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 السورية األزمة
 (6112 أكتوبر/تشرين األول 11 إصدار) 15 رقم شهري نصف أوضاع تقرير

 
 11إلى  4 من فترةال التقرير ويغطي. واألردن وتركيا سوريا من كل في السورية ألزمةلالمتحدة لتنسيق الشؤون االنسانية ) أوتشا(  مممكاتب األ قبل من التقرير هذا ادعدإ تم

 .قريبا  ت ثانيبر/تشرين الفمو ن 3في  المقبل التقرير وسيصدر. 6112 أكتوبر/تشرين األول
 

 األحداث أهم
 
  ال يزال الوضع اإلنساني في شرق حلب

 في التدهورآخذا  
  ن مالرعاية الطبية للمدنيين في شرق حلب

 رئيسيةال اتولوياأل
  الهجمات على المستشفيات والبنى  اراستمر

التحتية المدنية األخرى في جميع أنحاء 
 سوريا

  الحصول على في إمكانية تحسن طفيف
 المياه والكهرباء في حلب

  في و في شرق حلب، مستمرة الغارات الجوية
رب غعلى سقط قذائف هاون الوقت نفسه ت

 مدينةال
  بانرقال نطقةممناقشات جارية الستئناف تقديم المعونة إلى 
  أنحاء سوريا كافةفي  جميع فئات المدنيينلحماية التوفير تعلق بترئيسية شواغل 

 

 
 لوضعا عن ةعام لمحة

 
 ىيد من البنالمز لحقت أضرار بو  مصرعهممن المدنيين  المزيدقي تصاعد أعمال العنف في مدينة حلب إلى تفاقم الوضع اإلنساني، حيث لأدى 

مما يحرم ، قةمغلفي شرق حلب  مطوقة عسكريا  والجميع الطرق المؤدية إلى المنطقة المحاصرة  ال تزالالتحتية، وال سيما في شرق مدينة حلب. 
 إلى السكان المدنيين في هذا الجزء من المدينة. مساعداتالصول يمنع و ، و /تموزيوليو 1حرية الحركة منذ  دنيين منمال
 

إلى  ة على وجه السرعةمطلوبالوصول اآلمن والمستدام لتقديم المساعدة الب السماحجميع أطراف النزاع  ةتواصل األمم المتحدة وشركاؤها دعو 
األمم المتحدة للطفولة  منظمة ةممثلهناء سنجر، دعت ، أكتوبر/تشرين األول 14في و السكان المحاصرين في أقرب وقت تسمح به الظروف. 

ات على البنية التحتية المدنية، بما في ذلك المدارس والمرافق ، جميع أطراف النزاع إلى حماية المدنيين ووقف الهجمسوريافي  )اليونيسف(
المأهولة بالسكان  المناطق علىالهجمات العشوائية اليومية أسفرت في مدينة حلب، و اإلنساني.  الدولي اللتزاماتها بموجب القانون التعليمية وفقا  

صابةقتل و عن م ( INGOsأربع منظمات غير حكومية دولية )دعت تشرين األول، أكتوبر/ 15. في سنجر كما أشارتالعشرات من األطفال،  ا 

 مليون 5.31
إلى  شخص محتاج
  المساعدة

 مليون 5.31
 بالمساعدات  مستهدف 

 (6112ديسمبر  -)يناير 

 مليون 135
 نازح داخليا  

900,00  
جديد في األشهر نازح 

 الستة األخيرة

 مليون 834
الجئ في الدول 

 المجاورة
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المواد الغذائية دخول عمليات اإلجالء، و بتنفيذ كأولوية أولى للسماح  ساعة على األقل 16لمدة  إلى وقف إطالق النار في شرق مدينة حلب
 والمساعدات الطبية إلى المنطقة المحاصرة.

 
دخول البأي طرق رسمية ال تسمح إلى غرب مدينة حلب،  آمنطريق وصول  ولديه المدينة، شمال، الذي يقع في باستثناء حي الشيخ مقصودو 

مداداتاألسواق و الذي يشوب طرق اإلمداد، فقد تأثرت لهذا االضطراب الشديد  . ونظرا  أو الخروج منها شرق حلب إلى ال و  ،ربشكل كبي ءالغذا ا 
 تضخم األسعار. توافره إلىة يالطلب المتزايد على الغذاء ومحدودويؤدي للمدنيين.  يوميا   ا  يشكل تحدي طعامالحصول على اليزال 

