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

  ودولية وطنية جهات مع بالشراكة

 ينقذ األرواح قينستال
 

 السورية األزمة
 (2016 الثاني نوفمبر/تشرين 14 إصدار) 17 رقم شهري نصف أوضاع تقرير

 
 14 إلى 1 من الفترة 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 1 في المقبل التقرير وسيصدر. 2016 الثاني نوفمبر/تشرين
 

 األحداث أهم
 
 المساعدات إيصال فرص نقص 

 عبر القوافل خالل من اإلنسانية
 النزاع خطوط

 من يعانون حلب شرق سكان 
 واستمرار واصلالمت الحصار
 العدائية األعمال

 مستشفيات خمسة على هجمات 
 الرعاية خدمات تعطيل تفاقم

 شحيحة المتبقيةال الصحية
 في األخيرة العسكرية العملية 

 أكثر على تؤثريمكن أن  الرقة
 من شخص، 400,000 من

 نازح 150,000 من أكثر بينهم
 حلب مدينة شرق في الغذاء مخزون نفاد 
 نازحين قتلم عن سفري درعا محافظة في يحدود عبرلم الجوي القصف 

 
 لوضعا عن ةعام لمحة

 
 التي اإلنسانية اتالمساعد إليهم تصل لم شخص 275,000و 250,000تراوح بين ي لما بالنسبة بائسا   حلب مدينة شرق في الوضع يزال ال

 األغذية برنامج ذكر. الغذاء مخزونات نفاذ ةسرعل نظرا   جوعا   الموت لخطر نو معرضهم و  ،2016 تموز/يوليو 7 منذ المتحدة ألمما تقدمها
 تشرين/نوفمبر 13 في أسرة 900 على المتبقي الطعام توزيع بعد نضب قد المدينة من الشرقي الجزء في الغذاء مخزون أن (WFP) العالمي
 اإلجالء عمليات في للشروع ماستعداده هاؤ وشركا المتحدة األمم دكؤ تو . أسبوعين لمدة غذائية ةحص 900ال هذه كفيت أن المتوقع ومن. الثاني
 .منيةاأل ضماناتال جميع توفير بمجرد حلب شرق سكان إلى للحياة المنقذة العاجلة المساعدات وتقديم العاجل الطبي

 
 يعرض مما التدهور، في آخذ األمني الوضع فإن ،حلب غرب إلى المساعدات إيصال على اإلنساني المجال في لشركاءا قدرة من الرغم علىو 
 من الفترة خالل. النزوح في يتسبب المدنية المناطق في العشوائي القصف يزال وال. اإلصابة وأ الموت لخطر مدني مليون 1.4 نحوب يقدر ما

 مليون 13.5
 إلى محتاج شخص

  المساعدة

 مليون 13.5
  بالمساعدات  مستهدف

 (2016 ديسمبر - )يناير

 مليون 6.1
 داخليا   نازح

900,00  
  جديد نازح

 (2016 يونيو -)يناير 

 مليون 4.8
 الدول في الجئ

 المجاورة
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 في لاألتارب وكفر ناها وعويجبلدات في ) مستشفيات ةخمس هوجمتاستمر قصف المرافق الطبية، حيث  ،الثاني نوفمبر/تشرين 15 إلى 13
بما في ذلك عن طريق الغارات الجوية،  واحدة، متنقلة صحية وعيادة دلب(إ محافظة في بنش ومعرة النعمان وجسر الشغورو  ،الغربي حلب ريف
صابة األقل على شخصين مقتل عن أسفر مما  الصحة منظمة تقارير بحسب الطبي، المجال في العاملين من ستة بينهم من ،آخرين 19 وا 

