 10كانون األول 2018
ّأو ًال ّ -
مقدمة حول موجة النزوح من ريف حماه:
ّأدى تصاعد املعارك في ريف حماه الشمالي وريف إدلب الجنوبي في شهر تشرين الثاني من عام  ،2017إلى موجى
ىنر عىىان التىرى إلى تىرك منىا لهت وأ اكىطقت ّ
نىوو واعىع مىن ىمله املنىىارّ اك ّ
ساترىاه مننتى عىنرار فىي جنىو م ا ى
ر
إدلىىبك ل ى ّىن اعىىامرار املعىىارك واماىىداد ا ّأدى إل ى موجىىاى نىىوو إكىىا ع و ىىب إل ى مننت ى معى ّىر النعمىىان جنىىو إدلىىبك
ّ د
األمىر الىملأ أحىدز أ مى فىىي الاى ن ،واك ّ
مًعمىا فىي عى ّىد منىارّ فىي عىنرار وري هىا فىىي
ىنر النىا حون إلنشىا أثرىىن مىن ن نىين
ّ
معر النعمانك
مننت
ّ
عمب املجالس املحبع الرئياع فىي رىرى نعىنرار ،الشىعك سرثى  ،ا جىا  ،رنىر  ،ىراع ،حىواي ععى تن ىعت عمبعى
ّ
اعىىات ال ىىنا النىىا حين ،وإج ىرا عمبع ى ممىىن لهىىت ،وتىىونعتهت كىىمن لىىوائ اعىىمع وتمىىجعبها كىىمن اىىج ى املجىىالس
د
ّ
ّ
ّ
املؤعم ىىاى املوج ىىود أعاع ىىا ف ىىي مننت ى
املؤعم ىىاى الأ ىىى ت ى ّىت إنش ىىا ا إلا ىىوانقت ،أو عع ى
املحبع ى ك ثم ىىا ر ىىاموا سا ىىو تعهت عع ى
د ّ
عنرارك وفي  25تشرين الثىاني نىو م ن  ،2017كىان نىاك مىا مرموعى  6،810أعىر نا حى ن 41،898شؤصىاي مونتى مىن
ّ
املحبع في الريف الشرقي والغربي لانرارك1
ِر ل املجالس
ً
ثانيا :بدء حركة نزوح جديدة:
ّ
توعىع عمبعىىاى التاىىال والعمبعىاى العاى ري لاشىىمل املنىىارّ الأىى لجىىن إلطقىىا النىىا حون فىي ّ
املؤعمىىاىك حعى شىىهد
د
د
د
د
ىاا عنع ىىا ورصى ا م ّث ىىا عع ى التىىرى وال بىىداى ،حعى ت ىىاول
ريىىف حمىىا الشىىمالي وثىىمللل ريىىف إدلىىب الجنىىوبي الشىىرقي راى
التىواى الحىومعى الاىىوري  ،املدعومى سالنىىائراى العاى ري الروعىىع واملعبيشىعاى اإلارانعى  ،الاتى ّىدم فىي ىىملا املجىالك ثمىىا
د
د
شىىمل التصىىف أامىىا معى ّىر النعمىىان ووىىان شىىعًون وعىرارب ،مى عىىن منىىارّ فىىي أسىىو ال هىىور ،و ىىي سبىىد تتى فىىي شىىمال
شرق إدلبك
د
ور ىىد ّأدى التص ىىف سالص ىىواريك ال را ع ى وال نامع ىىل املا ّر ىىر  ،وحأ ى األلغ ىىام ال ري ى ،إل ت ىىدمين املننت ى ك وو ت ىىا
د
د
إلحصىىا اى املجىىالس املحبع ى واملىاتىىب اإلع مع ى فىىي املننت ى  ،ر ِاىىل مىىا اتىىر مىىن  145شؤصىىا ،مىىن سع ى قت  42ر ى و 35
امرأ  ،ساإلكا إل عدد ث ين من املصاسينك
ورامى التىىواى الحىومعى الاىىوري ساعىىاعاد الاىىعنر ععى رريأىىى أسىىو دالىىي والؤىىوين فىىي مننتى معى ّىر النعمىىان،
والأىىى كانى ت ى عىىعنرأقت ر ىىل أن تاىىاول عبطقىىا جماعىىاى املعاركى املاىىفح ر ىىل ن نى أشىىهرك وفىىي ريىىف حمىىاه الشىىمالي

لالطالع على تفاصيل أكثر ،مراجعة تقرير استجابة إنسانية عاجلة للنازحني إىل منطقة سنجار 25 – 20 ،تشرين الثاين  ،2017شبكة 1أمان.

