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

  ودولية وطنية جهات مع بالشراكة
 المنسق اإلنساني العمل من عاماً  بعشرين نحتفل

 

 السورية األزمة
 )2016 تموزيو/ليو  4 حتى( 8 رقم شهري نصف أوضاع تقرير

 
 وسيصدر. 2016 تموز/يوليو 4يونيو/حزيران إلى  21 من الفترة التقرير ويغطي. واألردن وتركيا سوريا من كل في السورية ألزمةل أوتشا تبامك قبل من التقرير هذا ادعدإ تم

 .تقريباً  زتمو يو/ليو  21في  المقبل التقرير

 

 األحداث أهم
 
المتحدة من تدهور  مماألتحذر  •

 بلداتالاألوضاع اإلنسانية في "
ال تزال "، مع استمرار القتال و األربع

من  62,000الوصول إلى إمكانية 
 غير متاحةالمدنيين المحاصرين 

 نيسان./بريلأمنذ 
قافلة مشتركة بين إرسال بعد  •

 بلدتيلمدنيين في إلى االوكاالت 
في تين المحاصر عربين وزملكا 

يف دمشق ألول مرة منذ عام ر 
إلى جميع  اآلن لو وص، تم ال2012

المحاصرة مرة واحدة  18الالمواقع 
 .2016على األقل في عام 

 ما أدى إلى إصابة السائق.مطالق النار، تعرضت القافلة إل ،بعد إيصال المساعدات اإلنسانية إلى عربين وزملكا •
على الحدود مع ألردن اشرق  شمالفي الساتر الترابي  عندتدهور أحوال عشرات اآلالف من السوريين الذين تقطعت بهم السبل  •

 سوريا.
المساحة الوحيدة ر يدمتو قتل عدد من المدنيين ؤدي إلى ممخيم خان الشيح لالجئين على مشارف دمشق ييستهدف قصف جوي  •

  .المخيمفي لطفل الصديقة ل

 

 لوضعا عن ةعام لمحة
 

بلدتي عربين وزملكا شخص في  20,000إلى حياة لل المنقذةمت قافلة مشتركة بين الوكاالت المساعدة اإلنسانية قد ،يونيو/حزيران 29في 
إيصال المساعدات فإن ، 2016في عام حتى اآلن  تين يتم الوصول إليهمامنطقتين محاصر  أخرما صفهوبو في ريف دمشق.  المحاصرتين

مواقع المحاصرة والتي يصعب الوصول اللى إصول و في الجهود المبذولة لزيادة فرص ال إيجابياً  اإلنسانية للمدنيين في عربين وزملكا يمثل تطوراً 
مدني يعيشون في المناطق المحاصرة والتي يصعب  341,400 إلى، وصلت الجهات الفاعلة اإلنسانية يونيو/حزيرانإليها في سوريا. في شهر 

 الوصول إليها.
 

 مليون 13.5
 محتاج شخص

 مليون 13.5
 بالمساعدة مستهدف

 مليون 6.5
 داخلياً  نازح

 مليون 4.8
 المجاورة الدول في الجئ
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استمرار غياب الوصول الكامل والمستدام للمناطق المحاصرة والتي يصعب الوصول إليها فإن ومع ذلك، على الرغم من بعض الزخم اإليجابي، 
يمنع  ،إلى جنب مع انعدام األمن جنباً  ،بعض الطلبات المقدمةعلى موافقات جزئية من قبل السلطات  إن منحاقم نقاط الضعف الموجودة. في

 م المساعدة اإلنسانية إلى المدنيين في هذه المناطق.تقديخطط كامل لال التنفيذالشركاء في المجال اإلنساني من 
 
الوصول إلى السكان المدنيين الذين يعيشون إمكانية  الجهات الفاعلة اإلنسانية من الحفاظ على أيضاً في بعض المناطق، منع انعدام األمن و 

اتفاق " فيالتوترات واألعمال العدائية بين الحكومة السورية واألطراف األخرى وتؤدي في المناطق المحاصرة والتي يصعب الوصول إليها. 
في و نيسان. /بريلشهر أمنذ  الزبداني وكفرياو الفوعة و مضايا  بلداتفي  دنيم 62,000عن المساعدات اإلنسانية إلى قطع " البلدات األربع

أدى الى تفاقم قد  بلداتالب زايد الوجود العسكري المحيطوزيادة القصف الجوي وتمتكرر القصف الن الواردة أ تقارير، أفادت الاألسابيع األخيرة
 أدناه). المزيدال السكان المدنيين (انظر و حأ
 
