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 9رقم عاجل تحديث :سورية في اإلنسانية الشؤون تنسيق مكتب 
  سورية شرق شمال في العسكرية لعمليةل إلنسانيا تأثيرال

 2019 برأكتو األول/ تشرين 24-21

 
  وبينما ت فور ظهورها و / أو إبالغها إلى مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية في سورية. إن الوضع العام يتسم بالتغير الدائم. راخالل مصادر مختلفة تعكس التطو تم تجميع هذا التقرير من

تجديد كلما توفرت ى عرضة للتعديل و الالمعلومات الواردة في هذا التقرير إلى أن تكون شاملة قدر اإلمكان، وخاصة فيما يتعلق بأعداد النازحين والضحايا المدنيين، فإنها تبق تسعى
 .معلومات إضافية

 األحداث مهأ
 دام الذي النار إطالق وقف انتهى ،األول/أكتوبر تشرين 22 يوم مساء في 

 والتركي الروسي الرئيسان أعلن نفسه، المساء ذلك فيو. أيام خمسة لمدة

 بما ،سورية شرق شمال في األمنية المعايير بشأن اتفاق إلى توصلهما عن

 .الحدود طول على المقترحة األمنية الترتيبات ذلك في

 تزال ال النطاق، واسعةال العسكرية للعمليات حدا   يضع االتفاق أن حين في 

 عن فضال   ،التمر وتل العين رأس في سيما ال ،تقع محليةال حوادثال بعض

 في والحسكة والرقة القامشلي في المرتجلة ةالناسف عبواتبال الهجمات ديازت

 المدنيين، من العديد إصابة في الحوادث هذه تسببت وقد. الماضية قليلةال يامألا

 .األطفال فيهم بمن

 شخصا ( 84) المتبقية 14الـ األسر إجالء تم أكتوبر،األول/ تشرين 24 في 

 في أُجريت التي محاولةال باءت أن بعد ،عريشةال مخيم إلى مبروكة مخيم في

 بين ومن. مسلحة فصائل تدخل بسبب لشفبال األول/أكتوبر تشرين 23

 وشخصين خطيرة بأمراض مصابة امرأة إجالؤهم تم الذين األشخاص

 .طبي إجالء إلى ةحاجب آخرين

 35.500و طفال   58.485 حوالي همنيب من شخصا ، 139.265 زال ما 

 حتى .وحلب والرقة الحسكة محافظات من نازحين اإلنجاب، سن في امرأة

 همنصف من يقرب ما ورجع ،األصلية أماكنهم إلى شخص 61.200 عاد اآلن،

 نواحي في التركية المسلحة القوات لسيطرة اآلن خضعت تيال المناطق إلى

  .الرقة محافظةب وسلوك عيسى وعين أبيض تل

 غير عبور نقاط خالل من العراق إلى الحدود الجئ 10.100 من أكثر عبر 

 .العظمى تهمغالبي اشربرد مخيم فيستضيو ،رسمية

 لألزمة يستجيبون الذين الشركاء لدعم دوالر مليون 15 بقيمة ا  احتياطي ا  تخصيص الحدود عبر السوري اإلنساني الصندوق طلقسي األول/أكتوبر، تشرين 27 في. 

 السياقية التطورات
 تشرين 9 في السالم ربيع عملية بدء بعد. عليها المترتبة اإلنسانية اآلثار تقييم اآلن ويجري سورية، شرق شمال في سريعة وعسكرية سياسية تطورات الماضي األسبوع شهد

 الحدود عن االبتعاد إلى الكردية المسلحة القوات يدعو ساعة 120 لمدة النار إطالق لوقف اتفاق إلى األول/أكتوبر، تشرين 17 في وتركيا، المتحدة الواليات توصلت األول/أكتوبر،

 .التركية السورية

 العين رأس في خاصة محلية، اشتباكات وقوع عن أنباء ورود استمرار رغم ،النطاق واسعةال العسكرية العمليات وقف إلى ساعة 120 لمدة استمر الذي النار إطالق وقف أدى

 مناطق في راهنال الوضع على الحفاظ كرسي جديد اتفاق معالم األول/أكتوبر تشرين 22 في والتركي الروسي الرئيسان أعلن ساعة، 120ال فترة انتهاء مع. تمرال تل من وبالقرب

 مناطق في انتشارها السورية الحكومة قوات واصلت األثناء، هذه فيو. مشتركة رصد وأعمال روسية / تركية دوريات تسيير تشمل أمنية آليات نشر وكذلك ،السالم ربيع عملية

 الواقعة المناطق إلى باإلضافة السوري، العربي والجيش الديمقراطية سورية قوات بين األخيرة التفاهمات ضوء في التمر وتل العرب وعين ومنبج الطبقة بلدات بينها من ،مختلفة

 .الرقة وشمال ،عيسى عين وبلدة الغربي، الشمالي الحسكة ريفو تمر،ال تل غرب 4 إم طريق طول على

 تسبب مما ،التمر وتل العين رأس في المتماثلة غير الهجمات في زيادة حدوث أيضا   ولوحظ. األصلية مناطقهم إلى النازحين من كبير عدد عودة يةعدائال األعمال حدة انخفاض سّهل

 . المدنيين بين إصابات وقوع في

 دينامياتو المدنيين حماية على واالتفاقات التغييرات هذه لجميع المحتملة اآلثار تحدد التي التخطيط افتراضات على األخيرة اللمسات وضع على حاليا   اإلنسانية الفاعلة الجهات تعملو

 .ةاإلنساني المساعدات إيصال إمكانيةو النزوح

 

 اإلنساني التأثير
 النازحين دعم هي األولوية تظلو. 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 ددع 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 فصلل المخصصة المساعدة جهود بدأت. والمياه الصحة مثل ،األساسية الخدمات توفير أيضا   يتمو األول/أكتوبر،

 .والروج
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 السكان تحركات

 (،16.881) وحلب (35.463) والرقة (86.921) الحسكة محافظات من نازحين شخصا   139.265 يزال ال :سكاني تحّرك 200.465 تسجيل تم األول/أكتوبر، تشرين 23 حتى

 . (29.000) والرقة (32.200) الحسكة محافظتي في األصلية مناطقهم إلى شخص 61.200 عاد بينما

 69 في أسرة( 2.630) المتبقين شخصا   14.280ال استيعاب يتمو الزور؛ ودير والرقة الحسكة محافظات في المضيفة المجتمعات بين شخصا   124.445 يقيم النازحين، بين من

 القامشلي( منطقة في 2و الحسكة في 15) السابق في النازحين ستضيفت كانت جماعي إيواء مركز 17 اآلن وأصبح. (1) والرقة (68) الحسكة محافظتي في نشط جماعي إيواء ركزم

 . التعلم فرص من األطفال آالف حرم مما مدارس، في تقريبا   النشطة الجماعية اإليواء مراكز جميع أُقيمت. خاوية

 من المزيد استيعاب على قدرة لديها تعد لم المدينة أن األول/أكتوبر تشرين 22 في المحلية السلطات ذكرت الماضيين، األسبوعين خالل الحسكة محافظة إلى النزوح حجم إلى بالنظر

 بإنشاء المتعلقة الحماية شواغل بسبب بديلة استضافة ترتيبات اتخاذ إلى الشركاء ودعا. الحسكة شرق كيلومترا   15 بعد على وينة،تال في جديد مخيم إلنشاء الدعم وطلبت النازحين

 الحسكة منطقتي في يقيمون إنهم يقال الذين النازحين، الستيعاب فتحه أعيد قد العراقية، الحدود من بالقرب نوروز، مخيم أن على التأكيد تم األول/أكتوبر، تشرين 24 وفي. جديد موقع

