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رئيسية ل ا اط  نق ل  ا

  سيطرة مجموعات المعارضة على

 الحكوممدينة إدلب التي كانت بحوزة 

 .2115آذار  22في  ة السورية

 

  مراجعة الشركاء اإلنسانيين لمخزون

الطوارئ و استجابتهم للحاجة 

 اإلنسانية للنازحين في إدلب.

 

  تستعيد قرية قوات الحكومة السورية 

حندرات من قوات المعارضة مسببة 

الخوف من إغالق طريق العبور من 

 باب السالمة إلى حلب.

 

  تستهدف شحنات األمم المتحدة- 

العابرة من الحدود في الفترة ما بين 

و  2115آذار  22شباط و  12

بموجب قرار مجلس األمن رقم 

2165/2111 – 426,211 

شخص في كل من محافظات حلب و 

إدلب و الالذقية و حماة بشكل واحد 

 على األقل من المساعدات اإلنسانية.

 

 

 

 األرقام

عدد  #
األشخاص 

محتاجينال  

12.2 
 مليون

مليون 2.6 عدد النازحين #  

عدد المخيمات  #
المذكورة في 
 الشمال السوري

234 

عدد النازحين  #
في المخيمات 
 المذكورة

192,548 

 

  

 

 

 

 قيود الوصول اإلنساني
في شتى المحافظات الشمالية خالل األسابيع القليلة الماضية، تشير الخريطة التالية  بالرغم من تصاعد القتال

إلى أن المناطق الواسعة المسيطر عليها من قبل مختلف أطراف النزاع ال زالت على حالها تقريبا في الفترة 

 المشمولة في التقرير.

 

 السياق اإلنساني
 سيطرة فصائل المعارضة على مدينة إدلب:

هجوما واسعا  -أحرار الشام و جبهة النصرة بشكل أساسي  –عدة جماعات من المعارضة المسلحة  شنت

، سيطرت قوات 2115آذار  22. في لتي كانت تحت سيطرة الحكومة السورية للسيطرة على مدينة إدلب ا

المعارضة بشكل كامل على مدينة إدلب بعد نزاع دام لعدة أيام. أشارت تقارير أولية إلى ضآلة النزوح نسبيا، 

 411,111إلى  351,111و اقتصاره على بضعة آالف فقط من األسر من أصل إجمالي السكان المقدر بين 

زيادة قوات النظام السوري من قصفها بالبراميل المتفجرة على شخص في مدينة إدلب. ثمة مخاوف اآلن من 

المدينة، متسببة بقدر أكبر بكثير من النزوح. بداية، توجه النازحين الفارين من المدينة إلى كل من ريف إدلب 

Destruction in Kobane after ISIL was expelled in late January 2015 

 نشرة العمل اإلنساني
 العمليات اإلنسانية من تركيا إلى سوريا

2115آذار  31 –شباط  12|  14العدد   
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م . و مع ذلك، تةالسوري في الالذقية خاضعة لسيطرة الحكومة الواقع تحت سيطرة قوات المعارضة و مناطق

آذار عندما قطعت قوات المعارضة الطريق السريع بين  22 ق الطريق الثاني بشكل كبير اعتبارا من إغال

ازحين الن إدلب و الالذقية، و تركز حاليا على االستيالء على قرية المسطومة. تعددت التقارير حول وصول

، و في حال ازدياد من خالل حماة و عبر خطوط الجبهات. مع ذلك ةالسوري إلى مناطق سيطرة الحكومة

النزوح، يتوقع أن يصبح الطريق األسرع عبر ريف إدلب، المسيطر عليه من قبل قوات المعارضة، و من ثم 

خاضعتان فرايا الإلى الحدود التركية. ثمة مخاوف أخرى تتعلق بحماية المدنيين في كال من قريتي الفوعة و ك

اصرين اآلن عسكريا من قبل مجموعات المعارضة شمالي إدلب. هؤالء مح ةالسوري تحت سيطرة الحكومة

التي طالما اتهمت سكانها من الشيعة بدعم النظام السوري. ثمة تقارير أولية عن مفاوضات تقتضي بسماح 

محاكم فصائل المعارضة الشرعية للمدنيين بالخروج اآلمن من القرى أو بتطبيع العالقات. و بالرغم من ذلك، 

