
www.unocha.org 

  المبادئ على ةوالقائم ةعلاالف ةاإلنسانينشاطات ال وتنسيق على حشد )أوتشا( اإلنسانية الشؤون لتنسيق المتحدةم  األ مكتب يعمل

  ودولية وطنية جهات مع بالشراكة

 ينقذ األرواح قينستال
 

 السورية األزمة
 (8112 نوفمبر/تشرين الثاني 88 إصدار) 18 رقم شهري نصف أوضاع تقرير

 
 88إلى  11 من فترةال التقرير ويغطي. واألردن وتركيا سوريا من كل في السورية ألزمةل أوتشا( ) االنسانية الشؤون لتنسيق المتحدة مماأل مكاتب قبل من التقرير هذا ادعدإ تم

 .قريبا  ت األول كانونبر/مديس 11 في المقبل التقرير وسيصدر. 8112 نوفمبر/تشرين الثاني
 

 األحداث أهم
 
 حدة الصراع بشكل كبير في جميع  تصاعد

صابة ا  نزوح و ما أدى إلى مأنحاء مدينة حلب، 
 العشرات من المدنيين

  مستشفيات عاملة في شرق حلب  وجود ايةعدم
 المستلزمات الطبية ، و نضوب 

  نسانية والتجارية فيإلغذائية االمدادات االنفاد 
 شرق حلب

  حلبغرب القصف العشوائي في  اراستمر 
  إلى األطفال في محافظة إدلب عدم ذهاب

 تهمسالم على رس خوفا  االمد
  استئناف العمليات اإلنسانية على الحدود

 األردنية السورية
 

 
 لوضعا عن ةعام لمحة

 
قتل د أسفر عن مقاأليام القليلة الماضية في شرق مدينة حلب  ارالجوي العشوائي على مدالقصف القتال البري و تكثيف تفيد التقارير الواردة أن 

صابةو   ،األعمال العدائيةحدة ت زاد، نوفمبر/تشرين الثاني 81أجزاء أخرى من المدينة. منذ إلى  العشرات من المدنيين وأجبر اآلالف على الفرار ا 
 شخص 015111 نحوالشيخ نجار وبستان الباشا(، مما دفع ما يقدر بو جبل بدرو و )مساكن هنانو  حلب شرق ة منالشماليحياء األفي  وتحديدا  

 85111فر ما يقدر بنحو كما (. الدولةاألنصاري وسيف و لقصر ااألحياء المحاصرة )بستان  ون باتجاهتحركيمعظمهم أن  يبدوو ، إلى النزوح
تم األجزاء الغربية من المدينة. و إلى  شرق حلبمن شخص  185111 من قربالوقت نفسه، فر ما يحي الشيخ مقصود. وفي إلى  شخص

 .عائالتهممع أفراد  يعيش الباقونالقطن المجاور، و  صنعفي م ينآخر  05111ويقيم ، الجماعي جبرين مركزفي منهم شخص  85111استيعاب 
 .وزادت حدتهاالعدائية األعمال  إذا ما استمرت، معدل النزوحاد زديأن  توقعمن المالوضع يتغير بسرعة كل يوم، و إن 
 

 لم تعد هناك ث حيبالنسبة للمدنيين في شرق حلب.مخاوف األكثر إلحاحا  تدمير المرافق الطبية واستنزاف اإلمدادات والمعدات الطبية اليشكل 
 سوريةالالقوات أن دت تقارير تفيد ب، ور نوفمبر/تشرين الثاني 82 في. لى النفادمخزونات األغذية الرسمية ع وشك، وتمتبقيةمستشفيات عاملة اية 

 مليون 31.5
إلى  محتاج شخص

  المساعدة

 مليون 31.5
  بالمساعدات  مستهدف

 (8112 ديسمبر - )يناير

 مليون 6.3
 داخليا   نازح

900,00  
  جديد نازح

 (8112 يونيو -)يناير 

 مليون 4.8
 الدول في الجئ

 المجاورة
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لمحطة استئناف ا تستطيعو ، محطة الضخ سليمةبالمعدات الضرورية فإن ولية، األلتقارير ا بحسب. و للمياه سيطر على محطة سليمان الحلبيت
 مليون 1.8 من يقرب ما لخدمة - في المتوسط يوميا   لتر 815111 حوالي-اليونيسف التي توفرها منظمة إمدادات الوقود بالعمليات العادية 

