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 يعمل مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية )أوتشا( على حشد وتنسيق النشاطات اإلنسانية الفاعلة والقائمة على المبادئ 
 بالشراكة مع جهات وطنية ودولية 

 ينقذ األرواحالتنسيق 
 

 عفرين :سوريةال ةجمهورية العربيال
 (2018 آذار/مارس 29)حتى  2 رقم : تقريرآخر التطورات

 
 

 األحداث أهم

 
  137,070يناير إلى نزوح ما يقدر بنحو /كانون الثاني 20عفرين بمحافظة حلب منذ  منطقةفي المستمرة أدت المواجهات العسكرية 

ين نازحال بينالمساعدة اإلنسانية  ة إلىحاجلزهراء وفافين والقرى المحيطة بها. إن اال)العدد الجديد والمعّدل( إلى تل رفعت ونبل و  ا  شخص
 .على قيد الحياة لبيتهم على المساعدات اإلنسانية لتلبية احتياجاتهم األساسية للبقاءاعتمد غيحيث  ،مذهلة

 المرضى والمصابين  كما تمنع ،تمنع القيود المفروضة على حركة النازحين إلى مدينة حلب الكثيرين من البحث عن ترتيبات سكن بديلة
 .ةسرعب لى الرعاية الطبية المتخصصةعصول حمن ال

  مستلزمات  إيصالقامت قافلة مشتركة بين وكاالت األمم المتحدة ومنظمة الهالل األحمر العربي السوري ب ،2018 آذار/مارس 25في
في تل رفعت. للمساعدة شخص محتاج  50,000لنحو كفي تالتي الغذاء والتغذية والمواد غير الغذائية والصحة والمياه والصرف الصحي 

. وستحتوي نيسان/أبريل 6إلى  2عبر الحدود من تركيا إلى عفرين في الفترة من إلرسالها ألمم المتحدة تابعة لإعداد شحنة حاليا  يجري و 
 ة عفرين.قطنلمتضررين في ملوالغذاء  ،النسائية ةنظافومجموعات مستلزمات الصحة اإلنجابية وال ،ومالبس ،القافلة على مواد غير غذائية

  مساعدات منقذة للحياة وخدمات الحماية لجميع  تقديمتعرقل مليون دوالر  73تواجه األمم المتحدة وشركاؤها في دمشق فجوة تمويلية تبلغ
 تمويل إضافي.المانحين لتوفير يناشدون هم و  ،النازحين من منطقة عفرين

137,070  
شخصا  نزحوا 

 من منطقة عفرين

50,000 
 مستفيد سيتم تزويدهم بإمدادات من

قافلة مشتركة بين وكاالت األمم المتحدة ومنظمة 
 متجهة إلى تل رفعت الهالل األحمر العربي السوري 

60,000 
فرد استفاد من خدمات 
نقل المياه بالشاحنات وتوزيع 

 مستلزمات النظافة الصحية

 دوالر مليون 73
تمويل إضافي تطلبه 
األمم المتحدة وشركاؤها في سورية 

 لمساعدة المتضررين
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 لوضعا عن ةعام لمحة
 

فردا   137,070نزح حوالي  ،2018يناير /كانون الثاني 20منذ  ،في منطقة عفرين بمحافظة حلبفترة طويلة لالعمليات العسكرية  استمراربعد 
لى كفر ن ،بها عفرين إلى تل رفعت ونبل والزهراء والقرى المحيطة منطقةمن   50,000عتقد أن ما بين وفافين شرق منطقة تل رفعت. وي   اصحوا 
في أعقاب التقييمات التي أجرتها األمم المتحدة  مؤخرا ،السابقة ية تقدير أعداد النازحين ال خفضشخص ما زالوا داخل مدينة عفرين. تم  70,000و

شخص  20,000في حين يوجد  ،فردا ( حاليا  في تل رفعت وعشر قرى أخرى 90,250غالبية النازحين )ويوجد والمنظمات الشريكة في المنطقة. 
 ةضعاتظل هذه األرقام الجديدة تقديرية وخ ،جهود التسجيل ن نظرا  لبطءوفافين. ولك حفي كفر ناص 15,000و ،زهراءالفي  10,000و ،في نبل

