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قيود الوصول اإلنساني

تم إغالق معبر باب الهوى
منذ  62كانون الثاني 6102

ال تزال اتجاهات الوصول عموما دون تغيير خالل الفترة المشمولة بالتقرير ولكن لمناطق محددة أبرزت
في الخارطة أدناه 2اإلمدادات اإلنسانية والموظفين ما زالوا قادرين عموما للوصول إلى المناطق المستهدفة و
المستفيدين في المحافظات الشمالية الغربية ،مع التأخير في بعض األحيان بسبب القتال 2الخريطة أدناه تشير
إلى أن المناطق الواسعة المسيطر عليها من قبل جميع أطراف النزاع ال تزال تقريبا نفسها خالل الفترة
المشمولة بالتقرير 2الطرق الرئيسية التي تسيطر عليها الحكومة السورية ال تزال سالكة إلى حد كبير 2في
حين طرق العبور إلى المناطق التي تسيطر عليها المعارضة ال تزال إشكالية.

وذلك بسبب وقوع حادث
أمني.



استعادت قوات وحدات
حماية الشعب الكردية مدينة
عين العرب وعدد قليل من
القرى المحيطة



بها.

تم ايصال شحنات عبر
الحدود لألمم المتحدة تحت
قرار مجلس األمن
 6010/6022إلى
 08811من األفراد
المستفيدين في محافظات
حلب وإدلب



وحماه.

عبرت  2شاحنات تحمل
إمدادات إنسانية لألمم

.

السياق اإلنساني
اشتباكات بين جبهة النصرة والفصائل التابعة للجيش السوري الحر في ريف حلب الغربي:
اندلعت اشتباكات بين جبهة النصرة وحركة فصيل حزم التابعة للجيش السوري الحر في ريف حلب الغربي
في  61كانون الثاني  ،6102مما أدى إلى انتشار حواجز التفتيش وقيود انفرضت على وصول المساعدات
اإلنسانية إلى غرب ريف حلب2أما بالنسبة لجبهة الشامية ,وهو فصيل معارضة آخر وبحسب ما ورد فقد
توسط بين الفصائل وعرض تولي مسؤولية حواجز التفتيش وأن يكون بمثابة قوة حيادية للسالم 2ومع ذلك،

المتحدة معبر نصيبين /
القامشلي إلى محافظة
الحسكة بموجب قرار مجلس
األمن

.6011

األرقام
عدد األشخاص
المحتاجين

 0626مليون

عدد النازحين

 022مليون

عدد المخيمات في
شمال سوريا

040

عدد النازحين في
المخيمات

175,517
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ال تزال االشتباكات وتحركات القوات قد تؤثر على الخطوط األمامية مع قوات الحكومة السورية في حلب،
وبالتالي السماح لقوات الحكومة السورية للمضي قدما في تطويق مدينة حلب وبذلك تهدد وصول المساعدات
اإلنسانية إلى مدينة حلب الشرقية.
إطالق النار في معبر باب الهوى يؤدي إلى إغالقه:
أطلق مواطن سوري النار على السلطات التركية على حدود باب الهوى بعد مشادة كالمية مع قوات األمن
التركية ،مما أدى إلى قيام السلطات التركية بإغالق الحدود لوصول المساعدات اإلنسانية أو التجارة منذ
األثنين  62كانون الثاني 2وتجدر اإلشارة إلى أن إغالق باب الهوى ال عالقة له بالقتال المذكور بين حزم و
جبهة النصرة في ريف حلب الغربي ،كما ذكر البعض.
مناوشات بين وحدات حماية الشعب الكردية وقوات الحكومة السورية في الحسكة:
وقعت مصادمات بين قوات الحكومة السورية و وحدات حماية الشعب الكردية في مدينة الحسكة ،مما دفع
القوات الحكومية إلى اطالق نيران المدفعية على مواقع وحدات حماية الشعب الكردية 2قد خف القتال نتيجة
ذلك الهجوم ولكن هذا التصعيد سبب مخاوف بأن القتال المستمر قد يكون له آثار خطيرة على وصول
المساعدات اإلنسانية في شمال الحسكة ،وهي المنطقة التي كانت تعرف بأنها هادئة نسبيا حتى اآلن.
قوات وحدات حماية الشعب الكردية تستعيد مدينة عين العرب وبعض القرى المحيطة بها:
طردت قوات وحدات حماية الشعب الكردية بنجاح الدولة اإلسالمية في العراق والشام من مدينة عين
العرب  ،باإلضافة إلى استعادة السيطرة على بضع تالل دفاعية استراتيجية والعديد من القرى القريبة من
المدينة 2لقد أبلغت مصادرمن حزب االتحاد الديمقراطي الكردي بأن هناك اآلن ما بين 01،111-2،111
من المدنيين داخل المدينة ،بعد أن بدأ بعض الالجئين في تركيا إلى العودة ،على الرغم من أن هذا الرقم لم
يتم التأكد من صحته 2وقد أبلغت مصادر محلية أن المدنيين داخل المدينة في حاجة إلى مساعدة طارئة،
وذلك بسبب أن معظم المدينة قد دمر ،مع كل البنية التحتية الصحية والمياه والكهرباء 2الخريطة أدناه تبين
تقدم حزب االتحاد الديمقراطي الكردي على الدولة اإلسالمية في العراق والشام في مدينة عين العرب
اعتبارا من  61كانون الثاني .6102

