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 ملخص   -التحليل اإلقليمي لسوريا 

  4141تشرين الثاني  6 -تشرين األول  41

و   quarterly RAS reports ()راسة ربع السنوي اسوريل  لملخص تقارير التحليل اإلقليمييتمم هذا ا

يهدف لتسليط الضوء على أهم التطورات في سوريا و المنطقة خالل الشهر الماضي. و بدوره يقوم 

التحليل اإلقليمي عن سوريا ربع السنوي بتقديم تحليل أكثر شموليًة و ترابطًا لمجمل الوضع في 

)سناب(  مشروع التحليل االستراتيجي لالحتياجاتالمنطقة و في كل بلد متأثر بهذا الوضع. يرحب 

التعليقات أو األسئلة يرجى  أو ذه التقارير. لمزيد من المعلوماتبكل المعلومات التي قد تضيف إلى ه

 .     orgNAP@ACAPS.S  التواصل على البريد اإللكتروني : 

 

 . آخر تطورات النزاع في سوريا1
 

و القتال الدائر في كوباني هي محور تركيز  (IS)متعلقة بالدولة اإلسالمية  كانت المواضيع ال

بينما ما زال يالقي الوضع في كوباني أهمية  اإلعالم المحلي و الدولي حيث القت تغطية واضحة. 

سوريا قد انخفض حتى و إن كان لهذه األحداث  بقية مناطقتغطية أحداث الصراع في ,  فإن كبيرة

حالة وفاة  0,666  (SOHR)وضع اإلنساني.  فقد وّثق المرصد السوري لحقوق اإلنسان آثار على ال

مدني, مما يجعل هذه الحصيلة  0,666ناجمة عن الصراع خالل شهر تشرين األول, من بينهم 

 .  (SOHR 2014/10/26)واحدة من أعلى اإلحصائيات الشهرية في عمر األزمة السورية

 القتال في كوباني  .1.1 

شهدت مدينة  كوباني, التي تقع في الريف الشمالي من محافظة حلب على الحدود مع تركيا, إضافًة 

 ألكثر من عام, .3602منذ شهر آب  حصاراً متقطعاً من قبل الدولة اإلسالمية, للقرى المحيطة بها

موارد المحلية دخول و الخروج من المدينة مقيداً للغاية مما أجبر السكان على االعتماد على الكان ال

أيلول صّعدت الدولة اإلسالمية من عدوانها على المدينة  00إضافًة للتهريب المحدود من تركيا. في 

سابقاً خالل و الغرب و الجنوب باستخدام أسلحة ثقيلة كانت قد حصلت عليها  الشرقجهة من 

 معاركها في العراق. 

قرية ذات أغلبية كردية  266في غضون أيام تمكنت الدولة اإلسالمية من السيطرة على أكثر من 

 Reuters) واقعة حول مدينة كوباني, مؤديًة بذلك إلى موجات نزوح باتجاه المدينة و تركيا

2014/10/26, Bihar 2014/10/21)    . لمدينة بعد أسابيع من االشتباكات الكثيفة في القرى المحيطة

الجنوبية من المدينة برغم الغارات الجوية كوباني, تمكن عناصر الدولة اإلسالمية من دخول األجزاء 

لقوات التحالف الدولي التي تستهدف عناصر الدولة اإلسالمية و عتادها الحربي. لكن وحدات حماية 

 و منعته من تحقيق أي تقدم إضافي. تصّدت للتنظيم  YPG)الشعب الكردي )

كامل المدينة وعدم قدرة  على أخذاني المعارك اليوم من جمود بعدم قدرة تنظيم الدولة اإلسالمية تع

خارجها. قامت الدولة اإلسالمية بعّدة محاوالت للسيطرة طرد التنظيم على  وحدات حماية الشعب

على المعبر الحدودي مع تركيا لفرض حصار كامل على المدينة و منع قوات البيشمركة الكردية أو 

كما كان للتنظيم محاوالت أخرى, بوجود دعم . إلى كوبانيأي دعم عسكري محتمل من الوصول 

 -ة على تلة تل شعير في المحيط الغربي لكوباني عسكري من مناطق سيطرته األخرى, للسيطر

 (Al Akhbar 2014/11/03)الواقع حالياً تحت سيطرة وحدات حماية الشعب و البيشمركة. 

أيلول و  61يوم )من  08شخص خالل  088وّثق المرصد السوري لحقوق اإلنسان موت أكثر من 

برغم أن تشرين األول( جّراء الهجمات المستمرة لتنظيم الدولة اإلسالمية على كوباني.  52حتى 

قتلوا بسبب  مدني كردي 56 لكنأغلب القتلى من عناصر التنظيم و مقاتلي وحدات حماية الشعب, 

 (SOHR 2014/10/26) هجمات الدولة اإلسالمية على المدينة. 