 
غير  واتمنتجات األلبان والخضر غالبية ، في حين أن المئةفي  33سعر الخبز وحده في شرق مدينة حلب بنسبة  اد، ز 6112 /آبمنذ أغسطس

الباقيين المطحنين أحد  استهدفت، في أعقاب غارة جوية إضافية المئةفي  41خفض انتاج الخبز في شرق مدينة حلب بنسبة وقد انمتوفرة. 
 ت. وفي اليوم نفسه، تعرض سوق في حي الفردوس لغارات جوية أسفر أكتوبر/تشرين األول 16في  طرجياالقومخزونات القمح بالقرب من حي 

 في غرب حلب ودمشق على التوالي. سعره أضعافأربعة وستة إلى الخبز اآلن وقد زاد سعر . األقلأشخاص على  11عن مقتل في 
  

أكثر غاز البوتان ب اسطوانةسعر يزيد ، و المئةفي  31الديزل بنسبة وقود ، ارتفعت أسعار 6112 /أيلولسبتمبرإلى  /آذارمارسخالل الفترة من 
سعر وقود الديزل اآلن في يبلغ ، وبحسب ما ورد (.WFPلبرنامج األغذية العالمي ) وفقا   في شرق مدينة حلب،عن سعره  المئةفي  51 من

في أسعار الوقود وزيادة الطلب خالل  رتفاعاال اهذ سفرأن ي(. ومن المتوقع ليرة سورية  1,200لكل لتر )ما يعادل دوالرا   6.6السوق السوداء 
القيود ما أن كبرنامج األغذية العالمي.  اتدير تقبحسب ، على نحو متزايد غذيةسعار األارتفاع أعرقلة عمل المخابز و  مزيد منعن أشهر الشتاء 

بشكل  لشرقيةااألسواق في مضايا والغوطة وتعمل في جميع أنحاء سوريا.  تجديد المخزوناتبشدة تعيق والتجارة  ينالمفروضة على حركة المدني
 .بأسعار مرتفعة جدا   ة، وأحيانا  ضعيفقدرة محدودة أو وبمتقطع 

 
 الوصول تطورات

 
 شخاصين األل إلى ماليو وصفي الالمنظمات اإلنسانية  ونجحتفي أجزاء كثيرة من سوريا،  دون عوائق نسبيا  المساعدات اإلنسانية ل اصياستمر ا

التي يصعب المحاصرة و في المناطق  تحديا   تشكلوال تزال إمكانية إيصال المساعدات اإلنسانية عبر الحدود. عمليات الو  ةمن خالل البرامج العادي
 .الخاضعة لسيطرة تنظيم الدولة اإلسالمية في العراق والشامالوصول إليها، بما في ذلك المناطق 

 
 المشتركة بين الوكاالتالقوافل 

 
 ن بينهاوصول، ملاخالل الفترة المشمولة بالتقرير، نتيجة لمزيج من تحديات عبر خطوط النزاع مشتركة بين الوكاالت لم يتم تنفيذ أي قوافل 
زبداني الو كفريا و الفوعة  ،األربع بلداتمتعددة القطاعات إلى ال اتمساعد قدمتمشتركة بين الوكاالت قافلة آخر  تالمخاوف األمنية. وكان

 ./أيلولسبتمبر 65يوم  في ،ومضايا
 

 الحدود من تركياعبر األمم المتحدة عمليات 
 

سكان لألمم المتحدة )الفاو( وصندوق األمم المتحدة للالتابعة برنامج األغذية العالمي ومنظمة األغذية والزراعة قام خالل الفترة المشمولة بالتقرير، 
(UNFPA ) السامية لشؤون ااألمم المتحدة  مفوضيةو( لالجئينUNHCR( والمنظمة الدولية للهجرة )IOM و ) 633 بإرسال اليونيسفمنظمة 

مدادات  ،ا  فرد 314,635ل أطعمة تكفي. وشملت المساعدات ينالحدودي باب الهوى وباب السالم يعبر منفذ اتالمساعدبشاحنة محملة  وا 
غذائية د، وكذلك مواد غير ر ف 21,111( لNFIsالمياه / الصرف الصحي والمواد غير الغذائية )مستلزمات و  ا ،فرد 164,235ل يةصحية وتعليم

دلب. يفي محافظتفردا   131,151ل  حلب وا 
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 عبر الحدود من األردناألمم المتحدة عمليات 
 