 يتماشى بما ،وطوعي ستنيرم انتقال أي يكون أن إلى الدعوة الحماية قطاع شركاء يواصلو النازحين، من أي انتقال عن تقارير أي ترد لم التقرير، هذا كتابة وقت وحتى. والمالكية

 لتلقي المحمودلي مخيم إلى الرقة في رسمية غير تخيمام في يعيشون شخص 5.000 إحضار نية إلى طبقةالو الرقة مدينتي يمجلس أشار الرقة، محافظة في. اإلنسانية المبادئ مع

 .الحالي اموقعه في المجموعة هذه مساعدة كيفية الشركاء يستكشفو. المساعدة

 

 مبروكة مخيم

 مخيم إلى الحسكة محافظةب مبروكة مخيم في ا (شخص 83) المتبقية 14 الـ سراأل نقلب الحماية قطاع وشركاء السوري العربي األحمر الهالل امق األول/أكتوبر، تشرين 24 في

 األسر جميع تقلنُ . عاجلة يةطب مساعدة إلى يحتاجون الذين اآلخرين المرضى من اثنين مع الحسكة في صحية منشأة إلى خطيرة بأمراض مصابة امرأة إسعاف سيارة نقلت. عريشةال

 خفض فريق استدعاء تم. 4 إم السريع الطريق على الغربي الشمال باتجاه عنيفة اشتباكات عن اإلبالغ تم مبروكة، مخيمل مغادرتهم عندو. الخيام هافي بما الشخصية، متعلقاتهم مع

  .العريشة مخيم إلى المجموعة ووصلت المنطقة تلك من المرور أثناء الفريق لدعم التصعيد

 

 الهول مخيم

 300 و 100 بين ما وجود التوزيع آلية تشهد قد. الملحق بناء من االنتهاء يتم حتى غذائية اتبمساعد قلحالم في الثالثة البلدان مواطني لدعم مؤقت حل تحديد تم الهول، مخيم في

 .سبتمبرأيلول/ شهر من األول األسبوع في قلحالم سكان على لألغذية شهري توزيع خرأ كان. الشهر نهاية حتى يا  يوم غذائية مساعدات تتلقى الملحق في أسرة

 

 علوك مياه محطة

 أطراف مع اإلصالح فريق وصول تسهيل تم. المحطة لمراقبة نشره تم الذي الصيانة فريق توصيلل علوك إلى ةبعثب السوري العربي األحمر الهالل قام األول/أكتوبر، تشرين 22 في

 .المياه شبكة عمل استمرار ضمانل فرقال من مزيد إرسال إلى حاجة هناك تكون قد. األول/أكتوبر تشرين 24 حتى المحطة في الفريق وظل ،سالمتهم لضمان النزاع

 

 اإلمداد وخطوط المخزونات

. الطرق لحالة ا  نظر اإلمدادات حجم نفس بنقل تسمح ال الطرق هذه لكن ،بديلة طرق عبر المساعدات نقل يتطلب مما مغلقة، االستراتيجي 4 إم السريع الطريق من أجزاء تزال ال

 235 يبلغ شهريا   السريع الطريق هذا تستخدم التي الشاحنات عدد متوسط كان األخيرة، األحداث قبل. اإلنسانية السلع لنقل رئيسيا   استراتيجيا   طريقا   4 إم السريع الطريق يظل لذلكو

 . 4 إم طريق على مناآل مرورلل عاجلة ترتيبات إلى حاجة توجد. سورية شرق شمال إلى اتمداداإل تحمل شاحنة

 إلى يحتاجون الذين األشخاص لنقل إحالة مساراتو المساعدات لنقل الالزمة مداداإل خطوط جانب إلى العاجلة، االحتياجات من العديد لتلبية واألدوية الغذائية المواد من مخزون وجدي

 .الرعاية تسهيل

 

 قطاعاتال استجابة
* المخطط االستجابة أوجه كافة بالضرورة تعكس وال دودةمح معلومات هي التقرير إعداد وقت في المتوفرة المعلومات فان سورية شرق شمال في اإلنسانية المستجدات لطبيعة نظرا  

 .الواقع أرض على والثغرات، االحتياجات كافة أو والمستمرة، لها

 

 الحماية

 :الثغراتو االحتياجات

 الواقع، أرض على األمني الوضع بسببو. المستمرة لالشتباكات جةكنتي الحسكة باتجاه ،العين رأس من وكذلك ،بها المحيطة والقرى درباسيةال من النزوح زيادة عن اإلبالغ تم 

 البرامج بتحويل المواقع هذه في سابقا   الموجودون الشركاء قام وبالتالي،. أبيض وتل عيسى وعين العين رأس في واالستجابة التقييم إجراء من الحماية قطاع شركاء يتمكن لم

 .الرقة ومنطقة محمودليال ومخيم العريشة ومخيم والحسكة تمرال تل في حديثا   للنازحين الحماية احتياجات لتلبية الالزمة والموارد

 النوع على القائم لعنفبا تتعلق مستمرة مخاطر توجد الصحي؛ والصرف المياه مرافق وقلة االكتظاظ بسبب األمراض انتشار إزاء قلق يشيع الجماعية، اإليواء مراكز في 

 النساء يجعل مما ،سواء حد على واإلناث للذكور المخصصة الصحي والصرف للمياه العامة والمرافق الجماعية اإليواء مراكز بعض في الكهرباء نقص بسبب االجتماعي

 .المختلفة االجتماعي النوع على القائم العنف أشكال من وغيره الجنسي للعنف عرضة أكثر والفتيات

 المحلية السلطات تديره مؤقت مركز في بذويهم مصحوبين غير طفال   27ل حلول إيجادو عوائق دون اإلنسانية المنظمات لوصول الدعوة تتواصل الرقة، في. 
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 جميع أمام تحديات يطرح نفسه، الوقت فيو .صحاحواإل والصحة الحماية مخاطر ةفاقمم واصلوي ،لحمايةا لمجا في خطير قلق مصدر ريشةالع مخيم في االكتظاظ يزال ال 

 السابقون عيسى عين سكان استمر. المحتمل التوسع دعم على قادرة تكون لن أنها إلى المحلية السلطات أشارت الوقت، نفس فيو. الخدمات وتقديم األنشطة لتنفيذ الفاعلة الجهات

  .جديدة أسر 5 فيهم نبم ،بالتقرير المشمولة الفترة خالل الوصول في

 فيهم بمن لألطفال، خاصة حماية توفير مع آمنة، أماكن إلى وطوعا   بأمان باالنتقال لهم حاسمال يجبو ،الزمة العدائية األعمال وآثار المباشرة الهجمات من المدنيين حماية تزال ال 

 .المسلحة فصائلال أو بالقوات ،ارتباطهم المزعوم أو مرتبطين، السابق في كانوا الذين أولئك

 :االستجابة

 يلي لما وفقا   والمخيمات، المضيفة المجتمعاتو الجماعية اإليواء ومراكز المجتمعية المراكز جميع في محاور أربعة من استجابة الحماية شركاء يوفر:  

o العنف مكافحة دعمو الطفل حمايةو االجتماعيو النفسي الدعمو الوعي مستوى رفع ذلك في بما القامشلي،و حميس تلو المالكية في والمتحركة الثابتة المجتمعية المراكز دعم 

 لألطفال متخصصة خدمات وتقديم ،القانونية والمساعدة الخاصة، االحتياجات ذوي األشخاص ومساعدة الرسمي، غير والتعليم الحاالت، وإدارة االجتماعي النوع على القائم

