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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

 137 ,   070   
استمرار حالة النزوح لألهالي 

من منطقة عفرين إلى مواقع 

 النزوح في محافظة حلب

 مليون دوالر 73 

تمويل إضافي لتمكين األمم 

المتحدة وشركاؤها في سوريا 

لمتضررين في امساعدة من  

 قريف دمش

 +32,000  

إيصال مستلزمات التغذية لألطفال 

تحت الخمس سنوات من العمر 

  واألمهات

20,000    

استشارات طبية للمرضى  

الخارجية بشكل يوميللعيادات   

 األزمة في عفرين :سوريةال الجمهورية العربية
  1 تقرير الحالة رقم

 2018نيسان/ابريل  5لغاية 

 
 . 2018نيسان/ابريل  5 –أذار/مارس  29بالتعاون مع شركاء االستجابة االنسانية. يغطي التقرير الفترة  تشا(و شؤون االنسانية )ألتنسيق الألمم المتحدة امكتب تم إعداد هذا التقرير من قبل 

 

 أهم األحداث
________________________________________________________________________________ 

 
  ا  نازح 137,070بقي ما يقارب  ،كانون الثاني/يناير 20في إثر المواجهات العسكرية في منطقة عفرين في محافظة حلب التي اندلعت 

 في منطقة تل رفعت ونبل والزهراء والقرى المحيطة.
  والخدمات في مدينة  لبحث عن األمنل سعيهممن العديد منهم، من قبل أطراف النزاع المختلفة، منع  واستمرارتقييد حرية الحركة للنازحين

 ديارهم في منطقة عفرين.إلى حلب أو من العودة 
  تمكنت األمم المتحدة وشركاؤها من توسعة نطاق االستجابة لحاجات النازحين في منطقة تل رفعت ونبل والزهراء وفافين والقرى المحيطة

والمأوى والتغذية والصحة وخدمات الحماية وغيرها من أشكال  حاح واإلصمن خالل توفير األطعمة والمواد الغير غذائية والمياه 
والمياه  األدوات الصحيةمدادات الغذائية والمواد غير الغذائية وبعض إرسال شحنات من اإلنيسان/ابريل تم  4-2المساعدة. خالل الفترة 

حدى المنظمات الغير حكومية السورية بتوزيع إالمتضررين الذين بقوا في منطقة عفرين. وتقوم شخاص لمساعدة األ واإلصحاح 
 المساعدات في الميدان.

  قدرتها على من  تحد ا  أمريكيا  مليون دوالر  73تؤكد األمم المتحدة وشركاؤها من مواجهتها للتحدي المتمثل في فجوة تمويلية بقيمة
، لى تل رفعت وغيرها من المجتمعات المحيطةإقة عفرين للنازحين من منط وخدمات الحمايةالمساعدات المنقذة للحياة وتقديم االستجابة 

 بجهود الحشد والمناشدة لتأمين التمويل اإلضافي. كما تؤكد في القيام 
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 العامة حالةاستعراض ال

 
 20لى مناطق تل رفعت ونبل والزهراء وفافين نتيجة العمليات العسكرية التي بدأت في إمن منطقة عفرين نازحا   137,070ما يقارب يبقى 

تظاظ كانون الثاني/يناير. تتم استضافة غالبية النازحين في أماكن اإلقامة الجماعية العشوائية، مثل المدارس والجوامع، التي تعاني من االك
د من المخاطر المتعلقة بالحماية. ويقوم عدد كبير من النازحين بالسكن في المنازل لى عدإ النازحينوانعدام الخصوصية واحتمالية تعريض 

المهجورة بناء  على التصريح اللفظي من السلطات للسماح لهم باستخدام هذه المنازل مما قد يخلق بعض المشاكل المرتبطة بملكية المسكن 
 واألرض مستقبال .

 
لى تفضيلهم البحث عن األمان والوصول إعدد كبير من النازحين وأشار حريتهم في الحركة والتنقل.  يواجه النازحون بعض القيود التي تحد من

لى عفرين، غالبا  بسبب القلق من خسارة إرغب بعضهم في العودة يلى الخدمات في حلب حيث يتواجد بعض األقارب أو الممتلكات، و إ
لى الديار إ العودةالفردية من تم اإلبالغ عن بعض الحاالت و لنازحين. امختلفة تستمر في تقييد حرية حركة  ا  ممتلكاتهم، غير أن أطراف

استعمال الطرق الغير رسمية بشكل كما أن لى عفرين مغلقة. إالطرق الرئيسية المؤدية إن طرق غير رسمية حيث  عبربشكل أساسي األصلية، 
تم اإلبالغ  .النازحين، خاصة  أن الطرق الرسمية تبدو مشبعة بالملوثات الناتجة عن المتفجرات الخطرةشكل خطرا  على يكلفة عالية و  وعام ذ

 عن إصابة واحدة على األقل ناجمة عن المتفجرات الخطرة خالل األيام القليلة الماضية. 
 