 حصلالقوافل، هذه من خالل و جنوب سوريا.  إلىطريق الرمثا  الحدود عنشاحنة  36أربع قوافل تضم عبرت خالل الفترة المشمولة بالتقرير، 
المواد غير الغذائية / المأوى من  على مستلزماتشخص  31,111وحصص غذائية من برنامج األغذية العالمي، على شخص  166,511

مدادات المياه والصرف الصحي و  شخاص على، وآالف األمفوضية األمم المتحدة السامية لشؤون الالجئين ستلزمات مالمساعدة والرعاية الصحية وا 
 .اليونيسفمنظمة و التعليم من المنظمة الدولية للهجرة 

 
 حماية المدنيينضوء على تسليط ال

 
ف استهدفي اف األطرافي ظل استمرار ل التهديد الرئيسي للمدنيين، شكاألسلحة المتفجرة من قبل أطراف النزاع تبالهجمات المستمرة ال تزال 

 .ىخر األاإلنساني  الدولي قواعد القانون انتهاكعن  هجمات عشوائية، فضال   شن، و بشكل مباشر المدنيين والبنية التحتية المدنية
 

على سبيل المثال،  .حماية مترابطةال شواغلأن معظم  في جميع المواقع تقريبا   تقريبا  المتعلقة بالحماية القضايا  افةكمعدل حدوث ويبين ارتفاع 
مواقع ب من القر فإن الحماية، قطاع لشركاء  ووفقا  األطفال. وتشغيل االعتماد على المساعدات، واالستغالل الجنسي، والزواج المبكر، وتجنيد 

ر الحماية التي تزيد من مخاط هامةوثائق المدنية من العوامل الال نقص، و ةاألسر أفراد  نفصالوا ،، وزيادة الفقرنزوحاألعمال العدائية المسلحة، وال
في  ينعاملال اتعشر أعداد كبيرة، بما في ذلك ب اإلصابةألشخاص الذين يعيشون في سوريا. ال يزال المدنيون يتعرضون للقتل و ا عافضاستو 

إلى  /كانون الثانييناير خالل الفترة منم و هجللمنشأة طبية  111أكثر من تعرض  لتقارير الواردة،. وبحسب اوالطبياإلنساني  ينالمجال
أربع مدارس  ة من كلواحدوخرجت مدرسة ن. يآخر  41 ُأصيبو  مصرعهمالصحة   في مجالمال  اع 14وقد لقي ، اوحده 6112 /آبأغسطس
 األساسي في التعليم. األطفال حقبق بشدة الوفاء يعمما يالخدمة،  من نطاق

 
 13مدني في  321,111، يعيش أكثر من /أيلولسبتمبر 61من  اعتبارا  و لمدنيين. اتقديم المساعدات اإلنسانية إلى تتواصل عرقلة أو رفض 

حقوقهم األساسية، بما في ذلك الحصول على الغذاء محرومون من ن و هؤالء المدنيو . نزاعأكثر من أي وقت خالل هذا ال -محاصرة  ةمنطق
 الكافي والدواء والمياه الصالحة للشرب.

 
رار إلصبب ابس دهمات أجسشوهت مصرعهم أوعدد ال يحصى من األطفال  وقد لقيبال هوادة، مستمرة االنتهاكات الجسيمة لحقوق الطفل  ال تزال
المدارس  يماال ساستخدام األسلحة المتفجرة في المناطق المدنية، مما أدى إلى خسائر فادحة في األرواح وتدمير البنية التحتية المدنية، و على 

كراه األ، بما في ذلك من خالل التلقين التعليمي واختطاف و في الجماعات المسلحة جنيد األطفالتال يزال والمستشفيات.  مستمرا  طفال، اعتقال وا 
د من المشاركين وجو  المئةفي  52حدد إلى حدوثه، و االستقصائية التي شملتها الدراسة  نواحيمن ال المئةفي  11 وقد أشارتعلى نطاق واسع، 

مجال من مجاالت  لعنف في كلمماثل بسبب تعرضهم لد يهدلتسالمة ورفاه الفتيات والفتيان كما تتعرض زيادة في األشهر الثالثة السابقة. 
الجنسين  كالاألطفال من  ؛ ففي حين أنالتهديدات التي يواجهونها مختلفةوقد تكون العمل والمجتمع. ومكان المدرسة و حياتهم: في المنزل 

 أكثر عرضة لمواجهة زواج األطفال والتحرش والعنف الجنسي.تكون الفتيات عمالة األطفال، خطر يتعرضون ل
 