فإن أي أعمال عدائية أخرى في تل رفعت  ،ومع ذلك ،ارستقر في سبيله لال النازحينيبدو أن عدد  ،شركاء على األرضبعض الللتغيير. ووفقا  ل
فرد(  1,000صغيرة من منطقة تل رفعت إلى منبج )انتقال أعداد وحظ بالفعل والحسكة. وقد ل منبجقد تؤدي إلى نزوح ثانوي محتمل نحو 

 فردا (. 820ومحافظة الحسكة )
 

. وتقيم بعض األسر في المساجد والمدارس، بينما غرفة في كل أسرعدة  تقيموغالبا  ما  ،منازل مهجورة داخليقيم معظم النازحين في تل رفعت 
منازل.  جرونمثل المساجد والقاعات الخاصة أو يستأ ،جماعية مراكز إيواءإما في  الزهراءو  نبليقيم النازحون في  يظل نازحون آخرون في العراء.

 ،الجماعية وتخطط لنقل النازحين إلى تل رفعت مراكز اإليواءتقوم السلطات بإغالق  ،على الخدمات في هذين الموقعينالشديد ونظرا  للضغط 
 ،مأوى 19جماعية من أصل  مراكز إيواءتم إغالق ثالثة  ،نازح. وحتى اآلن 4,000على حوالي  طافنهاية الموهو القرار الذي سيؤثر في 

 نازح إلى منطقة تل رفعت. 500 ليونقل حوا
 

أو منازل أقارب  التي تضم ،حيث ال ي سمح للعديد منهم باالنتقال إلى مدينة حلب ،حرية الحركة مصدر قلق كبيرحرمان النازحين من  يعتبر
ن ألقلق خاص مصدر لمرضى والجرحى ان و النازح وي عدقدرة أكبر للمجتمع اإلنساني لمساعدتهم في توفير المأوى.  فضال  عن ،منهم ينالكثير 

آلية  أ عدتوقد . فقط سريرا   12ألنه يحتوي على  ،يفتقر إلى القدرة على تلبية جميع االحتياجات الطبية ،الزهراءفي  ،المستشفى الوحيد المتاح
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يمكن أن  الحرجةذوي الحاالت الطبي للمرضى  جالءالموافقة على اإلالحصول على لكن  ؛إلى مدينة حلب ةلحاالت الطارئلالطبي  جالءلإل
  حالة إلى مدينة حلب بعد فترة انتظار طويلة. 60تم إجالء  ،آذار/مارس 28. في ا  يوم 20فترة تصل إلى  يستغرق

 
عن استعدادهم للعودة إذا كانت الظروف  اعربو أ همالنازحين من العودة إلى عفرين، على الرغم من أن بعض تقارير عن منع أيضا  وقد وردت 

 عالجاألمان أو المأوى أو ال سعي إلىلل سواء   ،تناشد األمم المتحدة السلطات المعنية ضمان تمتع جميع النازحين بالحق في حرية التنقل. و مواتية
 هم.ديار الطبي أو العودة إلى 

 
بدأت األسواق وقد . على قيد الحياة غالبية النازحين في منطقة تل رفعت على المساعدات اإلنسانية لتلبية احتياجاتهم األساسية للبقاء عتمدوي

تحمل  النازحينالعديد من وال يستطيع في المئة تقريبا  من مدينة حلب.  20لكن األسعار أعلى بنسبة  ؛مع توافر السلع من جديد عملتالمحلية 
اإلنسانية بشكل منتظم  ونةل المعاصإيهناك حاجة ملحة إلى فإن  ،لذلكو . هممدخراتنفاد فرص عمل مربحة و  االفتقار إلىهذه األسعار بسبب 

 .تهملنازحين لمساعدإلى ا
 

معلومات  وردتفقد  ،حالي. ومع ذلكفي الوقت الالوصول ظرا  لمحدودية حول الوضع اإلنساني في مدينة عفرين نادرة نالمتوفرة المعلومات إن 
 ،ميدانكيسيطرة على سد مالالجهة وتغير  ،جنديرس ناحيةمفادها أن نقص المياه في المدينة ال يزال مصدر قلق بعد تدمير محطة ضخ المياه في 

