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  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
 (2016 آب/أغسطس 1 حتى) 10 رقم شهري نصف أوضاع تقرير

 
 يوليو/تموز 19 من فترةال التقرير ويغطي. واألردن وتركيا سوريا من كل في السورية ألزمةلمم المتحدة لتنسيق الشؤون االنسانية ) أوتشا( مكاتب األ قبل من التقرير هذا ادعدإ تم

 .تقريبا   أغسطس/آب 19في  المقبل التقرير وسيصدر. 2016 أغسطس/آب 1إلى 
 

 األحداث أهم
 
  مئات اآلالف من نظرا  لحصار ينذر بالخطر وضع

 األشخاص في شرق حلب
 لبحمدينة في مبادرة "ممر إنساني"  اروسي احقتر ا 
 حلب وتجديد إلى  الوصول القدرة علىعادة ستإ

 أمر ضروري المساعدات المنقذة للحياة
  ة لدبعشرات اآلالف من السكان عالقين في ال يزال

 منبج
 2.1 مليون طفل في سوريا غير ملتحقين بالمدارس 
 إلى  عمليات عبر الحدود من األردناستئناف ال

 جنوب سوريا
 
 

 
 لوضعا عن ةعام لمحة

 
 الواقع"بحكم األمر المحاصرة "شرق مدينة حلب في ين عالق شخص 275,000 - 250,000ما يقدر بنحو ال يزال كاستيلو، الطريق منذ إغالق 

مكانية األمان وحرية التنقل و وال يزال االفتقار إلى المساعدات اإلنسانية.  ت عنهمقطعوان در قلق السلع اإلنسانية / التجارية مصلى ع صولحالا 
 ( في سوريا.ICRCما ذكرت اللجنة الدولية للصليب األحمر )حسب، للقصفكل حي من أحياء شرق وغرب مدينة حلب  تعرضبالغ. لقد 

 
ة للمدنيين والشيخ سعيد( إلتاحة الفرص الدولةسيف و بستان القصر و الليرمون  ممرات إنسانية )دوارعن فتح  اروسي ت، أعلنيوليو/تموز 28في 

 لمغادرة المدينة.
 

يجب بأنه اين وبر أحاالت الطوارئ  ستيفن في للشؤون اإلنسانية ومنسق االستجابة لألمم المتحدة وفي اليوم نفسه، صرح وكيل األمين العام 
اف، واقترح طر جميع األتكون مضمونة من قبل أن  الممرات المقترحة يجبإلى أن  لمبادئ الحياد وعدم التحيز. وأشار جميع وفقا  لضمان الحماية ل
من المناطق التي المدنيين في شرق مدينة حلب وغيرها إلى  اتالمساعد بغرض إيصال ا  أسبوعي ساعة 48لمدة  ةلوقفة إنسانيالتنفيذ الفوري 

 يصعب الوصول إليها في سوريا.

 مليون 13.5
المساعدات إلى  محتاج شخص

 االنسانية

 مليون 13.5
 بالمساعدات االنسانية  مستهدف

 مليون 6.5
 داخليا   نازح

 مليون 4.8
 المجاورة الدول في الجئ

Aleppo City 
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 2في و صيب العشرات. أ  ، و يوليو/تموز 7في شرق مدينة حلب منذ مصرعهم قوا قد لقل على األ شخصا   235 أن لدفاع المدني السوريا أعلنو 

األحياء المتضررة  فروا من ، قدطفل 12,000مدني، من بينهم  25,000أن  )اليونيسف(للطفولة مم المتحدة منظمة األ، ذكرت أغسطس/آب
ك المنطقة تعرض تلل أعلى مستوى في الريف الغربي نظرا  إلى  رفعت مديرية الدفاع المدني في محافظة حلب حالة الطوارئو في غرب حلب. 

 .يوليو/تموز 31ضربات جوية مكثفة في ل
 
مدنية الحيوية مثل البنية التحتية ال أيضا   ت، بل شملفحسب المدنيين الوضع المتدهور على أرواحهذا تصر اآلثار اإلنسانية المترتبة على قتم ول

، يوليو/تموز 31في و ، ضربت الغارات الجوية مستشفى في بلدة أندان، يوليو/تموز 30المرافق الطبية ومستودعات المنظمات غير الحكومية. في 
، يوليو/تموز 24و 23 وفي يوميغير صالحة للعمل اآلن. أصبحت أربعة مطاحن دقيق إلى  ة األتارب، باإلضافةبلدتعرض بنك الدم الوحيد في 

