
 الرئيسية نقاطال
  أوصمت، /يناير كانون الثاني 11و 11في 

المجنة الدولية ألمم المتحدة / تابعتان ل تانقافم
/ الهالل األحمر العربي لمصميب األحمر 

بالتزامن إلى  السوري مساعدات إنسانية
 140444 نحوالمناطق المحاصرة التي يقطنها 

 040444وحوالي  مضايا/بقينشخص في 
 .اكفريالفوعة/شخص في 

  ألمم المتحدة / الهالل التابعة لفرق الأكدت
األحمر العربي السوري / المجنة الدولية 

وجود ين البعثت اتينخالل هلمصميب األحمر 
 .متعمقة بهوفيات حدوث حاالت سوء تغذية حاد في مضايا و 

  مضايا/بقين إلى /يناير كانون الثاني 11 األولى في قافمةالل ومنذ دخ ا  أشخاص جوع 5 وتمأشارت تقارير إلى. 
  لم تصدر بعد في األيام األخيرة،  صاشخأ 14أجمي في حين و رعاية متخصصة عاجمة خارج مضايا. عدة حاالت تتطمب

 خرين.اآلالموافقة عمى إجالء 
  في  ميمكن عالجهمن عالج ل بالدخولمعيادات المتنقمة والفرق الطبية لح اسمالو  ،حالة 144كثر من أل تقييم إجراء تم

 الداخل.
 

 الوضع نعامة ع لمحة
سبتمبر أيمول/. ومنذ 5102يوليو تموز/شير منذ  بقينمنطقة مضايا و  معيا ةتحالفمقوات الالتحاصر الحكومة السورية و 

لمدنيين احرية حركة و  ،عمى وصول المساعدات اإلنسانية، وحركة التجارة ةصارمة متزايد ىذه القوات قيوداً فرضت ، 5102
. وعمى الرغم من 5105عدد من المجموعات المسمحة غير الحكومية منذ أواخر عام سيطرة ل الذي يخضعالجيب، ىذا داخل 

مضايا إلى تدىور حاد في إلى وصول الت القيود المفروضة عمى أدقد ف، 5102 يناير /كانون الثانيمحمية منذ  يةوجود اتفاق
 الزبداني بمدتيمن  اً نازح 000,11 حوالي ميبين ، منبقينشخص محاصرين في مضايا و  250111المعيشية لنحو  حوالاأل
 ا.موالقرى المحيطة بيالمجاورتين بمودان و 
 
/ اليالل األحمر العربي السوري  األمم المتحدة / المجنة الدولية لمصميب األحمر من فريقسّمم ، أكتوبر /تشرين األول 01 في

أما الفريق أي دليل عمى سوء تغذية أو مجاعة.  لم يمحظعندىا و مضايا.  إلىة ية والصحيو شحنة من المواد الغذائية والتغذ
الحظت فرق األمم المتحدة / اليالل األحمر العربي السوري / المجنة الدولية فقد ، يناير /كانون الثانيخالل القافمة األولى في 

ح بيا موالتي س  وصول إلى البمدة بالفرصة مرة سنحت الأخر في الوضع اإلنساني في مضايا منذ  اً كبير  اً تدىور لمصميب األحمر 
 .البمدةحاد في المواد الغذائية األساسية في  بنقصذلك رتبط وا 5102 أكتوبر تشرين األول/ 01في 

                          ,10  كانون الثاني /يناير  00 مضايا/بقين - 0رقم عاجل التحديث ال



 
 الوضع اإلنساني
الغذائية األساسية  موادالعدد من  ، كانىالقافمة اإلنسانية األولوصول أنو في األسابيع التي سبقت المحمي أفاد أفراد المجتمع 

 :بعضيا يمي مافوفقًا لمتقارير، فييا بسبب تضخم األسعار، تكمفت إما غير متوفرة أو ال يمكن تحمل
 دقيق القمح: غير متوفر

