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  سورية شرق شمال في العسكرية لعمليةل إلنسانيا تأثيرال

 2019 برأكتو األول/ تشرين 19-20

 
 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
 18 يوم مساء في أيام خمسة لمدة قتالال وقف عن اإلعالن من الرغم على 

 رأس في عدائية أعمال وقوع عن اإلبالغ استمر فقد ،األول/أكتوبر تشرين

 .بعد تنفذ لم التهدئة شروط بأن الجانبين من اتهامات وسط ،العين

 جريحا   30 بإجالء المحليون المستجيبون قام األول/أكتوبر، تشرين 19 في 

 فرمان مستشفىو تمرال تل في روجال مستشفى إلى العين رأس من جثث 4و

 في جثة 17و جريحا   15 إجالء تم كما الحسكة؛ بمحافظة القامشلي مدينة في

 .وأطفال نساء مبينه من أسر، خمس إلى باإلضافة األول/أكتوبر تشرين 20

 بهم تقطعت الذين فردا ( 83) المتبقية 14 الـ األسر لنقل الجهود تتواصل 

 المتحالفة القوات لسيطرة اآلن خضعي ذيال مبروكة، مخيم في حاليا   السبل

 مخيم إلى نقلهم المتوقع منو غذائية مساعدات األسر تلقت وقد ؛اتركي مع

 .المقبلة القليلة األيام في العريشة

 400.000 من أكثر تخدم التي علوك، مياه محطة إصالح مهمة نجحت 

 للسكان والكهرباء المياه إمدادات ؤنفتاستو الحسكة، مدينة في شخص

 إلى بحاجة المياه محطة ستظل. األول/أكتوبر تشرين 19 في المتضررين

 إلى الماء وصول سيستغرقو ،القادمة واألسابيع األيام خالل بالوقود التزود

 .أيام بضعة األحياء جميع

 من طفل، 74.000 حوالي بينهم من شخص، 176.400 من أكثر نزح 

 إلى شخص 18.500 عاد اآلن، حتىو وحلب؛ والرقة الحسكة محافظات

 الحسكةمحافظة  في القامشلي مدينة إلى 2.500 - األصلية أماكنهم

 .الرقة محافظة في أبيض تل إلى 16.000و

 10.768 الحسكة محافظة في جماعي إيواء ركزم 55 يستوعب عام، بشكل 

 مراكز في واالستجابة التقييم أنشطة تخطيط يزال ال. اآلن يةوخا العين، رأس في وواحد التمر تل في ستة ،جماعية إيواء مراكز سبعة أصبحت وقد - أسرة( 2.224) شخصا  

 .المقبلة األيام في المعلومات من مزيد تاحيوس مستمرا   الجماعية اإليواء

 والوليد ساهلة قريتي من القريبة الرسمية غير النقاط عبر العراق إلى الحدود شخصا   3.122 عبر األول/أكتوبر، تشرين 20 حتى. 

 

 اخر المستجدات االنسانية
 متقطعة اشتباكات عن اإلبالغ تواصل من الرغم على المناطق، معظم في هادئ الوضع أن إلى الواردة التقارير تشير ساعة، 120 دةلم النار إطالق وقف إعالن من أيام أربعة بعد

 . المدينة على سيطرت التركية المسلحة العناصر تاركة العين رأس من اقواته انسحاب (SDF) السورية الديمقراطية الجبهة أعلنت األول/أكتوبر، تشرين 20 في. العين رأس مدينة في

 أي إحراز لحظي   لم ولكن ،الرقة محافظة شمال في عريضة قرية في السوري الوطني والجيش الديمقراطية سورية قوات بين مناوشات عن اإلبالغ تم األول/أكتوبر، تشرين 20 فيو

 سورية شرق شمال في العسكرية األنشطة كانت إذا ما الواضح غير من يزال الو .األول/أكتوبر تشرين 22 في النار إطالق وقف ينتهي أن المفترض من. تقدم أي ينجانبال من

 .4 إم السريع الطريقو أبيض تلب المحيطة المناطق فيو العين، رأس شرق في محتملة مواجهات يتوقعون الشركاء بعض نلك ،ال أم المقبلة األيام في ستستأنف

 

 اإلنساني التأثير
 النازحين دعم هي األولوية بقىت. ممكنا   إليهم الوصول كان حيثما إليها المحتاجين إلى مساعدةال تقديم اإلنساني المجال في الشركاء يواصل التحديات، بعض مواجهة من الرغم على

 نطاق توسيعب الشركاء من عدد بادري. الرسمية غير المواقع / والمستوطنات المخيمات في لنازحينا دعم ستمرارا وكذلك المضيفة، والمجتمعات الجماعية اإليواء مراكز في حديثا  

 تشرين شهر خالل والحسكة الرقة محافظتي في شخص 580.000 من قربي لما شاملة غذائية حصص لتوفير الغذائي األمن قطاع يخطط حيث لذلك، استجابة المساعدات

