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

  ودولية وطنية جهات مع بالشراكة

 ينقذ األرواح قينستال
 

 السورية األزمة
 (6112 أكتوبر/تشرين األول 3 إصدار) 14 رقم شهري نصف أوضاع تقرير

 
سبتمبر/أيلول  61 من فترةال 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 61في  المقبل التقرير وسيصدر. 6112 أكتوبر/تشرين األول 3إلى 
 

 األحداث أهم
 
  نظام الرعاية الصحية في شرق

 االنهيارعلى وشك يمدينة حلب 
  المئةفي  41ما يقرب من يعاني 

من السوريين من انعدام األمن 
 الغذائي

  قوافل عدة  تعطيل أوتأخير
 عبر خطوطمشتركة بين الوكاالت 

على  تهاقدر عدم ، أو النزاع
 المضي قدما  

  31يشكل األطفال ما يقدر بنحو 
ي ف القتلى والجرحىمن  المئةفي 

 شرق مدينة حلب 
 كمية محدودة من  دخولبح اسمال

 إلى الوعر ةتجاريالسلع ال
  بقينبداية العام الدراسي الجديد في شرق مدينة حلب ومضايا / تأخير 

 
 لوضعا عن ةعام لمحة

 
ن و السكان المدنيال يزال و  ،في شرق مدينة حلب بال هوادة عدائيةالاألعمال  تهجوم على حلب، استمر عن شن  الحكومة السورية إعالن قبع

رق الغارات الجوية والقصف. وقد تسبب القصف والغارات الجوية المستمرة على شاستمرار بسبب  والبنى التحتية المدنية الحيوية يعانون كثيرا  
تكافح من أجل االستجابة و في شرق مدينة حلب،  فقط تعملمستشفيات  5 توجدفي الوقت الحالي، عدد كبير من الضحايا. في سقوط مدينة حلب 

دينة . أعلنت مديرية التربية والتعليم في شرق معلى مدار الساعةة تعمل والفرق الطبي نمتبقي فقط طبيبا   62 في ظل وجودلالحتياجات الصحية 
مسؤولي الصحة المحليين بحسب ، على الرغم من القصف المستمر. و أكتوبر/تشرين األول 6إلى الدراسي الجديد  العامبداية  عن تأخيرحلب 

أصل من  621) جرحى( والا  شخص 333أصل من  112) القتلىجميع من  المئةما يقرب من ثالثين في شكل األطفال في شرق مدينة حلب، 
 .سبتمبر/أيلول 62إلى  63خالل الفترة من  (ا  شخص 342

 

 مليون 5.31
إلى  شخص محتاج
  المساعدة

 مليون 5.31
 بالمساعدات  مستهدف 

 (6112ديسمبر  -)يناير 

 مليون 135
 نازح داخليا  

900,00  
نازح جديد في األشهر 

 الستة األخيرة

 مليون 834
الجئ في الدول 

 المجاورة
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متعددة لاجوية الغارات ال جراءممرضة واحدة بجروح خطيرة ُأصيبت و  مصرعهمالخدمات الطبية  من موظفيأربعة  لقي، سبتمبر/أيلول 61 في
 بمستشفى الصاخورة يدر شدار وردت تقارير عن إلحاق أض، سبتمبر/أيلول 63 فيو جنوب مدينة حلب.  تماما  نقطة طبية ر يدمالتي أسفرت عن ت

لمزيد من األضرار األحقت به ثالث غارات جوية متتالية ل تعرض مستشفى الصاخور مرة أخرىعمر بن عبد العزيز. وبعد هذا الحادث، مستشفى و 
 3 فيو . ، بحسب ما وردن بجروحيخر آ 13صيب أُ و  امصرعهممدنيان  وقد لقيالخدمة.  نطاقمن  أخرجه، مما أكتوبر/تشرين األول 1في 

خاص، من مقتل سبعة أشإلى  ، ما أفضىأسفرت عن أضرار جسيمة لضربات جويةمرة أخرى  الصاخورمستشفى تعرض ، أكتوبر/تشرين األول
إصالح األضرار الناجمة عن هجمات سابقة. قبل يعكفون على بينهم اثنان من العاملين في المجال الطبي وخمسة من عمال البناء الذين كانوا 

 يعالجو  ،كبرىعملية جراحية  635وُيجري ، ةحال 515ويقبل دخول ، استشارة طبية2,815 يقدم  الصاخورمستشفى  كانالهجمات، وقوع هذه 
 .الواحد صدمة في الشهر ةحال 531

