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 النقاط األساسية:
  ا و و كفري والزبداني ، اتفقت األطراف المتضمنة في "اتفاقية األربع بلدات" )مضايا7102في فترة أواخر شهر آذار من العام

 القيام بعمليات إخالء. كما وجد تصور للقيام بعمليات إخالء من مخيم اليرموك في مدينة دمشق. على والفوعة(

  بدأ في التاريخ ذاته اإلخالء إلى شخصا من بلدة مضايا، و 75311 نيسان، لما يقدر عدده بـ 01بدأ اإلخالء إلى مدينة إدلب بتاريخ

 شخصا من بلدات الفوعا وكفريا. 1111مدينة حلب لـ 

  استهدف منطقة الراشدين المخصصة

لإلنتظار ضمن عملية اإلخالء تفجير بسيارة 

نيسان، حيث تواجد  01مفخخة بتاريخ 

األشخاص المخطط إخالؤهم من بلدتي 

كفريا والفوعا بإنتظار أن يتم نقلهم. ما أدى 

المحلية إلى مقتل  طبيةالجهات الحسب 

طفال على  72ضمنهم  شخصا من 071

رجال، باإلضافة  07امرأة، و 03األقل، و 

طفال.  15من ضمنهم  303إلى إصابة 

من العمال  2وكان من ضمن الجرحى 

 اإلنسانيين.

  بذلت المنظمات اإلنسانية ومن ضمنهم

المنظمات اإلنسانية العاملة عبر الحدود  تبعا 

لإلنفجار جهودا جبارة لإلستجابة، حيث تم 

شخصا إلى العديد من  721إرسال 

 31المستشفيات في في إدلب، ومن ضمنهم 

لى تركيا إشخصا من المصابين تم إرسالهم 

لتلقي خدمات عالجية متقدمة تتناسب 

شخصا  035وحاالتهم. ويتلقى ما عدده 

 العالج في مدينة حلب.

  111نيسان غادر ما عدده  01وبتاريخ 

شخصا( ومن  015شخصا من الزبداني )

بلودان  جبل شخصا( ومن 011) مضايا

شخصا( إلى محافظة إدلب. في  011)

شخصا من  3111يه الوقت الذي غادر ف

لى منطقة الراشدين ليتم نقلهم إكفريا والفوعا 

ضواحي مدينة حلب. ولكن تم تجميد  إلى

عمليات التبادل في فترة كتابة التقرير هذا 

نشب بين األطراف. وتعتبر  لخالفنتيجة 

 حاليا خالية تماما من السكان تبعا لهذه العملية. الزبداني 

 تظهر الخريطة اتجاه تدفقات النزوح ومكان مغادرتهم:

 محة عامة عن الوضع:ل
عمليات إخالء لألشخاص بالقايم ب، والتي تقضي بأن يسمح أطراف النزاع  7101تم وضع اتفاقية "األربع بلدات" في شهر أيلول من العام 

دين في كال الموقعين، وعمليات إخالء للجرحى وتسهيل سبل الوصول اإلنساني لكال الموقعين المتضمنة في اإلتفاقية، باإلضافة إلى المتواج

 تضمن هذه اإلتفاقية هدنة تشمل العديد من المناطق المحيطة باألربع بلدات. وبالرغم من تطبيق بعض بنود اإلتفاقية مثل التقديم المتقطع

 إلنسانية، أو اإلخالء في حاالت معينة للجرحى، ال يزال التطبيق لباقي البنود األخرى غير موجودا. للمساعدات ا

http://www.unocha.org/


 إخالء األربع بلداتعمليات   سوريا: - تركيا | 7 

 

 

 مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية )األوتشا(
 التنسيق ينقذ األرواح 

 www.unocha.org | https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/stima 

إلى اتفاقية للقيام بعمليات إخالء تحت مظلة  "اتفاقية األربع بلدات" من مناطق سيطرة  7102توصل األطراف في أواخر شهر آذار 

المجموعات المسلحة غير الحكومية في بلدات مضايا والزبداني في ريف دمشق، ومن البلدات تحت سيطرة الحكومة السورية في الفوعا 

 في الوقت ذاته. وكفريا في محافظة إدلب 

نيسان باإلضافة  07بدأت المرحلة األولى من اتفاقية عملية اإلخالء للمقاتلين وعائالتهم من مضايا والزبداني وسكان فوعا وكفريا بتاريخ 

دة من سجينا وجثة واح 01جثث من منطقة الفوعا و  5سجينا و 07إلى عملية تبادل سجناء وجثث ما بين األطراف المتنازعة. تم تسليم 

 قبل المجموعات المسلحة غير الحكومية في محافظة إدلب حسب ما جاءت به التقارير.