خالل شهر و زهراء والدقاق في شرق مدينة حلب. والالحكيم و البيان  في مستشفيات مؤقتبشكل  توقف العملالضربات الجوية في  سببتت
الضرر الكبير لى إ ف في أجزاء مختلفة من المتحف باإلضافةسقل، تعرض متحف حلب الوطني للقصف مما تسبب في تدمير جزئي ليوليو/تموز
 البنية التحتية.ب الذي لحق

 
كيس طحين  100طرد غذائي و 100تدمير مما أدى إلى الجوي  للقصفلألمم المتحدة  اءشركحد وعالوة على ذلك، تم ضرب مستودع تابع أل
مطحنة واحدة من أن يقال و شخص في شرق مدينة حلب.  145,000نحو متاحة ل المخزنة مسبقا  في حلب. ومع ذلك، ال تزال المواد الغذائية 

لى نحو ع القصف لخطر المخابز  أمامساعات طويلة لون نتظر ن الذين يو مدنيالتعرض ي. ومع ذلك، أصل مطحنتين ال تزال قادرة على العمل
مخبز متبقي في منطقة أخر في جميع أنحاء المدينة. ومع ذلك، تم إغالق  تعمل ال تزالا  على األقل مخبز  50وتفيد التقارير الواردة أن . متزايد

 بسبب نقص الدقيق. يوليو/تموز 25 وميشرق األنصاري في شرق مدينة حلب 
 

شير التقارير تكاستيلو. و البعد وقت قصير من إغالق طريق شرق مدينة حلب  في سعارلوحظ نقص اإلمدادات الغذائية وزيادة كبيرة في األ وقد
ية. مضخات المياه والمرافق الطب ستمرار عملالمطلوب على وجه السرعة  هأن ثالث مرات، في حينقد تضاعفت أسعار الوقود أن الواردة إلى 

شرق إلى  ولالوص القدرة علىعادة ستإهي األولوية القصوى  تظل. و تماما   كاستيلوالعلى طريق  ينمدنيالحركة  توقفتوسط هذه التطورات، و 
ة تجديد المساعدات الحيويل عمليات عبر الحدود من تركياعن طريق  وأمن غرب حلب  عبر خطوط النزاعمن خالل القوافل  مدينة حلب، سواء  

 مثل الغذاء واإلمدادات الطبية والوقود. ،المنقذة للحياة
 

 - 30,000 بنحو يقدريوجد ما . و األكبرقلق المصدر هو محافظة حلب شرق والمناطق المحيطة بها في  منبجالوضع اإلنساني في بلدة إن 
هم بسبب القتال الدائر. شخص من ديار  78,000، فر أكثر من /أيارمايو 31منذ و . يوليو/تموز 10دة منذ بلصر في الاحمشخص  40,000

 .حتى اآلن بلدةال إلىتجارية  وأسلع إنسانية  أيصل لم تو 
 
مليون  2)قطاعية خمس مجموعات لاحتياطي الطوارئ  مليون دوالر من 10مبلغ تركي الالصندوق اإلنساني  خصصلتدهور الوضع،  ستجابةوا

 ، ومجموعةالغذائيةغير المواد  ومجموعةالصحة، مجموعة تنسيق المخيمات، و مجموعة الصرف الصحي، و و المياه مجموعة لكل من  دوالر
دلب،  منبجلالمخصصة  ةت الطارئمداداالتخزين المسبق لإلاألمن الغذائي( بهدف   وفيالمناطق.  تلكإلى  تحسن فرص الوصولل ا  ر انتظاوحلب وا 

لمياه في أعقاب الهجوم على خط أنابيب او في ريف دمشق. التي تقع دوما  في مدينةالسوق المركزي القصف الجوي  استهدف، يوليو/تموز 22
قد نجحت في المؤسسة العامة لمياه الشرب أن  ةرداو أفادت التقارير ال، يوليو/تموز 24في بالمياه دمشق  غذيالذي يالرئيسي في وادي بردى 

قد  - يوليو/تموز 24 في تغلقأ  ، والتي وادي بردىإلى المؤدية  الطرقأن يقال و . يوليو/تموز 26دمشق في  إلى تدريجيا  ضخ المياه  ئنافاست
 .جزئيا  أ عيد فتحها 

 
 ة، سقطت ثالثيوليو/تموز 27في و قصف البنية التحتية المدنية.  تصاعدالمناطق المجاورة بعد إلى  إدلبمن شخص  12,000وقد فر أكثر من 

تجارية. منازل المدنيين والمحال البعض شخاص وتدمير أسفر عن اصابة تسعة أ، مما الشماليإدلب بلدة سلقين في ريف  متفجرة علىميل ابر 
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نسمة(  70,000خدم يفي بلدة بنش ) يعملمخبز  أخرمن القرى في محافظة إدلب عدة مرات، بما في ذلك  ا  ددوقد استهدفت الغارات الجوية ع
 .أصبح غير صالح للعملي ذال
 

