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 األزمة السورية
  (2016 يونيو/حزيران 6حتى ) 6أوضاع نصف شهري رقم  تقرير

 
 

مايو/أيار/أيار إلى  22 الفترة من التقرير يغطي في كل من سوريا وتركيا واألردن. و من قبل مكاتب أوتشا لالزمة السورية تم إعداد هذا التقرير
 .األسبوع األخير من شهر يونيو/حزيرانوسيصدر التقرير المقبل في . 2016يونيو/حزيران  6

 أهم األحداث
  داريا ودوما ألول مرة منذ عام إلى اإلنسانية  اتالمساعدإيصال

 .على التوالي 2014و 2012
  مايو/أيار 27شخص بسبب القتال منذ  16,000أكثر من نزوح 

 .الماضي في ريف حلب الشمالي
  في ريف  منبج مدينة أجزاء منعلى  قوات سوريا الديمقراطيةهجوم

تنظيم الدولة اإلسالمية في العراق عليها ي يسيطر تال ,الشرقي حلب
تهجير ويهدد بعلى النزوح شخص  20,000أكثر من  يجبر , والشام

 .شخص 216,000 ما يقرب من
 لحاق غارات جوية على مدينة إدلب,  العشرات جراء ةباصا  قتل و م وا 

 .أضرار بالمرافق الصحية
 صابةقتل و ؤدي إلى مالهجمات االنتحارية في طرطوس والالذقية ت  .مئاتال ا 
  اع وضلى قائمة المواقع المحاصرة وسط تدهور األإ الواعر مدينة تضيفاألمم المتحدة و في سوريا,  شخص 592,000أكثر من حصار

 .هذا الجيبفي 
  والمناطق المحيطة بها الشيحخان إلى فرض المزيد من القيود على الوصول.  

 

 لوضعا ة عنعام لمحة
ير. اآلالف خالل الفترة المشمولة بالتقر  نزوحالعشرات من الضحايا المدنيين و  البالد إلى سقوطشمال من القتال في عدة مناطق  حدةأدت زيادة 
مناطق الواقعة الإلى  اآلالف نزوحمسببا القتال بين أطراف النزاع,  جراءبشكل خاص من  الشماليالسكان في جميع أنحاء ريف حلب وقد تضرر 

 عن تدمير المرافق من مدينة إدلب, فضالا  األسرآالف  نزوح إلىجوية الحملة ال تكثيف أدىفي محافظة إدلب, و الحدود التركية.  بمحاذاة
 في جميع أنحاء المحافظة.مختلفة الصحية والتعليمية في مواقع 

ن الوكاالت القوافل المشتركة بي وقدمتلى المناطق المحاصرة, إصول و على خلفية تصاعد حدة القتال, حدثت تطورات إيجابية فيما يتعلق بالو 
داريا على نطاق إلى ل و الوص كانعلى التوالي.  يونيو/حزيران 10و 9و 3داريا ودوما في و الشام  معضميةإلى متعددة القطاعات  اتالمساعد
لى , و 2012منذ عام متعذراا واسع  يل ماعشرات البر إسقاط تلقت األمم المتحدة تقارير عن مثير للقلق, . وفي تطور 2014دوما منذ منتصف ا 

 على داريا في اليوم التالي.المتفجرة 
في ضوء استمرار القيود الصارمة على  مايو/أيار 23من قبل األمم المتحدة يوم  ةمحاصر  كمنطقةمدينة حمص  في الواعرف حي ينتم تص

 .ذلك الجيبفي  ةألوضاع اإلنسانياتدهور سريع في ووسط تقارير عن  ,الوصول وحرية التنقل
مخاوف لى إ جبلة )الالذقية(, مما أدىبلدة طرطوس و  ةهجمات انتحارية ضد أهداف مدنية في مدين تنظيم الدولة اإلسالمية في العراق والشام نفذ

مئات  اللتان لجأ إليهماو  , تينالسلمي تينالمنطق اتيناستقروا في هالذين حدة التوتر بين السكان المحليين والنازحين ل نسبيا من احتمال ارتفاع 