 الخطوط في الصدمةعالج  مستشفى ذلك في بما الهجمات، هذه خالل الصدمة عالج مستشفيات من اثنين قصف وتم. (WHO) العالمية
بشكل  ةتوفر الم سوريا شمال في الصحية الخدمات تتضاءل قدو . به المحيط المجتمع في مدني 90,000 من أكثر خدميكان  يذال األمامية
 وفي. العالمية الصحة لمنظمة وفقا   ،المرضىو  خطيرة بجروح المصابين ةإحال في كبير تعطل إلى تأد التي ،الهجمات هذه جراء من متواضع
 اتسيار  تفجير أسفر ،الثاني نوفمبر/تشرين 3 في. طاقتها بكامل تعمل حلب مدينة شرق في الكائنة المستشفيات من أي تعد لم نفسه، الوقت
صابةو  مقتل عن حلب غرب في هاون قذائف سقوطو  ملغومة  وردت ،الثاني نوفمبر/تشرين 9 فيو . أطفال فيهم ماب المدنيين، من العشرات ا 
صابة أشخاص ستة مقتل عن أسفر مما ،حلب جامعة استهدف عنيف قصف عن تقارير  اإلنسانية اتمنظمال سجلت وقد. آخرين 20 من أكثر وا 
 .الجديدة حلب وجنوب والحمدانية ومنيان األسد ضاحية من ديجد نازح 15,000 من أكثر
 

 لشاموا العراق في اإلسالمية الدولة تنظيم قبل من المفروضة والقيود األمن انعدام بسبب الرقة محافظة إلى الوصول تعيق شديدة قيود توجد
(ISIL) شرينت/أكتوبر في الرقة محافظة إلى وصلت قد المتحدة األمم وكاالت بين مشتركة قافلة أخر وكانت. اإلنسانية المساعدات إيصال على 

. ىالسفل وخنيز العليا وخنيز هيشة من شخص 7,000 من يقرب ما نزح ،الثاني نوفمبر/تشرين 6 في العسكرية الحملة بداية ومنذ. 2013 األول
 خيمم إنشاءقوم بت المحلية السلطات أن ُيقال حيث عيسى، عين بلدة شمال القطن تخزين مرافق من بالقرب حاليا   النازحين هؤالء معظم ويقيم

 اداتاإلمد اآلن حتى الشمالي الريف في ونالعامل اإلنساني المجال في الشركاء وفرذلك الموقع اآلن. و غادر معظم النازحين  وقد. للنازحين
الت األمم وقد نفذت وكا .ييوم كلبش والخبز المياه ريتوفب المحلية السلطاتتقوم  حين في النظافة، ومستلزمات الغذائية غير والمواد الغذائية

  بعثات تقييم إلى مخيم مبروكة ورأس العين.المتحدة التي تعمل من مركز القامشلي 
 

 20 وأصيب حمص محافظة في المحاصر الوعر حي في مصرعهم أشخاص ستة لقي ،الثاني نوفمبر/تشرين 9 إلى 7 من من الفترة خالل
 مما ،تينلقمغ (الفنية الشؤونو  )المهندسين رالوع حي إلى تينالرئيسي الدخول نقطتا تزال الو . النزاع أطراف بين النار إطالق تبادل خالل آخرين
 .والخبز واللحوم والخضروات الغاز مثل ،األساسية لوازمال توافر من حديو  التجارة حركة يعيق

 
 الوصول تطورات

 
 ونلصيعبر الحدود، و عمليات الو  ةمنتظممن خالل البرامج ال االشخاصيواصل الشركاء في المجال اإلنساني تقديم المساعدة إلى الماليين من 

لتي ا عسكريا   ةطوقالمالمحاصرة و المواقع في مستمرة تحديات الوصول الرئيسية وال تزال السيطرة. النفوذ و إلى الناس بغض النظر عن مناطق 
ر الحسكة بسبب إغالق معبفي محافظة و  ،اإلسالمية في العراق والشامالخاضعة لسيطرة تنظيم الدولة يصعب الوصول إليها، وكذلك المناطق 

 .2015منذ أواخر عام  نصيبين
 

 النزاع خطوط عبر تالوكاال بين المشتركة القوافل
 
 .ما  قد المضي من قافلتان تتمكنن ملبينما  بالتقرير؛ المشمولة الفترة خالل النزاع خطوط عبر الوكاالت بين مشتركة قوافل أي ستكملتُ  لم
 

 إلى هةمتوج كانت السوري العربي األحمر والهالل المتحدة لألمم تابعة قافلة ُألغيت ،الثاني نوفمبر/تشرين 1 في )حماة(: حربنفسه 
 جماعات تهامنع أن بعد شخص 18,000 لنحو القطاعات متعددة مساعداتب ةحملوم ،إليها الوصول يصعب التي منطقةال هذه