 15-10الحالية للحاالت الطارئة تستغرق ما يقارب ليات اإلحالة الطبية آإن كما أن التقييدات على الحركة تؤثر على المرضى والجرحى حيث 
لى مدينة حلب إحالة مرض حرجة أو مصابين  72الء خالء. لغاية تاريخه، تم إخيوما  للحصول على التصريح من دمشق للبدء في عملية اإل

لى خدمات الرعاية الصحية بسبب نقص إمكانيات الوصول إللعالج، بينما يبقى عدد كبير من المرضى في مناطق النزوح بدون أن تتوفر لهم 
مرافق الرعاية الصحية المتخصصة والمتطورة. يشمل هذا المرضى المصابون بالصدمات وبتر األطراف والسرطان واألطفال الذين يعانون من 

 خلل واضطرابات في الجهاز الهضمي.
 

رية الحركة واختيار مكان ووجهة االستقرار والسكن والبحث عن لسلطات المعنية لضمان تمتع النازحين بحفي مناشدة ااألمم المتحدة تستمر 
تذكير جميع أطراف النزاع بضرورة احترام التزاماتهم المتضمنة  فيلى ديارهم. تقوم األمم المتحدة بالتشديد إأو العودة  والمعالجة الطبيةاألمان 
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 1,550      
نازحاً استفاد من تركيب 

 تجهيزات سكنية 

+382,000      
مادة غير غذائية تم توزيعها على 

 النازحين داخلياً 

لى مناطقهم األصلية، في حال رغبوا بذلك، بدون إازحين في العودة ي تتضمن حق النتفي القانون اإلنساني الدولي وقانون حقوق اإلنسان ال
خوف من األعمال االنتقامية أو التمييز، كما أن لهم الحق في استرجاع أمالكهم وأصولهم التي تركوها خلفهم. كما أن من واجب الجهات 

 ير. السلطوية ضمان المحافظة على الممتلكات واألصول التي لم تتعرض للنهب أو التدم
 

مكانية اإلن هناك ضرورة لتوفير أال إلى مواقع النزوح خارج عفرين خالل األسبوع الماضي، إبالرغم من تحسن إمكانية وصول األمم المتحدة 
لى من هم بحاجة للمساعدة بشكل متواصل والتمكن من مراقبة تقديم المساعدات إضمان قدرة الفرق اإلنسانية على الوصول و بشكل منتظم 

استمرار  عنوالزهراء. تم اإلبالغ  نبلمنظمات الغير حكومية التي تعمل مع الهالل األحمر العربي السوري في تل رفعت و القدرات  ودعم
وما  المتضررينشخاص يتعلق بنشر وتوزيع المتطوعين ونقل البضائع لأل فيما منظمات الغير حكومية وخاصة  الالضائقة المالية التي تواجه 

 تسليم وتوزيع المساعدات الالزمة.تؤدي إليه من إعاقة وتأخير في 
 

تتعرض لإلعاقة بسبب الفجوة في القدرات التي تم ايضاحها مسبقا ، والنقص المستديم في التمويل.  المنقذة للحياةبشكل عام، التزال المساعدات 
 المنقذة للحياةالمساعدات لالستجابة وتقديم  ا  أمريكي ا  مليون دوالر  73ية تبلغ فجوة تمويل اءشركوالوكما أشرنا سابقا ، تواجه األمم المتحدة 

 وخدمات الحماية لجميع النازحين من منطقة عفرين وتناشد بضرورة اإلسراع بتوفير التمويل اإلضافي.
 

رسال مساعدات إلمتضررين في منطقة عفرين من خالل اآللية العابرة للحدود، تمكنت وكاالت األمم المتحدة من لفيما يتعلق بتوفير المساعدة 
مياه والشخص  6,490شخص ومساعدات صحية لنحو  3,425شخص ومن المواد الغير غذائية/مالبس لنحو  20,360لنحو  غذائية

الغير حكومية  السورية تم توزيع هذه المستلزمات من قبل المنظمات نيسان/ابريل. 4-2شخص في الفترة  70,000لنحو   واإلصحاح
 المتواجدة في منطقة عفرين.

       
 
 ستجابة اإلنسانية حتياجات واالاال

 السكن والمواد غير الغذائية 
 االحتياجات:

  لى األبواب والشبابيك إيقطن معظم النازحين حاليا  في منازل مهجورة في تل رفعت تفتقد غالبيتها
المتعلقة ظروف الوعليه، هناك ضرورة لدراسة .  واإلصحاحاألشغال إلعادة تأهيل مرافق المياه  وبعض

 الملكية الخاصة.بالتدخالت السكنية في المنازل ذات بالسكن واألراضي والممتلكات قبل البدء 
 ضرورة إيجاد المأوى المناسب لهم.بالتالي و  ،النازحين في كفر نايا يفترشون العراء بعض 
  قواطعشديدة االكتظاظ، مثل المدارس والجوامع وهناك حاجة لوضع ال مراكز إيواءالنازحون في القرى المحيطة بتل رفعت في يقيم 