 
رق سباق مع الزمن إلنقاذ المدنيين في شإلى منسق اإلغاثة في حاالت الطوارئ، ستيفن أوبراين، أشار ، أكتوبر/تشرين األول 6 فيفي بيان له 
. وأشار تحت الحصار شخص 6750111ما يقدر بنحو  يعيششرق مدينة حلب، حيث ل" ضاريال قصفالالضوء على " ا  سلطممدينة حلب، 

ه مروع وبال هوادة، مما أسفر عن مقتل وتشوي شكلالعشوائي مستمر ببري والالجوي "القصف أيضا  إلى أن منسق اإلغاثة في حاالت الطوارئ 
سفر تأن  كنالتي يم عمالبوقف كافة األمطالب ال. وكرر "إنسانأي  تحملهضطر إلى يأن  الوحشية ال ينبغيمن مستوى ل المدنيين وتعريضهم

المساعدات  إيصالتأمين و  ،نظام إخالء طبي في شرق مدينة حلبو لبنية التحتية المدنية األساسية، لخسائر في أرواح المدنيين أو تدمير  عن
 اإلنساني. الدولي ملزم بموجب القانونهو دون عوائق، كما  ةمنتظمو  ةوكامل ةآمن طريقةباإلنسانية إلى شرق حلب 

 
. تهم لهجوم جويجاباست أثناءة الباب الريفية بلدفي مصرعهم ذوي الخوذات البيضاء  من موظفي الدفاع المدنيثالثة  لقي، سبتمبر/أيلول 63 فيو 

ة على الطريق إما ألسباب أمني عبر خطوط النزاعالمشتركة بين الوكاالت  اثنتين من القوافل كان لزاما  إجهاضخالل الفترة المشمولة بالتقرير، 
 سقوطو  شخصا   471عن إصابة ت مديرية الصحة أبلغ، سبتمبر/أيلولخالل شهر و . أو نتيجة النتهاك البروتوكوالت المتفق عليها سابقا  المحدد 

 من شرق المدينة.الموجه القصف  من جراءمدينة حلب غرب امرأة في  15و طفال   36 قتيال ، من بينهم 31
 
مجلسا  داخليا  تابعا  لألمم المتحدة للتحقيق في الهجوم الفتاك على قافلة ، شكل األمين العام لألمم المتحدة بان كي مون سبتمبر/أيلول 31 فيو 

، من بينهم رئيس شخصا   13ال يقل عن لقي ما ، سبتمبر/أيلول 12 وفي. األطراف على التعاون الكامل افةمساعدات إنسانية في سوريا، وحث ك
 ،داخلهب تم تفريغ اإلمداداتي الذي كانالمستودع كما لحقت أضرار جسيمة ب، مصرعهم. الكبرى الهالل األحمر العربي السوري في أورم مكتب

ر وقائع الحادث ويقدم تقريرا  لألمين العام، الذي سيستعرض التقرير ويقر من وسوف يتحقق مجلس التحقيق . ةقريبال ياتمستشفأحد الوكذلك 
 .التالية التي ينبغي اتخاذهاالخطوات 

 
 الوصول تطورات

 
 عبر خطوط النزاعالمشتركة بين الوكاالت القوافل 

 
 .قافلتين لغاءكان لزاما  إبينما م االنتهاء من خمس قوافل مشتركة بين الوكاالت خالل الفترة المشمولة بالتقرير، ت
 

  اعات قطال ات متعددةمساعد ، ووصلتفي وقت واحد خطوط النزاععبر ، وصلت ثالث شحنات سبتمبر/أيلول 65في  ربع البلدات األ
)تعتبر قافلة واحدة(.  كفرياالفوعة و بلدتي شخص في  610111و ،شخص في الزبداني 10111وشخص في مضايا،  320111 إلى

بعض األدوية و الجراحة  مستلزماتإزالة  تنيسان. تم/بريلأ 31في تصل إلى تلك المنطقة  عبر خطوط النزاعقوافل  أخروكانت 
 .الصحية النظافة مجموعاتمن  لوازم منتقاةو 
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 مر العربي الهالل األحو  للصليب األحمراللجنة الدولية و األمم المتحدة  قافلة مشتركة بين ، دخلتسبتمبر/أيلول 64في  )حمص(  الوعر
وكانت أخر قافلة عبر خطوط النزاع شخص.  710111مساعدات متعددة القطاعات إلى  لتقديمالمنطقة المحاصرة السوري إلى هذه 