 تصاريحال تأمين تم إذا ،الثاني نوفمبر/تشرين خطة إطار في أخرى مرة المهمة هذه إكمال محاولة ستتم. قدما   ضيالم من مسلحة
 .اآلمن الممر وضمانات
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 محملةو  السوري العربي األحمر والهالل المتحدة لألمم تابعة قافلة تتمكن لم ،الثاني نوفمبر/تشرين 9 في :دمشق( )ريف بردى وادي 
 هامنح عدم بسبب إليها الوصول يصعب التي منطقةلا نحو قدما   المضي من شخص 30,000 نحول القطاعات متعددة اتبمساعد
 يننوفمبر/تشر  خطة إطار في أخرى مرة المهمة هذه إكمال محاولة ستتم .السورية لحكومةل تابعة تفتيش نقطة عند باالستمرار اإلذن
 .اآلمن الممر وضمانات التصاريح تأمين تم إذا ،الثاني

 
 الجوية العمليات

 
 ا  تريم ا  طن 2,783 شملتفوق مدينة دير الزور المحاصرة،  نوفمبر/تشرين الثاني 16حتى  جوي نزالإ عملية 154 العالمي األغذية برنامج أكمل
 الخدمات مجال في شركاءال وأكمل. شخص 110,000 مجموعه ما إلى ووصلت الصحي والصرف المياهو  والصحة والتغذية الغذاء إمدادات من

 لصحيا والصرف المياه مستلزماتو  الغذاء من ا  متري ا  طن 6,057 لنقل الحسكة، محافظة في القامشلي مدينة إلى جوي نقل ةعملي 171 اللوجستية
 مسبقال والتخزين كاملة غذائية ةحص 61,500 ذلك في بما ،ةاإلنساني ظماتالمن عن نيابة الغذائية غير وادوالم والمأوى والتعليم والتغذية

 .العراق من محتملال لالجئينا لتدفق استعدادا   كللأل جاهزة غذائية حصة 20,000ل
 

 تركيا من الحدود عبر المتحدة األمم عمليات
 

 ومنظمة (IOM) للهجرة الدولية والمنظمة (FAO) والزراعة األغذية ومنظمة (WFP) العالمي األغذية برنامج قام بالتقرير، المشمولة الفترة خالل
 شحنب (UNHCR) الالجئين لشؤون السامية المتحدة األمم ومفوضية (UNICEF) للطفولة المتحدة األمم ومنظمة (WHO) العالمية الصحة
 19,000ل غذائية مساعدات اإلمدادات هذه وشملت. ينالحدودي السالم وباب الهوى باب معبري طريق عن اتالمساعدب محملة شاحنة 222

دلب حلب يمحافظت في ا  شخص 48,798ل غذائية غير موادو  ،حلب محافظة في شخص  70,000ل الصحي والصرف المياه تلزماتمسو  ،وا 
دلب حلب يمحافظت في ا  شخص 3,684,081ل الصحية والمساعدة ،إدلب محافظة في شخص  إغالق تم ،الثاني نوفمبر/تشرين 14 منذو . وا 
 .الحدود من السوري الجانب على ةلدولل تابعة غير مسلحة جماعات بين القتال بسبب أمنية ألسباب مالسال ببا معبر

 
 األردن من الحدود عبر المتحدة األمم عمليات

 
 شاحنة 52 القافلة هذه خالل من العالمي األغذية برنامج قدمو . الرمثا معبر شاحنة 91 تضم قوافل خمس عبرت بالتقرير، المشمولة الفترة خالل
 غير المواد لمحوت الالجئين لشؤون السامية المتحدة األمم مفوضيةل تابعة شاحنة 22 وكذلك ،فرد 95,000ل غذائية ةحص 19,000 تحمل

مة ومنظ أرسلت كما. القنيطرة محافظة في والقنيطرة درعا محافظة في سنمينو  ازرعو  درعا مناطق في فرد 57,300ل المأوى لوازم / الغذائية
 حين في والقنيطرة، درعا يمحافظت إلى والتعليم الصحي والصرف المياه ستلزماتبم محملة شاحنة 14 ( UNICEFاألمم المتحدة للطفولة )

