
 
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
ة   نقاط رئیسی

 

 إلغاثة في حاالت الطوارئ منسقة ا
 تقوم بالزیارة ،فالیري آموس، 

 . تركیال

 العراق في  االسالمیة دولةال تقدم
یؤدي إلى  لعرباوالشام في عین 

شخص  200،000أكثر من نزوح 
 .إلى تركیا

  تحالف الللتأثیر الضربات الجویة 
  تقییمال ةزال صعبت

 300،000  360،000إلى 
ا نظر المحاصرةشخص في خطر 

 ةلقتال في حلب الشرقیل

  تقریر، لل الزمنیةخالل الفترة

الشحنات عبر الحدود صل عدد و
لألمم المتحدة بعد اعتماد قرار 

إلى  2165مجلس األمن 

محافظات  في فرد 100،000
  .حلب وإدلب وحماه

  ،خالل الفترة المشمولة بالتقریر
 ي إطار قرار مجلس األمنف

شاحنة  107عبرت ، 2139

اإلمدادات تابعة لألمم المتحدة ب
 صیبین / القامشلي حدود ن

  مر التركي الھالل األحقام 
مناطق  7عبور بتسھیل عملیة 

  شاحنة 316ل حدودیة 
 مساعدات إنسانیة خالل 

  .فترة تسعة عشر یوما

م  أرقا

م 10.8 عدد األشخاص  
 المحتاجین

م 6.5  عدد النازحین 

عدد المخیمات  124
عنھا في المبلغ 

 شمال سوریا
عدد النازحین  163312

مخیمات الفي 
 المبلغ عنھا

 

  إلى تركیا رئواالط في حاالت اإلغاثة ةمنسقزیارة  
إلى تركیا بزیارة فالیري آموس  اإلغاثة في حاالت الطوارئ ةاألمین العام للشؤون اإلنسانیة ومنسقوكیل قامت 
، سروجویومین للقاء مسؤولي الحكومة والمجتمع اإلنساني في غازي عنتاب، استغرقت أكتوبر  18یوم 

نازح حالیا،  5،000 إحتواء مخیم العبور یى بوه في سروج، حیث یتمبزیارة السیدة أموس  قامتوقدوأنقرة. 
   .ھمنزلعشر عائالت تحت سقف حالیا ستضیف ی الذيوالسكان المحلیین  أحد مع تالتقكما 

لتسلیط الضوء على خطورة األزمة اإلنسانیة في  السیدة آموس ھو الزیارة التي قامت بھا سبب جزءا من
السیدة آموس  أكدتوقد . زحین بسبب القتالللسكان النادعم إضافي قبیل أشھر الشتاء الطویلة  وتحریكسوریا 

تجسید االستجابة  في ، وطلب دعمھمالالزمةأھمیة تقدیم المساعدة  علىفي لقاءاتھا مع المنظمات غیر الحكومیة 
  .ككل سوریافي اإلنسانیة 

  وقالت السیدة آموس أن األمم المتحدة وشركاءھا سوف تستمر في بذل كل ما في وسعھا لمساعدة من ھم في
 "یمكننا إنقاذ األرواح. تلمجتمع اإلنساني. واضافا أن یفعلھ على أن ھناك حدودا لما یمكن تشدد الكنھ حاجة

توفیر التعلیم لألطفال. ولكن ال یمكننا تقدیم السالمة واألمن و. وایوائھم إطعام الناسوعلى الملبس،  والمساعدة
"نحن بحاجة ماسة إلى حل سیاسي في سوریا. وأضافت أن  كما قالت .األمرین الذین الناس بأمس الحاجة لھما

 ." وأن یتصرف بناء على ذلكتذكر معاناة الشعب السوري یالعالم یجب أن 
 

  السیاق اإلنساني
قلت ھجمات الدولة اإلسالمیة في العراق والشام المتكررة في اآلونة األخیرة ألنھ كما یبدو, فإن تركیزھم 

سیطرت دولة سبتمبر،  19یوم لھم   ھجوم أول. منذ قة عین العرب الكردیة یقتصر على السیطرة على منط
من األراضي التي كانت سابقا تحت السیطرة الكردیة، مما أدى  ٪95أكثر من اإلسالم في العراق والشام على 

من  ٪60مصادر أن ما یقرب من التركیا.  وتقدر  معظمھم إلىشخص ،  200،000أكثر من  نزوح إلى
المداخل الجنوبیة والغربیة  ولكن یبقى من الصعب تحدید ذلك. كما أن، الدولة  حالیا في أیدي-ین العربمدینة ع
  عدة مئات من األمتار من الحدود مع تركیا. قدمت منظمة غیر حكومیة تقییم  تبعدللمدینة 