 .خضرواتبعض األدوية وبذور التمت إزالة مستلزمات الجراحة و آب. أغسطس/ 65في تصل إلى تلك المنطقة 
  )ة مشتركة بين األمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب األحمر والهالل األحمر بعث م إجهاضت، سبتمبر/أيلول 67في  الرستن )حمص

جميع وتم تعليق شخص ألسباب أمنية.  1170511العربي السوري إلى هذه المنطقة المحاصرة لتقديم مساعدات متعددة القطاعات إلى 
 تموز./يوليو 63في قافلة تصل إلى تلك المنطقة أخر مرة أخرى. وكانت  القافلة قدما  بمضي الخطط حتى تسمح الظروف األمنية 

 قامت قافلة مشتركة بين األمم المتحدة والهالل األحمر العربي السوري بتقديم ، سبتمبر/أيلول 66في  )ريف دمشق(  معضمية الشام
شخص. وكانت آخر قافلة  350111إلى  الغذاء والصحة والتغذية والتعليم والمياه والصرف الصحي والمواد غير الغذائيةمساعدات 

 تموز./يوليو 64مشتركة بين الوكاالت في 
  )لك أخر قافلة تصل إلى تة. وكانت بعثال جهاضدوما وا  إلى المتجهة  القافلة دخول فض، رُ سبتمبر/أيلول 63 في دوما )ريف دمشق

 حزيران./يونيو 11في  المنطقة
 

 عمليات عبر الحدود من تركيا
 

منظمة ( و UNHCRلشؤون الالجئين )السامية ة األمم المتحدة مفوضي( و IOMبالتقرير، شحنت المنظمة الدولية للهجرة )خالل الفترة المشمولة 
باب الهوى  معبري المساعدات اإلنسانية عن طريقب محملةشاحنة  224 (WHO) اليونيسف وبرنامج األغذية العالمي ومنظمة الصحة العالمية

دلب يفي محافظت ا  شخص 4340431لتكفي مساعدات غذائية  هاشحنالتي تم ات ونالمع. وشملت حدوديينوباب السالم ال ومواد غير  ،حلب وا 
دلب 40166لتكفي غذائية  في  ا  شخص 510521المياه والصرف الصحي ل مستلزمات، ومواد غير غذائية و شخصا  في محافظتي حلب وا 

دلب. يفي محافظت ا  شخص 6630516لتكفي صحية  اتومساعد ،محافظة إدلب  حلب وا 
 

 عمليات عبر الحدود من األردن
 

وكجزء من جنوب سوريا.  إلىطريق الرمثا عن  الحدودشاحنة  42تضم و ألمم المتحدة تابعة لثالث قوافل عبرت خالل الفترة المشمولة بالتقرير، 
شخص في درعا،  1150111نحو لتكفي الحصص الغذائية والمؤن الجاهزة لألكل ب حملةشاحنة م 46، قدم برنامج األغذية العالمي هذه العمليات

سامية األمم المتحدة القدمت مفوضية و مواد تنقية المياه، ب ةحملقدمت اليونيسف شاحنة واحدة مو في محافظة درعا،  الصنمينازرع و بلدتي و 
المنظمة الدولية للهجرة قدمت ، و شخص 110111 نحوالغذائية لالمأوى والمياه والصرف الصحي والمواد غير لشؤون الالجئين مستلزمات 

 شخص. 160111نحو مجموعات المالبس ل
 

 األمن الغذائيضوء على تسليط ال
 

ية من لى كمية كافعموثوق الصول حالملكون قدرة من السوريين من انعدام األمن الغذائي، وهذا يعني أنهم ال ي المئةفي  33ما يقدر بنحويعاني 
الشعب من آخرين  المئةفي  13 ويتعرض(. 6112 أكتوبر/تشرين األولاألمن الغذائي )قطاع لشركاء  ، وفقا  بأسعار معقولة المغذي الطعام

 من انعدام األمن الغذائي.يعانوا أن  يمكن اسوري سكاننصف باألساس أن خطر انعدام األمن الغذائي. وهذا يعني لالسوري 
 