صابة العشرات. ا  قل و على األ شخصا   43في محافظة الحسكة، مما أسفر عن مقتل  القامشليمدينة في انفجار  وقعالماضي،  يوليو/تموز 27في 
توليد الكهرباء ل ةالزار محطة ذكرت تقارير أن ، يوليو/تموز 26في و من جراء الحادث.  القامشليفي إلمدادات اإلنسانية لالنقل الجوي لم يتأثر و 

نحو ما يقدر ب أصبحفي بلدة داريا المحاصرة في ريف دمشق، و بعدة صواريخ.  إصابتها من الخدمة بعد تخرج قدمحافظة حماة جنوب في 
 المياه واألراضي الزراعية بسبب استمرار القتال. مصادر معزولين عنمدني  4,000

 
 الوصول تطورات

 
، يوليو/تموزلشهر مل عالفي إطار خطة وتم االنتهاء منها افل مشتركة بين الوكاالت و قثمانية  صدرت الموافقة علىخالل الفترة المشمولة بالتقرير، 

 .سورياأربع محافظات في مختلف أنحاء إلى  توصلو 
 

 محافظة حمص
 

  كانت أخر . و يوليو/تموز 26في  محتاج 84,000لنحو تكفي مساعدات متعددة القطاعات  توكاالالتلبيسة: سلمت قافلة مشتركة بين
 2 يفالمنطقة إلى قد وصلت  الهالل األحمر العربي السوريو الدولية للصليب األحمر واللجنة األمم المتحدة قافلة مشتركة بين 

 ./أيارمايو
  قافلة مشتركة بين األمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب األحمر والهالل األحمر العربي السوري ت قدم ،يوليو/تموز 28الرستن: في

وكانت أخر قافلة مشتركة يصعب الوصول إليها. التي منطقة هذه المستفيد في  110,000 لنحو تكفيمتعددة القطاعات  اتمساعد
 نيسان./بريلأ 28في  المنطقةقد وصلت إلى 

  :الهالل األحمر العربي السوري مساعدات متعددة القطاعات تكفي و يوليو/تموز، قدمت قافلة مشتركة بين األمم المتحدة  31في الحولة
 ./أيارمايو 25المنطقة منذ إلى  الحولة. وكانت هذه هي القافلة األولى بلدةفي شخص  71,000لنحو 

 
 محافظة حلب

 
  قدمت قافلة مشتركة بين األمم المتحدة والهالل األحمر العربي السوري مساعدات متعددة القطاعات يوليو/تموز 21: في الكبرىأورم ،

وكانت أخر قافلة مشتركة بين األمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب األحمر والهالل األحمر العربي مستفيد.  50,000 تكفي لنحو
 .2016 /آذارمارس 21 فيطقة السوري قد وصلت إلى المن

  قدمت قافلة مشتركة بين األمم المتحدة والهالل األحمر العربي السوري مساعدات متعددة القطاعات تموزيوليو/ 26في : وبنانالحاجب ،
 .2016 امفي عإلى المنطقة المشتركة بين الوكاالت وكانت هذه هي القافلة األولى الموقعين. هذين مستفيد في  7,000تكفي لنحو 

 
 محافظة ريف دمشق

 
 ستلزمات موالتغذية و  ءلغذااإمدادات بإيصال الهالل األحمر العربي السوري و ألمم المتحدة ل تابعفريق  قام، يوليو/تموز 19 في: سرغايا

 قافلة مشتركةفيها صل تمستفيد. وكانت هذه هي المرة األولى التي  15,000إلى نحو الصحية اللوازم النظافة والمواد غير الغذائية و 
 يصعب الوصول إليه.الذي موقع إلى هذا البين الوكاالت 
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 لهالل او  للصليب األحمراللجنة الدولية و قافلة مشتركة بين األمم المتحدة  تقدم، يوليو/تموز 24)ريف دمشق(: في  معضمية الشام
 قافلةأخر المنطقة المحاصرة. وكانت  إلى هذهمستفيد  40,000 تكفي لنحوقطاعات ات متعددة الاألحمر العربي السوري مساعد

 ./حزيرانيونيو 3 فيالمنطقة  قد وصلت إلى هذهالهالل األحمر العربي السوري و ألمم المتحدة مشتركة تابعة ل
 

 محافظة حماة
 

 قدمت قافلة مشتركة بين األمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب األحمر والهالل األحمر العربي  ،يوليو/تموز 21: في المضيق قلعة
بعض المستلزمات الطبية في القافلة. وكانت هذه بإدراج سمح مستفيد. ولم ي   32,000السوري مساعدات متعددة القطاعات تكفي لنحو 

