كفركرمين

 20كانون الثاني 2018

معلومات أساسية:
تقــع قريــة كفركرميــن فــي ناحيــة األتــارب فــي منطقــة جبــل ســمعان ،يبلــغ عــدد ســكانها حوالــي  6500نســمة.
وعــدد النازحيــن يقــارب  8000نســمة ،متوزّ عيــن علــى أربعــة مخيمــات فــي غــرب وشــمال القريــة .
أهم المشــكالت التي يعاني منها ســكان قرية كفركرمين:
1.1عــدم وجــود فــرن عــام فــي القريــة ،ويتـ ّـم تأميــن الخبــز عــن طريــق باعــة مــن األهالــي ،ويصــل الخبــز بســعر
مرتفــع نسـ ً
ـبيا ،ويتأثــر بذلــك النازحــون أكثــر مــن غيرهــم بســبب فقرهــم.

طبيــة لكنهــا ال تقـ ّـدم أي خدمــة للنــاس؛ الفتقادها وجــود إلى الدعم الالزم لذلك.
2.2وجــود نقطــة ّ

3.3لــذا يضطـ ّـر األهالــي للذهــاب إلــى المشــافي أو إلــى عيــادات األطبــاء الخاصــة فــي البلــدات المجــاورة
وهــذا مكلــف ماديـ ًـا بالنســبة إلــى النــاس مــن ناحيــة أجــور النقــل وأجــور األطبــاء.

ّ 4.4
قلــة الميــاه فــي المدينــة؛ بســبب عدم وجود كلفة تشــغيلية لآلبار.
5.5عــدم وجــود خدمات صحيــة ودعم للنازحين.
توصيات موجهة إلى المجتمع اإلنساني الدولي:

تهــدف التوصيــات التاليــة إلــى تلبيــة االحتياجات الرئيســية المبينة أعاله:
يلبــي احتياجــات الســكان مــن مــادة الخبــز بأســعار مناســبة ،باإلضافــة
1.1تخصيــص فــرن للقريــة يســتطيع أن ّ
إلــى ضــرورة تقديــم الدعــم للنازحيــن.

الطبيــة الموجــودة فــي القريــة بحيــث تصبــح قــادرة علــى تقديــم خدماتهــا
2.2تقديــم الدعــم الــازم للنقطــة
ّ
الطبيــة للنــاس فــي القريــة ،والعمــل علــى إنشــاء مســتوصف دائــم فــي القريــة.

3.3تقديــم كلفــة تشــغيلية لدعم المياه.
4.4مســاعدة النازحيــن فــي القريــة ،وتقديــم الدعــم لهم من احتياجات أساســية ومواد إغاثة ومياه.

كفرحلب
2018/1/20
معلومات أساسية:
تقــع قريــة كفرحلــب فــي ناحيــة األتــارب فــي منطقــة جبــل ســمعان فــي مدينــة حلــب ،يبلــغ عــدد ســكانها حوالــي
 8000نســمة ،وعــدد النازحيــن يقــارب  5000نســمة متوزّ عيــن فــي مخيمــات غربــي القريــة وجنوبــي القريــة
وضمــن المدينــة.
أهم المشــكالت التي يعاني منها ســكان قرية كفرحلب:
1.1وجــود ثالثــة آبــار فــي القريــة ،لكــن هنــاك بئــر واحــد فــي القريــة يعمــل ،وبســبب انقطــاع الكهربــاء فــإن
ّ
المضخــة ،لــذا فقــد تُ حــرم بعــض
أهالــي بعــض األحيــاء يجمعــون المــال منهــم لشــراء الوقــود وتشــغيل
األحيــاء التــي ال تشــارك بالوقــود مــن الميــاه ،لــذا يشــترون المــاء بالصهاريــج.

ّ 2.2
قلــة المســاعدات اإلنســانية المقدمــة فــي القريــة ،فهــي ال تكفــي ألعــداد النازحيــن فــي القريــة ،وهــم
يعانــون مــن فقــر شــديد.
توصيات موجهة إلى المجتمع اإلنساني الدولي:

تهــدف التوصيــات التاليــة إلــى تلبيــة االحتياجات الرئيســية المبينة أعاله:
1.1تقديــم الدعــم الــازم لتوفيــر الوقــود وتشــغيل مضخــة بئــر الميــاه ،والعمــل علــى توســيع شــبكة الميــاه
فــي القريــة لتوفيــر الميــاه لجميــع النــاس فــي القريــة.

ّ
ومنظــم للنازحيــن فــي القريــة
2.2توفيــر جهــات داعمــة لتقديــم المســاعدات اإلنســانية بشــكل دوري
األصلييــن.
باإلضافــة للســكان
ّ

ّ
3.3توفيــر ّ
ومولــدة وكلفة تشــغيلية لبئر ميــاه يخدم النازحين.
غطاســة

بابكة
2018/1/20
معلومات أساسية:
تقــع قريــة بابكــة فــي منطقــة األتــارب مدينــة حلــب ،يبلــغ عــدد ســكانها  4000نســمة وعــدد النازحيــن 1000
نســمة.
أهم المشــكالت التي يعاني منها ســكان قرية بابكة:

صحــي فــي الحــي الشــرقي منهــا ،نظـ ً
ـرا لعــدم توســيع الشــبكة بعــد اســتقرار
1.1عــدم وجــود شــبكة صــرف ّ
النازحيــن فــي هــذا الحــي.