  
  :التقریرمن كوباني. ویمكن االطالع على ھذا  نزحواولئك الذین ألحدیث لالحتیاجات اإلنسانیة 

http://goo.gl/NokT1z  
  

مدني داخل األجزاء التي یسیطر علیھا األكراد في  500ما یصل الى  ھناك وتشیر تقاریر غیر مؤكدة بأن
ولة دعلیھا داخل أجزاء تسیطر  وا، أساسا كبار السن، قد بقتقریبا من المدنیین 1000المدینة. في حین أن 

لى ع تمت السیطرة الكاملةمن ریف عین العرب. وقد اقترح بعض المحللین أنھ إذا  اإلسالم في العراق والشام
، فإنھ من المحتمل إعادة إطالق ھجمات على ریف حلب الشمالي (بما في ذلك نحو من قبل الدولة عین العرب

وجھة النظر  باب السالم)، دیر الزور المدینة، والجزء الشرقي من حماة أو المناطق الكردیة األخرى. وتدعم
التقدم في شمال الحسكة، حیث انھا تقاتل مع ب، بدأت بالفعل  دولة اإلسالم في العراق والشام ھذه حقیقة أن

إن نزوح فتصعید القتال لھجوم أكبر  إذا تم. الیعربیةقرب رأس العین و  قوات وحدات حمایة الشعب الكردیة
  لعدد كبیر من األشخاص متوقع.

 

 نشرة العمل اإلنساني
 العملیات اإلنسانیة لسوریا من تركیا

2014أكتوبر 24-4:  5العدد   
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في ھذا العدد
 إلغاثة في حاالت الطوارئمنسقة ازیارة 1ص

السیاق اإلنساني 2ص

معوقات وصول المساعدات اإلنسانیة 3ص

أخر التحدیثات لالستجابة 4ص

 سروجزیارة منسقة اإلغاثة في حاالت الطوارئ إلى المطبوعات 5ص
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مل، المدینة بالكا إلى تطویقؤدي ییمكن أن  وھذا,حلب  علىھجوما السوریة الحكومة في أكتوبر، شنت قوات 
 سكريع لعبور خط أمامي ستضطرمن تركیا  العاملة وعلى وجھ التحدید ما یعني أن الجھات الفاعلة اإلنسانیة

ن في من المدنیین، الذین یعیشو 360،000إلى  300،000من أجل الوصول إلى شرق حلب. ھذا یعني أن 
ر عبر دون المرو ینالمتبقی ینقیالطر نسبة لصالحیة، بسھولة المساعدات اإلنسانیة لن ینالواشرق حلب 

 .والحكومة السوریةالمعارضة قوات التي تسیطر علیھا  الخطوط
 

 قوات . وتشیر بعض التقاریر إلى أنوكاستیلوحندرات  يطریقبالنسبة الستخدام  غیر واضحالوضع ال یزال 
یر صالحة لالستعمال. بینما تفید تقارالطرق لتبقى  السوریة إلى الخلف الحكومةقوات ھجوم  دحرتالمعارضة 

لوصول اب مستمرة، تشیر التقاریر إلى أن الجھات الفاعلة اإلنسانیة في الوقت الحاليأخرى أن لیس ھو الحال. 
قدر  عضمان سالمة الموظفین والسلفیف ولتخخالل طریق كاستیلو، وذلك باستخدام تدابیر من إلى شرق حلب 

 .المستطاع
 

ھجوم على مرافق اإلنتاج الحكومیة في مدینة  "أحرار الشام"فصیل الجبھة اإلسالمیة ردا على ھذا، شن 
، تقدمھاھجوم الجبھة و خط الطریق اإلنساني لمدینة حلب الغربیة. في حال نجاح سیقطعالسفیرة، والذي بدوره 

 حوبن ونقدروالذین یسكان مدینة حلب الغربیة،  سیتم عزل ، حیث2013یناریو صیف عام عید بناء سیھذا سف
 .لھم المساعدات اإلنسانیةجمیع ، عن وصول 900،000

  
تأثیر الضربات الجویة على العملیات اإلنسانیة وعلى السكان المدنیین. ھناك تقاریر عن صعب قیاس من ال

