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  المبادئ على ةوالقائم ةعلاالف ةاإلنسانینشاطات ال وتنسیق على حشد (أوتشا) اإلنسانیة الشؤون لتنسیق المتحدةمم األ مكتب یعمل

  ودولیة وطنیة جھات مع بالشراكة
 ینقذ األرواح قینستال

 

 السوریة األزمة
 )2016 آب/أغسطس 14 إصدار( 11 رقم شهري نصف أوضاع تقریر

 
 14إلى  2 من الفترة التقریر ویغطي. واألردن وتركیا سوریا من كل في السوریة ألزمةلمم المتحدة لتنسیق الشؤون االنسانیة ( أوتشا) مكاتب األ قبل من التقریر هذا ادعدإ تم

 .قریباً أیلول ت/سبتمبر 1في  المقبل التقریر وسیصدر. 2016 أغسطس/آب
 

 األحداث أهم
 
ملیون مواطن في  2 ما یقرب منیفتقر  •

إمكانیة كهرباء أو ال إلىمدینة حلب 
 المیاه العامةشبكة إلى  صولو ال

 و 250,000ما بین  ال یزال هناك •
مدني محاصر في شرق  275,000

 حلب
إلى إیصال حاجة ماسة هناك  •

توفیر اإلمدادات لالمساعدات اإلنسانیة 
الطبیة وٕاصالح شبكات و الغذائیة 

 الكهرباء والمیاه
وقف إلى  تواصل األمم المتحدة الدعوة •

 اتمل، أو على األقل وقفاإطالق نار ك
ساعة  48كل منها إنسانیة أسبوعیة مدة 

 المحتاجینإلى  لوصولمن أجل ا
 على البلدة قوات سوریا الدیمقراطیة بعد استیالء إلى منبجن یالمدنیعودة  •

 

 لوضعا عن ةعام لمحة
 

لمساعدة اإلنسانیة، بما في ذلك الغذاء والمأوى والخدمات إلى احاجة ماسة بأنحاء مدینة حلب جمیع ملیون شخص في  2 ما یقرب منیوجد 
شخص  275,000و 250,000بین ال یزال ما في غرب المدینة، في حین  ملیون 1.5 -ملیون  1.2حوالي  بینهمالصحیة والمیاه. من 

 .یولیو/تموز، في شهر هاج منو خر الو المنطقة ل و دخلآخر طریق متبقي الذي كان كاستیلو، العالقین في شرق المدینة، بعد إغالق طریق 
 

استمر القتال في شرق  ،أغسطس/آب 10من في  یومیاً  عن وقف إطالق النار لمدة ثالث ساعاتاالتحاد الروسي وعلى الرغم من إعالن 
دعت األمم وقد . المدینة قط على غرباستت قل، في حین ال تزال قذائف الهاونات الجویة على أربعة أحیاء على األغار المدینة، بما في ذلك ال

إلى  لوصولا لمن أجساعة  48كل منها إنسانیة أسبوعیة مدة  اتوقفعلى األقل مل أو اطالق نار كإوقف إلى  وتكراراً  المتحدة مراراً 

 ملیون 13.5
  شخص محتاج

 ملیون 13.5
 بالمساعدات  مستهدف 

 )2016دیسمبر  -(ینایر 

 ملیون 6.1
 نازح داخلیاً 

900,00  
نازح جدید في األشهر 

 األخیرة ةالست

 ملیون 4.8
الجئ في الدول 

 المجاورة
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دون فوري المن و اآلالوصول وال یزال دعم كامل من المفوضیة األوروبیة. على دعوة األمم المتحدة  حصلت، أغسطس/آب 9 وفيالمحتاجین. 
 المدنیین.إلى  المساعدات المنقذة للحیاة قدیمتل ضروریاً  ةسوریالمدن ال ىكبر في  المناطقجمیع إلى عائق 

 
على الرغم من الطریق البدیل  ة،حلب محدودإلى  ل المساعدات اإلنسانیةاصإمكانیة إیزال تتموز، ال یولیو/ 7كاستیلو في ال طریقبعد إغالق 

شرق مدینة حلب عبر  إلىهذا الطریق البدیل  ظلٕاذا و في األیام األخیرة.  من خاللهالمساعدات والوقود والذي تم إیصال ، الذي أنشئ حدیثاً 
ال یزال غیر آمن  طریق الراموسة ن تفید التقاریر الورادة أنالسكان. ولكإلى  فرصة للوصول یوفرأن  یمكنفإنه  ،وآمناً  اً مفتوحالراموسة طریق 