 ليالمحمود مخيمي في بالفعل اكتملت توزيعات خالل من أيضا   الشتاء فصل في المساعدة جهود بدأت. والمياه الصحة مثل األساسية الخدمات توفير أيضا   يتم بينما األول/أكتوبر،

 .المقبلة األيام في لها مخطط أخرى توزيع عمليات إلى باإلضافة والروج،

 

 العين رأس

 عمليات من لمزيد حاجة هناك كانت إذا وما بقينمت مدنيين أي هناك كان إذا ما لتحديد المدينة إلى السوري العربي األحمر للهالل تابع فريق سيتوجه األول/أكتوبر، تشرين 21 في

 .الضرورة عند الدعم لتقديم االستعداد أهبة على وحافلتان إسعاف سيارات سبع توجد. اإلجالء
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 مبروكة مخيم

 االستعداد أهبة على تجاريتان شاحنتان وجدوت. العريشة مخيم إلى نقلها في ترغب مبروكةمخيم  في فردا ( 83) المتبقية 14 الـ األسر أن الشركاء أكد األول/أكتوبر تشرين 20 في

 وما ،الطريق طول على المناطق بعض في تحدث العدائية األعمال تزال ال. اآلمن المرور تأكيدتصريح   على الحصول بمجرد القادمة األيام في هملنقل التخطيط يتم. األسر هؤالء لنقل

 .ةمنفجر غير ذخائر وجود بشأن مخاوف هناك زالت

 

 علوك مياه محطة

 لمحطة الصيانة أعمال من الثانية المرحلة الحسكة، مدينة في ءوالما الكهرباء مديريتي من فنية فرق مع بالتعاون السوري، العربي األحمر الهالل أكمل األول/أكتوبر، تشرين 19 في

 المخيمات بعض ذلك في بما الحسكة في شخص 400.000 من ألكثر المياه إلى اآلمن الوصول توفر التي ،علوك مياه محطة. الحسكة بمحافظة العين، رأس منطقة في علوك مياه

 . العدائية األعمال خالل المتكرر للقصف نتيجة الخدمة خارج كانت ،المنطقة في الرئيسية

. القادمة القليلة األيام في لمدينةبا المحيطة والمناطق األحياء لجميع مياهال إمدادات توفير المتوقع من. التمر تل وكذلك ،الحسكة مدينة في األحياء بعض إلى ووصلت تتدفق المياه بدأت

 الوقت وفي. المياه خدمات واستئناف الالزمة اإلصالحات إلنهاء علوكمحطة مياه  إلى لعودةل االستعدادات واصلتت. العين رأس مثل مناطق في لكهرباءلتيار ااب اإلمداد استؤنف كما

 .المتضررة للمجتمعات المياه إمدادات لتأمين لمحطةبا االحتياطية المولدات لتشغيل الوقود من لتر 16.000 اليونيسف منظمة اشترت نفسه،

 

 السكان تحركات

 عاد بينما (،16.460) حلب ومحافظة ،(48.371) الرقةو (،111.588) الحسكة من ا  شخص 176.419 نزح األول/أكتوبر: تشرين 20 حتى نزوح حركة 194.919 تسجيل تم

 . والرقة القامشلي في يةاألصل مناطقهم إلى شخص 18.500

 والرعاية لمياها الجدد للوافدين األساسية االحتياجات وتشمل. دهوك في شابردر مخيم في شخصا   2.942 استيعاب يتم ،اآلن حتى العراق إلى الحدود عبروا شخصا   3.122 بين من

 . النظافة ستلزماتم إلى النفسية األولية اإلسعافات من بدءا   الصحية،

 شخص 98.800 حوالي بينهم من والرقة، الحسكة يمحافظت في شخص 2170900 حوالي إلى غذائية اتمساعد الغذائي األمن قطاع شركاء قدم األول/أكتوبر، تشرين 20 في

 نهاية بحلول شخص 580.000 إلى الوصول سيتم الموضوعة، الخطط بحسبو. عامة غذائية صصح على حصلوا شخص 119.000و لألكل، جاهزة غذائية حصص على حصلوا

 أو المخازن في إما حاليا   شخص 132.000 لحوالي تكفي لألكل جاهزة غذائية صوحص شخص، 473.400 حونل تكفي عامة غذائية ا  حصص العالمي األغذية برنامج يمتلك. الشهر

 .سورية شرق شمال إلى الطريق في

 

 اإلمداد وخطوط المخزونات

 اإلمداد خطوط إلى باإلضافة واألدوية، الغذائية المواد من مخزونات توجد. بديلة طرق عبر المساعدات نقل يتطلب مما مغلقة، االستراتيجي 4 إم السريع الطريق من أجزاء تزال ال

 .العاجلة االحتياجات من العديد لتلبية وذلك المالئمة، الرعاية مرافق إلى إليها المحتاجين لنقل اإلحالة ومسارات المنطقة إلى المساعدات لنقل الالزمة

 

 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

 المدنيين والسكان النازحين حماية وضع يزال الو. هال التابعة ءحيااألو العين رأس في مواقع قصف عن اإلبالغ استمر ،ةمؤقت لفترة الهجوم توقف عن اإلعالن من الرغم على 

