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 األحداث أهم
 
  من غير  الحكوميةالمجموعات المسلحة غير  باستيالء فبراير/شباط 32 فيمدينة الباب المعارك التي تهدف إلى السيطرة على بإنتهاء

مما تسبب في  ،شباطفبراير/ 32إلى الشرق من مدينة الباب في  قتالال وتيرة ازدادت حدةدرع الفرات على المدينة، بالمرتبطة  الدول
 شخص. ,,,320أكثر من  نزوح

  المجاورة،  تادفمن مدينة الباب وبلدة تقريبًا شخص  ,,,0,0 ، من بينهمالمعارك األخيرة جراءشخص  ,,,220 الـ ربايقما  حو نز
 إلى الشرق من مدينة الباب. قرى التي تقعشخص من ال ,,,320 فضاًل عن

 العائدين يين التحديات الرئيسية التي تواجه المدن كأحدلذخائر غير المنفجرة / العبوات الناسفة في مدينة الباب ل اإلنتشار الكبير ظهور
 اإلنساني. اإلستجابةوالعاملين في 

 ف من جميع األطرا الحصول على ضمانات بكل من اإلنسانيالعمل أولويات  تتمثل، رضالوضع على األ مع استمرار عدم استقرار
ات منظملل اإلنساني المستمر غير المقيد وصولتسهيل الو  ،زالة األلاامالمدنية إلنشطة األحرية التنقل للمدنيين، وتسهيل  وفيرتل

 .إلى المحتاجين للمساعدات والشركاءاإلنسانية 
 

 الشرقي: حلب نفوذ في ريفالوتوضح الخريطة أدناه حركة النازحين ومناطق 
 

 
 

 لوضعا عن ةعام لمحة
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نظيم تدرع الفرات و بالمرتبطة  المجموعات المسلحة غير الحكوميةتحت شعار "درع الفرات" بين اندلع قتال ، 3,02تشرين الثاني /في نوفمبر
بداية  فيمرة أخرى  ازدادتا كنهاألعمال العدائية في وقت الحق، لحدة  تانخفضو . والمناطق المحيطة بها في مدينة البابالدولة اإلسالمية 

لى مدينة ع سيطرتها الكاملةدرع الفرات بالمرتبطة  المجموعات المسلحة غير الحكومية، أعلنت فبراير/شباط 32. وفي 3,02 فبراير/شباطشهر 
 .ة المجاورتينبزاعقباسين و بلدتي عن  فضالً  ،الباب

 
عتقد مدني ي   ,,,20ثيرت مخاوف بشأن سالمة ما يقدر بنحو ، أ   المجموعات المسلحة غير الحكومية الستيالء على مدينة الباب من قبلقبل او 
خالل األيام األخيرة قد أجلت بعض هؤالء المدنيين كانت  الحكوميةالمجموعات المسلحة غير المدينة. ومن المعلوم أن  داخلن و محاصر  همأن

 من الهجوم.
 
لحكومة السورية قوات ااستيالء ب انتهى، تادففي بلدة  الدولة اإلسالميةتنظيم قتال بين قوات الحكومة السورية و  ، اندلعفبراير/شباط 30في و 

 .شماال يعتقد بأنهم توجهواشخص،  ,,,30ما يقدر بنحو  نزوحتسببت أعمال القتال في و بلدة اآلنفة الذكر. ال على
 

، انفجرت سيارة مفخخة في قرية فبراير/شباط 30 في. واردا هجمات أخرىشن  ال يزال احتمال، الدولة اإلسالميةتنظيم  وعلى الرغم من انسحاب
صابةعلى األقل و  شخصاً  22أودى بحياة ، وتشير التقارير الواردة إلى أنه شمال مدينة الباب سوسيان  أن كما يرجح. آخرين بجروح 032 ا 

ي طريق عودتهم في ذلك الوقت فسوسيان قرية  عبر نيسافر مالنازحين من مدينة الباب، الذين كانوا  ى كانوا منالعظمى من المدنيين القتل ةاالبيال
 إلى مدينة الباب.