 لتوفير الخصوصية.
  الجوامع والقاعات الخاصة بشكل رئيسي(، وهناك أيضا  حاجة لوضع إيواء جماعية مراكز في نبل والزهراء يقيم النازحون في(

 .رفعتلى مجمعات سكنية جماعية في نبل والزهراء في منطقة تل إمع التنبه لمساعي السلطات في التخطيط لنقل النازحين  قواطعال
  غذائية تثير القلق في ظل محدودية الموارد المتاحة لجميع شركاء القطاع اإلنساني.الحاجة الطارئة للمواد الغير 
 .هناك حاجة ألنواع متعددة من المواد الغير غذائية 

 االستجابة
  في نبل  الهنغاراتوحدة سكنية في الجوامع و  83انتهى شركاء القطاع من تركيب

 والزهراء التي
 وحدة سكنية اضافية. 50عائلة نازحة  ويجري العمل حاليا  على تركيب  166تستهدف  

  العمل على تقييم خمس   يجار عائلة نازحة و  144 ستيعابفي نبل ال الهنغاراتسكنية في  عدد 77انتهى الشركاء من تركيب
 وحدة سكنية المتبقية. 23إعادة تسكين النازحين بها وتركيب المباني  غير مكتملة في تل رفعت واحتمال 



 1 رقم الحالة تقريرالجمهورية العربية السورية: األزمة في عفرين: 

 

  )أوتشا( اإلنسانية الشؤون لتنسيق المتحدةمم األ مكتب
  www.unocha.orgرواح | األ ينقذ التنسيق

  كمال تقييم المنازل التي كانت تستضيف النازحين في تل رفعت حيث انتهت عملية تقييم إيعمل الهالل األحمر العربي السوري على
 شخص لغاية تاريخه. 4,480منزل يستضيف  711نحو 

  رئ.خيمة عائلية لحلب كإجراء طا 1,000إيصال 
  وعفرين. رفعتمن مختلف المواد الغير غذائية  للسكان المتضررين في نبل والزهراء وتل  382,172لغاية تاريخه، تم توزيع 

 ات  معيقت والثغراال
 عدد كبير من النازحين في المنازل المهجورة بناء  على تصريح لفظي من السلطات للسماح لهم باستخدام هذه المنازل مما قد  يسكن

 .ل القريبمستقبفي اليخلق بعض المشاكل المرتبطة بملكية المسكن واألرض 
 السكنية المتوفرة ومستويات التمويل المتاحة حاليا  ال تفيان لالستجابة الحتياجات السكن الفعلية على أرض الواقع. تالمستلزما 
  المتعلقة بالسكن تدخالتالهم المعيقات التي تواجه أحدى إهي اإليواء غياب الموافقات لشركاء اقطاع. 
 لتمكن من معالجة الثغرات المحتملة في واالتخطيط ألغراض  األرقامنقص في مواجهة في القطاع اإلنساني  نو ستمر الفاعليس

 االستجابة لحين االنتهاء من عملية تسجيل النازحين.
 .قلة الطاقة االستيعابية التخزينية لدى الهالل األحمر العربي السوري وغيره من الشركاء 
  الجهود. قصىية بالرغم من بذل أائذالغإمكانية تغطية جميع االحتياجات من المواد غير ا منغياب التمويل يحد 

 
 

   واإلصحاحالمياه  
 

 االحتياجات:
  تعاني بعض المناطق في تل رفعت والقرى المجاورة حاليُا من نقص في إمدادات مياه الشرب. نتيجة

 مراكز الضخ.توفر أعمال صيانة لعدم ل
  لالستعمال عند ال تتوفر للنازحين في تل رفعت والمناطق المجاورة مرافق لالستحمام/االغتسال

شارت بعض التقارير المتداولة حديثا  عن ارتفاع نسبة اإلصابة بالقمل بين األطفال. أ. الحاجة
وصول الينطبق هذا على النازحين في المواقع الجماعية، بينما تتوفر للنازحين في المنازل سبل 

 . واإلصحاحلمرافق المياه بشكل أفضل 
 االستجابة:

  في نبل والزهراء وتل رفعت والقرى المجاورة لتوفير مصدر  ا  جديد ا  خزان 40لى إنهاء تركيب عقائم حاليا  والعمل  ا  عام ا  خزان 86تم تركيب
وصولهم إلى الحد األدنى من المتطلبات المائية إمكانية وتأمين  ا  نازح 65,000بديل للمياه. كما يقوم الشركاء بتنفيذ أنشطة لنقل المياه ل

 مخيم الشهباء. ذلك ملها، بما فيفي المنطقة بمج
  ةنظافالتم تسليمها لمساعدة النازحين للمحافظة على ممارسات  شخص، 100,000لخدمة  واإلصحاح الكافيةالمواد الخاصة بالمياه توفير 

 توزيع.ال ن من عمليةجولتيالتأكيد على إكمال حاليا ، مع  جاريالشخصية. التوزيع 
  قوم الشركاء يو  ة للنازحين.مستقبلالستعادة أنشطة ضخ المياه لكامل الجهات الأنابيب ضخ المياه مستمرة أعمال إعادة تأهيل مراكز