إلى  ،( واألسر العائدةIDPs) داخليا   نازحينمن ال المئةفي  35عن  فضال   ،من األسر المئةفي  31ما يقرب من يلجأ بسبب نقص الغذاء، و 
 (.WFPلبرنامج األغذية العالمي ) الغذاء )وجبة واحدة في اليوم(، وفقا   حديد حصصت
 

 درعاو ريف دمشق و دمشق و حلب محافظات مساعدات غذائية )العدد المطلق( في إلى  األشخاص الذين يحتاجون زيادة في عددأكبر توجد 
دلب،  األشخاص دد عالنسبة المئوية( في من حيث زيادة ) كبرل أيسجتم ت. و الذي أجراه برنامج األغذية العالمي منتصف العام استعراض بحسبوا 
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دلب. دمو درعا و القنيطرة محافظات مساعدات غذائية في إلى  الذين يحتاجون اعدات أصبحت المسفي المواقع السورية المحاصرة، و شق وحلب وا 
رص ف، وارتفاع أسعار المواد الغذائية، ومحدودية عيشانهيار أنشطة كسب ال الغذائية اإلنسانية هي المصدر الرئيسي لطعام المدنيين بسبب

 لى تفاقمإإنتاج المحاصيل ضعف وارتفاع أسعار المواد الغذائية، و عوامل مثل الحصار وقيود الوصول، وقد أدت  البنية التحتية.إلى  الوصول
 ه لن يتجاوزإلى أن 6112في عام  حصاد القمح بشكل مطرد منذ بداية األزمة، وتشير التقديرات ويتضاءلانعدام األمن الغذائي بين السوريين. 

 إلى صلانخفاض ي بما في ذلك(. وبالمثل، انخفضت أعداد الثروة الحيوانية بشكل كبير منذ بداية األزمة، المئةفي  45) 6115حصاد  نصف
تكلفة سلة الغذاء متوسط بلغ ، 6112 /آبفي أغسطسو األبقار واألغنام والماعز ونصف الدواجن المتوفرة داخل سوريا.  في عدد المئةفي  41

 في عن التكلفة المسجلة المئةفي  12، أي بزيادة قدرها نحو دوالرا   24)حزمة من السلع الغذائية األساسية( على المستوى الوطني القياسية 
 .6112 /كانون الثانييناير

 
كل أسبوع لتوفير المواد  دوالرمليون  65إلى برنامج األغذية العالمي وحده ويحتاج  ا هي أكبر وأعقد عملية حتى اآلن،العملية اإلنسانية في سوري

أكثر من  تقومو إنسانية مشتركة من قبل الشركاء. ةقافل 131، تم دعم ما يقرب من 6113الغذائية األساسية للمتضررين من النزاع. منذ عام 
وانعدام األمن  ،لوصولا ي قيودفالتحديات التشغيلية الرئيسية وتتمثل كل شهر.  ةسوريالشاحنة بتوصيل المساعدات الغذائية على الطرق  30111

من النازحين  المئةفي  21إلى في المتوسط تصل المنظمات اإلنسانية  فإنالموارد. وعلى الرغم من هذه التحديات، نقص و  ،على الطرق
 شخاص الذيناأللى إ الوصول تعرقلوالالجئين الفلسطينيين. ومع ذلك، ال تزال هناك تحديات  ينضعفمستالسكان المضيفين الو  ينالمستهدف

صل يكل شهر، وفي دير الزور. و الرقة و ريف دمشق و القنيطرة و الحسكة محافظات  كانسإلى  لوصولا حاليا  يصعب  ى المساعدة.حاجة إلب
لى إ القمح والدقيق / الخبز من خالل توزيع المواد الغذائية مباشرة لتقديمأكثر من مليوني شخص إلى األمن الغذائي في المتوسط قطاع شركاء 

متوسط بطن من دقيق القمح خالل األشهر الثماني الماضية وحدها ) 410111ما يقرب من في المتوسط  ااألسر أو دعم المخابز. وبلغ هذ
 (.الواحد طن في الشهر 50111

 
 المحافظة حسب األخرى اإلنسانية التطورات

 
 محافظة حلب

 
 66نذ الخدمة ممن نطاق  مؤقتا  عملها بعد أن كانت قد خرجت  شرق مدينة حلبمحطة ضخ باب النيرب في استأنفت ، سبتمبر/أيلول 67في 