 ليزا ال. والمالكية العين ورأس التمر تلو عيسى وعين أبيض تل في المتبقين المدنيين لسكانا شأنب فورية مخاوف توجد. القتالية لألعمال دائم حد وضع ويلزم بالغ قلق مصدر

 فيهم بمن لألطفال، خاصة حماية توفير مع آمنة، أماكن إلى بأمانو طوعا   باالنتقال لهم والسماح العدائية، األعمال وآثار المباشرة الهجمات من المدنيين حماية الضروري من

 .الحكومية غير المسلحة الفصائل أو المسلحة بالقوات ارتباطهم المزعوم أو السابق في كانوا الذين أولئك

 إليها عودت بدأت قد درباسيةال من النازحة األسر بعض أن يقالو. بها المحيطة المناطق في قراهم إلى القامشلي بلدة من أشخاص عودة عن تقارير وردت. 

 أسرة 58 ذلك ويشمل. النازحون يختارها التي المواقع إلى المخيمات خارج التنقل حرية منحو المصادرة الشخصية الهوية وثائق إعادة إلى الدعوة الحماية قطاع شركاء يواصل 

 . مبروكة مخيم في المتبقية 14 الـ واألسر المغادرة، في ترغب عيسى( عين مخيم من )نزحت المحمودلي مخيم في

 المحلية السلطات تديره مؤقت مركز في بذويهم مصحوبين غير طفال   27ل حلول إيجادو عوائق دون اإلنسانية المنظمات لوصول الدعوة تتواصل الرقة، في. 

 الدعم وخدمات الحاالت إدارة مثل ،الحماية أنشطة لتنفيذ الحماية قطاع شركاء أمام تحديات ويفرض الحماية مخاطر من يزيد الخصوصية وانعدام اتالمخيم في االكتظاظ يزال ال 

 .التوعية وجلسات النفسي

 :االستجابة

 تم التي ضعفا   الفئات ألكثر الحاالت وإدارة واإلحاالت المساعدة ذلك في بما مستمرة، 7 رقم العاجل التحديث في إبرازها تم التي واالستجابة والدعوة الحماية تقييمات تزال ال 

 اإلعاقة، ذوي واألشخاص الدعم إلى المحتاجينو بذويهم المصحوبين غير والمسنين للخطر المعرضات النساء فيهم نبم ،األولية السريعة التقييمات أعقاب في ،اآلن حتى تحديدها

  .خطرلل المعرضين واألطفال خطيرة يةصح حاالت من يعانون الذين األشخاصو

 الحسكة في جماعي إيواء مركز 35 من بدءا   المقبلة، األيام في للحماية شموال   أكثر تقييم لبدء الحماية شركاء يخطط 

 الجماعية اإليواء مراكز في الالزمة الخدمات توفير الحماية قطاع شركاء من وغيرهم الطفل وحماية االجتماعي النوع على القائم لعنفل الفرعية القطاعات شركاء يواصل 

 .المضيفة المجتمعات في المتضررين والسكان ضعفا   األكثر والفئات النازحين تستهدف التي والمرافق
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 العيش وسبل الغذائي األمن 

 :الثغراتو االحتياجات

 الحضرية المناطق في الحسكةو ؛(كوباني) العرب وعين منبج في فورية استجابة إلى يحتاجون الذين النازحين تستضيف التي األسر تشمل اآلن حتى تحديدها تم التي الثغرات 

 .عيسى وعين العين رأسو أبيض وتل والجوادية الحسكةو تمرال تلو بدةعمال في

 الرقة ومدينة عيسى عين عن فضال   العرب، وعين منبج حيتينا إلى الوصول تعرقل تحديات هناك تزال ال الحالي، الوقت في. 

 :االستجابة

 المنظمات تقومو. (يا  يوم أسرة 1.073) شخصا   5.477 إلى تصل حيث الحسكة، في جماعي إيواء مركز 26 في الخبز توفير الدولية الحكومية غير المنظمات إحدى تواصل 

 والعصير البسكويت من عبوات توزيع إلى باإلضافة ،أسرة 500 من أكثر على التمر وتل الحسكة في مدرسة 11 في لألكل جاهزة غذائية حصص بتوزيع الدولية الحكومية غير

 .التمر وتل الحسكة في جماعيين إيواء مركزي فية(رسأ 322) شخصا   1.616 على هايمال اتوزجاج

 العامة الغذائية الحصص وكذلك ، الجماعية اإليواء مراكز في النازحين إلى لألكل الجاهزة الغذائية الحصص ذلك في بما األغذية، بإرسال استجابتها المتحدة األمم تواصل 

 حوالي بينهم من والرقة، الحسكة محافظتي في شخص 217.900 حوالي إلى غذائية اتمساعد المتحدة األمم تقدم األول/أكتوبر، تشرين 20 حتى .المضيفة للمجتمعات الشهرية

 الغذائية المساعدات وتوزيع تسليم عمليات واصلتتو. عامة غذائية حصص على يحصلون شخص 119.000و لألكل، جاهزة غذائية حصص على يحصلون شخص 98.800

