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  ودولية وطنية جهات مع ةبالشراك المبادئ على ةوالقائم ةعلاالف ةاإلنسانينشاطات ال وتنسيق على حشد )أوتشا( اإلنسانية الشؤون لتنسيق المتحدةمم األ مكتب يعمل

 ينقذ األرواح قينستال
 

 السورية األزمة
 (2016 سبتمبر/أيلول 19 إصدار) 13 رقم شهري نصف أوضاع تقرير

 
 أغسطس/آب 29 من الفترة التقرير ويغطي. واألردن وتركيا سوريا من كل في السورية ألزمةلالمتحدة لتنسيق الشؤون االنسانية ) أوتشا(  مممكاتب األ قبل من التقرير هذا ادعدإ تم

 .قريبا  ت أكتوبر/تشرين األول 6في  المقبل التقرير وسيصدر. 2016 سبتمبر/أيلول 19إلى 
 

 األحداث أهم
 وط النزاععبر خط أورم الكبرىكانت متجهة إلى  مشتركة بين الوكاالتلهجوم على قافلة ا 
  األعمال العدائية وقف اتفاق الحكومة تعلن انهاء(COH)  لمدة أسبوعالذي استمر 
 غرب مدينة حلبإلى  تحسن وصول المساعدات اإلنسانية 
  مساعدةللة حاجبمدني  162,000إلى قافلتين عبر الحدود وصول 
  الوعرحي عمليات اإلجالء من إرجاء 
  الضغط النفسيب إلصابةلثالث مرات السوريون أكثر عرضة المسنون 

 
 لوضعا عن ةعام لمحة

، شمال غرب مدينة حلب. أورم الكبرى( في SARCالهالل األحمر العربي )و المتحدة  ممألا هوجمت قافلة مشتركة بين، سبتمبر/أيلول 19 في
لالتحاد الدولي  الهالل األحمر العربي السوري، وفقا  في حد المتطوعين أ من بينهملقوا مصرعهم،  شخصا   20إلى أن  وتشير التقارير األولية

عيادة يقال أن أضرارا  لحقت بو للقصف لهالل األحمر العربي السوري بع لاتمستودع  كما تعرضلجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر. 
المتحدة للشؤون اإلنسانية ومنسق اإلغاثة في حاالت  ممأدان وكيل األمين العام لألوقد . أيضا  لهالل األحمر العربي السوري بعة لاتصحية 

الوصول يسر تأن  جميع األطراف يجبأن على  دشدفي هذا الحادث. كما  إجراء تحقيق فوريإلى  االهجمات ودع تلك ،الطوارئ، ستيفن أوبراين
 وطخط خالل الطرق عبرالمناطق المحاصرة والتي يصعب الوصول إليها في جميع أنحاء البالد من  كافةاألسر في إلى  مستمرالمنتظم و ال

انتهاك صارخ للقانون بأنه الحادث  هذا وريرا( بيتر مICRCرئيس اللجنة الدولية للصليب األحمر ) ووصف. على حد سواء لحدوداعبر النزاع و 
 للبقاء على قيد الحياة. ةالضروري ماليين الناس من المساعداتحرم يو  اإلنساني الدولي

 
أفادت . وفي أعقاب ذلك، سبتمبر/أيلول 12المعمول به منذ  اتفاق وقف األعمال العدائيةإنهاء  (GoSالحكومة السورية )أعلنت في نفس اليوم، و 

 25مقتل  مما أسفر عنالسكري والمعادى، و  جياطر والق والميسرالمرجة و فردوس والالصالحين أحياء ت استهدفغارات جوية التقارير الواردة أن 
صابة و  شخصا   مدني محاصرين في شرق مدينة حلب من دون  275,000 ما يقرب منزال يال و عدة أشخاص آخرين في شرق مدينة حلب. ا 
 مأوى مناسب أو رعاية طبية. وأماء  وأطعام 

