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 P.4تحديث لالستجابة

ورد أن قوات المعارضة المسلحة
القوات الحكومية خارج منطقة
حندرات.

االجتماع التشاوري القمة العالمية للعمل اإلنساني في غازي عنتاب



استمرار جبهة النصرة ،والجبهة
اإلسالمية وبعض قوات
المعارضة المسلحة التابعة

السياق اإلنساني

بالهجوم على قرى نبل والزهراء
في حلب.

حققت قوات المعارضة المسلحة انتصارات عند مدخل مدينة حلب:

ورد بأن قوات المعارضة المسلحة حققت انتصارات تدريجية ضد القوات الحكومية عند مدخل مدينة حلب ،مما دفع
القوات الحكومية خارج مخيم /منطقة حندرات وتم استعادة السيطرة على قمة التل الرئيسية  -قلعة اغوب  -من
سيطرة الحكومة السورية .وهذا يقلل إلى حد ما سيناريو تطويق قوات الحكومة السورية المدينة بالكامل .ومع ذلك،
ال تزال قوات الحكومة السورية مسيطرة على موقع في قرية حندرات بما يسماح لهم بسد طريق حندرات – وهو
طريق وصول المساعدات اإلنسانية األكبر  -في مدينة حلب ،مما أدى إلى اضطرار الجهات الفاعلة اإلنسانية إلى
االعتماد على طريق الكاستيللو.



كثفت الدولة اإلسالمية هجومها
في عين العرب ويستمر القتال
ضد قوات الحكومة السورية في
دير الزور.



خالل الفترة المشمولة بالتقرير،
وصلت شحنات عبر الحدود لألمم
المتحدة تحت قرار مجلس األمن

استمرار قوات المعارضة المسلحة بالهجوم على قرى نبل والزهراء في حلب

 5612إلى  605111من
األفراد في حلب وإدلب وحماه

تستمر بعض جماعات المعارضة المسلحة ،بما في ذلك جبهة النصرة ،والجبهة اإلسالمية والجماعات المسلحة
التابعة لها ،بالهجوم على القرى نبل والزهراء المحاصرة و التي تسيطر عليها الحكومة السورية في حلب و تمكنها
من السيطرة على مجموعة صغيرة من المصانع جنوب شرق الزهراء .ومع ذلك ،يبدو أن القوات الحكومية في
وضع جيد للدفاع عن المدن ،ويستفيدون من الدعم الجوي .يقوم بعض المراقبين بالتكهن بأن جماعات المعارضة
المسلحة تخطط على صرف انتباه قوات الحكومة السورية التي تتقدم باستمرار في حندرات مما سيؤدي إلى تطويق
مدينة حلب ،أو أنهم ينوون وقف تقدم قوات الحكومة السورية من حلب إلعادة االتصال مع طرق نبل والزهراء -
وهي الخطوة التي ستمنع الوصول من طريق باب السالم.
استمرار جبهة النصرة والجبهة اإلسالمية بالهجوم على منشآت عسكرية في منطقة السفيرة:

والالذقية.


سهل الهالل األحمر التركي
حمولة  126شاحنة من اإلمدادات
اإلنسانية للعبور من خالل سبعة
معابر الحدودية خالل األسبوعين
الماضيين



األرقام

تستمرجبهة النصرة والجبهة اإلسالمية بالهجوم على مرافق اإلنتاج العسكرية في منطقة السفيرة ،جنوب شرق مدينة
حلب ،وقد سيطرت بنجاح على العديد من القرى وإعادة عدم االستقرار إلى طريق تخزين الذخائرللحكومة السورية
في مدينة حلب الغربية .تدعي مصادر حكومية اآلن أنهم قد حاولوا دفع جماعات المعارضة المسلحة إلى خارج
المنطقة ولكن قد فشل الهجوم .في حال نجاحها بالسيطرة على هذا الطريق ،فإن جماعات المعارضة المسلحة يمكن
أن تمنع المساعدات اإلنسانية ،باإلضافة إلى السلع التجارية ،عن الوصول إلى مدينة حلب الغربية  -وهو السيناريو
الذي تحقق عدة مرات في صيف عام  ،5161مما أدى إلى نقص كبير في السلع وارتفاع األسعار في مدينة حلب
الغربية.