 .التقرير هذا كتابة وقت حتى الساعة مدار على المتحدة األمم تقدمها التي

 والمحمودلي طويحينة مخيمي إلى األغذية تسليم عمليات وتجري. ذلك أمكن حيثما الشرقي الشمال في النازحين مخيمات لسكان المساعدة تقديم أيضا   المتحدة األمم تواصل 

 األول/أكتوبر تشرين 20 يوم ظهر حتى للنازحين العريشة مخيم في التوزيع عمليات استمرت. الطعام وصول بمجرد التوزيعات تبدأ أن المقرر ومن الرقة( )محافظة للنازحين

 )محافظة للنازحين روجال مخيم في الغذائية المواد توزيع عمليات تزال ال. للنازحين مبروكة مخيم من إجالؤهم تم الذين الجدد الوافدون فيهم نبم المخيم، سكان جميع وشملت

 .بذلك الوضع يسمح حالما ستبدأ ولكنها ، األمني الوضع بسبب متأخرة الحسكة(

 حاليا يجري. التركية الحدود من بالقرب الرقة محافظة من أخرى ومناطق عيسى عين من للنازحين ليالمحمود مخيم إلى شخص( 2.000 )حوالي أسرة 400 حوالي وصلت 

 برنامج في تسجيلهم قبل العاجلة الغذائية احتياجاتهم لتلبية شخص 2.000 لنحو تكفي لألكل جاهزة غذائية حصص العالمي األغذية برنامج ويرسل الجدد، الوافدين تسجيل

 .العامة ةالشهري الغذائية اتالمساعد

 المتحدة األمم تواصلو. أمنية ألسباب مقيدا   الوصول يزال ال حيث ،األجانب ملحق في التوزيع استئناف على قادرة غير المتحدة األمم تزال ال الحسكة(، )محافظة الهول مخيم في 

 شخص 10.000 حوالي عددهم البالغ الملحق سكان لجميع تكفي غذائية ا  حصص المتحدة األمم تمتلك.ممكن وقت أقرب في التوزيع عمليات ستئنافال المخيم إدارة مع تواصلال

 قدمت عندما سبتمبر،منذ مطلع أيلول/ الملحق إلى الوصول من المتحدة األمم تمكنلم ت. بذلك لها السماح بمجرد التوزيع عمليات لبدء استعداد على وهي الهول، مخيم مستودع في

 األمن على المحتملة لآلثار ا  نظر األغذية، لتوزيع الوصولإمكانية  ذلك في بما سريع، حلإيجاد  إلى الدعوة المتحدة األمم تواصلو. الملحق لسكان واحد شهر لمدة الكافي الغذاء

 .تتخذ لها مأوى هناك التي لألسر الغذائي

 وقد ،البالد شمالفي  العراق كردستان إقليم إلى وصولهم لدى الوافدين العراق في المتحدة األمم تساعدو. األول/أكتوبر تشرين 20 حتى العراق إلى شخص 4.100 من أكثر فر 

 .اآلن حتى شابردر مخيم في شخص 3.100 حوالي ة إلىساعدقدمت الم

 21 ليوم،ا العالمي األغذية لبرنامج التابع الميداني القامشلي مكتب إلى دمشق فياألغذية العالمي  لبرنامج القطري المكتب من شخاصأ خمسة من مكون فريق إرسال المقرر من 

 .المستمرة االستجابة لدعم األول/أكتوبر، تشرين

 القدرة

   شخص 132.000 لنحو تكفي لألكل جاهزة غذائية ا  صوحص شخص، 478.900 لنحو تكفي عامة غذائية حصصا   المتحدة األمم تمتلك األول/أكتوبر، تشرين 20 من اعتبارا 

 . سورية شرق شمال إلى طريقال في أو المخازن في سواء  

 بديلة ا  طرقاألغذية العالمي  برنامجمسؤولو النقل في  ويستخدم مغلقة، 4 إم االستراتيجي السريع الطريق من كبيرة أجزاء تزال ال. 

 غذائيةال صحصال من ا  مخزونغير حكومية دولية شريكة  أربع منظمات وتمتلك سورية، شرق شمال في للنازحين غذائية مساعدات دولية حكومية غير منظمات خمسة تقدم 

 تشرين 20 في. يوما   14 - 10 غضون في تلقيهايمكن  لألكل جاهزة غذائية ةحص 9.000 قيد اإلعداد يبلغ ا  ومخزون لألكل جاهزة غذائية ةحص 3.500 يصل إلى لألكل جاهزةال

 الدولية الحكومية غير المنظمات إحدى تقومو. التمر وتل الحسكة في لألكل جاهزةال غذائيةال حصصال توزيع عمليات تينحكومي غير تاندولي انمنظمت تواصل األول/أكتوبر،

. (مناديل الورقيةوال والماء والعصير )البسكويت المرطبات صناديق بتوزيع أخرى دولية حكومية غير ةنظمم تقوم بينما جرنية،ال ةاحين في حصة غذائية جاهزة لألكل 50 بتوزيع

