توجد. النزوح واستمرار الوضع لتطور ا  نظر بالغ قلق مصدر المدنيين والسكان النازحين حماية وضع يزال ال

 مع آمنة، أماكنإلى  وبشكل طوعي بأمان باالنتقال لهم والسماح العدائية، األعمال وآثار المباشرة الهجمات من المدنيين حماية الضروري من. والمالكية العين ورأس تمرال وتل عيسى

 .المسلحةفصائل ال أو المسلحة بالقوات ارتباطهم المزعوم ومرتبطين أ السابق في كانوا الذين أولئكن فيهم بم لألطفال، خاصة حماية توفير

 يزال ال. عيسى وعين أبيض تلو العين رأس من أجزاء في ستجابةاال وأ تقييمإجراء  الحماية شركاء قطاعأرض الواقع، ال يستطيع  على والوضع العدائية األعمال نظرا  الستمرار

جراء  اآلن اكتظتا اللتين محمودلي،الو العريشة في وكذلك أيام، لعدة أسرة 14ب السبل تقطعت حيث مبروكة مخيم في سيما ال بالغا ، قلقا   يثير النازحين اتمخيم بعض في الوضع

 .األخيرة األيام في كبير تدفق

. مدنيين مقتل في تسببت التي الجوية والغارات محاكمة دون اإلعدام عمليات وكذلك ،الطبية المرافق على تؤثر هجمات عن قلقثيرة للم تقاريرعلى  وشركاؤها المتحدة األمم اطلعت

 الغاراتجراء  - تركيا في أو سورية في سواء   - المدنيين أرواح في خسائر إلى العلنية البيانات تشيرو. بالغ قلق مصدر المدنية التحتية والبنية المدنيين حماية تظل البيئة، هذه في

 بسبب سورية داخل األقل على طبية منشآت أربعةب راضرأ تلحق حيث ألضرار، المدنية التحتية البنية تعرضت ،ورد ما وبحسب. الحدود طول على البري والقتال والقصف الجوية

 .الخدمة من للمياه التحتية والبنية الكهرباء خطوط وخرجت األخيرة، األيام في العدائية األعمال

 عبر العمليات خالل من ذلك في بما ،للمساعدة المحتاجين للمدنيين السماح ضرورةو المدنية، التحتية والبنية المدنيين حماية وجوب على التأكيد وشركاؤها المتحدة األمم تواصل

 احترام مواصلة على النزاع أطراف جميع ثحت العسكرية، العمليات استمرار مع نفسه، الوقت وفي. عوائق ودون ومستدام آمن بشكل اإلنسانية المساعدات إلى بالوصول الحدود،

 .الدولي اإلنساني القانون

 

 والتنسيق اإلنسانية االستجابة

 .اإلنسانية الفاعلة والجهات المدنيين للسكان تحديا   أكثر بالفعل المعقدة التشغيل بيئة أصبحت

 

 الرئيسي النقل طريق ،4 إم السريع الطريق من كبيرة أجزاءوبينما ال تزال . ممكنا   الوصول كان حيثما المحتاجين مساعدة اإلنساني المجال في الفاعلة والجهات المتحدة األمم تواصل

 ابورخفيش عبور نقطة زالت وما األول/أكتوبر تشرين 17 في الحدود عبر قافلة مرت. بديلة طرق تجربةاآلن  تمت مقطوعة، سورية، شمال عبر الغرب إلى الشرق من يمتد الذي

 .مفتوحة

 النازحين ومستوطنات ومواقع مخيمات إلى نزحوا الذين : األشخاصالحياة قيد على للبقاء اإلنسانية المساعدات على يعتمدون الذين أولئك لتغطية شقين ذا االستجابة تركيز ال يزال

 .المنطقة أنحاء جميع في بالفعل ضعفةمستال المضيفة األسر وسط مأوى عن يبحثون الذين أولئك لدعم إضافية جهود بذل إلى حاجة هناك ستكون. حديثا   النازحين وكذلكفي السابق، 