عدد
األشخاص
المحتاجين

 61.1مليون

عدد
النازحين

 1.2مليون

عدد
المخيمات في
شمال سوريا

602

تكثيف الدولة اإلسالمية الهجوم على مدينة عين العرب:

عدد
النازحين في
المخيمات

665211

تكثف الدولة اإلسالمية هجومها على مدينة عين العرب ،خوض بنجاح المعبر الحدودي يوم  52نوفمبر قبل أن يتم
صدهم من قبل وحدات حماية الشعب الكردية ،والقوات الكردية المعارضة والعراقية .هذا يسلط الضوء على حقيقة
أن استيالء الدولة اإلسالمية على المدينة ال يزال سيناريو محتمل ،نظرا إلى أن القوات الكردية تسيطر فقط على
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جزء من المدينة .وهذا يثير القلق على المدنيين المتبقين داخل المدينة ،والذين قد يكونون عرضة للعنف العشوائي.
مصادر وسائل اإلعالم الدولية قدمت إلى حد اآلن تقارير بأن عدد المدنيين داخل المنطقة التي يسيطر عليها األكراد
في المدينة هو على األرجح أكثر من  ،6،111نظرا لإلحصائات األخيرة.
اشتداد القتال بين الدولة اإلسالمية وقوات الحكومة السورية في مدينة دير الزور:

يشتد القتال بين قوات الحكومة السورية والدولة اإلسالمية في مدينة دير الزور ،مع تجديد الدولة اإلسالمية لهجومها
على مطار دير الزور ( 1ديسمبر) ومع بعض المؤشرات بأن الدولة اإلسالمية قد صدت مكاسب قوات الحكومة
السورية في حويقات صقر ،وهي جزيرة صغيرة استراتيجية على نهر الفرات .وعلى وجه التحديد ،اتخذت الدولة
اإلسالمية مجموعة من المباني  -كمصائد األسماك  -التي تمثل خط الدفاع األول للمطار نفسه ،ثم تأمين كميات
كبيرة من األسلحة الخفيفة والثقيلة التي سمحت لهم بأخذ نصف بلدة الجفرة .أما إذا سقط المطار تحت سيطرة الدولة
اإلسالمية ،فمن المرجح أن تكون قادرة على السيطرة على بقية المدينة ،مما سيؤثر على  621،111شخص
يعيشون تحت سيطرة الحكومة السورية ،والذين منعت عنهم بالفعل الدولة اإلسالمية وصول المساعدات اإلنسانية من
المناطق الريفية المحيطة بالمدينة .وقد ردت قوات الحكومة السورية على ذلك من خالل زيادة القصف على البلدات
القريبة من المريعية و آل بو عمر ،وتسبب ذلك بنزوح مئات المدنيين.

استمرار هجوم جبهة النصرة ضد فروع الجيش الحر في إدلب وحماه:

أطلقت الجبهة النصرة هجوما فاشال في منطقة المعارضة للرستن في حمص ،وقامت بالهجوم على لواء محلي
للجيش الحر ،لتعزيز سيطرتهم على المدينة .قامت جبهة النصرة بالهجوم وقتل العديد من العناصر التابعة للجيش
الحر في جنوب إدلب وشمال حماه ،مما تسبب في انحالل اثنين من الفصائل الرئيسية للجيش الحر وتسليم أسلحتهم
إلى فصائل الجبهة اإلسالمية المحلية .وقد عبرت آراء أخرى بأن لواء واحد نجح بطرد جبهة النصرة من بلدتي
معرة النعمان وخان شيخون .وعموما ،مجموعة من الفصائل تستمر في العمل في إدلب وحماه  -بما في ذلك الجبهة
اإلسالمية وفصائل الجيش الحر  -ولكن جبهة النصرة نجحت بشكل واضح في توسيع نفوذها في هذه المناطق ،بما
في ذلك في مجال الحوكمة .ولكن حتى اآلن ،إن القتال ما بين فصائل المعارضة و جبهة النصرة المتزايد ليس لديه
أي تأثير سلبي مستمر على المساعدات اإلنسانية.
72فصيل للمعارضة المسلحة يشكل مجلس قيادة الثورة السورية:

يهدف مجلس قيادة الثورة لتمثيل وتنسيق المعارضة الداخلية ،في جيشها وسياستها وأبعادها القانونية .وثمة شرط
مسبق للعضوية وهو أن الفصائل يجب أن توفر  611مقاتل لقوة استجابة سريعة عددها  6،511مقاتل .إذا تم
تشكيل مثل هذه القوة ،وتوفر الجهات المانحة لألموال والدعم المادي ،يمكن أن يسبب مجلس قيادة الثورة السورية
تصعيد الصراع في شمال سوريا  ،مع عواقب إنسانية كبيرة.