ى إللمدة يوم كامل عن كافة أرجاء المدينة  انقطاع التيار الكهربائيأدى ، أكتوبر/تشرين األول 1في و بسبب الضربات الجوية.  سبتمبر/أيلول
المياه التي لى ع صولحالفرصة  منمليون شخص في مدينة حلب  1.7ما يقرب من  حرم، و الخدمة مؤقتا   من باب النيربمحطة ضخ  خروج

بسبب  سبتمبر/أيلول 31 فيموظفيها تم إجالء و  ت عن العملقفأنها تو ، يقال تعملمحطة سليمان الحلبي أن على الرغم من و يتم ضخها. 
 تيارقطعت الياه للمالسلطات المحلية المسؤولة عن محطة سليمان الحلبي ن فإ ،وبحسب ما وردفي المنطقة نفسها. الدائرة االشتباكات العسكرية 

 األعمال العدائية.جراء أضرار واسعة النطاق من حدوث الكهربائي لمنع 
 

لضمان  الحكومة السورية( وقوات NSAGs) ةلدولالتابعة لاتفاق بين الجماعات المسلحة غير إلى  لتوصلبغرض اوال تزال المفاوضات جارية 
 ءير المانقطاع المياه عن طريق توفال مياه حلب ؤسسةمحطة المياه الرئيسية مرة أخرى. استجاب الشركاء في المجال اإلنساني وماستثناف عمل 

 تقوم منظمة. مليون لتر يوميا   11في جميع أنحاء المدينة توفر ما يقرب من  بئرا   35لك توفير الوقود لشمل ذيمن خالل موارد آمنة بديلة. و 
قل ن الهالل األحمر العربي السوريو  للصليب األحمراللجنة الدولية ، بينما تتولى مليون لتر بالشاحنات 11ن من أصل و ملي 4بنقل  اليونيسف

ن لتر و ملي 3نتج تر في أحياء مختلفة متصلة بالشبكة العامة، و ابآ 11المياه  ؤسسةمدير تذلك، إلى  باإلضافةو . لتر بالشاحنات 7510111
 نو لجأ المدنييفي شرق مدينة حلب،  اءلتدهور حالة الغذ . ونظرا  ألف لتر يوميا   51نتج التي تالمياه وحدة تنقية المياه، كما تدير مؤسسة . يوميا  
 لخبز.ادقيق القمح والوقود المتاح إلنتاج تعاني من تناقص وجبة واحدة في اليوم، واالنتظار لساعات طويلة أمام المخابز التي  تناولإلى 
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تاحه في عيد افتأُ بحسب التقارير الواردة، مقتل ستة أشخاص، ر عن فسأ الذيأيلول في حي المعادي، سبتمبر/ 63بز في امخأحد القصف  عقب
في شرق مدينة  دا  ج ا  قريبدقيق القمح مخزون نفد يأن  ة المتبقية في شرق مدينة حلب. ومن المتوقعقليلواحد من المخابز الك سبتمبر/أيلول 62

( وتضخم األسعار المستمر. وعالوة على ذلك، تضررت أجزاء كبيرة من شبكات يا  )ثالث مرات أسبوع المحدود أصال  الخبز حلب، وسط توزيع 
صالح  حياء أخرى، مثلألأيضا   إمدادات المياههذه توفر شبكات المياه وكانت رات الجوية. غاالجراء الباب والمشهد من حي طريق المياه في 

بشكل األحياء  لكتهذه الشبكة في  على المياه الصالحة للشرب منالمدنيين حصول تدهورت إمكانية واألنصاري. ونتيجة لذلك،  والعامريةالدين 
ارة جوية غجراء ن م مدينة حلبشرق مركز غسيل الكلى في أشارت التقارير الواردة إلى إلحاق أضرار ب، أكتوبر/تشرين األول 6 فيو . ملحوظ

 31 فيو ت. صاباإل ولم ترد تقارير عن وقوع عمالمرفق يال يزال خزانات المياه والوقود في المستشفى. بأضرار  تمجاورة، ولحقعلى منطقة 
، ولكن لزهرةاألطفال في حي الشعار ومستشفى ل الحكيم مستشفىكل من أسفرت غارة جوية على منطقة قريبة عن إلحاق أضرار ب، سبتمبر/أيلول

أسفرت ريبة قعلى منطقة غارة جوية جراء سعاف بجروح بالغة من إسائق سيارة  ُأصيب. وفي اليوم نفسه، قال أنهما ال يزاالن صالحين للعملي
 تدمير سيارة إسعاف.عن 