بعض  تغذيهي شبكة الكهرباء، و بمتصلة محطة ضخ باب النيرب فإن ه، ذات نة. وفي الوقتمديال شرق من وأجزاءحلب  غرب في شخص
 .شرق مدينة حلباألحياء في 

 
طالق جوية ال اتغار ال الشركاء عن عدد كبير منأبلغ  الخوذات و ذو وأبلغ . نوفمبر/تشرين الثاني 11منذ  شرق مدينة حلب علىمدفعية الف ائقذوا 

 . تقريبا  سيارات اإلسعاف جميع وتوقف الخاص بهم كل مخزون وقود الديزل واستهالك  هممعظم معداتتدمير  عن البيضاء
 

 ع. تعليق الدراسة حتى نهاية هذا األسبو  للدولة غير التابعةلجماعات المسلحة في اسلطات التعليم مددت ، نوفمبر/تشرين الثاني 28وفي 
 

نوفمبر/تشرين  01 إلى 11 خالل الفترة من بجروح 101صيب وأ   طفال ( 12امرأة و 81)بما في ذلك  مصرعهم شخصا   20 لقيغرب حلب، في 
 .الثاني

 
 الطبيةخطيرة والمرضى من شرق حلب، وتقديم والمساعدات  بجروح الء المصابينجنقاط إل 1من مكونة ها خطة ؤ المتحدة وشركا ممت األأعد

نة عن طريق تناوب المديإلى  التي تشتد الحاجة إليها ينالطبي اءالخبر بدخول لمحتاجين والسماح إلى االمنقذة للحياة  اتوغيرها من المعونوالغذائية 
لجماعات المسلحة ا وكانتمفاوضات مع جميع أطراف النزاع لتنفيذ هذه الخطة التي تشتد الحاجة إليها.  الطبي. وتجري حاليا  العاملين في المجال 
 .التصعيد المتجددهذا قبل  وافقت على الخطةقد في مدينة حلب  غير التابعة للدولة

 
راف الصراع االت الطوارئ جميع أطاإلغاثة في حستيفن أوبراين وكيل األمين العام للشؤون اإلنسانية ومنسق  ث، حنوفمبر/تشرين الثاني 82 في

الء آمنة وكذلك جإبتنفيذ عمليات والسماح  ،استهداف المدنيين والبنى التحتية المدنيةعدم رفع الحصار، و و استعادة اإلنسانية في سوريا، على 
 سوريا. مختلف أنحاءار في حلب و لحصل الخاضعينين و نازحالإلى اآلمن وبدون عوائق لتقديم المساعدة المنقذة للحياة  الوصول

 
 الوصول تطورات

 
إلى  ونصليعبر الحدود، و العمليات و  ةمنتظممن الناس من خالل البرامج ال يواصل الشركاء في المجال اإلنساني تقديم المساعدة إلى الماليين

يصعب ي الت عسكريا   ةطوقالمالمحاصرة و المناطق في مستمرة تحديات الوصول الرئيسية  ال تزالالناس بغض النظر عن مناطق السيطرة. 
 نصيبينعبر بسبب إغالق م الحسكة محافظةفي و  ،الخاضعة لسيطرة تنظيم الدولة اإلسالمية في العراق والشام، وكذلك في المناطق يهاالوصول إل

 .8111منذ أواخر عام 
 

 النزاع خطوط عبر تالوكاال بين المشتركة القوافل
 

 .دما  المضي ق ة منواحدت قافلة كنتمبين الوكاالت خالل الفترة المشمولة بالتقرير، و  تينقافلتين مشترك توصيل تم االنتهاء من
 

 ء والتغذية الغذاإمدادات قافلة تابعة لألمم المتحدة والهالل األحمر العربي السوري قدمت ، نوفمبر/تشرين الثاني 88 في :البلدات األربع
 في القافلةأن تتحرك في البداية  . وكان مقررا  ى المساعدةحاجة إلبشخص  215111إلى  ،ألطفاللعناصر غذائية وكذلك والصحة، 

 ي اليوم التالي بسبب مخاوف أمنية في محافظة إدلب.ضطرت للرحيل فا، ولكنها نوفمبر/تشرين الثاني 82
 مر العربي والهالل األح واللجنة الدولية للصليب األحمر المتحدةتابعة لألمم ، وصلت أول بعثة نوفمبر/تشرين الثاني 88في  :الرستن