 
لمنطقة. إلى اخبز  ربطة 4,000 إيصال، وتم الشؤون الفنيةعبر معبر حركة المدنيين استؤنفت ، سبتمبر/أيلول 4 في، الوعربحي وفيما يتعلق 

 مشتركا   واالئتالف الوطني بيانا   ( في سورياNSAGs) ةلدوللتابعة لالمسلحة غير امن أكبر الجماعات  32أصدرت ، سبتمبر/أيلول 18 فيو 
تفاق وقف الانتهاك هذا سيكون بمثابة أن  ين، قائلالوعرفي حي اللجان المحلية و  الحكومة السورية الذي توصلت إليه الوعر الءخإرفض اتفاق ي

 مليون 13.5
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أيلول، مع وجود خطط إلجالء سبتمبر/ 22شمالي في ريف حمص الإلى  أسرهم المقاتلين وأفرادمن  255م إجالء ورغم ذلك، ت. األعمال العدائية
 مجموعة أخرى إلى إدلب في األيام المقبلة.

 
أيلول، سبتمبر/ 6في و  .تموز/يوليو 7 فيشرق مدينة حلب منذ اندالع االشتباكات إلى  الوصول منكن الشركاء في المجال اإلنساني متيلم 

ال وقوع ما تحتوي على غاز الكلور. وأسفر الهجوم عن  ت أنها كانتحي السكري، وزعم المتفجرة قد استهدفتميل ان البر أأفادت التقارير الواردة 
في  ةالمحليق اسو أحد األ الجوية أيضا   استهدفت الغارات، سبتمبر/أيلول 7 فيو اختناق، توفي اثنان منهم في األيام التالية.  ةحال 130يقل عن 

صابة  شخصا   20الحي نفسه، مما أسفر عن مقتل  طريق على  حركات مدنية وتجارية عاديةلوحظت ت، سبتمبر/أيلول 10 منذو . ينآخر  45وا 
مدينة  في معظم أحياءإمدادات الكهرباء  ؤنفت، استسبتمبر/أيلول 17من  اعتبارا  و بين دمشق وغرب مدينة حلب.  خناصر الذي يربط -موسة االر 

، في هذه األثناءمحطات ضخ المياه. وفي وصلت إلى األجزاء الشرقية للمرة األولى منذ أكثر من شهرين، و  بنسبة ضئيلة فيحلب، بما في ذلك 
 جرابلس ناحيتيإلى  ل المساعدات اإلنسانيةاصإيشرق محافظة حلب، مما يجعل  في شمال جرابلسو  بين الراعي الربط ُأعيدأيلول، سبتمبر/ 4
 .ا  ترجيحمن خالل معبر باب السالم أكثر  منبجو 
 

 الوصول تطورات

 القوافل المشتركة بين الوكاالت

 تم توصيل قافلة واحده مشتركة بين الوكاالت عبر خطوط النزاع خالل فترة هذا التقرير.

  الهالل األحمر العربي و  للصليب األحمراللجنة الدولية و المتحدة  ممألمشتركة بين اقافلة  ، قامتسبتمبر/أيلول 19في  تلبيسة:قافلة
 شخص. 84,000تكفي لنحو مساعدات متعددة القطاعات بإيصال السوري 

وقد وردت تقارير األدوية أثناء عملية التحميل. بعض القبالة و  ت مستلزماتبعض اللوازم الجراحية، وحرقدخول  الحكومة السوريةمنعت سلطات 
 قصف على مقربة من القافلة.عن وقوع 