 دوالرًا( 512ليرة سورية ) 110111من السكر: كيموغرام  0
 (دوالراً  205) ليرة سورية 110111كيموغرام من القمح:  0
 (دوالراً  025ليرة سورية ) 020111البرغل: من كيموغرام  0
 (اً دوالر  ,52ليرة سورية ) 0110111من الفول: كيموغرام  0
 (دوالراً  025ليرة سورية ) 020111كيموغرام من الحمص:  0
 دوالرًا( 512ليرة سورية ) 110111كيموغرام من األرز:  0

 (دوالراً  515ليرة سورية ) 0010111غرام من حميب األطفال:  211
 (دوالراً  02ليرة سورية ) 0111,البسكويت )لكل قطعة(: 

 
ألشخاص يعانون من سوء التغذية  حاالتٌ  ش خصت، و يناير /كانون الثاني 00 في لوحظت حاالت حرجة من سوء التغذية

احتياجات شديدة في األيام ل المواد الطبية والعيادات المتنقمة، بعد تحديد و المعتدل أو الشديد. وعمى الرغم من دخ المؤكد
جريت حتى اآلن تشير إلى أن عشرات التقييمات التي أ  فإن من الناس داخل مضايا،  العديدعالج بسمح ي مما ،األخيرة

تقييمات وقد تكشف البقاء عمى قيد الحياة.  ما ق در ليمإذا  ،إلى رعاية متخصصة فورية خارج مضايا وناجتحي شخاصاأل
خمسة أن قيل المقدمة،  اتعمى الرغم من المساعدو ، يناير /كانون الثاني 00منذ ف. المماثمة من الحاالت جديدة عن مزيد

 سوء التغذية الحاد في مضايا. جراء لقوا حتفيمأشخاص 

مع  توالتقواليالل األحمر العربي السوري العيادات لمصميب األحمر المجنة الدولية و ألمم المتحدة ل ت الفرق المشتركة التابعةزار 
كانت نقص عام في اإلمدادات الطبية. و عن العديد من األطباء  بمغ. وأمضايا/بقينفي  تبقيالتي عدد قميمة ال الفرق الطبية

. وأكد عدد من بمدةة و/أو غير كافية لتمبية االحتياجات األساسية في المالئموغير المتوفرة منتيية الصالحية العديد من المواد 
وتخطط منظمة مقاحات. الالرغم من وجود عمى  ،أشير ات منذتطعيمحصموا عمى األطفال في المنطقة لم ي قادة المجتمع أن

حممة تطعيم في األيام المقبمة، وكذلك رفع قدرات تنفيذ منظمة الصحة العالمية واليالل األحمر العربي السوري و اليونيسف 
من مضايا( باإلضافة إلى مستشفيات اإلحالة في  كيمومترات 2بعد  الجرجانية عمى)مستشفى  الزبدانيوجاىزية المستشفيات في 

 أي حاالت حرجة. بالتقسدمشق ال

 ،رواتبيملقبض دة بمالخروج من الال يستطيعون المعممين الحكوميين وتفيد التقارير بأن . مضايا/بقينفي حاليًا المدارس ال تعمل 
كراسي ال، وأن الالزمة لذلكالطاقة يفتقرون إلى ألنيم  لدراسة أو المعبال يتمكنون من اأنيم العديد من األطفال ذكر بينما 

 المنازل.تدفئة مت كحطب لاستخدقد تم مكاتب الو 

موجودة  ىممن أسر  اً عمى الرغم من أن عددو . ذوييمن عل العديد من األطفال في مضايا افصانإلى  ةرداو ال التقاريركما أشارت 
عدد  وظيرت عمىسر. األ  شمل لّم منع تما  القتال والقيود الصارمة عمى حركة األطفال كثيراً فإن ، مفي المناطق المحيطة بي



النوم اضطرابات الضطرابات السموكية و اانتشار  إلىالمحمي بعض أفراد المجتمع  وأشار. النفسية من األطفال أعراض الصدمة
 .باضطراد بين األطفال

ف إلى المخاوف بشأن تجنيد األطفال. مما يضيالسالح في مضايا،  ونحمميبكثير  اً ماع 01 عن تقل أعمارىميافعون وشوىد 
كما تمقى ، مضايا/بقينعند االقتراب من نقاط التفتيش العسكرية خارج  اً النساء لمتحرش روتينيتعرض ن عالمجتمع المحمي  وأبمغ