ممــا ّأدى الــى انتشــار األوبئة واألمراض المعدية والجلدية كاللشــمانيا.
2.2تشـ ّـكل بقــع الميــاه النتنــة ّ
توصيات موجهة إلى المجتمع اإلنساني الدولي

تهــدف التوصيــات التاليــة إلــى تلبيــة االحتياجات الرئيســية المبينة أعاله:
1.1توســيع شــبكة الصرف الصحي في القرية لتشــمل كافة األحياء.
2.2تجفيــف بقــع الميــاه النتنة التي تسـ ّـبب األوبئة.

3.3تقديــم الرعايــة الطبيــة لألشــخاص المصابين باألمراض المعدية واللشــمانيا.
4.4تقديــم الدعم اإلغاثــي للمحتاجين.

معارة األتارب
2018/1/20
معلومات أساسية:
تقــع قريــة معــارة األتــارب فــي ريــف حلــب الغربــي فــي ناحيــة األتــارب ضمــن منطقــة جبــل ســمعان ،يبلــغ عــدد
األصلييــن  7500نســمة ،وعــدد النازحيــن  7000نســمة تقريبـ ًـا.
ســكانها
ّ

أهم المشــكالت التي يعاني منها ســكان قرية معارة األتارب:

لضــخ الميــاه بعــد ّ
ّ
ّ
تعطــل مضختيــن للمــاء مــن أصــل أربــع
قلــة الميــاه؛ بســبب عــدم وجــود كلفــة تشــغيلية

ّ
ممــا ّأدى الــى اعتمــاد ســكان القريــة علــى شــراء الصهاريــج بأســعار مرتفعــة.
مضخــاتّ .
توصيات موجهة إلى المجتمع اإلنساني الدولي:

تهــدف التوصيــات التاليــة إلــى تلبيــة االحتياجات الرئيســية المبينة أعاله:
ّ
مضخات الميــاه المتعطلة
1.1تصليــح
ّ
للمضخــات األربعــة بحيــث تغطي احتياجــات القرية من الماء.
2.2توفيــر كلفــة تشــغيل

ناحية أبين سمعان
2018/1/20
معلومات أساسية:
تقــع ناحيــة أبيــن ســمعان فــي منطقــة األتــارب فــي مدينــة حلــب ،يبلــغ عــدد ســكانها حوالــي 19500نســمة،
وعــدد النازحيــن  5000نســمة تقريبـ ًـا.

أهم المشــكالت التي يعاني منها ســكان ناحية أبين ســمعان:
1.1وجــود ســتّ ة آبــار مــاء ارتوازيــة عامــة ال يعمــل منهــا إال واحــد فقــط ،بســبب انقطــاع التيــار الكهربائــي

ّ
يضطــر الســكان إلــى شــراء صهاريــج
ممــا
وعــدم توفــر الديــزل لتشــغيل
المضخــات علــى كافــة اآلبــارّ ،
ّ
الميــاه بكلفــة عاليــة.

تجمــع القمامــة أمــام البيــوت بطريقــة
ممــا
يــؤدي الــى ّ
ّ
2.2عــدم وجــود حاويــات للقمامــة فــي البلــدةّ ،
والمعــدات الالزمــة لترحيــل القمامــة.
عشــوائية ،وعــدم وجــود اآلليــات
ّ

ـب قمامــة علــى الطريــق الواصــل بيــن أبيــن ســمعان وقريــة كفــر نــوران وفــي أغلــب األوقــات
3.3وجــود مكـ ّ
أذى للمـ ّـارة وللمجاوريــن لــه.
تكــون القمامــة منتشــرة علــى الطريــق نفســه ويســبب ً

:توصيات موجهة إلى المجتمع اإلنساني الدولي

تهــدف التوصيــات التاليــة إلــى تلبيــة االحتياجات الرئيســية المبينة أعاله:
ّ
المضخــات علــى آبــار الميــاه الســتة فــي البلــدة وتغطيــة احتيــاج النــاس مــن
1.1توفيــر الديــزل لتشــغيل
الميــاه.
2.2توفيــر حاويــات للقمامــة وتوزيعهــا فــي جميــع أنحــاء البلــدة والعمــل علــى توفيــر اآلليــات الالزمــة لجمــع
ـب القمامــة.
القمامــة بشــكل دوري ومنظــم ونقلهــا إلــى مكـ ّ

صح ً
ً
مكــب
يــا يجــب العمــل علــى نقــل
3.3
حفاظــا علــى ســامة ســكان قريتــي أبيــن ســمعان وكفــر نــوران ّ
ّ
القمامــة إلــى مــكان بعيــد عــن الطريــق العــام.