 
 عمليات عبر الحدود من تركيا

 ممألمنظمة ا( و IOM( والمنظمة الدولية للهجرة )WFPبرنامج األغذية العالمي ) قدم، سبتمبر/أيلول 19 إلى أغسطس/آب 29ن مالفترة خالل 
التعليم  لوازمالمواد الغذائية و ب حملةشاحنة م 248 (UNHCR)السامية لشؤون الالجئين المتحدة  مماألمفوضية )اليونيسف( و للطفولة المتحدة 
دلب. وشملت  يمحافظتإلى  ينباب الهوى وباب السالم الحدوديمعبري المياه والنظافة من خالل  مستلزماتالغذائية و غير والمواد  حلب وا 

المياه والنظافة الصحية ألكثر من  تلزمااتمسو ، شخصا   112,540تعليمية ل لوازمو  شخصا   511,775ات المقدمة مساعدات غذائية لونالمع
 شخص. 8,100شخص ومواد غير غذائية ل 15,000

 
 عمليات عبر الحدود من األردن

 األغذية العالميحصص الغذائية التي يقدمها برنامج ال بإيصالشاحنة  91خمس قوافل تتألف من قامت خالل الفترة المشمولة بالتقرير، 
األمم المتحدة السامية اليونيسف ومفوضية  ومنظمةالمنظمة الدولية للهجرة  قدمت درعا والقنيطرة، في حين يشخص في محافظت 155,000ل

مدادات اإليواء و  لوازم تحملشاحنة  11 معا  لشؤون الالجئين   والمواد غير الغذائية. الصرف الصحيالمياه و ا 
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  المسنين السوريينضوء على ال تسليط

لى إ صولو الإمكانية الحصار والحرمان المنهجي من ب األكثر تأثرا   همن و واألطفال السوري مسنوناليصبح مستمرة، الفي خضم أزمة سوريا 
 إجماليمن  المئةفي  77 فإن ،لألشخاص ذوي االحتياجات الخاصةالمنظمة الدولية  بحسب تقديراتالمساعدات اإلنسانية والخدمات الطبية. و 

من الالجئين السوريين  المئةفي  3.2 نحوما يقدر بتم تسجيل قد و سنة فأكثر( لديهم احتياجات خاصة.  60) ينسنمالالجئين السوريين ال
هذا الرقم يكون أن  من المرجحف؛ ومع ذلك، المتحدة السامية لشؤون الالجئين مفوضية األمملدى  سنة فأكثر، 60أعمارهم  بلغالذين ت ين،سنمال

في و السن داخل سوريا،  لتسجيل. وال يزال هناك عدد أكبر بشكل غير متناسب من كبارالتي تعيق اتحديات التنقل  إلى نظربال أقل من الحقيقي
 في مغادرة البالد. ينأو غير راغب جسديا   ينغير قادر يكونون كثير من األحيان 

 
محاولة التنقل و  أثناءها ونواجهيالتحديات التي  ن، نظرا  يالسوري مسنينالتحديات الرئيسية التي تواجه ال منالصحة وتوزيع المواد الغذائية إن 

التحدي الرئيسي اآلخر هو عدم وجود بيانات متاحة و الضعف االقتصادية واالجتماعية.  مواطنزيادة إلى  مما أدىمواقع التوزيع، إلى  الوصول
خدمات الرعاية الصحية في البلدان المضيفة. لى ع صولحالإمكانية معلومات عن احتياجات كبار السن، وكذلك  وأمج اإلنسانية المستهدفة اللبر 

يعانون من أمراض مزمنة على دعم من المفوضية أو الخدمات الصحية الممولة الذين ن غير المسجلين و الالجئال يحصل على سبيل المثال، 
العديدين سوف يجدون أنفسهم غير قادرين على الحصول على الخدمات أن األخيرة لقوانين اإلقامة  عديالتالتتعني في لبنان، و من الحكومة. 