 ریف أجدادھم فيعشرات من األسر النازحة نحو تل أبیض، في حین أن عشرات اآلالف انتقلوا إلى منازل 
ة قلیلناك أدلة الرقة ودیر الزور خالل األیام واألسابیع األولى من الضربات الجویة. ومع ذلك، یبدو أن ھ

 .مصرعھم كما وردلقوا مدنیا  19 مع ان تم التقریر عننزوح واسع النطاق نتیجة للضربات،  عن  تذكر
  

  

 
 
 
 
 

)21/10/2014( ھجوم الدولة اإلسالمیة في العراق والشام على عین العرب   
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  معوقات وصول المساعدات اإلنسانیة
ین ال والموظف یةنساناإل إلمداداتاتبقى اتجاھات الوصول عموما ھي نفسھا خالل الفترة المشمولة بالتقریر. 

بشكل عام للوصول إلى المناطق أو المستفیدین في المحافظات الشمالیة الغربیة، ولكن مع  ینقادر وازالی
 رىقسیطرة الحكومة السوریة وھم مناطق . ال یزال الوصول إلى القتالالتأخیر في بعض األحیان نتیجة 

مدینة حلب الشرقیة والمحافظات الشمالیة الشرقیة  الوصول إلى طرقمقید بالكامل وفي حلب والزھراء  نبل
  .یبقى إشكالیا المناطق التي تسیطر علیھا دولة اإلسالم في العراق والشامالكردیة و

الشؤون  مكتب تنسیقصل لدى تلم . ةاإلنسانی التدخالتفي  ضاخفان عنلم تسفر الغارات الجویة للتحالف 
 الجھاتمن أن اإلنسانیة على الرغم  اتعلى العملی بالتأثیر قامتتقاریر عن غارات جویة  أياإلنسانیة 

. ومع ذلك، ال یزال ھناك قلق متزاید بأن العاملین في المجال الحذرالفاعلة اإلنسانیة تعمل بمزید من 
ارات استھدافھم من قبل الغ الذین یتم عنف من قبل الجھات المسلحةللال و / أو لالعتق ونتعرضیاإلنساني قد 
  .الجویة حالیا

خالل  ھاتقریبا نفس وھي واسعة السیطرة من قبل جمیع أطراف النزاعالمناطق الإلى الخریطة أدناه تشیر 
إلى حد الكة سال تزال  ریةالتي تسیطر علیھا قوات الحكومة السو الفترة المشمولة بالتقریر. الطرق الرئیسیة

  .ما تزال مناطق خطرة ومتنازع علیھا مناطق المعارضة عبور إلىالحین طرق  ر فيكبی
  

  
 

التخطیط المشترك عنتحدیث   
 لنظر في الوصول التشغیليعلى اتفاق اال تمسبتمبر في بیروت،  03بتاریخ  "كل سوریا" عقد اجتماع بعد

تغطیة ل قطاعات المیاه والصرف الصحي، واألمن الغذائي والصحة والمواد غیر الغذائیة وفعالیة سبل تحسین
 .محافظات إدلب وحلب والقنیطرة ودرعا

جرت صیاغة ھذه الخطط من خالل مشاركة أعضاء القطاع مع توقع استجابة إنسانیة أكثر فعالیة في سوریا 
 ل من. كعلى نحو أفضل المعلومات والتخطیط المشتركتبادل والتداخل، وزیادة التكامل،  تقلیلمن خالل 

دلیل ملموس من ھو ھذا التمرین  اتفقوا على أن ونائب المنسق اإلنساني اإلقلیميلسوریا   المنسق اإلنساني
ز یتعزبعات القطاتستمربین الجھات العاملة في سوریا وتركیا واألردن.  انم الذيللتعاون  ةجدیدالالروح البناءة 
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مدى  ىمن خالل اللقاءات المباشرة وجھا لوجھ لمناقشة كل القضایا التشغیلیة واالستراتیجیة. عل الروابط
المواد غیر الغذائیة / المأوى،  والصحة مع نظرائھم واألمن الغذائي  قطاعات ، اجتمعتاألسابیع القلیلة الماضیة

  .اسطنبول مدینة كل من سوریا واألردن فيفي 
  

  لإلستجابة تحدیث
المنفذین  ھاشركاءووالسماح لألمم المتحدة  2165، اعتمد مجلس األمن القرار 2014تموز عام  14في 

قبل من  الحكومة السوریةإعالم قرار ال. یتطلب معینة تقدیم المساعدة اإلنسانیة إلى سوریا عبر معابر حدودیةب
  .المساعدات اإلنسانیة التي تدخل سوریا عبر الحدود عن األمم المتحدة