المساعدة في  إلى المساعدة لتقديمحاجة بشخص  1125111 إلى ،ينتسابقمحاولتين بعد  ،نوفمبر/تشرين الثاني في شهرالسوري 
تم حجب ما كجراحة والبذور الزراعية. ال تستلزمامبإرسال سمح غير الغذائية. ولم ي   وادالغذاء والتغذية والتعليم والصحة والممجاالت 
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د المائية. من وزارة الموار  ةبو طلمموافقات إضافية هناك أن  متأخر بشكل علم الفريق المشتركأن  إمدادات المياه والصرف الصحي بعد
 قافلة تكميلية في وقت الحق.إرسال ومن المقرر 

 
 تركيا من الحدود عبر المتحدة مماأل عمليات

 
صندوق ( و IOM( ومنظمة األغذية والزراعة )الفاو( والمنظمة الدولية للهجرة )WFPقام برنامج األغذية العالمي )خالل الفترة المشمولة بالتقرير، 

( UNHCRومنظمة األمم المتحدة للطفولة )اليونيسف( ومفوضية األمم المتحدة السامية لشؤون الالجئين ) (UNFPA)األمم المتحدة للسكان 
 8125811سبل العيش للوازم غذائية و وشملت هذه اإلمدادات مساعدات . محملة بالمساعدات عن طريق معبر باب الهوىشاحنة  112بشحن 

دلب يشخص في محافظت دلب ةحلب وحمافي محافظات  ا  شخص 215118ومواد غير غذائية ل ،حلب وا  المياه والصرف الصحي مستلزمات و  ،وا 
دلب، وكذلك لوازم صحية لحلب وحماة و شخص في محافظات  115111ل دلب. يفي محافظت ا  فرد 051215801ا   حلب وا 
 

 األردن من الحدود عبر المتحدة مماأل عمليات
 

قام برنامج األغذية العالمي والمنظمة الدولية للهجرة ومنظمة اليونيسف ومفوضية األمم المتحدة السامية لشؤون خالل الفترة المشمولة بالتقرير، 
شخص في  1815111سبل العيش للوازم و  ءالمساعدات الغذا تمعبر الرمثا. وشمل عبرالمساعدات ب حملةشاحنة م 88الالجئين بشحن 

مدادات المياه والصرف الصحي ل 115111ل مواد غير غذائيةو ، درعا والقنيطرة يمحافظت في محافظة  1885011فرد في درعا والقنيطرة، وا 
 .درعا والقنيطرةي شخص في محافظت 115111وكذلك لوازم صحية ل ،في درعا والقنيطرة ا  شخص 815112للتعليم الوازم و درعا، 

 
 في سوريا يهاالمناطق المحاصرة والتي يصعب الوصول إل على ضوءال تسليط

 
حدة المت مم، نشر األمين العام لألنوفمبر/تشرين الثاني 18في 
بعد  هد أنالذي أك ،مجلس األمن الدوليإلى ثالث والثالثين ال هتقرير 

ما أي  -نسمة  2215181 نحوما يقدر بيعيش ، ةشامل مراجعة
ق في شر  خاصةتحت الحصار،  حاليا   -يقرب من مليون سوري 

 حاجةب شخصمليون  1582 نحويقدر بما إلى  حلب. هذا باإلضافة
في أماكن يصعب الوصول إليها  ونعيشيمساعدات إنسانية إلى 
 وبرججديدة السوريا. وتشمل المواقع المحاصرة  تلف أنحاءخفي م

، ومناطق متعددة حشيالخان و جر األسود لحفي محافظة دمشق، وا
في مثل هذا محافظة ريف دمشق. ب يةشرقالغوطة الفي جيب 
غ عدد األشخاص المحاصرين من العام الماضي، بلالوقت 

مرار استالسكان الذين يعيشون في أماكن محاصرة عدد . وتشمل أسباب الزيادة في سوري 1825211ارتفع إلى فقط ومنذ ستة أشهر  ،0205211
حرب  لوبـأستخدام الحصار كاس التوسع فيسكان بعض المواقع، وكذلك رقام الخاصة ببعض األتعديل شرق حلب، و الحصار المفروض على 