، كان جميع الالجئين السوريين في األردن 2014تشرين الثاني /د على الرعاية الصحية. حتى نوفمبربشكل متزاي ونعتمديسو الصحية العامة، 
غير  وناألردنيالمبالغ التي يدفعها يدفعون نفس  ، فإنهماآلنأما الرعاية الصحية المجانية من المرافق الحكومية. لى ع صولحعلى ال ينقادر 

 .المغطيين بالتأمين

 
، لألشخاص ذوي االحتياجات الخاصة، المنظمة الدولية الرابطة الدولية لمساعدة المسنين: إعدادلديهم احتياجات خاصة ويواجهون تحديات متعددة ) ونالسوري ونسنمال

2015/2016) 
 

دعم النقل أو معدات مثل  بالنظر إلى محدودية، وال سيما على التنقل كبار السنقدرة ليا  تحد شكلتركيز الخدمات الطبية في مواقع محددة يإن 
مثل مرض السكري وأمراض القلب،  ،(NCDsألمراض غير المعدية )عالج الالالزم ارتفاع أسعار الدواء كما أن الكراسي المتحركة أو العكازات. 

الفرق الطبية لحة إلى فإن هناك حاجة ملذلك، و في بعض المواقع، من بين العوامل التي تسهم في تفاقم حالتهم الصحية.  هافر اوكذلك عدم تو 
 والنظارات واألدوية. سماعات األذن وفيرإلجراء زيارات منزلية وت ،المتنقلة في جميع أنحاء سوريا

 
 ينمقدمي الرعاية الوحيديصبحون عن أفراد عائالتهم و / أو  المسنون نفصليما  اع، غالبا  نز لعن اة مجالناالتغيرات الديموغرافية والهجرة  في ظل
قوانين الميراث والمعايير االجتماعية تفرض في بعض األحيان، و . ةواالقتصادي ةوالنفسي ةالجسديء عبامما يفرض عليهم المزيد من األ، همألحفاد

الفقر إن الميراث أو الملكية. لى ع صولحعلى ال اتغير قادر فتصبحن ، على الدخل لنساء األرامل المسناتا صولالتي تعيق حد و قيالمزيد من ال
 سوء التغذية بين كبار السن.اإلصابة بواألمراض واإلعاقات المرتبطة بالعمر كلها عوامل تساهم في  ة بمفردهمعيشوالم بالغير وأدوار الرعاية
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على مغادرة منازلهم.  جسديا   ينغير قادر  ينسنممن الالجئين السوريين ال المئةفي  10فإن  ،الرابطة الدولية لمساعدة المسنين اتر يتقدبحسب و 
الرابطة الدولية لمساعدة لتقرير صادر عن  ر عالمات الضيق النفسي من عامة الالجئين، وفقا  و لظهثالث مرات السوريون أكثر عرضة والمسنون 
في  75، وأفاد السوريينالمسنين . وقد كان لهذا النزاع تأثير نفسي ملحوظ على لألشخاص ذوي االحتياجات الخاصةوالمنظمة الدولية  المسنين
 القلق واالكتئاب.يشعر غالبيتهم بعلى سالمتهم و  أنهم يخشون من المسنين السوريين الذين ُأجريت معهم مقابالت المئة

 
 المحافظة حسب األخرى اإلنسانية التطورات

 حلب محافظة

. ئيالكهربالعدم انتظام التيار  نظرا  المياه  في شرق مدينة حلب لتشغيل محطات ضخ وط النزاعالوقود عبر خطتقديم اليونيسف  منظمة تواصل
 خارج الخدمة.شقة  1070في مشروع ال تزال محطة الكهرباء الفرعية و 
 
استأنف شركاء و أسرة نازحة من األماكن العامة.  41، افتتح ملجأ جماعي جديد في مستشفى شيحان، حيث يتم إيواء سبتمبر/أيلول 15 في

 18 وحتىخبز.  ربطة 43,500حصة غذائية و 4,606توزيع قاموا بالمواد الغذائية العادي، و برنامج توزيع األغذية العالمي تنفيذ برنامج 
 23ة أخرى في أسر  1,216وتقيم في غرب مدينة حلب.  نازحين داخليا  ك( مسجلة ا  شخص 34,045أسرة ) 6,190كانت هناك  ،سبتمبر/أيلول
 أسر أخرى. في ضيافةأسرة  4,493و ،في األماكن المفتوحةأسرة  481و، ا  ملجأ جماعي