المنسق المقيم لألمم المتحدة ومنسق الشؤون اإلنسانية في  ،الحلودعا يعقوب  ،تدهور الوضع اإلنسانيإزاء قلق البالغ العرب عن ي في بيانو 

 ،ربعاأل البلدات المدنيين الذين يعيشون فيإلى  إيصال المساعدات اإلنسانيةب "وغير المشروطالفوري "السماح  إلىجميع األطراف ، سوريا
إيصال السماح بالحكومة السورية على  ةافقوتوفر مو في مجال عمليات اإلجالء الطبي.  "العين بالعين"إنهاء العمل بمبدأ إلى  وتحديداً 

لوصول إلى ممر للفتح  متجددةتموز فرصة يوليو/شهر لمشتركة بين الوكاالت العمل المساعدات إنسانية إلى البلدات األربع بموجب خطة 
 .عليه والحفاظ ربعالبلدات األالمدنيين الذين يعيشون تحت الحصار في 

 
 خان الشيح لالجئين مخيمتقارير عن هجمات متعددة ضد المدنيين والبنى التحتية المدنية في  أيضاً خالل الفترة المشمولة بالتقرير كانت هناك 

مخيم خان  علىغارات جوية قصف مكثف و عن تم اإلبالغ ، يوليو/تموز 3 إلى يونيو/حزيران 26خالل األسبوع الممتد من و . الفلسطينيين
الجئ  9,000على مشارف دمشق، حوالي المخيم، الذي يقع  ؤويمدنيين على األقل. ي، مما أسفر عن مقتل ستة الشيح لالجئين الفلسطينيين

األونروا واليونيسف أن الضربات الجوية منظمتا تدمير المنازل، أكدت  وباإلضافة إلى. داخلياً النازحين عدد من السوريين  فضًال عنفلسطيني، 
مخصصة للتعليم  مساحةطفل دون  1,000ة حوالي ركاالصديقة للطفل في المخيم، ت مساحة الوحيدةال أيضاً دمرت  يوليو/تموز 3ليلة  في

القتال الدائر في المناطق المحيطة به،  جراءوصول المساعدات اإلنسانية بالفعل عرقلة مع و والرعاية النفسية واالجتماعية واألنشطة الترفيهية. 
 يم المساعدة اإلنسانية إلى المدنيين الذين يعيشون في خان الشيح.تقد إلى إضعاف القدرة علىالهجوم األخير  سوف يؤدي هذا

 
حرس قوات تأثير كبير على العمليات اإلنسانية عبر الحدود بين األردن وسوريا. بعد الهجوم على  أيضاً كان للتدهور في البيئة األمنية قد و 

العمليات التي  تعليق ذلكترتب على ردنية حدودها الشمالية بالكامل، و ، أغلقت الحكومة األيونيو/حزيران 21يوم  الركبانالحدود األردنية في 
 2168/2258بموجب قرار مجلس األمن رقم  العمليات التي تتم عبر الحدود وعلى الرغم من أنبين األردن وجنوب سوريا.  تتم عبر الحدود

حالة عشرات اآلالف من وتعتبر . العمليات عن طريق الرمثا قريباً يتيسر استئناف أن فإن المرجو وقت كتابة هذا التقرير،  كانت ال تزال معلقة
 حيث أن) مصدر قلق عميق، البالد شرقفي شمال الساتر الترابي (على الحدود األردنية السورية  عندالسوريين الذين تقطعت بهم السبل 

األغذية  وزعها برنامجوالتي لمدة أسبوعين التي تكفي ذائية غالحصص ال على الوصول إلى المنطقة لتجديد حالياً المنظمات اإلنسانية غير قادرة 
اآلن بشكل  الركبانو الحدالت  من كلإلى تسليم المياه يجري  ،بعض التحديات األوليةمواجهة . بعد يونيو/حزيران 20) في WFP( العالمي

إال بعد العيد، يحدث ي لن ذالستئناف تسليم األغذية، المفاوضات بين السلطات والشركاء في المجال اإلنساني جارية وال تزال ال. سلس نسبياً 
 تدابير أمنية مناسبة. اتخاذتم يعندما 

 

 الوصول تطورات
 
 وط النزاعالمشتركة بين الوكاالت عبر خطقوافل ال
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لشهر مشتركة بين الوكاالت الافل و قالخالل الفترة المشمولة بالتقرير، تم االنتهاء من ثمانية قوافل مشتركة بين الوكاالت في إطار خطة 
شخص في المناطق التي يصعب  668,000مليون مستفيد، بما في ذلك  1.11إلى وصول للسعت خطة يونيو/حزيران و يونيو/حزيران. 
تقع عبر والتي االحتياجات الحادة  ذاتشخص في المناطق األخرى  70,000شخص في المناطق المحاصرة، و 372,000والوصول إليها، 