 .بدعم هذه األعمال بالتعاون مع مؤسسة مياه حلب
  فعت خالل اليومين القادمين تشمل تركيب دورات مياه جاهزة وأماكن اغتسال في تل ر للتنفيذ عدد آخر من األنشطة على جدول األعمال

 لى توفير حاويات للنفايات الصلبة. إإضافة   ،والقرى المحيطة
 :معيقاتالثغرات وال

 زالة النفايات.تشمل الفجوة كبيرة في إدارة النفايات الصلبة تزال ال  تجميع وا 
  مراكز اإليواءفي  اإلصحاحلى ضمان الصيانة المنتظمة وتنظيف مرافق إالحاجة. 

  األمن الغذائي 

65,000   
 نازح استفاد من خدمات نقل المياه
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28,000  
توزيع أدوات حفظ     

الكرامة على الفئات 

   المستضعفة

 االحتياجات:
   أفرادا  يواجهون انعدام حديثا تعتبر استراتيجية قطاع األغذية والزراعة جميع النازحين الوافدين

 .األمن الغذائي الحاد ويحتاجون إلى مساعدات غذائية فورية
 االستجابة:

  لتغطية ذ اندالع األزمةساعة من 72النازحين في غضون تهدف استجابة القطاع إلى الوصول إلى 
عند توفر إمكانية وصول . كحد أدنى أسبوع واحد إلى أربعة أسابيع لمدة احتياجاتهم الغذائية الفورية

 غذائية شهرية منتظمة. اتمساعدلهم قدم ن إلى مرافق الطهي، ستُ يالنازح
  حصة غذائية جاهزة  22,750هي كما يلي:  النازحينإلى  اإلنسانيفي المجال االستجابة الفورية التي قدمها القطاع وغيره من الشركاء

 30منذ ة خبز يوميا ، طبر  22,000لتر من الحليب، و 31,000حصة غذائية، و  5,000، وات غذائيةطرد معلب 3,000و ،لألكل
 . 2018أذار/مارس 

 ثنين من الشركاء لتزويد الوجبات الساخنة.إع بالتنسيق مع يقوم القطا 
 :معيقاتالثغرات وال

  لى إكمال عملية تسجيل النازحين للتمكن من تحديد ومعالجة الثغرات المحتملة في االستجابة.إالحاجة  
 

 الحماية  
 

 االحتياجات:
  ازدياد االكتظاظ ُيعرض  لما لهذا من انعكاسات على أمور مرتبطة بالحماية.الحاجة لتوفير السكن الكريم

الحماية، وخاصة  لى عدد من احتماالت مخاطرإ النازحينالخصوصية في المساكن الجماعية  وعدم توفر
 بالنزوحالنساء واألطفال. تم اإلبالغ عن مجموعة من احتياجات الحماية، التي ترتبط 

)األطفال والنساء والفتيات في سن شخاص فئات مختلفة من األلوظروف اإلقامة، واالحتياجات الخاصة 
 البلوغ وذوي االحتياجات الخاصة(. 

  لنزاعات المحتملة مع الى إنشئ حالة من اإلشغال المزدوج مما قد يؤدي ياستخدامات األمالك الغير مشغولة كمأوى بديل في تل رفعت قد
 العالقات بين المجتمعات. توترزيد من ياألصليين وبالتالي  النازحينالمالك و 

  طرق صعبة وتعرضهم لبعض االعتداءات داخل منطقة عفرين. تم اإلبالغ عن حاالت  عبرلى بعض مناطق النزوح إن يالنازحوصول
تم تحديد الحاجة للتدخالت بأنشطة كما الحاالت.  لى الدعم النفسي واالجتماعي المرتبط بهذهإمن الصدمات والتوتر النفسي والحاجة 

 خفيفة من الدعم النفسي واالجتماعي وخاصة لألطفال. 
 لحركة النزوح. أدى  نشطتم تحديد حاالت من تشرذم األسر بسبب النزوح  وتشتت األسر الناتج عن إغالق ممرات ونقاط العبور واالنسياب ال

لى وضع هيكلية مختلفة إالمرتبطة بحماية األطفال التي قد تحتاج  هواجسوظهور بعض الطوعية الير لى زيادة حوادث الفرقة والتشرذم غإهذا 
 إلدارة الحاالت.