في صورة  مساعدةتقديم ال استئناف إلى أخرى دولية حكومية غير منظمات وتتطلع الرقة، مدينة في غذائيةمساعدة النقود كتقديم  أخرى دولية حكومية غير منظماتواستأنفت 

 .ةرسأ 7.000 من ألكثر قريبا   الطعام قسائم

 من الغذائياأل قطاع بينمستمرا   التنسيق ال يزال. الطعام وقسائم حصص غذائية جاهزة لألكل لتوفير الرقة مدينة فياحتياجات سريع  تقييمتان دولي تانحكومي غير انمنظمت تأجر 

 .الرقة مدينة في النازحين لدعم األغذيةقطاع  وشركاءالمجلس المدني في الرقة و

 

 الصحة

 :الثغراتو االحتياجات

 الخط مستشفيات تحتاج. التي انتقل إليها النازحون الجديدة مراكزالو النشطة والمستشفيات القائمة الصحية للمرافق سريعة تقييمات إجراء إلى الحاجةعن  الصحة قطاع أبلغ 

 االستجابة لطرق ا  ضروري ا  أمر الوطنيين الطبيين الموظفين قدرات بناء يعد الحالية، للظروف نظرا  . االحتياجات تدفق مع والتعامل العمليات لزيادة الدعم من مزيد إلى األمامي

 .الناجحة



 2019أكتوبر /تشرين األول 20-19 | 8تحديث 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 

 

 نقل  تسهيل يجب. المتأثرة المواقع في ةالصحقطاع  شركاء لدعم خزنة مسبقا  الم الحياة على تحافظ التي الطبية والمستلزمات األدوية من كامل مخزون إلى القامشلي مركز يحتاج

 .جوا   اإلمدادات نقل إلى باإلضافة الحالية، االحتياجات لتلبية الفور على الطرقعلى  شحناتال

 بين التنسيق تعزيز يجب. المعني المستشفى إلى وإحالتهم الجرحى الستقبال جاهزة آمن، مكان أقرب في الصدمات، تثبيت مراكز مثل األولية، اإلسعافات نقاط تكون أن يجب 

  .المتاح الدعم في الموجودة اتثغرال لتغطية المرضى إحالة مسارات في النشطين الشركاء

 إلىو ،المواقع هذه في الفور على المياه جودة مراقبة أنظمة إنشاء يجبكما . وفعالية بكفاءة حديثا   الوافدين النازحين مواقع في واالستجابة المبكر اإلنذار أنظمة استخدام يجب 

 .واضح منظا خالل من والتوعية الصحي التثقيف رسائل توضيح يجب األنظمة،هذه  جانب

 ةالمؤهل ةالطبي اقموالط من محدود عدد لوجود نظرا   متزايدا   دعما   وتتطلب بالتطعيم التغطية في ثغرات توجد الرقة، مدينة في. 

 الصحية المرافق في االكتظاظ جانب إلى الفريق، قادة عنها أبلغ التي الرئيسية المشاكل إحدى هو األدوية نقص أن عيادات عدةذين يديرون ال الشركاء أفاد. 

 :االستجابة

 امرأة 40و الخامسة سن دون طفال   131 لـ (العضد منتصف محيط قياس) الحاد التغذية سوء عن لكشفل فحوصات المتحدة األمم تدعمها متنقلة فرق أجرت الحسكة، مدينة في 

  .الوخيم الحاد التغذية بسوء إصابتهحديد ت تم واحد طفل عالج بدأ. ومرضعة حامل

 وفقا  . الحسكة مدينة داخل الجماعيةاإليواء  مراكز في واألطفال للنساء األولية الصحية لرعايةفي مجال ا استشارة 289 متنقلة فرقا   يديرون الذين المتحدة األمم شركاء قدم 

 .الحادة التنفسي الجهاز والتهابات اإلسهال أمراض هياألطفال دون سن الخامسة  بين عتالل، أهم أسباب االالجماعية اإليواء مراكز فيالمنفذة  الستشاراتل

 الحسكة محافظةب لجماعيةا إليواءا مراكز في وجماعية فردية إرشادات تقدم التي ،المتكاملة راالصغ لاطفاأل تغذية حملةاالتصال من أجل التنمية  شركاء يدعم . 

 متنقلة فرق تقدمها التي والتوعية ،األلغام بمخاطر التوعية وأنشطة االجتماعي،و النفسي الدعم من طفال   1.885 استفاد والحسكة، الرقة في المتحدة األمم شركاء خالل من .