 في المضيفة والمجتمعات الجماعية اإليواء مراكز إلى يصلون الذين الجدد للنازحين للحياة المنقذة والحماية المساعدة خدمات زيادة على تدريجيا   اإلنساني المجال في الشركاء يعمل

 شخص 101.700و لألكل جاهزةغذائية  حصصعلى  شخص 67.400 حواليوحصل  شخص، 170.000 إلى الطارئة الغذائية المساعدات تقديم تم. والرقة الحسكة محافظتي

 الطبية اإلمدادات نقل تم. المخيمات فيمستمرة  األطفال شلل ضد التطعيم حملة وال تزال. الساعة مدار على وتوزيعها الغذائية المساعدات تسليم يتم. عامة غذائية مساعدات على

 إلى باإلضافة واألدوية، الغذائية المواد من مخزونات توجد. إسعاف وسيارات متنقلة فرق إرسالفضال  عن  الوطني، القامشلي مستشفى إلى أسبوع في غضون مرتين الحيوية

 .العاجلة االحتياجات من العديد لتلبية المالئمة الرعاية مرافق إلىإليها  المحتاجين لنقل اإلحالة ومسارات المنطقة إلى المساعدات لنقل الالزمةاإلعدادات 

 غير المنظمات بعضقيام  أعقاب في يتقلص، أن يجب سورية شرق شمال في اإلنسانية االستجابة قدرة من جزءا   أن من بالقلق يشعرون وشركاؤها المتحدة األمم تزال ال ذلك، ومع

 وال سورية، شرق شمال في اإلنسانية االستجابة قدرة من كبيرا   جزءا   مثلوا لقد. العمل يواصلون الكثيرين أن من الرغم على ،بتقليص عملياتها في اآلونة األخيرة الدولية الحكومية

 .بسهولة هانقدموكانوا ي التي الخدمات تكرارألي جهة أخرى  يمكن

 خرائط رسم جانب إلى المقبلة، الفترة في االستجابة على المترتبة اآلثار ذلك في بما التي ال تزال قيد التطوير، والسيناريوهات اإلنسانية المساعدات إمكانية إيصال تقييمحاليا   يجري

في  36 حتى اآلن 2019خطة االستجابة اإلنسانية لعام لم تتجاوز نسبة تمويل . التمويل أولويات تحديد يتم كما. الرئيسية والثغرات الحالية االستجابة وقدرات الحرجة، لالحتياجات

 .المئة

 .المساعدة تقديم في انقطاع أو تأخير أي من حدوفي الوقت نفسه، ال ،إليها المحتاجين لألشخاص الحيوية اإلنسانية اتالمساعد وتقديم بالبقاء اإلنسانية الفاعلة الجهات تلتزم

 

 قطاعاتال استجابة
 المخطط 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

 
 

 

 الحماية

 :الثغراتو االحتياجات

 متطوعي التواصل لفهم وحماية الطفل والعنف القائم على النوع االجتماعي( الحماية وفرق متنقلة )من خالل  يجري شركاء الحماية مشاورات منتظمة مع األشخاص المتضررين

 .االتالحماية في مناطق استضافة النازحين وإجراء تقييمات االحتياجات السريعة وتحديد األشخاص ذوي االحتياجات الخاصة وإدارة الحاالت واإلحالمتعلقة بحتياجات اال
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 إيواء ركزم 35 في المقبلة األيام في شموال   أكثر حماية تقييمات شروع فيلبهدف ا الشركاء مع الجماعيةالمجتمعية /  اإليواء مراكز في السريعة لحمايةا تقييمات إجراء تم 

 حاالت من يعانون شخصا   27و اإلعاقة، ذوي من شخصا   17و الدعم، إلى المحتاجين السن كبار من 87و خطر،لل معرضة امرأة 32 تحديد تم اآلن، حتى .الحسكة في جماعي