مرافقها الطبية المجتمعات ل عن نقلالهجمات المستمرة في بعض الحاالت  جراءويات عالية من الضرر وتدمير البنية التحتية المدنية أسفرت مست
انتهاك  انكن هذه الخدمات األساسية، وتقييد حقوق السوريين األساسية في التعليم والخدمات الطبية. وقد ع ستغناءتحت األرض أو اال هاومدارس

ن ضعف السكان مهذا يزيد و . عدة مرات نفس الفرد أو األسرة نزوح كبيرة، وأحيانا  النزوح الحركات  في ةرئيسيالب اسبمن األ أيضا  هذه الحقوق 
 ال يمثلهو و التعرض ألخطار المتفجرات على نطاق واسع، وينتشر والمجتمعات المضيفة.  المتضررين، بما في ذلك األشخاص النازحين داخليا  

لخطر ل عرض الجهات الفاعلة اإلنسانية التي تسعى إلى تقديم المساعداتوي بل، فحسب حياة ومعيشة المجتمعات المحلية المتضررةل ا  ديهدت
 .أيضا  
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يشكل و التي شملتها الدراسة، وذلك بسبب فقدان أو مصادرة الوثائق.  النواحيمن  المئةفي  31ة في مشكلثائق المدنية كالو  نقص تم اإلبالغ عنو 
التي شملتها  نواحيمن ال المئةفي  13لكثير من األفراد. وقد تم تحديد قضايا اإلسكان واألراضي والممتلكات في  كبيرا   تجديد الوثائق المدنية تحديا  

 دام األمن.نهب، وذلك بسبب انعالالقدرة على الوصول إلى الممتلكات أو األراضي و  بالممتلكات، وعدم تالدراسة، بما في ذلك األضرار التي لحق
التي شملتها الدراسة، النواحي من  المئةفي  11االعتماد على المساعدات في  وتم اإلبالغ عنبشدة على المساعدات، المحلية المجتمعات  تعتمد

 كيفالت آلياتاالعتماد على زيادة إلى  المطاف نهايةمما يؤدي في  الموارد،فرص عمل وتضاؤل  ىيرجع ذلك إلى عدم إمكانية الحصول علو 
 .السلبية

 
وحماية  سوريا، وحرية التنقل في جميع أنحاءائق و دون عالمساعدات اإلنسانية  إيصالالدعوة إلى  أولويات الشركاء في المجال اإلنسانيوتشمل 

يقاف و  اتجميع الحصار  اءإنهالمدنيين، وكذلك   انينف الجنسالبنية التحتية المدنية، والع ضربالمدنيين و  ةباصا  قتل و سفر عن مالهجمات التي تا 
 وتجنيد األطفال.

 
 المحافظة حسب األخرى اإلنسانية التطورات

 
 محافظة حلب

 
 انقطاعواجه خطر زيادة تفشي األمراض المنقولة عن طريق المياه بسبب يأن شرق مدينة حلب من ( WHOحذرت منظمة الصحة العالمية )

زمات ، وتوفير المستلالصحية والمرافق ةالصحفي مجال حماية العاملين إلى ر المنظمة نظ. وتمياهمن خالل شبكات ال مأمونةالمياه ال إمدادات
زايدة الحاجة المتوتأتي شرق مدينة حلب. في ولويات بارها من األباعتلحاالت الحرجة لعن عمليات اإلجالء الطبي العاجل  الطبية، فضال  

 طبيبا   31سوى  هناك يكن لم، أكتوبر/تشرين األول 3للخدمات الصحية في أعقاب زيادة في الهجمات على المدنيين والمرافق الطبية. بحلول 
سيارة  11ال الصحة أن الشركاء في مج وقد أفادلتقديم الرعاية.  في شرق مدينة حلب، ويضطرون للتنقل بين المستشفيات السبعة المتبقيةمتبقيا  

 في شرق مدينة حلب، مما يعوق نقل المدنيين الجرحى إلى المستشفيات.ال تزال تعمل فقط إسعاف 
 

تان الباشا )بس حلبشرق مدينة عدة أحياء في  التي استهدفتالضربات الجوية ، أشارت التقارير الواردة إلى أن أكتوبر/تشرين األول 5وفي 
صابةقل و ص على األاشخأ 11قتل قد أسفرت عن م( الصاخورالشيخ فارس و و  تشرين األول، أصاب أكتوبر/ 11في و آخرين.  ة أشخاصعد ا 

صابة ثمانيةمكونا  صاروخ مبنى  من  ،آخرين من خمسة طوابق في حي الشعار في شرق مدينة حلب، ما أفضى إلى مقتل خمسة أشخاص وا 
 صابة المزيد من المدنيين.إسفر عن أنفس المنطقة، مما على قذائف مدفعية عدة  م إطالقخالل عمليات اإلنقاذ، تو بينهم أربعة أطفال. 