 مليون 13.5
 بحاجة إلى المساعدة شخص

 مليون 13.5
 تستهدفهم المساعدات

 مليون 6.5
 نازح داخلياا 

 مليون 4.8
 الجئ في الدول المجاورة
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وطنات مست تستهدفاالتي  هجماتالبالد خالل السنوات الماضية. وبعد عدد من ال فياآلالف من النازحين من المناطق المتضررة من النزاع 
 أعمال العنف.منية لمنع المزيد من األجراءات اإلالسلطات المحلية  كثفت, سقوط ضحاياإلى  لم تؤدولكنها النازحين 

وكيل األمين العام لألمم زار , مايو/أيار 24و 23ي يوم ةتركيال سطنبولإمدينة في  تقدي ع  تال ,للعمل اإلنساني ةفي أعقاب القمة العالميو 
, وتحدث عن ينوريس ينالجئبتركيا, حيث التقى  في هاتايمدينة وبراين أستيفن  المتحدة للشؤون اإلنسانية ومنسق اإلغاثة في حاالت الطوارئ

 ي.العمل اإلنسان قلبقادة العالم لتخفيف المعاناة ووضع األشخاص المتضررين من النزاعات والكوارث في  تعهد بهاااللتزامات التي 
 

 تطورات الوصول

 خالل الفترة المشمولة بالتقرير المشتركة بين الوكاالتعن طريق القوافل إيصال المساعدات 
إلى  قطاعاتالمتعددة  اتمساعدإليصال خالل الفترة المشمولة بالتقرير  أربع قوافل مشتركة بين الوكاالت تنفيذ, تم العاديةمج االبر  إلى باإلضافة
 :ستفيدم 4,000إلى  المساعدة الطبية تقديمو  ,مستفيد 96,000

  / وتضمنت في ريف دمشق.  الشام معضميةداريا و إلى  مخطط لها, تم تسليم أول ثالث قوافل يونيو/حزيران 1في  :الشام معضميةداريا
, في حين تم توفير الحصص الغذائية شخص 4,000لالصحية  لوازمداريا الدعم التغذوي لألطفال واللقاحات والالمساعدات المقدمة إلى 

 الشام يةمعضمإلى مساعدات غذائية  تحملوصلت قافلة إضافية كما . الشام معضمية في شخص 25,000لنحو القمح واألدوية ودقيق 
من األمم المتحدة / الهالل األحمر العربي مشترك فريق  قام, يونيو/حزيران 9 وفيشخص.  45,000 ددلعتكفي  يونيو/حزيران 3 في

 .2,400شخص في داريا, بما في ذلك المساعدات الغذائية ل 4,000إلى مساعدة متعددة القطاعات بتقديم السوري 
 :)مدادات بإيصال قافلة قامت , مايو/أيار 25في  الحولة )حمص في  مستفيد 71,000إلى  التعليمو  المياه والصرف الصحيالغذاء والتغذية وا 

 نهائية.الموافقات الحصول على بسبب عدم ال اولكن كان ال بد من تأجيله ,مايو/أيار 16 في القافلةأن تصل  . وكان من المقرر أصالا الحولة

 يونيو/حزيران لشهرمشتركة بين الوكاالت ال القوافلإرسال خطة 
 محتاجا موقعاا  34من أصل  29موقعا  إلى  إليصال المساعدات تهاموافقوما بعدها, منحت الحكومة السورية  يونيو/حزيران 4في الفترة من 

يعيش من هذه المواقع, حيث  16المساعدات إلى  على تسليمالكاملة تمت الموافقة و األمم المتحدة. قبل المقدمة من  يونيو/حزيرانخطة ستجابة ال
آخر,  موقعاا  16إلى  وتمت الموافقة على إيصال المساعدات. من المستهدفين بالمساعدات االنسانيةمليون شخص  1.1المن  المئةفي  32

يض اإلمدادات أو تخف علىقيود فرض )مثل  ولكن بشروطخطة, نفس المن األشخاص المستهدفين في إطار آخرين في المئة  32يعيش حيث 
 .بعد الموافقة عليهافلم تتم من األشخاص المستهدفين(  المئةفي  25المواقع الخمسة الباقية )أما عدد المستفيدين. 

