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 على المبادئ  ةوالقائم ةعلاالف ةاإلنسانينشاطات وتنسيق ال على حشدمكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية )أوتشا(  يعمل

 بالشراكة مع جهات وطنية ودولية 

 التنسيق ينقذ األرواح
 

 منطقة عفرين
 حقائق وأرقام
 2018آذار/مارس  18تم تحديثها في 

 
 ( 2018كانون الثاني/يناير  20التصعيد األخير للعنف )منذ 

 
لين ك 98,000   نازحين خارج عفرينشخص من منطقة عفرين مسجَّ
 في الزهراء 8,500 في نبل 15,500 في تل رفعت 75,000

 التقارير الواردة إلى أن النازحين ال ُيسمح لهم بالسفر إلى مدينة حلب، وتشير حرية الحركة محدودة
 كانون الثاني/يناير بسبب إغالق المدارس 30مدرسة من تعليمهم منذ  310حرمان الطالب في المرحلتين االبتدائية والثانوية من 

 تهابغالبيمما تسبب في إلحاق أضرار جزئية تعرضت للقصف، مدرسة في منطقة عفرين  48
 في تل رفعت يتم استخدامها كمأوى للنازحين، بالتالي ال يوجد بها أي تعليم 16المدارس الجميع 

 
  لمساعدةالمحتاجون ل
100,000  
في  نالمتبقيعدد السكان 

 فرينعمنطقة 

 2017 نوفمبر/فرين في تشرين الثانيعلسكان في منطقة ل العدد التقديري *323,000
 العنف في اآلونة األخيرة صاعدت لمساعدة قبلحاجة ماسة لبصنف على أنه شخص م* 192,000
 نازح قبل تصاعد العنف في اآلونة األخيرة* 125,000

 يصعب الوصول إليهاتصنف عفرين وتل رفعت في الوقت الحالي على أنهما من المناطق التي 
 
 نسانيةال مساعدة ال

شمل المساعدات التي ت. و شخاص المحتاجين للمساعدةستجابة لألاال وسيع نطاقلنازحين، تقوم األمم المتحدة بتالهائل لتدفق للمن أجل االستجابة 
 تم إيصالها بالفعل: 

 
 ة خبز )يوميًا( إلى الزهراء ونبلربط 1,000ولألكل  ةجاهز  حصة غذائية 6,015 الغذاء

في صحة الة مديريمستفيد تم تسليمها إلى  33,700صحية كافية لـ  ولوازمفي الزهراء ونبل، شخص  29,000إمدادات طبية لـ  الصحة
 عفرين

 في مدينة عفرين ةحامل ومرضع امرأةو دون سن الخامسة طفل  6,500غذية لـ لوازم ت التغذية
 عفرينفي أحياء مدينة بالشاحنات يتم توفيرها يوميًا من خالل نقل المياه  هايلتر من الم 250,000 المياه والصرف الصحي

والعنف القائم على النوع االجتماعي(  ،الجتماعينفسي واالدعم الو )خدمات حماية الطفل، مساحة مالئمة لألطفال ومركز مجتمعي  الحماية
 في الزهراء ونبل

  
بمجرد  ترفعتل شخص في عفرين و  50,000تقف األمم المتحدة على أهبة االستعداد لتقديم مساعدات متعددة القطاعات إلى 

لتقديم المساعدة عبر الحدود  السلع مسبقاً  خزينالضمانات األمنية من قبل جميع األطراف. كما تم ت وفيرالموافقات وت الحصول على
 من تركيا.

 
 2018عام لاالحتياجات اإلنسانية عامة عن اللمحة ال* 

 تالمتحدة وجهات أخرى( وليس اإلبالغ عنها من قبل العديد من الشركاء )األمم لوضع، فإن العديد من األرقام هي تقديرات تمسرعة تطور ال اً إخالء المسؤولية: نظر 
 ما لم ينص على خالف ذلك.  ،أوتشا ًا رسمية صادرة عنأرقام