 
أن مركزا  يقال و . شخصا   65 لقصر، ما أفضى إلى مقتلامن ستة طوابق في حي بستان مكونا  ، دمرت أربع غارات جوية مبنى واحد وبعد يوم

 الهجوم.هذا من جراء  سلبا   ا  تأثر ا  قد تعليمي ا  صحية ومركز لرعاية الل
 

ل برنامج األغذية قبرصد أسعار السوق من ويشير . /تموزيوليو 1منذ  ةعو قطمالتجارية واإلنسانية إلى شرق حلب  ال تزال إمكانية إيصال السلع
عنها  المئةفي  11 بنسبةغرب حلب، و مثيالتها في ن ع المئةفي  55 بنسبةالمواد الغذائية األساسية  زيادة أسعارالعالمي في شرق حلب إلى 

 (.اآلن دوالرا   641)ما يقرب من  المئةفي  32.3بنسبة الشهر الماضي، ارتفعت أسعار سلة الغذاء في شرق حلب بمقارنة و دمشق.  في
 
قتل مدنيين في عن م أيضا   يغربالقسم القصف  أسفر فقدمدنيين على شرق مدينة حلب، من الأدت إلى سقوط ضحايا التي حوادث ال تقتصرلم و 

 ت عدة قذائفسقطما عندأربعة آخرين على األقل  ُأصيبو  صرعهمااثنان من طالب الجامعات م قيتشرين األول، لأكتوبر/ 4في و المدينة. 
قوط قذائف استمر س، المشمولة بالتقريرال الفترة طو و حي الفرقان في غرب مدينة حلب.  طبية في/ أقسام الجامعة ومؤسسة زراعية على هاون 

صابةنساء( و  1و طفال   16 )بما في ذلك شخصا   41 تلقالهاون على غرب حلب، مما أسفر عن م خالل بجروح غلى األقل  شخصا   121 ا 
 .أكتوبر/تشرين األول 12إلى  3الفترة من 
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ول ينص على نية تشرين األأكتوبر/ 11ف النزاع في اطر أبعد أن تم التوصل إلى اتفاق بين  ا  طفيفا  ها تحسنبأسر في المدينة  اهوضع الميشهد 

قد حلبي ن محطة سليمان الأمياه باب النيرب وسليمان الحلبي من الهجمات التي تشنها أطراف النزاع. وفي اليوم نفسه، قيل  يحماية محطت
فإنها  من طاقتها، المئةفي  11 بنحومحطة تعمل اآلن أن الالمحطة. وعلى الرغم من لتر من الوقود إلى  1,111بعد تسليم  اتهاخدماستأنفت 

عتمد محطة المياه تفإن زال خارج الخدمة، تال التابعة لها فرعية الالكهربائية الطاقة  وحيث أن محطةمن األحياء.  المئةفي  31غطي سوى تال 
، استأنفت أكتوبر/تشرين األول 11 وفينة. و ممأالحصول على مياه خطر عدم المدنيين ل تعرضزيادة ما يفضي إلى على الوقود، في تشغيلها 

أحياء  11 أصبحت، أكتوبر/تشرين األول 16من  اعتبارا  و . البديل "الخناصربكامل طاقتها عن طريق خط " اتهامحطة مياه باب النيرب خدم
ال يقعلى الرغم من ذلك، و للشركاء في المجال اإلنساني.  باب النيرب، وفقا   من محطة 13وللمياه حصل على المياه من محطة سليمان الحلبي ت

مكانية الحصول عليها قد تحسنت ضخ المياه أن  أهالي حلب ومبادرة  ت مؤسسة مياه، تمكنأكتوبر/تشرين األول 12 وفيفي غرب مدينة حلب. وا 
 ب مدينة حلب.فرعية في غر التشرين في محطة مياه سليمان الحلبي، التي تضخ المياه إلى محطة  مضخة الثالثةجزئية لل من إجراء صيانةحلب 

 
يادة ز مما أدى إلى محافظة حلب، شرق في  منبجو  جرابلسناحيتي قطعت خطوط اإلمداد بين ان، أكتوبر/تشرين األول 15 إلى 4 خالل الفترة من