 .المجتمعية المراكز في الحماية قطاع شركاء يستجيب. الفتيات / والنساء

o المعبدة في جماعية إيواء مراكز 5 في أسرة 139و حميس، تل في جماعي إيواء مركز في أسرة 18و الحسكة، في جماعي إيواء مركز 15 في أسرة 660 إلى الوصول تم، 

 مديق ،المعبدة في. االجتماعي النوع على والقائم الجنسي العنفب التوعيةو األطفال حماية وأنشطة مختلفة حماية أنشطة لتقديم الرقة في جماعي إيواء ركزم في أسرة 17و

 النوع على والقائم الجنسي العنفب التوعيةو واالجتماعي النفسي الدعم جلسات عقدتُ  كما الجماعي؛ يواءإلل دثةحالم ركزم في لألطفال ترفيهية أنشطة لحمايةا قطاع شركاء

. عيةاجم مطابخ توفير تم حيث ،والمحمدية أيوب شهيدال هما جماعي إيواء يمركز في مبادرات مجتمعان وقاد. الجماعي لإليواء التحرير ركزم في الحاالت وإدارة االجتماعي

 الطفل حماية أنشطة تتواصلو. حميس تل في الجماعي المثلوثة إيواء ركزم في واالجتماعي النفسي الدعم مجال في جماعية استشارات بتقديم الحماية قطاع شركاء أحد يقومو

 باإلضافة إيواء، ركزم 17 في ا  بالغ 655و طفال   2.930 إلى اآلن حتى تصلو التي ،والمستمر المنظم واالجتماعي النفسي الدعم ذلك في بما الحسكة، بمحافظة المعبدة في

 .الرقة ريف في واحد مركز في الرعاية مقدمي من 242و طفال   240 إلى

o حصلو قانونية اتاستشار اإلسالمية ةدرفي إيواء مركز في شخصا   177 تلقى اآلن، حتى. الحسكة في الجماعية اإليواء مراكز في القانونية واالستشارات التوعية برامج بدأت 

 .ميالدهم شهادات على موثقين غير أطفال 6

o وعيادة متنقلة فرق خالل من اإلنجابية الصحة خدمات مع المدمجة العنف من النوع هذا مكافحة خدمات تقديم االجتماعي النوع على القائم للعنف الفرعي القطاع شركاء يواصل 

 اآلمنة المساحات خالل من. الريفية ومناطقها التمر تل إلى باإلضافة والمعبدة الحسكة مدينة في إيواء مركز 25 في ينمستفيد إلى اآلن حتى وصلوا وقد ،اإلنجابية للصحة

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

 5.074و االجتماعي النوع على القائم العنف من الحماية لوازم مجموعة 4.888 بتوزيع اآلن حتى االجتماعي النوع على القائم للعنف الفرعي القطاع شركاء قام. المتضررات

 الستهداف الحسكة مدينة إلى صحي منديل 169.000و الحماية لوازم مجموعة 42.670 تسليم اآلن جريي. التقرير هذا لعداد تاريخ حتى اتالمستفيد على صحيا   منديال  

 .القامشلي وجنوب شرق في المحلية المجتمعات وفي الجماعية اإليواء مراكز في النازحين إلى للوصول القامشلي وإلى المحلية المجتمعات في النازحين

o  ُقع،االمو في والدعم التوجيه الحماية قطاع شركاء يوفر. اآلن حتى 23 تقييم تم :الحسكة أنحاء جميع في الجماعية اإليواء مراكز في الحماية الحتياجات شاملة اتتقييم ىجرت 

  .واإلحاالت همذوي عن والمنفصلين المصحوبين غير األطفال تحديد ذلك في بما

o المصادرة الشخصية الهوية وثائق إعادة إلى الدعوة الحماية قطاع شركاء يواصل. المخيمات جميع في جارية االجتماعي النوع على القائم والعنف الطفل وحماية الحماية أنشطة 

 أصل من 27 إلى المدنية األحوال وثائق أعيدت لحماية،ا قطاع يبذلها التي المستمرة الدعوة جهود لبفض المحمودلي، في. المختارة المواقع إلى المخيمات خارج التنقل وحرية

 .بالمغادرة مله السماح وتم المغادرة في ترغب أسرة 63

o جهود بمساعدة وبدأت المخيم من الخروج على الموافقة تمت. األول/أكتوبر تشرين 27 بحلول وسيكتمل مبروكة أرشيف في الفردية الوثائق وتنظيم فرز يجري العريشة، في 

 على الشتاء فصلل المخصصة المساعدات توزيع بدء لكن ،والعريشة مبروكة مخيمي سكان بين مستمرا   التوتر يزال ال. األرض على الحماية قطاع شركاء يبذلها التي الدعوة

 .التوتر حدة من يخفف قد يناألصلي العريشة سكان

o مله والسماح المغادرة، في ترغب أسرة 63 أصل من 27 إلى المدنية األحوال وثائق إرجاع تم الحماية، قطاع شركاء ينفذها التي الدعوة خالل من المحمودلي، مخيم في 

 .المخيم في المدرسة فتح أعيد. نهائي أمني تصريح على الحصول المتبقية األسر وتنتظر. المخيم بمغادرة

o على القائم والعنف الطفل لحماية الفرعي القطاع )الحماية، متنقلة فرق خالل من المتضررين األشخاص مع منتظمة مشاورات الحماية شركاء يجري المضيفة، المجتمعات في 

 الحاالت وإدارة ،ةوعيتالو الخاصة، االحتياجات ذوي األشخاص وتحديد لالحتياجات، سريعة تقييمات وإجراء الحماية احتياجات لفهم التواصل ومتطوعو االجتماعي النوع

 .واإلحاالت

o التوعية وجلسات واالجتماعي النفسي الدعم لتقديم الطفل لحماية الفرعي القطاع شركاء قبل من ا  بالغ 883و طفال   2.279 إلى الوصول تم الرقة، وريف الرقة مدينة في .

 وتل الحسكة مدينة في االجتماعي النوع على قائمال لعنفا في متخصصين موظفين نشر تم. الحماية قطاع شركاء بواسطة مستمرة الفردية والمتابعة واإلحاالت التقييم عمليات

 .متنقلة فرق خالل من الواقع أرض على حتياجاتاال حسب الخدمات لتقديم التمر

o واالجتماعي النفسي الدعم أنشطة خالل من أسرة 280و ا  بالغ 1.064و محليا   طفال   1.801و نازحا   طفال   2.144 إلى لوصولا تم الحسكة، وريف القامشلي في. 

o طفال   1.304 تدعم متنقلة فرق 4 ولديهم لألطفال ةمالئم أماكن 4 الطفل لحماية الفرعي القطاع شركاء يدعم الزور، دير في. 

 شركاء وصل وقد. العامرية منطقة في متنقل فريق خالل من العنف من النوع هذا مكافحة خدمات بتوفير حاليا   االجتماعي النوع على القائم لعنفل الفرعي القطاع شركاء يقوم 

 القائم العنف / إنجابية صحةال في ا  متخصص متنقال   ا  قيفر 23و والفتيات للنساء آمنة مساحات 5 خالل من مستفيدا   4.836 إلى االجتماعي النوع على القائم لعنفل الفرعي القطاع

 .الزور ودير الرقة مدينةو الجرنيةو الطبقةو العامريةو عريشةوال المعبدةو درباسيةوال الحسكة مدينةو التمر تلو القامشلي في مدمجة االجتماعي النوع على

 مستمرا   الحماية رصد يزال ال. 