 .2016عام المنطقة في إلى تصل  أول قافلة مشتركة بين الوكاالت
 

الطوارئ، ت مستلزماالجراحية ومجموعات المضادات الحيوية و لوازم المواد الطبية، بما في ذلك الالسلطات السورية  أزالت، قوافل ثمانية بينمن 
 .خمس قوافلمن 

 
 أغسطس/آبخطة 

 
 هاميقدتم تي الت ،الخطةوتشمل . أغسطس/آبلشهر مشتركة بين الوكاالت الافل و قالخطة على رد وزارة الخارجية  ، لم يصليوليو/تموز 31 حتى
و عبر أصعب الوصول إليه ا  أو يمحاصر موقعا   32 إلى المساعدة فيحاجة بشخص  991,050إلى  لو صلو ل طلبا   24، يوليو/تموز 19 في
 .مكنا  حيثما كان ذلك م يوليو/تموزاألمم المتحدة والشركاء تنفيذ طلبات  واصل، تأغسطس/آبخطة على  إرسال رد نظرا  لعدمو . وط النزاعخط
 
 عمليات عبر الحدودال
 

وتحتوي . /حزيرانيونيو 21في  قيادة أردنيموقع هجوم على الالرمثا منذ  عبرلألمم المتحدة تابعة قافلة  أول تم االنتهاء من ،يوليو/تموز 28في 
. إلغالق المحكمالوازم  التعليم والترفيه، ومجموعاتلوازم و  ،لتنقية المياههيبوكلوريت الصوديوم مادة شاحنة على  19تتألف من التي كانت القافلة 

 28 حتىو تعليق العمليات له تأثير كبير على المدنيين المتضررين. فإن ، بكل مستمرعمليات أن تتواصل الهو توقع اآلن المأن في حين و 
 قرب منن ما يأو  صحيا   مركزا   16توشك على النفاد في حوالي اإلمدادات الطبية األساسية  ، كانت التقارير الواردة تشير إلى أنيوليو/تموز
وتعمل  .قد نفدت تقريبا  المواد غير الغذائية في جنوب سوريا  مخزوناتتضرروا من انقطاع المساعدات الغذائية. وكانت قد شخص  140,000

 .البالد لتجديد المخزونات في جنوب همةن اآلن بو ها التنفيذيؤ األمم المتحدة وشركا
 

 في سوريا التعليمضوء على تسليط ال
 

ن من األطفال في سنقطاع أعداد متزايدة تأثير مدمر على التعليم، مع ا الممتدة لألزمة السوريةلطبيعة اكان  ،2011منذ بدء األزمة في مارس 
 ت فيعدالثاني أسوأ م هيا سوريالطالب بالمدارس في معدالت التحاق  أنيقال و . قط فصول دراسيةعدم رؤية أو حتى  عن الدراسةالمدرسة 
 العالم.

 
 ، في حينفي الوقت الحاضر مليون طفل، غير ملتحقين بالمدارس 2.1في المئة من األطفال في سن الدراسة في سوريا، أو  36يقدر بنحو ما 

غير في سن المدرسة طفل سوري آخر  700,000 ويوجدبسبب استمرار النزوح.  نقطاع عن الدراسةمليون طفل آخر لخطر اال 1.4يتعرض 
 5.7ا يقدر بنحو مويحتاج مواردها وقدراتها.  يقوضالضغط المتزايد على نظم التعليم في تلك البلدان إن . في البلدان المجاورة ملتحق بالمدارس

يقترب من وريا سفي التعليم االبتدائي بالمساعدة في مجال التعليم. قبل الحرب، كان معدل االلتحاق إلى في مختلف أنحاء سوريا مليون طفل 
في المئة.  90. وكان معدل اإللمام بالقراءة والكتابة في سوريا أكثر من المئة في 67لتعليم الثانوي االلتحاق با المعدالت العالمية، وبلغت نسبة
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عدم سبب مجموع الخسائر االقتصادية بيقدر عقدين من الزمن، و قد انتكس وتراجع  نظام التعليم في سوريا أنإلى وتشير تقديرات اليونيسف 
من الناتج المحلي اإلجمالي في سوريا عام تقريبا   المئةفي  17.6وهذا يساوي  1.مليار دوالر 67.10التعليم االبتدائي والثانوي بنحو ب االلتحاق
2010. 