دولة اإلسالم في العراق والشام تغلق مكاتب الهالل األحمر العربي السوري في الرقة ولكن الجهات الفاعلة
عبر الحدود ما زالت وظيفية:
تم إغالق مكاتب الهالل األحمر العربي السوري في محافظة الرقة من قبل الدولة اإلسالمية في العراق
والشام ،باإلضافة إلى العديد من الجمعيات الخيرية المحلية الصغيرة ،واحدة منها كانت مسجلة رسميا مع
الحكومة السورية2وقد خصصت الدولة اإلسالمية في العراق والشام المستودعات ومعداتها 2وتفيد مصادر
محلية أن أعضاء الدولة اإلسالمية في العراق والشام المحليين حاولوا التدخل في الدفاع عن الهالل األحمر
العربي السوري والجمعيات الخيرية المحلية إال أن فروع األمن على مستوى أعلى من الدولة اإلسالمية
وأصرت على إغالقها نتيجة للصالت المزعومة للحكومة السورية 2تستمر عدة منظمات غير حكومية دولية
بالعمل عبر الحدود في محافظة الرقة 2لم يكن هناك أي مؤشر على أن الدولة اإلسالمية في العراق والشام
تنوي عرقلة عملهم ،على الرغم من أن البعض ذكر بأن الدولة اإلسالمية في العراق والشام طلبت بعض
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المعلومات األساسية االضافية من موظفي المنظمات الغير حكومية الدولية في نفس الوقت الذي تم فيه
اغالق الهالل األحمر العربي السوري.
تتقدم جبهة النصرة في قاعدة جوية عسكرية حكومية في إدلب:
سيطرت جبهة النصرة على بلدة حمديات الشهد في إدلب ،في مسافة ليست بعيدة عن القاعدة الجوية
المحاصرة للحكومة السورية أبو ضهور 2إذا استولت جبهة النصرة على القاعدة الجوية نفسها ،فمن المرجح
أن تحصل المزيد من الهجمات على ما تبقى من القواعد العسكرية للحكومة السورية في إدلب ،والتي تحمي
مدينة إدلب 2إذا ,هجوم جبهة النصرة على مدينة إدلب يشكل احتماال قائما ،والتي يمكن أن تسبب نزوح
مئات اآلالف من المدنيين من داخل المدينة .

تحديث االستجابة
في  00كانون األول عام  ،6104قرر مجلس األمن من خالل االعتماد باإلجماع على القرار رقم 6010
(مجلس األمن الدولي سابقا  )6022بإمكانية استمرار وكاالت األمم المتحدة والشركاء في المجال اإلنساني ،
مع إخطار للسلطات السورية ،الستخدام المعابر الحدودية في باب السالم ،باب الهوى ،اليعربية و الرمثا2
خالل األسبوعين الماضيين ،تم عبورشحنات من اإلمدادات اإلنسانية تتكون من مواد غذائية ،ومواد غير
غذائية ومواد متعلقة بالمياه والصرف الصحي تابعة لبرنامج األغذية العالمي والمفوضية والمنظمة الدولية
للهجرة خالل معبر باب الهوى2تم تخصيص هذه المعونة لمساعدة  08811مستفيد في محافظات حلب
وإدلب وحماه 2تم إغالق معبر باب الهوى بعد ظهر األثنين  62كانون الثاني ألسباب أمنية 2كما بقيت الحدود
مغلقة اعتبارا من  11كانون الثاني تمت زيارتها مما سبب عرقلة مساعدات االمم المتحدة مخصصة
ل 21،111مستفيد في محافظات حلب وإدلب لتكون وضعت على االنتظار.
توضح الخريطة أدناه المساعدة المتراكمة المقدمة من خالل المساعدة عبر الحدود لألمم المتحدة من تركيا
منذ اعتماد قرار مجلس األمن  6022مما يرفع عدد إجمالي المستفيدين إلى :0001108