 النزاع.خطوط 
 

ص شخمليون  1.1 أصل من 772,450وزارة الخارجية لتقديم المساعدة إلى من كاملة أو جزئية موافقات وبموجب خطة يونيو/حزيران، وردت 
 .فقط شخص 341,400إلى الوصول  منن في المجال اإلنساني و العامل ، تمكنالعدد اإلجماليهذا من بين مستهدف، و 

 
ية و والتغذ ئيةالغذا اتالمساعدتسليم بالمتحدة / الهالل األحمر العربي السوري  مماألمن فريق قام يونيو/حزيران،  21: في بلودان •

يصعب التي منطقة تصل إلى تلك ال مستفيد في بلودان. وكانت هذه أول قافلة مشتركة بين الوكاالت 25,000إلى ة يوالصح
 ./أيارمايو 6الوصول إليها منذ 

الهالل األحمر العربي السوري مساعدة متعددة القطاعات و المتحدة  ممقدمت البعثة المشتركة بين األ ،يونيو/حزيران 23: في جيرود •
 .جيرودفي  محتاجشخص  40,000إلى 

حي الشيخ إلى الهالل األحمر العربي السوري و المتحدة  مماألقافلة مشتركة بين وصلت  ،يونيو/حزيران 23: في الشيخ مقصود •
تقديم ل مخطط إرسالهامن المن ثالث قوافل أسبوعية قافلة الهالل األحمر العربي السوري. وهذه أول  برفقةمقصود في مدينة حلب 

 شخص في أمس الحاجة إليها. 27,000المساعدة متعددة القطاعات إلى 
/ الهالل األحمر العربي  للصليب األحمر المتحدة / اللجنة الدولية مميونيو/حزيران، وصلت قافلة مشتركة من األ 27: في قدسيا •

في حاجة  شخص 30,000الصحية إلى  نظافةالتغذية والطب والتعليم واللوازم الطعام ودقيق القمح، و  إليصالقدسيا إلى السوري 
 يار./أمايو 22إليها. وكانت هذه أول قافلة مشتركة بين الوكاالت إلى المنطقة منذ 

بين الوكاالت  ةمن ثالث قوافل مشترك ةالثاني القافلةفق الهالل األحمر العربي السوري ار  ،يونيو/حزيران 28: في الشيخ مقصود •
 27,000الطرود الغذائية والصحية. وتهدف القوافل الثالث للوصول إلى ما مجموعه  لتسليملشيخ مقصود مخطط إلرسالها إلى ا

 بعد عطلة العيد. إرسال القافلة األخيرةية. ومن المقرر شخص في حاجة إلى مساعدات إنسان
/ الهالل األحمر للصليب األحمر المتحدة / اللجنة الدولية  مميونيو/حزيران، وصلت قافلة مشتركة بين األ 29 في: عربين وزملكا •

شخص. وكانت هذه أول قافلة  20,000إلى تقديم المساعدة متعددة القطاعات ل، محاصرةال منطقة عربين وزملكا إلىالعربي السوري 
 .2012تشرين الثاني /إلى المنطقة منذ نوفمبرتصل مشتركة بين الوكاالت 

/ الهالل األحمر للصليب األحمر المتحدة / اللجنة الدولية  مميونيو/حزيران، سلمت قافلة مشتركة بين األ 29 في: غرب حرستا •
 في منطقة غرب حرستا التي يصعب الوصول إليها.محتاج  12,500إلى متعددة القطاعات  اتالعربي السوري مساعد

المتحدة / الهالل األحمر العربي السوري المساعدة متعددة  ممسلمت قافلة مشتركة بين األ ،يوليو/تموز 2في : شرق حرستا •
 .المحاصرة شرق حرستا شخص في 10,000إلى القطاعات، بما في ذلك إمدادات الغذاء والتغذية والصحة والتعليم والنظافة، 

 
 يوليو/تموزلشهر مشتركة بين الوكاالت الافل و قالخطة 

 
 28مشتركة بين الوكاالت المقترحة لشهر يوليو/تموز. تتضمن الخطة الافل و قالالمتحدة خطة  مميونيو/حزيران، قدمت األ 19األحد،  يوم في

إذ األمم المتحدة . و وط النزاعو عبر خطأمن الصعب الوصول إليها ًا أو محاصر موقعًا  35مليون شخص يعيشون في  1.2، وتستهدف طلباً 
الذين يعيشون في المناطق  مستضعفينلتقديم المساعدات اإلنسانية إلنقاذ حياة الناس الالمحافظة على حق الوصول الكامل  تقر بالحاجة إلى