والريىىف الجنىىوبي الشىىرقي إلدلىىب ،حىىدن حالى نىىوو ث يىىن مىىن الاىىىان ناعرى وىىو هت مىىن أن توا ىىل التىىواى الحىومعى
ساتراه منار أسو ال هور العا رأ ّ
تتدمها ّ
الاوري ّ
اتًاذه راعد إلدار العمبعاى العا ري في املننت ك
ثمى ىىا نى ىىو الاى ىىىان مى ىىن منى ىىارّ عداى ىىد اعى ىىققد سالتصى ىىف الجى ىىوأ ،أو أ ى ى
الحىومعى ك وشىمل ذلىل املنىارّ الأىىى ت ىوأ النىا حين الىملان اناتبىىوا إلطقىا إلى جهى الشىرق ووا ى مىن ريىف حمىاه الشىىماليك
ّ
ورد نو الاىان املحبعون والنا حون من أثرن من  68رري في إدلب ،ووا من مننت عنرارك
كى ىىمن مرمى ى ني ى ىنان التى ىىواى

وباإلكا إل رريأى أسو دالىي ووىوين ،اعىاول رىواى الحىومى الاىوري ععى سبىداى ورىرى أوىرى ،وش ّىرد عىىا قا سنعىر تك
و مله الترى ي:
 ىىر عىىنرار  :وىىوين ث يىىن نوىىوين سبىىى عىىو ي ،أسىىو عمىىر ،شىىت ىىوى ،النع ى  ،الىىور ور أم الؤ وعىىل ،املشىىين  ،تىىلثراتين ث ينّ ،
وون  ،البوي د  ،عرج  ،ث ّريا ،وعار  ،ا جا ّ ،
ثراتين غين ،أم موي ى ،الجاسري  ،الو رك
 عنرار :تل ونزار ،رجت املشرف ،رويبع  ،الح ّتع  ،أم هيناج ،التصر األسعضنالتصيني ،رعت الع د نالع د ي،
عل ج س ،أم رجى عت ،الشىعك سرثى  ،أم مىوي ى جنوبعى  ،أم اله عىل ،املاوعىن  ،عىنرار ،ال رجى الشىمالع ،
العوج  ،العادلع  ،جب أسعض ،الراع ع  ،العويوي  ،رعت الحمعدأ ،الدنشك
 شىىرق عىىنرار :املشىىهد ،تبعمىىار  ،البوي د الشىىررع  ،املىاعىىر ،حىىوا ،ن ىىا  ،رمبى  ،ىراع ،ى ّىرت  ،الجهمىىان حرمبى ،مرد ان  ،الحردان  ،تل العوج ك
تعرك مله املنارّ لتصف عنعف ّأدى إل تدمين عدد ث ين من املنىا لك وباإلكىا إلى ذلىلّ ،
ورد ّ
تعركى املىدارس
ّ د
د
ّ
وتمررى جوئعا أو د ّم َرى كبعاك
في مع ت مله الترى لبتصف،
ً
ثالثا :حركة النزوح من ّ
املخيمات
د
د
ّ
ّ
املؤعمىىاى
إن موجى النىىزو ىىمله شىىىب تغعيىنا ث يىنا فىىي تىىو ّ ع النىىا حين ععى املؤعمىىاى حىىول عىىنرارك حعى تى ّىت إوى

ممىىا ّأدى إل ى مشىىىب فىىي اعىىاععا عىىض ّ
ّ
مًعمىىاى أوىىرىك ّ
املؤعمىىاى لبنىىا حين الجىىددك
املىىملكور أع ى ه ،ونتىىل النىىا حين إل ى
ّ
وترثو النا حون شىل كامل في ريف إدلب الشمالي وريف حبب الغربي في ّ
املؤعماى ،والترى واملااجد واملىدارس وحأى فىي
تت الفجو إلطقا  242نتن ك وي ّ
العرا ك حع سبغ عدد النتاط الأى ّ
ّ
الارم تبل سما اعي:
تدر عدد الناس ع ن نتاط
 -تتدار عدد العائ ى 22612 :عائب ك

د
 تت ى ىىدار ع ى ىىدد األ ى ىراد 113299 :ى ىىرداك نرج ى ىىال 744ك ، 22نا ى ىىا 293ك ،28أر ى ىىال ذك ى ىىور 313ك ،28أر ى ىىال إن ى ىىاز782ك33ي

ومنمل سداا شهر كانون األول ادر النا حون ّ
املؤعماى الاالع :
 املؤى ّىعت ف ىىي رري ى ويب ى ف ىىي مننت ى مع ى ّىر النعمىىان :ىىادر جمع ى النىىا حين ف ىىي ىىملا املؤ ى ّىعتك ثمىىا ىىادر أ ىىالي التري ىاألعاععين؛ ألن رري ويب تت في املننت مىا سىين عىنرار وأسىو ال هىور والأىى ااً ّىوف األ ىالي فىي ىمله املننتى مىن
اعامرار التواى الحىومع في ّ
الاتدم ل عاع عع منار أسو ال هورك
 املؤى ّىعت فىىي رريى ال رجى فىىي عىىنرار :ىىادر جمعى النىىا حين املؤى ّىعت ،إكىىا إلى نىىوو جمعى أ ىىالي التريى ؛ ألن ىىملهععنر رواى الحىوم الاوري ك

التري ت عد تط  2ثت عن رري أم الؤ وعل الوارع ت
د
ّ
مًعت الشعك سرث  :ادر جمع النىا حين املؤ ّىعت ،إكىا لنىزو أ ىالي التريى ؛ أل قىا أ ى
الحىوم الاوري ك
د
مًعت حوا :ادر جمع النا حين ّ
ّ
املؤعت ،إكا لنزو أ الي التري ؛ أل قا أ
-