  

http://www.acaps.org/en/pages/syria-snap-project
mailto:SNAP@ACAPS.org
http://syriahr.com/en/2014/11/about-6000-killed-in-october-2014/
http://www.reuters.com/article/2014/10/26/us-mideast-crisis-kobani-idUSKBN0IF0GJ2014102
http://www.reuters.com/article/2014/10/26/us-mideast-crisis-kobani-idUSKBN0IF0GJ2014102
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Kobani%20Report_0.pdf
http://www.al-akhbar.com/node/219023
http://syriahr.com/en/2014/10/moren-than-800-people-killed-since-the-beginning-of-clashes-in-kobani/
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 النزوح .1.1.2 

ألعداد النازحين بسبب تقدم الدولة اإلسالمية في كوباني و ما لتأكد من الرقم الحقيقي صعوبة ابرغم 

واحدة  شخص قد لجأ إلى تركيا, و هي  306,666إلى  006,666تشير التقديرات إلى أن , حولها

معظم الالجئين اتجهوا  تحصل دفعة واحدة منذ بداية األزمة السورية.التي نزوح ال اتأكبر موج من

 -0,666و القرى التركية األخرى, بينما تشير التقارير إلى بقاء حوالي إلى بلدة سروج التركية 

كما بقي بضعة مئات من المدنيين في مدينة شخص على الجانب السوري من الحدود.  0,666

عائلة إلى سوريا و استقرارها في منطقة عفرين.  366كما تفيد التقارير بعودة حوالي كوباني. 

 كانوا قد عادوا إلى كوباني للقتال في صفوف وحدات حماية الشعب. عشرات ممن لجئوا إلى تركيا 

(SOHR 2014/09/29, Bihar 2014/10/21, UNHCR 2014/10/10, Bihar 2014/10/21, UNSC 

2014/10/30) 

 

      األثر على الخدمات الرئيسية .1.1.3 

, منظمة إنسانية عاملة في شمال محافظة حلب,  انقطعت الكهرباء من (Biharوفقاً لمنظمة بهار )

كما أفادت بهار شهر بسبب وجود تنظيم الدولة اإلسالمية في صرين.  00الشبكة المحلية العامة لمدة 

من محطة منطقة شيوخ  أشهر من قبل عناصر الدولة اإلسالمية 0بقطع المياه عن كوباني لمدة 

, األمر الذي أّدى الجنوبية, مما أجبر سكان المدينة على استخراج مياه اآلبار غير المعالجة للشرب

الخدمات  و من هنا يمكن االفتراض أنالنتشار األمراض المنقولة عبر المياه في المدينة المحاصرة. 

الطويل لها أعاق وصول األدوية و داخل المدينة و في محيطها حرجة للغاية, فالحصار الصحية 

 Guardian)  اللوازم الطبية, كما دفع عدداً واضحاً من الكادر الصحي على الهرب من المدينة. 

2014/10/11, Bihar 2014/10/21) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تصاعد العنف في المحافظات الوسطى و الجنوبية  .1.2

بتنفيذ  المسلحة السورية استمرت القوات

هجمات واسعة النطاق على مناطق سيطرة 

المعارضة في المحافظات الوسطى و 

كانت محافظات إدلب و حماه و الجنوبية. 

درعا و ريف دمشق و دمشق و القنيطرة 

من بين أكثر المناطق التي استهدفتها 

الغارات الجوية للقوات السورية, كما يستمر 

رتفاع استخدام األسلحة  العشوائية المؤدي ال

حصيلة الموت. قام المرصد السوري 

غارة جوية و  203لحقوق اإلنسان بتوثيق 

 26-36برميل متفجر خالل عشرة أيام )

تشرين األول( على مناطق في إدلب و حماه 

و درعا و القنيطرة و دمشق و ريف دمشق 

القصف واسع النطاق أدى إلى و حلب. 

آخرين  066مدني و إصابة  336موت 

 (SOHR 2014/10/30)      على األقل.

 

 تطورات النزاع  .1.2.1

عن أحداث الصراع, أصبحت المحافظات الجنوبية مؤخراً, باستثناء السويداء التي كانت شبه معزولة 

في دمشق و -جبهات قتال رئيسية. قرب هذه المحافظات من مناطق سيطرة الحكومة السورية 

فهو  قد أكسبها أهمية استراتيجية لعدم قدرة القوات الحكومية على التوسع باتجاه الشمال, -السويداء

كما تعتبر  د الوضع السائد هناك.أمر يزداد صعوبة بوجود العديد من الفصائل المسلحة و تعقّ 

جماعات المعارضة و جبهة النصرة الجنوب, و بخاصة درعا, واحداً من معاقلهم الرئيسية بعيداً عن 

كما شهدت المحافظات الوسطى زيادة في عدد الغارات الجوية و استخدام تهديد الدولة اإلسالمية. 