لم ي طلب الوصول إلى ) يونيو/حزيرانمحاصرة في إطار خطة  ةمنطق 19من أصل  17لى إصول و لب الالمواقع المحاصرة, ط  وفيما يتعلق ب
ن طريق ع على التوالييقومان بتغطيتهما األونروا وبرنامج األغذية العالمي  ألن منظمةدير الزور واليرموك,  ين, همامحاصر  آخرين ينموقع

 على النحو التالي:حتى اآلن التي تم الحصول عليها الموافقات وكانت (. اإلسقاط الجوي للمساعدات
 12  مناطق المحاصرة في إطار الخطة(الالذين يعيشون في  شخاص المستهدفينلمئة من األفي ا 40بالكامل ) ة عليهاوافقتمت الم موقعاا 
 3  مواقع المحاصرة في إطار الخطة(الفي المئة من األشخاص المستهدفين في  40بشروط ) ة عليهاوافقتمت  الممواقع 
 المحاصرة في إطار الخطة(مواقع الفي المئة من األشخاص المستهدفين في  20) ة عليهماوافقتتم الملم  ناموقع 

 محاصرةال دير الزور فوقجوي ال سقاطاإل اصليو  برنامج األغذية العالمي
. ومع مايو/أيار 30إلى  28جوي في الفترة من  إسقاطأي يتم إجراء , لم برنامج األغذية العالميسيطرة خارجة عن اللتحديات التشغيلية ل نظراا 
ألسر المسجلة اإلى  في وقت سابقتوزيع المساعدات الغذائية المقدمة من برنامج األغذية العالمي  العربي السوريالهالل األحمر  واصلفقد ذلك, 

قد  برنامج األغذية العالمي كان, يونيو/حزيران 9 بحلولو منذ ذلك الحين. للمساعدات جوي ال سقاطاإلعمليات في األحياء المحاصرة. واستؤنفت 
من السلع الغذائية, بما في ذلك الحمص والفول واألرز, وكذلك الزيوت النباتية والعدس  اا متري اا طن 829تسليم لبنجاح جوي  إسقاط ةدور  51أنهى 

, وهو ما يكفي لتغطية منظمة اليونيسفالذي توفره  بسكويت عالي الطاقةالطن متري من  5ما يقرب من  فضالا عنوالبرغل والملح والسكر, 
 شخص لمدة أسبوع واحد. 2,000حوالي  اتاجتيحا
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 عمليات األونروا في يلدا لألسبوع الثالثاستمرار 
ن يستضعفن وغيرهم من المدنيين المو ن فلسطينيو من بينهم الجئ ,شخص 12,000إلى  اتالمساعد إيصالأكملت األونروا الجولة الشهرية من 

شر فريق طبي متنقل لتوفير الرعاية الصحية األولية وخدمات طب األسنان كما انتايار.  مايو/أيار 25بابيال وبيت سحم في و يلدا و اليرموك  في
 جولة جديدة.تنفيذ ل يونيو/حزيران 12يوم عمليات األونروا ستأنف ت  سوف , خطةلل وفقاا في حاجة إليها.  ولئك الذينأل
 

 اإلنسانية األخرى حسب المحافظة التطورات

 محافظة حلب
 يشمالال في ريف حلبالقتال بسبب  ح آالف األسرو ز ن

دارتها )تشير تقديرات مجموعة  ,أعزازشرق بلدة  تنظيم الدولة اإلسالمية في العراق والشامبعد التقدم الذي أحرزه  ( CCCMتنسيق المخيمات وا 
 اا شخص 15,210. من هذا المجموع, انتقل الشمالي في ريف حلب مايو/أيار 27نزحوا بسبب القتال منذ  قد اا شخص 16,150حوالي أن  إلى
وصل ما يقدر و دارة عزة. ناحية إلى  شخصاا  240الحدود التركية في شمال حلب. وفي الوقت نفسه, وصل  بمحاذاة أعزازمخيمات في إلى 
وسعت جدد و لوافدين الل ات اإلنسانية مساعداتمنظممع المجتمعات المضيفة. وتوفر ال يتهم, حيث يعيش غالبأعزازمدينة  إلىشخص  700بنحو 
د, مما دفع إحدى المنظمات ينازح جد 2,400أكثر من  يازي باغة مستوطنستقبل النازحين الجدد. تلقت لتي تمساعداتها في المستوطنات ا نطاق