يجري و  ،ثالثة من أصل أربع محطات لضخ المياه في المنطقة حإصال نسانية إلىاإل اتمنظمإحدى الأشارت قد شمال شرق مدينة عفرين. و 
أولوية رئيسية العامة تمثل استعادة مياه الشرب من خالل الشبكة  ال تزال(. و ميدانكي سد بالقرب منإصالح المحطة الرابعة )الموجودة حاليا  

من المياه الصالحة للشرب وعدم التعرض لخطر اإلصابة باألمراض المنقولة  قدر كافلضمان حصول المدنيين المقيمين في المدينة على 
ولكنها مغلقة ألن  ،بالقتالبعض هذه المخابز ن في مدينة عفرين. لم تتأثر يسوى اثن ال يعمل حاليا   منطقة،التلك في  مخبزا   17 من بينبالمياه. 

شآت صحية )مستشفيان وعيادة صحة أولية( في مدينة عفرين. وال تزال المرافق تعمل ثالث منو أصحابها وعمالها قد نزحوا إلى أماكن أخرى. 
تتم إحالة الحاالت و . ينزحانتحولوا إلى قد وتشير التقارير إلى أن غالبية الموظفين الطبيين بالمدينة  ،عفرين مغلقة منالطبية في المناطق الريفية 

األضرار التي لحقت  وتعتبر. ة كل حالة. جميع خدمات التعليم معلقة حاليا  خطور وتركيا حسب  عزازأية إلى المرافق الطبية في جرابلس و مرضال
عدد  سقوطة مرتجلة تسببت حتى اآلن في ناسف عبواتمخلفات الحرب و  ات منمتفجر غير أن التقارير تشير إلى وجود  ،ةبسيطالمأوى مرافق ب

 من الضحايا المدنيين.
 

لممتلكات اعفرين مثيرة للقلق. وتشير المعلومات المتواترة إلى أن حوادث النهب ومصادرة  منطقةل الحالة في ال تزا ،من وجهة نظر الحماية
 مارس./آذار 18في تم اإلبالغ عنه والتهديدات بالعنف ضد المدنيين تحدث على نطاق أصغر مما 

 
 ، التي تقعالحمامقررت فتح معبر جديد في منطقة عفرين في قرية قد أفادت وسائل اإلعالم التركية والسورية بأن تركيا  ،آذار/مارس 28في و 

ومدينة عفرين. ومن المتوقع أن  سمثل جندري ،الرئيسية اتدبلقة. تقع القرية على الطريق الرئيسي الذي يصل إلى النطفي الجزء الغربي من الم
 ة.حدودم تهقدر على الرغم من أن  ،ستخدم هذا المعبر الحدودي من قبل المنظمات التركيةي  
 

 االستجابة اإلنسانية 
 

الغذاء والتغذية  إيصال مستلزماتالهالل األحمر العربي السوري بو  قامت قافلة مشتركة بين وكاالت األمم المتحدة ،2018مارس /آذار 25في 
في تل رفعت. وقد رافقت الفرق للمساعدة شخص محتاج  50,000كفي لحوالي التي توالمواد غير الغذائية والصحة والمياه والصرف الصحي 

 .في الفترة القادمةاستجابة األمم المتحدة  لكي تسترشد به المشتركة بين الوكاالت القافلة إلجراء تقييم سريع لالحتياجات
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زة لألكل حصة غذائية جاه 24,700شمل توفير ت منتظمة اتمساعد في المجال اإلنساني ؤهاتقدم األمم المتحدة وشركا ،باإلضافة إلى ذلكو 
. وبدعم من األمم المتحدة، تم توفير ة خبز يتم توزيعها يوميا  ربط 7,000باإلضافة إلى  ،تل رفعت ونبل والزهراء فيلتر من الحليب  31,200و

 مستفيد في مواقع النازحين. 46,800لوازم تغذية تكفي لنحو 
 

ين في الزهراء ومرفق أتومنش ،باإلضافة إلى نقطة إسعافات أولية تابعة للهالل األحمر العربي السوري ،نبلدعم ثالثة مرافق صحية في  ويجري
بالشاحنات المنطقة. وقد تم توفير خدمات نقل المياه هذه عيادة متنقلة وسيارة إسعاف واحدة تخدم  12كما توجد صحي واحد في تل رفعت. 