 
الكهرباء المخابز والمستشفيات تعتمد على مولدات ألن توافر وقود الديزل على وجه الخصوص مصدر قلق كبير في شرق مدينة حلب ُيعد 

 دوالر 100مقابل  ا  دوالر  420 يبلغمستوى غير مسبوق إلى  ارتفعقد سعر برميل الديزل أن  المدينة فيت مصادر محلية أفادلمواصلة العمل. و 
عدة مولدات مجتمعية في شرق مدينة حلب. ونتيجة لذلك،  أصبح لزاما  إيقافاألسعار،  ا االرتفاع فيلهذ . ونظرا  2016 تموز/للبرميل قبل يوليو

 ةالل مولدات خاصأي شكل من أشكال الكهرباء إال من خلى ع صولحال حاليا   العامرية،مشهد و المثل  ،ن في أحياء متعددةو مدنيال يستطيع ال
 من األسر. يملكها عدد قليل جدا  

 
مثل الخضروات والمواد الغذائية المعلبة والسكر والوقود )البترول وغاز  ،العديد من السلعأن  وذكر الشركاء في المجال اإلنساني ومصادر محلية

في و نتيجة لنقص اإلمدادات في شرق مدينة حلب. أبوابها لى إغالق إالعديد من المحالت التجارية  تالطهي( أصبحت شبه معدومة، واضطر 
يقال . ومع ذلك، ارتفاعها األسعار تواصل ، في حينأيضا   في السلع األساسية األسواق في شرق مدينة حلب تواجه نقصا  يقال أن هذه األثناء، 

 .الردو  2.5إلى  1ما يعادل مقابل بشكل منتظم  ةمتاح ةرغفأستة  ضمتي تالالخبز  ربطةأن 
 

األدوية أن من بينهم سبعة جراحين. ويقال  طبيبا   35وتضم حوالي في شرق مدينة حلب  تعمل، ال تزال سبعة مستشفيات بحسب التقارير الواردة
تسجيل ، تم سارية اتفاق وقف األعمال العدائيةكانت ترتيبات وعندما . تقد تضاءل ال تزال متاحة، ولكن قدرة المستشفيات على عالج المرضى

 انخفاض ملحوظ في حاالت الصدمة.
 

عن وجود نقص خطير في الخدمات الطبية في منطقة في األونة األخيرة  الشركاء في مجال الصحة أجراهسريع الذي ال يصحالتقييم كشف ال
ة صحيخدمات  أولية، ومركز. ونتيجة لذلك، يخطط الشركاء في المجال اإلنساني إلنشاء عيادات متنقلة، وثالثة مراكز رعاية صحية جرابلس
 ، وخط إمداد باألدوية، ونظام إحالة وخدمات التطعيم.الثانويمستوى من ال

 
 ، يعاني من انتشارفي المناطق الريفيةتقريبا  ن يطفلواحدا  من كل و  ،من كل ثالثة أطفال في مدينة حلب واحدا  أن للقمل مضاد  فحصكشف 

 الكشف والعالج والتثقيف الصحي. وهي تشمل، منذ ذلك الحينقمل قضاء على الللحملة . ونتيجة لذلك، أطلقت اليونيسف قمل الرأس
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 حماة محافظة

ة صيانر سيارة إسعاف وسيارة يدمأسفرت عن ت، و يصواريخ على مقربة من مستشفى كفر زيتا التخصص عدة ، سقطتسبتمبر/أيلول 1في 
 عن وقوع اصابات. يتم اإلبالغولم  يعمل، بحسب ما ورد،المستشفى وخزانات الوقود والماء في المستشفى. ال يزال 