ى وزعت الجهات الفاعلة اإلنسانية األخر و . ةمتزايدال األعدادإقامة نقطة طبية جديدة للمساعدة في تغطية احتياجات إلى غير الحكومية الطبية 
لوازم  ةمجموع 1,133ويواء, اإلمستلزمات  ةمجموع 648و, هيموقد ط 2,000وق قمامة, و صند 3,799ة الرسالة وفي مستوطنخيمة  125

 .والمناطق المحيطة بها أعزازالصرف الصحي للنازحين الجدد في بلدة  ة لوازممجموع 50وصحية نسائية 
 ية لبلدتمن الطرق المحاذي االمناطق الخاضعة لسيطرتهإلى  الوصولبلمدنيين ل, سمحت السلطات الكردية في منطقة عفرين مايو/أيار 29منذ و 

والشيخ عيسى بعد  مارعل المجاورة بلداتالإلى وا انتقلشخص قد  5,000و 4,000من المعتقد أن يكون ما بين على هذا النحو, و . عومار  أعزاز
. عومار  أعزازين بالطريق الذي يربط  على تنظيم الدولة اإلسالمية في العراق والشامالذي فرضه حصار ال في أعقابمخاوف بشأن سالمتهم إثارة 

. جمالدير و  ناياالديمقراطية, بما في ذلك كفر  ات سورياسيطرة قو ل بلداتهذه الإلى  تم منحهم حق الوصول ويخضع معظم األشخاص الذين
حماية, ال تزال اللى الرغم من قربها من خط المواجهة. من وجهة نظر ع عر امدني البقاء في بلدة م 5,000فقد قرر حوالي  ات,ر يقدتالبحسب و 

 مصدر قلق كبير.سالمة هؤالء المدنيين 
 مزيد من القيود على وصول المساعدات اإلنسانية إلى شرق مدينة حلب فرض

لقتال والقصف اأعاق و مدينة حلب خالل الفترة المشمولة بالتقرير. شرق إلى  المساعدات اإلنسانية إيصالإمكانية على د و قيمن ال ازيدم رضم فت
قالن مدنيين ت ت خاللهما حافلتانن على األقل تعرضحادثتاخالل الفترة المشمولة بالتقرير, وقعت و كاستيلو الوصول.  شارعالذي استهدف 
, لشقيفا جسرلر جزئي ادمفي غارة جوية تسببت الطريق, مما تسبب في سقوط العديد من الضحايا. وعالوة على ذلك, هذا للقصف على 

لشركاء ا ويواصلمدينة حلب, استمر القصف والغارات الجوية بال هوادة. شرق كبيرة من الحطام على أجزاء من الطريق. في  عدة قطع خّلفتو 
لشهر أنشطة جديدة هذا البدء الشركاء الذين كانوا يخططون  نالخدمات على الرغم من المخاوف األمنية. ولك ن في قطاع التعليم تقديمو العامل
 .للغاية التنقل داخل المدينة صعب ألنتأجيلها  واقرر 

 الشرقي مئات اآلالف في ريف حلب تشريدهدد بت قوات سوريا الديمقراطيةمعارك 

شخص عرضة لخطر النزوح بعد شن هجوم جديد من قبل  216,000ما يقدر بنحو  التقييمات إلى أنشير في الريف الشرقي لمحافظة حلب, ت
وربما  .تنظيم الدولة اإلسالمية في العراق والشام التي يسيطر عليها منبجبسط سيطرتها على بلدة  هدفبأيار مايو/ 30في  الديمقراطيةا سوري اتقو 