 
عدد في  ٪22بنسبة  ا  وفقدان الدخل وانعدام األمن والعنف. وهذا يشكل انخفاض بسبب النزوحمعلم  52,500، فقدت سوريا 2011منذ عام 

 6,000يقدر بنحو ما  -أربع مدارس في سوريا كل واحدة من أصبحت مدرسة ، 2016بحلول عام و ما قبل األزمة.  ن مستوياتعين معلمال
تستخدم أن  ضا  أيلهجمات. ويمكن ا تلك راءأضرار هيكلية جمن تعرض للهجمات وتعاني ت ال تزال هاالتعلم، ولكنغير صالحة ألغراض  - مدرسة

 ةتعلقالمخاوف مالالعنف و ويعد اإلنساني.  الدولي كون محتلة من قبل قوات عسكرية، في انتهاك للقانونتأو  المدارس كمالجئ للنازحين داخليا  
 رس.االمدإلى طفال عدم ذهاب األبالسالمة وعمالة األطفال هي األسباب الرئيسية ل

 
ائية يوم الخميس بتداال واالمتحانات الثانوية سةاالدر  استئناف من إدلب في والتعليم التربية مديريةتمكنت  المتدهور،على الرغم من الوضع األمني 

كتظاظ ا، لكنهم يعانون من رس في البلدان المجاورةاالمدإلى  غير مسبوق للذهاب ن جهدا  و السورين و طفال الالجئويبذل األ. يوليو/تموز 28
 المدارس.ب لتحاقوتقديم األوراق المطلوبة لال ،مألوفةالالدراسية، ولغة التدريس غير  لو صالف
 
لألطفال من جميع عالية الجودة الذات التعليم لوازم المساعدة و  2016النصف األول من عام  فيشركاء قطاع التعليم  قدملذلك،  ستجابةوا

 .المهنيين التعليم والنقل والوجبات المدرسية والتدريب المهني، وكذلك تدريب المعلمين زملوامجموعات األعمار، بما في ذلك 
 

 
لوازم تلقوا  لطف 535,000

. من بين محافظة 12في  تعلمال
 84,670ل إلى و ، تم الوصهؤالء
المحاصرة والتي المناطق في  طفال  

 من خالليصعب الوصول إليها 
 القوافل المشتركة بين الوكاالت

 
 تم توفير التعليم طفال   56,086

في المناطق المحاصرة  همالبديل ل
والتي يصعب الوصول إليها في 

 محافظة 11

 
 قد كانت ا  دراسي فصال   2,793
 في هاتم ترميم راضر أصيبت بأ

أكثر من خدمة مدرسة ل 200نحو 
طالب في مدارس  115,000

 محافظات 10في مختلفة 

 
  ا  شابو  طفال   1,130,440

 او حصلالتعليم موظفا  في مجال و 
 على مساعدات تعليمية عالية

 46,802جودة )بما في ذلك ال
وأكثر من  ا  فلسطيني ا  الجئ

المناطق طفل في  450,000
المحاصرة والتي يصعب الوصول 

 إليها(
طفل  162,000 أكثر من
التدريب المهني على  واحصلوشاب 

 المهارات الحياتية فيالتدريب على و 
 محافظة 11

المناطق من  طالبا   10,702
يصعب الوصول التي و المحاصرة 

 ةعويضيدروس ت على واحصلإليها 
تأدية النقل والمأوى والغذاء لو 

 التاسع ينلصففي اامتحاناتهم 
 الثاني عشرو 

 
 حصلوا على ا  مربي 3,960

 11في  ينتدريب المعلمين المهني
 محافظة

في طفل  22,000 أكثر من
 لديهم إمكانيةما قبل المدرسة مرحلة 

الوصول إلى أنشطة التعليم في 
 مرحلة الطفولة المبكرة

 
المنهج  في : قطاع التعليمإعداد) 2016 /حزيرانيونيو -/كانون الثاني ( ينايرWoS)المنهج المتكامل لالستجابة االنسانية في سوريا  فينتائج قطاع التعليم 

 (2016 أغسطس/آبمن  ، اعتبارا  المتكامل لالستجابة االنسانية في سوريا 
 

 الحسكة ودمشق ودرعا وحماةو حلب محافظات إلى  من الوصول المناطق المحاصرة والتي يصعب الوصول إليها في طفال   34,291 تمكن حوالي
 .2016 /حزيرانويونيو /أيارمايوشهري امتحاناتهم في  تأديةن مكنوا تموحمص وريف دمشق و 

                                                 
1 isis/cr-syria-the-to-due-dropout-school-from-loss-resources/economic-http://learningforpeace.unicef.org/resources/technical 

http://learningforpeace.unicef.org/resources/technical-resources/economic-loss-from-school-dropout-due-to-the-syria-crisis/
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مكانية حماية و وال تزال ال والدعم  ،لمينوتدريب المععالية الجودة، مج التعليم االمرافق التعليمية، والتمويل المستدام لبر إلى  الوصول دون عائقا 