ت

ت ى عىعنر رىواى
ععنر رواى الحىوم

الاوري ك
د
 مًى ّىعت رنىىر  :ىىادر جمعى النىىا حين املؤى ّىعت ،إكىىا لنىىزو أ ىىالي التريى ؛ اىىبب تعىىر التريى لبتصىىف العنعىىفمن ِر ل رواى الحىوم الاوري ؛ و لتربقا من املنارّ الأى ععنرى عبطقا مله التواىك
ً ّ
رابعا :تدخل شبكة أمان
رام ريّ من ش

أمان سإجرا ياراى لترى ويب وال رج ك وو ل الوياراى رام ساونعّ ما اعي:

• راىىت مىىن أ ىىالي ىىمله التىىرى تىىرك التريى ّ ،
وتوجى إلى منىىارّ أوىىرى فىىي ج ىىل الواويى ومنىىارّ مىىن عىىهل الىىرو وإلى
الحدود التنثع ك

د
أاماّ ،
ّ
املؤعماى ادروا ّ
• النا حون الملان كانوا اتعمون في مله ّ
مًعماى أوىرى فىي منىارّ أثرىن
وتوجهوا إل
املؤعت
د
أمناك
ّ
ّ
ّ
ىنو درا فىىي إدلىىب ،أ ىىدرى ثااسى دىا ّ
موجهى دىا إلداراى ّ
املؤعمىىاى سالعمىىل
املهجىىرين فىىي حىوم ى اإلنتىىاذ املشىىىب مى
• إن ادار
الؤ َعت الأى هجر ا أ بها ،أو في األماثن ّ
العام كاملااجد واملدارسك
الارت عع إاوا النا حين في ِ
• ا ام ىىن إحصىىا العىىدد ال ععىىي لبنىىا حين؛ ألن أعىىداد النىىا حين فىىي ا داىىاد ماى ّ
ىامر ناعر ى ا داىىاد وتيىىن املعىىارك ف ىىي
د
عا ملتاس ى مى ىاعبين م ّبعىين مًاب ىين وإحصىائعاى إداراى ّ
املؤعمىاى ،ىإن حىوالي ٦٥٠٠عائبى رىد
املننت  ،وت
و ب إل ريف حماه الشمالي وريف إدلب الجنوبي الشرقي وريف حبب الجنوبيك وما اوال العدد سا دااد ،إا أن
ّ
رد ّ
تت تنمين  ٢٩٧٣عائب من الى  6500كمن مراثو إاوا منرا ك
ً ّ
خامسا :تدخالت الجهات الفاعلة على األرض :
 رى ّىدم الهى ل األحمىىر التنكىىي ١٠٠وعمى فىىي مًى ّىعت مننتى ث ىىر لوعىىين ،ثىىمللل رى ّىدم من مى ١٠٠ İHHوعمى تى ّىتسنا ا عع ال ور وإعىان العوائل طقاك

-

ّ
تت تتدات  ٤٠وعم من ِر ل من م الهاند ان اند ّ
ّ
تت سنا ا في ّ
مًعماى دار حاانك
ترم
كان ناك تعىاون واعىاراس مىن ِر ىل الىد اع املىدني ،حعى عىا م ّ
الؤ َىعت،
للعىاى الىد اع املىدني فىي تاىهعل مىىان ِ
ّ
ّ
الصحي في ث ر لوعين في حارم في إدلبك
وح ر وط لبصرف
مًعت عائدون لبنا حين ،إكا د إل  35وعم في ّ
تت تنمع قا في ّ
 45وعم ّ
مًعت عثمان سن ع ان في حارمك
و ى ل ش ىىهر ك ىىانون الث ىىاني  2018رام ى من م ى نSARDي ساو ت ى  3000وج ى ف ىىي ّ
مًعم ىىاى أرم ى والؤ ىىان وث ىىر
لوعىىين املوجىىود فىىي سبىىد حىىارم فىىي ريىىف إدلىىب الشىىمالي ،وحالعى دىا اى ّ
ىات إعىىداد  5000وج ى مىىن ِر ىىل املن مى ن اىىها،
ّ
عيات تو تعها عع النا حينك
والأى

ً
ّ
األولوية العاجلة:
سادسا -االحتياجات ذات
املؤعماى ّ
أقدف الاو عاى الاالع لاو عف ااحاعاجاى ّ
األولع لبنا حين في ّ
املحدد في املننت :
1ك ِوعام وأنواع أورى من مراثو اإلاوا ارب تنمع قا في ّ
املؤعماى واملنارّ الأى ااواجد طقا النا حونك
2ك ماابوماى املنام نحراماى ،رشاى إع نجيك
3ك تنمين إاصال املعاه و ترهيز دوراى معاه ّ
وحماماى و رف ّحيك
4ك تنمين موارد معاه لبشر ك
5ك تنمين مااعداى إ انع و ملائع ك
6ك تنمين ّ
معداى وماابوماى الاد ئ نمدافئ ،الورود  ،حنب ،كك إلخ يك