آذار تشير  21بيانا في  –حدة من أكبر فصائل المعارضة المشاركة بهذا الهجوم وا –أصدرت أحرار الشام 

فيه إلى أنها سترد بقصف قريتي الفوعة و كفرايا في حال قصفت قوات النظام مدينة إدلب. توضح الخريطة 

 . 2115آذار  31التالية القتال الدائر في إدلب و حركة النزوح المحتملة اعتبارا من 

 

 

 ن هجمات باألسلحة الكيماوية على إدلب التي تسيطر عليها قوات المعارضة: تقارير ع

ل الكلور عددا من قناب ةالسوري نية تقارير تزعم بقصف قوات الحكومةقدم الشركاء المعنيين بالشؤون اإلنسا

آذار. تسبب القصف على قرى سرمين و قمينس  12على إدلب. و بحسب ما ورد، وقعت الهجمة األولى في 

أشخاص. خالل  2إلى  6و مقتل من  121إلى  21بإصابات تتراوح بين  –بمادة يعتقد أن تكون الكلور  –

آذار، ظهرت تقارير أخرى تزعم باستخدام الكلور  24األيام القليلة األولى من الهجوم على إدلب الذي ابتدأ في 

آذار، تم  03في حسب ما ورد. في قصف قرية بنش متسببا بإصابة بضعة عشرات دون إحداث أية وفيات، ب

اإلبالغ عن قصف عنيف بالبراميل على مدينة إدلب بما فيها مستشفى ميداني للهالل األحمر السوري و 

 المستشفى الوطني. إلى اآلن لم يتم تأكيد طبيعة أو عدد الهجمات بدقة من خالل أية معلومات موضوعية.

 تقلب مكاسب المعارضة من خالل سيطرتها على تلة حندرات: ةالسوري قوات الحكومة

آذار سيطرتها على قرية و تلة حندرات و تلة المضافة التي كانت  11في  ةالسوري الحكومةاستعادت قوات 

آذار. مما يعزز سيطرة قوات  11تحت سيطرة قوات المعارضة المستولية على المواقع اإلستراتيجية في 

على ريف حلب الشمالي، كما يدفع استمرار الخوف منهم إلى المزيد من التواصل مع قرى  ةالسوري الحكومة

النظام المحاصرة من نبل و الزهراء. تقطع هذه الحركة بشكل فعال طرقات الوصول اإلنساني بين مدينة حلب 

يزيد من احتمال  و معبر باب السالمة، كما تقوض خط اإلمداد الوحيد من ريف حلب الغربي إلى المدينة، مما

 لمدينة حلب. ةالسوري الحكومةتطويق قوات 
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 تحديث االستجابة
)مجلس  2111من خالل اإلجماع على القرار رقم  –، قرر مجلس األمن 2114كانون األول من عام  12في 

إمكانية استمرار عمل وكاالت األمم المتحدة و الشركاء المعنيين بالشؤون  –سابقا(  2165األمن الدولي رقم 

باب السالمة و باب الهوى و اليعروبية و الرمثا بعد إخطار قوات اإلنسانية، و استخدام المعابر الحدودية من 

، قام كل من برنامج األغذية العالمي و 2115آذار  22شباط و  12.في الفترة ما بين ةالسوري الحكومة

شاحنة  446مفوضية الالجئين و اليونسيف و منظمة األغذية و الزراعة الفاو و منظمة الهجرة الدولية بشحن 

اإلنسانية من معبري باب الهوى و باب السالمة الحدوديين. تستهدف المساعدات اإلنسانية  تاإلمدادامحملة ب

شخص بمعونة  112,351شخص بمواد غير غذائية، و  161,521شخص بمعونات غذائية، و  426,211

 شخص بمساعدات صحية في كل من محافظات حلب و إدلب و حماة و 2,111المياه و الصرف الصحي، و 

الالذقية. توضح الخريطة التالية التوزع القطاعي للمعونات المقدمة عبر الحدود من قبل األمم المتحدة من 

 .2114تموز عام  14في  2165تركيا، و منذ صدور قرار مجلس األمن رقم 
 
 

 
 