والقرى المحيطة بها نحو  منبجمن بلدة  شخص 8,000 خرج حوالي ة,رداو ال بحسب التقارير. و قد نزحوا بالفعل شخص 22,000 يكون ما يقرب من
مجموعات في اللمصادر  وفقاا . و ما ورائهاو  منبجناحية  إلى قاللأبو  ناحيةشخص  13,500 نحويقدر بغادر ما , في حين الحدودي جرابلسمعبر 

ن أ . ومن المتوقعالعرب دة عينبلفي   نزاعخطوط ال خلفالمناطق التي تعتبر آمنة إلى  أسرة 200ما يقدر بنحو  نزحة, التابعة للدولمسلحة غير ال
 العراق والشام تنظيم الدولة اإلسالمية فيتي منع فيها البالنظر إلى الحاالت السابقة و . أعزازناحية اتجاه بلدة الباب و األخرى بمسارات النزوح  ذهبت

 لمكان الذي يختارونه.نحو ابحرية  حركن عوائق تحول دون التو واجه النازحيالمدنيين من مغادرة المناطق الخاضعة لسيطرته, قد 
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 محافظة إدلب
 األوضاع اإلنسانية تدهور زيادة الغارات الجوية و 

ت استهدف, مايو/أيار 30 وفيإدلب. مدينة في  محافظة إدلب, وتحديداا  علىفي الغارات الجوية  كبيرة , تم اإلبالغ عن زيادةمايو/أيار 30منذ 
 سيارات وأسطولحالة وفاة. وكان المستشفى الوطني ومستشفى ابن سينا  50ال يقل عن ما إلى  الغارات الجوية مواقع متعددة في المدينة, مما أدى

ت حادة في وجود ثغراإلى  يؤديسوة على ذلك, تم تدمير سيارتي إسعاف, مما الهجمات الجوية. وعالبلمرافق الطبية التي تأثرت ا ضمن اإلسعاف
 اتر يقدوتشير التنحو البلدات المجاورة في الريف.  ملبيتهاغ واتجهتأسرة من المدينة,  3,000ما يقرب من  نزح, مايو/أيار 30منذ و خدمات اإلحالة. 

لتقييم الوضع قبل  نو نتظر ناس ثم يديناميكية حركة السكان واالتجاهات السابقة, حيث يتحرك الإلى  , استناداا اا كون مؤقتيالنزوح من المدينة سأن إلى 
 مواصلة تحركاتهم.باتخاذ قرار 
اء ذلك جو . المحافظة أنحاء جميع في تحسن الوضع األمنيل انتظاراا , يونيو/حزيران 4, حتى مايو/أيار 26 فيحملة التطعيم التي بدأت تم تعليق 

إلى أن مديرية الصحة  مديرأشار  ,. من حيث االحتياجاتمايو/أيار 31 يومتخاريم في أعقاب الهجوم الذي أثر على مركز التطعيم في بلدة كفر 
منشأة ال يه في جسر الشغورالكائن مستشفى الدعم مالي. على سبيل المثال,  اج إلىتحأنحاء المحافظة ت مختلفأربعة مستشفيات رئيسية في 

أقرب إلى ي المنطقة ف ةالحاالت الطبية والطارئ يجب نقلالدعم المالي,  نقصل نظراا لكن و . بالكامل ومجهزةطاقتها عمل بكامل تي تال ةالمتبقي ةالوحيد
 ن بلدة جسر الشغور.ع كيلومتراا  12أكثر من  وهو يبعدفي المنطقة,  عملمستشفى ي

 بلغ. وأكثب عن الوضع األمني ونراقبيرس اولكن مسؤولي المد مستمرةاألنشطة أن  في قطاع التعليم ونلوذكر الشركاء في المجال اإلنساني العام
 ثر علىأدة. وقع حادث أمني واحد يتعليق أنشطة التعليم بسبب مخاوف أمنية شدوالمناطق المحيطة بها عن ن في مدينة إدلب و عملين و شركاء آخر 

 نمفي وقت مبكر حدثت جوية الغارة ال وحيث أن. نبل, عندما ضربت غارات جوية روضة أطفال في بلدة كفر مايو/أيار 31المرافق التعليمية يوم 
 .ةر يأضرار هيكلية كبب أ صيب المبنى. ومع ذلك, سقوط ضحاياغ عن بالتم اإلالصباح, لم ي