 األولويات الرئيسية. علمين من بينالنفسي واالجتماعي لألطفال والم
 

 المحافظة حسب األخرى اإلنسانية التطورات
 

 محافظة حلب
 

المخيمات. إلى  دينفاو تقديم المساعدة للبغرض  ين داخليا  نازحللمخيمات وتجهيز  إنشاء نسانية المقترحة، تم اإلعالن عناإلممرات المع  تماشيا  
دنيين في غضون ثالثة أشهر، طالما أنهم لم يرتكبوا "جرائم ضد الم ونسلمالذين يستفي موازاة ذلك، أعلنت الحكومة السورية العفو عن المقاتلين و 

 .ينستسلممعطى لضمان سالمة الت  أن  يمكنالتي الضمانات ماهية و أالعفو،  ه هذاأو العاملين في المجال اإلنساني". ومن غير الواضح ما يستتبع
 
ء سكان شرق حلب يمكن استخدامها لتقديم المساعدة داخل شرق مدينة حلب الجما إذا كانت الممرات المحددة إل تدرس األمم المتحدة حاليا  و 

ن حماية المدنيين، ع فضال   في تلك المنطقة ضروري،ربع مليون شخص إلى  مناآلمنتظم و والمستمر إن الوصول اإلنساني ال. فيها قينباألولئك ال
لم تكن ن، اآل وحتىأخذها بعين االعتبار. من العوامل التي ينبغي قترحة اإلنساني وأمن وسالمة الممرات المالدولي القانون  العواقب بموجبو 

 مغادرة المنطقة المحاصرة.ت ذكر ل هناك تحركات سكانية
 

 7ي فكاستيلو طريق المنذ إغالق لمزيد من القيود شرق مدينة حلب إلى  وصول المساعدات اإلنسانية والتجاريةومن المحتمل أن يخضع 
نة حلب نقص الوقود في شرق مديأن يؤثر المدينة لنحو ثالثة أسابيع متتالية، يمكن إلى اإلمدادات الخارجية  صولعدم و ل نظرا  . و يوليو/تموز

تعكف و كبير على مولدات تعمل بالوقود نتيجة النقطاع الكهرباء لفترات طويلة ومتكررة.  إلى حدعتمد التي تالمستشفيات  بشكل خاص على
ي الء الطبجإجراءات اإلبشأن الجهات الفاعلة اإلنسانية في حلب وغازي عنتاب  بينالتنسيق على  ( حاليا  WHOمنظمة الصحة العالمية )

لتي االحاالت الطبية في شرق حلب  تضمقائمة مفصلة  على إعدادعبر الحدود  من المنظمات االنسانية العاملة شركاءالالممكنة. وتم تشجيع 
لى القيام ع ينقادر الاإلجالء  امثل هذفي  اءشركأحد الحلب في الهالل األحمر العربي السوري ويعتبر . فوريعالج طبي خارجي إلى  حتاجت

 عالج كيميائي.  وأغسيل كلى أو الء الطبي للمرضى الذين يحتاجون عمليات جراحية عاجلة جبعمليات اإل
 

 المساعدة إلىيم لتقد يوليو/تموزالتي تم الحصول عليها في شهر موافقة موجب الشرق حلب بالمخطط إلرسالها إلى مم المتحدة األقافلة ال تزال 
 ،يوليو/تموز 31 حتى آمنة مداداإل تمسارا كانتفقد  حلب، لغربأما بالنسبة . المستقر غير ألمنيا مستفيد قيد االنتظار بسبب الوضع 60,000
 .ينمفتوحال يزاالن الراموسة خناصر ومدخل  ألن طريق

 
 ربعاأل  البلداتاتفاق 

 
واحدة ية مرضمن بلدة الفوعة، في حين تم إجالء حالة  ين لهاأفراد األسرة المصاحبمن واحدة وستة  مرضية، تم إجالء حالة يوليو/تموز 28في 

قارب األية واثنين من مرض، تم إجالء عشرة أفراد )ثماني حاالت يوليو/تموز 20في و من بلدة مضايا. ها لالمرافقين  األسرةأفراد من وسبعة 
الء عدد لم يكشف عنه من حاالت الطوارئ الطبية من الفوعة إجدمشق لتلقي الرعاية الطبية. وفي الوقت نفسه، تم إلى  ( من مضاياينفقاالمر 
ربي السوري ل األحمر العالهالاستقبل جالء السابقة، حاالت اإلربع. وكما حدث أثناء األ البلداتبموجب أحكام اتفاق  قع، على النحو المتو كفرياو 

الهالل األحمر  وقاممدينة الالذقية. إلى  اقبل نقلهاألمني  المضيقحاجز قلعة  ندع كفريامن الفوعة و  اتم اجالؤهالتي الحاالت حماة والالذقية في 
في وري الهالل األحمر العربي السإلى  موتسليمهاألمني المعني حاجز الإلى  الذين تم اجالؤهم من مضايابنقل أولئك  دمشقفي العربي السوري 