 

 الزراعةو الغذائي األمن 

 :الثغراتو االحتياجات

 برامج بتعليق خاص بشكل الحسكة محافظة في المزارعون تأثر. اإلنتاج على التأثير وربما الزراعة موسم بتعطيل العين ورأس أبيض تل من النازحين المزارعين من عدد قام 

 في شخص 8.500 بنحو يقدر ما معيشة سبل على أثر مما ،سورية شرق شمال في العاملة دوليةال حكوميةال غير اتمنظمال من شركاء 10 قبل من الحيوانية والثروة الزراعة

 .والرقة الحسكة محافظتي أنحاء جميع
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 عدد يوجد ذلك، على عالوةو. الحالي الوضع بسبب الزراعة لموسم الالزمة المدخالت جميع توفير من يتمكنوا لن مأنه الغذائي األمن قطاع شركاء الزراعيين التجار معظم أبلغ 

 اإلنتاج تكاليف بزيادة الزور ودير الرقة في المزارعون يتأثر أن المرجح من. يلومترا  ك 30 طولها يبلغ التي اآلمنة" "المنطقة ضمن الشركاء يستهدفهم الذين المستفيدين من كبير

 .المياه على الحصول تعرقل التي التحديات إلى باإلضافة ،الوقود أسعار في متوقعة زيادة مع

 ارتفعت قد األسعار أن إلى التجار أشارو الحسكة، محافظة في الغذائية المواد أسعار في تقريبا   المئة في 20 بنسبة زيادة تطرأ األول/أكتوبر، تشرين 9 في األزمة ءبد منذ 

 األغذية توافر نقص عن اإلبالغ تمو. األسواق لمراقبة األسبوعية السوق أسعار تقييم تم. األسواق إلى المتوجهة مداداتاإل تقييد إلى أدى مما اإلمداد، طرق من العديد تأثرل نظرا  

 إم الرئيسي السريع الطريق من بدال   الحسكة( - الرقة - )الكرامة األبيض طريقال حاليا   هو المخزون لنقل الشركاء يستخدمه الذي الرئيسي الطريق. األسواق بعض في الطازجة

4. 

 ال. األول/أكتوبر تشرين 11 منذ المقدمة اإلنسانية المساعدات تعكس األرقام فإن والرقة، الحسكة محافظتي عبر واسعة جغرافية صمةبب المتحدة األمم شركاء أحد يتمتع بينما 

 لحاالت االستجابة كانت المفاجئة، الطوارئ أوقات في معتاد هو كما. منتظمة استجابة تتطلب التي حاالتال عدد زيادة من الرغم على مستمرة، المنتظمة التوزيع عمليات تزال

 قدرتُ و. نطاقال الواسعة النازحين بحركة أيضا   تأثروا الذين ةالمضيف اتالمجتمع سكان أيضا   تشمل ةعلنالم األرقام فإن وبالتالي. الشاملة المساعدة خالل من األخيرة الطوارئ

 الغذائي األمن قطاع في للمساعدة المحتاجين عددل العام منتصف مراجعة إلى استنادا   الرقة، في المئة في 43و الحسكة في المئة في 22 نحوب اآلن حتى اإلجمالية االستجابة

. النازحين ضد فقط الطوارئ توزيعات باستخدام - الرقة في ٪63و الحسكة في ٪64 النازحين / للطوارئ االستجابة نسبة بلغت محافظة؛ كل في النازحين عدد إليه مضافا  

 الوصول يزال ال ذلك، غضون في. المستفيدين قوائم وجود عدم من الرغم على الحاجة حسب المساعدة وتلقي المتضررة المجتمعات جميع إلى الوصول لضمان مستمرة الجهود

 عربال عين في مؤكد غير زال ما أنه من الرغم على شخصا ، 6.725 نحوب منبج في النازحين عدد يقدر حيث وصعبا ، محدودا   حلب محافظة في كوباني / عربال وعين منبج إلى

 يقل ال ما استأنف وقد المواقع، هذه في المنتظمة البرمجة تنفيذ إعادة / إلى للوصول الجهود بذل الدولية الحكومية غير والمنظمات المتحدة األمم من كل شركاء يواصل. كوباني /

 .الموقعين كال في أنشطتهم المناطق ههذ في أصال   العاملين الدولية الحكومية غير المنظمات شركاء نصف عن

 :االستجابة

 1:الغذائية المساعدات أشكال بعض لتقديم ةالمضيف اتالمجتمع سكان بينهم من ،أسرة( 059.50) شخصا   120.282 مجموعه ما إلى الوصول تم األول/أكتوبر، تشرين 22 حتى 

o حصص لتقديم أسرة( 2.552) شخصا   12.760و التمر، قطعو لألكل جاهزة غذائية حصص لتقديم أسرة( 17.864) شخصا   89.320 إلى المتحدة األمم شركاء أحد وصل 

 2.150 توزيع تم. مرتفعة نزوح مستويات شهدت التي المناطق في عامة غذائية حصص لتقديم أسرة( 30.886) شخصا   154.430 إلى باإلضافة لألكل، جاهزة غذائية

 .اآلن حتى جماعي إيواء مركز 34 في النازحين على الخبز من يلوغراما  ك

 المالكية، في المتحدة( األمم اءشركأحد و دولية حكومية غير )منظمة الغذائي ألمنا قطاع شركاء من أربعة من لألكل جاهزة غذائية حصص على شخصا   24.689 لحص 

 ة.المضيف اتوالمجتمعاإليواء الجماعية  مراكز وكذلك ،العريشة ومخيم الملكيةو حميس تل المعبدة، القامشلي، الرقة، الحسكة، القحطانية،

 يوميا ( أسرة 1.200) شخصا   6.291 إلى تصل حيث والمعبدة، الحسكة في جماعي إيواء مركز 34 في الخبز توفير الدولية الحكومية غير المنظمات إحدى تواصل. 

 الرقة مدينة في سريع تقييم بإجراء الحكومية غير الدولية المنظمات إحدى قامت. 

 الناس الراغبين في عبور الحدود إلى كردستان العراق  إن يقال. مستمرا   العراق في الغذائي األمن وقطاع سورية شرق شمال في الغذائي األمن قطاع بين التنسيق يزال ال

 مخيم إلى نقلهم قبل الخيرية برزاني مؤسسة هي وطنية، حكومية غير منظمة من ساخنة وجباتعلى  لونحصي الحدود يعبرون الذين أولئكو ،الوليديةو ةهلاس يمعبريستخدمون 

 تقديم تم األول/أكتوبر، تشرين 21 حتىو. الالجئين لشؤون السامية المتحدة األمم مفوضية بوثائق وتزويدهم األشخاص تسجيل يتم حيث للهجرة، الدولية المنظمة قبل من بردراش

 .ساخنة وجبة 36.659

 القدرة

 حضرية مواقع أو جماعيةإيواء  مراكز في تعيش التي النازحة األسر دعمو الفورية لالستجابة المخازن في عامة غذائية حصة 70.000 استخدام سيتم. 

 حضرية مواقع أو جماعيةإيواء  مراكز في تعيش التي النازحة لألسر لالستجابة اإلعداد قيد عامة غذائية حصة 30.000 توجد. 

 حضرية مواقع أو جماعيةإيواء  مراكز في تعيش التي النازحة لألسر لالستجابة اإلعداد لألكل قيدحصة غذائية جاهزة  47.000 توجد. 