 

 تي طرطوس والالذقيةمحافظ
صابةقتل و م سفر عنهجمات انتحارية في طرطوس وجبلة ت  في السنوات األخيرة. مئات اآلالف من النازحين مالذا   هايف المناطق التي وجدبالمئات  ا 

صابة أكثر من  شخصاا  130طرطوس وجبلة, مما أسفر عن مقتل  فيسلسلة انفجارات وقعت , 2016 مايو/أيار 23 في . آخرين 200على األقل وا 
ن في طرطوس لنازحيان من مالجئ ااثنهوجم لنازحين, و اعنيفة الموجهة نحو مجتمع بعض ردود الفعل البفي طرطوس التي حدثت الهجمات  تبلو وق
الكرنك يأوي مخيم اصابات.  حدوثنباء عن أولكن لم ترد  ةخيم 17في  النيران علتشأ  الكرنك في جنوب طرطوس والمدينة الرياضية(. مخيم )

مؤقت مع األصدقاء أو  بشكلبعض النازحين ويقيم معظمهم من إدلب أو حلب. جاء , أسرة 62المدينة الرياضية حوالي تأوي و  أسرة 230حوالي 
 منازل مستأجرة.في األقارب إما في مالجئ جماعية أخرى أو 

ل الخيام إعادة تأهيبالهدوء. وقد التزمت المفوضية إلى  الحماية واألمن حول مستوطنات النازحين ودعا المحافظتدابير وعززت القوات الحكومية 
 ,وصول مئات اآلالف من النازحينوقد فرض في طرطوس والالذقية على مر السنين.  نازح  وجدوا مالذاا  650,000 نحوما يقدر ب هناك. ةدمر الم

فيها العيش  كسب فرص أصبحتالخدمات العامة في بيئة على  ضغوطاا شديدة ,المحافظات الساحلية خالل العام الماضيإلى  نزاعالذين فروا من ال
من قبل  شسبل العيو  بناء القدرة على الصمودألنشطة تقديم الخدمات و  على نطاق مناسبالمزيد من الدعم تقديم نادرة على نحو متزايد, مما يجعل 

 الدولي أولوية ملحة.المجتمع 
 

  حمصمحافظة 
 محاصرةمنطقة الواعر  اعتبار

المنطقة منذ ستهدف ي الذيحرية التنقل, وتجدد القصف  فضالا عن, ةواإلنساني ةالتجاريالبضائع على وصول المفروضة صارمة القيود العلى خلفية 
يد في نقص الشدالأن اردة إلى و ال التقاريرشير المناطق المحاصرة. وت ةقائمإلى  مدينة حمص في الواعراألمم المتحدة حي ت أوائل مارس, أضاف

, 2016 أبريل/نيسان 30 إلى /كانون الثانييناير 1من خالل الفترة و ستويات سوء التغذية. زيادة م قد أدى إلى الواعرحي السلع الغذائية داخل 
 55وحالة سوء تغذية, بما في ذلك عشرة أطفال دون سن الخامسة يعانون من سوء التغذية الحاد,  123 الواعرمنظمة غير حكومية داخل  سجلت
أن من رغم وعلى ال. المعتدل سوء التغذيةتعاني من  ةحامل ومرضعمرأة ا 58دون سن الخامسة يعانون من سوء التغذية الحاد المعتدل, و طفالا 

العديد من  جودو  تتوقع المنظمة غير الحكوميةفإن عنها, التي تم اإلبالغ فحص للتحقق من معدالت سوء التغذية  م تتمكن من إجراءلاألمم المتحدة 
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إلى اإلنسانية  المساعداتإلمكانية إيصال  المستمرغياب ظل الفي و في المدينة, ال سيما بين األطفال. يتم تشخيصها التي لم االت سوء التغذية ح
 .ترتفع معدالت انعدام األمن الغذائي وسوء التغذيةأن  المدينة, من المتوقع