 .بالكامل هذه الخطةتنفيذ لدفاع عن الحق في ا تواصلالمحاصرة والتي يصعب الوصول إليها، 
 

 موافقة على النحو التالي:ال. تم منح مكتب المنسق المقيمإلى  خطة يوليو/تموزردها على يوليو/تموز، أرسلت وزارة الخارجية  3في 
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 ٪) في خطة يوليو/تموز.74.6(أي  اً بو طلًا ممستفيد 1,220,750أصل من  910,250تمت الموافقة على  •
 .الذي تمت الموافقة عليه المستفيدينضمن عدد  وادرجي٪) مطلوب بموجب الخطة أو لم 25.6مستفيد (أي  310,500 رفضتم  •
 وهوواحد (موقع المستفيدين ورفض  عددض يخفتمع أخرى  17على و ، 17على بالكامل ، تمت الموافقة اً مطلوب اً موقع 35بين من  •

 القابون في دمشق).
دير الزور واليرموك، وهما  ،ان اآلخرانموقع(ال أو كلياً  خطة جزئياً الالمحاصرة المدرجة في  اً موقع 16الجميع على تمت الموافقة  •

 برنامج األغذية العالمي واألونروا على التوالي). يحصالن على المساعدات عن طريق اإلسقاط الجوي الذي ينفذه
 المطلوبة. بنودموافقات جزئية من حيث الهذه المرة سابق، لم تشمل تي تم الحصول عليها في العلى عكس الموافقات ال •

 
 محاصرةال على دير الزوريواصل إسقاط المساعدات جوًا  برنامج األغذية العالمي

 
من السلع الغذائية، بما في  اً متري اً طن 1,009 بنجاح من خاللها قدم عملية إسقاط جوي 63أكمل برنامج األغذية العالمي يوليو/تموز،  3 حتى

تم كان قد يونيو/حزيران،  1 في 45 وباكتمال العملية رقمذلك الحمص والفول واألرز، وكذلك الزيوت النباتية والعدس والبرغل والملح والسكر. 
من السلع الغذائية.  لوغراماً يك 41بالمسجلة من قبل الهالل األحمر العربي السوري أسرة  18,000ال كل أسرة مناسقاط كميات كافية لتزويد 

لتوزيعات الجارية. وتشير آخر التقديرات إلى أن ضمن اإسقاط الحصص الغذائية الجزئية  برنامج األغذية العالميواصل ي ،ومنذ ذلك الحين
 يقدمها التي الغذائية الحصص أن إلىهذا  يشيرو ). أفراد 5 البالغ المتوسط من أعلى(أفراد  6 حوالي الزور دير في األسرة حجممتوسط 
 شخص في حاجة إلى المساعدة في دير الزور. 110,000 بنحو يقدر ما إلى تصل البرنامج

 
م حتى اآلن ما يقرب من قدو بالفيتامينات والمعادن لتمر المدعم لجوي اإلسقاط المن مطلع يونيو/حزيران، بدأ برنامج األغذية العالمي  اعتباراً و 

ألواح التمر المدعم بالفيتامينات من  طناً  36 كمية إجمالية تبلغجمالية. وتهدف الخطة إلى إسقاط اإل الكمية ها فيتم تضمين اً متري اً طن 28
ثاني لتقديم  حاليةجوي الال عمليات اإلسقاطستخدم تُ و شهر رمضان المبارك.  لخالتمر لكل أسرة  لوح 60 بتوزيعمح مما يسوالمعادن 

 المتحدة األخرى. مممن وكاالت األالمقدمة عن المساعدة اإلنسانية  فضالً  ،الحصص الغذائية الشهرية
 

 ربعاأل البلدات اتفاق 
 

/ الهالل األحمر للصليب األحمر المتحدة / اللجنة الدولية  ممفريق األ لم يتمكن، الالزمة الشهرية السوريةرغم حصولهم على موافقات الحكومة 
 الحصول على، وذلك بسبب عدم أبريل/نيسان 30الزبداني والفوعة وكفريا منذ و مضايا  وهي" ربعاأل بلداتالالوصول إلى " منالعربي السوري 

ل المساعدات اإلنسانية اصإمكانية إيأحرار الشام). ونتيجة لعدم المسماة ة حكوميتفاق (إيران والمجموعة المسلحة غير الاال طرفيموافقة 
المحاصرة خالل  بلداتحماية بشكل ملحوظ في الالالمتعلقة ب مخاوفالحتياجات اإلنسانية والحرية التنقل، زادت ا غيابعن  والتجارية، فضالً 

 الشهرين الماضيين.
 