اآلن  ونستخدمی نیالمدنی، فإن غرب مدینة حلبإلى  لوصوللتخدمه القوافل. أما بالنسبة كي تسلعلى تطویره جماعات المعارضة  تعكفو 
 حافالت صغیرة وسیارات أجرة الركاب یستخدمو كاستیلو. الطریق عبر تجنب الجزء الشرقي من المدینة قبل دخول األحیاء الغربیة ی بدیالً  طریقاً 

ریة حالیًا حكومة السو تعكف الأجزاء من الطریق غیر معبدة و ال تزال بعض . المدینة جنوب شرقالنیرب التي تقع بلدة إلى  حلبلالنتقال من 
 على إصالحها.

 
لضخ محطة سلیمان الحلبي إلى  لتر من الوقود 102,000تقدیم من الیونیسف منظمة ، تمكن شركاء أغسطس/آب 14 إلى 9 خالل الفترة من

غرب مدینة حلب  إلىالطریق البدیل ظل ٕاذا و . المیاهالمدینة من سكان  اتاجتیحافي المنطقة المتنازع علیها في مدینة حلب لدعم المیاه 
ل المیاه اصإیإلى  القادمة، باإلضافة یوماً  15طوال الیومي لتشغیل محطة الضخ بشكل شركاء الیونیسف الوقود یوفر ، قد وآمناً  مفتوحاً 

شبكة إلى  الوصولٕامكانیة كهرباء و ال إلىشخص  يملیون ما یقرب من فتقری، وقت نفسهفي الو . شخص 325,000إلى  المنقولة بالشاحنات
 المیاه العامة.

 
من اآلبار في شرق مدینة یستخرجونها على میاه قد تكون ملوثة یعتمدون  -أكثر من ثلثهم من األطفال  -مئات اآلالف من الناس  یقال أنو 

 منظمة أطباء بال حدود. هذكرتبحسب ما حلب، 
 

. وذكرت وسائل االعالم السابقة راسعثالثة أضعاف األباآلن  تباعمخزون المواد الغذائیة على النفاد والعدید من السلع غیر متوفرة أو یوشك 
محافظة  إلىوصلت قد طن من المواد الغذائیة  1,000شاحنة تحمل ما یقرب من  40 والتي تضمالقافلة التي تنظمها الحكومة أن  الرسمیة

. أغسطس/آب 8 فيبالفعل التي وصلت الوقود واإلمدادات الغذائیة لنفط و اكمیات كبیرة من الغاز و  فضًال عنآب، أغسطس/ 11حلب في 
المناطق الریفیة في إلى  إیصال المواد الغذائیةیجري اآلن لمدة شهرین، و لتغطیة االحتیاجات في غرب المدینة اإلمدادات المتاحة اآلن وتكفي 

 محافظة.ال
 

حلب، مما أسفر عن مقتل الهجوم على في المتفجرة میل ابر الجانب إلى غاز الكلور أشارت التقاریر الواردة إلى استخدام آب، أغسطس/ 10في 
 .صعوبات في التنفسآخرین ب 55 ٕاصابةأربعة أشخاص و 

 
لنظام  اً خطیر تهدیدًا بال هوادة، مما یشكل  ةستمر مالمستشفیات والعیادات على هجمات الالحصول على الرعایة الصحیة محدودة و إن إمكانیة 

مستشفى في غرب  12أصل من  11في شرق حلب وفقط سبعة مستشفیات أن ) WHOذكرت منظمة الصحة العالمیة (قد الرعایة الصحیة. و 
في غرب مدینة حلب. یمكن الوصول إلیها و تعمل  اً إضافی اً صحی اً مركز  50أصل من  23زال ال تأو جزئیة. و  ةكلیتعمل بصورة حلب، ال تزال 

لرعایة الصحیة األولیة في شرق مدینة حلب، مما ل الصاخورالغارات الجویة أصابت مركز أن  ، ذكرت مصادر إعالمیةأغسطس/آب 8 في
 300أكثر من  یعمل بهشخص، و  100,000یخدم حوالي المستشفى كان هذا هیكلیة وتدمیر سیارة إسعاف واحدة.  أضراروقوع  عن سفرأ

شخص واحد وٕاصابة كثیرین  ، مما أسفر عن مقتلغیر معلوممكان  فيمنشأة طبیة  دمرت الغارات الجویة آب،أغسطس/ 10في و موظف. 
 ت عدة صواریخ على منطقة في محیط مستشفى القدس في حي السكري في شرق مدینة حلب.سقط ،أغسطس/آب 14في و آخرین. 

