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 األحداث أهم
 الثاني/يناير فعليًا إلى قطع الجيب المحاصر إلى نصفين كانون  15الذي بدأ في و دير الزور  فيلسمايية أدى تقدم تنظيم الدولة اإل

 كانون الثاني/يناير، ونجم عنه يقتل وجرح عشرات المدنيين. 17اعتبارًا ين 

  خاضعة دير الزور اليناطق تخضع
نها التي يقطو سيطرة الحكوية السورية، ل

نسمة، لحصار تنظيم  93,500حوالي 
الدولة اإللسمايية ينذ تموز/يوليو 

ما يحرم الناس ين الوصول ي، 2014
، والدواء وألسالسيات المنتظم إلى الغذاء

 أخرى.

  بالنظر إلى الحصار الذي يفرضه
تنظيم الدولة اإللسمايية، فقد توجب 
على الجهات العايلة في الشأن 
اإلنساني تقديم المساعدة ين خمال 

ا جواً ين ارتفاعات عالية، حيث إلسقاطه
 .2016دير الزور المحاصرة ينذ نيسان/أبريل عملية إلسقاط على يدينة  177أكمل برنايج األغذية العالمي أكثر ين 

  ةكانون الثاني/يناير، بعد أن لسيطر تنظيم الدولة اإللسمايية على ينطقة اإللسقاط الواقعة على بعد ثماث 15لم تتم أية عملية إلسقاط ينذ 
 المطار. ربكيلويترات غ

93,500 
محرومون نسمة 

من الوصول 

 المنتظم إلى الغذاء والدواء

6,000 
نسمة في شرق دير 

مؤنهم من تنفد الزور 

 .الخبز والطعام

ما ال يقل 
 30عن 

بحاجة ماسة للرعاية  شخصا  

الطبية التي ال يستطيعون تلقيها 

 داخل شرق دير الزور

177 
عملية إسقاط جوي 

للمساعدات اإلنسانية 

على دير الزور منذ 

 .016نيسان/أبريل 

 لوضعا عن ةعام لمحة
حوالي ما حرم ي، 2014ينذ تموز/يوليو وقعت المنطقة ين دير الزور الخاضعة لسيطرة الحكوية السورية لحصار تنظيم الدولة اإللسمايية 

عملية إلسقاط جوي للمساعدات فوق  177العالمي أكثر ين قد أكمل برنايج األغذية و والدواء. نسمة ين الوصول المنتظم إلى الغذاء  93,500
المسقطة جوًا ين قبل يوظفي الهمال األحمر العربي السوري الذين . في الماضي كان يتم التقاط المساعدات 2016دير الزور ينذ نيسان/أبريل 

 كانوا يسؤولين أيضًا عن توزيع المواد التي يتم تجميعها.

كانون الثاني/يناير، أدى هجوم تنظيم الدولة اإللسمايية على األجزاء الواقعة تحت لسيطرة الحكوية في دير الزور إلى فصل الجيب  15ينذ 
حيث  ألسرة عن األحياء الغربية 1,250طنهما نحو المحاصر إلى قسمين، حيث ُفصل المطار والحيين الشرقيين )هرابش والرصافة( اللذان يق

 يعيش يعظم لسكان المدينة.



 

ة اإللسقاط حيث تقع ينطق ،لم يعد ين الممكن الستمرار برنايج األغذية العالمي في إلسقاط المساعدات اإلنسانية ،ينايركانون الثاني/ 15اعتباراً ين 
جمعها حيث يتم وضع المواد و  ،ً ليات اإللسقاط الجوي تتطلب ينطقة والسعة وآينة تمايانظرًا ألن عمو اآلن تحت لسيطرة تنظيم الدولة اإللسمايية. 

 .اإللسقاط الجوي إلى أن يتحسن الوضع األيني، أو يتم تحديد ينطقة إلسقاط بديلةإيقاف  وجبين قبل فريق على األرض يقوم بتسليمها، لسيت
 ي برنايج األغذية العالمي يبحث حاليًا في تحديد ينطقة إلسقاط جديدة شمال يدينة دير الزور ويأيل بإيكانية الستئناف عمليات اإللسقاط الجو 

ي/يناير كانون الثان 17ق الهمال األحمر العربي السوري يؤقتًا جميع عمليات توزيع المساعدة اإلنسانية في عل  وقد كانون الثاني/يناير.  26بحلول 
 كانون الثاني/يناير. 19المجاورة لنقطة التوزيع، رغم أن العمليات الستؤنفت في بسبب قذائف الهاون التي تضرب المناطق 

 نلقد أثر الستمرار القتال على تقديم الخديات داخل الجيوب المحاصرة. على لسبيل المثال، خرج يستشفى األلسد الوطني في دير الزور يؤقتًا ي
االشتباكات في المنطقة. إال أن المستشفى الستأنف تقديم خدياته، وتم نقل بعض الحاالت الطبية الحرجة جوًا إلى يستشفى  الخدية بسبب

 كوبتر.يالقايشلي بطائرات الهل

ة التحتية المدنية لبنيداخل يدينة دير الزور، تعد المولدات المصدر الوحيد للكهرباء، إال أن الوقود نادر ولذلك فإن المولدات تستخدم فقط لتزويد ا
بالكهرباء، يثل المستشفيات واألفران. بشكل عام، هناك يصدران للوقود، الوقود الذي يتم الستمايه بولساطة عمليات اإللسقاط الجوي أو عبر 

وع، لكن ين كل ألسب عمليات التكرير المحلية للنفط الخام، لكن بكميات يحدودة جدًا فقط. في السابق كان يتم ضخ المياه إلى دير الزور يرة
 المرجح أن تتأثر هذه الممارلسة بعدم توفر الوقود.

متلك ي ال تزال األفران في الجزء الغربي ين دير الزور في الخدية، وتستمر في تقديم الخبز ولو بطاقة يحدودة. كما أن برنايج األغذية العالمي
نسمة لشهر واحد. كما  40,000والسكر، والملح والزيت، بكميات تكفي يخزونات داخل الجزء الشرقي ين دير الزور، بما في ذلك الحبوب، 

 يجري برنايج األغذية العالمي تقييمًا لألين الغذائي للمنطقة.

 6,000ألسرة ) 1,200في الحيين الشرقيين اللذين فصما عن باقي المدينة، هناك فرن واحد ال يزال يعمل ويمكنه تقنيًا تغطية احتياجات نحو 
كانون الثاني/يناير. كانت  19الوقود والطحين ين المنطقة، وأصمًا لم يتم تقديم الخبز في  اك. إال أن ثمة يخاطرة في أن ينفدشون هننسمة( يعي

كوبتر ين يطار القايشلي إليصال بعض األدوية، والخبز واألغذية المعلبة إلى الجيب يالحكوية السورية وحلفاؤها يستخديون طائرات الهل
ش والرصافة ال يستطيعون الوصول إلى الرعاية الطبية التي لرعاية طبية عاجلة داخل حيي هرابجريحًا بحاجة  30ناك أكثر ين المحاصر. ه

 يحتاجونها داخل المنطقة الشرقية المحاصرة في دير الزور.