في  بلدتينعسكري للالتطويق قد اشتد الالفوعة وكفريا لقصف متكرر و تتعرض . ربعاأل بلداتال في األعمال العدائية يتواصل اإلبالغ عن
التهاب  ةحال 25حوالي طبيب محلي، تم اإلبالغ عن بحسب تزايد النقص في اإلمدادات وارتفاع األسعار. و خيرة. وأدى ذلك إلى سابيع األاأل

مياه الصرف إلى استخدام  الناسويلجأ المحاصرة. ويعزى انتشار المرض إلى نقص المياه الصالحة للشرب،  بلداتين من التكبد في اثن
 .بلدتينري مزارعهم الصغيرة في اللالصحي 

 
زراعية كبيرة.  حرق حقوالً تا في األسابيع األخيرة، و معلى األراضي الزراعية المحيطة بهفي الزبداني ومضايا القوات العسكرية تتعدى لمثل، وبا

يعتمد و أنشطة ضخ المياه. توقف إلى غياب الكهرباء وقد أدى مضايا.  فيمتقطعة اليونيو/حزيران، تم قطع إمدادات الكهرباء  8 واعتبارًا من
لى جلب الماء مباشرة من ع ينقادر  يعودوالم ألنهم  الستخراج المياه يدوياً ون ضطر السكان اآلن على الينابيع المحلية في بقين ومضايا، وي
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 غالباً ، فحسب المياهجلب جبر المدنيين على الوقوف في طوابير أمام الينابيع المحلية لفترات طويلة لم يانقطاع التيار الكهربائي لإن اآلبار. 
 .أبريل/نيسان شهر المتحدة في ممألاقافلة  وفرتهاري البذور التي أعاق  أيضاً  هقبل اإلفطار خالل شهر رمضان الكريم، ولكن

 
 العمليات التي تتم عبر الحدودالضوء على تسليط 

 
في الجهود المبذولة لتقديم المساعدة اإلنسانية المنقذة للحياة والحماية (بما في ذلك رصد  هاماً  عنصراً  العمليات التي تتم عبر الحدودتعتبر 

لنازحين ا لمن قب، والدعم النفسي والتدخالت ذات الصلة)، وكذلك الوصول المستمر إلى الخدمات األساسية عنها الحماية وتقديم التقارير
على حد  المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية والوطنية ممهذه العمليات األ وتقوم بتنفيذإليها.  ةفي حاجالذين السوريين وغيرهم من الناس 

من لبنان واألردن  داربرامج هامة ت أيضاً  توجداالستجابة اإلنسانية عبر الحدود من جنوب تركيا، في حين عمليات دار معظم تُ و . سواء
 والعراق.

 
 838,415 دالمتحدة عبر الحدو  مماأل قوافل األشخاص الذين يتلقون مساعدات غذائية منعدد متوسط  يبلغ، 2016حتى اآلن في عام 

، تم إرسال ما مجموعه 2014منذ عام و في الفترة نفسها من العام الماضي.  من العدد المسجلفي المئة  53 نسبة عددهذا الويمثل . شهرياً 
بموجب قرارات  المنفذونالمتحدة وشركاؤها  مممن األردن) من قبل األ 111و من تركيا 226(عبر الحدود المتحدة  مملألتابعة  ةقافل 337

 ةشاحن 8,121 نقلت، 2016 /أيارنهاية شهر مايووحتى ) . 2015( 2258) و2014( 2191و )2014( 2165أرقام  الدوليمجلس األمن 
 اتالمساعدعبر معبر الرمثا بين األردن وسوريا)  1,667و ،بين تركيا وسوريا ينالحدوديباب الهوى وباب السالم  يعبر معبر  6,454(

السنوات الثالث الماضية ازداد عدد الشاحنات التي تقوم بتوصيل  ارعلى مدو أنحاء سوريا.  مختلف في المحتاجيناإلنسانية إلى ماليين 
حتى اآلن في عام  شهرياً  522، و2015في عام  406إلى  2014ي عام ف شهرياً  108 قدره، من متوسط سنوياً  المساعدات عبر الحدود

2016. 
 