 النوع االجتماعي على  قائموالتكامل والدمج بين تدخالت العنف ال جتماعياال نوعالحاجة لخدمات متعددة للنساء والفتيات تراعي اعتبارات ال
. تؤدي هذه سلة النظافة الشخصية للنساءن تترافق هذه الخدمات بتوزيع أللنازحين. كما يجب الديموغرافية والصحة االنجابية في ظل التركيبة 

 على الجنس وأمور الحماية. قائممعالجة األمور المرتبطة بالعنف المع، و  تستطيع أن تتعامل بيئة من الثقةالتدخالت للمساهمة في ترويج 
 الحاجة لتوفير الخدمات القانونية  تظهروتدمير التوثيق المدني. وعليه،  خسارةالتصعيد الحديث لالعتداءات والعنف والنزوح الفجائي في هم سا

 لنازحين.ل
  راكة بين الشإنشاء مكانية إحول  حاليا  التشاوريتم مستويات محدودة. توفرها بوقوع النزوح في مناطق كانت تفتقر إلى خدمات الحماية، أو

الوصول وتعميم االستجابة على نطاق أوسع، لتحسين إمكانية وكاالت الحماية الرئيسية والشركاء المحليين والهالل األحمر العربي السوري 
 وفافين. صحكفر نا تستدعي الحاجة التوسع في. كما قد نبل والزهراء وتل رفعت وريف تل رفعتخاصة  في 

 
 

22,750  
غذائية  حصصوجبة جاهزة لألكل و 

توفيرها للنازحينتم   
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 االستجابة:
 4قوم ثالث المنظمات غير حكومية في نبل، وتساسيون في مجال الحماية باالستجابة في جميع مجاالت التدخالت. األ فاعلونباشر ال 

العربي السوري في تل رفعت بتقديم تدخالت الحماية األحمر منظمات غير حكومية والهالل  5منظمات غير حكومية في الزهراء و
 ة المتنقلة.على األنشط بداية  للنازحين الجدد مع التركيز 

  قدم مجموعة من خدمات الحماية المتكاملة من خالل الفرق المتنقلة، كما يقوم بتحديد ينشاء مركز مجتمعي جديد في نبل والزهراء اإتم
شخص من خالل هذا المرفق. وساهمت فرق متنقلة  1,500لى ما يزيد عن إاالحتياجات ودعم اإلحاالت. تم اإلبالغ عن الوصول 

النفسي واالجتماعي. أنشطة الحماية الموجهة لألطفال لخدمات الحماية والدعم وتقديم الدعم نازحين لى الإضافية في توسعة وصولها إ
لى ما يزيد عن إالفرق المتنقلة.  تم الوصول ومن خالل اعتمدت بشكل عام على مرافق الحماية المتوفرة التي ُأنشئت في نبل والزهراء 

الحماية والدعم النفسي واالجتماعي واألنشطة الترفيهية موسعة لخدمات ل أنشطة الحماية المختلفة، شملت أنشطة طفل من خال 2,500
دارة الحاالت األكثر تعقيدا ،  ألطفال المنفصلين عن أسرهم أو بدون مرافق. كما تم وضع آليات لتقديم مجموعة من األنشطة كحاالت اوا 
المجموعات المستضعفة نجابية والدعم النفسي واالجتماعي الستهداف والصحة االنوع االجتماعي على ال مقائالمتكاملة المرتبطة بالعنف ال

في مناطق نبل والزهراء نوع االجتماعي على القائم في مجال العنف الون بالتدخل ساسياألفاعلون كالنساء والفتيات البالغات. كما قام ال
يصال و   .نظافة شخصيةسلة مستلزمات  4,000وتوزيع نوع االجتماعي على ال قائملعنف المن الخدمات المرتبطة باخدمة  253ا 

  ستجابة القطاع في تل رفعت والقرى الريفية إفي حركة النزوح، اعتمدت السريع  واالنسيابالمتمثل بالحراك وفي ظل السياق الحالي
بالعمل في المنطقة. شملت  والمخولينالمجاورة على األنشطة المتنقلة التي يتم تنفيذها من خالل الشركاء المحليين المتواجدين في حلب 

والنفسي  ماية والدعملخدمات الحالشركاء المحليون )تحديد االحتياجات من الدعم  نفذهاجهود االستجابة خدمات حماية عامة 
قام شركاء حماية الطفل والهالل األحمر العربي السوري بتنفيذ و األجهزة المتنقلة(. الفئات المستهدفة وتوفير واالجتماعي، والدعم العيني و 

تعزيز ر و التثقيف حول المخاطر ودعم التئام شمل األسو خدمات الحماية وخدمات الدعم النفسي واالجتماعي شملت عدد من التدخالت 
على الجنس في تل رفعت ومحيطها من قبل أربع شركاء محليين قائم تم تنفيذ االستجابة للعنف الكما طفل.  600الروابط األسرية لنحو 

على النوع قائم الجلسات االستشارية للنساء والرجال لرفع الوعي حول العنف التنظيم والهالل األحمر العربي السوري من خالل 
 كما تم خاللللذكور واإلناث.  مستلزمات نظافة شخصية 23,216تدخل باإلضافة إلى توزيع  483ما تم القيام بنحو االجتماعي. ك

 على النوع االجتماعي وتشجيع مشاركة الرجال واألوالد فيها. قائمأنشطة التوزيع تنظيم جلسات توعوية حول العنف ال
 لسيطرة األكراد، ويمكن للقطاع توسعة تغطية  تخضعفي الشيخ مقصود وغيرها من أحياء مدينة حلب التي كانت للشركاء محدود التواجد ال