 .درعا محافظة في شخص 1,500ل المأوى ستلزماتم تحمل شاحنات ثالث للهجرة الدولية المنظمة قدمت
 

 االحتياجات الخاصة ذوي شخاصاأل على ضوءال تسليط
 

 1.2 نحوبوُيقدر عددهم اإلجمالي الصدمة المرتبطة بالنزاع كل شهر، ب ةصابمن اإلشخص  30,000 حواليب بشكل شهري ما يقدر ييعان
 مجال في الشركاء ريراتق حسبدائمة،  خاصةاحتياجات  من تلك الحاالت إلىفي المئة  30ما يقرب من  حولتيو اع، نز مليون منذ بداية ال

 الطبية اتشور موال الصحية الرعاية خدمات تعطل جراء سوريا، أنحاء في العنف أعمال تزايد عن الناجمة ،الصدمة إصابات تتفاقمو . الصحة
 دمتق كانت متنقلة صحية وعيادة مستشفيات خمسة على األخيرة الهجمات مثل الطبية، المرافق على الهجمات الستمرار نتيجة وذلك للمدنيين،

 االحتياجات ذوي شخاصاأل فإن السورية، األزمةب السكانية الفئات جميع تأثر من الرغم وعلى .شهريا   طبية ةمشور  23,000 من أكثر معا  
 السن وكبار العمر من الخامسة سن دون األطفال مع جنب إلى جنبا   الصحية، الخدمات إلى حاجةو  ضعفا   المجموعات األكثر ونشكلي الخاصة
 . والفتيات والنساء
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 حياة نوعية في يدشد تدهور إلى ؤديي أن ويمكن للمخاطر التعرض من زيدي األساسية اإلنسانية الخدمات على صولالح إمكانية ماعدان إن
 االحتياجات الخاصة ذوي لألشخاص ال تسمح بالضرورة السوريين لنازحينا تسجيلكما و ان عملية  . االحتياجات الخاصة ذوي ألشخاصا

 وذو  خاصشاأل ويواجه. العامة البيانات وجمع تحديدال تعرقل التي القضايا بسبب لناسل دقيقة غير أعداد تسجيل إلى دىيؤ  ما بكفاءة، ليتسجبال
 وذو  األشخاص ويصبح. سوريا في خاصة حماية مخاطر والشباب، داخليا   يننازحوال السن كبار مثل أخرى ومجموعات ، االحتياجات الخاصة

 العنف،و  والفقر للتمييز نيعرضمو  الحركة على قدرة أقل ،الكافي والمجتمعي األسري الدعم إلى يفتقرون الذين سيما وال السن، وكبار اإلعاقة
 . الحماية مجال في للشركاء وفقا   االجتماعي، االستبعاد حتىو 
 

 للعالج المعروفة المصادر عن فضال   ،يوالمجتمع ياألسر  الدعم شبكات االحتياجات الخاصة ذوي ألشخاصا كيفت آليات تشمل ما وعادة
 ذويل الدولية المنظمة تأفاد ماحسب سوريا، أنحاء جميع في العنف وأعمال النزوح لزيادة نتيجة متزايد نحو على تتآكل يتال المالي والدعم

 المالية باءاألع وزيادة دعم،ال شبكات تالشى يستمر أن المحتمل من األزمة، استمرار معو . المسنين لمساعدة الدولية والرابطة االحتياجات الخاصة
 رأس من المئة في أربعة نحو اإلعاقة وذو  األشخاص يرأس ،اإلنساني المجال في الشركاء تقديرات بحسبو . التكيف آليات وفقدان األسر على

مكانيةو  المساعدات، على األسر هذه صولح يعوق مما النازحين،  قتنسي قطاع في للشركاء وفقا   االقتصادية، والفرص العيش وسبل التنقل، ا 
 .اتالمخيم

 
 بانيالمبعض  إلى ولالدخ القدرة البدنية على عدم مثل داعمة، غير بيئة إلى االحتياجات الخاصة وذو  شخاصاأل يتعرض ما غالبا   عام، بشكلو 