بين جبهة االشتباكات تصاعد البراميل المتفجرة, و بخاصة على إدلب و ريف دمشق, و أيضاً 

النصرة و جماعات المعارضة في إدلب مما أدى لسيطرة النصرة على معاقل المعارضة الرئيسية في 

 (Assafir 2014/11/03)    ين.األربع و جبل جبل الزاوية

http://syriahr.com/en/2014/09/sohr-appeals-urgently-to-rescue-more-than-200000-displaced/
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Kobani%20Report_0.pdf
http://www.unhcr.org/5437ad67f95.html
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Kobani%20Report_0.pdf
http://reliefweb.int/report/syrian-arab-republic/amid-unrelenting-violence-syria-s-warring-parties-must-increase-aid
http://reliefweb.int/report/syrian-arab-republic/amid-unrelenting-violence-syria-s-warring-parties-must-increase-aid
http://www.theguardian.com/world/2014/oct/11/kobani-time-running-out-besieged-civilians
http://www.theguardian.com/world/2014/oct/11/kobani-time-running-out-besieged-civilians
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Kobani%20Report_0.pdf
http://syriahr.com/en/2014/10/221-civilians-killed-while-500-others-were-wounded-by-800-air-strikes-by-regime-air-forces-2/
http://assafir.com/Article/63/381853
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 النزوح   .1.2.2

 واألعمال والقصف الغارات الجوية تصاعد الناجمة عن النزوح حركات المعلومات حول تقل

 درعا من مدني 066,666نزوح  ((ICRC اللجنة الدولية للصليب األحمر سجلت المسلحة.

 العنف المتصاعد أن (WFP) كما ذكر برنامج الغذاء العالمي .دمشق ق و ريفإلى دمشالقنيطرة و

في  الغوطة في نسبياً  آمنة مناطق إلى دمشق في ترماعين و حرستا من آالف المدنيين لفرار أدى

 جيرودو  الجبة باتجاه القلمون في منطقة الدائر من العنف مدني 00,666 نحو كما فرّ  ريف دمشق.

أبو  و أريحاو  سلقين  إلى ريف إدلب من آخرين 0,266 حوالي إلى نزوح إضافةً  . يبرود و

 .بكثيرالموثقة  األرقامتجاوز ينازحين العدد الفعلي لل أن أغلب الّظن .إدلب في محافظة الضهور

(ICRC 2014/10/17, WFP 2014/1oi0/22) 

  

 المعلومات النقص في .1.2.3

عن التي تتحدث تقارير وفرة الفي الوقت الذي حظي فيه الوضع في كوباني بتغطية واسعة مع 

قضايا فقد قلّت المعلومات عن ال، هناك االحتياجات اإلنسانية حركات النزوح و و النزاعتطورات 

 هاتأثير الضربات الجوية المكثفة، بما فيب المتعلقةالمعلومات  كما قلّت .خرى في عموم سوريااأل

وعلى الحصول  العامة والمدنية تدمير البنية التحتيةعلى  و اميل المتفجرة، على حركات النزوحالبر

المرصد  األساسية. نشر حتياجاتوتوافر المواد الغذائية وغيرها من اال رئيسيةعلى الخدمات ال

الغارات الجوية  جّراء القتلى و المصابينتقريراً عن عدد  SOHR)) السوري لحقوق اإلنسان

 الفعلي للخسائر اإلنسانية. رقمأقل من ال هذه األعدادإلى أن المنظمة  كما أشارت .المكثفة

 

 ازدياد أسعار الوقود بانخفاض درجات الحرارة   .  2

 

مساعدة من هم عرضة لاإلنجاز في عموم المنطقة  لفصل الشتاء  متأخراً أو ال يزال قيدبدأ التخطيط  

برامج تحسين بوقطاعات معينة  إغاثية بدأت وكاالت كمامطار ودرجات الحرارة المنخفضة. لأل

من المتوقع أن يعاني الكثيرون من البرد في األشهر  و مع هذا وى وتوزيع المواد غير الغذائية،المأ

أمراً صعباً بسبب الغالء وانخفاض  ى وقود التدفئة في سوريا والعراقيكون  الحصول عل قد المقبلة. 

 القوة الشرائية.

 

 سوريا.2.1 

لغارات الجوية على مناطق إنتاجه ل إضافةً على الوقود  أدى الطلب الكبير, في أوائل تشرين األول

مع بالتزامن  الدولة اإلسالمية إلى زيادة في تكاليفه وإلى نقصه في عموم سوريا، الواقعة تحت سيطرة

صعوبة أوضاع من  فاقمسي لدفع ثمن الوقود الدخل انعدام و الموارد المحدودة اقتراب أشهر الشتاء.