 
طن من دقیق القمح والحصص  1,000أكثر من  تحملشاحنة  26 برنامج األغذیة العالمي سل، أر أغسطس/آب 14 إلى 7 خالل الفترة من

إغالق الطرق في غرب مدینة حلب فإن بعض عملیات التسلیم، إتمام على الرغم من و في األیام القادمة. إرسال المزید الغذائیة، ومن المتوقع 
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طریق الشاحنة الاستخدمت وقد ة. شحیحالخضروات الطازجة واللحوم كما أن الواردة، ، حسب التقاریر إلى نضوب مخزون الطعام ىأدقد 
 بدیل على الجانب الشرقي من شرق مدینة حلب.ال
 

تعرض  قد، إدلبمدینة غرب من  كیلومتراً  20على بعد  ، التي تقعمستشفى في قریة ملسأن  الواردة ذكرت التقاریر ،أغسطس/آب 6في 
وطفل.  امرأةالعاملین في المستشفى و بعض وأسفر عن مقتل ستة أشخاص على األقل، بما في ذلك  ه غیر صالح للعمللضربة جویة، مما جعل

 ة.بلدال منأسرة  2,000في بلدة سراقب. وقد فر ما یقدر بنحو  قد تعرضتا للقصف تینمدرسأفادت التقاریر أن آب، أغسطس/ 4في و 
 

الشركاء في  أفاد)، ISILالدولة اإلسالمیة في العراق والشام (تنظیم في محافظة حلب من  منبجبلدة  على قوات سوریا الدیمقراطیةبعد استیالء 
المساعدات الغذائیة في إلى عاجلة  هناك حاجةو األعمال العدائیة. جراء  ةبلدفي المئة من ال 25الدمار قد لحق بحوالي  أن المجال اإلنساني

مصدر  منبجة المیاه في بلدة إن جودالسكان المتزاید. عدد طعام إل ال تكفيقدرة المخابز واألسواق ألن القرى المجاورة التي تستضیف نازحین 
 5,000بین عاد ما من خطر اإلصابة باألمراض المنقولة عن طریق المیاه.  حدكلورة المیاه وخزانات المیاه للإلى قلق كبیر وثمة حاجة ماسة 

عملیات تطهیر أن  على الرغم من ،أغسطس/آب 13أفادت مصادر محلیة في حسبما الجزء الغربي من المدینة، إلى شخص  6,000و
التعرض للذخائر غیر المنفجرة، جراء من مصرعه مدني واحد  لقي، أغسطس/آب 13وفي . بعد بدأت مغیر المنفجرة ل ذخائرالمناطق من ال

 ین.آخر مدنیین  10أسفر عن مقتل  لذيا
 

. في السابق، مستمرة األردنإلى  البالدجنوب في درعا والقنیطرة  يمن محافظتالسوریین جرحى الحرب  التي تعوق دخولالتحدیات ال تزال 
بعد الجراحة في في فترة ما الرعایة التأهیلیة الحصول على عملیات جراحیة و  إجراءیعانون من إصابات شدیدة شخاص الذین األبمقدور كان 

صعب الشجرة التي یة بلدفي عدة أجزاء من جنوب سوریا، بما في ذلك  تحدیاً یشكل ال یزال الوصول و مستشفى الرمثا الحكومي في األردن. 
من  رومةمح أن تكون الوصول إلیها. ویخطط الشركاء لتقییم االحتیاجات اإلنسانیة في منطقة اللجاة، التي تم تحدیدها على أنها من المحتمل