شخص في محافظة  231,111وعالوة على ذلك، و خالل فترة التقرير، استهدف برنامج الغذاء العالمي 

شاحنة محملة بالمساعدات الغذائية عن طريق نصيبين/القامشلي، و بموجب قرار مجلس  121الحسكة بإرسال 

. توضح الخريطة التالية التوزع القطاعي للمساعدات المقدمة عبر الحدود من قبل األمم 2131األمن رقم 

 .2114شباط عام  22في  2131المتحدة من تركيا منذ اعتماد قانون مجلس األمن رقم 
 

 

بموجب قرار مجلس األمن 

، تواصل 2,111الدولي 

وكاالت األمم المتحدة شحن 

المساعدات اإلنسانية إلى 

استهداف و تم  سورية 

أشخاص الذين  426,211

يعانون من شكل واحد على 

األقل من المساعدات خالل 

 .بالتقريرالفترة المشمولة 
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باإلضافة إلى شحنات األمم المتحدة، يقوم الهالل األحمر التركي بتسهيل عبور الشحنات اإلنسانية عن طريق المنظمات 
 حكومية و غيرها من الجهات الفاعلة و من خالل تعيين نقاط صفر على طول الحدود التركية.الغير 

 

شاحنة محملة باإلمدادات  632، قام الهالل األحمر التركي بتسهيل عبور 2115على مدى شهر شباط من عام 

ير غذائية و المياه و اإلنسانية المؤلفة من المعونات الصحية و األمن الغذائي و سبل المعيشة و المواد الغ

منظمة غير حكومية و غيرها من الجهات الفاعلة بقيمة  35الصرف الصحي و مواد المأوى المقدمة من قبل 

مليون دوالر أمريكي، و عن طريق سبعة معابر على طول الحدود التركية السورية.  13إجمالية تبلغ حوالي 

، يليها األمن الغذائي -و هي أكبر نسبة معونات  –مدادات من إجمالي اإل %41تبلغ نسبة المواد الغير غذائية 

 .%11، و غيرها من اإلمدادات بنسبة %11، و المعونات الصحية بنسبة %31و سبل المعيشة بنسبة 

)من يفعل ماذا و أين و متى( التالية أعداد المستفيدين الذين وصلت إليهم المنظمات اإلنسانية  4Wتبرز خريطة 

. كما يتركز أعلى تدخل قطاعي في مدينتي حلب و إدلب، تليهما 2115يا في شهر شباط عام العاملة من ترك

 محافظات دير الزور و حماة و الحسكة و الرقة.

تدخل األمن الغذائي و سبل المعيشة في عشرة محافظات شخص عند  122,111الوصول إلى أكثر من  تم

المياه و الصرف الصحي و المواد الغير غذائية إلى . كما وصلت معونات 2115خالل شهر شباط لعام 

 .2115شخص على التوالي خالل شهر شباط من عام  321,111شخص، ثم  452,111

 

 

 االستجابة االنسانية في إدلب
في إدلب، تم عقد اجتماعات للتنسيق  الحكومة السوريةقوات و عقب زيادة حدة الصراع بين قوات المعارضة

لعرض أوضاع  2115من شهر مارس  25، و 23، و1بين الجهات المسؤولة في المجال اإلنساني في 

أنه لم يتم تحديد أعداد النازحين ضمن المدينة والخرجين المخزون. رغم أوضاع السيناريوهات المحتملة و

شخص من مدينة إدلب إلى أريحا )في الجنوب  2.511األولية أشارت إلى نزوح حوالي  ، إال أن التقديراتمنها

عائلة من مناطق سيطرة المعارضة في  2.11(. كما تم نزوح قرابة الحكومة السوريةالغربي، تحت سيطرة 

 حيثإلى قرى أخرى المحافظة، أو ريف إدلب، وقد اتجه معظمهم إلى مستوطنات النازحين محلياً في شمال 

حالة نزوح محلية  15.113  (CCCM)بعض األقارب واألصدقاء. كما تعقبت  جماعة تم استضافتهم في بيوت

مارس، إال أن تقارير  وحدات الدفاع المدني في مدينة إدلب تشير إلى أن األرقام قد تصل إلى  31حتى يوم 

ي بمراقبة بدء عملية النزوح، كما حالة نزوح. ويستمر الشركاء في المجال اإلنسان 51.11و  31.11ما بين 

 تركيا من قبل الجهات الفاعلة. يتم وضع خطط التثبيت بين سوريا و

مارس في مركز صحي  22 يومعملية صحية طارئة  135وفقا للمصادر المحلية في سوريا، فقد تم إجراء 

عاملين في إحدى المنظمات غير الحكومية إلى  3جريح بينهم  15تم عبور  وقدعلى حدود معبر باب الهوى. 