 .جتماعينوع االالى ي دخل مضايا عدة تقارير غير مؤكدة عن العنف القائم عمذالفريق المشترك ال

مكتب  نظرًا النقطاع العمل فيإزاء عدم قدرتيم عمى تسجيل المواليد والوفيات والزواج بالقمق أيضًا األفراد في مضايا  كما يشعر
األشخاص الذين يحتاجون وسوف يواجو الجنسية.  فقدان، إلى أخرى أمور من بين، ىذا . وقد يؤديالبمدةمدني في السجل ال

 لوصول إلى مناطق آمنة.عند امشاكل إضافية إصدار بدل ضائع اليوية أو بطاقات أو تجديد الوثائق المدنية و إصدار إلى 

رسمية. وأفاد أفراد الطرق غير ال عبر مضايا/بقينلخروج من امنع محاوالت تألغام أرضية وجود ن عشيادات فريق سمع ال
ر قد كثير منيا ي قال أن الو  دتينبمالبتحيط  أن األلغام األرضيةالمحمي المجتمع  . ومع ذلك، 5102 سبتمبر /أيمولع منذ أواخر ز 

قد ضواحي. و العن غذاء في لمبحث لمغادرة ا تيممحاول عندحياتيم لمخطر لعديد من المدنيين يعرض ا ،في كثير من األحيانو 
 بسبب انفجارات األلغام األرضية.أطرافيم بتر  منالمحمي عدد من أفراد المجتمع  عانى

ما  القوات الحكوميةقد أجبرت ا. و موالمناطق المحيطة بي مضايا/بقينالقسري في عن استمرار النزوح أ بمغ وباإلضافة إلى ذلك، 
 إلى 5102 أكتوبر /ن تشرين األولالواقعة بيالفترة خالل  مضايا/بقينإلى  الزبدانيمن عمى االنتقال أسرة  022يقرب من 

بمودان عمى مغادرة بمدة ة أسر  51 أ جبرت، يناير /كانون الثاني 2 حتىو ، األونة األخيرة في. و ,510 يناير /كانون الثاني
 .مضايا/بقينإلى  ةقريبال

 أكتوبر /تشرين األولمنذ  مضايا/بقينمن فرد  011نحو الحميفة بخروج الحكومة والقوات  سماح أشارت التقارير الواردة إلىو 
، حين اجتمع مئات المدنيين عند مدخل البمدة شخصاً  21ما يقرب من غادر ,510 يناير /كانون الثاني 00في يوم و . 5102
 مضايا.

 االستجابة اإلنسانية
. مضايا/بقينإلى القوافل اإلنسانية المشتركة بين الوكاالت  رسالإل 5102قدمت األمم المتحدة سبعة طمبات رسمية طوال عام 

قافمة أوصمت ، ة"ربعاتفاقية البمدات األ"بوجب ف. النيائية لممضي قدماً  ةموافقال عمىواحد فقط من ىذه الطمبات وحصل طمب 
تشرين  01 في/ اليالل األحمر العربي السوري  المجنة الدولية لمصميب األحمرألمم المتحدة / تابعة ل إنسانية مشتركة

 510111 إلى متعمقة بالمياه والنظافةمواد متغذية ومواد غير غذائية و ئية ومواد لة وغذايصح داداتٍ إم 5102 األول/أكتوبر
 .مضايا/بقينفي  شخصٍ 

. مضايا/بقينفي شخص  210111إنسانية منقذة لمحياة إلى ات مساعد إيصالالموافقة عمى  وصمتبعد عدة طمبات الحقة، و 
واليالل األحمر العربي لمصميب األحمر المجنة الدولية و لألمم المتحدة تابع فريق مشترك سّمم ، كانون الثاني/يناير 00 وفي

كفي لتغطية االحتياجات الغذائية األساسية ألسرة مكونة من تطرد غذائي ) 00111 تحمل مضايا/بقينإلى  ةشاحن 20السوري 
مدادات و صند 50111 وحواليبطانية،  510111و(، لمدة شيرأفراد  خمسة  قامجراحية. كما  لوازمبما في ذلك ، طبيةق أدوية وا 