 

 الصحة

 :الثغراتو االحتياجات

 يستقبل  التمر تل مستشفى إن يقال. التخدير( وأطباء اتوالممرض )الجراحين الصدمة جراحة في المتخصصين الموظفين وخاصة لصحة،ا لفي مجا المؤهلة الكوادر عدد محدودية

 .حاليا   واضحة ليست منبج مستشفى احتياجات. يملكان القدرات الكافية أيضا   ال الذين والقامشلي الحسكة يمستشفي إلى إحالتهميفوق طاقته وتتم  مرضى عدد

 شمالالعاملة في  دوليةال حكوميةال غير اتمنظمال عجز وسيؤدي. جزئيا   إال تعمل ال معظمها أن حيث الصحية المرافق قدرة انخفاض بسبب الصحية الخدمات تقديم محدودية 

 .الصحية الرعاية تقديم في اتثغرال من مزيد إلى أيضا  الموضوعة  للخطة وفقا   البرامج تنفيذ عن سورية شرق

 األولية الصحية الرعاية مراكز أعداد وزيادة األمامية الخطوط إلى اإلسعاف سيارات لتحويل مسار ا  نظر ،اإلحالة ومسارات ةالصدمحاالت  استقرار نقاط من المزيد إنشاء 

 .الطوارئ لحاالت االستجابة اتأولويإحدى  إضافية إسعاف سياراتالالزم لتوفير  الدعميُعد . المستشفيات وإغالق

 باألعباء، المثقلة المضيفة والمجتمعات الجماعيةاإليواء  مراكز في الموجودون أولئك سيما ال للنازحين، األساسية الصحية الرعاية خدمات على الحصول فرص زيادة تعتبر 

 .(نظام اإلنذار المبكر واالستجابة) األمراض مراقبة ذلك في بما قصوى، أولوية

 األولية الصحية الرعاية خدمات حاليا   تقدم (9 )من متنقلة فرق 5و (18 )من 12ة إلى ثابتال ةصحيال فقامرال وانخفض عدد الهولمخيم  في الصحية الرعاية خدمات تقلصت 

 نقص بسبب الحدود( عبر واآلخر دمشق في شريك يديره )أحدهما ميدانيين مستشفيين في الجراحية التدخالت تعليق تم. الواقع أرض على ةالصحموظفي  من األدنى الحدب

 .الجراحية الرعاية حاليا   يوفر فقط واحد ميداني مستشفىيوجد . ينوظفالم

 دوالر مليون 5.5 حوالي تبلغ مالية فجوةمن  سورية في ةالصح قطاع عانيي :التمويل. 

 :االستجابة

                                                 
 يشمل هذا الحصص الغذائية الجاهزة لألكل وقطع التمر وسالل األغذية العامة.  1
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 السنة في شخص لكل استشارة 2-1 بمعدل جراحية / طبية تدخالت إلى بحاجة أصبحواو األزمةشخص ب 200.000 من يقرب ما تأثر. 

 الصحية المساعدة أشكال بعض لتقديم شخص 45.000 من أكثر إلى سورية في ةالصح قطاع شركاء وصل األول/أكتوبر، تشرين 10 منذ: 

o في أسرة 560 على األسرية النسائية النظافة مستلزمات توزيع تم كما التمر؛ وتل الحسكة في الجماعية اإليواء مراكز في مريضا   6.980 إلى ت العيادات المتنقلةوصل 

 اإليواء مراكز في الصحية الخدمات بتوفير دمشق فيتمركزون م شركاء يديرها متنقلة طبية وحدات سبع تقومو. والقامشلي والجوادية بدةعمأحياء ال في جماعية إيواء مراكز

 .سورية شرق شمالة في دولي حكومية غير اتمنظم تديرها واحدة إلى باإلضافة ،الحسكة في الجماعية

o النفسي الدعمفي مجال الصحة النفسية و خدمة 192 إلى باإلضافة ،خشب أبو مخيم في صلة ذات وعالجات طبية استشاراتعلى  مريضا   3.556 من أكثر حصل 

 .واالجتماعي

o والكرامة والكسرات نادعم مثل الريفية المناطق في ذلك في بما الطبية، االستشارات من الرقة في مريضا   6.287 من أكثر استفاد. 

o الريفية والمناطق الحسكة مدينة في ةقائمال الصحية المرافق خالل من أولية صحية رعاية ةخدم 4.375 من يقرب ما تقديم تم. 

 بالتقرير المشمولة الفترة خالل واالجتماعي النفسي الدعمفي مجال الصحة النفسية و خدمة 52و صحية خدمة 693 من أكثر منبج في للنازحين مخيمين في متنقلة فرق قدمت. 

 التالي الدعم تقديم تم المخيمات، في: 

o في  ةخدم 300 من أكثر إلى باإلضافة ،الثانوية الصحية والرعاية بالصدمات والعناية واألدوية الطبية االستشارات تشمل طبية خدمة 11.721 من أكثر تقديم تم :الهول

 .واالجتماعي النفسي الدعممجال الصحة النفسية و

o النسائية النظافة مستلزمات بتوزيع المتحدة األمم شركاء أحد قام كما اإلنجابية؛ الصحة خدمات ذلك في بما ،الصحية الخدمات من ا  نازح 650 من أكثر استفاد :المحمودلي 

 .عيسى عين مخيم في الجدد على الوافدين األسرية

o الداخليةالرعاية الصحية و النسائية واألمراض لألطفال الصحية الرعايةتشمل  صحية خدمات على ا  نازح 1.650 من أكثرحصل  :العريشة. 

o حاليا   سورية داخل من الصحيةالفاعلة  الجهات وصول يمكن ال :الروج. 

  اصفي ة،توينال الناصرة، الحجر، تل الصالحية، :الحسكة مدينة في صحية مراكز ستة إلى باإلضافة القامشلي،و الرقةو التمر تلو منبجو الطبقةو الحسكة مستشفيات تقييماكتمل، 

 .أسبوع غضون في جاهزة النتائج تكون أن المتوقع من .الحسكة محافظة في جماعي إيواء مركز 48 تقييمات بدأتو. لئخماوال

 القدرة

 والهالل الحسكة في الصحة إلى مديرية وكذلك والقامشلي والحسكة التمر تل مستشفيات إلى الطبية والمعدات اإلمدادات من طنا   34.243 المتحدة األمم شركاء أحد أرسل 

 .الوطنيين والرقة الطبقة مستشفيي إلى شحنات إرسالجري اآلن ي كما. وطنية حكومية غير منظمات أربعو السوري العربي األحمر

 أحد من القامشلي إلى لرجالل نظافة مجموعة 2.100و المراهقين، لوازم مجموعة 1.000و صحي، منديل 55.000و األسرة، حماية لوازم من مجموعة 10.782 وصلت 

 .دمشق من القامشلي إلى األطفال مستلزمات من مجموعة 176 أخرى وأرسلت المتحدة؛ األمم شركاء

 سورية شرق شمال داخل الشحن طرقعلى  قلق مصدر األمن يزال ال. 

 الوصولالمفروضة على  القيودتعرقل . (ها هناكالستخدام النهائية الوجهات إلى الحدود عبرت التي الطبية اإلمدادات تصل )لم الطبية والمعدات الطبية واإلمدادات الطوارئ أدوية 

 .حديثا   المستلمة الطبية والمستلزمات األدوية إرسال الرسمية الموافقات ونقص األمن /

  اإلبالغ نقاط عدد وزيادة سورية شرق شمال عبر نظام اإلنذار المبكر واالستجابةالتابع ل اإلبالغ طاق نهجن لتوسيع خططتوجد. 

  

 الصحية والنظافة واإلصحاح المياه

 :الثغراتو االحتياجات

 ال أنها يعني مما إليها(، الوصول إمكانية عدم )بسبب الكهرباء بشبكة ا  بئر 15 لم يستأنف توصيل بالمياه، الحسكة مدينة وتزود للعمل عادت علوك مياه محطة أن على الرغم من 

  .األزمة قبلالمسجلة  اإلنتاجية السعة نصف حواليب إال حاليا   تعمل

 شاملة استجابة تقديم التي تعرقل الرئيسية التحديات من علوك، آبار بموقع المحيطة المنطقة في خاصة والوصول، األمن انعدام يعد.  