عمليات اإلجالء الطبي للجرحى والمرضى من قبل أطراف النزاع إال على أساس ال يمكن أن تستمر ربع، البلدات األبموجب اتفاق و إدلب. 
هر على إلنسانية ألكثر من ثالثة أشالمساعدات اعلى إيصال  ةالقدرة المستمر األمم المتحدة. في غياب  تهانتقدطالما المعاملة بالمثل، وهو شرط 
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ماح للجهات ربع للسالبلدات األاتفاق  فاطر أ بدورها مناشدةاألمم المتحدة وتواصل المواقع األربعة.  افةالوضع داخل كتدهور  يتواصلالتوالي، 
 دون أي تأخير.بالوصول الفوري وغير المشروط الفاعلة اإلنسانية 

 
 محافظة إدلب

 
صابة ستة أشخاص، يوليو/تموز 30في   وفقا   ،أصابت الضربات الجوية مستشفى للوالدة في بلدة كفر تخاريم، مما أسفر عن مقتل اثنين وا 

عاف الوحيدة سيارة اإلسعدم صالحية لتلف و لة يويمعدات طبية ح نظرا  لتعرضمنخفضة  بقدراتاآلن  ويعمل المستشفىلمنظمة إنقاذ الطفولة. 
. فر ما ، بحسب ما وردتخاريموكفر  بلدتي سلقينأسرة من  1,000حوالي عن نزوح كثيف الجوي اللقصف ا أسفرللعمل. وعالوة على ذلك، 

أسرة  5,000 ، بينما تقيمأسرة في الريف 4,000 حوالي ، وتقيميوليو/تموز 29 إلى 22 خالل الفترة من مدينة إدلب أسرة من 9,000يقدر بنحو 
ة في الجويأسرة قبل بدء الحملة  45,000بنحو ، مقارنة مدينة إدلبداخل  أسرة فقط متبقية 15,000 وال تزالالمحافظة.  داخلفي أماكن أخرى 

 إدلب.في الهالل األحمر العربي السوري  اتر يقدبحسب ت، /حزيرانشهر يونيو
 

بالقرب من  أسرة 650نحو وتقيم الغارات الجوية المتكررة.  في أعقابجسر الشغور  بلدةمن  أيضا  ة أسر  800نحو  كما تم اإلبالغ عن نزوح
 بعض أيضا  أريحا  ةمدينشهدت و المناطق الريفية المحيطة بها. إلى  أسرة المتبقية 150ال نزحت، في حين في الوقت الحالي الحدود التركية

 19فسها. في ن ةيندمداخل ال محدودة جدا   اتحركتسوى  حاليا  وجد تال و . مدينةستهدف سوق العادة ما تالنزوح بعد الغارات الجوية المتكررة التي 
 البنية التحتية المدنية الحيوية. استهدفت مدينة إدلبعلى غارات جوية متعددة تم شن ، يوليو/تموز

 
 محافظة الرقة 

 
منظمة  ، قامتوماليفي نفس و . الدرعية بلدةالضربات الجوية االتصاالت األرضية في األجزاء الشمالية والغربية من  ت، قطعيوليو/تموز 22 في

كفي لتنقية إمدادات المياه في المحافظة تكلور المن  ا  طن 160تسليم بالمياه، مؤسسة اليونيسف والهالل األحمر العربي السوري، بالتنسيق مع 
 بأكملها لمدة شهرين.

 
 محافظة درعا

 
الميداني، مما أسفر عن مقتل عشرة أشخاص على  درعا المستشفى محافظة الضربات الجوية في جاسم شمالاستهدفت  ،يوليو/تموز 31في 

صابة الكثيرين غيرهم. ستاألقل ) وتم  ير صالح للعملغالمستشفى  وأصبحة أطفال وأربعة رجال، من بينهم اثنان من العاملين في المستشفى( وا 
. واستمر شهريا   استشارة طبية 4,000يقدم أكثر من مستشفى ال كانمستشفيات في القرى المجاورة. قبل هذا الحادث، إلى نقل الحاالت الحرجة 

شخص من بلدة بصرى الشام  5,000أكثر من  مما أسفر عن نزوحالفترة المشمولة بالتقرير،  في معظم أيضا  القصف الجوي في أقصى الجنوب 
لمأوى المؤقت ا ويعدلنوم في العراء، ل لشامالعديد من األسر النازحة من بصرى ا ت. واضطر السماقياتو  والمربع غصمو الصحوة و  جيزةال قرىإلى 

، الهجمات الجوية في بصرى الشامحدة خالل األسبوع الماضي، هدأت لكن . و بين احتياجاتهم األكثر إلحاحا   ء منوالمواد غير الغذائية والغذا
 .إلى ديارهم لعودةاح لغالبية النازحين اتأمما 