المتحدة والمنظمات غير  مممن تركيا (األ العمليات التي تتم عبر الحدود، وصلت 2016 /أيارمايوإلى  /كانون الثانييناير وخالل الفترة من
 مدينة حلب وريف محافظة حلبوشرق غالبية هؤالء الناس في محافظة إدلب  توجدمليون شخص. و  5.4يبلغ تراكمي مجموع  إلىالحكومية) 

تركيا، في ستجابة االمن مركز انطالقًا لقربها من الحدود السورية التركية. وخالل الفترة نفسها،  نظراً إليها وصول الل سهي وهي مناطق، الغربي
خدمات المياه  توفيرتم إجراء طبي، و مليون  1.8 مجال الصحة الشركاء في ، ونفذشخص 860,000لنحو  الرعاية الصحيةتم توفير 

 .مليون شخص 2.4كثر من أل والصرف الصحي
 

، المساعدة المحلية شراكات في بعض األحيان مع المنظمات المجتمعية تقيم، منظمة غير حكومية دولية وسورية 200أكثر من كما تقدم 
سوريا من خالل مجموعة من الطرائق:  في مختلف أنحاءاإلنسانية عبر البرامج التي تدار في البلدان المجاورة. وتقدم هذه المنظمات المساعدة 

دفع و  ا؛في سوري شراء المواد الغذائية وغيرها من المواد لتوزيعها محلياً و  ؛شاحنات تجارية لجلب السلع التي تشتد الحاجة إليهاعلى التعاقد 
الحماية والتعليم والمياه والصرف الصحي والصحة وسبل في مجاالت وٕادارة برامج مستدامة  ؛استمرار الخدمات المنقذة للحياة الرواتب لضمان

السنوات في شراكات محلية مع المنظمات غير الحكومية  المتعدد الستثماراكان وقد المنظمات الشريكة المحلية.  من خاللالعيش مباشرة أو 
 .لهذه الجهود حيوياً ، عن إنشاء آليات مراقبة قوية المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية، فضالً  ممالوطنية من قبل األ

 
الستفادة من الموارد المتاحة واألسواق ل إبداعيةفة في جميع أنحاء سوريا لتدابير في مناطق مختل ونعملي ذينشركاء عبر الحدود الاللجأ 

في ريف دمشق الشرقية الغوطة شريك في  صنعالمحلية. على سبيل المثال،  كيفالمحلية، من أجل تلبية االحتياجات المتزايدة ودعم آليات الت
 نهائيةللمسات الا لتوه يك آخرشر ووضع . 2013منذ نهاية عام  شهركل طفل  7,000تغذية كافية ل ي توفرتال ةحبوب التكميلينوعًا من ال

قلل اعتمادهم على المساعدات بالتالي ي، و أسرة 2,000لنحو  من البطاطا اً كيلوغرام 30و 25 ما بينزراعة البطاطا يوفر لمشروع على 
بما  ،تقديم أنواع مختلفة من الخدمات الطبية منلمنظمات غير الحكومية الطبية ا تمكنت، . وأخيراً على الصمود رة المجتمعقد يعززاإلنسانية و 

والدعم النفسي واالجتماعي  ،وبنوك الدم ،وغسيل الكلى ،والتوليد وأمراض النساء ،في ذلك عالج حاالت الصدمة، والرعاية الصحية األولية



 8 رقم شهري نصف أوضاع تقريراألزمة السورية: 
 

 
  (أوتشا) اإلنسانية الشؤون لتنسيق المتحدةمم األ مكتب

 www.unocha.orgرواح | األ ينقذ التنسيق

لمناطق التي يصعب الوصول إليها في واالشرقية في المئة منهم في المجتمعات المحاصرة في الغوطة  15يعيش مليون نسمة،  2.15لحوالي 
 حمص.شمال 

 
أن تساعد اللوجستية واإلدارية، يمكن و  يةاألمنداخل سوريا بسبب مزيج من العقبات  وط النزاعنطاق العمليات عبر خط إعاقةاستمرار  في ظل

متناول الجهات  بعيدة عنكون ت الضعيفة التي قدالمساعدة التكميلية وخدمات الحماية للفئات توفير ضمان  في العمليات التي تتم عبر الحدود
لتقديم نحو ربع سكان المناطق المحاصرة ( تم الوصول إلى، على سبيل المثال، 2016. خالل األشهر األربعة األولى من عام اإلنسانية الفاعلة

سهل  العمليات التي تتم عبر الحدود أسلوب مزيج من الغذاء والتغذية أو المواد غير الغذائية) من خالل عمليات عبر الحدود، في حين أن
 كانوبحسب التقارير الواردة، . المناطق التي يصعب الوصول إليهافي إليهم ل و وصتم الالذين األشخاص ثلث إيصال المساعدات إلى 