قيود الوصول اإلنساني
تبقى اتجاهات الوصول عموما هي نفسها خالل الفترة المشمولة بالتقرير ال تزال اإلمدادات اإلنسانية والموظفين
قادرين عموما للوصول إلى المناطق أو المستفيدين المستهدفين في المحافظات الشمالية الغربية ،وإن كان مع التأخير
في بعض األحيان نتيجة الصراع ،مثل المناوشات داخل المعارضة المفصلة أعاله .وال يزال الوصول إلى قرى
تسيطر عليها الحكومة السورية من نبل والزهراء في حلب مقيدة تماما .وال يزال الوصول إلى مدينة حلب الشرقية
والمحافظات الشمالية الشرقية والكردية المسيطرعليها من قبل الدولة اإلسالمية إشكالية.
لم تسفر الغارات الجوية للتحالف الجارية في الحد من التداخالت اإلنسانية .لم ترد أي تقارير لدى مكتب األمم
المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية عن الضربات الجوية وتأثيرها على العملية اإلنسانية على الرغم من أن الجهات
الفاعلة اإلنسانية تعمل بمزيد من الحذر .ومع ذلك ،ال يزال هناك قلق متزايد أن يتعرض العاملين في المجال
اإلنساني لالعتقال و  /أو العنف من قبل تلك الجهات المسلحة أو أن يتم استهدافهم من قبل الغارات الجوية حاليا
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ال تزال اإلمدادات اإلنسانية
والموظفين قادرين عموما
للوصول إلى المناطق أو
المستفيدين المستهدفين في
المحافظات الشمالية الغربية،
وإن كان مع التأخير في
بعض األحيان
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تشير الخارطة المذكورة أعاله إلى المجاالت الواسعة المسيطر عليها من قبل جميع أطراف النزاع ال تزال تقريبا
نفسها خالل الفترة المشمولة بالتقرير .الطرق الرئيسية ال تزال إلى حد كبير سالكة في المناطق المسيطر عليها من
قبل الحكومة السورية ؛ في حين الطرق التي تسيطر عليها المعارضة ال تزال إشكالية.

تحديث لخطة االستجابة االستراتيجية
تستمرعملية تطوير خطة االستجابة االستراتيجية من خالل مبادرة "كل سوريا" على قدم وساق .في منتصف شهر نوفمبر ،وقد
اجتمعت الجهات الفاعلة اإلنسانية العاملة في سوريا من تركيا واألردن ودمشق للمرة الرابعة في بيروت في مبادرة "كل سوريا"
لتقييم التقدم والمناقشات واالتفاق على خطة االستجابة االستراتيجية  ،5162واستعراض لها المكونات الرئيسية (االستراتيجية
القطرية ،الهدف االستراتيجي ،وإطار الرصد و استجابة القطاعات  /المجموعات لخطة بتكلفة منهجية) وطرح توصيات لتعزيز
التنسيق.
وفي الجلسة اتفق المشاركون على األهداف الخمسة التالية لخطة االستجابة االستراتيجية مع ثالث قضايا مشتركة وهي نوع
الجنس ,وإدماج الحماية والتأقلم.
•الحماية  -تعزيز ال حماية والوصول إلى المتضررين وفقا للقانون الدولي اإلنساني وقانون حقوق اإلنسان بما في ذلك مساءلة
واضحة ألطراف النزاع وجميع الجهات الفاعلة ذات الصلة.
•إنقاذ األرواح  -توفير األدوات المنقذة لألرواح والمساعدات اإلنسانية المستدامة للمحتاجين ،وإعطاء األولوية للفئات األكثر
ضعفا.
•المرونة  -تعزيز التأقلم ،وسبل العيش واإلنعاش المبكر من خالل المجتمعات والمؤسسات.
•التنسيق  -تعزيز طرائق التنسيق من خالل تعزيز إدارة المعلومات ،واالتصاالت ،والتخطيط المشترك.
•القدرة على مواجهتها  -تعزيز القدرة على االستجابة لجميع الجهات الفاعلة مساعدة المحتاجين في سوريا ،بما في ذلك
المجتمعات المحلية.
باإلضافة إلى ذلك أجريت االتفاقات على أهداف وأنشطة محددة لكل قطاع ،ومنهجية تكلفة جديدة و هي مزيج من نماذج مبنية
على النشاطات ونماذج مبنية على المشاريع واحترام عدم الكشف عن هوية الشركاء الذين يعملون عبر الحدود ،فضال عن إطار
للرصد في توافق مع المبادئ التوجيهية للجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت و ترتيبات التنسيق لمبادرة "كل سوريا".
من أوائل ديسمبر يعمل منسقي القطاعات بدعم من مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية مع الشركاء لتطوير الخطط
القطاعية والميزانيات لتقديمها كجزء من خطة االستجابة االستراتيجية النهائية في مؤتمر المانحين في برلين في  61ديسمبر
 .5160وستكون هذه هي خطة االستجابة اإلستراتيجية األولى لمبادرة "كل سوريا" ،واستنادا إلى تحليل مشترك من جميع
المقرات الثالث في تركيا واألردن ودمشق على النحو المحدد في نظرة عامة لالحتياجات اإلنسانية ألكتوبر . 5160
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تحديث لالستجابة
في  60يوليو عام  ،5160اعتمد مجلس األمن القرار  5612وسمح لألمم المتحدة وشركائها التنفيذيين بتقديم المساعدة اإلنسانية
إلى سوريا عبر معابر حدودية معينة .يتطلب القرار بإعالم الحكومة السورية بالمساعدة اإلنسانية لألمم المتحدة التي يتم إدخالها
إلى سوريا عبر الحدود.

