
 
 

 

  والعراقفي سورية  عن الوضع االنسانيتقرير   

 ا سوري

مازالت هناك معارك  مستمرة بين القوات الجيش الوطني المدعومة من تركيا وقوات سوريا الديمقراطية وجيش النظام السوري  
 في ريف مدينة تل تمر وبعض القرى من  مدينة راس العين وتل ابيض المعارك ليست شديدة مثل معارك راس العين وتل ابيض  

تشرين الثاني  وفقا لمذكرة التفاهم التي    1رياتها البرية المشتركة في شمال شرق سوريا في  بدأت القوات التركية والروسية اولى دو
تقوم الدوريات بالمرور من خارج المدن على الشريط الحدود من اجل  تشرين االول في مدينة سوتشي بروسيا  22تم توقيعها في 

 وفقا لمذكرة التفاهم بين روسيا وتركيا التاكد من انسحاب قوات سوريا الديمقراطية مع اسلحتها الثقيلة 

شخصا لقوا مصرعهم   13حصلت بعض التفجيرات في بعض المدن والمناطق التي تسيطر عليها قوات الجيش الوطني حيث ان 
واصيب اخرون بجروح في انفجار سيارة مفخخة في تل ابيض لم يعلن اي جهة مسؤوليته عن االنفجار الذي وقع في السوق داخل  

 تل ابيض   مدينة

جريح بينهم اطفال ونساء ولم تعلن اي جهة   47اشخاص و 6تفجيرات متتالية في مدينة القامشلي راح ضحيتها  3كما انا حصل 
 مسؤوليتها عن التفجيرات التي وقعت في المدينة  

 اعداد النازحين : 

شخص مازالوا    108514احصائيات الى    وفق اخر ر مستمر حيث وصل اعداد النازحين  عدد النازحين في محافظة الحسكة في تغي 
 شخصا الى مناطقهم االصلية   106605عاد مشردين بينما 

اسرة    16793في المجتمعات المضيفة في محافظات الحسكة والرقة وديرالزور بينما يتم استيعاب    91721من بين النازحين هناك  
 لرقة ودير الزور  في محافظه ا  26مأوى جماعي نشط في الحسكة و 79عائلة ( في  3697) 

اركة فصائل  التي يقوم بها الجيش التركي بمش العمليات العسكرية أنشأت اإلدارة الذاتية الكردية أول مخيم إليواء النازحين من منطقة  
 شمال غربي مدينة الحسكة.   حسكة بالقرب من قرية توينةالجيش الوطني السوري في محافظة ال

وقراها،   رأس العينشخصاً. هؤالء النازحون قادمون من مدينة  270عائلة نازحة يبلغ عدد أفرادها  62 يقيم في المخيم الجديد 
 ومدينة تل تمر وريفها، فضالً عن نازحين من بلدة أبو راسين وقراها بريف الحسكة الشمالي الغربي 

والتي تخللتها عمليات    ئل المعارضة المسلحة على المنطقة العسكرية التي تشنها تركيا مع فصاالعائالت نزحت من جراء العملية 
في المائة من الموجودين في المخيم من األطفال والنساء والشيوخ، وتعمل إدارة المخيم بالتنسيق مع المنظمات   90قصف مدفعي. 

 تجهيزه الستيعاب خمسة آالف نازح طور التوسيع، ويتم   والمخيم ما زال في على تلبية احتياجاتهم المعيشية المحلية

 اهم االحتياجات  

 لتعليم :ا

 مازال التعليم متواقف في اغلب المدارس في محافظة وتحول المدارس الى مراكز ايواء  -1

 من المناطق التي تشهد اعمال قتالية  المعلمين نزوح عدد كبير من العاملين في مجال التعليم و  -2

 :المواد الغذائية والغير غذائية 

 الحاجة الى وقود وصوبات تدقئة  -1

 الحاجة الى سخانات ماء في مراكز االيواء -2

 الحاجة الى حصول على المواد االولية من اجل الطبخ   -3

 الحاجة الى االنارة والكهرباء في بعض مراكز االيواء -4

 الحاجة الى المالبس الشتوية لالطفال  -5

 المياه والصرف الصحي :

عدم وجود خصووصية للمقيمين في مراكز االيواء بسبب زيادة عدد النازحين في المراكز وعدم وجود حمامات كافية    -1

 وغير مؤاهلة في بعض مراكز االيواء

 مدينة نتيجة االعمال القتالية  انفطاع المياه عن مدينة الحسكة بسبب تعطل محطة علوكة ضخ المياه لل -2