 المواقع أكبر. تلكفي الوصول عبر الحدود في قطاعات الخدمات 
 

اإلمدادات الطبية في األماكن التي قد تصل إليها عبر الحدود واضحة. على سبيل المثال، النزاع و وط لية للمساعدة عبر خطيالطبيعة التكمإن 
في المناطق المحاصرة على و األطباء والممرضات من خالل الشراكات مع الجهات الفاعلة عبر الحدود. رواتب من خالل قوافل، يمكن دعم 

مج المتواصلة في مجاالت مثل خدمات الحماية االحد األدنى من البر استمرار الجهات الفاعلة عبر الحدود ضمان تحاول وجه الخصوص، 
ؤالء الشركاء مشاريع االستدامة المتوسطة والصغيرة كما يدعم ه. وط النزاعسهولة عبر خطنفس الوالتي ال يمكن توفيرها ب -والصحة والتعليم 

بين  كيفسلع بأسعار معقولة في األسواق، والمساعدة على تعزيز آليات التتوافر الالحفاظ على بغرض لية، مزارع والحدائق المنز لالحجم ل
 المدنيين.

 
 ، جنباً االستجابة اإلنسانية قدماً مضي من  محورياً  جزءاً  ظلست العمليات التي تتم عبر الحدودالتعقيد المستمر لالستجابة في سوريا يعني أن إن 

بين الوكاالت، وكذلك المشتركة عمليات الو  -الذي يشكل الغالبية العظمى من المساعدة المقدمة في سوريا  - منتظمإلى جنب مع البرنامج ال
 .وط النزاععبر خط توكاالعمليات ال

 
، بما في ذلك عبر الحدود، بالعمل في إطار االستجابةالفاعلة اإلنسانية العاملة من خالل جميع طرائق التزمت الجهات  ،2014 عام منذو 

بين ربط يهيكل تنسيق دعم و  ،خطة استجابة قائمة على األدلة المشتركةو ، شامالً  اً إطار  كل سورياسوريا". يوفر نهج  "كل المسمىستجابة اال
التشغيلي واالستراتيجي في جميع  رابطفي نهاية المطاف الت عززي، و اتقديم المساعدة في سوري تي تشارك فيمراكز االستجابة المختلفة ال

 .اإلقليمي الشؤون اإلنسانية ومنسق منسق الشؤون اإلنسانية في سوريالمشتركة القيادة الالمحاور، وتحت 
 

 المحافظة حسب األخرى اإلنسانية التطورات
 

 حمص محافظة
 

الوصول الكامل وغير  لموافقة علىالحكومة السورية ل دعوةالمتحدة  ممتواصل األ ،حمصفي  الوعر الوضع اإلنساني داخل حي نظرًا لتدهور
موافقة على تقديم الالمتحدة  مماألتلقت وقد ، يونيو/حزيراننصف السكان في  إيصال المساعدات إلىالمشروط لتقديم المساعدات اإلنسانية بعد 

 .لتحقيق هذه الغاية تموز وتستعد/) في يوليونسمة 75,000كامل (بالعدد السكان المقدر المساعدات إلى 
 

. ويضاف إلى بحسب ما ورد الحالة التغذوية داخل الوعرفقد ازداد تدهور حي المحاصر، الإمدادات كافية في  ونظرًا لعدم القدرة على توفير
المنطقة.  تلك فيينشطون القناصة ألن  الوعر حيمخبز العام الوحيد في العلى الوصول إلى  ينغير قادر  ونزاليذلك أن معظم السكان ال 

 الخبز عديدة لصنعأسر  لجأتوقد ). ليرة سورية 50مرة ( 30 داخل مدينة حمص هسعر  يزيد عن، وهو ليرة سورية 1,500مقابل يباع الخبز 
طحن العديد من السكان البقول ذلك، ي). ونتيجة لليرة سورية 200ليرة سورية مقابل  3,000مبالغ فيها بشدة ( أيضاً  أسعار دقيق القمحو . بنفسها

 .لمجفف كوقود للطهياروث الحيوانات حتى الخشب والقمامة و  ونستخدميلقمح و لواألرز والحبوب األخرى كبدائل 
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الجهود  ،والوقودوالكهرباء  ،متخصصينالطباء واألحاد في المستلزمات الطبية (وخاصة اإلسعافات األولية)، النقص يعرقل ال، /آذارمنذ مارس

استعمال  يعيدأن الطاقم الطبي ب تفيد في الوقت المناسب. وقد وردت تقارير من داخل الحي المحاصرفعالة طبية توفير استجابة الرامية إلى 
، ويشكل سيو  بيض المرضى لخطر اإلصابة باألمراض المنقولة عن طريق الدم مثل التهاب الكبد عر هذا يو المحاقن بسبب نقص اإلمدادات. 