حتى درجات الحرارة  بالتزامن مع انخفاض المعاييرمنخفضة في مالجئ  من يقيمون النازحين و

أن نقص الوقود أبطأ  توزيع معوناته ، وخاصة  برنامج الغذاء العالمي في األشهر المقبلة. أفادالتجمد 

سعر  حيث ازدادالمدعوم، الحكومة السورية تكلفة الوقود رفعت  في طرطوس. توزيعالمركز  خارج

في الوقت  منذ بداية األزمة(. %206)بلغت الزيادة  %00و البنزين بنسبة  مازوت بمعدل الثلثال

كما يزداد الطلب   . %06قفزت أسعار الوقود في مناطق سيطرة المعارضة في حلب بنسبة  ,نفسه

على  حيث تزداد أعداد المعتمدينسوريا, الكهرباء في  غير المستقر لشبكةوضع العلى الوقود بتفاقم 

وعدم  بسبب الكلفة الكبيرةقليلة جداً  بالوقودالمساعدات الدولية كانت لوقود. باالمولدات التي تعمل 

األنشطة في و  المسلحة الجماعات من قبلاإلمدادات هذه  استخداممن  المخاوف وديمومة هذه المادة 

 AP 2014/10/28, Al Monitor 2014/10, Carnegie 2014/10/13, WFP)  عسكرية.ال

2014/10/22) 

م الوضع يّ والذي ق مؤخراً، المنشور MSNA) )تحليل االحتياجات متعدد القطاعات" تقرير" أشار

لوقود هو األولوية الثانية في قطاع اإلى أن التدفئة / محافظات، 06في  ناحية 000اإلنساني في 

 التقرير إلى أن محدوديةأشار  في ريف دمشق و القنيطرة و درعا. و األولى، و األولوية مأوىال

 وأكاالقتراض من األصدقاء واألسرة  تأقلماستراتيجيات  اتباعإلى الناس بوقود دفع الالحصول على 

نواحي من ال %06ن في تبيّ  لتدفئة. ولنفايات وأكياس النايلون لأو استخدام الحطب وا ممتلكاتبيع ال

 .  (MSNA 2014/10/30)  حماية كافية من العوامل الجوية تؤمنالتي تم تقييمها أن المالجئ ال 

 

 العراق .2.2

ن من كوباني ين السوريئيالالجو نزوح  النزوح واسع النطاق في األنبار و منهوسط نزوح مستمر، 

المتضررين لفصل الشتاء. كانت  هيئةلت جاهدًة  اإلنسانية الوكاالت عملت ,إقليم كردستان العراق إلى

في  مخيم 20في  نازح  326,666إيواء حوالي  أساسحتى وقت قريب، مبنية على  االستجابة،

شخص بحاجة إلى المأوى  266,666 و بذلك بقي أكثر منثالثة مخيمات فقط  أنشئت. عموم سوريا

منها  عوائقالشتائية الكثير من اللتقديم المساعدات  ةالحالي تالقي المساعي .ئيةالشتا/ أو المساعدة و

https://www.icrc.org/en/document/syria-quneitra-daraa-fighting#.VE-PB4uUdbs
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/WFP%20SYRIA%20Crisis%20Response%20Situation%20Update%201%20-%2015%20October%202014.pdf
http://www.al-monitor.com/pulse/originals/2014/10/fuel-prices-rise-syria-result-international-alliance-strikes.html
http://www.al-monitor.com/pulse/originals/2014/10/fuel-prices-rise-syria-result-international-alliance-strikes.html
http://www.al-monitor.com/pulse/originals/2014/10/fuel-prices-rise-syria-result-international-alliance-strikes.html
http://www.startribune.com/world/280612652.html
http://www.al-monitor.com/pulse/originals/2014/10/fuel-prices-rise-syria-result-international-alliance-strikes.html
http://carnegieendowment.org/syriaincrisis/?fa=56917
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/WFP%20SYRIA%20Crisis%20Response%20Situation%20Update%201%20-%2015%20October%202014.pdf
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/WFP%20SYRIA%20Crisis%20Response%20Situation%20Update%201%20-%2015%20October%202014.pdf
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/141028_Syria_MSNA_Report_FINAL.pdf
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أحد القضايا الرئيسية  بأنشطة الحكومة. متعلقةنقص المعلومات ال ووسط البالد  إلىصول الو صعوبة

السعر  ., أم ال، كما في السنوات السابقةدعم الوقودلالحكومة  استعدادالتي تتطلب توضيحاً عاجالً هو 

ذات  تمكن األسربدون الدعم لن تطهي هو خمسة أضعاف السعر المدعوم، الحالي لوقود التدفئة و ال

المنظمات اإلنسانية التي تقدم الوقود زيادة  كما ستواجهالوقود الكافي،  شراءمن  األوضاع الحرجة

 . طلبت األمم المتحدة في مطلع شهرالمزيد من التمويلكبيرة في تكاليف المشتريات، مما يتطلب 

مليون شخص في  0,30 ـلتلبية االحتياجات الفورية ل أميريكي مليون دوالر 022تشرين الثاني 

 (OCHA 2014/10/11) خالل فصل الشتاء.سوريا عموم 

 .  قيود شديدة على مغادرة سوريا3

شخص  266,666إلى نزوح جنوب سوريا  قتال العنيف في حلب وأدى الفي شهر تشرين األول، 

يستمر النزوح على نطاق واسع في نواح أخرى من البالد نتيجة للنزاع وانتهاكات  كما على األقل.