 االجتماعي النوع على القائم العنف مخاطر تحديد تم .جارية( الفردية والمتابعة اإلحاالت تزال )ال للخطر معرضين طفال   115و ،بذويه مصحوب غير واحد وطفل خطيرة، صحية

 كما. والرجال النساء من لكل منفصلة وإصحاح مياه مرافق توفر عدمالناجمة عن  والمخاطر المضايقة حاالت إلى باإلضافة الغذائية، غير والمواد والغذاء المياه نقص بسبب

 .النازحة سراأل تأوي التي المضيفة المجتمعات في تقييمات ىجرت  

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

 المحلية السلطات تديره مؤقت مركز في بذويهم مصحوبين غير طفال   27ل حلولإيجاد و عوائق دونالمنظمات اإلنسانية  لوصول الدعوة تتواصل الرقة، في. 

 المحمودلي في أسرة 58 ذلك ويشمل. يختارونها التي المواقع إلى المخيمات خارج التنقل وحرية المصادرة الشخصية الهوية وثائق إعادة إلى الدعوة الحماية شركاء قطاع يواصل 

 .المغادرة في ترغبو عيسى( عين مخيم من )نزحت

 :االستجابة

  بواسطة مستمرة الفردية والمتابعة واإلحاالت التقييم عمليات. المضيفة المجتمعات وسط منهم ونالكثير مقيي الحسكة، في (أسرة 5.000)نازح  20.000 من أكثرتم اإلبالغ عن 

 .الحماية شركاء قطاع

 المتضررات والفتيات والنساء ضعفا  األكثر  السكانية الفئات على النظافة / النسائية النظافة مستلزمات لتوزيع هاجهود االجتماعي النوع على القائم العنف صدر فرق كثفت .

 قام. اإلنجابيةو الجنسية الصحة وعيادة ةمتنقل فرق خالل من العنفمكافحة هذا النوع من  خدمات قديمت االجتماعي النوع على القائم لعنفل الفرعي القطاع شركاء ويواصل

 اآلن يتم ذلك، إلى باإلضافةو. ا  مستفيد 1.224 على ا  صحي منديال   516و حمايةلوازم  مجموعة 560 بتوزيع اآلن حتى االجتماعي النوع على القائم لعنفلفرعي لا قطاعالشركاء 

 .القامشلي إلى صحي منديل 55.000و حماية لوازم مجموعة 30.330 حوالي تسليم

 فرق خالل من الواقع أرض على حتياجاتاال حسب الخدمات لتقديم التمر وتل الحسكة مدينة في االجتماعي النوع على القائم لعنفا في مكافحة متخصصين موظفين نشر تم 

 .متنقلة

 توعية حمالت متنقلة فرق أجرت. المستمر واالجتماعي النفسي الدعم تشمل أنشطة خالل من للطفل ةمالئم أماكن ثالثة الطفل حماية شركاء قطاع يدعم الحسكة، مدينة في 

  .الحاالت إدارة خالل من المساعدة من مزيدتلقي ل األطفال وتوثيق رصد الطفل حماية شركاء قطاع يواصلو. طفال   247 لـ ومتابعة وإحاالت

 أجرى الفريق دراسة استقصائية ميدانية في  كما. اآلن حتى أسرة 3.000 الفريق استقبل وقد. النازحة سراأل الستقبال الرقة مدينة مداخل عند متنقل طفل حماية فريق تعبئة تمت

 وتل العرب عين من زحينللنا مساعدةال آخر متنقل طفل حماية فريق مدقو. األسراألطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم بهدف لم شمل مناطق مختلفة من الرقة لتحديد 

 .لألطفال األلغام مخاطرب ةعيوت وجلسات ،والنظافة صحةبال توعية وجلسات ،أولية إسعافات جلسات صورة في أبيض

 لألطفال واالجتماعي النفسي الدعم اتجلس تقديم أنزور( جواد - )المشلب الرقة فيالفرق الثابتة  تواصلو. المستشفيات إلى المصابين نقل في سراأل المتنقلة الفرق ساعدت. 