غسيل الكلى داخل يحتاج إلى  اً ضيمر  40السرطان وب اً ضيمر  25 نحوما يقدر ب حالياً يوجد . القياسية مكافحة العدوى تدابيرل صارخاً  انتهاكاً 
تطلب اإلخالء الطبي من الوعر حتى يتمكنوا من الحصول على غسيل الكلى ي مماهم في حاجة ماسة إلى العالج الطبي المناسب، و الوعر 

 / أو عالج السرطان. الالزم و
 

  دمشق ريف / دمشق محافظتي
 

 20 في، و تينالمنطق تاتصاعدت وتيرة القتال في كلقد . و بشكل خاص لمجتمع اإلنسانيا قلقيثير ال يزال الوضع في معضمية الشام وداريا 
منذ عن بعضهما ا متم فصلهاللتان ، بين البلدتين السيطرة على مواقعفي داريا  جماعات مسلحة غير تابعة للدولةاستعادت ، يونيو/حزيران

، ساعات قليلةخالل و حركة المدنيين بين المنطقتين. تعطيل و مداد ط اإلجميع خطو  قطعمما أدى إلى  لفترة وجيزة، 2016كانون الثاني /يناير
المنطقة  إغالقالمواد الغذائية قبل  لحصول علىام لإلى معضمية الش واانتقلبعض المدنيين في داريا وُيقال أن ، تمت إعادة الربط بين البلدتين

بائسة بشكل خاص الاألحوال على  يالً مثل هذه الحوادث دلوتعتبر داخل معضمية الشام.  العالقينترك بعض النازحين مما أدى إلى مرة أخرى، 
لضغط من االمتحدة  ممتواصل األو . يونيو/حزيرانفي عبر خطوط النزاع قافلة مرور المتحدة عن كثب خالل  مماأل تهاشهدوالتي في داريا، 

 .أجل الوصول المستدام إلى المنطقة
 
ما يقرب من  حالياً معضمية الشام، في ريف دمشق، وتستضيف شخص في داريا.  4,000حوالي  ، ال يزالالمتحدة مماأل اتر يتقدبحسب و 

 المجاورة. داريابلدة من  نازح معظمهم 12,000 نحوشخص، منهم ما يقدر ب 45,000
 

 األساسية اإلنسانية والتحديثات تقاريرال
 

 4، ربع األ بلداتالاتفاق  بشأنيعقوب الحلو، المنسق المقيم لألمم المتحدة ومنسق الشؤون اإلنسانية في سوريا، سوريا: بيان  •
 2016 يوليو/تموز

 2016 يوليو/تموز 3نار، الطالق إلالهالل األحمر العربي السوري  تعرض قافلةسوريا:  •
 2016 يوليو/تموز 5في سوريا،  الشيحخان  مخيم طفل فيمساحة الصديقة للال قصف انسوريا: اليونيسف واألونروا تدين •
 2016 يونيو/حزيران 30، يونيو/حزيرانسوريا: لقطة إنسانية لشهر  •
 2016 يونيو/حزيران 30التمويل اإلقليمي، حول سوريا: تحديث  •
تقرير استجابة لألزمة السورية،  2017-2016 الصمودعلى  قدرةال ءلالستجابة لالجئين السوريين وبناالخطة اإلقليمية سوريا:  •

 2016 يونيو/حزيران، عاممنتصف ال
 2016 المتحدة ممسوريا: العمليات المشتركة بين وكاالت األ •
الجمعية العامة عن  إحاطة ستيفن أوبراين:سوريا: وكيل األمين العام للشؤون اإلنسانية ومنسق االستجابة لحاالت الطوارئ، السيد  •

 2016 يونيو/حزيران 21سوريا، الوضع في 
: 2016 أبريل/نيسان -شهري تحديث  ،اإلقليمي القدرة على الصمودء الخطة اإلقليمية لالستجابة لالجئين السوريين وبناسوريا:  •

 األمن الغذائي
: 2016 أبريل/نيسان -شهري تحديث  ،اإلقليمي القدرة على الصمودء الخطة اإلقليمية لالستجابة لالجئين السوريين وبناسوريا:  •

 والنظافة المياه والصرف الصحي
 2016 /أيارلقطة إنسانية، مايو -سوريا: األونروا  •
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  (أوتشا) اإلنسانية الشؤون لتنسيق المتحدةمم األ مكتب

 www.unocha.orgرواح | األ ينقذ التنسيق

 االوصول إليه والتي يصعبالمواقع المحاصرة حماية الطفل:  -سوريا  كل •
 )2016 /أيارمايوأسعار المواد الغذائية (الصراع واألراضي الزراعية و سوريا:  •
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