 .الخدمات
 

 الوصول تطورات
 

 أغسطس/آبخطة 
 

من  505,750إلى ألمم المتحدة وشركائها لتقدیم المساعدة متعددة القطاعات تصاریح ل الحكومة السوریة منحت، أغسطس/آبخطة بموجب 
 أیضاً  الحكومة السوریةطلبت و في البدایة. الوصول إلیها لب طُ  موقعاً  32أصل من  23في الوصول إلیهم لب طُ  اً مستفید 991,050 أصل
قائمة لتحدید أفضل الاألمم المتحدة والشركاء باستعراض  وسوف تقومالخطة. إطار خارج  أغسطس/آبشهر أخرى في  اً موقع 41إلى ل و الوص

 .طریقة لتقدیم المساعدة، حیثما كان ذلك مناسباً 
 
محاصرة أو التي یصعب الوصول إلیها خالل الفترة المشمولة بالتقریر إلى المناطق القافلة مشتركة بین الوكاالت أي  إرسالم یكن من الممكن ل

 بسبب انعدام األمن أو التأخیر في إصدار خطابات التیسیر.
 

 ربعاأل  مدنالاتفاق 
 

 تم، أغسطس/آب 13 وفيمستشفى في دمشق. إلى  یةالشرق آب، تم إجالء اثنین من التوائم الملتصقة من بلدة الغوطةأغسطس/ 12في 
هي المرة  ثانیةء الوكانت حالة اإلجال. من بلدة مضایا برصاصة في ساقها تقد أصیب تام كانو عأ 10فتاة تبلغ من العمر  نقلالثاني ل اإلجالء

 األربع.اتفاق المدن في "العین بالعین" و أنهج المعاملة بالمثل ل ال یخضع إجالءاألولى التي یحدث فیها 
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 عملیات عبر الحدود من األردن
 

لوازم شخص، ومجموعات  75,000نحو لتكفي شاحنة وحصص غذائیة  57من  كونثالث قوافل تتتم تنفیذ خالل الفترة المشمولة بالتقریر، 
نفت ؤ ، استیولیو/تموز 28منذ و وأغطیة بالستیكیة، ومواد تعلیمیة، وخیام.  ،ومستلزمات المواد غیر الغذائیة ،تدریب الطبيللومواد  ،جراحیة
 21في أعقاب الحادث الذي وقع في  ،ة السابقةطاقال بنفس 2258و 2165 مجلس األمنقراري عبر الحدود في إطار المساعدات أنشطة 

 حزیران./یونیو
 
 

 عمال اإلغاثة اإلنسانیة والبنیة التحتیة المدنیة ضوء على تسلیط ال
 

العنف، بما في ذلك الهجمات  ال یزالو .ةسوریالاألزمة  یستمر تدهور، 2016عام لاإلنساني للعمل بینما یستعد العالم لالحتفال بالیوم العالمي 
المدنیة، مثل ر وتدمیر البنیة التحتیة اضر األوال تزال ح. و جر إصابتهم ب وأالمدنیین  ةوفافي سبب تالعشوائیة في المناطق المكتظة بالسكان، ی

بشكل والحرمان  نزوحالناس یتعرضون لمزید من ال ال یزالبال هوادة في جمیع أنحاء سوریا، و  ةالمرافق الصحیة والمدارس واألسواق، مستمر 
 یومي.

 
 موظفاً  53ومن موظفي األمم المتحدة،  18بینهم ومن ، مصرعهممئات العاملین في المجال اإلنساني لقي منذ بدایة الصراع السوري، 

 كانت الحالة). و PRCSاألحمر الفلسطیني (الهالل )، وثمانیة من متطوعي وموظفي SARCالهالل األحمر العربي السوري (في  ومتطوعاً 
المنظمات موظفي عشرات من توفي الذلك، إلى  شظایا. وباإلضافةبقتل أحد موظفي األونروا بعد اصابته هي متموز، یولیو/ 17األخیرة، في 

 محتجزین.المفقودین أو في عداد المن موظفي األمم المتحدة  27 ال یزالبحسب ما ورد، في حین  ،ومیة الدولیة والوطنیةغیر الحك
 

منذ حتفهم قوا قد لالطبي مجال الفي من العاملین  750أن  األمریكیة أطباء من أجل حقوق اإلنسان والجمعیة الطبیة السوریةوقد أفادت منظمة 
العاملین العدید من  وأالمعلمین،  وأین النفسیین ستشاریاالأو التوزیع  مسؤوليل شم. وهذا الرقم ال ی2011في عام  ةسوریالزمة األ ایةبد