المعني باألمور الصحية  والفريق العامل )تركيا( OCHAمارس. وتتابع  22تركيا من معبر باب الهوى في 

مع السلطات التركية للسماح بإخالء المصابين. في مناطق أخرى،  وقد أشارت التقارير إلى وجود  استجابة 

 حية كافية إلى اآلن. ص

ارتفاع حاالت 
النزوح من مدينة 
إدلب عقب زيادة 
حدة االقتتال منذ 

 مارس. 24

يقوم الهالل األحمر التركي 

شاحنة  251بتسهيل عبور 

محملة بالمساعدات 

اإلنسانية في الفترة الواقعة 

آذار  25شباط و  12بين 

 .2115من عام 
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قامت وكاالت األمم المتحدة وباقي المشاركين بإعادة توزيع اإلمدادات اإلنسانية في مدينة طرطوس والالذقية  

شخص في كل المجاالت، لتصبح جاهزة لالستجابة  لعملية النزوح المحتملة في  41.11وأريحا، بما يقدَر بـ 

ت التحضيرية والتي تتضمن تحديد بدائل المالجئ. كما تم اعادة توزيع هذه المناطق. وقد تم بدء العمل بالنشاطا

كميات كبيرة من الدواء، وامدادات طبية، ومواد غير غذائية ومواد متعلقة بالصرف الصحي في مدينة إدلب. 

تطاعة سوهي على درجة جيدة من اال، وقد تم مسبقا تقديم وجبات مطبوخة للعائالت النازحة في مدينة سرمين

النزوح. إال أنه تم تجميد عملية التوزيع بسبب الصراع. وباءت بالفشل باقي  زيادة حركة وقدرة تحمل في حال

بسبب سوء محاوالت وكاالت األمم المتحدة إلدخال المزيد من االمدادات إلى المدينة في االسبوع الماضي 

 الطريق.  األوضاع األمنية على

وجبة مطبوخة في بنش وسرمين، كما  4.111ستوى المعيشي أنه تم تقديم وقد أبلغ شركاء األمن الغذائي والم

وجود استطاعة في مخزونهم تبلغ اثنين من الشركاء وجبة جاهزة للتوزيع عند اللزوم. وقد  5.111أن هناك 

قرى ريفية.  6كيلو غرام طحين في  256مناطق في ريف إدلب. كما يوجد  2في (FBs)سلة غذائية  36.122

، ن أمكنستحتل األولوية إ حدوث حركة نزوح ضخمة، فإن الوجبات المطبوخة والطعام الجاهز لألكلفي حال 

 وذلك كاستجابة فورية لحاجات الناس. 

مناطق في ريف إدلب بهدف الوصول  2يخطط الشركاء في أمور المالجئ والمواد غير الغذائية استهداف 

 4.11بطانّية،  63.111حقيبة غير غذائية،  52.111شركاء الفريق العاملرتب أسرة. كما  3.111إلى 

 أسرة. 2.111فراش لما يبلغ عدده  3.251حقيبة طبخ،  3.311أطنان من المالبس،  2خيمة، 

 أولوية في كوباني الذخائر غير المتفجرةتبقى إزالة 
وقوات الجيش السوري الحر بطرد دولة تنظيم دولة االسالم في العرا ق والشام من  YPG من قوات قامت كاّل 

. حيث قاموا بدفع تنظيم الدولة إلى غرب نهر الفرات، وذلك 2115يناير  22كوباني )عين العرب( منذ 

رب بلدة تل غ ع تنظيم الدولة لالتجاه إلى مناطقفباستعادة السيطرة على الطريق الرئيسي في الجنوب بشكل د

وتقلل هذه التطورات احتمال اعادة سيطرة تنظيم الدولة على أي من المناطق المنزوعة او اعادة دخولها أبيض. 