 
والمواد غير لوازم التغذوية اإلمدادات اإلنسانية، بما في ذلك المواد الغذائية والحملة بم ةشاحن 12المتحدة  مماأل أرسلت، سبتمبر/أيلول 4 في

مدادات ، سبتمبر/أيلول 5 وحتىحماة. في الهالل األحمر العربي السوري  إلىمستفيد  15,000ل ، التي تكفيالمياه والصرف الصحي الغذائية وا 
من نازحين فارين في محافظة حماة ك ومعردس الحلفايةو وران صو  اإلمامطيبة بلدات من  (أسرة 11,500شخص ) 57,500 تم تسجيل حوالي

 .لها والقرى المجاورة مدينة حماةإلى الشمالي الغربي  والريف يشمالريف حماة الالقتال في 
 

كفراع   ، وهيالقرى القريبةإلى  أسرة أخرى 4,600مدينة حماة، وإلى  ةأسر  6,900حوالي  تحماة، نزحفي لهالل األحمر العربي السوري ل وفقا  
الهالل األحمر العربي السوري ومحافظ ات ر يتقدبحسب . و تيزينو  ون الجبلسوكا ينومعر  عميمكفر و  قمحانةو  شحرورمعر و مجدل و حماة  شيحةو 

عن الشركاء في المجال اإلنساني قد أبلغ أسرة. و  20,000بعد،  همليتسجيتم لم  نيذك الئلأو الفعلية، بما في ذلك  ينزحاأعداد الن ، تبلعحماة
التي المساعدات اإلنسانية ب محملةالمتحدة قافلة إضافية  ممت األأرسل، سبتمبر/أيلول 8 فيو  محافظة إدلب. إلىة نازحة أسر  8,690وصول 
 مستفيد. 47,500تكفي ل

 
 حمص محافظة

بأن المفاوضات قد استؤنفت بين تفيد أغسطس/آب  29آب، ظهرت تقارير في أغسطس/ 28و 27لضربات جوية في الوعر  حي بعد تعرض
غير محدودة من الزمن، إلى فترة ساعة األصلية  48مدة التمديد وقف إطالق النار من  ووردت تقارير عنواللجنة المحلية.  السوريةالحكومة 

 .2015وقع في نهاية عام مال ،اتفاق وقف إطالق النار السابق تنفيذن انف الطرفأواست
 

 29القصف واالشتباكات العسكرية منذ توقف ، و الوعر حي فيالوضع األمني  طرأ تحسن ملحوظ على، تفاق وقف األعمال العدائيةونتيجة ال
، أصدرت سبتمبر/أيلول 18 فيو جميع المواد الغذائية بعد ستة أشهر من الحصار الكامل. ب رزخت تبدأ الوعرأسواق أن يقال و . أغسطس/آب

المجتمع الدولي مسؤولية عدم القدرة على حماية المناطق  فإنها ستحملالهدنة،  تانهار  ا  يفيد بأنه إذابيان الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة
 المحاصرة. 

 
إصابة العديد من األشخاص، وبلدة إلى  مما أدى، بحسب ما ورد، معلة يرترات الجوية بلدة غاال استهدفت، سبتمبر/أيلول 18و 17 في يومي
 .الشمالي غلقت جميع المدارس في ريف حمص. ونتيجة لذلك، أُ آخرين ، مما أسفر عن مقتل شخصين واصابة عشرةالغنطو

 
 إدلب محافظة

دة، مما أسفر عن مقتل خمسة أشخاص وتدمير مدرسة بلالعلى ت سقطصواريخ عدة أن  بنشآب، أفادت مصادر في بلدة أغسطس/ 30في 
 أبي بكر. تبن أسماءبمدرسة  ت الغارات الجوية بلدة جسر الشغور وألحقت أضرارا  استهدفابن خلدون. وفي نفس اليوم، 