قام الهالل األحمر العربي و السماح للنازحين بالوصول الطوعي لهذه المناطق.  ةطيعملياته التشغيلية ووجوده وتوفير خدمات الحماية شر 
لخدمات لى توفر قدرات أفضل لالستجابة إضافة إللذكور واإلناث من سكان عفرين.  خصيةمستلزمات نظافة ش 2,279السوري بتوزيع 

 مدينة حلب.    الحماية
  االستجابة كانت محدودة من قبل بعض الشركاء إثر وصول أفواج جديدة من النازحين من منطقة منبج في سياق األوضاع في شمال

ومصابيح اإلنارة الشمسية   مستلزمات نظافة شخصية 505لنوع االجتماعي بتوزيع على ا قائم. قام شركاء قطاع العنف السوريةشرق 
سعافات النفسية األولية والدعم النفسي على النوع االجتماعي، وبشكل عام شملت اإل قائموبعض الخدمات المرتبطة بالعنف ال

 واالجتماعي. 
  جراءات الحماية الحرجة في مختلف األنشطة اإلنسانية. حيث عمل إقام القطاع الوطني الفرعي في حلب بتنفيذ بعض األنشطة لتعزيز

قطاع الفرعي الوطني للمواد غير الغذائية الستشعار السبل للتعريف بعناصر الحماية وتضمينها في لقطاع الحماية مع ضابط االرتباط ل
نوع االجتماعي بتيسير جلسة حول تخفيض مخاطر على ال قائمال عنفقام ضابط ارتباط قطاع الكما أنشطة توزيع المواد غير الغذائية. 

متطوع من الهالل األحمر السوري المنخرطين في قطاعات المياه  25االجتماعي في حلب شارك بها  عنفعلى ال قائمالعنف ال
)حلب، نبل، دير  الستجابة الطارئة في المناطق المتضررةلوالسكن وتوزيع المواد غير الغذائية من مختلف الفروع الناشطة   صحاحواإل

 حافر والزهراء والسفيرة(.
 :معيقاتالثغرات وال

  الخيارات المتاحة للنازحين فيما يتعلق باختيار وجهة  ن مستوى االستجابة يرتبط بغيابيقياس أثر األزمة االنسانية وتحسلالتحدي األساسي
رض أمناطق في مدينة حلب. ويشكل هذا الوضع تحديا  أمام شركاء االستجابة على بعض ال هاليها، بما فيإالنزوح والقدرة على الوصول 

توجه كما ينطبق هذا على من يى خدمات نوعية في حلب. إللى تدهور الظروف االنسانية ويحرم النازحين من الوصول إالواقع ويؤدي 
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)منبج والحسكة( التي تعاني من الضغوطات الناتجة عن موجات النزوح من الرقة ودير  سوريةالمناطق في شمال شرق  إلىالنازحين من 
 الزور.

 لى ديارهم األصلية في عفرين بسبب تقييد الحركة المفروضة من قبل إبالغ عن التحديات المرتبطة بعودة النازحين وبالتوازي، تم اإل
اإلنساني الدولي وقانون حقوق  لتزامات األطراف المعنية للتقيد بالقانونمختلف األطراف. هناك حاجة لرفع مستويات المناصرة حول ا

الحق في نتقامية والتمييز و ي عفرين بدون خوف من العمليات اإللى ديارهم األصلية فإحق النازحين في العودة  وضماننسان. اإل
 صول والممتلكات وحمايتها من النهب والتدمير.استرجاع ما تركوا خلفهم من أصول وممتلكات. وضمان محافظة السلطات على هذه األ

 دى األمر الذي أفي مناطق النزوح، من المنظور التشغيلي تشكل تحديا   تزالعلى النوع االجتماعي ال قائمكما أن استجابة قطاع العنف ال
 لى محدودية الخدمات بسبب غياب المساحات الكافية التي تضمن الخصوصية والسرية. إ
  منعاألمر الذي ية تشكل تحديا  أمام النازحين من عفرين الذين استقروا في المناطق التي تقع تحت سيطرة الحكومة السورية، العوائق اللغو 

 أمور الحماية. حوللى التعليم والتواصل مع مزودي الخدمات واالستدالل من خالل رسائل األطفال لتوعية األهالي إاألطفال من الوصول 
 النتهاء من عملية الموافقات الحالية اين في انتظار موافقة السلطات للعمل في مناطق الطوارئ. ضرورة يالحال فاعلينال يزال بعض ال

 األنشطة. نطاق مكانية توسعةا  وتسريعها ومنح الموافقات لالستمرار في التدخالت التي هي جزء من االستجابة الحالية و 
 

 الصحة
 

 االحتياجات:
   من  القملو التهابات الجهاز التنفسي العلوي و اإلسهال الحاد يتم التبليغ بشكل متكرر عن حاالت

رتخاء لى االشتباه في حاالت الحصبة وشلل واإإضافة  النازحيناألمراض المعدية األكثر شيوع بين 
وبائي وداء الليشمانيا. تستدعي هذه التهاب الكبد الالت من السل و في حا لى االشتباهإالعضالت اضافة 