 
 انتشار اءاستثنالمنظمات اإلنسانية من الوصول إلى مدينة الباب والمجتمعات المحلية المحيطة بها. وب الواضح أيضا متى ستتمكنمن غير 

لسكان المتضررين، إلى االفعلي  اإلنساني الوصول تعيققيود  م يتم اإلبالغ عن أيلكما أنه لعبوات الناسفة / الذخائر غير المنفجرة في المدينة، ا
في  ؤهأعضا حيث يقيم مجلس محلي نشط في الباب كر عدم وجود مع ذفي الوقت الحاضر،  مفتوحلحدودي اأن معبر باب السالم و خاصة 
 من هناك. يديرونهتركيا و 

 
المجموعات بين راً مستمالقتال  اليز وال . إلى الشرق من مدينة الباب اعنز األعمال العدائية بين مختلف أطراف ال وتيرةت إزدادشباط، فبراير/ 32منذ 

 هجوماً  قت ذاتهفي الو  ةسوريالحكومة الت قوات شن. و الدولة اإلسالميةتنظيم الفرات و درع  كل من تحت رايةالتي تنضوي  المسلحة غير الحكومية
 .خفسةالو  منبجو  نواحي عريمةاآلالف من المدنيين في  إلى نزوح نتيجة لذلكما أدى . فسةالخ ناحيةو  منبجفي ريف تنظيم الدولة اإلسالمية ضد 

 
ة في محافظة الحكومة السوريالمناطق الخاضعة لسيطرة الطريق البري بين  قد يتم فتححكومة السورية، قوات ال التقدم األخير من قبل فضلوب

ة يجعل إيصال اإلمدادات اإلنساني قداألمر الذي وشمال شرق سوريا،  منبجفي  ا الديمقراطيةسوري اتقو المناطق التي تسيطر عليها حلب و 
 في األشهر المقبلة.ممكنًا باستخدام هذا الطريق 

 
 االستجابة اإلنسانيةاالحتياجات و 

 
دارة تنسيق قطاع ذكر  نزحو ، 3,02تشرين الثاني /القتال في نوفمبر عمليات نزحوا من مدينة الباب منذ بدء قد شخصاً  230222أن المخيمات  وا 

الباب، في ناحية ( في اً شخص ,00003عدد كبير من النازحين )بقي تصاعد العنف. و ل نتيجة فبراير/شباطخالل شهر  320237 من ضمنهم
؛ الراعيإلى  2,800؛ أخترينإلى  2,100؛ عمار لى إ 30232 ؛ورانصناحية إلى شخصًا  ,3032 ؛أعزازناحية إلى شخصًا  20,03 اتجهحين 

من النازحين إلى  قليلةأعداد وصول تم اإلبالغ عن قلقل. كما أبو إلى  000و ؛منبجإلى  2,022إلى جرابلس؛  ،5,300إلى غندورة؛  20272
 محافظة حلب.بريف الجنوبي الريف إدلب و  في منطقة عفرين
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 الدولة اإلسالميةم تنظيو المرتبطة بدرع الفرات  المجموعات المسلحة غير الحكوميةبسبب القتال بين  عريمةناحية نزوح في  حركة وتم اإلبالغ عن
تلك نزحوا داخل قد شخص  ,,303ن تشير التقديرات إلى أ. و من ناحية أخرى الدولة اإلسالميةتنظيم و  ةسوريالحكومة ال، وبين قوات من ناحية
 .منبجالقريبة مثل النواحي و  الناحية

 
 ىأدقد  فسةالخو  جمنبناحيتي الجنوبي بريف الفي  الدولة اإلسالميةتنظيم مصادر إنسانية أن القتال الدائر بين قوات الحكومة السورية و  تدافأو 

 تزال المحافظة حلب، التي بمحطة ضخ المياه الرئيسية تضم  خفسةالة احيقل. وتجدر اإلشارة إلى أن نشخص على األ ,,0203 نزوحإلى 
استيالء وقد يساعد الشرقي. حلب مليون شخص في المدينة وأجزاء من ريف  0.7، مما يؤثر على /كانون الثانييناير 02خارج الخدمة منذ 

نازح إلى  ,,0203الوجلب المياه إلى السكان المتضررين. فر غالبية  ايلهاإعادة تش على ة على على محطة مياه الخفسةسوريالحكومة القوات 
 .قلقلأبو  ناحية إلى افرو قد شخص  ,,,00 يلاحو  وي قال أنة، احيمجاورة في نفس النال قرىال
 
الشركاء في عكف يالنازحين من مدينة الباب، ب. وفيما يتعلق اإلنساني تحسن فرص الوصولبالمناطق المتضررة  فياالستجابة اإلنسانية  رتبطت