خطوط أشارت التقارير الواردة إلى إعادة فتح  ،أكتوبر/تشرين األول 12 وفي. منبجفي  ةالمئفي  31أسعار السلع الغذائية بنسبة تصل إلى 
وعالوة على  .منبجإلى انخفاض أسعار السلع الغذائية في هذا من المتوقع أن يؤدي و ، البلدة إلىكميات كبيرة من المواد الغذائية دخول اإلمداد و 

موثوق لاالتجاري  مدادخط اإلإلى متى سيظل . غير أنه من غير الواضح منبجمن  جرابلسإلى  تدخل قدكميات محدودة من الوقود يقال أن ذلك، 
 على المدنيين العائدين إلى مناطق القتال، وذلك قبل عمليات إزالة كبيرا   شكل خطرا  يانفجار العبوات الناسفة فإن . وعالوة على ذلك، ا  مفتوح

 األلغام.
 

عن اثنين  ، فضال  منبجمن وطفل واحد بالقرب  شخصا   11قتل عن معبوات ناسفة انفجار عدة حوادث أسفرت تشرين األول، /أكتوبر 11في 
في  شبكةفي ال، بسبب تدخالت أكتوبر/تشرين األول 3منذ  منبج إلى . وذكرت مصادر محلية أن المياه لم تصلالصفامن المدنيين في بلدة أم 

لى المن سد تشرين.  يا  ساعة يوم 16لمدة  منبجإلى  دة، في حين تصل الكهرباءبلجميع أنحاء ال قتل عن مانفجار  ، أسفرعزازأبلدة من شمال وا 
صابةو  شخصا   61  فرض حظر التجول خوفا  إلى عزاز أالسلطات المحلية في بلدة  فع، مما دولتشرين األأكتوبر/ 13في  آخرين ة أشخاصعد ا 
 مزيد من الهجمات.وقوع من 

 
 إدلبمحافظة 

 
رضت فُ قد و كبير.  خطرلمحافظة إدلب المدنيين والبنى التحتية المدنية  جنوبالرئيسية في  بلداتاالشتباكات المسلحة في العديد من ال ُتعّرض

، كيلومترا   41 يحوالالتي تبعد ، شيخونوبلدة خان  ،بالقرب من مدينة إدلب ، التي تقعحرية حركة المواطنين بين بلدة سرمينعلى قيود صارمة 
في  المتبقيوحيد ، أصابت الضربات الجوية مركز الرعاية الصحية األولية الأكتوبر/تشرين األول 4 وفيزيادة نقاط التفتيش والفحص.  بسبب

مدرسة بر اضر لحقت أ، الموزرةفي نفس اليوم في بلدة و . التي لحقت به ضرار واسعة النطاقاألالخدمة بسبب نطاق ال يزال خارج ، و نيكفر كرم
 الحادثين.أي من غ عن إصابات في بالتم اإلقصف جوي قريب. ولم ي جراءابتدائية 

 
 علىحتى اآلن  ه لم يؤثرعلى األقل، ولكن شخصا   61قتل م عن الحدودي ةأطم من معبرقرب بالانفجار أسفر ، أكتوبر/تشرين األول 5وفي 

يومي في و قبل بضعة أشهر، في أعقاب انفجار. أطمة استخدام معبر قد توقف عن الهالل األحمر التركي وكان عبر الحدود. القادمة شحنات ال
 الجنوبي. هاي ريفف األخرىفي محافظة إدلب و  شبنمدرستين، واحدة في بلدة ببالغة  ا  الضربات الجوية أضرار  ، الحقتاألول أكتوبر/تشرين 1و 3
 

 ريف دمشقمحافظة 
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نيين في تلك نزوح داخلي للمد في األونة األخيرة إلى الشيحوخان  مقيليبةالو  خبيةدير بلدات  الذي استهدفأدى القصف العنيف  ،بحسب ما ورد
، أثر القصف الجوي على مستشفى السالم أكتوبر/تشرين األول 5مغادرة. وفي اللمنع المدنيين من  تغلقأُ الطرق  هناك مزاعم بأنالمناطق. و 

قرب من ما يل استمرتاشتباكات  قبغ عن وقوع إصابات. وعبالتم اإللخدمة. لم يا أخرجهما من نطاقة قدسيا، و بلدومستشفى شام األمل في 
مقاتلين من ال 1,631إجالء  سفر عنوالمجلس المحلي أ ريةحكومة السو الوقدسيا، تم التوصل إلى اتفاق محلي بين  الهامة تيدبلأسبوعين في 