ن موافقة معلى منظمة غير حكومية محلية  تمحاصرة, حصل على أنها منطقة رسمياا  الواعرتصنيف  منأيار, أي بعد خمسة أيام مايو/ 28في 
 قدمعلى طلب من السلطات المحلية,  , بناءا يونيو/حزيران 1 وفيضع واألطفال في المنطقة. ر حليب للالكيس من  2,400ية لتسليم ر الحكومة السو 

ي( في ائكمل غذم) بالمبيجرعة  270كيس حليب, وكذلك أدوية و 500وق كيس دقي 500وغذائية  ةحص 500الهالل األحمر العربي السوري 
ل, وأربع علب مناديل صحية, اطفأ ةحفاض 170غير حكومية التابع لمنظمة عون  مشروعدم على طلب من السلطات المحلية, ق بناءا و . الواعر

 الواعرمن احتياجات سكان  المئةفي  3.3نحو  سوىعون  شروعمتغطي شحنات الهالل األحمر العربي السوري و وال ن األدوية. موكمية غير مؤكدة 
 .نسمة 75,000يبلغ عددهم ن الذي
 

 ريف دمشقو دمشق  يمحافظت
 اتفاق محلي التوصل إلى الشام بعد معضمية إلىتحسن وضع الوصول 

قرب ا يمإلى أن  منظمة اليونيسف اتتقدير  تشيرحيث في التدهور خالل الشهرين الماضيين,  الشام معضميةستمر الوضع اإلنساني داخل بينما ا
سهم في ين أ اتفاق محلي من المتوقعإلى ية ر المجتمع المحلي والحكومة السو  صلدة المحاصرة يعانون من سوء التغذية, تو البلطفل في  1,000 من

 تحسين الوضع اإلنساني للسكان المحليين.
االتفاق,  اا لبنودفيذتنو نة, وتنظيم خروج العناصر المسلحة, ورفع القيود المفروضة على الوصول. المدي إلى سوريةيتوقع االتفاق عودة المؤسسات ال

زالة الحواجز الرملية.ب ريةحكومة السو البدأت   رفع بعض القيود المفروضة على دخول المساعدات واإلمدادات التجارية وا 
 المحيطة بهالى خان الشيح والمناطق إالقيود على الوصول المزيد من فرض 

بذلك  ةنعا, مبريالكو عبر نقطة تفتيش  الشيحخان  إلى طريق وصول متبقي أخرأغلقت  سوريةالقوات الأن ت التقارير الواردة , ذكر مايو/أيار 28 في
وتأثرت . اا شخص 11,700 حوالي, مما يؤثر على الشيحتوافر السلع األساسية في خان  إلى عدمغالق اإلأدى و حركة المواطنين والحركة التجارية. 

صول مع من جراء اإلغالق. وتزامنت القيود المفروضة على الو  أيضاا , التي تتلقى إمدادات عبر نفس الطريق, خبيةودير المقيليبة و كية از سلباا قرى 
 .القريبة يةكابلدة ز إلى  والمناطق المحيطة بها خبيةمن بلدة دير  األسرعشرات  نزوحاإلبالغ عن تدهور األوضاع األمنية و 

 

 درعا / القنيطرة / السويداء محافظات 
 السكان المدنيين للخطر تواصل تعريضاالشتباكات والقصف الجوي 

يطرة, وكذلك مدينة القنشمال محافظة درعا و محافظة ر على المدنيين في شمال غرب يثأتفي الخالل الفترة المشمولة بالتقرير, استمر القصف الجوي 
ضحايا سقوط العديد من الإلى  لنازحين, مما أدىاستهدف مستوطنة لالقصف التقارير الواردة أن  تدا, أفمصيفرةفي و المجاورة. مياذن الأم و درعا 

 راقبة الوضع.ميواصلون شركاء الحتى اآلن, ولكن  مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية و  ةكبير  ةنزوح جديدموجة غ عن أي بالتم اإللم يو المدنيين. 
 خطر التلوثمعّرض ل جنوب سوريا فيالوحيد مصدر المياه النقية 