ل المثال، على سبيو خطة االستجابة. وضع  لمن أجإجراء تقييمات سريعة  علىالنازحين  هؤالءت بلتقاسالتي  النواحيالمجال اإلنساني في 
الجاهزة لألكل والوجبات الحصص الاذائية من خالل توفير  أعزازة نازحة من الباب إلى أسر  ,,003يخطط برنامج األغذية العالمي لتاطية 

الباب. وهناك عدد قليل من الشركاء يخططون لتقديم ريف للعمل في  شركاء التاذية يخططو . مارس/آذار 2ى إل 0من خالل الفترة ة و هالمط
 لاطفاألية الرضع و  بشأن تاذالمشورة تقديم بما في ذلك الفحص والعالج من سوء التاذية وكذلك  ،ية المتكاملةو الخدمات الصحية والتاذ

من  20003المواد غير الاذائية ومن  720232المواد غير الاذائية / المأوى لمجموعة ن التابعيوزع الشركاء في المجال اإلنساني و  .الصاار
حين من مدينة الناز  ها علىبعض ، وتم توزيعجرابلسو  غندورةو الراعي و الباب و  أخترينو  أعزازالقريبة مثل  يالنواحفي العديد من  لوازم المأوى

مدينة  ة حولمناطق السيطر مالمح البسبب تاير  تجارة الوقودالطرق المستخدمة في ، هو إمكانية قطع الباب. وأحد المعوقات المحتملة لالستجابة
 ؤثر على قدرة المنظمات اإلنسانية على االستجابة.يحتياجات و االإلى تفاقم هذا الباب. وقد يؤدي 

 
نشاء ب فيما يتعلق  يا الرئيسية في مدينةمن القضايعتبر وجود العبوات الناسفة والذخائر غير المنفجرة خدمات اإلنسانية، الالعودة اآلمنة للمدنيين وا 

عبوات كبيرة من ال اً أعداد يترك الدولة اإلسالميةتنظيم أن  وعين العرب، بالنظر إلى تجارب منبجسائد . ومن اللهاوالمناطق المجاورة  الباب
تشير تقارير للعمل اإلنساني. و  وأمنة للمدنيين اآللعودة لعتبر البيئة الحالية مواتية تال وعلى هذا النحو، منطقة. أي الناسفة قبل انسحابه من 

 قد بدأت بالفعل عمليات إزالة األلاام في المدينة.الفرات  بدرع المرتبطة المجموعات المسلحة غير الحكوميةإلى أن عالم وسائل اإل
  

اب نقص خطير في الخدمات األساسية في مدينة البل، وجود القتا أثناءلبنية التحتية الذي لحق با الدمار الكبير تكون نتيجة ومن المرجح أن 
 لمدنيينالخدمات األساسية والظروف المعيشية الكريمة لتقديم ضمن ت ابالغ األهمية ألنه اً إعادة تأهيل البنية التحتية أمر وت عد . لعدة أشهر مقبلة

لحصول على خدمات مثل الصحة والمياه والصرف الصحي. ا لمن أجمسافات طويلة لإلى السفر  ونحتاجي. في الوقت الحاضر، سوف العائدين
 بيئة مواتية.ال بمجرد أن تصبح تهماستجاب ءالشركاء في المجال اإلنساني على استعداد إلجراء التقييمات السريعة وبدوالجدير بالذكر أن 

 
راؤها من على اإلمدادات التي تم ش منبجن في منطقة و عتمد الشركاء العاملويستجابة اإلنسانية في هذه المناطق صعبة. اال ال تزال، بشكل عامو 

المناطق التي  ، ال سيما فيتحدياً تشكل شاملة الستجابة االم استيرادها من العراق. وهذا يجعل التي ت، أو العرب وعين منبجاألسواق المحلية في 
 .تنظيم داعشمن انتزاعها بعد  في األونة األخيرة، إليها سهالً الوصول  أصبح

 
، ما لم على األرضالموجودة لمدنيين من قبل السلطات احترم حرية تنقل ت  الوضع على األرض غير مستقر، فمن األهمية بمكان أن  وحيث أن

لى المحتاجين للمساعدة إليه الوصول غير المقيد ي ،أولويةيمثل زالة األلاام إل تسهيل األنشطة المدنية وال يزال. يشكل ذلك تهديدًا مباشرًا لسالمتهم
 اإلنسانية. من قبل المنظمات
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 لمزيد من المعلومات، يرجى االتصال ب:

  90+8600 211 342هاتف:  ،jensen8@un.org بريد إلكتروني: يا،كر ت، رئيس مكتب أوتشا تروند ينسن
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