 

https://www.alaraby.co.uk/society/2019/10/10/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AE%D9%84%D9%81-%D9%85%D9%88%D8%AC%D8%A9-%D9%86%D8%B2%D9%88%D8%AD-%D9%81%D9%8A-%D8%B1%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%83%D8%A9
https://www.alaraby.co.uk/society/2019/10/13/%D9%86%D8%A7%D8%B2%D8%AD%D9%88-%D8%AA%D9%84-%D8%A3%D8%A8%D9%8A%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D8%AA%D8%B1%D9%82%D8%A8%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D9%83-%D9%84%D9%84%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D9%87%D9%85
https://www.alaraby.co.uk/society/2019/10/13/%D9%86%D8%A7%D8%B2%D8%AD%D9%88-%D8%AA%D9%84-%D8%A3%D8%A8%D9%8A%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D8%AA%D8%B1%D9%82%D8%A8%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D9%83-%D9%84%D9%84%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D9%87%D9%85
https://www.alaraby.co.uk/society/2019/10/13/%D9%86%D8%A7%D8%B2%D8%AD%D9%88-%D8%AA%D9%84-%D8%A3%D8%A8%D9%8A%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D8%AA%D8%B1%D9%82%D8%A8%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D9%83-%D9%84%D9%84%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D9%87%D9%85


 
 

 

 ين السوريين الجدد في اقليم كورستان العراق:الالجئ

  14040مازال حركة لجوء مستمرة الى اقليم كوردستان العراق حيث وصل عدد الالجئين الى اقليم كوردستان العراق  

شخص   811طفل وقد حصل   7000شخص معظمهم من االطفال والنساء والمراهقين والشباب من بين هؤال الالجئين 

بشرط يقوم قريب افراد اسرهم المقيمين داخل المدن  على موافقة قوات االمن في اقليم كوردستان العراق لالنضمام الى

 من الدرجة االولى بتكفل العائلة او الشخص  

دهوك ممتلئ االن يتم استضافة الالجئين القادمين حديثا في مخيم كويالن وحتى ان مخيم بردرش التابعة لمحافظة  بما

 كمخيم كويالن التابعة للمحافظة دهوالجئا جديد الى  1742االن وصل  

اطق التي لم تشهد  ايضا هناك العودة  العكسية لالجئين القادمين حديثا من المخيم والمدن  الى سوريا اغلبهم من سكان المن

 الدرباسية (   –عامودا  – حاالت الحرب مثل ) القامشلي 

 الخدمات المقدمة :

غذائية وغير غذائية ومواد اغاثية   موادتقوم المنظمات الدولية ووكالة االمم المتحدة بتقديم الخدمات في المخيم من 

االساسية كالمفارش والبطانيات ومستلزمات النظافة وتقوم بتقديم الخدمات النفسية واالجتماعية لالطفال والنساء  وتقديم 

 ين  لمخيم بتوزيع المدافئ على الالجئدمات للنساء الحوامل وايضا قامت ادارة اخ

 :  اهم احتياجات المخيمات  

 و الطبخ    التدفئوقود  -1

 الدعم النفسي واالجتماعية لالطفال الذين هربو من الحرب   -2

المالبس الشتوية بسبب هروب عدد كبيرة من العوائل وعدم القدرة على جلب احتياجتهم من البسة من منازلهم  -3

 في المناطق التي شهدت الحرب 

 المنظمات التي تعمل في المخيم : 

Seed, UNFPA, DOLSA, NRC, ACTED, WFP, UNHCR, Qndil...etc. 

 االستجابة : 

 مخيم بردرش من اجل فتح مكتب لها داخل  بتنسيق مع ادارة المخيم  PAOقامت منظمة النجدة الشعبية  -1

 تحديد فريق عمل للمنظمة داخل المخيم  -2

 تقديم الدعم للنساء الحوامل ومراقبتهم خالل فترة الحمل   -3

    الى داخل سورية المانيا من اجل ارسال البسة االجتماعية في وروناك الثقافية التنسيق مع جمعية  -4

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 العراق

 بغداد

السيستاني  بعد زيارة ممثلة بعثة االمم المتحدة جنين بالخارست ممثل المرجعية السيد علي 

وتأييد األخير للتظاهرات وكالمه في عدم مغادرة المحتجين ساحة التحرير اال بعد حصولهم  

على مطالبهم والتي من أهمها )حل الحكومة، الكشف عن المسؤولين عن حاالت القتل  

واالختطاف والترهيب للمتظاهرين، تعديل قانوني االنتخابات ومفوضية االنتخابات ومن ثم  

نتخاب(، إضافة الى تشديده على الحكومة العراقية في إيقاف قتل المحتجين، ازداد عدد إعادة اال 

الوافدين الى الساحة واعتصامهم كذلك أعلنت نقابة المعلمين عن مسيرة موحدة يوم  

١١/٢٠١٩/ ١٣ . 