 سوفة الحكومخدمات التجارية وأن الالحركة فتحها أمام د يعأُ  قدالطرق وفي المقابل، يقال أن محافظة إدلب. إلى دتين بلمن ال هموأفراد أسر 
 وقدسيا حاليا   امةالهيتم تصنيف كل من و شارك األمم المتحدة في التوصل إلى هذا االتفاق أو خالل عمليات اإلجالء. ت. لم بلدتينتستأنف في ال
ات مساعد /حزيران لتقديميونيو 63قدسيا يوم إلى األمم المتحدة وصلت فيها  كانت أخر مرةإليها. المناطق التي يصعب الوصول  على أنهما من

دوما وبلدة عربين، مما  استهدفت مدينةغارات جوية  ةعدقيل أن ، أيضا   تشرين األولأكتوبر/ 5في و مستفيد.  31,111 إلىقطاعات ال متعددة
صابة عشرة آخرين.  أسفر عن مقتل خمسة أشخاص وا 

 
على حدود األردن الشمالية  الركبانة مستوطن( في VBIED)على مركبة  ةمحمول ةمرتجل ناسفة نفجرت عبوة، اأكتوبر/تشرين األول 12 في

 شخاصأما ال يقل عن ثالثة  مقتلسوري تقطعت بهم السبل. وتشير التقديرات األولية إلى  11,111 نحويوجد زال يالشرقية مع سوريا، حيث ال 
لساتر ا إلىالمساعدات اإلنسانية المنقذة للحياة  إيصال خطة عمليات مشتركة الستئناف ت األمم المتحدةعدأبجروح. وقد آخرين  61 ةباصا  و 

 ستهيءبمجرد الموافقة عليها، و (. JAFلقوات المسلحة األردنية )في ا( BGFلتقديمها إلى القائد الجديد لقوات حرس الحدود )وذلك  ،الترابي
، ساتر الترابيح الفت وبمجردجديدة ومركز الخدمة. التوزيع الفي الساتر الترابي وبناء كل من نقطة إحداث فجوة بقوات حرس الحدود ام قيالظروف ل

لخدمات اتوزيع المواد الغذائية والمياه والمواد غير الغذائية وتوفير سيبدأ البناء فترة تصل إلى ثمانية أيام، وبعد ذلك يستغرق من المتوقع أن 
 الصحية األساسية.

 
 دير الزور

 
، دمرت الضربات الجوية جسر أكتوبر/تشرين األول 2 فيو  والتجارة في جميع أنحاء المحافظة. ينعلى حركة المدني تدمير الجسور سلبا  قد أثر ل

ن أكتوبر/تشريو  /أيلولسبتمبرشهري أنحاء المحافظة في مختلف في  ىخر أجسور  11في مدينة دير الزور، بعد تدمير ما ال يقل عن السياسية 
على  دينة سيرا  الم في تنظيم الدولة اإلسالمية في العراق والشاممن الجزء الواقع تحت سيطرة  ةج الوحيدو الخر وسيلة هو السياسية جسر و . األول

 ي دير الزورفأنه لم يتبق يقال و . أصبحت محدودة للغاية قد نهر الفرات تيحركة الناس عبر ضف وبالتالي فإن، اتاألقدام أو بواسطة السيار 
م اإلبالغ تمجاورة. و على منطقة غارة جوية جراء من الذي لحق به ضرر الا في حالة سيئة بسبب أحدهم، سوى جسرين فقط في الوقت الحالي

 لمحافظة.في اتنظيم الدولة اإلسالمية سيطرة ل خاضعفي أسعار السلع األساسية في الجزء ال المئةفي  31زيادة بنسبة  عن
 

 ربعالبلدات األ اتفاق 
 
تم إجالء  ،في نفس الوقتو ، كفريامن الفوعة و  ين لهاواحدة وثالثة من أفراد األسرة المصاحبطبية ، تم اجالء حالة أكتوبر/تشرين األول 2 في

األشخاص  إدلب، الذي نقل في الهالل األحمر العربي السوريمكتب  كفرياالء من الفوعة و جتنفيذ عملية اإلبم قاأربع حاالت طبية من مضايا. 
 .المضيق قلعة تفتيش ةنقطالذين تم إجالؤهم إلى 