 ، صةالخااالحتياجات  ذوي األشخاص ضد السلبية واالجتماعية الثقافية والمواقف اإلعاقة، عن لمعلومات السكان عموم معرفة وعدم والمنازل،
 .والقوانين والسياسات التنظيمية قواعدال مثل يةالمؤسس الحواجز وكذلك

 
 المحافظة حسب األخرى اإلنسانية التطورات

 
 حلب محافظة

 
 على الطعام مخزونات توشك حين في المدينة، من الجزء هذا في السلع أسعار رفعؤدي إلى ي حلب مدينة شرق على المفروض الحصار يزال ال

 ةالبالستيكي واألواني األشجار ايابق جمع إلى الغربي حلب ريف في األسر بعض لجأت والحطب، الديزل وقود تكاليف ارتفاع بسببو . النضوب
تقوم و . المتضررين للسكان خطيرة تنفسية مشاكل إلى الممارسات هذه ؤديت أن المرجح ومن. الشتاء فصل قبل التدفئة في الستخدامها كياساألو 

 (.أسرة لكل ليتر 100) الوقود قسائم توزيعالعاملة في تلك المنطقة ب الحكومية غير المنظمات بعض
 

 الغذاء احتياجات سوى تلبيلن  ولكنها ،ولاأل كانون/ديسمبرشهر  في هالتوزيعغذائية أخرى  ةحص 1,327 تخزين يتم ذلك، إلى وباإلضافة
 وعالوة. حلب مدينة شرق في مكتملة غير غذائية ةحص 61و البرغل من متري طن 100 بنحو يقدر ما تخزين تمكما . ا  شخص 6,650 لنحو
 الغذائية الحصصونظرا  لالنخفاض الخطير في عدد . بالفعل حلب شرق في متوفر غير أو يوشك على النفاد إما الطهي زيتفإن  ذلك، على
 تشرين/نوفمبر 12 في محلية مصادر تبلغوأ. حلب شرق في تباعو  الصالحية منتهية أوبها  العبثتم  بضائع نع متزايدة تقارير توجد ،المدينة في

 المحالت من ،لألطفالالمخصصة  الصالحية منتهية الشوكوالته ذلك في بما المحلية، السلطاتمن قبل  السلع من العديد مصادرةعن  الثاني
 .المدينة في التجارية

 
وردت تقارير تفيد  نفسه، اليوم وفي. نوفمبر/تشرين الثاني 4 في ناها كفر بلدة في مصرعهم قلاأل على شخصا   13 لقي محلية، لمصادر ووفقا  
خرجت و  واحد شخص قتل ،الثاني نوفمبر/تشرين 5 فيو . الجوية الضربات بسبب للعمل صالحة غيرقد أصبحت  جينةال بلدة في مدرسةبأن 

د أسفرت عن ق عزة دارة بلدة على جويةال غاراتن الفا وفقا للتقارير و. باتبو بلدة جوية غارات عدةأن استهدفت  بعد الخدمةنطاق  من طحنةم
لحاق أضرار بو  أشخاص سبعة مقتل لحق دمار و  مصرعهم طفالن، بينهم، من أشخاص أربعة قيل ذلك، إلى باإلضافةو . الصديق بكر أبو مسجدا 
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غاز  على تحتوي ةمتفجر  ميلابر  حلب الغربي أن ريف في محلية مصادر وتزعم. سمعان أبين بلدة على جوية غارات من جراء مدرسةجزئي ب
 العائالت من العديد بأن التقارير وتفيد. اختناق حالة 32في حدوث  تسببما  ،الثاني نوفمبر/تشرين 7 في العسل خان بلدة علىقد ُألقيت  الكلور
 حين في ،يعمل يزال ال هولكن طفيفة، ضرارأل ورح بلدة في مستشفىتعرض  ،الثاني نوفمبر/تشرين 3 فيو . والمعارف األقارب مع قيمت النازحة

 .الثاني تشرين/نوفمبر 11 منذ الخدمة خارج يزال ال األتارب بلدة في ياتمستشفأحد ال أن
 
في أعقاب  الثاني نوفمبر/تشرين 3 إلى تشرين األول/أكتوبر 31خالل الفترة من  يةالتعليمالعملية  قيعلتم ت حلب، لمحافظة الغربي الريف في
 14 إلى 11خالل الفترة من  أخرى مرة تفقتو  لكنها ،الثاني نوفمبر/تشرين 6 في المدرسية األنشطة بعض نفتؤ استوقد . مكثفة جوية اتغار 