 
 يقالمنظمة غير حكومية في مدينة أريحا. لم ترد أنباء عن سقوط ضحايا، و قبل م من و دعممستشفى استهدف القصف ، أغسطس/آب 29في و 

كان أقل.  ةطاقعمل اآلن بي ، وهوإدلب لضربات جوية ناحية مستشفى للوالدة فيتعرض . وفي اليوم نفسه، هخدمات نفأاستقد المستشفى أن 
 شهر. عملية والدة كل 207يجري و  ،مريضا   311ويستقبل ،ستشارة طبيةا 3,309 يقدمالمستشفى 

 
، مما أسفر عن مقتل ما ال يقل ضحىمدينة إدلب قبيل احتفاالت عيد األفي ت الغارات الجوية السوق الرئيسي استهدف، سبتمبر/أيلول 10 في
صابة كثيرين آخرين.  شخصا   53 عن إصابة ثالثة من أفراد الدفاع المدني، عن  سراقبغارات جوية على بلدة أسفرت  ،سبتمبر/أيلول 11في و وا 
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أفادت التقارير الواردة أن ، سبتمبر/أيلول 16 فيو مركز غير صالح للعمل. ال جعلتإطفاء حريق، و سيارة سيارتي إسعاف و ب ا  ر اضر وألحقت أ
ه غير صالح تجعلو مركز الدمير قد أسفرت عن تفي ريف إدلب الجنوبي التمانعة في بلدة مركز الدفاع المدني  التي استهدفتالغارات الجوية 

 سيارات اإلسعاف والخدمات.ألحقت أضرارا  بللعمل و 
 

من تطبيق واحد قبل يوم  تهاذرو  تخالل الفترة المشمولة بالتقرير، وبلغ كفريا المحاصرتينالفوعة و  في بلدتيالقصف والقنص ت أعمال استمر 
، في البلدتين ريةحكومة السو من قبل ال استمر إسقاط المساعدات جوا  تسبب في زيادة عدد الضحايا المدنيين. مما ، اتفاق وقف األعمال العدائية

 الديزل.وقود لى المواد الغذائية والخبز و وأفادت التقارير الواردة أن اإلسقاط الجوي اشتمل ع
 

 ربعالبلدات األ  اتفاق

تين المحاصر  كفرياالفوعة و  تيدبلمن  مدنيا   12بإجالء الهالل األحمر العربي السوري  قامربع، البلدات األاتفاق في مع نهج "العين بالعين"  تماشيا  
 يوممن مضايا في ريف دمشق  مدنيا   15. وتم إجالء سبتمبر/أيلول 13 في، وسبعة مدنيين آخرين سبتمبر/أيلول 8 فيمحافظة إدلب ريف في 
 .سبتمبر/أيلول 13 فيوأربعة مدنيين  سبتمبر/أيلول 8
 

 ريف دمشقو دمشق  محافظتي

 من داريا ا  شخص 350 يبلغ(، تم إجالء عدد إضافي حرجلةكسوة )مأوى للنازحين في إلى  معدل( من داريا عدد) ا  مدني 503 حوالي إجالءبعد 
من داريا  آخرين شخصا   126 ، وصلسبتمبر/أيلول 8 فيو االتفاق نفسه.  بموجب سبتمبر/أيلول 2 في حرجلةإلى ويعيشون في معضمية الشام 
 جنبا   واصل االستجابة الحتياجات النازحينتو  حرجلةإلى المتحدة عدة زيارات رصد  مم. أجرت األأوىالمموقع  إلىويعيشون في معضمية الشام 

 تحضيرها في مطبخ جماعييتم  يوميا  ساخنة وكيس خبز  ةوجبعلى نازحة  أسرةتحصل كل سوف و . اإلنسانيفي العمل جنب مع شركائها إلى 
 ،اليونيسفمن قبل هز يجسابقة التعيادات متنقلة، وفصول دراسية في الموقع نشئت . وقد أُ الدولية للصليب األحمراللجنة  هقدمت على طعام يحتوي

ولم يتم تحديد  .وىداخل المأالصحية تم توزيع المواد غير الغذائية ومستلزمات النظافة  كماومساحة لتقديم خدمات الدعم النفسي واالجتماعي، 
 أي قضايا حماية كبيرة حتى اآلن.