أكثر صعوبة. فمع بداية شهر تشرين الثاني، كانت جميع أصبحت مغادرة سوريا  لكنحقوق اإلنسان. 

أو يصعب  للغاية المرور منها بسبب  الرئيسية تقريباً الى الدول المجاورة إما مغلقة المعابر الحدودية

تشرين األول،  منتصف ،المضيفة. قامت الحكومة اللبنانيةانعدام األمن أو القيود التي تفرضها البلدان 

 ،لسوريينجميع اإلى لبنان, مانعًة بذلك  على القيود المفروضة على الدخولبإضفاء الطابع الرسمي 

. األردنلى لتي تمنع الدخول إالم تغيير القيود بينما   من المرور عبر المعابر الرسمية. إال قلة منهم،

 ,UNHCR 2014/10/10)أمام الكثيرين.    عموماً بقيت المعابر الرسمية مع تركيا والعراق مغلقة  و

ICRC 2014/10/17, WFP 2014/10/22) 

 

واسع النطاق من كوباني. تركيا والعراق بعد النزوح  إلى ستثناء هو فت  المعابر )المؤقت(وكان اال

وري من كوباني س 006,666أكثر من  فعبر أيلول ، فتحت تركيا عدة معابر حدودية 36في 

  أيلول 30دستان العراق منذ إبراهيم الخليل بين تركيا و إقليم كرفت  معبر كما والقرى المجاورة. 

من كوباني، بالسفر إلى من األكراد السوريين، الفارين إلى تركيا  00,666-02,666سامحاً لحوالي 

سوري  366لي اأنه تم السماح لحو (UNHCR) المفوضية العليا لشؤون الالجئين أفادتاإلقليم. 

سيمالكا غير الرسمي والمغلق عادة بين العراق  -ألول عبر معبر بيش خابورتشرين ا 00في  بالعبور

 UNHCR 2014/10/27, Rudaw 2014/09/30, ISW 2014/09/30, UNHCR)وسوريا.

2014/07/15/07, UNHCR 2014/10/10) 

التي يصعب  الحدودسياسات و لدول المجاورةلعبور إلى اا أن قيود جدالً  يمكن االفتراضو من هنا 

 على البقاء ، أوتهمحياهدد ت وضاع التياأل من على الفرار الناس الكثير منتشجع ال باتت  التنبؤ بها

 قانونيال هموضعكان ف غير رسمية معابر عبر الذين اضطروا للفرار أما .المناطق الحدودية في

 NRC) .على االحتياجات األساسية همحصول و همتنقلمما يؤثر على حرية في الغالب  صعب

2014/09/10, Reuters 2014/10/30, Daily Star 2014/10/24) 

  

 تأثير أزمة كوباني على تركيا  .4

 

 التطورات السياسية .4.1

بسبب رفض تركيا للتدخل عسكرياً لمساعدة األكراد في الدفاع عن البلدة  كبيرازداد التوتر بشكل 

سمحت  ني ضد مقاتلي الدولة اإلسالمية، رغم أن الحكومة التركيةالحدودية السورية المحاصرة كوبا

 مؤخراً للقوات الكردية العراقية بعبور أراضيها إلى سوريا لدعم المدافعين عن البلدة الحدودية الهامة.

حزب  ئياً من الرغبة في إضعاف تأثيريرى محللون أنه ينبع جز الذي-الحكومة التركية  موقف

دفع األكراد في بعض البلدات كان قد  -في منطقة نفوذه في سوريا (PKK)العمال الكردستاني 

أكد  (Reuters 2014/11/03) . شخص 06احتجاجات قتل فيها حوالي والمدن التركية لتنظيم 

 Guardian)أن المقاتلين األكراد دخلوا كوباني  ,في نهاية شهر تشرين األولالمرصد السوري, 

2014/10/29. 

  

 عمليةالقيود ال  .4.2

ين وآثارها على المجتمع المضيف. وفقاً فهم عام الحتياجات النازحما يزال النقاش جارياً إليجاد 

االستجابة للحركة الكبيرة للسكان تشكل تحدياً كبيراً في سروج فإن للمفوضية العليا لشؤون الالجئين 

إلعادة موافقة المن الحصول على  تمكنتلم  االعديد من الوكاالت أنه تذكر لذلك إضافةً . محيطها و

 الجانب التركي. على ,لمساعدات عبر الحدودتقديم ال ,طوارئ ستودعاتتخصيص م

 

 التحركات السكانية .4.3

 ضمنلإلقامة مع  أسر تعيش مسبقاً  فيه أكثر من نصف الوافدين الجدد في الوقت الذي انتقل