 
تلوث ال فإن، وبحسب ما ورد. سبتمبر/أيلول 61قتل ثالثة طالب في إلى م الدولةغير المنفجرة في مدرسة سيف  منبج، أدت الذخائرفي بلدة و 
( هي التحديات الرئيسية. أو جزئيا   تم تدميرها كليا   45من أصل  14وتدمير العديد من المدارس ) ينالمعلمين المهني نقصالذخائر غير المنفجرة و ب

شبكات  حتعكف على إصالالسلطات المحلية أن ال يقو . جرابلسو  إلى منبج من ناحية أعزازلسلع وصول اتراجعت أسعار المواد الغذائية نتيجة ل
 .يا  ساعة يوم 16على الكهرباء لمدة  ة المحيطة بهاالريفيالمناطق و  تحصل البلدة بأكملهاو المياه. و الكهرباء 

 
 محافظة حمص

 
ريف الوعر إلى حي من  تهمعائال وأفرادمن مقاتلي الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة  511 ، تم نقلسبتمبر/أيلول 62و  66ومي في ي

فريق و  الحكومة السوريةلى اتفاق بين إدون تدخل األمم المتحدة، الذي تم من خالء، ويستند هذا اإل. الكبيرةالدار  معبر عبرحمص الشمالي 
 .الوعري فاوضم
 

طالق سراح معتقال   70325معلومات عن تقديم بنقل، وبعد ذلك التزمت الحكومة أخر عملية هذا االخالء هو فإن لهذا األخير،  ووفقا   الذين ، وا 
لحركة ا ا  أماموحالمهندسين مفت ظل معبرو  نسبيا   هادئا   الوعرداخل على قيد الحياة. خالل الفترة المشمولة بالتقرير، ظل الوضع األمني  ال يزالون
ربي الهالل األحمر الع يوالمنظمات غير الحكومية / موظف السوريةالحكومة موظفي حركة  ا  أماممفتوحمعبر الشؤون الفنية ال يزال  المدنية.

الخضروات ومنتجات األلبان وكذلك  بإيصالشاحنات صغيرة  2 حيث قامت، إلى الوعر ةمحدود ةتجاريسلع ول بدخمح سُ  كماالسوري والطالب. 
حتياجات ليست كافية لتغطية ا الوعرحي إلى  هاديور تي يتم تلالكميات اومع ذلك، فإن الحي كل يوم، ما عدا أيام الجمعة. إلى  خبز ربطة 40511

 نسمة. 750111ما يقدر بنحو 
 

 ريف دمشق
 

ومع ذلك،  .حاالت سوء تغذية جديدة عدم وجودعن مضايا بلدة سوء التغذية في فحص يهدف إلى تحديد مستوى كشف  ،سبتمبر/أيلول 65في 
ارات عن طريق اختب د ثالث حاالت التهاب سحايا جديدةيتأكتم تلقى الشركاء في مجال الصحة تقارير عن ظهور أمراض القلب والكلى، و 

 150111 قرب منيؤثر على ما يس، مما بقينمضايا و  بلدتيانتشار التهاب السحايا، تم تأجيل بداية العام الدراسي الجديد في  من خوفا  و . ةسريري
انتحار،  ةمحاول 16حيث حدثت ه على سكان مضايا، بظاللالحصار المتواصل وعدم الحصول على الدعم النفسي واالجتماعي يلقي طالب. 

سولين وأدوية ناإلنقص عام في تم اإلبالغ عن اليونيسف خالل البعثة.  منظمةفي األشهر الستة الماضية، كما ذكرت  ،ن النساءبي اثمانية منه
قارير مم المتحدة تذلك، تلقى موظفو األإلى  باإلضافةو . مضايا داخل ،التهاب المرارةحاالت و الكلى و ألمراض المزمنة، وخاصة لمرضى القلب ا

 خالل األشهر الستة الماضية.عفوي الصرع وعشر حاالت إجهاض ب ا  ضيمر  51 وجود عن
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المنطقة  إلىلة قافأخر ل و األدلة بوضوح فقدان الوزن منذ وصوتظهر المدنيين لجوع واضح، تعرض الزبداني، شهدت الحالة التغذوية  بلدةفي و 
 نيسان./بريلأ 31في 

 
 الرقة محافظة

 
"الوليد بن عبد الملك" في مدينة الرقة، مما تسبب في  مدرسة الغارات الجوية أصابتأن  ، ذكرت مصادر إعالمية محليةسبتمبر/أيلول 64في 

وبالتالي، فإن  .تدفق المعلومات من مدينة الرقة ال يزال يشكل تحديا  فإن ة، ولكن لم ترد تقارير عن وقوع اصابات. ومع ذلك، بالغأضرار هيكلية 
 التأثير على الطالب وقطاع التعليم ال يزال غير واضح.