 

 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. 

 وعين مبروكة مخيمي إلى الوصولإمكانية و. الرقة محافظة في الرقة ومدينة عيسى عين العرب، وعين منبجناحيتي  حلب: لمحافظة الخاضعة المناطق إلى الوصول في التحديات 

 .عيسى

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

 .العامة الغذائية حصصالو لألكل الجاهزة

 المخيمات جميع في يانضرور التدفئة ووقود الطهي غاز يعد. 

 :االستجابة

   حوالي من بينهم والرقة، الحسكة محافظتي في غذائية اتمساعدفي صورة  شخص 170.000 حوالية إلى ونالمع المتحدة األمم قدمت األول/أكتوبر، تشرين 17 من ابتداء 

 تقدمها التي الغذائية المساعدات وتوزيع تسليم عملياتو. ئية عامةغذا حصصحصلوا على شخص 101.700و ،حصلوا على حصص غذائية جاهزة لألكل شخص 67.400

 .التقرير هذا كتابة وقت حتى الساعة مدار علىمستمرة  المتحدة األمم

 استمرار إلى باإلضافة األول/أكتوبر، تشرين شهر في المحافظتين أنحاء جميع في ةغذائية عام حصصلتلقي  شخص 580.000 حوالي استهداف إلى المتحدة األمم أشارت 

 .الجماعية اإليواء مراكز في جاهزة لألكلالغذائية الحصص ال توفير

 مراكز مستوى على العريشة مخيمو 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

 تل في ةالجماعي اإليواء كزامر في شخصا   5.735 على التمر قطع توزيع تمكما  .العريشة ومخيم الحسكة في الجماعية اإليواء مراكز في شخصا   5.347 على الخبز توزيع تم 

 .العريشة ومخيم حميس

 الرقة مدينة في له المخطط السريعة االحتياجات تقييم. 

 القدرة

 ، عريشة مخيم الامشلي وتل حميس والمالكية ورأس العين والقعريشة والتمر والحسكة والتل  في لالحتياجات ستجابةلال لألكل جاهزة غذائية ةحص 10.000 إرسال تم إجماال

غذائية  ةحص 4.300 شراءالشريكة  الدولية الحكومية غير المنظمات من انت اثنتأكدو. إلى مدينة الرقة ةإضافيحصة  4.000 وسيتم إرسال، وقرىإيواء جماعية مراكز و

 . األول/أكتوبر تشرين 20 بحلول هانيتخز المتوقع من، وجاهزة لألكل

 جاهزة غذائية حصة 17.000 حوالي ويوجد. األول/أكتوبر تشرين 15 في القامشلي مستودع في إضافية لألكل جاهزة غذائية حصة 9.000 المتحدة األمم تتلقى من المقرر أن 

 إحدى تخطط. ةبلقمال العشرة األيام غضون في تسليمها وسيتم ،حضرية مواقع أو جماعيةإيواء  مراكز في تعيش التي النازحة سراأل ستجابة الحتياجاتلال اإلعداد طور في لألكل
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 احتياجات تقييم إلجراء أخرى دولية حكومية غير ةمنظم وتخطط. األول/أكتوبر تشرين 17 في لألكل جاهزةال غذائيةال صحصال توزيع الستئناف الدولية الحكومية غير المنظمات

 .الجرنية / الطبقة في الجماعية اإليواء مراكز في ة(رسأ 80 - 70) ا  شخص 480و 420 تكفي لما بين لألكل جاهزة غذائية صحص لتوفير سريع

 إلى الطريق في أو المخازن في إما شخص 132.000 حونل كفيت لألكل جاهزة غذائية صوحص شخص، 501.600 لنحو تكفيعامة  غذائية حصص لديها اآلن المتحدة ألمما 