منذ بدایة  مصرعهمنقاذ المتطوعین) الخوذات البیضاء (عمال اإل من ذوي 134لقي  وقد. تهمحیا وافقد نیذاإلنساني ال اآلخرین في المجال
 .الصراع

 
لصراع في أجزاء عدیدة من افي مستوى  اً عام اً ، انخفاض2016 /شباطي دخل حیز التنفیذ في فبرایرذاتفاق وقف األعمال العدائیة، ال حقق

تأثیر على المدنیین والبنیة التحتیة المدنیة لبعض شدیدة الحوادث الانخفاض في  أدى إلىحلب وداریا، و  فيالبالد، مع استثناءات ملحوظة 
 ممانیران األسلحة الثقیلة من األرض، ٕاطالق ملحوظ في عملیات القصف الجوي و  صاعدت حدث، 2016نیسان /بریلأمنذ أواخر ن ولكالوقت. 

في المجال اإلنساني، وكان  ونالعامل بها طینشأن  المناطق التي من المحتملوهي المدنیین والبنیة التحتیة المدنیة،  كان له أكبر األثر على
الحرمان بین السكان  تفاقمرض، و األوقف الخدمات على إلى  أدت ها، ولكناإلصابةقتل و من حیث اللهذه الهجمات تأثیر مضاعف، لیس فقط 

 .ناطقالمدنیین في العدید من الم
 

على منشآت التعلیم في  هجوماً  12 أكثر منن ، أبلغ الشركاء في المجال اإلنساني عأغسطس/آبشهر خالل األسبوعین األولین من 
مرافق على  أربعة هجمات منفصلةجراء مدرستین لحقت أضرار بو  آخرصیب تل طالب واحد وأُ وحلب. في شرق مدینة حلب، قُ  إدلب يمحافظت
مدرسة قد ألحقت أضرارًا بقذائف الهاون  ذكرت التقاریر الواردة أن، أغسطس/آب 13 وفيوالتعلیم.  التربیة مدیریة مبنى ذلك في بما، تعلیمیة

أسرة) مما أسفر عن مقتل طفل واحد وٕاصابة كثیرین  19ف نحو یستضی(للنازحین مأوى جماعي كتستخدم  ، التيالزهراء في مدینة حلب
خمس مدارس في جسیمة بولحقت أضرار ح و جر بصیب طالب واحد وأُ  واحد لباتل اثنان من موظفي التعلیم وط، قُ إدلبفي محافظة و آخرین. 

 ثماني هجمات منفصلة.
 



 11 رقم شهري نصف أوضاع تقریراألزمة السوریة: 
 

 
  (أوتشا) اإلنسانیة الشؤون لتنسیق المتحدةمم األ مكتب

 www.unocha.orgرواح | األ ینقذ التنسیق

 المحافظة حسب األخرى اإلنسانیة التطورات
 

 محافظة حلب
 

مخصصة تشیر إلى إمكانیة محدودة أدلة وجود بشكل كامل، على الرغم من أو صالحة للعمل مدینة حلب غیر مؤمنة  خطوط إمدادال تزال 
 عبرالمساعدات اإلنسانیة المحدودة التي تقدمها المنظمات غیر الحكومیة المحلیة أن یقال و اإلنسانیة. المساعدات أو  ةتجاریالسلع اللوصول 

نقل لصلیب األحمر الیونیسف واللجنة الدولیة لمنظمة تواصل و شرق مدینة حلب خالل الفترة المشمولة بالتقریر. إلى  تصلو الراموسة  طریق
 مدینة حلب كل یوم.شخص في غرب  300,000أكثر من إلى بالشاحنات  المیاه

 
 المجتمعات المضیفة غیر مسجلة. ووفقاً في مع أقاربهم أو  ةقیمالم سرالكثیر من األألن  المسجلین ین داخلیاً نازحیرتفع عدد الأن  ومن المتوقع

وخاصة من مشروع الجنوب الغربي من مدینة حلب، الجزء القتال في اندالع  في أعقابشخص  25,000 ما یقرب من نزحللتقدیرات األخیرة، 
وصالح الدین. وقد سجل الهالل األحمر  تي الحمدانیةمأوى)، وكذلك منطقكالنازحة  سراأل تستخدمها(مباني غیر مكتملة  يالسكن 1070