بابتو
2018/1/20
معلومات أساسية:
تقــع قريــة بابتــو فــي ريــف حلــب الغربــي تابعــة لمنطقــة األتــارب ،عــدد ســكانها حوالــي  30000نســمة مــا بيــن
األصلييــن .حيــث وصــل عــدد الالجئيــن إلــى القريــة حوالــي  8000نســمة حتــى نهايــة
نازحيــن وســكان القريــة
ّ

 ،2017مــن ريــف حمــاة الشــمالي وديــر الــزور والرقــة ،و  5000نســمة خــال موجــة النــزوح األخيــرة خــال الشــهر
األول مــن عــام  ،2018مــن ريــف حمــاة الشــمالي وريــف إدلــب الجنوبــي والشــرقي وريــف حلــب الجنوبــي ,أغلــب

وتجمعــات حــول القريــة ،ومنهــم َمــن ســكن بيوتـ ًـا فــي القريــة .
مخيمــات
النازحيــن توزّ عــوا علــى عـ ّـدة
ّ
ّ
مخيم الحرش )
أســماء
مخيــم ريــف حلــب الجنوبي ّ +
مخيــم الكمونــة ّ +
مخيــم راعــة ّ +
المخيمــات ( ّ
ّ

لكــن بســبب تصاعــد المعــارك الدائــرة فــي ريــف حمــاة الشــمالي وريــف إدلــب الجنوبــي وريــف حمــاة الشــمالي

مؤخـ ً
ّ
ـرا ،اضطـ ّـر ســكان تلــك القــرى إلــى النــزوح إلــى مناطــق الشــمال الســوري ،حيــث وفــد إلــى باتبــو ومــا حولهــا
بمخيمــات ذاتيــة عشــوائية أنشــأها النازحــون
حوالــي  50000خمســين ألــف نســمة تقريبـ ًـا ،توزّ عــوا حــول القريــة
ّ

بأنفســهم ،وقــد تجمعــت فــي الخيمــة الواحــدة أكثــر مــن عائلــة إلــى أن وصلــت حتــى ســبع عوائــل.

أصليين:
أهم المشــكالت التي يعاني منها ســكان القرية من نازحين وســكان
ّ

1.1النقــص الشــديد فــي احتياجــات الحيــاة األساســية مــن أماكــن إقامــة وفــرش ّ
وبطانيــات ومــواد غذائيــة،
باإلضافــة لــدورات ميــاه وأماكــن لتعليــم األطفــال.
2.2عــدم وجــود فــرن للخبــز فــي القريــة ،لــذا فــإن النــاس يحصلــون علــى الخبــز مــن أفــران فــي بلــدات مجــاورة
خاصيــن وبأســعار مرتفعــة نوعــا مــا قياســا إلــى دخــل األســرة اليومــي المتدنّ ــي.
عــن طريــق باعــة ّ

3.3انتشــار القمامــة حــول الحاويــات الموجــودة فــي القريــة والتــي ال يكفــي عددهــا نســبة إلــى الســكان،
ّ
ً
حاليــا ،وال توجــد قــدرة
معطــل
جــرار واحــد ،وهــو
وذلــك لعــدم وجــود آليــات لترحيــل القمامــة ســوى ّ

ماليــة لــدى المجلــس المحلــي إلصالحــه ،وإن كان صالحـ ًـا فهــو ال يكفــي لجمــع القمامــة يوميـ ًـا مــن كل
القريــة.
توصيات موجهة إلى المجتمع اإلنساني الدولي:

تهــدف التوصيــات التاليــة إلــى تلبيــة االحتياجات الرئيســية المبينة أعاله:
1.1خيــام ّ
تغطــي حاجات كل العائالت.

2.2مســتلزمات المنامة (حرامات ،فرشــات إســفنج).
المخيمــات
صحــي ومــوارد لميــاه الشــرب ألماكــن النــزوح فــي
3.3تجهيــز دورات ميــاه
وحمامــات وصــرف ّ
ّ
ّ
التــي تـ ّـم إنشــاؤها حديثـ ًـا.

المخيمات.
طبيــة في
ّ
4.4إنشــاء نقاط ّ
5.5تجهيــز أماكــن لتعليم األطفال.
6.6مســاعدات إغاثية غذائية.
7.7تدفئــة (مدافــئ ،الوقــود  /مــازوت ،حطب .. ،الخ ).

ً
طينا عند نزول األمطار.
8.8تعبيــد الطرقــات بيــن الخيــام ،كــون األرض مــن التراب ويصبــح
9.9بناء فرن في القرية لتغطية احتياجات الســكان والنازحين من الخبز بشــكل يومي وبأســعار مناســبة.
1010تقديــم الدعــم للمجلــس المحلــي فــي القريــة للعمــل علــى اســتجرار القمامــة مــن القريــة مــن خــال زيــادة
الم ّ
عطــل.
عــدد الحاويــات وعــدد الجـ ّـرارات التــي تنقــل القمامــة مــن القريــة باإلضافــة إلــى إصــاح الجــرار ُ