 .سورية شرق شمال

 إرسال اآلن ويجري ،الحضرية المواقع أو الجماعية اإليواء مراكز في تعيش التي النازحة األسر دعمو الفورية لالستجابة ةمخزن عامة غذائية حصة 70.000 استخدام سيتم 

 .حضرية مواقع أو جماعية إيواء مراكز في تعيش التي النازحة ألسرا احتياجات لتلبية اإلعداد قيد عامة غذائية حصة 30.000 حوالي وجدت .400

 بديلة طرقاألغذية العالمي  برنامجالتابعين ل نقلمسؤولو ال ويستخدم مغلقة، 4 إم االستراتيجي السريع الطريق من كبيرة أجزاء تزال ال. 

 

 الصحة

 الرئيسية النقاط

 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 أكثر من عن اإلبالغ تم. 

 :الثغراتو االحتياجات 

 في الصدمات( استقرار )مراكز األولية اإلسعافات نقاط زيادة إلى حاجة توجد. التشغيلية قدرةال زيادة يجب كما ،األمامية الخطوط على للمستشفيات الدعم من لمزيدا تقديم يلزم 

 .اإلحالة مسارات وتنسيق تعزيزو المشارك، المستشفى إلى موإحالته المصابين الستقبال آمنة مواقع أقرب

 النازحين مخيماتجميع  في األساسية الصحية الخدمات استمرارية على الحفاظ إلى الحاجة. 

 المواقع هذه داخل العامة الصحية للحالة تقييم إجراءو ،النازحون إليها وصل التي المواقع في واالستجابة المبكر اإلنذار نظام تطبيق إلى الحاجة.  

 االجتماعي النوع على قائمال لعنفا / والنفسية العقلية لصحةا مجال في ةتكاملم شاملة استجابة وتقديم ،واضح نظام خالل من التوعية ورسائل الصحي التثقيف تعزيز. 

 النازحون إليها وصل التي المواقع داخل المياه جودة لمراقبة نظام إنشاء. 

 الشتاء فصل لمستلزمات المسبق التخزين. 

 الرقة في سيما ال ،منخفضا   بالتطعيم التغطية نطاق يزال ال. 

  .محدودية عدد األطقم الطبية المؤهلة 

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

 .. البيئة الصعبة والظروف األمنية، بما في ذلك طرق اإلمداد بالبضائعةالوطني ةالطبي

 :االستجابة

 العقلية لصحةا لفي مجا خدمة 400 من وأكثر الرئيسية، اإليواء ومراكز خيماتالم ذلك في بما مريض، 1.000 من ألكثر واألدوية الطبية االستشارات المتحدة األمم شركاء قدم 

  .النفسي والدعم

 المستمرة األطفال شلل مكافحة حملة من لثالثا اليوم اكتمل. 

 المتحدة األممالمقدم من  دعمبفضل ال أ جريت عمليتا والدةو المتحدة األمم تدعمها التي المستشفيات إلى حاالت ست أ حيلت .اإلحالة مسارات إنشاء تم. 

 الحسكة مدينة في الجماعية اإليواء مراكزل دعمال متنقلتان وعيادتان إسعاف سيارتا تقدم. 

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

 مع امرأة 96 إلى المتحدة األمم شركاء وصل األول/أكتوبر، تشرين 16 في. الحسكة محافظة في لجماعيةإليواء اا مراكز في المتكاملة راالصغ لاطفاأل تغذية حملة واصلتت 

 .تغذية األطفال الصغار المتكاملة جلسة 12 خالل مندون سن الخامسة  أطفال

 باألمراض اإلصابة أسباب أهم .الحسكة مدينة في الجماعية اإليواء مراكز في واألطفال للنساء األولية الصحية لرعايةا لمجا يف استشارة 212 متنقلةال فرقوال الشركاء قدم 

 .اإلسهال ومرض الحادة التنفسي الجهاز التهابات هي: اإليواء مراكز فيالمقدمة  اراتستشال لا  ، وفقالخامسة سن دون األطفال بين

 الخامسة سن دون وطفال   امرأة 625 لـ والتغذوية الصحية الخدمات والهول العريشة مخيمي في الشركاء قدم األول/أكتوبر، تشرين 16 في. 