. التلوث مصدر المياه النقية الوحيد في جنوب سوريا لخطر تعرض من همقلق عن خالل الفترة المشمولة بالتقرير, أعرب الشركاء في المجال اإلنساني
 ,حينقص االستثمار في أنظمة الصرف الصل اعن أسفهالمياه والصرف الصحي المحلية في مجال الجهات الفاعلة عبرت , وبشكل أكثر تحديداا 

مشاريع طويلة األجل لبناء محطات معالجة مياه الصرف الصحي في جنوب سوريا, التم االنتهاء من لم يترتب على ذلك من مخاطر التلوث. ما يو 
, ليس زيزون, مثل مخيم اا تي تم تشييدها حديثالمستوطنات الو  ,في البيئة ة يتم صرفهافي المواسير الرئيسيجمع تي تتالصرف الصحي المياه  زالتال و 

 لديها نظام لجمع مياه الصرف الصحي.
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 اإلنسانية األساسية تقارير والتحديثاتال
 (2016 أبريل/نيسانمن  من تركيا )اعتباراا عبر الحدود الوصول واألنشطة اإلنسانية  مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية:

 يأس الماليين من السوريينيسلط ضوءاا قوياا على رمضان  شهر األمم المتحدة السامية لشؤون الالجئين: مفوضية
األراضي الزراعية المتضررة من الجفاف  نسبة (:ASIاإلجهاد الزراعي )مؤشر : برنامج إدارة المعلومات واإلجراءات المتعلقة باأللغاممنظمة الفاو / 

 (2016 مايو/أيارمحافظة ) كلفي 
برنامج األسلحة  في إزالة المحرزالتقدم  -رئيس مجلس األمن إلى  موجهة من األمين العام 2016 مايو/أيار 27خ بتاريرسالة  مجلس األمن الدولي:
 (S / 2016/494الكيميائية السوري )

 (2016 يونيو/حزيران 4من  )اعتباراا  منبجحلب, شرق التطورات في عاجل عن تحديث  مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية:
 نغير المتناسب عليهالنزاع نتهاكات ضد النساء في سوريا وتأثير اال الرابطة النسائية الدولية للسالم والحرية:

 الحماية الفعالة في تركيا منطالبي اللجوء والالجئين حرمان آمن:  ذال مال منظمة العفو الدولية:
 الرعاية الصحية في حاالت الطوارئمرافق تقارير عن هجمات على  منظمة الصحة العالمية:
 ."قريباا ذلك يحدث أن  المرجحغير إراقة الدماء ولكن, يبدو أنه من تتوقف الحرب و  نتهيتأن  سوريا: "نأمل منظمة أطباء بال حدود:

ألزمة / ومنسق الشؤون اإلنسانية اإلقليمي لمنسق الشؤون اإلنسانية المقيم في سوريا بيان مشترك صادر عن  مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية:
 2016 مايو/أيار 30دمشق وعمان, و سالمة وحماية المدنيين في شمال حلب  حولالسورية 

 نسورييمحتاجين الالمزيد من الدعم اإلنساني للعلى تقديم منسق اإلغاثة في حاالت الطوارئ يحث  مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية:
 جنوب تركيافي هاتاي إلى  ألمم المتحدة ستيفن أوبراينفي ااإلنسانية الشؤون زيارة رئيس  مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية:

 ملخص الرئيس اإلنساني:للعمل القمة العالمية 
 الثمن وادفعاقواعد الحرب أو  واورير: احترماسؤال وجواب مع بيتر م إيرين:

 
 
 
 
 

 لمزيد من المعلومات، يرجى االتصال بــ://

 trives@un.orgرئيس مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية في سوريا، سيباستيان ترايفز، 

 shenstone@un.orgرئيسة مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية في تركيا،  باربرا شينستون،

 muscroft@un.orgرئيسة مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية في األردن،  سارة مسكروفت،

  fraser@un.orgمدير المكتب اإلقليمي لتنسيق الشؤون اإلنسانيه لألزمة السورية،  هيلينا فريزر،

  www.reliefweb.int  www.unocha.org/syria  يرجى زيارة لمزيد من المعلومات،

 

mailto:trives@un.org
mailto:muscroft@un.org
mailto:fraser@un.org
http://www.reliefweb.int/
http://www.unocha.org/syria