سامیة ال من المفوضیةحدود باب الھوى  مدادات اإلنسانیةلإلعبرت شحنات خالل األسابیع الثالثة الماضیة، 
منظمة الیونیسیف والمنظمة الدولیة للھجرة. وتألفت اإلمدادات والعالمي،  الغذاءوبرنامج  لشؤون الالجئین

شخص  70،500وستساعد  تنظیفیة، ومواد غیر غذائیة، واللوازم الصحالاإلنسانیة من سالل الغذاء، والمواد 
المقدمة من خالل المساعدة عبر الحدود  اتالمساعدالخریطة أدناه حلب وحماة وإدلب. توضح محافظات في 

بلغ عدد األشخاص الذین تمت مساعدتھم ، والذي 2165لألمم المتحدة من تركیا منذ اعتماد قرار مجلس األمن 
  1.شخص 537235 إلى

 
 

 2139  بموجب قرار مجلس األمنعبر الحدود المزید من عملیات  ت األمم المتحدةبر، استأنفسبتم 30یوم 
لوجستیة التكالیف ال في تخفیضمعبر نصیبین / القامشلي، وھو الطریق الذي یساعد إلى حد كبیر  من حالل

برنامج األغذیة قام ع الماضي في إعادة تموین مخازن األمم المتحدة في محافظة الحسكة. على مدار األسبو
   .نصیبین / القامشلي شاحنة من المساعدات من خالل 116شحن بوالیونیسیف  العالمي

 
تسھیل عبور شحنات إنسانیة من ب (TRC) الھالل األحمر التركي,یقوم باإلضافة إلى شحنات األمم المتحدة 

على طول الحدود  المعینة الصفرقبل المنظمات غیر الحكومیة وغیرھا من الجھات الفاعلة من خالل نقطة 
 19شاحنة خالل  316عبور  قام الھالل األحمر التركي بتسھیلأكتوبر،  24أكتوبر و  3 فترة التركیة. بین 

  .حدودیةیوما باستخدام سبعة معابر 

                                                   
 

ھناك انخفاض في العدد اإلجمالي من األسر المستفیدة من التقریر السابق. ویعكس العدد الحالي العدد المستھدف الفعلي  1
بیان الشحنالوارد أصال في  لھ للمستفیدین مقابل الرقم المخطط . 
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 المطبوعات
من منتجات عة مكتب تنسیق الشؤون اإلنسانیة للمجتمع اإلنساني من خالل مجموعة واستركیا تدعم 

الشركاء في المجال اإلنساني. المنتجات  الذي وضعھ. نشر المعلومات یتبع البروتوكول األمني المعلومات
اع متعمقة قطللمن الخرائط المرجعیة العامة للمعلومات إلى التحلیل الموضوعي ابتداء  وتتنوع للجمیعمتاحة 

 :وقع التاليشامل. لمزید من المعلومات الدخول على الماللتخطیط با
https://stima.humanitarianresponse.info/.  

  
  

  على النحو التاليھي منتجات المعلومات  عنأمثلة:  
  4خرائطW -  تصدر شھریا، ویمكن الحصول على أحدث المنتجات  

https://stima.humanitarianresponse.info/sites/stima.humanitarianresponse.info/file  
S / SYR_4W_08Aug_20140930_A4_3maps.pdf  

  4W  تصدر شھریا، ویمكن الحصول على أحدث المنتجات -خرائط تحلیل  
https://stima.humanitarianresponse.info/sites/stima.humanitarianresponse.info/file  

S / SYR_Gap_Analysis_08August٪ 202014_A3_Governorates.pdf 
 على أحدث نسخة تصدر نسخة كل أسبوعین یمكن الحصول - العمل اإلنسانينشرة • 

https://stima.humanitarianresponse.info/system/files/documents/files/20141003_Hum
anitarian%20Bulletin.pdf  

  یمكن الوصول إلى أحدث  تصدر كل ثالثة أشھر باللغات اإلنجلیزیة والعربیة والتركیة و -لوحة اإلنسانیة

  المنتجات في
https://stima.humanitarianresponse.info/sites/stima.humanitarianresponse.info/file  
S / syr_northern_humanitarian_dashboard_June2014_v3_EN.pdf  

 لقطة اإلنسانیة فيال إلى یمكن الوصول  
https://stima.humanitarianresponse.info/sites/stima.humanitarianresponse.info/file  
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