 ترتيبات إلى رعاية إلى يحتاجون الذين أولئك وأحيل ،المتنقلة الفرق خالل من المواقع نفس في ذويهم عن ومنفصلين مصحوبين غير أطفال 10 تحديد تم ذلك، إلى باإلضافةو

 .بذويهم المصحوبين لغير مؤقت كتدبير المخصصة رعايةال

 من طفال   333 استفاد األول/أكتوبر، تشرين 17 في. المدينة في النازحين لألطفالدعم النفسي واالجتماعي ال خدمات قديمت الرقة في لألطفال مالئمتان ثابتتان منطقتان واصلت 

 المناطق المالئمة لألطفال. في الخدمات هذه

 األلغام بمخاطر التوعية وأنشطة االجتماعيو النفسي الدعم مثل بأنشطة مناطق مالئمة لألطفال سبعة بدعم المتحدة األممء شركااثنان من  يقوم الحسكة، وريف الحسكة مدينة في 

 .األول/أكتوبر تشرين 17 في طفال   1.350 إلى وصلت التي الوعيخلق و

 األيام في التوزيع سيستمرو. طفل 400 إلى ، ووصلواالجماعية اإليواء مراكز في األطفال على الشتاءستلزمات فصل م توزيع في الحسكة مدينة في المتحدة األمم شركاء شرع 

 .ةبلقمال

  

 الصحية والنظافة واإلصحاح المياه

 :الثغراتو االحتياجات

 حاجة توجد. تجديد إلى الموارد هذه ستحتاج. أخرى لتدخالت خصصت التي إلخ( واإلمدادات، )األموال المتاحة الموارد الشركاء يستخدم االستجابة، هذه من األولية المرحلة في 

 ،الطوارئ حاالت في العامة المياه خزانات وصيانة وتركيب ،المياه جودةلحفاظ على ل يةاالستهالك والمواد ،بالشاحنات المياه نقلو المياه؛ شبكات إنشاء / صالحإل مالية موارد إلى

 الخاصة والمعلومات آلنيةا التشغيلية البيانات في اتثغرال عدوت  . المراحيض وتركيب ،الصلبة النفايات وإدارة ،في المواد غير الغذائية المتعلقة بالمياه واإلصحاح ثغرات أي سدو

 .أيضا   مشكلة المناسب الوقت في واالستجابة بالتخطيط

 االستجابة:

 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 مياه توفير خالل من مريضا   56.370 ونحو الصحية الرعاية مجال في ا  وظفم 123 وسيخدم اكتمل (حجر تلو الصالحية، ،النشوة

 خزانات  10 واختبار الحسكة مدينة في جماعية إيواء مراكز 10 زيارة تمت الصدد: هذا فيو. المحلية والمجتمعات المخيمات في المياه جودة مراقبة القطاع اءشركأحد  أجرى

 في جماعية إيواء مراكز 10 زيارة تمت. شمكة من المياه باستخدام توصية عم اإلدارة إلى النتائج تأ رسل .ةالسعدي حليمة في خشمان مدرسة فيملوثان خزانان  ابينه من مياه،

 .العينات جميع في تلوث أي على العثور يتم لمو ،إيواء مركز كل في المياه خزانات من عينة 12 مجموعه ما واختبار جمع تم. الحسكة في جماعية إيواء مراكز 2و صفية

  السالم، نايف في الجماعية اإليواء مراكز غبيش، قرية )وهي للنازحين جماعية إيواء مراكز ثالثة في (ا  مكعب ا  متر 115 تسليمه:الذي تم  حجمال )إجمالي بالشاحنات المياه نقليتم 

 .شخص 2.500 حوالي منه يستفيد (مترا  مكعبا   250 :هتسليمذي تم ال حجمال )إجمالي يا  يوم ا  مكعب ا  متر 50 التمر تل ةاحين وداخل الدولة(، يفسو

 طوقان، إسماعيل الجبان، شعبان المثنى، األندلس، وهي: للنازحين مراكز 6 في اآلن حتى مستمرة جماعيةال يواءاإل مراكز في الصحيالصرف  مرافق إصالح عملية تزال ال 

 .الحسين مازن درويش، محمود

 ا  نازح 7.051 منه يستفيد مدرسة، 38 في الصحي والصرف المياه مرافق وتطهير تنظيف. 

 وحفاضات القمامة، وصناديق ،قراص تطهير المياهوأ ،ورقية مناديل وعلب التمر(، وتل الحسكةفي  جماعية إيواء )مراكز العائلية النظافة مستلزمات من مجموعة 6.852 توزيع 

 في تقريبا   ا  شخص 10.080 تفيد علي( سعيدو الجبان، شعبانو ،األندلس، والمثنىو جي،لال ونعيم والزيدية، وبرزان، ،2 فياصو ،1 فياص) ةجماعي إيواء مراكز 9 في األطفال

 .التمر( تل في مراكز ثالثةو ةتوين في ومركزان فيا،ص في ومركزان الطويل، تل في )مركزان الحسكة

 لمدة تكفي أقراص تطهير المياه. أسرة 170 إلى زيارات إجراءو كتيبا   345 أعاله(: المذكورة المراكز )نفس للنازحين جماعية إيواء مراكز 9 في الموزعةه ايالم أقراص تطهير 

 .واحد شهر

 نازح 1.200 منها يستفيد جماعية إيواء مراكز 4 في قمامة صندوق 14 توزيع تم الصلبة: النفايات إدارة. 