 المحددة الثغرات لسد المالية الموارد كفاية عدم. 

 :االستجابة

 الجماعية اإليواء ومراكز والقرى النازحين مخيماتو والبلدات الحسكة مدينة )في شخص 457.000 حوالي إلى الوصول إلى التقديرات تشير األول/أكتوبر، تشرين 10 منذ 

 صحاحواإل المياه خدماتدولية  / حكومية غير منظمات وخمس المتحدة لألمم تابعة وكاالت ثالث قدمت اآلن، حتى. الصحي والصرف المياهفي مجال  مساعدةلتقديم ال (المجاورة

 :التالي النحو على

o تشرين 23 بحلول المياهيحصلون على  السكان جميع وبدأ ،األول/أكتوبر تشرين 20و 19 يوميعمله في  الحسكة مدينة في المياه إلمدادات الرئيسي المصدر استأنف 

 مياه خزان 150 وتركيب الطوارئ حاالت في بالشاحنات المياه نقل بدعم القطاع شركاء أحد قام ذلك، غضون في. المياه مديريةالذي أعدته  لجدولل وفقا   األول/أكتوبر

 مياه محطة ترميم مع. شخصا   77.510 لدعم والزهور( الليلية نشوة،ال )غويران، الحسكة في أحياء أربعة في خزانات 5و مكعب متر 2 سعة إيثيلين البوليمصنوع من 

 .الجماعية( اإليواء مراكز أو )المخيمات المياه إلى طارئة احتياجات واجهت التي المواقع إلى الخدمات توجيه بإعادة القطاع اءشركأحد  قام ،علوك

o من خالل نقل المياه بالشاحنات في المتوسط  في تقريبا   يوميا   الشرب مياه من ا  مكعب ا  متر 750المتمركزين في دمشق حوالي  قطاعال شركاء من اثنان يقدم الهول، مخيم في

 في عكسي تناضح وحدتي تشغيل إلى إضافة القمامة، وجمع المراحيض، بتنظيف أيضا   القطاع شركاء يقوم ذلك، إلى باإلضافةو. المقيمين السكانحاالت الطوارئ، لخدمة 

 .التي تم تعليقها في وقت سابقالحمأة  إزالةالستئناف أنشطة  سورية شرق شمال في قطاعال اءشرك أحد . وال تزال المناقشات مستمرة معالهول يممخ

o القمامة جمع دعم القطاع اءشرك أحد ويواصل. المخيم لسكان يوميا   الشرب مياه من ا  مكعب ا  متر 410 المتوسط، في ،دمشق فيمتمركزان  شريكان يوفر العريشة، مخيم في 

 .ةئلتالمم الصحي الصرف خزانات إزالة الحمأة منو المياه خزانات صيانة مع جنب إلى جنبا   القديم، العريشة موقع في منها والتخلص

o شراء عملية في القطاع اءشركأحد  شرع نشطة، األجل طويلة اتفاقية وباستخدام أسرة(، 400 )حوالي عيسى عين مخيم من جدد وصول وافدينل نظرا   المحمودلي، مخيم في 

 خزانات وبناء قمامة، قوصند 26 وتوفير مكعب، متر2 سعة كل منها مياه خزان 13و مكعب، متر1سعة كل منها  مياه خزان 26 أبواب(، 4منها  كلب وحدة 26) مراحيض

  .المقبلة الثالثة األيام غضون في األعمالهذه  تبدأ أن المخطط من. الصحي الصرف نظام على تحسينات وإدخال الصحي الصرف

o سورية شرق شمالتعمل في  دولية حكومية غير منظمة بواسطة الصحي والصرف المياه خدمات توفير يتم :الروج مخيم. 

o المياه إلى اآلمن الوصول استمرار وضمان التلوث عن للكشف المخيمات جميع في أيضا  مستمرة  المياه جودة راقبةم. 

 يلي: ما القطاع شركاء قدم الجماعية، اإليواء مراكز في 
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o 9.000 بنحو يقدر ما منها يستفيد التمر، وتل الحسكة في المضيفة والمجتمعات لنازحينل جماعية إيواء مراكز في األسرية النظافة مستلزمات من مجموعة 1.829 توزيع 

 مركز حسان، تل القضاة، حي حبو، أراضي حي نايف، محمود نوامس،ال المضيف( )المجتمع الغزال حي ن،ادعم تل ،رفةيمش رفرف، الزهراء، فاطمة سعيد، )بور شخص

 .مشيرفة( حي ران،يغو يح التمر، تلالنازحين في  إيواء

o ونايف ةالناصر جماعية إيواء مراكز غبش، قرية )أي لنازحينل جماعية إيواء ومراكز التمر تلفي  مضيف مجتمع إلى يوميا   بالشاحناتمن المياه  مربعا   مترا   150 نقل يتم 

 في مكعب( متر 2 )سعة مياه خزانات 9و مكعب( متر 1 )سعة مياه خزانات 10 تركيب تم. شخصا   2.555 / أسرة 453 منها ستفيدت الدولة(، وسيف الجماعية، السالم

 .لنازحينل جماعية إيواء مراكز

o القادري، هللا عبد السعدية، حليمة موسى، ابلحد مخلف، أحمد ربيعة، بن بيدعلا :هي مدارس ست في الصحي والصرف المأوى تأهيل وإعادة المياه خزانات تركيب تم 

 .ةالمحدث وخشمان

o جرير الرشيد، العزيز )عبد للنازحين جماعية إيواء مراكز 9 في كتيبا   459و هايمأقراص تطهير ال توزيع جانب إلى أسرة(، 197 الزيارات المنزلية إلى )من النظافة تعزيز 

 .واحد شهر لمدة صالحة هايمأقراص تطهير ال. أسرة 450 لىع والمثنى(، اللجي نعيم سعيد، بور جبان، شعبان األندلس، ياسين، أحمد العلي، علي المشرف،

o في منها والتخلص الصلبة النفايات جمع ذلك، إلى باإلضافةو. نازح 2.000 بنحو يقدر ما منها يستفيد إيواء مركز 15 في للقمامة صندوقا   53 عيوزت :الصلبة النفايات إدارة 

 الجماعية؛ اإليواء مراكز داخل الساحات وتنظيف للنازحين إيواء مركز 12

 الحسكة فيهذه  الجماعية اإليواء مراكز كلوتقع . القطاع شركاء قبل من الثالث( الملحق )انظر إيواء مركز 38 تقييم تم. 