نيسان قبل عملية البدء بعملية اإلخالء، وهو األمر  03حدث انفجار خارج مكتب الهالل األحمر العربي السوري في مدينة إدلب بتاريخ 

السوري وإلحاق الضرر بعربة تابعة للمكتب. وفي اليوم ذاته في ساعات  الذي أدى إلى إصابة عضويين من مكتب الهالل األحمر العربي

ة بالمساء االخيرة، بينما كانت الباصات في الفوعا وكفريا بإنتظار البدء بعملية اإلخالء، استهدفت المنطقة عدة قذائف هاون، أدت إلى إصا

 عدد من المدنيين وإلحاق الضرر ببعض الباصات.

شخصا بإتجاه كراج الراموسة الخاضع لسيطرة الحكومة السورية في  75311نيسان من بلدة مضايا، حاملة  03خ حافلة بتاري 71غادرت 

 15111حافلة من بلدتي الفوعا وكفريا حاملة  21مدينة حلب، حيث يفترض نقلهم فيما بعد إلى محافظة إدلب. وغادرت في الوقت ذاته 

المجموعات المسلحة غير الحكومية في الضواحي الغربية لمدينة حلب، حيث يفترض بعد  شخصا بإتجاه منطقة الراشدين الخاضعة لسيطرة

فات الخالذلك عبورهم لمدينة حلب الخاضعة لسيطرة الحكومة السورية. واجهت عمليات اإلخالء عدة تأخيرات وتحديات نتيجة للعديد من 

السيء للغاية في محافظة إدلب. وهو األمر الذي أدى إلى بقاء  على التفاصيل ما بين أطراف النزاع، باإلضافة إلى الوضع األمني

 األشخاص المخطط نقلهم في باصات النقل لعدة ساعات منتظرين اتفاق األطراف المختلفة المتنازعة. 

حافلة. وفي  07شخاص إلى نقاط النقل إلى تأخير تنفيذ عمليات اإلخالء لـ ف النزاع بعد وصول مجموعات من األأدت خالفات ما بين أطرا

نيسان في منطقة الراشدين، ما أدى  01الوقت الذي كانت تجري فيه مفاوضات عدة لحل هذه الخالفات، انفجرت عربة مفخخة بتاريخ 

شخصا من  303رجال، وإصابة  07امرأة و 03طفال و 72شخصا على األقل ومن ضمنهم  071حسب الجهات الطبية المحلية إلى مقتل 

بعة من العاملين في المجال اإلنساني. وانطالقا من حدوث اإلنفجار بقرب حافالت نقل النازحين من بلدات الفوعا طفال وس 15ضمنهم 

العام  نوالكفريا، معظم اإلصابات كانت من البلدتين. وقام في اليوم ذاته المتحدث الرسمي بإسم األمين العام لألمم المتحدة )هنا( ووكيل األمي

 بإصدار بيانات تشجب الهجوم وتعبر عن عزائهم البالغ ألهالي الضحايا.لألمم المتحدة )هنا( 

لإلخالء كما كان مخطط له بعد ساعات قليلة من اإلنفجار، حيث تم نقل النازحين من مضايا إلى  لباصات العبور باإلتجاه اآلخربدأت جميع ا

من كفريا والفوعا إلى مدينة حلب الخاضعة تحت سيطرة  مراكز اإلستقبال في مدينة إدلب ومعرة مصرين، في حين تم نقل النازحين

الحكومة السورية. لم تأخذ األمم المتحدة أي حيز في عمليات المفاوضات، وتؤكد األمم المتحدة بإستمرار على ضرورة إجراء عمليات 

ل مع األشخاص الذين يتم إخالؤهم إخالء آمنة وطوعية للمدنيين وإلى الوجهات التي يختارونها. كما يجب على جميع األطراف التعام

بطريقة تحفظ كرامتهم والحرص على عدم إلحاق أي ضرر بهم. ويجب أن يتم السماح لهؤالء األشخاص بالعودة إلى ديارهم متى ما سنحت 

 الظروف. 

 011بلودان )شخصا( وجبل  011شخصا(/ ومضايا ) 015شخصا من الزبداني ) 111حافلة محملة بـ  00نيسان  01غادرت بتاريخ 

شخصا بلدتي كفريا والفوعا بإتجاه الراشدين  35111شخصا( إلى محافظة إدلب. وغادر في الوقت ذاته  011شخصا( ومن سرغايا )

بت ما شخالفات نابة التقرير هذا نتيجة لالمنطقة التي يتم نقل النازحين منها في الضواحي الغربية لمدينة حلب. وتم تجميد التبادل في فترة كت

 بين األطراف. وتعتبر الزبداني تبعا لهذه العملية خالية تماما من السكان. 