كمأوى لهم في الوقت  مون المدارس والمساجد واألماكن العامةستخد) یشخصاً  5,980أسرة ( 1,196لجنة اإلغاثة متطوعي و  العربي السوري
 ) في مساكن خاصة أو مع األقارب واألصدقاء.شخصاً  14,625ة مسجلة إضافیة (أسر  2,925وتقیم . لحاليا
 

في جنب مع إصالح خطوط الكهرباء إلى  مدني، جنباً  300,000 نحوخدم ما یقدر بالتي ت، ضخ المیاهالنیرب لإصالح محطة باب وُیعد 
إذا تم إصالح ذلك، لل یبدوكوقف القتال. تإال خالل الوصول إلى خطوط الكهرباء في الراموسة ال یمكن و . ضروریةالراموسة من األمور ال

شبكة المیاه إلى  وصولتتیح لملیوني مدني إمكانیة الالكهرباء و تزوید المنطقة بستستأنف  ي، فإنهاسكنال 1070المحطة الرئیسیة في مشروع 
 للیونیسف. العامة، وفقاً 

 
یمكن التي سوء التغذیة الحاد والحصبة، وغیرها من أمراض الطفولة اإلصابة بزیادة خطر إلى الحصول على الرعایة الصحیة فرص  أدى نقص

المناطق في المواجهة و  وطاألطفال بشكل صحیح، وال سیما على خطتطعیم یمنع  كمایقول الشركاء في مجال الصحة، كما الوقایة منها، 
أماكن عملهم بسبب انعدام إلى  هموصولالتي تعرقل التحدیات الیومیة  بسبب ةالصحفي مجال نقص العاملین  المتضررة من النزاع. ویتفاقم

نظام الرعایة الصحیة في شمال سوریا أن  الیونیسف ومنظمة أطباء بال حدود منوتحذر منظمة . المتغیرة على الدوام خطوط األمامیةالاألمن و 
غارات جویة على ضواحي بلدة  10ال یقل عن  تم شن ماآب، أغسطس/ 4على وجه السرعة. في مطلوبة اللقاحات واألدویة وأن ینهار، 

 ، مما أسفر عن مقتل طفلین.لنازحین داخلیاً لاألتارب بمحافظة حلب، بما في ذلك ثالث مستوطنات 
 
صالحة ي محافظة حلب، مما جعلها غیر الغارات الجویة مستشفى األطفال والوالدة في بلدة كفر حمرة ف استهدفت أغسطس/آب 12في و 

 كانبجروح خطیرة. قبل الهجوم،  اثنان مصابانهم بین ن، منیخر آخمسة  ةباصإ و  نموظفیالاثنین من مقتل إلى  . وتشیر التقاریر األولیةللعمل
ت الغارات استهدف ،أغسطس/آب 13في و قیصریة في الشهر. والدة عملیة  30وطبیعیة والدة  100و، ة طبیةشار ستا 2,400یقدم المستشفى 

مركز الدفاع المدني  تعرضفي الیوم نفسه، و محافظة حلب، مما تسبب في أضرار طفیفة فقط. غرب ور في حالجویة مستشفى الهدى في بلدة 
ة بلد ت غارات جویة متعددة مستشفى األطفال فيقصف ،أغسطس/آب 14في و . دمره تماماً لقصف جوي في بلدة دارة عزة في محافظة حلب 

 الخدمة.نطاق من  المستشفى مؤقتاً  أخرجالغربي، مما حلب في ریف  ىالكبر أورم 
 
المحتاجین. إلى  للوصول ساعة 48كل منها مدة ة أسبوعی ةإنسانیوقفات مل، أو على األقل ااألمم المتحدة الدعوة لوقف إطالق نار كتواصل و 

وتقوم جانبي المدینة. إلى  كمیات كافیة من اإلمداداتنقل العاملین في المجال اإلنساني و وهذا من شأنه توفیر الحد األدنى من الوقت النتقال 
إلى المساعدة من هم في أشد الحاجة إلى  ق الخطط للوصولیتنسبعبر الحدود من تركیا التي تتم  اتعملیالالمنظمات اإلنسانیة في دمشق و 