 بالنظافة، المتعلقة المواد ونقص القمامة، حاويات ونقص ،لالستخدامات األخرى المياه ونقص الشرب، مياه كفاية بعدم التقييم أثناء تحديدها تم التي الرئيسية القضايا بعض ترتبط 

 .مختلفة استجابة إجراءات في القطاع شركاء شرع النتائج، هذه على بناء  . الصحي الصرف مياه وغمر ،مياه وأ أو توفير إضاءة المراحيضعدم فصل و

 واالستجابة لتقييمبهدف ا منبج إلى الوصولإمكانية  لمنح الحكومة مع مستمر التنسيق. السورية الحكومةالخاضعة لسيطرة  مناطقال نحو محتمل نزوح ألي االستعداد لحلب، بالنسبة 

 األجل طويلة اتفاقات خالل من المراحيض تركيب أو الخزانات تركيب أو بالشاحنات المياه نقل مثل ،الصحي والصرف المياه خدمات توفير يتم ما عادة. ممكن وقت أسرع في

  عملية التأهب. من كجزء القطاع ءشركااثنان من  أبرمها إطارية اتفاقات أو نشطة

 القدرة

 حاالت في استحمام مرافقو مراحيض وبناء الطوارئ، حاالت في بالشاحنات المياه لنقل ةإطاري عمل اتفاقات أو نشطة األجل طويلة اتفاقات إما لديهم القطاع شركاء من ثالثة 

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

 يمتلك ذلك، إلى باإلضافةو. حيوية مرافق نشاءإل كبيرة بسرعة الثالث المحافظات جميع في التدخالت نطاق توسع / تغطي أن األجل طويلةال تفاقاتاال ونطاق لقدرة يمكن ،واحد

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

 العائلية النظافة مستلزمات من مجموعة 20.522 تسليم تم باإلمدادات، يتعلق فيما. الواقع أرض على تعمل دمشق في المتمركزةو القامشلي فيالعملة  الفاعلة الجهات جميع 

 .إضافية مجموعة 52.000 شراء رياوج. القطاع شركاء قبل من حلب( في مجموعة 2.800و القامشلي في مجموعة 17.722)

 

 الغذائية غير والمواد المأوى 

 :الثغراتو االحتياجات

 وصول شهدت التي المعبدة هافي بما ،الحسكة مدينة خارج الواقعة المناطق وخاصة المحتمل، الثانوي النزوح منع أجل من المضيفة المجتمعات على التركيز زيادة إلى حاجة توجد 

 .الرقة محافظة إلى الوصول يمكنهم شركاء يوجد ال ،في الوقت الحالي. األول/أكتوبر تشرين 22 في جددوافدين 

 تأثروا واألطفال مدارس هي الجماعية اإليواء مراكز من العظمى الغالبية ألن متأنية دراسة إلى يحتاج هذا أن إال الجماعية؛ اإليواء مراكز في مشتركة مطابخ النازحون طلب 

 .بالفعل سلبا  

 المحلية السلطات لدى الصلة ذات والدعوة التوطين إعادة إلى حاجة هناك تكون قد .للتوسع محدودة خيارات وهناك العريشة مخيم في حاد اكتظاظ يوجد. 

 كبيرة فجوة هناك تزال ال ولكن سورية، شرق شمالفي  ستجابةاال المشاركة في الحكومية غير المنظمات مع المياه وسخانات التدفئة وقودتوفير  مناقشة تمت.  

 :االستجابة

 إذا استراتيجية استجابة في التفكير إلى الحاجة وكذلك واإلبالغ واالستجابة الخطط لمناقشة سورية شرق شمال منتدى وشركاء الغذائية غير والمواد المأوى قطاع شركاء اجتمع 

 .إليها الوصول اإلنساني المجال فيء لشركال يمكن ال مناطق في أشخاص في حالة وجود أو ،كامل بشكل العمليات استئناف من المنظمات بعض تتمكن لم

 ، واسع دعما   القطاع شركاء قدم األول/أكتوبر، تشرين 9 قبل. شخص 66.500 بنحو يقدر ما أو أسرة، 14.310 إلى الغذائية غير والمواد المأوى قطاع شركاء وصل إجماال 

 30إلى  ينايركانون الثاني/ 1 خالل الفترة من لتقديم المواد غير الغذائية الزور ودير والرقة الحسكة محافظات في شخص 800.000 من يقرب ما إلى ووصلوا النطاق

 .2019 سبتمبرأيلول/

 ستغطي. ليودمحمالو روجوال ،إغالقه قبل عيسى وعين والعريشة ولهال مخيمات سكان ثلث أو شخص 36.000 من أكثر / أسرة 8.488 إلى بالفعل الشتاء توزيعات وصلت 

 .اتالمخيم وسكان ديجد وافد 92.000 بنحو يقدر ما التوزيعات

 األول/أكتوبر تشرين 23 يوم مساء المخيم إلى ووصلت عريشةال مخيم إلى مبروكةمخيم  من نقلهم تم الذين السكان لدعم عائلية خيمة 400توزيع  تم. 

 يقدر ما تلقى اآلن، حتى. والقامشلي والمعبدة الحسكة في ةالمضيف اتوالمجتمع لنازحينعلى ا الجماعية اإليواء ومراكز الحضرية المناطق في الغذائية غير المواد توزيع يجري 

 وصلوا قد الشركاء أن إلى التقديرات تشيرو. محددة شتوية مالبس اتمجموعفي صورة  طفل 4.500 من أكثرمن بينهم  المساعدة، شخصا   30.481 أو أسرة 5.832 بنحو

 .والقامشلي والمالكية الحسكةنواحي  في موقعا   79 فيالنازحين المسجلين  من المئة في 27 إلى

 217 مراكز لمساعدة 5 في ا  مستمر العملوال يزال  شخص؛ 2.700 من يقرب ما أي أسرة، 501 منها ستفيدت إيواء مركز 16 في للمأوى أساسية إصالحات الشركاءكمل أ 

 حوالي إلى بالفعل وصلوا قد الشركاء أن إلى التقديرات تشير. ستستجيب التي المنظمةتحديد ل جارية ، والمناقشاتأسرة 360 مركزا  تضم 11 تقييم وتم (شخصا   1.019) أسرة

 .الجماعية اإليواء مراكز في األسر من المئة في 31

 القدرة

 محدودة الحسكة داخل الخاصة النقل خيارات لكن ،القامشلي إلى لطوارئفي حاالت ا يواءمجموعات لوازم اإلو غذائية غير مواد تحمل التي الشاحنات جميع وصلت. 
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 قادرة الحدود عبر سورية شرق شمال في السابق في تعمل كانت التي الحكومية غير المنظمات كانت إذاالغموض بما  يحيط ،تغير الجهات المسيطرةوالحالي  الموقف إلى بالنظر 

 .االستجابة نطاق لتوسيع العودة أو العمل مواصلة على

 

 التعليم

 :والثغرات االحتياجات

 األولية التقارير أشارت. النازحين لألطفال المؤقتة التعلم وفرص التعليمية اللوازم لتوفير الحسكة محافظة في الجماعية اإليواء مراكز في التعليمية االحتياجات بتقييم الشركاء يقوم 

 .االستقرار بعدم تأثروا قد معلم 5.000 من أكثر وأن تعليمال تعطل يعانون من طفل 86.000 من أكثر أن إلى

  ُبالفعل المجهد النظام لىفرض ضغطا  إضافيا  عوي تعليمهم من طالب 30.000 من أكثر يحرم مما جماعية، إيواء كمراكز الحسكة في مدرسة 63 م حاليا  ستخدت. 

 استدامة أكثر استجابةتقديم  أجل من أفضل بشكل المضيفة المجتمعات داخل القائمة والهياكل التعليم توفير دعم كيفية الشركاء يستكشف. 