 ةومرضع حاملامرأة  40و الخامسة سن دون طفال   107 لـقياس محيط منتصف العضد  فحوصات متنقلة فرق أجرت الحسكة، مدينة في. 

 71و الطاقة عالي البسكويت من ةكرتون 12 ذلك في بما ،الجماعية اإليواء مراكز في ةحامل ومرضعامرأة و طفال   324 على المساعدات عدة مرات توزيع الشركاء واصل 

 .دوز بالمبي من اتكرتون 6و المتعددة الدقيقة المغذيات من كيسا  

 الحسكة مدينة في الجماعيةاإليواء  مراكز في واألطفال للنساء األولية الصحية لرعايةا لفي مجا استشارة 206 المتنقلة الفرق قدمت. 

 92و ئيةالنسا مستلزمات النظافة من مجموعة 243 ووزعت الرئيسية والمخيمات اإليواء مراكز في ا  مريض 690 من ألكثر اإلنجابية الصحة خدمات المتحدة األمم قدمت 

 .اآلن حتى والمرضعات الحوامل النساءلوازم  من مجموعة

 للشرب صالحة غير منها ثالثة كانتو مياه عينة 25 اختبار تم .الهول مخيم في الموضوعة للخطة وفقا   ،ةمستمر المياه جودة مراقبة أنشطة تزال ال. 

 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 وضع اآلن ويجري التمر تل لمستشفى تقييمات إجراء بدأ. 

 الصحية الخدمات توفير لدعم متنقلة عيادات خمس إنشاء المخطط من. 

 اآلن حتى تقييمها تم تيال االحتياجات حسب توزيعها وسيتم القامشلي مطار إلى أطنان 10 من أكثر تزن ةجوي شحنة وصلت. 
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 الصحية والنظافة واإلصحاح المياه

 :الثغراتو االحتياجات

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

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

 .الخدمات تقديم استمرارية

 بمعدل النازحين إيواء مراكز إلى المياه نقل المتحدة األمم تواصل التمر، تل من الدولية الحكومية غير المنظمات لبعض السريع الرحيل عن الناتجة الحرجة ةثغرال سد أجل من 

 .يا  يوم ا  مكعب ا  متر 50

 االستجابة:

 شركاء أكمل. يوم( / مكعب متر 80.000) اليومي الطلب من المئة في 30 حوالي تغطي ، وبذلكالحسكة مدينة كانلس يوميا   مكعب متر 24.000 ضخ الهمة مياه محطة واصلت 

 .طاقتها بكامل الضخ محطة تشغيل لضمان الالزمة األعمال المتحدة األمم

 نطاق يتمثل - الحسكة مدينة في للنازحينرك إيواء م 15 في الصحي الصرف مجمعات وصيانة تأهيل إعادة أعمال في المتحدة األمم شركاء شرع األول/أكتوبر، تشرين 16 في 

 . شخص 600 دةئفال قمامة حفرة 30 وحفر استحمام حوض 15 وتركيب مرحاضا   30 صالحإ في العمل

 يا  يوم مكعب متر 200و ولهلإلى مخيم ا يا  يوم مكعب متر 400 نحوب تقدر بكميات شمال شرق سورية في المخيمات إلى بالشاحنات المياه نقل دعم المتحدة األمم شركاء يواصل

 في الصحي الصرف شبكة من الحمأة وإزالة القمامة وجمع المراحيض تنظيف مثل ،الصحي بالصرف المتعلقة األخرى الخدمات تستمر ذلك، إلى باإلضافةو. لعريشةإلى مخيم ا