 سوريا. في جميع أنحاء 8111عام طوال 
 

 ماليين الناس الذين يعيشون في مناطق المحاصرة والتي يصعبإلى  "الوصولأن  المتحدة مم، أعلن األمين العام لألنوفمبر/تشرين الثاني 11في 
 8815111إلى  المساعدةيم تقدمن فقط ت سبع قوافل مشتركة بين الوكاالت تمكن، ول/تشرين األ". وفي أكتوبربالغا   ثير قلقا  يزال يالوصول إليها ال 

/تشرين خطة أكتوبر إليهم في إطارالوصول ط لب شخص الذين  2285111الوالتي يصعب الوصول إليها، أي ثلث  ةالمحاصر المواقع شخص في 
متعمد من القسوة يهدف إلى مفاقمة معاناة شعب بغرض تدمير "الحصار، ]...[، هو تكتيك  منسق اإلغاثة في حاالت الطوارئ أن. وذكر األول

 ".وهزيمة السكان المدنيين الذين ال يستطيعون المقاومة
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 حقوق اإلنسان على الضوء تسليط
 

طراف حقوق اإلنسان من قبل أقانون و  االنتهاكات الجسيمة للقانون اإلنساني الدوليال تزال النزاع،  على بدءأكثر من خمس سنوات بعد مرور 
ر في األرواح خسائوقوع إلى  االستهداف المباشر للمدنيين والبنية التحتية المدنية والهجمات العشوائية، مما أدىفي ذلك ما بمستمرة، النزاع 

صابات وحرمان.   وا 
 
المستخدمة الساليب اأشار إلى أن "مسلخ" و بأنها المتحدة السامي لحقوق اإلنسان حلب  مماألوصف مفوض  ،8112في أكتوبر/تشرين الثاني و 

مات متعمدة من هج ونعاني وفي الوقت نفسهالمساعدات، من  ن باستمرارو حرم المدني. وي  ""قد تشكل جرائم ذات أبعاد تاريخيةفي هذه المدينة 
رائم حرب، جترقى إلى قد  بأنهابعض الهجمات المتحدة  مماألمين العام لألصف و  وقد والمدارس واألسواق والمخابز.ومتكررة على المستشفيات 

 ارئوأكد منسق اإلغاثة في حاالت الطو مستوى جرائم ضد اإلنسانية. إلى  قد يرقى حتى هابعضأن إلى  وأشار المفوض السامي لحقوق اإلنسان
احترام القانون ب األطرافجميع التزام ضرورة صر على ال زال يحلب" و  أهلعن  او تخليالمتحدة وشركائها "لن  ممالمنظمات اإلنسانية التابعة لألأن 

 اإلنساني الدولي وقانون حقوق اإلنسان الدولي.
 

سوريا،  بال هوادة في جميع أنحاء نشط مستمرا  مثل المرافق الصحية والمدارس واألسواق، والقتال ال ،استهداف البنية التحتية المدنية ال يزال
العنف رائم جالقتل خارج نطاق القضاء واالختفاء القسري واالغتصاب و تم اإلبالغ عن كما والحرمان.  نزوحيوم لمزيد من ال كلويتعرض الناس 

غذاء والماء الحصول على الانية إمكستخدم وت  ستهدف المدنيين واألطفال. لتي تهجمات اوالواالعتقاالت التعسفية واالحتجاز األخرى الجنسي 
 تفاقم معاناة المدنيين واالحتياجات اإلنسانية.إلى  والكهرباء كسالح في الحرب، مما يؤدي

 
رات اآلالف عشأصبح . وقد من معاناة المدنيين قل وضوحا  حقوق اإلنسان األزيد انتهاكات تألعمال العدائية، عن ا ةالناجمالمعاناة إلى  وباإلضافة

للتعذيب  ونخر آض تعر ي، بينما يقسر الر يهجضحايا التأنهم بي وحاآلالف في ظروف تويعيش اع، نز السوريين في عداد المفقودين منذ بدء المن 
تنظيم في المناطق التي يسيطر عليها و (. CoIالمتحدة ) ممألالتحقيق التابعة لسوء المعاملة أثناء االحتجاز، كما ذكرت لجنة  أشكالوغيره من 

لقوانين لمزعوم ال مهانتهاك بدعوى، ال يزال المدنيون يتعرضون لعمليات اإلعدام وغيرها من العقوبات الالإنسانية ولة اإلسالمية في العراق والشامالد
 االستعباد الجنسي.لالغتصاب و النساء والفتيات  تتعرضالصارمة التي تفرضها الجماعة. كما 