 اإلستجابة اإلنسانية:
انطالقا من عدم تضمن األمم المتحدة في عمليات المفاوضات أو في اإلتفاقية، تقوم حاليا باإلستجابة من خالل حشد الموارد الالزمة 

الهيئة الدولية للهالل والصليب األحمر والهالل األحمر العربي السوري، بهدف اإلستجابة لإلستجابة في المواقع المحددة بالتنسيق مع 

للنازحين الذين تم إخالؤهم من الفوعا وكفريا ومن قبل الهالل األحمر العربي السوري والمنظمات التي تعمل عبر الحدود لإلستجابة 

 للنازحين الذين تم إخالؤهم من مضايا والزبداني. 

لمنتظرين في ايم الطعام واألدوية للنازحين الل األحمر العربي السوري في الفترة التي تبعت التأخير الذي طال عمليات اإلخالء، بتقدقام اله

 نقاط النقل من مضايا والزبداني، باإلضافة إلى إرسال عيادة متنقلة بإتجاه كراج الراموسة لتقديم الخدمات الصحية األساسية. وفي الوقت

م إرسال شاحنات محملة بالمساعدات من قبل الهالل األحمر العربي السوري إلى منطقة الراشدين، حيث كان النازحون من بلدتي ذاته، ت

 الفوعا وكفريا ينتظرون ليتم نقلهم فيما بعد.

ولية وقاموا بنقل منظمة محلية وجهة طبية محلية باإلستجابة األ 01وتبعا لإلنفجار الذي حصل في منطقة الراشدين، قامت أكثر من 

من الجرحى، تم  721الجرحى إلى المرافق الطبية في الريف الغربي لحلب وفي محافظة إدلب. وحسب الجهات الطبية المحلية، من مجمل 

حالة إلى مشفى عدي  71حالة في مشفى األتارب، و  31حالة في مشفى ثورة الكرامة، و 22منهم في مشفى باب الهوى، و  003استقبال 

حالة حرجة إلى تركيا لتلقي الخدمات العالجية الضرورية في  31ين إلى مشفى الكنانة. تمت إحالة حاالت إلى مشفى عقربات، وحالت 5و 

المرافق الطبية التركية. الجدير بالذكر، أن العديد من هذه المشافي كان قد تم استهدافها من قبل بالضربات الجوية. وخصوصا مشفى ثورة 
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تم استهدافها أكثر من أربع مرات في السنتين األخيرة، وتم نقل موقعها فيما بعد لمنطقة أخرى، بعد أن طال المبنى األصلي الكرامة التي 

 من المصابين العالج في مدينة حلب.  035الدمار الكامل. ويتلقى 

 هوى من خالل منطقة الراشدين. وسيتم نقلنيسان، تم نقل مصابين ممن تعتبر حاالتهم طفيفة إلى مدينة حلب من مشفى باب ال 01بتاريخ 

 حالة تتلقى العالج في المستشفيات التركية.  01عدد آخر من المصابين ممن تعتبر حاالتهم أكثر خطورة في األيام القادمة. وال تزال 

نيسان. حيث  01نسانية منذ تاريخ وكان يتم التحضير إلستقبال النازحين في مدينة إدلب من قبل السلطات المحلية بالتعاون مع المنظمات اإل

منزل في مدينة إدلب، باإلضافة  711كان مركزين لإلستقبال جاهزين إلستقبال األشخاص الذين تم إخالؤهم في مدينة إدلب، وتم تأجير 

إلى مراكز  منزل في معرة مصرين من أجل استضافة النازحين ممن تم إخالؤهم. وفي الوقت الذي بدأ فيه النازحون الوصول 011إلى 

نيسان، قام شركاء قطاع الحماية بإرسال فرق مختصة بمجال حماية األطفال حيث قاموا بنشاطات  01اإلستقبال في مدينة إدلب بتاريخ 

رجال(. وقام الشركاء  75نساء و 001بالغا ) 025فتاة( ولـ  712فتى و 771طفال ) 372زيادة الوعي للحد من اإلنفصال األسري لـ 

أطفال مع  3فتاة(، كما قاموا بإعادة لم شمل  712فتى و 771طفال ) 372ات اإلسعاف األولي للدعم النفسي واإلجتماعي لـ بتقديم خدم