 .شخص 75.500 إلى واوصلوقد  ين،خيمالم كال

 في النظافة مستلزمات من مجموعة آالف 10 من أكثر بتوزيع الصحي والصرف المياه مجال في المتحدة األمم شركاء أحد قام األول/أكتوبر، تشرين 16 إلى 13 من الفترة في 

 .شخص 60.000 حوالي احتياجات تغطي والرقة الحسكة محافظتي

 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 

 تحتوي (بيدونات من جمعها تم) عينات ثماني أن بينت جمعها، تم التي العينات بين من. الهول(مخيم  من عينة 25و التمر تل / الحسكر طريق من عينتين خشب، أبو من عينة 35

 .كيميائية ملوثات على تحتوي الهولمخيم  من عينات ثالث كانتو ،ميكروبية ملوثات على

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

 123و 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،

 .الصحية الرعاية مجال في ا  وظفم

 محطتي فإن لهول،ا مخيمل وبالنسبة ،ذلك إلى ضافةوباإل. ا  مكعب امتر 1.495 مجموعه ما تسليم تم قدو الهول، مخيم في مستمرا   الطوارئ حاالت في بالشاحنات المياه نقل يزال ال 

 تواجه كبيرة صعوبة تشغيلها عدم لشكوي علوك، مياه محطة على كبير بشكل بالشاحنات المياه نقل عملية تعتمد. عمللل صالحتين زالتا ما المخيم في المركبتين العكسي التناضح

 .القطاع هذا

 الناصرة، السل، مركز اللؤلؤة، الوطني، الحسكة مستشفى )وهي الصحية للرعاية مرافق 7 إلى لتر( 25) بيدون 1.000و لتر( 1.5) ماء قارورة 60.000) المياه توصيل 

 .(يوما   30) واحد شهر لمدة المأمونة الشرب مياهخالل توفير  من مريضا   56.370 ونحو الصحية الرعاية مجال في ا  وظفم 123 وسيخدم( اكتمل تل حجروالصالحية،  ،النشوة

 ابينه من. خزانات مياه 10 تواختبر الحسكة مدينة في إيواء مراكز 10 تزار الصدد، هذا وفي. المحلية والمجتمعات المخيمات في المياه جودة مراقبة المتحدة األمم تواصل 

 .شمكة من المياه استخداممع التوصية ب دارةاإل إلى النتائج أ رسلت. ةالسعدي حليمة في مانشخ مدرسة فيملوثان  انخزان

 المياه جودة اختبارات تكشف. الخيرية( الود جمعية وفي ،سةالكال حديقة فيو حزام،ال حديقة في )أي الحسكة داخل المتحدة األمم قبل من مضخات ثالث تركيب من االنتهاء تم 

 الغسيل ألغراض اآلبار هذه من المياه باستخدام أوصت وقد ذائبة،ال مالحكمية كبيرة من األ على يحتوي الماء أن الثالثة اآلبار هذه في المشتركة المتحدة األمم فرق أجرتها التي

 التأهيل في طور سة(الكوال الرياضية الصالة )في اآلخران انالبئر. أسرة( 150 )أو شخصا   750 حوالي الثالثة اآلبار هذهستخدم . المياه( معالجة معدات تركيب حتى يتم) فقط

 .المتحدة ألمما توكاالإحدى  قبل من بمضخات وسيزودان

 

 الغذائية غير والمواد المأوى 
 

 :الثغراتو االحتياجات

 مصدر االكتظاظ عدي   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

  اتاتفاق معلقا  حتى يتم التوصل إلىمخيم العريشة  في خيمة 400 توزيعال يزال. 

 محدودة حاليا   متاحةال مداداتاإل أن المحلية الحكومية غير المنظماتوقد أفادت . تأخير من تعاني التقبة حاجز عبر تدخلو إنسانية مساعدات تحمل التي الشاحنات.  

 المتزايدة االحتياجات تلبيةل الشركاء من محدود عدد يتوفر الرقة، في. 