 إرسال يرفضون اآلباء نأل األطفال عليمت على سلبا   تؤثر االنقطاعات هذهإن . أخرى مرة الجوية الغارات فيكثلت نظرا   الثاني نوفمبر/تشرين
خ بشكل عشوائي من و قذيفة هاون وصار  350في موازاة ذلك، تم إطالق أكثر من و  .، بحسب ما ورداألمن انعدام بسبب المدرسة إلى أبنائهم
، شخصا   67مما أسفر عن مقتل  ،تشرين الثانينوفمبر/ 15إلى  1خالل الفترة من لى غرب حلب ع الجماعات المسلحة غير التابعة للدولةقبل 
صابة أكثر من اطفأ 10امرأة و 15بينهم من   . آخرينشخصا   360ل، وا 

 
 إدلب محافظة

 
 وخان ،الشغور جسر حيو  هور،ظال أبوو  )سراقب، بلدات عدة على الجوية راتغاالأسفرت  ،الثاني نوفمبر/تشرين 8 إلى 2 خالل الفترة من

 مركزو  الحيوية التحتية والبنية المنازلإلحاق الضرر ب عن فضال   آخرين، 50 ةباصا  و  األقل، على شخصا   43 قتلعن م (بعربو قريةو  ،شيخون
 المركزفي  العالج قسم الجوية الضرباتوقد دمرت . شخص 60,000 خدميأنه كان  يقال يذال (الظهور أبو )بلدة التوليدية لرعايةل الظهور أبو

 مدرسةعلى  صواريخ عدة ت التقارير الواردة إلى سقوطر أشا ،الثاني نوفمبر/تشرين 3 فيو . الطبية المعدات من كبير عدد عن فضال   ،بالكامل
 وقوع ة، ولكن دونالمدرس بمبنى متوسطة أضرارإلحاق  في الهجوم وتسبب. إدلب مدينة من الجنوب إلى ،ةزر و مال قرية في الثانوية ةزر و الم

 غيروجعله  سرمين بلدة في شخص( 10,000 خدمي) الوحيد المخبزضرارا  بأ الجوية الضرباتألحقت  ،الثاني نوفمبر/تشرين 8 فيو . ضحايا
 .للعمل صالح

 
 جوية غارات تاستهدف أن بعد ،وامرأتان أطفال أربعة بينهم ، منأشخاص سبعة مقتلعن  محلية مصادر تأبلغ ،الثاني نوفمبر/تشرين 9 في

 الجوية الضربات جراء من بأضرار صيبأُ قد  الجميلية قرية مشارف على للنازحين ا  مخيم أن نفسها المصادر وذكرت. مشمشان بلدة متعددة
 .شخاصأ ربعةأ صابةإ عن سفرأ مما اليوم، نفس في القريبة

 
 البلدات األربع 

 
( خالل الفترة التي يغطيها كفرياالفوعة و و الزبداني و محاصرة )مضايا األربع بلدات الاإلجالء الطبي في  تنفيذ وأالمساعدة اإلنسانية  يتيسر تقديم لم

الند، المستشار الخاص للمبعوث غيان إيوصف ، تشرين الثاني/نوفمبر 10في و ربع. البلدات األف اتفاق اطر أوجود خالف بين لالتقرير نتيجة 
ر يأنه لم  ربع". وذكر أيضا  البلدات األف اتفاق اطر أالخاص لألمم المتحدة إلى سوريا، هذا الوضع بأنه "شلل تام بسبب تكييف المساعدات بين 

 في سوريا في األشهر األخيرة". ه، كما رأينابهاوالتالعب  تسييس المساعداتحدث فيه مثل هذا القدر الكبير من  ا  مكان"
 

ا أسفر بالتقرير، مممسجد في كفريا، طوال الفترة المشمولة استهداف ، بما في ذلك تينالمحاصر  الفوعة وكفريا بلدتي فيالقصف والقنص استمر 
صابة ثالثة رجال وامرأت  ريةو حكومة السالبالمظالت من قبل المساعدات جوا  إنزال  ستمراكما ن وطفل آخر. يعن مقتل طفل واحد ورجل واحد وا 