 شخصا من الوافدين الجدد.  703أسرهم في بلدة معرة مصرين، باإلضافة إلى توزيع مواد توعية بالمخاطر لـ 

من خالل إرسال عيادتين متنقلتين وأربع فرق لعمال صحة مجتمعيين إلى مراكز  قام شركاء قطاع التغذية بإلطالق آلية استجابة سريعة

شهرا. وتم فحص ما  11-7اإلستقبال. وقام الشركاء بإجراء تقييمات سريعة أولية بإستخدام قياس محيط منتصف العضد لألطفال ما بين 

من األطفال الذين تم فحصهم، فيما تم تشخيص أربع طفال، حيث لم يتم اكتشاف أي حالة سوء تغذية حاد مزمن من ض 377مجموعه 

حاالت من األطفال الذين يعانون من سوء التغذية الحاد المتوسط.  ولم يتم اكتشاف أي حاالت ألطفال مصابين بسوء التغذية المترافق 

ت من قطاعات المياه واإلصحاح امرأة خدمات استشارات تغذية األطفال الصغار والرضع. كما تم تقديم خدما 11بأعراض أخرى. وتلقت 

 والنظافة والمأوى والمواد الغير غذائية في مدينة إدلب، ولم يتم اإلبالغ عن أي ثغرات كبيرة في اإلستجابة. 

رقي من قع في القسم الشياإليواء المشترك "المحالج" الذي للنازحين الذين تم إخالؤهم من الفوعا وكفريا في مركز  ةتم تقديم مساكن مؤقت

عداد أشخصا في مركز اإليواء المشترك " المحالج" مع  35111مدينة حلب. وبحسب تقدير الهالل األحمر العربي السوري، تم تسكين 

 لألقارب هؤالءأخرى غير مؤكدة ألشخاص يغادرون بشكل غير منتظم إلى مدينة حلب وبلدات نبل والزهراء في ريف حلب، حيث يلجأ 

قسما من  03خاص ممن بقوا في مركز المحالج لإليواء، قام الهالل األحمر العربي السوري بوضع فواصل في والمعارف. أما بالنسبة لألش

مساحة صغيرة بهدف توفير بعض الخصوصية لألشخاص المتواجدين. وتم  05131صالة كبيرة إلى  31معمل القطن السابق لتقسيم ال، 

ل األحمر العربي السوري بتقديم الوجبات الجاهزة لألكل للنازحين، باإلضافية لتقديم تقديم الفرشات المفردة للنازحين أيضا. ويقوم الهال

الوجبات الساخنة من قبل مطبخ في المركز ذاته يديره أحد األطراف بجهود فردية. وقام قطاع الصحة في مدينة حلب بإرسال عيادات 

لنازحين. تم تركيب العديد من خطوط المياه في مركز اإليواء بالنيابة عن متنقلة لمركز اإليواء والتي تقوم اآلن بتقديم الخدمات الصحية ل

 الهالل األحمر العربي السوري، ويستعد الهالل األحمر العربي السوري لتركيب أماكن اغتسال في المواقع التي يتوقع للنازحين التواجد في

يواء، ويقوم الهالل األحمر العربي السوري بتقديم خدمات الدعم لمدة أطول. وتتوافر الكهرباء عقبا لتركيب مولدة كبيرة في مركز اإل

 النفسي واإلجتماعي للنازحين المتواجدين في المأوى. 

وتنحصر بحسب التقارير الوجهات األخيرة للنازحين الذين تم إخالؤهم من الفوعا وكفريا بكل من محافظات حمص وطرطوس والالذقية. 

شخصا ممن تم إخالؤهم من الفوعا وكفريا إلى مخيم حسية في محافظة حمص. وستقوم  05511ي نيسان، تم نقل حوال 05وبتاريخ 

 المنظمات المحلية بتقديم المساعدات اإلنسانية للنازحين الجدد. وتتضمن هذه المساعدات إرسال عيادات متنقلة إلى المخيم، باإلضافة إلى

 والمرضعات لتقديم الدعم التغذوي.ة وجميع النساء الحوامل إرسال فريق تغذية ليقوم بفحص االطفال تحت سن الخامس

 للمزيد من المعلومات، الرجاء التواصل مع:
 تروند ينسن، مدير مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية: 

jensen8@un.org, Tel: +90 342 8602211, Cell +90 530 0411 9152 

 : سيباستيان تريفس، مدير مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية في سوريا
trives@un.org, Tel: +963116130269, Cell  

 

 

 
+90 342 211 8600 
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