 إرسالتم  ،باإلضافة إلى القافلة المشتركة بين الوكاالتو خزان مياه.  40ركيب تو  ،شخص 60,000ة ألكثر من صحيالنظافة ال اتومجموع
 ،مراتبو  ،وبطانيات ،بالستيكية أغطيةتشمل هذه المواد غير الغذائية و . الزهراءمن المواد غير الغذائية إلى تل رفعت ونبل و  123,000أكثر من 
 6,000إلى  المأوىلوازم مجموعات تم تقديم كما  ،زموالالشمسية وغيرها من العمل بالطاقة توأدوات المطبخ ومصابيح  ،النوموحصائر وأكياس 
 .حتى اآلنشخص 

 
رشاد واإلحالةلتحديد احتياجات الحماية  األرضالمتحدة على  األممفرق الحماية التي تدعمها  تعمل ري إنشاء اجو  ،األدلةالدعوة القائمة على  وا 

توفر الدعم النفسي  ، التيمع الفرق المتنقلة غالبا   ،االجتماعيعلى النوع  القائم العنفمن حماية الوحماية الطفل و خدمات الحماية العامة 
دارة الحاالت ،االجتماعيعلى النوع  القائموالخدمات المتعلقة بالعنف  ،والتوعية بمخاطر األلغام ،واالجتماعي وخدمات حماية الطفل وأنشطة  ،وا 

 الوعي العام. رفع
 

أفادت فقد  ،ن على مساعدات إنسانية باستثناء الخبز. ومع ذلكيفاوف اصحفي كفر ن ا  شخص 15,750لم يحصل حوالي  ة،رداو ال لتقاريرا وبحسب
 .خيمخيمة إلى المنطقة إلقامة م 3,000أن السلطات الكردية أرسلت بالتقارير 

 
 اإلنساني إلى المحتاجين ملمن الوصول المنتظم لضمان وصول فرق الع مزيدإلى هناك حاجة فإن  ،تقديم هذه المساعداتالرغم من  علىو 

عمل مع الهالل األحمر العربي السوري لتقديم المساعدة تي تودعم قدرة المنظمات غير الحكومية الوطنية األربع ال ،المساعدات صدور  ،للمساعدة
ع إلى السكان سلنشر المتطوعين ونقل ال تعرقلجه صعوبات مالية . ويقال إن المنظمات غير الحكومية الوطنية تواةفي المناطق المتضرر 

 مما يعيق إيصال المساعدات وتوزيعها. ،المتضررين
 

تقديم ل تعرقمليون دوالر  73حيث تواجه األمم المتحدة وشركاؤها في دمشق حاليا  فجوة تمويلية تبلغ  ،الستجابةاحاجة ماسة إلى تمويل  توجد
 نازح. 200,000حوالي المساعدة إلى 

 
من المقرر أن تعبر شحنة مشتركة بين الوكاالت من تركيا إلى عفرين عبر معبر باب  ،لحدودايم المساعدات اإلنسانية عبر قديتعلق بت فيما

ي المنطقة ف ةيقدم عدد من المنظمات التركية والمنظمات غير الحكومية مساعدات طارئو . نيسان/أبريل 6إلى  2ن خالل الفترة مالسالم الحدودي 
وجبة  25,000الذي قدم  ،ةمتنقلالبخ امطأحد ال ا  وجبة غذائية وتدعم حالي 85,000 اتمنظمإحدى القدمت قد . و الخاصة بها فرقال خاللمن 

تتمكن من زيادة  ربماو  ،في منطقة عفرين ةعينيمساعدات ساخنة حتى اآلن. وقد قامت بعض المنظمات غير الحكومية السورية بالفعل بتوزيع 
من المحتمل فإن بحسب ما ورد،  ،لم تلحق بها أضرارالحقول الزراعية غالبية أن  حيثشمل مناطق أخرى في األيام القادمة. و كي يوجودها ل

 .تنفيذ برامج دعم سبل العيش في المستقبل
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