 
كل من الجبهة الجنوبية وجيش خالد بن الوليد العديد من نقاط التفتيش على  حيث أقامتالشجرة منطقة يصعب الوصول إليها،  ال تزال ناحية
أولئك الذين لى إمباشرة بشكل جيش خالد بن الوليد وجهها تهديدات عن المنظمات غير الحكومية السورية  وقد أبلغتة. الناحيإلى  الطرق المؤدية

إلى الشجرة بحاجة ماسة  ناحيةفي من الخدمات والمقيمين المحرومين  يننازحمن ال 5,850ما يقدر بنحو ويوجد رض. األلى يسعون للعمل ع
 المواد غير الغذائية.بالغذاء والمأوى وتوسيع نطاق المساعدة 

 
 عن الوضع عند الساتر الترابي معلومات محدثة
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مكونة من الخيام من الرجال والنساء واألطفال عالقين على الحدود السورية / األردنية في مستوطنات مؤقتة  78,000يقدر بنحو ما ال يزال 

إلى  إيصال اإلغاثة اإلنسانيةتعطل ، /حزيرانيونيو 21يوم الذي وقع (. منذ الهجوم انبكالر  منطقة في 71,000و الحدالتفي  7,000)
 23نذ المنطقة مإلى ي المساعدة الوحيدة التي تصل هالمياه النظيفة  وأصبحت، بشدة الترابي الساتر ية المتواجدة عندالسكانالمجموعة 

لمتحدة شركاء األمم االتقى و  ، انبالرك و الحدالت منطقتي في مرة واحدة فيالمساعدات توزيع بسمحت الحكومة األردنية قد حزيران. و /يونيو
لي المجتمع مثلالجئين ومكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية( مع مالسامية لشؤون اة األمم المتحدة مفوضي)برنامج األغذية العالمي واليونيسف و 

رة )في تقدمها المنظمة الدولية للهجو األرز والعدس والتمر والخبز  تشملق التوزيع. وسوف تتألف المعونة من طرود غذائية المحلي لمناقشة طر 
 اليونيسف )في كال الموقعين(.فقط(، ومستلزمات النظافة من  الحدالت منطقة

 
وجود لى إ تدهور الحالة الصحية بين المدنيين في المستوطنتين. وتشير تقارير غير مؤكدةالنازحين  مشاورات مع قادة مجتمعال تاوضحقد و 

ال. المائي والدموي بين األطف، وارتفاع معدالت اإلسهال (ب)أو  (أ)سوء التغذية والتهاب الكبد حاالت عدد كبير من  من بينهاحاالت مرضية 
أصبح و  ،امرأة في مراحل متقدمة من الحمل 250 اليحو الحدالت  منطقة فيوتوجد فقدان تدريجي للبصر. عن  أيضا   النازحينبعض  بلغأقد و 

توجد و مضاعفات أثناء المخاض. جراء تسع نساء من  حيث وردت تقارير عن وفاةشائع على نحو متزايد، أمر مضاعفات أثناء الوالدة حدوث 
 .الحدالت منطقة ممرضة واحدة فقط في

 

 األساسية اإلنسانية والتحديثات تقاريرال
 

  28 ،وكيل األمين العام لألمم المتحدة للشؤون اإلنسانية ومنسق االستجابة في حاالت الطوارئ ستيفن أوبراينحلب،  حولبيان 

 .يوليو/تموز
  "في  ينعالقل المساعدات إلى السوريين الإيصاتسهيل بغرض  ا  أسبوعيساعة  48 دةمل القتالرئيس الشؤون اإلنسانية يدعو إلى "وقف

 المدن المحاصرة، مجلس األمن التابع لألمم المتحدة
 وبلدة منبجالتطورات في شرق مدينة حلب  :عاجل تحديث 
  :لقطة إنسانيةالجمهورية العربية السورية 
 2016-2011 المركزي لمواجهة الطوارئ، الصندوق ة من قبلستجابة الممولاال ة:سوريال األزمة  
  ةسوريالزمة األ -التمويل اإلقليمي عن تحديث 
  اللجنة الدولية للصليب األحمريفوق القدرات"الوضع في حلب مدمر و ،" 
  2016 /تموزفي حاالت الطوارئ، يوليواإلنسانية سوريا: لوحة القيادة( برنامج األغذية العالمي ،WFP) 
  2016في عام  ألمم المتحدةا عمليات اإلنسانية المشتركة بين وكاالتال -الجمهورية العربية السورية 
  تقرير األمين العام -( 2015) 2258، (2014) 2191(، 2014) 2165(، 2014) 2139مجلس األمن  اتتنفيذ قرار 

 
 

 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
 
 