 عرب.معبر عين ال \فقط عن طريق تركيا عبر معبر مرشدبينار اآلن إلى كوباني. يمكن الدخول إلى كوباني

ن الذخائر غير المتفجرة واسعة االنتشار في كوباني بشكل يهدد أمن العائدين إلى المدينة. فإلالقتتال ونتيجة 

دعو توالذي مل افريق العالتنسيقاتخذته مجموعة القرار الذي دت مجموعة االتصال لألغراض االنسانية وأيّ 

 مرحلةذه الهوية القصوى في فيه الشركاء في الشؤون االنسانية لجعل قضية ازالة الذخائر غير المتفجرة األول

 االستجابة. من

ن حركة العودة إلى كوباني كانت ملحوظة في المتفجرة، فإرضه هذه الذخائر غير بالرغم من الخطر الذي تف

شخصاً جراء  12عن مقتل  الكرديةاالسابيع األخيرة، وإن كان ذلك على وتيرة بطيئة. وقد أبلغت السلطات 

 22منذ أخرين بحوادث مشابهة منذ إخالء المدينة من تنظيم الدولة.  21هذه الذخائر وجرح ما ال يقل عن 

شخص إلى كوباني  منذ شهر  32.111رحت السلطات التركية المحلية عن عودة قرابة قد ص 2115مارس 

عين العرب. إال أن أحد المصادر المجهولة الهوية والمطلّع  \يناير الماضي من المعبر الحدودي مرشدبينار

ظمات أن " أعداد العائدين تناقصت بشكل ملحوظ". وتشير إحدى المن OCHAعلى عودة الالجئين صّرح لـ 

الكردية غير الحكومية في تركيا أن"عدد العائدين إلى كوباني يعتمد على ازالة الذخائر وتقديم الخدمات 

الجئ من كوباني مقيم  12.111وتوفرها في مدينة كوباني". كما صّرحت السلطات المحلية التركية بوجود 

 تي تديرها بلدية سوروتش. الجئ في المخيمات ال 25.111حاليا في مخيم سوروتش كما يوجد حوالي 

بدأت العديد من المنظمات غير الحكومية القيام بتدريبات للتوعية من مخاطر األلغام للمدينين وللعاملين في 

المدينة عن رغبتها للعمل في كوباني فور في لة األلغام االمنظمات. كما عبر عدد من المنظمات الخبيرة بعملية إز

لتصاريح من السلطات المحلية والوطنية. كما قال ممثل أحد المنظمات الكردية أن تأمين التمويل والحصول على ا

ة ه ملوثاال أن المدينة تحتاج لعدة أمور اخرى". وقد تابع قائال:" أن آبار الميكوباني، إأولوية في  هيإزالة األلغام 

ا إلى معدات وفريق طبي". كم والتجهيزات الصحية بحاجةر، الوقود غير متوفبالصرف الصحي وتحتاج لمولدات، و

أضاف "يعتبر الماء، والصرف الصحي ،و التجهيزات الصحية، وتوفير الوقود جميعاً عناصر أساسية إلعادة إعمار 

 كوباني، لكن سالمة الناس تأتي أوال". 

ً  5إلى  3في الوقت الحالي، ترسل المنظمات االنسانية والمجالس المحلية من  لتقديم  شاحنات إلى كوباني يوميا

الغذاء، والماء، والصرف الصحي، والمساعدات الطبية، وكذلك مواد إعادة االعمار ويتضمن هذا ارسال 

 الشاحنات والجرافات إلزالة الحطام.

 

أبلغت السلطات المحلية 

التركية عن عودة قرابة 

الجئ إلى  32,111

كوباني منذ شهر يناير 

 الماضي.

"يعتبر الماء، والصرف 

والتجهيزات ،الصحي 

الصحية، وتوفير الوقود 

جميعاً عناصر أساسية 

إلعادة إعمار كوباني، لكن 

سالمة الناس تأتي أوال" 

قال ممثل منظمة كردية 

 غير حكومة. 
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  التنسيق ينقذ األرواح –تنسيق الشؤون اإلنسانية )أوتشا( مكتب األمم المتحدة ل

 تحديات عبور فريق العمل
أمام المارة والسيارات إغال ق معبر باب الهوى وباب السالمة  2115مارس  1أعلنت الحكومة التركية في 

ا حتى إشعار أخر. إال أن شاحنات االمدادات االنسانية والشاحنات التجارية لم مانعين الدخول من وإلى سوري

 تتأثر بإغال ق الحدود.