 
 إدلبإلى حماة  ريف المزيد من النزوح من

 
 حكومة السوريةمستمرة بين قوات الالشتباكات االمدينة حماة والقرى المجاورة في أعقاب  إلىأسرة  120111حتى اآلن ما يقرب من  نزح

من قبل الهالل األحمر العربي  ملهوتوفير المساعدة اإلنسانية  ةأسر  140371ة. ومن بين هؤالء، تم تسجيل تابعة للدولومجموعات مسلحة غير 
على و  .، وهي منظمة غير حكوميةلجمعية الخيرية للرعاية االجتماعيةمن قبل ا ملهانية أسرة وتوفير المساعدة اإلنس 40742وتسجيل  ،السوري

ماضي، خالل األسبوع ال الحكومة السوريةنزوح كبيرة جديدة باتجاه مدينة حماة والمناطق التي تسيطر عليها اإلبالغ عن موجات الرغم من عدم 
 من مدينة حماة.  تتجه اآلن نحو ريف إدلب الجنوبي بدال   حديثا  األسر النازحة إلى أن تشير الواردة  التقاريرفإن 

 
 جنوب سوريا

 
 دتينبلأسرة من ال 10511 حوالي إلى نزوحالمجالس المحلية  اتر يتقدتشير نزوح كبير. و إلى أبطع وداعل بلدتي الصراع حول  حدةدت زيادة أ

إن ف، يلستو  ىو نو  جلينلتقييم احتياجات النازحين في  سبتمبر/أيلول 67ُأجري في تقييم سريع إلى  . واستنادا  في األسبوعين الماضيين فقط
 المئةفي  47 حيث أفادللغاية،  ا  المأوى مكتظأصبح لدى أسر مضيفة،  وىبالنسبة ألولئك الذين وجدوا مأو احتياجات المأوى حادة بشكل خاص. 

من  المئةفي  61 فاد. وأأسر 2مع أكثر من منهم  المئةفي  5 يعيشأو أكثر، و أسر  3 يتقاسمون المسكن مع مشملهم االستطالع أنهالذين من 
 المواد غير الغذائية، وذكر عدد هائل من األسر م اإلبالغ أيضا  عن صعوبة الحصول علىأنهم ليس لديهم مأوى على اإلطالق. وت المستطلعين

(. ومن المتوقع المئةفي  42المتوفرة ) الطعامكميات عدم كفاية ( أو المئةي ف 22المال لشراء المواد الغذائية )أنهم ال يمتلكون ما يكفي من 
 .في األسابيع المقبلة االشتباكات والنزوح من أبطع وداعل حدوث المزيد من

 
 سيةرئيال اإلنسانية والتحديثات تقاريرال
 

 مدينة حلب شرق حولبيان  -لألمم المتحدة للشؤون اإلنسانية ومنسق اإلغاثة في حاالت الطوارئ، ستيفن أوبراين  وكيل األمين العام ،
 سوريا

 "سوريا: "وصمة عار على ضمير العالم 
  ،نسق الشؤون مباإلنابة، وكيفن كينيدي، سوريا في  ومنسق الشؤون اإلنسانيةالمقيم لألمم المتحدة المنسق بيان منسوب لماسيمو ديانا

 اإلنسانية اإلقليمي ألزمة سوريا
  :3رقم  عاأوضتقرير  -حلب أزمة الجمهورية العربية السورية 
 األمن بشأن  مجلسإلى بيان  -وبراين أالمتحدة للشؤون اإلنسانية ومنسق اإلغاثة في حاالت الطوارئ، ستيفن  مموكيل األمين العام لأل

 سوريا
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  :عب استجابة القطاعات في المواقع المحاصرة والتي يص المنهج المتكامل لالستجابة االنسانية في سوريا،الجمهورية العربية السورية
 الوصول إليها

 6112لعام  اإلنسانية المشتركة بين الوكاالتالمتحدة  ممالجمهورية العربية السورية: عمليات األ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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