 
 المحافظة حسب األخرى اإلنسانية التطورات

 
 حلب محافظة

 
. وفي اليوم الخدمة إلى إخراجه منهجوم على مستشفى عمر بن عبد العزيز في حي المعادي في شرق حلب  أدى، نوفمبر/تشرين الثاني 18ي ف

 خرجتشرين الثاني، نوفمبر/ 12في و ت خارج الخدمة. بحجميع المستشفيات في شرق حلب قد أصأن  نفسه، ذكرت وزارة الصحة في شرق حلب
. يوميا   مريضا   111أكثر من  يستقبلمرفق كان القبل الهجوم، و . هاونالخدمة بعد اصابته بقذيفة  من نطاقاإلحسان في شرق حلب مستشفى 

د وضع نقص وقلمصادر محلية.  الخدمة، وفقا   منفي حي الشعار مراض النساء ألمستشفى فاطمة الزهراء  خرج، نوفمبر/تشرين الثاني 81 فيو 
شرق ي المتحدة ف ممألالتي توزعها اغذائية الحصص ال في غياب. و هشالمأوى والمساعدات اإلنسانية في شرق حلب األسر في موقف خطير و 

ثة لثالثالث مرات في األسابيع ازادت أسعارها تضاعفت أسعار المواد الغذائية أو فقد المخزونات التجارية ببطء، نظرا  لنضوب و  مدينة حلب
 الماضية.

 
 ، مما أدىنبجم - جرابلسطريق ، بعد إعادة فتح منبجو  جرابلس ناحيتيوالتجارة بين  ينالمحافظة، تحسنت حركة المدني منفي أماكن أخرى و 

في و . جرابلس إلى منبجن مخزانات وقود الديزل تشير التقارير إلى نقل انخفاض سريع في أسعار الخضروات والفاكهة. وعالوة على ذلك، إلى 
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غ عن بالم اإلتولم ي ،متعددة على بلدة كفر حمرةالالغارات الجوية جراء الخدمة  ة منسوريالمركز تابع للشرطة  خرجتشرين الثاني، نوفمبر/ 82
 لمصادر محلية. رة، وفقا  اعنجبلدة ت غارات جوية متعددة استهدفأن  بعدمصرعهم  شخصا   11 قيوقوع إصابات. وفي اليوم نفسه، ل

 
 إدلب محافظة

 
 اروكفر سنج رينصمومعرة  )معرة النعمان اتدبلت ست هجمات على األقل مرافق التعليم في العديد من الاستهدفخالل الفترة المشمولة بالتقرير، 

محافظة  الشهر الماضي من قبل مديرية التربية والتعليم في للمرة الثالثة فيتعليق األنشطة المدرسية إلى  (، مما أدىمعرزيتاكفر عين و و  وبنش
ف على المدارس بسبب الخو إلى  إرسال أطفالهمعن على نحو متزايد  سراألتمتنع لتزايد عدد الهجمات على المرافق التعليمية،  نظرا  و إدلب. 

 في قطاع التعليم. ءشركاالرير اتقبحسب سالمتهم، 
 

 حماة محافظة
 

المتحدة  مماألخطط تبسبب القتال يتدهور. و  /أيلولسبتمبرشهر  منذأسرة نازحة في مدينة حماة والقرى المحيطة بها  805108وضع نحو إن 
تقديم مساعدات للسكان في أسرع وقت ممكن، حيث أنهم لم يتلقوا مساعدات مشتركة بين القطاعات منذ شهر مع الهالل األحمر العربي السوري ل

 .أكتوبر/تشرين الثاني
 

 حمص محافظة
 

أسفر عن مقتل اثنين من  لذي، جراء القصف امدنيا   811دار األيتام اإلسالمية، التي تأوي لحقت أضرار ب، نوفمبر/تشرين الثاني 88في 
 ونفتقر ي، و نوفمبر/تشرين الثاني 11أصيبوا جراء القصف منذ قد  شخصا   111حوالي أن  حي الوعر إلىالمدنيين. وتشير تقارير غير مؤكدة من 

خر أم صحية في لواز عدم القدرة على إدراج  بسببهذا النقص  فاقمتالرعاية الطبية المناسبة بسبب النقص المستمر في اإلمدادات الطبية. و إلى 
 .على خطابات التيسير وزارة الصحة وذلك لعدم توقيعتشرين األول، نوفمبر/ 82 بتاريخقافلة مشتركة بين الوكاالت 