 .ینموقعمن هذین القوافل من أي إرسال بالطریقة األكثر فعالیة، والتي قد تشمل 
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ها في المجال اإلنساني على أهبة االستعداد إلرسال شحنات من اإلمدادات ؤ األمم المتحدة وشركا وأصبحتبدأ التخطیط التشغیلي لهذا، وقد 
من غرب  وط النزاععبر خط إیصال المساعدات. وهذا یشمل الالزمة الوصول والتصاریح األمنیة ها حقإذا تم منح ،حلب إلىالمنقذة للحیاة 

 عن تقدیم المساعدة عبر الحدود من تركیا. مدینة حلب فضالً 
 

 دمشق / ریف دمشق يمحافظت
 

أضرار  عن سفرمما أ ،الشرقي العدويفي حي  ءطلقت على دمشق في محیط مستشفى الشفالتي أُ قذائف اال، سقطت أغسطس/آب 13 في
قد تعرضت ها، تابعة للجنة الطبیة العامة، موقع كشف عنتم اللم ی ،نقطة طبیةأن إلى  اإلعالموسائل في ریف دمشق، أشارت تقاریر و مادیة. 

 الخدمة.نطاق عن خرج تجعلها مما ، أغسطس/آب 13جویة یوم  لضربات
 

 إدلبمحافظة 
 

مما جعله غیر  ،إدلبمحافظة ریف في  شیخونت الغارات الجویة مركز الطوارئ في مدینة خان استهدف ،أغسطس/آب 11في منتصف لیلة 
في محیط المستشفى  قذائفات جویة وسقطت غار ل إدلب مدینة تدمیر عدة سیارات إسعاف. وفي الیوم نفسه، تعرضتأسفر عن و  صالح للعمل

قتل أكثر ، مما أسفر عن مإدلبمحافظة لمع تركیا في الریف الشمالي أطمة آب، وقع انفجار بالقرب من معبر /أغسطس 14في و الوطني. 
 .یعمل وال یزال المعبر. ، بحسب ما وردمن المدنیین وعدد غیر معروف جندیاً  15من 

 
 محافظة الرقة 

 
من قبل اإلدارة الذاتیة الكردیة.  ةر و حظمالرقة إلى  شحنات األدویة ، وال تزالما یقرب من ستة أشهرمنذ مخزون األنسولین في الرقة  نضب
ترتفع أسعار الرقة عبر طرق غیر رسمیة بأسعار مبالغ فیها للغایة. في المتوسط، إلى  صلالتي تمحدودة من األنسولین الكمیات الوتباع 
في اآلونة األخیرة فقط، و . البالد شمال شرقالتي تقع في  في مدینة تل أبیض عنهافي المئة  65 في مدینة الرقة بنسبة ةالمتاح األدویة

 .بحاجة إلى غسیل الكلى الرقة في مدینةعالقًا  اً ضیمر  210 الواردة، یوجد وبحسب التقاریرسعر غسیل الكلى في الرقة، تضاعف 
 

 دیر الزورمحافظة 
 

لقاح من  ةجرع 500ولقاح التهاب الكبد، من  ةجرع 800وجرعة من لقاح شلل األطفال،  1,200وزارة الصحة  قدمتآب، /أغسطس 3في 
مدیریة تحدیات في الالحصبة والنكاف والحصبة األلمانیة. ومع ذلك، تواجه لقاح جرعة من  800جرعة من لقاح الكزاز، و 1,500والسل، 

 .د علیهااعتممكن االیالتي  كهرباء والوقودإمدادات ال نقصل في الثالجات نظراً  الواردةتخزین اللقاحات 
 

 ل شبكة الصرف الصحيیحو ت الذي یتمشرب المیاه غیر المعالجة من نهر الفرات، إلى  بعد انقطاع المیاه المتكرر، لجأ العدید من المدنیین
إجالء تتطلب  ةحال 16الشهر الماضي. وقد تم تحدید نحو  في )A(التهاب الكبد ة إصابة بحال 11ظهور إلى قد أدى أن هذا  . ویقالإلیه

 سفر.المطلوبة لل صاریحطبي عاجل، ولكنها تواجه صعوبات في الحصول على الت
 

 من اإلمدادات الطبیة. انطنأ 10جوي طوال الفترة المشمولة بالتقریر، بما في ذلك النزال عملیات اإلواصل برنامج األغذیة العالمي 
 