 
 محافظة حمص

 
 ترة منوخالل الفلغارات الجوية. لالخدمة نتيجة  ت منخرجقد مدرسة في بلدة كفر الها  أنعالم ، ذكرت وسائل اإلأكتوبر/تشرين األول 5في 
 مخطط 15,111سلة غذائية )من أصل  4,270الوعرحي إلى المرسلة  من المعونةت عدة شحنات وفر ، أكتوبر/تشرين األول 11 إلى 11

 ( للمدنيين.إلرسالها
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 محافظة الحسكة
 

حماية الشعب الكردي  اتوحد في قسرا  قد تم تجنيدهم  عاما   31و 13تتراوح أعمارهم بين  شابا   121ما يقدر بنحو أفادت التقارير الواردة أن 
(YPG بعد اعتر )لى إزل في محافظة الحسكة. في بعض الحاالت، أدى التجنيد القسري امنالعند نقاط التفتيش األمنية، وأثناء تفتيش  همضا

وقد أدى التجنيد  والقحطانية. واليعربية المالكية بلداتفي  ولي أمر 41ال يقل عن  تم اعتقال مامواجهات عنيفة مع اآلباء واألمهات، و  نشوب
اربين ق النار على بعض الرجال الهطال، تم إالعديد من الشباب من محافظة، في كثير من األحيان إلى تركيا. وبحسب ما ورد إلى فرارالقسري 

 ،بشكل كبير ةلمصادر محلية، فقد انخفض عدد الشبان في محافظة الحسك عند الحدود التركية مع محافظة الحسكة. ووفقا   قسريمن التجنيد ال
 مما أدى إلى اختالل التوازن الديموغرافي.

 
 درعا / القنيطرة يمحافظت

 
شخصا   1,111. ونتيجة لذلك، ال يزال حوالي ستمرا  أبطع وداعل مبلدتي بين القوات الحكومية والمعارضة المسلحة في محيط  نزاعال ال يزال
ات خالل النهار، والعودة إلى منازلهم في المساء. تعتبر احتياج تيندبلاالحتماء في الحقول المحيطة بال لناسأعداد كبيرة من امحاولة ، مع يننازح

أسفر  لقصفدرعا مدينة مدرسة ابتدائية في حي الصحاري في تعرضت ، أكتوبر/تشرين األول 11في و المأوى بين النازحين حادة بشكل خاص. 
لحاق أضرار جزئية من ، مدنيا   16مقتل عن  ية للحكومة موالالتلك مبنى المدرسة. وقد اتهمت القوات الموالية للمعارضة و ببينهم خمسة طالب، وا 

 وطالبة. ا  طالب 351خدم حوالي ت كانت ن المدرسةأعن الحادث. ويقال بالمسؤولية ا البعض مبعضه
 
 
 سيةرئيال اإلنسانية والتحديثات تقاريرال
 

  ،تلوا في حلبقُ الذين طفال ألحول ابيان منسوب إلى هناء سنجر، ممثل اليونيسف في سوريا 
  التطورات في حلب -عاجل تركيا | سوريا: تحديث 
  (6112 أكتوبر/تشرين األول 1) 4أوضاع رقم  تقرير - شرق حلبأزمة 
  4 رقم  تقرير أوضاع -الجمهورية العربية السورية: أزمة حلب  
  6112العربية السورية: عمليات األمم المتحدة اإلنسانية المشتركة بين الوكاالت لعام الجمهورية 
  6125/6111/6653م ارقأالجمهورية العربية السورية: عمليات األمم المتحدة عبر الحدود بموجب قرارات مجلس األمن الدولي 
 ة إنسانيةمحالجمهورية العربية السورية: ل 
 اإلنسانية: الصناديق ةسورياألزمة ال 
  :منظمة الصحة العالمية ،لمدة أسبوعينلمحة سوريا: شرق مدينة حلب 

 
 
 
 
 
 
 
 

 لمزيد من المعلومات، يرجى االتصال ب:
 trives@un.org، رئيس مكتب أوتشا سوريا، سيباستيان تريفي
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 jensen8@un.org، رئيس مكتب أوتشا تركيا، تروند ينسن
 muscroft@un.org، رئيس مكتب أوتشا األردن، سارة مسكروفت

 fraser@un.org، رئيس مكتب أوتشا اإلقليمي لألزمة السورية، هيلينا فريزر
 www.unocha.org/syria  www.reliefweb.intلمزيد من المعلومات، يرجى زيارة 

 
 