 الحاالت المشتبه بها مزيدا  من العناية والمتابعة
 " همال" حالتهم الصحية إنقص في مراكز الرعاية الصحية المتخصصة والمتطورة للمرضى الذين تم

لى مراكز غسل الكلى. عدم كفاية الخدمات المتعلقة بالصحة إ ضافة  إ)صدمات، بتر، السرطان والتشوهات الخلقية بين األطفال، الخ(، 
ة والنفسية واالجتماعية لألطفال والبالغين يخدمات الصحالن هناك نقص في أاالنجابية والنساء الحوامل وخاصة غرف عمليات التوليد. كما 

 األدوية لمعالجة األمراض السارية والمعدية.في ونقص  ،على حد سواء
 بة:  االستجا

   تتم تغطية المواقع األساسية بالخدمات الصحية من خالل شركاء قطاع الصحة كما تم وضع آلية للتواصل اليومي بين الشركاء والدوائر
 التقنية المسؤولة في مديرية الصحة.

  غير حكومية على توفير فريق طبي متنقل مدعوما  من المنظمات غير الحكومية وعيادة صحية عامة مدعومة من منظمة  12يعمل نحو
خدمات الرعاية الصحية بما في ذلك طب األطفال وخدمات الرعاية الصحية االنجابية للنازحين. تم حشد وتحريك خمسة عيادات متحركة 

 وست مرافق صحية )مديرية الصحة/الهالل األحمر العربي السوري( من خالل الدعم المتوفر من قطاع الصحة.
 طبية لمرضى العيادات الخارجية، بما في ذلك خدمات دعم متكاملة للصحة اإلنجابية والصحة العقلية والنفسية استشارة    20,000تقديم

 واالجتماعية بشكل يومي.
  إحالة لمستشفى حلب بما فيها الحاالت المرضية الحرجة ومتابعة حاالت الحصبة والحاالت التي تم  72متابعة مراقبة الوضع الصحي ل

 الحماية.المعنية بكاالت الو و تحويلها من قبل 
  طن مواد عالجية لألطفال  42,500لى إحالة باإلضافة  102,080الكافية لمعالجة  ن المستلزمات الطبيةطن م 22.5توزيع ما مجموعه

 (.لهالل األحمر العربي ا/اية الصحية العقلية )مديرية الصحةوالرع
 :معيقاتالثغرات وال

 سعاف لتحسين القدرة على من العيادات المتنقلة وسيارات اإلضافية إ ا  مناطق جديدة ما يستدعي تجهيز أعدادلى إالوصول ات مكانيإ زيادة
 الوصول لخدمات الرعاية الصحية األساسية.

 إدخال المرضى المصابين بأمراض مزمنة وحاالت صحية مهملةالخاصة بتأخير الموافقات  ؤدي إلىنظام اإلحالة دون مستوى األداء مما ي 
 للعالج داخل المستشفيات. 

20,000    

استشارة طبية 

لمرضى العيادات 

 الخارجية يوميا  
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  لى تعزيز أنشطة تنظيم األسرة وتوزيع موانع الحمل وحقائب الصحة االنجابية.إالحاجة 
  زيادة تفشي المخاطر واألوبئة.في مباشر الرتباط تشير إلى اإلاالكتظاظ وغياب النظافة العامة والشخصية في المواقع 
 

 التغذية  
 

 االحتياجات:
  عندبوادر ظهور حتياجات التغذية. امة من يلى خدمات مستدإمحدودية تمكن النازحين من الوصول 

قام عاملي الصحة باإلبالغ عن . لى معاناتهم من سوء التغذية الحادإاألطفال دون الخمس سنوات تشير 
انتشار سوء التغذية الحاد بين األطفال والنساء الحوامل والمرضعات. هناك ضرورة لالستجابة الشاملة 

 لى خدمات التغذية النوعية.إمة للوصول يلضمان طرق مستد
  وجود ممارسات سيئة في تغذية الرضع واألطفال الصغار وفي توزيع بدائل الرضاعة الطبيعية بما في

من قبل مؤسسات اإلحسان الخاصة ولم تتمكن إدارة الموقع من  توزيعهاتم لتي اصناعية الخلطات الذلك 
تردي نوعية المياه وعدم إلى باإلضافة  واإلصحاح. كما أن تدني مستوى النظافة العامة والشخصية والسيطرة عليها ضبط هذه الممارسات
 حتمالية الوفاة. صابة باألمراض أو اإلى مخاطر اإلض األطفال عر توفر المياه النظيفة سي

  امرأة حامل مرضعة للتأكد من  96طفل دون الخامسة من العمر و 1,564قامت مديرية الصحة وشركاء القطاع بالكشف على نحو
حاالت متوسطة وحالة  5) يصابة ستة أطفال بسوء التغذية الحاد وتم تسجيلهم في برنامج عالجإصابتهم بسوء التغذية، وأظهرت النتائج إ

  سوء تغذية حاد(.  
 االستجابة:

 في ستة عشر مركزا   يقوم شركاء القطاع بتقديم التدخالت التغذوية المنقذة للحياة لألطفال دون الخامسة من العمر واألمهات المرضعات
 .للنازحين

  ن لبرامج العالج الخارجي التي تقوم بتقديم خدمات التغذية نشاء مركزيا  قامت مديرية الصحة والشركاء بنشر ثالث فرق للتغذية المتنقلة و
بدعم  ،العالجية والوقائية للنساء واألطفال. وتشمل الخدمات تحديد اإلصابة بسوء التغذية الحاد وتوفير العالج. كما قامت مديرية الصحة

وفير البسكوت ذو المحتوى الل األحمر العربي السوري بتبتقديم المعالجة لحاالت سوء التغذية المتوسط والحاد. كما يقوم اله ،من الشركاء
 العالي من الطاقة وجرعات من المكمالت المسمنة لألطفال واألمهات من النازحين.

 :معيقاتالثغرات وال
 محدودية الطاقة االستيعابية التخزينية لدى مديرية الصحة في تل رفعت. تستلم الفرق المتنقلة المستلزمات الغذائية من مستودعات مديرية 

العمل قدابتدأ و  فجوات في اإلمدادات في مستودع حلباللى تحديد إالصحة في نبل والزهراء ما ينعكس في زيادة الجهد والكلفة. إضافة  
 لنقص في اإلمدادات.سد اعلى 

 .ضرورة زيادة آليات التنسيق بين الشركاء الحترام معايير مسح الخدمات التي أعدها القطاع لتفادى االزدواجية والتضارب 
  عملية متابعة الحاالت المصابة بسوء التغذية التي تم تشخيصها.تزيد من صعوبة حركة النازحين المستمرة بين مناطق االستقبال 
 جه القطاع وتحتاج اهم التحديات التي تو التي التزال من أ الممارسات الفضلى للرضاعة بما فيها الرضاعة الطبيعية والتكميلية ترويج ودعم

 األولوية والتعميم.اعطائها لى إ
 

 التعليم 
 

 االحتياجات:
 لى نبل والزهراء وتل رفعت إطفل للنزوح من عفرين  40,000تعرض ما يزيد عن  ،وفق التقديرات

والقرى المحيطة. وحسب عملية التقييم السريع التي أجراها الشركاء ووزارة التربية والتعليم في حلب، 
طالب من الصف التاسع والصف الثاني عشر بحاجة  8000لى وجود نحو إ نتائجال تشار حيث أ

 +32,200 
النساء واألطفال في مواقع من 

النزوح تم الكشف عليهم  
وتشخيص اصابتهم بسوء 

 التغذية 

40,000   
طفل في عمر المدرسة تضرر 

 بسبب النزوح 
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  )أوتشا( اإلنسانية الشؤون لتنسيق المتحدةمم األ مكتب
  www.unocha.orgرواح | األ ينقذ التنسيق

 رسمي الوطني.متحان الإلى دعم للتمكن من الجلوس لإل
  تم تسجيلهم في المدارس  ذا كان قدجراء تقييم أكثر تعمقا  لفهم حالة األطفال في سن الدراسة واحتياجاتهم التعليمية واإلى إهناك حاجة

 .عدد من اليزال خارج المدارسو 
  .تم لغاية اآلن إعادة تسجيل و بدأت المدارس العامة في إعادة تسجيل األطفال من عفرين في المدارس في نبل والزهراء وتل رفعت 

 في عشر مدارس. طفل 1,100
  ترويج ة على أنشطة لحملنيسان/ابريل في نبل والزهراء ومنطقة تل رفعت. اشتملت ال 1تنظيم حمالت لرفع الوعي في بقام شركاء القطاع

ضافية عن إلى التعلم لتشجيع إعادة تسجيل الطالب في المدارس الرسمية وجمع معلومات إالرسائل التعليمية من خالل منشورات العودة 
 جلوس لالمتحانات الوطنية.لتمكينهم من الالدعم والمساعدة تقديم الطالب في المرحلة التاسعة والثانية عشر ل

 لى تمديد الموعد النهائي لتسجيل طالب الصف التاسع والثاني عشر من النازحين إالتربية والتعليم أدت  حملة مناصرة بالتعاون مع وزارة
قامة ودعم الطالب بدروس مكثفة قبل وسيقوم الشركاء بتغطية نفقات اإلواستيعابهم في مدينة حلب، بالقرب من مواقع ولجان االمتحانات. 

 الجلوس لالمتحانات.
 :معيقاتالثغرات وال

 راكزبسبب شدة االكتظاظ في المخاللها العملية التعليمية لتنفيذ إلنشاء مساحات تعلم مؤقتة  ةعدم توفر المساح. 
  األطفال الصغار من التحدث باللغة العربية وصعوبة بسبب عدم قدرة العائق اللغوي لألطفال في سن المدرسة األمر الذي يجب معالجته

 التعلم باللغة العربية.
  القدرات والموارد المتاحة لشركاء القطاع لالستجابة الحتياجات األطفال في سن المدرسة.نقص 
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