 كلور قرص 20.000 القطاع اءشركأحد  قدم بالكلور: المعالجة (NaDCC 1.67g) من  سيستفيد. الحسكة في إيواء مركز 33 إلى المياه تنقل التي الشاحنات في المياه لتطهير

 .واحد شهر لمدة ة(رسأ 1.343) ا  نازح 6.250 هذا

 170 إلى وزيارات كتيبا   345 وتوزيع كيسا ، 245 أعاله(: المذكورة المراكز )نفس لنازحينل جماعية إيواء مراكز 9 فيه ايالم أقراص تطهير توفير تم المنزلية: المياه معالجة 

 .واحد شهر لمدة ه تكفيايالم أقراص تطهير. أسرة
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 شركاء يقوم ذلك، إلى باإلضافةو. المقيمين السكان من 68.530 إلى تقريبا   يوميا   الشرب مياه من ا  مكعب ا  متر 1.289 المتوسط في قطاعال شركاء من ثالثة يقدم الهول، مخيم في 

بواسطة  الصحي الصرف خزاناتالحمأة من  إزالة تعليق جانب إلى الهول يممخ فيتناضح عكسي  وحدتي تشغيل إلى إضافة القمامة، وجمع المراحيض، بتنظيف أيضا   القطاع

 .المخيم في الصحي والصرف المياهمجال  في أخرى حرجة ةثغر وجود يالحظ لم سورية، شرق شمالفي  قطاعال اءشركأحد 

 كما. مبروكة( مخيم في اإلضافيين السكان أيضا  هذا  )ويشمل المخيم في المقيمين للسكان يوميا   الشرب مياه من ا  مكعب ا  متر 410 المتوسط، في القطاع، شركاء يوفر العريشة، في 

 .المملوءة الصحي الصرف خزانات وتصريف المياه خزانات صيانة مع جنب إلى جنبا   القديم، العريشة موقع في منها والتخلص القمامة جمع في القطاع اءشركأحد  بدأ

 في  قطاعال اءشركأحد  ويواصل الروج، مخيم في. عيسى عين مخيم من الجدد للوافدين ا  جاهز ا  مرحاض 12 لتركيب خطط على األخيرة اللمسات وضع تم المحمودلي، مخيم في

 البالغالروج  مخيم سكانل الصحي والصرف المياه خدمات سورية شرق شمالفي  قطاعال اءشركأحد  ويواصل يوفرو. الصحي والصرف المياه خدمات تقديم سورية شرق شمال

  .ا  شخص 1.825 عددهم

 القدرة

 القامشلي في مجموعة 1.722) األسرية النظافة مستلزمات من مجموعة 20.522 تسليم تم باإلمدادات، يتعلق فيما. الواقع أرض على تعمل القامشلي في الفاعلة الجهات جميع 

 .إضافية مجموعة 52.000 شراء جاري. قطاعال اءشركأحد  بواسطة حلب( في مجموعة 2.800و

 السائل الكلور من ا  طن 45 بتسليم القطاع في آخر شريك وقام القامشلي، إلى المياه معالجة ألغراض طن 200و الكالسيوم هيبوكلوريت من ا  طن 25 بتسليم القطاع شركاء أحد قام 

 .الرقة إلى

 مرافق استحمام في و مراحيض وبناء الطوارئ، حاالت في بالشاحناتالمياه  لنقل اإلطار المنطقي عمل اتفاقات أو نشطة األجل طويلة اتفاقات إمالديهم  القطاع شركاءمن  ثالثة

فيما يتعلق  التحديد، وجه علىو. الحمأة منها إزالة /خزانات الصرف الصحي  وإنشاء الصحي، والصرف المياه مرافق وصيانة وتشغيل المياه، خزانات وتركيب لطوارئ،حاالت ا

 إلى باإلضافةو. حيويةنشاء مرافق إل كبيرة بسرعة الثالث المحافظات جميع في التدخالتنطاق  توسع / أن تغطي طويلة األجلالتفاقات ، يمكن لقدرة ونطاق االواحد شريكب

 .في حاالت الطوارئ المياه جودة ومراقبة الصلبة لنفاياتا إلدارة القدرات بعض الشركاء يمتلك ذلك،

 

 الغذائية غير والمواد المأوى 
 

 :الثغراتو االحتياجات

 همفي نبم ،الغذائية غير المواد إلى حاجةب ،أسرة 14.114 أو ٪40 أن إلى التقديرات تشيرو. أسرة 35.284 أو شخصا   176.419 حوالي نزح األول/أكتوبر، تشرين 20 في 

 .الجماعية اإليواء ومراكز المخيمات في يعيشون الذين السكان

  المخيمات إلى الجدد نوالوافد ن فيهمبم ة،رئاط إيواء مجموعات أو خيام إلى النازحين من ٪20 بنحو يقدر مايحتاج. 