حميب مجفف. وشارك عدد من عمبة  0111,عبوة من حميب األطفال و 050111بتسميم اليالل األحمر العربي السوري 



األمم مسكان ومفوضية األمم المتحدة لالمنظمة الدولية لميجرة وصندوق وىي  الجيود اإلنسانيةىذه وكاالت األمم المتحدة في 
 وبرنامج األغذية العالمي ومنظمة الصحة العالمية.واليونيسف المتحدة السامية لشؤون الالجئين 

من دقيق  اً إضافي اً كيس 00111شاحنة  22مشتركة بين الوكاالت تتألف من ثانية قافمة أوصمت ، كانون الثاني/يناير 02 في
مدادات(، و كانون الثاني/يناير 00تكممة الطرود الغذائية الموزعة في لالقمح ) الصدمة والقبالة(، مجموعات لوازم صحية ) ا 
ب ائالحقلوازم صابون، ومجموعات و مسحوق غسيل، و بطانية،  510111ومواد غير غذائية )متعمقة بالمياه والنظافة ولوازم 

 .مضايا/بقينفرد في  210111المدرسية( إلى 

منظمة اليونيسف و و  لمصميب األحمر لمجنة الدوليةالتابعين خبراء التغذية أجرى ، مضايا/بقينالثانية إلى  اإلرساليةوخالل 
(. MUACمنتصف العضد )قياس محيط ة التغذية، وذلك باستخدام طريقة أزملتحديد حجم  اً عشوائي اً فحص الصحة العالمية

فحوصات عن وجود حاالت . وكشفت ىذه الاً شخص 211ما يقرب من ًا لتقييماليالل األحمر العربي السوري أجرى ، وبالتوازي
يحتاجون إلى عالج طبي عاجل خارج  ممناألشخاص من الشديد، بما في ذلك عدد  وأالحاد  سوء التغذية، سواءً كثيرة من 

 01األمم المتحدة واليالل األحمر العربي السوري إحالة  سيمت، كانون الثاني/يناير 00منذ و حياتيم. إنقاذ ر ما ق دّ إذا ، مضايا
يحتاجون إلى ممن  عدد آخرال يزال األمم المتحدة،  تي تبذلياالالمستمرة ود عمى الرغم من الجيو خارج مضايا. إلى حاالت 

ودون قيد أو شرط إلى مكان  نقميم فوراً عمى موافقة الداخل مضايا. وقد طمبت األمم المتحدة  ينعالقالبمدة رعاية عاجمة خارج 
 .مستدامعمى نحو  إلى المنطقة الطبي واإلنسانيفي المجالين لشركاء اصول و التأمين آمن لتمقي العالج و 

رسال عيادة عمى إ ةسوريالحكومة العمى موافقة ت منظمة الصحة العالمية ، حصمىالبعثة األول انتياءفور دم ق  طمب  ناًء عمىوب
كانون  02األدوية والموازم المطموبة. في باإلضافة إلى فريق طبي بمجيزة و ميالل األحمر العربي السوري تابعة لمتنقمة 

الطبي  عاممين في المجالالغيرىما من اثنين من األطباء و  تضم، أرسل اليالل األحمر العربي السوري عيادة متنقمة الثاني/يناير
ة الثانية لبدء إنشاء مركز بعثاليونيسف ومنظمة الصحة العالمية ال غمتستواشخص.  511ما يقرب من  فحصلمواصمة 
 عالج سوء التغذية. لمن أجالخدمات العالجية لممرضى الخارجيين تقديم و  الحاالتالستقبال 

استجابة في األيام المقبمة  مضايا/بقينإلى قوافل إنسانية مشتركة إضافية إرسال من المقرر فموافقة الحالية، البموجب و 
 عمى األرض.قيمت تي الحتياجات الل
 

 لمزيد من المعمومات، ُيرجى االتصال ب:

 @un.orgtrives، أوتشا سوريا رئيس مكتب ،يفزاسباستيان تر 

  www.unocha.org/syria  www.reliefweb.int :ينالتالي ينالموقع لمزيد من المعمومات، يرجى زيارة
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