 وضعلل ا  نظر تحديا   لوازموال السلع توافر يمثل قدو ،األسواق إلى وصول كطرق القسائم توزيع قبل النقدية بالسيولة المعني العمل فريق خالل من العمل على الشركاء تشجيع تم 

 .بالسيولة تسمي يذوال األرض على المتقلب

 الشتاء فصل اقتراب مع الكافيين والتدفئة بالمأوى المتعلقة المخاوف.  
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 :االستجابة

 تشرين 21 االثنين يوم العريشةمخيم  في بدأسيو الهولمخيم  في مستمر اآلنهو و ،ليوالمحمود الروج مخيمي في بالفعل الشتاءالمخصصة لفصل  اتالمساعد توزيع ىانته 

 .اتالمخيم سكان، فضال  عن ديجد وافد 91.000 بنحو يقدر ما التوزيعات تغطي سوف. األول/أكتوبر

 التمر تل فيمن جديد  التوزيعيبدأ  أن المتوقع ومن بدة،عمالو الحسكة في الجماعية اإليواء ومراكز الحضرية المناطق في جارية تزال ال الغذائية غير المواد توزيع عمليات .

 .اآلن حتىات مساعدعلى  شخصا   13.385 أو ةرسأ 2.677 بنحو يقدر ماحصل 

 المقاولون بدأ. األساسية الصيانةإجراء و المياه شبكات إصالح ذلك في بما ،المأوى إلصالح تمهيدا   شخص 3.500 من أكثر تستضيف الحسكة في جماعيإيواء  مركز 21 تقييم تم 

 .التمر تل في جماعية إيواء مراكز أربعةفي  المأوى تقييم من االنتهاء تم. األخرى المواقع بإصالح الشركاء والتزم مواقع 7 فيالعمل 

 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

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

 

 مستمر( )تقييم سعةال

 المنظمات بعض أنوبما . 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

 والموافقات اللوجستي التباطؤ بسبب الطبقة تفتيش نقطة عند الشاحنات إيقاف تم ولكن ،القامشلي إلى طريقها في إضافيةلوازم  مجموعة 10.000 بنحو يقدر ما. 

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

 الطبقة إلى طرطوس / حمص عبر هي المتاحة الحالية الطرق. 

 

 العيش وسبل المبكر اإلنعاش  

 :الثغراتو االحتياجات

 ومنتظم آمن صولإمكانية وو إضافية إمدادات األنشطة هذه ستتطلب ،طولالم النزوح حاالت في. الكافية المواردتفتقر إلى  األثر السريعة العيش سبل حماية أنشطة. 

  االقتصادية األنشطة أشكال من شكل أي في النازحون يشارك وال ،الحالي النازحين لمجتمعمتاحة  عمل فرصال توجد. 

 دانفوشك على الت مدخراتهم ألن الغذائية المساعدات على كليا   النازحين غالبية تعتمد. 

 

 ستجابةاال

 المدينة في المياه في الحاد النقص لتغطيةها ل الالزمة المعدات وتوفير آبار خمسة بإصالح المتحدة األمم التزمت الحسكة، محافظة مكتب مع بالتنسيق. 

 المتبقيين البئرين في الصيانة أعمال تزال ال. الغاطسة المضخات وتوفير الكالسة( حديقة من بالقرب / والناصرة الحزام حديقة الود، )جمعية آبار ثالثة صيانة من االنتهاء تم 

 .ةمستمر الكنيسة( من بالقرب / سةالكوال الرياضة )قاعة

 اثنين قدرة كل منهماو أمبير فولت كيلو 630 واثنين أمبير، فولت كيلو 1.000ذلك اثنين قدرة كل منهما  ويشمل ،الكهرباء قطاع لدعم الطاقة تالحوم توفير بصدد المتحدة األمم 

 .المطلوبةالتكميلية  الكهربائية المعدات إلى باإلضافة أمبير، فولت كيلو 400

 

 

 

  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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