 محافظة حماة
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في صالحات مستمرة ال تزال اإلفي الریف الجنوبي لمحافظة حماة عدة مرات خالل األسابیع الماضیة، و تولید الكهرباء ل ةزار المحطة تم قصف 
خمس إلى  إمدادات الكهرباء تناقصانقطاع التیار الكهربائي في حماة والمحافظات األخرى و  كثرة إلى . وقد أدى ذلكالمتقطعغالق اإل أعقاب

 في محافظة حماة. ساعات یومیاً 
 

 جنوب سوریا
 

ع شجیتإلى  هدفی اً أصدر الشركاء في مجال الصحة والتغذیة بیان) في جنوب سوریا، BMS(بدیل لبن األم توفیر مستمرة لالطلبات لا ردًا على
وأنواع الحلیب  بدیل لبن األملغیر المنضبط واالستخدام توزیع المنع ٕالى و  ،وحمایة ودعم الرضاعة الطبیعیة وكذلك التغذیة التكمیلیة المناسبة

 .األخرى
 

 األساسیة اإلنسانیة والتحدیثات تقاریرال
 

 حلب -سوریا أزمة ): 1رقم (عاجل تحدیث  ،اإلنسانیة مكتب تنسیق الشؤون •
 2016األمم المتحدة في عام  عملیات اإلنسانیة المشتركة بین وكاالتالالجمهوریة العربیة السوریة:  •
 2165/2191/2258م ارقأالجمهوریة العربیة السوریة: عملیات األمم المتحدة عبر الحدود بموجب قرارات مجلس األمن الدولي  •
منسق الشؤون و  یعقوب الحلو، المنسق المقیم لألمم المتحدةحلب/سوریا،  إلىل المساعدات اإلنسانیة العاجلة اصإیإلى الدعوة  •

 ةسوریال ألزمةلاإلنسانیة في سوریا، وكیفن كینیدي، منسق الشؤون اإلنسانیة اإلقلیمي 
 /حزیرانمحافظة (یونیوكل من یفعل ماذا أین في  :االنسانیة في سوریاالمنهج المتكامل لالستجابة في الجمهوریة العربیة السوریة:  •

2016( 
في حاالت منسق اإلغاثة للشؤون اإلنسانیة و سوریا، وكیل األمین العام  حول الوضع في: إحاطة مجلس األمن صریحات صحفیةت •

 ، ستیفن أوبراینالطوارئ
 ي العصر الحدیث"، اللجنة الدولیة للصلیب األحمرف سوریا: حلب "واحد من الصراعات الحضریة األكثر تدمیراً  •

 
 
 

 مكتب تنسیق الشؤون اإلنسانیةالخاصة بالمنتجات اإلعالمیة  واشكل
 

فهم على نحو أفضل یعلى أن لشركائنا سوف تساعد مكتب تنسیق الشؤون اإلنسانیة مخصصة خمس دقائق أقل من دراسة استقصائیة تستغرق 
 إرسال هذه الدراسة إلى المكاتب المیدانیة المعنیة ورجنما هي المعلومات اإلنسانیة األكثر أهمیة لجماهیرنا وكیف یحتاجون إلى استقبالها. 

 أسبوعین. وسوف تكون هذه الدراسة مفتوحة لمدة .من خالل الرابط الموجود أدناه حتى یتمكنوا من التواصل مع جماهیرهمالخاصة بكم 
 

 https://www.surveymonkey.com/r/FRRSurveyرابط اللغة اإلنجلیزیة: 
 

 https://www.surveymonkey.com/r/RCF8ZYMرابط اللغة العربیة: 
 

، ریلیفویب، unocha.orgكما سیتم نشر الدراسة على منصات المعلومات التابعة لمكتب تنسیق الشؤون اإلنسانیة، بما في ذلك 
humanitarianresponse.infoو ،HDX.وكذلك من خالل مواقع التواصل االجتماعي ، 
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 ب: االتصال یرجى المعلومات، من لمزید
 trives@un.org ،سوریا أوتشا مكتب رئیس ،تریفي سیباستیان

 jensen8@un.org ،تركیا أوتشا مكتب رئیس ،ینسن تروند
 muscroft@un.org ،األردن أوتشا مكتب رئیس ،مسكروفت سارة

 fraser@un.org السوریة، لألزمة اإلقلیمي أوتشا مكتب رئیس ،فریزر هیلینا
 www.unocha.org/syria  www.reliefweb.int زیارة یرجى المعلومات، من لمزید
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