في العراق وإلى مواقع  المجتمعات المحلية، فإن عائالت أخرى توجهت إلى المخيمات القائمة أصالً 

من  العديداتجه كما .  (Reuters 2014/10/23)قرب الحدود السورية التركية.  ت حديثاً ئمؤقتة أنش

في  الجئينمن ال عدد كبير مع بقاء .بيرجيك(النازحين إلى مدن أخرى )أورفة، غازي عنتاب، 

http://reliefweb.int/report/iraq/us173-million-needed-winter-enar
http://www.unhcr.org/5437ad67f95.html
https://www.icrc.org/en/document/syria-quneitra-daraa-fighting#.VE-PB4uUdbs
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/WFP%20SYRIA%20Crisis%20Response%20Situation%20Update%201%20-%2015%20October%202014.pdf
http://reliefweb.int/report/iraq/unhcr-iraq-inter-agency-operational-update-syria-1-15-october-2014
http://rudaw.net/english/kurdistan/300920141
https://4.bp.blogspot.com/-fQf4oX_pyCs/VCxxGlZsNsI/AAAAAAAAB7c/SOe52FHaaMw/s1600/2014-10-01%2BSituation%2BReport%2BHIGH-01.png
http://www.uniraq.org/index.php?option=com_k2&view=item&task=download&id=506_6c10ea0e55fed1190ecdaac08736eab5&lang=en
http://www.uniraq.org/index.php?option=com_k2&view=item&task=download&id=506_6c10ea0e55fed1190ecdaac08736eab5&lang=en
http://www.unhcr.org/5437ad67f95.html
http://www.nrc.no/?did=9183543
http://www.nrc.no/?did=9183543
http://www.reuters.com/article/2014/10/30/us-mideast-crisis-syria-camp-idUSKBN0II1S320141030
http://www.dailystar.com.lb/News/Lebanon-News/2014/Oct-24/275162-cabinet-moves-to-restrict-syrian-entry-into-lebanon.ashx#axzz3ICE22UpE
http://www.trust.org/item/20141103082025-i2f4g/
http://www.theguardian.com/world/2014/oct/29/iraqi-kurdish-fighters-turkey-syria-kobani
http://www.theguardian.com/world/2014/oct/29/iraqi-kurdish-fighters-turkey-syria-kobani
http://www.theguardian.com/world/2014/oct/29/iraqi-kurdish-fighters-turkey-syria-kobani
http://www.trust.org/item/20141023134315-21rmm/
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 و من عائالتهم جود أفرادو وه األحيان أغلبجئين لسروج في الدافع وراء ترك الالكان سروج. 

هم أفراد األسرة من من يغادر المنطقة حالياً  أغلب .  (Bihar 2014/10/21)في مدن أخرى ئهمأصدقا

 UNHCR) واسطنبول .أانلي أورفة شو أوغازي عنتاب أعن عمل في ديار بكر بدافع البحث لذكور ا

2014/10/27, UNHCR 2014/10/21, UNHCR 2014/10/27, Mercy Corps 2014/10/28) .         

انخفاضاً في عدد السوريين المتجهين إلى مدن أخرى منذ  المفوضية العليا لشؤون الالجئين سجلت

  األيام األولى لألزمة.

 

 

 

 0,666-0,666أن حوالي  تشرين األول أشارت التقديرات في األسبوع الثالث من شهر

تعرف قريبون من مناطق  شخص 066و نحو  بقوا على الجانب السوري من الحدود، مدني

 2,666في منطقة بيرجيك( وحوالي  بةت من قرية غوكبدًء ألغام أرضية )على  باحتوائها

 ,الحالتينكال في ي تل شعير. ف منطقة محاصرة( في طفل 066و امرأة  066)بينهم  شخص

، مواشيهمالتخلي عن يدون عبور الحدود، ألنهم ال يرعدم هذه النازحين  اختارت مجموعات

 (Bihar 2014/10/21) إلى الحدود.مركباتهم  التي جلبوها معهم إضافةً إلى

من فقط هم أن السوريين المسجلين مسبقاً مفوضية العليا لشؤون الالجئين التركية الأبلغت الحكومة 

دة في الجولة األولى هذه القاع لكن لم تطبق ساسية والخدمات )الصحة مثالً(،مواد اإلغاثة األ سيتلقى

 من أصل 00,666 ذكرت المفوضية العليا أن حوالي ,تشرين األول 30 حتى من التوزيع.

لى إ في موضوع المواصالتللمساعدة  حاجتهمالالجئون  ذكرمسبقاً.  ونمسجل همجئ ال 006,666

 (UNHCR 2014/10/21). مخصصةمراكز التسجيل ال

 االحتياجات اإلنسانية  .4.4

 أغلبشخصية مع الالجئين  لوازم وعدم وجود درجات الحرارةوانخفاض  للمأوى لمؤقتةا الطبيعة

 المالبس الشتوية مثل المواد غير الغذائية وإلى لفصل الشتاء المأوى المالئم الحاجة إلى يزيد األحيان

في حتى مساجد و وأ خيام في سروج في الالجئين عدد كبير من وضع تم .البطانياتو المدافئ و

 و سروج إلى المباني العامة ية منريفالمناطق ال إلى عائالت الالجئةال تأوكما  صاالت األفراح.