 
 الحسكة محافظة

 
نوفمبر/تشرين  82 فيو الهول.  خيمم ا  إلىعراقي ا  الجئ 85101، وصل ما مجموعه /تشرين األولأكتوبر 12 فيالموصل على منذ بداية الهجوم 

 ا  نازح 822و ا  عراقي ا  الجئ 25888) ا  مدني 85181 بنحوالعدد اإلجمالي للسكان األمم المتحدة السامية لشؤون الالجئين ت مفوضية قدر ، الثاني
. داخليا   يننازحجميع الوافدين الجدد من الالجئين والعلى شركاء، ال، من خالل حصص غذائية جاهزة يوزع برنامج األغذية العالميو (. ا  سوري

لألطفال دون سن الخامسة كإجراء وقائي ضد سوء التغذية، ويعمل مركز الرعاية المخصصة لمواد الغذائية ل شاملتوزيع إجراء ومن المقرر 
 منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة تطعيم جميع الوافدين الجدد، في حينكما تدعم . األسبوع أيام مدار الساعة طوالالصحية األولية على 

ند ع نن متبقيو سوري نو كن هناك نازحي، لم نوفمبر/تشرين الثاني 81من  عتبارا  او عم عملية الفحص الطبي. بد( IRCلجنة اإلنقاذ الدولية ) تقوم
أن يستمر وصول  حرجمن المو . نوفمبر/تشرين الثاني 81في  إلى مخيم الهولالجئ عراقي  111نقل حوالي كما تم ، الصليبينقطة تفتيش رجم 

 المخيم في األيام المقبلة.إلى الوافدين الجدد المزيد من 
 

 ريف دمشق محافظة
 

 ريةحكومة السو الات وقو  الجماعات المسلحة غير التابعة للدولةاتفاق مبدئي لوقف إطالق النار بين إلى  ، تم التوصلنوفمبر/تشرين الثاني 81في 
من  ة لهمالمصاحب هممن المقاتلين وأفراد أسر  15112، تم اجالء ما مجموعه نوفمبر/تشرين الثاني 88 فيو . المحاصر الشيحخان مخيم في 
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ع في حادث سير. ومن المتوقمصرعها امرأة واحدة  قيت، لىالء األولجأثناء عملية اإلو اتفاق محلي. التوصل إلى إدلب، بعد إلى  الشيحخان 
 .نوفمبر/تشرين الثاني 01 فيتفاق المحلي االبموجب دفعة ثانية إجالء 

 
 جنوب سوريا

 
ح من، مع شخص على الحدود األردنية السورية 815111إلى حياة لل ةنقذالمالمساعدات اإلنسانية  إيصالاستؤنف ، نوفمبر/تشرين الثاني 88في 

ساليب أعدة مرات بسبب الحوادث األمنية والتغييرات في  التوزيعق يعلفقد تم ت(. ومع ذلك، شخص 77,500في الركبان )كبر ألللموقع اة األولوي
 التوزيع.

 
 سيةرئيال اإلنسانية والتحديثات تقاريرال
 

 ستيفن أوبراين: بيان حول الوضع في حلب، سوريا ،وكيل األمين العام للشؤون اإلنسانية ومنسق اإلغاثة في حاالت الطوارئ 
 رياسو  حولمجلس األمن إلى  وكيل األمين العام للشؤون اإلنسانية ومنسق اإلغاثة في حاالت الطوارئ، ستيفن أوبراين: بيان 
  وكيل األمين العام للشؤون اإلنسانية ومنسق اإلغاثة في حاالت الطوارئ، ستيفن أوبراين: بيان بشأن استئناف المساعدات المنقذة للحياة

 ةسوريال يةحدود األردنالعلى 
  :[ة واإلنجليزيةعربيباللغتين الالمناطق التي يصعب الوصول إليها والمجتمعات المحاصرة ] نعامة ع لمحةالجمهورية العربية السورية 
 الجمهورية العربية السورية: المجتمعات المحاصرة 
  :8112عمليات األمم المتحدة اإلنسانية المشتركة بين الوكاالت لعام الجمهورية العربية السورية 
  :حلبشرق التطورات في عن عاجل ث يحدتتركيا | سوريا 

 
 
 

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

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

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