 صباحا.  ٤عصرا الى  ٤استمرار انقطاع خدمة االنترنيت بعد الساعة  -1

ته واصالحه للقوانين حيث أعلن يوم أمس عن اعالن قانون  البرلمان الزال متخبطا بقراراى -2

 سنة.  ٦٣سنة بدال من   ٦٠التقاعد وتخفيض السن التقاعدي الى  

 اضراب طلبة الجامعات الزال مستمر واصرارهم على شعار " ماكو وطن ماكو دوام"  -3

ي  شهدت شوارع بغداد أيضا خروج عدد من طالب الدراسة اإلعدادية ورفعهم للعلم العراق  -4

 واصراراهم على اضراب الدوام 

مظاهر العنف والرمي بالغازات المسيلة للدموع مازال مستمر واستشهاد عدد من الشباب   -5

 بالرصاص الحي في ساحة الخالني )منفذ ثاني للتظاهر(. 

 حمالت االعتقال مستمرة.  -6

واتحادات في  توجد حركة نشطة لمجموعة من الناشطين منظمات مجتمع مدني مع نقابات  -7

مبادرة وطنية للضغط على الحكومة في االستجابة لمطالب المتظاهرين وإيقاف العنف ومصادرة  

 الحريات. 

الحركة في شوارع بغداد خارج ساحتي التحرير والخالني طبيعة عدا ازدحامات الشوارع في   -8

 أوقات الدوام بسبب قطع ثالث جسور رئيسية وغلق المنطقة الخضراء. 

بعثة االمم المتحدة والمفوضية السامية لحقوق االنسان دؤوبة في الضغط على الحكومة  حركة  -9

من اجل إيقاف مظاهر العنف وقتل المتظاهرين وأصدرت بيانا بذلك تتالقى عدد من بنوده مع  

 توصيات السيد السيستاني وهو نشور بمواقع التواصل االجتماعي. 

 كربالء 

تربية رغم المواجهات والقتل بالرصاص الحي وحرق خيم  عودة المتظاهرين بقوة في ساحة ال 

 المتظاهرين ليلة اول أمس حيث تم إعادة نصب الخيم من جديد من قبل متظاهرين وناشطين. 

تضامن المرجعية في كربالء والنجف مع المتظاهرين وهنالك كالم عن تقديمهم ليلة أمس وجبة  

 عشاء في كربالء للمتظاهرين. 

 الديوانية 

 اليوم استمرار اضراب المدارس عن الدوام الرسمي واستمرار االعتصامات شهدت  

 البصرة  



 
 

 

هناك هدوء نسبي في البصرة مع استمرار المظاهرات السلمية واالعتصامات من قبل الطلبة           

 ونصب الخيم والسرادق . 

 ذي قار  

لليومين   6عدد القتلى   المظاهرات مستمرة والتوجد سلطة اوحكومة في ذي قاروالدوائر مغلقة     

 54الماضيين وعدد الجرحى :  

 المثنى  

رجوع تدريجي للدوام في المدارس خالل بداية هذا االسبوع داخل السماوة باالضافة الى انحسار عدد  

 المتظاهرين  

مدير الزراعة في المحافظة يوجه بتحويل من موظفين الدائرة الى لجنة تحقيقية لخروجهم في  

 . متظاهرة سلمية  

 عمليات االعتقال لشباب الرميثة مازالت مستمرة والدوائر في قضاء الرميثة مغلقة بامر الشعب 

 ميسان  

 المظاهرات السلمية مستمرة 

 تم غلق مجلس المحافظة ومبنى المحافظة باالضافة الى مديرية التربية 

 مازالن هناك اعتقاالت للناشطين  

 

 االتصال :لمزيد من المعلومات االضافية يرجى 

 مدير المكتب التنفيذي اربيل  –الوند طلعب جوهر 

009647729797744 - talaatalwand@gmail.com 

 PAOمسؤول الملف السوري في منظمة  –اكرم حسو 

009647729797799  – akramheso@gmail.com 

mailto:talaatalwand@gmail.com