خالل فترة األسبوعين الماضيين ،قام برنامج األغذية العالمي بشحن ست شاحنات من المساعدات الغذائية
من خالل معبر نصيبين  /القامشلي بموجب قرار مجلس األمن  6011لتوزيعها في محافظة الحسكة.
باإلضافة إلى شحنات األمم المتحدة قام الهالل األحمر التركي بتسهيل عبور الشحنات اإلنسانية من قبل
المنظمات غير الحكومية وغيرها من الجهات الفاعلة من خالل نقطة الصفر المعينة على طول الحدود
التركية 2وخالل فترة ما بين  61- 02كانون الثاني  ،6102سهل الهالل األحمر التركي عبور  110شاحنة
خالل  01أيام باستخدام المعابر الحدودية الستة 2وقد تم االنتهاء من توثيق األنشطة اإلنسانية عبر الحدود
لشهر كانون األول عام  6104في خرائط  2W1وتوفر الخرائط نظرة عامة على عدد من الشركاء الذين
يتم اإلبالغ عن أنشطتهم والمساعدة المقدمة في القطاع المختص 2في كانون األول عام  ،6104قدم الشركاء
في المجال اإلنساني من تركيا المساعدات الغذائية إلى أكثر من  0،111،111مستفيد  ،و الدعم الصحي ل
 221،111مستفيد تقريبا  ،و مجموعات مواد غير غذائية ألكثر من  261،111شخص ،و الحماية ل
 61،111شخص 2وقد قام الشركاء في المجال اإلنساني بمساعدة أكثر من  211،111شخص في قطاع
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المساعدة المتراكمة المقدمة
من خالل المساعدة عبر
الحدود لألمم المتحدة من
تركيا منذ اعتماد برنامج
األمم المتحدة SCR
2165
وصل إلى 0001108
نسمة.
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التعليم والخدمات وأكثر من  1،111،111شخص في قطاع المياه والصرف الصحي بما في ذلك إمدادات
المياه والنظافة وعدة توزيعات مستمرة طوال عام 26104
يمكن االطالع على خرائط  W 1من خالل الرابط التالي:
http://www.humanitarianresponse.info/operations/stima/infographic/turkey-syrianear-border-humanitarian-reach-and-activities-november

االستجابة لعواصف الشتاء
نظم قطاع إدارة وتنسيق المخيمات اجتماع يركز على االستجابة لفصل الشتاء في  66كانون الثاني 6102
في غازي عنتاب ،وذلك خالل فترة الطقس الشتوي العاصف 2وركزت المناقشات على التأهب واالستجابة
والفجوات القائمة 2وكان الشركاء في المجال اإلنساني قد حددوا بأن تسخين الوقود والخيام والمواقد
كاحتياجات عاجلة في  60من أصل  64مجموعات مخيمات رئيسية 2وقد تم توفير الموارد من قبل الجهات
المانحة بالتشاور مع أعضاء قطاع إدارة وتنسيق المخيمات 2باإلضافة إلى ذلك ,قدم أربعة شركاء وقود
التدفئة والكيروسين لتغطية معظم الحاجة وقد تم تخزين وقود إضافي للتوزيع في حال ازدادت االحتياجات2
ال تزال مخيمات النازحين في الالذقية وقطمة في حاجة إلى الخيام اعتبارا من  66كانون الثاني 26102
وعلى الرغم من جهود الشركاء في االستجابة  ،إن الوصول إلى المستوطنات في إدلب وقطمة تبقى إشكالية.
كما يشارك قطاع إدارة وتنسيق المخيمات نتائج استبياناته لفصل الشتاء مبينا أن المنظمات الغير حكومية
الدولية قادرة على االستجابة لالحتياجات ولكن ستواجه تحديات في قدرة التسليم المحلي 2ذكرت المنظمات
الغير حكومية السورية بأنها ستكون قادرة على تقديم المساعدة ولكن تفتقر إلى الموارد الكافية للقيام بذلك2
أظهربرنامج تتبع قطاع إدارة وتنسيق المخيمات أيضا انخفاض طفيف في أعداد النازحين مبينا عدم توافد
نازحين جدد في المخيمات المسجلة للنازحين داخليا 2إجمالي عدد النازحين داخليا في المخيمات يبلغ حاليا
 004264شخص 2يتماشى هذا االتجاه مع ظروف الشتاء القاسية التي يكون لها تأثير سلبي على تفاقم
األوضاع المعيشية في مخيمات النازحين داخليا.