 األنشطة بتقليلعديدة  حكومية غير منظماتبادرت . توزيعها الحكومية غير المنظمات بعض أكدت حيث للمخيمات بالنسبة خاصة التدفئة، ووقود السخانات نقص بشأن قلق يوجد 

 .الوقود توزيع عمليات على الموافقة على الحصول لها مقرا   دمشق من تتخذ التي اتمنظمال على الصعب من كان تاريخيا ،. الموظفين نقل أو

 التي والمناطق التمر وتل الرقة مثل ،أخرى مناطق في الموجودة الثغرات بشأن مخاوفولكن توجد  الغذائية، غير بالمواد الحسكةفي  ومناطق مخيمات تغطية تتم أن المتوقع من 

 .األمني الوضع سببب إليها الوصول يصعب

 جميع أمام تحديات يطرح نفسه، الوقت فيو ،الصحي رفصوال والصحة الحمايةتتعلق ب مخاطر تفاقم إلى يؤدي زال امو العريشة مخيم في بالغ قلق مصدر االكتظاظ يزال ال 

  .المحتمل التوسع تدعم لن أنها إلى المحلية السلطات أشارت نفسه، الوقت فيو. خدمات وتقديم أنشطة تنفيذالتي تعتزم  الفاعلة الجهات

 :االستجابة

 األول/أكتوبر تشرين 21 يوم العريشة مخيم في بدأسيو الهول مخيم في اآلن مستمر هوو ،ليوالمحمود الروج مخيمي في بالفعل الشتاء لفصل المخصصة اتالمساعد توزيع اكتمل .

 .اتالمخيم سكان عن فضال   ،ديجد وافد 92.000 بنحو يقدر ما التوزيعات تغطي سوف

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

 .اآلن حتى اتمساعد على شخصا   17.820 أو ةرسأ 3.564 بنحو يقدر ما حصل

 صحصال توزيع عمليات توجيه في للمساعدةوذلك  الجماعية، اإليواء مراكز مواقعلتبادل المعلومات عن  الغذائي واألمن الغذائية غير المواد / المأوىقطاعي  بين تنسيقتم ال 

 .المشتركة للمطابخ المحتمل شييدالت وكذلك ،الغذائية غير والمواد لألكل جاهزةال غذائيةال

 المقاولون بدأ. األساسية الصيانة إجراءو المياه شبكات إصالح ذلك في بما ،المأوى إلصالح تمهيدا   شخص 3.500 من أكثر تستضيف الحسكة في جماعي إيواء مركز 21 تقييم تم 

 .التمر تل في جماعية إيواء مراكز أربعة في المأوى تقييم من االنتهاء تمو. األخرى المواقع بإصالح الشركاء والتزم مواقع 7 في العمل

 القدرة

 حلب فيلوازم  مجموعة 5000 حوالي أيضا   وجد. وتأسرة 16.000 ينحو يقدر ماتكفي ل الغذائية غير الموادكميات من  شركاءال لدى وجدت ، القامشلي في اآلن من اعتبارا 

 .إضافية بطانيات وكذلك المحتملة، لالستجابة

 قيد إضافيةخيمة  4.960 وتوجد حلب؛ في 1.000و القامشلي في خيمة مخزنة مسبقا   4.410 المتحدة األمم وشركاء الدولية الحكومية غير المنظمات تمتلك للخيام، بالنسبة 

 .القامشلي إلى طريقها في لطوارئفي حاالت ا المأوىة من مستلزمات مجموع 1.000 حواليكما توجد . اإلعداد

 غير المواد تحمل شاحنة 38 وصلت األول/أكتوبر، تشرين 20 في. القامشلي إلى اإلمدادات تنقل كانت التي الشاحنات تأخير إلى الطبقة تفتيش نقطة عند اللوجستي التباطؤ أدى 

 .الطبقةنقطة تفتيش  عند نتظرشاحنات ت تسعةوال تزال . القامشلي إلى واإلمدادات الغذائية

 لمأوىا لفي مجا االستجابة على ةقدرالو المأوى إصالحات من يحد الذي الرئيسي العامل هو الوصول يكون قد. 
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 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 

 

 اللوجستية الخدمات  
 

 القامشلي من لنقلها اإلغاثة مواد من ا  مكعب ا  متر 1.623 اللوجستية الخدمات قطاع ءشركا من أربعة أرسل األول/أكتوبر، تشرين 20و 19 في. 

 ذلك في بما المعلومات، تبادل وآليات المستمرة التقييم عمليات خالل من اإلنساني المجال في الفاعلة الجهاتاألغذية العالمي  برنامج يقوده يذال قطاع الخدمات اللوجستية دعمي 

 .الرئيسية اللوجستية االحتياجاتتلبية و الثغرات سدل التنسيق، اجتماعات

 من مكعبا   ترا  م 187 استالم قطاعال سهل األول/أكتوبر، تشرين 19 إلى 13 من الفترة في. القامشلي في المستودعات إلى الوصول بتسهيل اللوجستية الخدمات قطاع يقوم 

 .اإلنسانية الشحنات

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

 التكاليف استرداد أساس على الرقة إلى البري بالنقل اإلنسانية المنظماتاألغذية العالمي  برنامج يدعم. 

 

 

 

 

  ب: االتصال يرجى المعلومات، من لمزيد
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 +heddin.halldorsson@un.org، 963953300078 ،سورية أوتشا مكتب باسم الناطق ،هالدورسون هدين
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