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(مدينة ادلب، فيلون، مرتين، العرشاني)

معلومات أساسية:

بلــغ عــدد النازحيــن حتــى تاريــخ 17 مــن شــهر كانــون الثانــي فــي مدينــة إدلــب 573 عائلــة اغلبهــم مــن ريــف ادلــب 

الشــرقي مــن ابوالظهــور وريــف ادلــب الجنوبــي الشــرقي مــن ناحيــة ســنجار   ،.

أمــا فــي قريــة فيلــون فقــد بلــغ عــدد النازحيــن المســجلين لــدى المجلــس المحلــي للقريــة 270 عائلــة، فيمــا أن 

العــدد تجــاوز 320 عائلــة والتدفــق مســتمر مــن قــرى جنــوب وشــرق ادلــب.

وفــي قريــة مرتيــن بلــغ عــدد النازحيــن المســجلين لــدى المجلــس المحلــي 184 عائلــة ومــا زالــت حركــة النــزوح 

مســتمرة، كمــا بلــغ عــدد النازحيــن 70 عائلــة فــي قريــة العرشــاني.

وضع النازحون بحسب تواجدهم بالمجتمعات:

فيلون مرتين عرشاني مدينة ادلب

ــازل القريــة  يعيــش النازحــون فــي من
المتضــررة مــن القصــف.

ــة  يعيــش النازحــون فــي مــزارع القري
فــي خيــم مهترئــة.

ــة  يعيــش النازحــون فــي مــزارع القري
فــي خيــم مهترئــة.

ال يســتطيع النازحــون تحمــل 
لــذا  المنــازل  آجــار  نفقــات 
يرجحون الســكن فــي الخيام.

أكثــر مــن عائلــة يعيشــون فــي منــزل 
واحــد والمنــزل غيــر مخــدم.

الســيئة  الجويــة  الظــروف  بســبب 
فــي فصــل الشــتاء تجعــل الخيــم غيــر 

صالحــة للســكن.

الســيئة  الجويــة  الظــروف  بســبب 
فــي فصــل الشــتاء تجعــل الخيــم غيــر 

صالحــة للســكن.

الخيــام مهترئــة وغيــر صالحــة 
للســكن

القريــة  فــي  المدرســة  فتــح 
قــد  ممــا  بهــا  النازحــون  الســتقبال 
يؤثــر علــى العمليــة التعليميــة ســلبًا.

المســاعدات  وصــول  صعوبــة 
القصــف  بســبب  المنظمــات  مــن 

. لمســتمر ا

المســاعدات  وصــول  صعوبــة 
القصــف  بســبب  المنظمــات  مــن 

لمســتمر ا

فــي  يســكن  اآلخــر  البعــض 
وغيــر  مكســية  غيــر  بيــوت 
أو  أبــواب  بــدون  مخدمــة 
شــبابيك، البعــض اتخــذ مــن 
وســلة نقلــه مســكنا مؤقتــا.

عــدم كفايــة المــواد االغاثيــة 
المنظمــات  مــن  المقدمــة 
النازحيــن  أعــداد  بســبب 

تفعــة. لمر ا



توصيات موجهة إلى المجتمع اإلنساني الدولي:

تهدف التوصيات التالية إلى تلبية االحتياجات الرئيسية المبينة أعاله:

تأميــن المــأوى المناســب للعائــات النازحــة مــن خــال بنــاء خيــم صالحــة للســكن أو منــازل مســبقة . 1

الصنــع بحيــث تســتوعب أعــداد النازحيــن فــي كافــة المناطــق.

إعــادة المــدارس للعمــل واخائهــا مــن النازحيــن وذلك بعد توفير الســكن المائم لهم.. 2

توفيــر الدعــم االغاثــي المتمثــل بالفــرش والتدفئــة واألغطيــة والســلل الغذائيــة بحيــث تغطــي جميــع . 3

أعــداد النازحيــن المتوافــدة.