 Guardian 2014/10/29, UNHCR)وإلى المباني المهجورة جاهزة غير الاإلسمنتية المباني 

2014/10/21, Care 2014/10/20, Bihar 2014/10/21)                                                                                          

أسرة من كوباني، في مناطق سروج وبيرجيك، أن جميع األسر النازحة  300 ـل أجري ن في تقييمتبيّ 

عيش في أماكن تأو  ةأو مستضاف اعلى نفقته مقيمة تكان سواءتقريباً بحاجة إلى مساعدات غذائية، 

  (Bihar 2014/10/21)مخيمات. عامة /

أن المسافة بين أماكن مفوضية العليا الالجئين الأبلغ أعضاء لجنة تي تم إنشاؤها, في المخيمات ال

 UNHCR) .بالنسبة للنساء واألطفال في الليل ، خاصةً آخر قلقهي مصدر السكن ودورات المياه  

2014/10/21) 

النفقات الطبية لالجئين غير المسجلين  ه لن تتم تغطيةأن ((AFAD منظمةل علنةغير م وجيهاتتشير ت

فاد مستشفى محلي أ . (UNHCR 2014/10/21)  باستثناء الحاالت الطارئة  ,المسجلين سابقاً  و غيرأ

منظمات ن جهود , ألحياةلل ةذقالمنعمليات الازدياد ب و حاجة كبيرة للخدمات الصحية األولية بوجود

كوباني مدرجة سابقاً في . لم تكن  (Bihar 2014/10/21)لبية الحاجةغير كافية لتمهجر المجتمع وال

رت منظمة الصحة حذّ . إليهاوصول العدم إمكانية بسبب فال نية السورية لشلل األطالحمالت الوط

فريق من  قام مؤخراً, يزيد من خطر عدوى فيروس شلل األطفال.سالعالمية من أن تدفق الالجئين 

( ضد شلل األطفال، سنة 00-6) طفل 00,666 لقي بت التابعة لوزارة الصحة افظة أورفامح مديرية

 UNHCR 2014/10/21, WHO)سنة( ضد الحصبة في المحافظة.  00 -أشهر 0)طفل  0,666و

2014/10/22). 

 

  في المدينة الساحلية  في لبنان تجدد االشتباكات. 5

 

  المسلحة اللبنانيةمحلية والقوات مسلحة  اندلعت اشتباكات بين جماعات ,تشرين األول 32-30بين 

إثر غارة عسكرية على قرية نائية، حيث قتل الجيش رجلين  شمال لبنانفي في مدينة طرابلس 

 .افي سوري تعمل صلتهم بجماعات مسلحةب واعتقل عدة أشخاص آخرين يشتبه

http://reliefweb.int/report/syrian-arab-republic/multi-sector-initial-rapid-assessment-kobani-crisis-response
http://reliefweb.int/report/iraq/unhcr-iraq-inter-agency-operational-update-syria-1-15-october-2014
http://reliefweb.int/report/iraq/unhcr-iraq-inter-agency-operational-update-syria-1-15-october-2014
http://reliefweb.int/report/turkey/external-update-influx-syrian-refugees-21-october-2014
http://reliefweb.int/report/iraq/unhcr-iraq-inter-agency-operational-update-syria-1-15-october-2014
http://reliefweb.int/report/iraq/syrian-families-kobane-find-safety-iraq
http://reliefweb.int/report/syrian-arab-republic/multi-sector-initial-rapid-assessment-kobani-crisis-response
http://reliefweb.int/report/turkey/external-update-influx-syrian-refugees-21-october-2014
http://www.theguardian.com/world/gallery/2014/oct/29/syrian-kurd-refugee-families-living-in-suruc-in-southern-turkey-in-pictures
http://reliefweb.int/report/turkey/external-update-influx-syrian-refugees-21-october-2014
http://reliefweb.int/report/turkey/external-update-influx-syrian-refugees-21-october-2014
http://reliefweb.int/report/syrian-arab-republic/syria-and-neighbouring-countries-winter-puts-syrian-families-risk
http://reliefweb.int/report/syrian-arab-republic/multi-sector-initial-rapid-assessment-kobani-crisis-response
http://reliefweb.int/report/syrian-arab-republic/multi-sector-initial-rapid-assessment-kobani-crisis-response
http://reliefweb.int/report/turkey/external-update-influx-syrian-refugees-21-october-2014
http://reliefweb.int/report/turkey/external-update-influx-syrian-refugees-21-october-2014
http://reliefweb.int/report/turkey/external-update-influx-syrian-refugees-21-october-2014
http://reliefweb.int/report/syrian-arab-republic/multi-sector-initial-rapid-assessment-kobani-crisis-response
http://reliefweb.int/report/turkey/external-update-influx-syrian-refugees-21-october-2014
http://www.reliefweb.int/report/iraq/iraq-crisis-situation-report-no-11-23-september-22-october-2014
http://www.reliefweb.int/report/iraq/iraq-crisis-situation-report-no-11-23-september-22-october-2014
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 فيه قتل .المرتبط بسوريا منذ أوائل آباألعنف من نوعه الحدث  , حيث كاناستمر القتال أربعة أيام