خالل األسبوعين الماضيين ،تم إدخال الشحنات مع اإلمدادات اإلنسانية من برنامج األغذية العالمي والمفوضية والمنظمة الدولية
للهجرة عبر حدود باب الهوى وباب السالم .وتألفت اإلمدادات اإلنسانية من الغذاء ،المواد الغير غذائية ومواد المياه والصرف
الصحي  ،وسوف تساعد هذه الشحنات  605،111فرد في حلب وإدلب وحماه والالذقية .الخريطة أدناه تبين المساعدة
المتراكمة المقدمة من خالل المساعدة عبر الحدود لألمم المتحدة من تركيا منذ اعتماد قرار مجلس األمن  ،5612والذي يبلغ
عدده  116,500شخص تتم مساعدته.
باإلضافة إلى شحنات األمم المتحدة والهالل األحمر التركي وتسهيل عبور شحنات اإلنسانية من قبل المنظمات الغير حكومية
وغيرها من الجهات الفاعلة من خالل نقطة الصفر المعينة على طول الحدود التركية .ما بين  0نوفمبر و 56ديسمبر سهل
الهالل األحمر التركي عبور  126شاحنة خالل  66يوما باستخدام سبعة معابر حدودية.
خريطة الW 1أدناه تلقي الضوء على عدد المستفيدين الذي تم التوصل إليه في أكتوبر من قبل المنظمات اإلنسانية العاملة من
تركيا .أعلى تركيز من التدخالت القطاعية يمكن العثور عليها في حلب وإدلب ،تليها دير الزور والرقة مع وجود أقل التدخالت
في الحسكة وحمص .وقد تم التوصل إلى أكثر من  5.1مليون شخص مع تدخالت المياه والصرف الصحي في ست محافظات
منذ يناير  .5160والمساعدات الغذائية والصحية ل 216,111و 201,111شخصا على التوالي لشهر اكتوبر.
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ال يزال مكتب األمم المتحدة لتنسيق
الشؤون اإلنسانية بتنسيق عمليات
المساعدة اإلنسانية إلى سوريا عبر
معابر حدودية معينة حسب قرار مجلس
األمن 5612
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صندوق التمويل اإلنساني
إن عملية التخصيص األولى لصندوق التمويل االجتماعي جارية على قدم وساق .وسيتم االنتهاء من عقود المشاريع
ال 50المعتمدة بحلول منتصف ديسمبر.
عقد اجتماع المجلس االستشاري الثاني في  0ديسمبر  5160في غازي عنتاب بمشاركة ممثلين عن الجهات المانحة
ووكاالت األمم المتحدة ،والمنظمات الغير حكومية الدولية والمنظمات الغير حكومية السورية .ناقش المجلس
االستشاري عملية التخصيص األولى والدروس المستفادة والدعوة القادمة لتقديم مقترحات .تم التوصل إلى اتفاق
إلطالق الدعوة الثانية لتقديم المقترحات ب 62مليون دوالر أمريكي بحلول منتصف يناير عام  .5162في هذه
المرحلة ،تم تحديد القطاعات ذات األولوية وهي الغذاء وسبل المعيشة ،والمياه والصرف الصحي والحماية والصحة
وذلك بناء على النتائج التي توصل إليها المجلس.
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