كل أسرة لخبز أرغفة من ال توزيع ثالثةبسمح  ، األمر الذيلوقود والخبزلإنزال جوي عمليات أربع  وتم اإلبالغ عنخالل الفترة المشمولة بالتقرير، 
 .ذلك الجيبفي 
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في بلدة و مساعدة عاجلة، قبل فصل الشتاء. تقديم لى إيدعو  بيانا   بقينمضايا و  في انالمحلي انتشرين الثاني، أصدر المجلس/نوفمبر 2في 
السماح  أطراف النزاعنتيجة لرفض و بسبب عدم وجود عالج غسيل الكلى في المدينة المحاصرة، يعانون مرضى الفشل الكلوي  ال يزالمضايا، 

، نوفمبر/تشرين الثاني 3فشل كلوي تتطلب العالج في  ةحال 25عن المجلس المحلي  بلغأقد . و طبي من البلدات األربعجالء الاإلتنفيذ عمليات ب
وال تزال عشرات الحاالت الفشل الكلوي. بسبب أول حالة وفاة  عن السلطات المحليةأبلغت ، نوفمبر/تشرين الثاني 5في و . ةلحمتعتبر  اسبعة منه

 . تنظر اإلجالء الطبي العاجل مضاياو الفوعة وكفريافي 
 

تشرين /رأكتوب 6طبي في الجالء اإل اتعملي تمت أخرأيلول، في حين سبتمبر/ 25في األربع بلدات إلى الوكانت آخر قافلة مشتركة بين الوكاالت 
 14في و . دخول المساعدات اإلنسانيةإلجالء المرضى والجرحى ألسباب طبية، وكذلك جميع األطراف إلى الدعوة ويتواصل توجيه . األول

 صابةإسفر عن أغير صالح للعمل، مما وأصبح  قصفلل الشيحفي بلدة خان  البيضاءالخوذ المركز الوحيد لذوي  تعرض، نوفمبر/تشرين الثاني
  .البيضاء خوذمن أصحاب الثالثة 

 
 دمشق ريف محافظة

 
 الذيو  ،هجوم على روضة أطفال في بلدة حرستا في نفس اليومال سنجراليونيسف في سوريا، هناء  ةممثل ت، أداننوفمبر/تشرين الثاني 6في 

صابة عدد قتل ستة أطفال على األقل و أسفر عن م مستشفى قرب حرستا، مما  ردت تقارير عن قصففي اليوم نفسه، و و ر من ذلك بكثير. بأكا 
تل أربعة د أدى إلى مقالقصف المدفعي على سوق في مدينة دوما قأن يقال و . عدة أشخاص آخرينصابة ا  أسفر عن مقتل شخص واحد و 

 .واحد بينهم طفلمن أشخاص، 
 

 حمص محافظة
 

 غير المنظمات وموظفي والطالب الحكومة موظفي على تقتصر حمص مدينةب الوعر حي في ينمدنيال حركةتشير التقارير الواردة إلى أن 
 . منطقةتلك ال داخلإلى  الطعام من واحد غرامكيلو  قرب مني ما إدخالب فقطلهم  سمحيُ  الذين ،الحكومية

 
 األولية، الصحية للرعاية مركزب ا  أضرار  الشماليحمص  ريف في الغربية الزعفرانة بلدة الذي استهدف قصفألحق ال ،الثاني نوفمبر/تشرين 7 فيو 

صابة مرضى ثالثة مقتل عن أسفر مما  7,000و 6,000ما بين  إلى الصحية الرعاية خدماتيقدم  المركز هذاكان . بجروح خطيرة اثنين وا 
 .الخامسة سن دونأطفال  هم المرضى هؤالء من المئة في 23و ،شهريا   مريض

 
 الحسكة محافظة

 
قامت و  ،إليها ةاسم حاجةكانت هناك  ةطارئ إمداداتم يسلبتاألمم المتحدة السامية لشؤون الالجئين  مفوضية تمقا ،الثاني نوفمبر/تشرين 7 في