  المنطقة في ستقراراال بعدم مباشر بشكل تأثرا طالب، وقد 1.100 من ألكثر التعليمية الخدمات األول/أكتوبر( تشرين 16 منذ ان)مغلق عيسى عين مخيم في للتعلم مركزانيقدم 

 .المراكز في الموجودة والمواد اإلمدادات ونُهبت تعطل قد ميالتعل أن إلى التقارير وتشير

 :االستجابة

 يلي لما وفقا   المخيمات في الخدمات تقديم التعليمقطاع  شركاء يواصل: 

o طفل 3.000 حواليإلى  ،الشركاء مع بالتعاون ،الهولمخيم  في التعليم أنشطة تصل :الهول . 

o المدرسة سن في طفل 500 الحتياجات البداية في الشركاء سيستجيب .المحمودلي مخيم داخل القامشلي أو دمشقفي  شركاءال قبل من سابقة تدخالت تقديم يتم لم :المحمودلي 

 .التعليم توفير في ةثغر ظهور حالة في الحاالتمن  إضافي عدد دعمتقديم  إمكانية استكشاف جري اآلني. الذاتي التعلم برنامج بالفعل نتلقوكانوا يو عيسى عين من انتقلوا

o في للنهب تعرضها عن اإلبالغ وتم بالكاملمجهزة  التعلم مرافق. كانت عريشةال مخيم إلى أسرهم مع متعلما   850 من أكثر نقل تم مبروكة، مخيم إغالق بسبب :عريشةال 

. ةالحالي التعليم توفيرعملية  الستكمال المعلمين نقل وسيتم مبروكة،مخيم  منوافدين ال األطفال الستيعاب عريشةال في الحالية التعلم مراكز لتوسيع خيام نصبستُ . ةمبروك

 .العريشة في التعلم مراكز إلى لالنضمام استعداد على طفل 500 حوالي أن الخياماألسر في  زياراتأظهرت 

 منبج من المدرسة سن في طفل 10.000ستجابة الحتياجات لال مستعدون حلب املون في نواحيالع شركاءال. 

 القدرة

 غير التعليم بتنفيذ اإلذن منح حال في التعليمية الخدمات توفير نطاق لتوسيع االستعداد أهبة وعلى بالتنفيذ يقومون الوطنية الحكومية غير المنظمات من شركاء خمسة حاليا   يوجد 

. الجماعية اإليواء مراكز في المدرسة سن في لألطفال التعليم توفير في تحديات اآلن حتى التعليمقطاع  شركاء واجه. الجماعية اإليواء مراكز في الذاتي( التعلم )برنامج الرسمي

 .ترفيهيةمجموعات لوازم و ةقرطاسيو تعليمية، مواد لتوفير جارية والمناقشات

   

 ةتغذيال

 :والثغرات االحتياجات

 شمالتعمل في  دولية حكومية غير منظمة قامت. األمنية المخاوف بسبب الملحق إلى باإلضافة 8 إلى 5 من المراحل في الخدمات المتحدة األمم شركاء أحد علق الهول، مخيم في 

 سوء التغذية الحاد الوخيم حاالت جميع أن يعني مما ،األولى المرحلة في ستقراراال ومركز الملحق في ةالخارجيفي العيادات  المرضى عالج برنامج بتعليق أيضا  سورية  شرق

 .المرضى بنقل الكردي األحمر للهالل إال يُسمح ال إذ ،كبيرا   تحديا   اإلسعاف سيارات نقص يشكلو. العالج لتلقي الحسكة مدينة إلى نقلها إلى اآلن تحتاج مضاعفاتمصحوبة بال

  ُ5 )المراحل المناطق من وغيرها التغذية عيادات إلى الوصول التي تعرقل كبراأل مشكلةال الهولمخيم  في العاملين الشركاء بين والتوتر باألمن المتعلقة المستمرة المخاوف عدت 

 المئة في 90 حوالي من اإلجمالية ةتغطيال انخفاض الحالية، المخيم أنشطةواستمراره في تنفيذ  وجوده أثناء المتحدة، األمم شركاء أحد شهد. األول( المقام في والملحق 8 إلى

 ىخرواأل دمشق في همااحدإ -نظرا  لتعليق منظمتين و التغذية، سوء من يعانون الذين األطفال من عدد أكبر عن قلحالم بلغأ. األول/أكتوبر تشرين شهر بداية منذ المئة في 50 إلى

 .في المستقبل األطفال صحة على كبير سلبي تأثير لذلك سيكون هناك، لخدماتل - الحدود عبر

 كي تشترشد بها ل سورية شرق شمالالمنظمات غير الحكومية الدولية المتمركزين في دمشق و شركاء قبل من سورية شرق شمال في القطاع ألنشطة خرائط رسم يجري

 .في المستقبل الخدمات استمرارية من األدنى الحد ولضمان التالية لخطواتا

 :االستجابة

 الوقائية التغذية زموال وتوزيع التغذية سوء عن الكشف ذلك في بما ،المختلفة التغذية خدمات خالل من ةومرضع حاملمرأة وا الخامسة سن دون طفال   3.723 إلى الوصول تم 

 تغذية حاد وخيم سوء حالة على التعرف تمو ،التغذية سوء الخامسة للكشف عن سن دون طفال   1.331 فحص تم اآلن، حتى. الحسكة محافظة أنحاء جميع في إيواء مركز 43 في

 .عالجها تم حالة 13 والكشف عن ةومرضع حاملمرأة ا 374 فحص تم كما ؛سوء تغذية حاد معتدل حاالت 7و

 االستقرار مراكز إلى واإلحالة والعالج التغذية سوء عن الكشف الخدمات تشمل. اآلن نيالمغلق عيسى وعين ةمبروك باستثناء المخيمات، جميع في متوفرة التغذية خدمات تزال ال، 

 حمالت خالل من أيضا   تغذية الرضع واألطفال الصغار أنشطة توفير يتم. النساء الحوامل والمرضعاتو الخامسة سن دون األطفال من لكل التغذية إمدادات توفير إلى باإلضافة

 غير اتلمنظم التابعون الوطنيون الموظفون يواصل بينما الهول، بمخيم 4و 1 ينالمرحلت في التغذية خدمات الشركاء أحد يقدم حاليا ،. الرضاعةاالستشارات المتعلقة بو التوعية

 .5و 1 المرحلتين في والطفل ألماألماكن المخصصة ل دعمسورية  شرق شمالتعمل في  دولية حكومية

 الصغار( واألطفال الرضع تغذية إلى باإلضافة واإلحالة، والعالج التغذية سوء عن )الكشف الشاملة التغذية خدمات تقديم المتحدة األمم شركاء أحد يواصل ،ةريشالع مخيم في .

 .مبروكة مخيم من انتقلوا الذين الجدد والنازحين ةريشفي الع األصليين النازحين من كال الشريك يخدم
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 اللوجستية الخدمات  

 :الثغراتو االحتياجات

 اللوجستية القيود أهم تشكل والوصول، النقل قدرة عن فضال   الحسكة، محافظة في التخزينية السعة تزال ال. 

 اإلنسانية اإلغاثة موادل المسبق التخزين سعة زيادة إلى حاجة توجد المتزايدة، اإلنسانية االحتياجات بسبب. 

 :االستجابة

 القامشلي من النقله اإلغاثة مواد من مكعب متر مليون 192 اللوجستية الخدمات قطاع شركاءمن  أربعة أرسل األول/أكتوبر، تشرين 22 إلى 21 من الفترة في. 

 تسهيل وكذلك والقيود، لالختناقات مشتركة حلول إليجاد اللوجستية، التقييم عمليات حول المعلومات وتبادل بالتنسيق اإلنسانية الفاعلة الجهات اللوجستية الخدمات قطاع دعمي 

 .ا ما سمحت إمكانية الوصول بذلكإذ الشرقي، الشمال في الفورية االستجابة لدعم النهائية الوجهة إلى القامشلي مستودعات من البري النقل خدمات إلى الوصول

 الخدمات قطاع خالل من الوصول تسهيل سيتمو اإلنساني؛ للمجتمع المتاحة التخزين سعة لزيادة متنقلتين تخزين وحدتي إنشاء سيتم. محدودة القامشلي في المتوفرة التخزين سعة 

  .اللوجستية

 التكاليف استرداد أساس على الرقة إلى البري بالنقل اإلنسانية المنظمات الشركاء أحد يدعم. 

 

 

 

 

  :ب االتصال يرجى المعلومات، من لمزيد

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

 +carey2@un.org، 963958880074 ،سورية أوتشا مكتب مسؤول الشؤون اإلنسانية في ،كيت كاري

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