الساحلية اشتباكات متكررة بين  شهدت المدينةكما . مقاتل 36أكثر من  و يجند 00 دنيين وم 0

علوية تدعم جماعات  ت المعارضة المسلحة في سوريا، ومتعاطفة مع جماعا ,جماعات سنية

في  ن من حي باب التبانة ضد الجيشين مسلحيمقاتلحرض ت حادثةأول هذه  تكان .ةالسوري الحكومة

 AFP 2014/10/25, AlJazeera)مقاتلون المدينة القديمةحتل فيها يطرابلس، والمرة األولى التي 

2014/10/28)   

 

تسبب  و بعد أنتشرين األول بعد أن استعاد الجيش السيطرة على كل األحياء،  32هدأ القتال في 

بينهم أكثر من  شخص 066,666الذي يقطنه حوالي   لحي باب التبانة السني الفقير ةبأضرار كبير

في المناطق األكثر تضرراً من  شخص 00,666نحو  يقيمالجئ سوري مسجل.  0,066

 Reuters 2014/10/27, UNHCR 2014/07/18)االشتباكات. 

 

تشرين األول خالل هدنة غير  30من منازلهم في  أشارت التقارير إلى أن آالف المدنيين فروا

ن في المدارس التي ظلت مغلقة في وآخروضع ، بينما هأقاربملجأً مع اتخذ معظمهم  ذكر أنيرسمية. 

 .(AFP 2014/10/26)تشرين األول بسبب العنف  32-30

 

في األيام  قام الجيش،. أم ال يتض  إن كان النازحون قد عادوا إلى منازلهم بعد انتهاء االشتباكات لم 

بيروت.  ، وكذلك في صيدا وطرابلس والقرى المحيطةاعتقال في عمليات دهم و  التالية، بعدة

عندما اندلع قتال كثيف بين الجماعات  ,هذه العمليات في عموم  البالد منذ أوائل شهر آب ازدادت

 ,DailyStar 2014/10/28) من لبنان المسلحة والجيش في بلدة عرسال السنية في الشمال الشرقي

DailyStar 2014/10/31). 

  

زعزعة استقرار لحيال تنامي المحاوالت  المخاوفالكثير من أثارت أحداث األشهر الثالثة الماضية 

ل الدولة مث تابعة لجماعات تعمل في سوريا المجاورةالمتعاطفة أو الجماعات ال قبلمن لبنان 

 (Now 2014/10/29) .اإلسالمية وجبهة النصرة

 

تخطيطها للحصول على أراض  واجد الدولة اإلسالمية في البالد التكهنات حول توفي حين تتزايد 

 االجتماعي ظلممظهر من مظاهر الأنها االشتباكات األخيرة في طرابلس  يجب اعتبارهناك، 

عدم وجود سياسات  يالالسخط العام للسكان ح و التوترات الطائفية و األمد االقتصادي طويلة

 شاملة للحكومة اللبنانية.اقتصادية اجتماعية 

 

المزعوم للدولة اإلسالمية وجبهة  وجودال لقبحتى  وقت طويلمنذ  طرابلس في المواجهات تحدث

اللبنانيين  التأييد بين من نسبةعلى  حازتقد  المتشددة الجماعات اإلسالميةأن رغم الزعم بالنصرة. 

 لهذه سند حقيقي عدم وجود قد أكدوازعماء السنة المحللين و إال أن، السورية بداية األزمة السنة منذ

 (Reuters 2014/10/27, Daily Star 2014/10/27)ن. لبنا الجماعات في

  

 لباعثاألمر ا ،السوريين الالجئين تجمعات بعض الدعم داخل من تستفيد هذه الجماعات أنكما يعتقد 

لهم عرضة يجعحيث  لبنانفي عموم  السوريين يؤثر بشكل مباشر علىذلك ن أل على القلق

 يؤثر على الوضع األمنيفي  تصعيدإن أي إلى  إضافةً  .ةنتقامياال ألفعالل وللمداهمات واالعتقاالت 

 التنقل والوصول إلى حرية ضعفي مما، مضيفيهم و الالجئين السوريين بين االجتماعينسجام اال

 .ةعيشمال سبل

 

 

http://reliefweb.int/report/lebanon/lebanon-army-attacks-gunmen-historic-tripoli-market
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