 مستمرة، الناس نقل عمليةال تزال . المخيم إلى بسالم ولهموصمن  تأكد، وتم الالهولمخيم  إلى ليبيصال رجم تفتيش نقطة من ا  عراقي 115 ءبإجال
 مداداتاإل من وغيرها والمياه الخيام من سابقة شحناتيأتي ذلك في أعقاب و  ،أيام لعدةاألمني  الحاجز إلى الحافالت ذهبت أن المتوقعومن 
( KRCجمعية الهالل األحمر الكردي )ذكرت  دوق. الحدود عبر نوافديال المدنيين لعبور مركز إنشاءالتي تقوم ب ،تفتيشال نقطة عند السلطات لدعم

أسرة  2,000أن إلى معلومات غير مؤكدة  شير. وتالصليبينقطة تفتيش رجم  عندالعراق  منأسرة  30دير الزور و أسرة فقط من 29أن هناك 
مع فرص تقطعت بهم السبل في ظروف صحراوية صعبة للغاية، و تفتيش قرب الحدود العراقية السورية، الوصلت إلى نقطة  قد ىخر أعراقية 

 إلى مخيم الهول. ا  نازح 39، تم نقل نوفمبر/تشرين الثاني 12في و . محدودة للحصول على الغذاء والماء
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 الرقة محافظة
 

 تنقية نظامب أضرارا  جسيمةو  ابتدائية مدرسةب جزئيا   ا  ر ادمقد ألحق  الجوي القصف نأ المحلية عالماإل وسائل ذكرت ،الثاني نوفمبر/تشرين 8 في
  في هيشة بلدة على متعددة جوية غارات تم اإلبالغ عن ،الثاني نوفمبر/تشرين 9 فيو . الشماليالرقة  ريف في السمن تلسكرية  قرية في المياه
 .قلاأل على شخصا   23 مقتل عن أسفر مما الشمالي، الريف

 

 حماة محافظة
 

 أيلم تحدث ) الخدمة ها من نطاقجاخر إ إلى كفرزيتا بلدة في مستشفى أدى القصف الجوي الذي استهدف ،الثاني نوفمبر/تشرين 11 في
في  عملية توليد 25و كبرى جراحية عملية 126وتجري  ،طبية ةمشور  2,000 قرب مني ماتقدم  المتوسط في منشأةهذه ال وقد كانت. إصابات(

 .الواحد شهرال
 

 درعا محافظة
 

 أشخاص، عشرة مقتل عن أسفرو  ،للنازحين مخيم من أجزاء ريدمإلى ت الحدودينسيب  عبرمل الجوي القصفأدى  ،الثاني نوفمبر/تشرين 10 في
 الوقت وفي. القصف راءج همديار  من حو النز شخص إلى  200 من أكثر اراضطر  إلى األولية التقارير وتشير. أطفال 3و نساء 6 بينهممن 
 ركابمرور سيارات الل البداية منذ تنيبُ  يتالو  درعا، محافظةوشرق وغرب  الرمثا نبي طالتي ترب الرسميةغير  الطرقحالة  سوءال يزال  نفسه،

 من عديدة حفرظهور  إلى الكبيرة المركبات من وغيرها اتالمساعدنقل  شاحنات استخدامأدى  األخيرة، السنوات فيو . كبير قلق مصدر خفيفة،ال
 .الشتاء فصل خالل المتزايدة المرور حركةإلى حد كبير  تعرقل أن المرجح

 
 
 سيةرئيال اإلنسانية والتحديثات تقاريرال
 

  2016نوفمبر/تشرين الثاني  10الند، المستشار الخاص للمبعوث الخاص لألمم المتحدة إلى سوريا، غيان إي السيد بياننص 
  منظمة الصحة العالميةسوريا، مستشفيات في العنيفة التي استهدفت خمسة الهجمات  تدينمنظمة الصحة العالمية 
  أطفال في حرستا، ريف دمشق ةضو قتل األطفال في ر م ، حولااليونيسيف في سوري ة، ممثلسنجربيان منسوب إلى هناء 
 يصعب والتي المحاصرة المواقع في القطاعات استجابة سوريا، في االنسانية لالستجابة المتكامل المنهج السورية: العربية الجمهورية 
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