منظمات الموجودة في تركيا. الوتم فرض العديد من اإلجراءات للعبور من و إلى سوريا  على العاملين في 

 وضعت أسماء العاملين لديها ضمنيتم السماح للمنظمات المسجلة  لدى السلطات التركية على الحدود و التي 

 لوائح محددة بالذهاب والعودة من المعابر. 

 5 ءإال أن المشكلة التي تواجه المنظمات هو العدد المحدد للعاملين الذي يمكن وضعه في اللوائح. قد تم اعطا
لى هاب والعودة إالعديد من المنظمات تقول أنها تحتاج إلى عدد أكبر بكثير للذ أسماء لمعظم المنظمات، ولكن

زداد الشعور باإلحباط عند المنظمات حيث تقول أن عملياتها داخل سورية تأثرت بشكل واسوريا بشكل منتظم. 

 جدي بسبب هذه التقييد. 

ر يسمح كبلعدد أ إال أن السلطات الحدودية التركية القائمة على إدارة الحدود ال تتفهم بوضوح حاجة المنظمات 

، يصال االمداداتوال يقتصر دورها على إتقدم العديد من هذه المنظمات خدمات في سوريا، له بعبور الحدود ) 

 وبالتالي فهي تحتاج إلى عدد كبير من العاملين إلدارة المشروع، ومراقبته، والتدريب...إلخ(

كية ريوجد صعوبة أخرى حاليّة تواجه المنظمات في عبور باب الهوى، وذلك بسبب مراجعة السلطات الت ماك

يام ( ويجب على المنظمات القةالبيو متريإلجراءات العبور وتقديم امور جديدة كتسجيل المعلومات الحيوية )

 من سيقوم بعبور الحدود. األسابيع القادمة لتفعيل قوائم اسماء  \بهذه الخطوة في األيام

ما يلي" إن إغال ق الحدود يجعل  OCHAكما قام أحد العاملين في المجال الطبي في إحدى المنظمات بإبالغ 

االستجابة لألمور االنسانية شديدة الصعوبة وخصوصا في مدينة إدلب في األوضاع الحالية بعد الهجمة 

الكيميائية والقتال المستمر. يمكن لألطباء السورين وللعاملين في المجال الطبي عبور الحدود نحو سوريا، إال 

رؤية عائالتهم  مدم العودة وعدأن لديهم مخاوف من عتركيا. وخاصة انهم ال يرغبون بترك عائالتهم في 

 يفتقرإلى مختصين". مما يجعل الوضعمجددا في حال ذهبوا إلى سويا. 

إحدى المنظمات  والذي تمكن من عبور الحدود والعودة إلى تركيا باستخدام اآللية الخاصة  أضاف ممثلكما 

في العمل على مشاريعنا ، شكرا لهذه اآللية التي اقترحها نواب بالعاملين في المنظمات:" إننا مستمرون 

وهذا يقّيد قدرتنا على العمل بشكل فعال واالستجابة  اً لعدد المسموح له بالعبور محدود جد، إال أن االمحافظات

 االنسانية".  تلالحتياجا

ً للعاملين في المجال  وطلب شركاء المنظمات زيادة أعداد المسموح لهم بعبور الحدود، ليصبح العدد كافيا

مع السلطات الحكومية التركية على المستويين  بالتواصل OCHAتستمر كما االنساني بالذهاب والعودة. 

 انية.  تسهيل عبور االمدادات االنسل إلجراءاتاالمحلي والوطني لتوضيح القواعد و

 
" إننا مستمرون في العمل 

على مشاريعنا ، شكرا 
لهذه اآللية التي اقترحها 
نواب المحافظات، إال أن 
العدد المسموح له بالعبور 

محدود جدًا وهذا يقيّد 
قدرتنا على العمل بشكل 

فعال واالستجابة 
ال " قاالنسانية تلالحتياجا

أحد ممثلي المنظمات 
 السورية.
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