 
من تفشي التهاب السحايا.  أجل غير مسمى خوفا  إلى العام الدراسي الجديد  ، أعلن المجلس المحلي في بلدة مضايا تأجيلسبتمبر/أيلول 19 في
أي على  طالب حاليا   15,000 - 10,000 نحوما يقدر بال يحصل ونتيجة لذلك،  .بقين القريبةالمدارس في بلدة لى ع ر أيضا  القرا طبيقتم تو 

 تعليم.
 
 سيةرئيال اإلنسانية والتحديثات تقاريرال

 إلى أورمقافلة  حولبيان  -لألمم المتحدة للشؤون اإلنسانية ومنسق اإلغاثة في حاالت الطوارئ، ستيفن أوبراين  وكيل األمين العام 
 الكبرى، سوريا

 بيان حول وصول المساعدات  -المتحدة للشؤون اإلنسانية ومنسق اإلغاثة في حاالت الطوارئ، ستيفن اوبراين  مموكيل األمين العام لأل
 شرق حلب، سورياإلى  اإلنسانية

  السيد ستيفان دي ميستورا سوريا،إلى  المتحدة مموسائل اإلعالم من مكتب المبعوث الخاص لأللبيان 
 الشؤون  يمنسقكبير كيفن كينيدي،  صادر عن جميع المحتاجين، بيانإلى  غير متحيزة: مساعدة واحدة ال خيارات سهلة، ولكن حتمية

 اإلنسانية ألزمة سوريا
  | النزوحالشرق األوسط وشمال أفريقيا: لقطة إنسانية 
 حماة -سوريا أزمة : 1 رقمعاجل تحديث ، مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية 



 13 رقم شهري نصف أوضاع تقريراألزمة السورية: 
 

 

  )أوتشا( اإلنسانية الشؤون لتنسيق المتحدةمم األ مكتب
 www.unocha.orgرواح | األ ينقذ التنسيق

 2165/2191/2258م ارقأالمتحدة عبر الحدود بموجب قرارات مجلس األمن الدولي  ممالجمهورية العربية السورية: عمليات األ 
 (2016 إلى أغسطس/آب 2014 تموز/)يوليو

  تركيامن  ةنشطأو عبر الحدود تركيا | سوريا: الوصول اإلنساني 
  :محافظةكل من يفعل ماذا أين في  ،المنهج المتكامل لالستجابة االنسانية في سورياالجمهورية العربية السورية 
 الجمهورية العربية السورية: الصندوق اإلنساني 
 اإلنساني التمويل عن الشرق األوسط وشمال أفريقيا: تحديث 
  األمم المتحدة السامية لشؤون الالجئين األحداث األخيرة، مفوضية نع عاجلسوريا: تحديث 
  ةسوريالزمة األالعمل لحل يحث على مفوضية األمم المتحدة السامية لشؤون الالجئين لالمبعوث الخاص 

 
 
 
 
 
 
 
 

 لمزيد من المعلومات، يرجى االتصال ب:
 trives@un.org، رئيس مكتب أوتشا سوريا، سيباستيان تريفي

 jensen8@un.org، رئيس مكتب أوتشا تركيا، تروند ينسن
 muscroft@un.org، رئيس مكتب أوتشا األردن، سارة مسكروفت

 fraser@un.org، رئيس مكتب أوتشا اإلقليمي لألزمة السورية، هيلينا فريزر
 www.unocha.org/syria  www.reliefweb.intلمزيد من المعلومات، يرجى زيارة 

 
 