ما تزال مخيمات النازحين
في الالذقية وقطمة في
حاجة إلى الخيام اعتبارا من
 66كانون الثاني .6102
وعلى الرغم من جهود
الشركاء في االستجابة  ،إن
الوصول إلى المستوطنات
في إدلب وقطمة تبقى
إشكالية.

انتشار أمراض الجرب والقمل في سوريا
أصدرت وحدة تنسيق الدعم ) (ACUتقريرا عن الجرب وتفشي القمل بين السكان المتضررين من الحرب
في سوريا 2وفقا لل ،ACUوقد تم تسجيل  0،211حالة جرب و 01،111حالة قمل في سوريا منذ عام
 26106وقد وجد الباحثين الميدانيين في المدارس في مناطق السكري ،وتل الزرازير ،وبستان القصر و
الكالسة التالي:




 %21-11من الطلبة لديهم الجرب في حين أن أكثر من  ٪62من الطلبة لديهم القمل،
ونتيجة لذلك ،فإن معظم اآلباء قد توقفوا عن إرسال أطفالهم إلى المدارس ،والتي أثرت
سلبا على قطاع التعليم.
هناك حاجة إلى  01،111زجاجة محلول لعالج الجرب و  61،111زجاجة شامبو لعالج
القمل.

ذكر الشركاء في المجال اإلنساني أن  21في المئة من السكان في مدينة حلب قد تأثروا بانتشار الجرب وأن
 11،111شخص تم تزويدهم بالبرميثرين كحل لعالج الجرب 2ينتشرالمرض في البيئة بسبب ندرة المياه
ونقص الكهرباء الذي يقلص فرص الحصول على الماء الساخن 2وبالتالي يحتاج العالج إلى أن االستكمال
مع تعزيز حمالت التوعية بالنظافة الشخصية وتوزيع مواد النظافة مثل الصابون.
أعضاء قطاع المياه والصرف الصحي يضعون خطة سريعة إلجراء تقييم ابتداء من  6شباط 26102
والخطط السابقة إلرسال فرق تقييم إلى سوريا تم تأجيلها ألسباب أمنية.

تحديث لصندوق التمويل اإلنساني
تقوم وحدة التمويل اإلنسانية لمكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية ) (HFUبإجراء سلسلة من
الدوراتالتدريبية لنظام إدارة المنح ) (GMSفي غازي عنتاب وأنطاكيا للتعرف على شركاء مؤهلين لديهم
خبرة في إدارة المشاريع على االنترنت 2كما أصدر مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية القائمة
المرجعية لتقييم القدرات والمبادئ التوجيهية للمنظمات غير الحكومية الذين يرغبون في أن يصبحوا شركاء
مؤهلين من لصندوق التمويل اإلنساني 2الشركاء مدعويين إلى الجولة المقبلة لبدء فحص األهلية كجزء من
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تم إصدار القائمة المرجعية
لتقييم القدرات والمبادئ
التوجيهية للمنظمات غير
الحكومية الذين يرغبون في
أن يصبحوا شركاء مؤهلين
الصندوق التمويل اإلنساني
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إعداد المخطط لتخصيص األموال في منتصف شباط عام  26102والوثائق ذات الصلة يمكن الوصول إليها
على الرابط التالي:
http://www.humanitarianresponse.info/operations/stima/hpf.

لمزيد من المعلومات الرجاء االتصال ب:
باربارا شينستون ,رئيسة مكتب األوتشا في تركيا , shenstone@un.org,رقم الهاتف(+90) 342 321 0426/27 :
علي غوكبينار ,مستشار تقارير  , gokpinar@un.org,رقم الهاتف(+90) 342 321 0426/27 :
:
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