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 األحداث أهم
  يستمر القتال في دير الزور، ما يؤدي إلى ارتفاع

 اإلنسانية؛ ويبقىأعداد الضحايا وازدياد االحتياجات 
 الجيب المحاصر منقسمًا إلى منطقتين.

   سلع األساسية والوقود، كرت حاالت نقص حاد في الذ
ت تقريبًا مخزونات األغذية لدى الهالل حيث استنفد

تقارير عن عمليات األحمر العربي السوري، رغم 
سقاط جوي من قبل الحكومة السورية واالتحاد إ

 الروسي.

 ليات إخالء طبي لما ال يقل عن ثمة حاجة ماسة لعم
 .مدنيًا في وضع حرج 97

93,500 
محرومون نسمة 

من الوصول المنتظم إلى الغذاء 

 .والدواء

6,000 
في شرق دير  نسمة

الزور قطع عنهم 

الوصول إلى مرافق الرعاية 

 .الطبية المناسبة

97 
تم تحديدهم  شخصا  

على أنهم بحاجة إلى رعاية طبية 

خارج مدينة دير عاجلة، بعضهم 

 .الزور

177 
عملية إسقاط 

جوي للمساعدات 

، اإلنسانية على دير الزور

بتيسير من برنامج األغذية 

العالمي، إلى أن تم تعليقها في 

 .كانون الثاني/يناير 15

  لوضعا عن ةعام لمحة
الجيب المحاصر إلى قسمين  شطركانون الثاني/يناير، إلى  15الذي بدأ في لدولة اإلسالمية على دير الزور، تنظيم اما يسمى بلقد أدى هجوم 

 6,000در بـ ما يق قطنهماوالرصافة( اللذان ي هرابشفصل مطار دير الزور والحيين الشرقيين )، مما أدى إلى كانون الثاني/يناير 17ن ماعتبارًا 
 نسمة. 93,500عددهم  يعيش معظم سكان المدينة البالغ نسمة عن األحياء الغربية حيث

قاعدة دير الزور  لية وغربييتركز القتال بين تنظيم الدولة اإلسالمية وقوات الحكومة السورية حاليًا في حيي العمال والرصافة، ومنطقة البغ
ة ألشخاص تحت جث 40مصادر محلية أنه تم اكتشاف تنقل عن الجوية؛ كما نجم عنه مقتل وجرح عشرات المدنيين. ثمة تقارير غير مؤكدة 

ستثبت  اسن الخامسة عشرة في المناطق التي جرت فيها االشتباكات بين تنظيم الدولة اإلسالمية والحكومة السورية. إذا تأكدت هذه التقارير، فإنه
 بأن تنظيم الدولة اإلسالمية يجند األطفال ويستخدمهم في المعارك الحية. القائلة االدعاءات 

 15آخرين نتيجة القصف في الفترة الواقعة بين  44ال يقل عن  مدنيًا قتلوا وجرح ما 19ل المدينة المحاصرة أن ذكرت المصادر الطبية داخ
كانون الثاني/يناير بسبب القتال في المنطقة؛  18محدودة بعد إغالق مؤقت في  طاقةكانون الثاني/يناير. استأنف مستشفى األسد عملياته ب 23و

ن مصادر على األرض بأن المستشفى كان قد تعرض للنهب من قبل تنظيم الدولة اإلسالمية. لكن التي نقلت عمية ولم تتأكد التقارير اإلعال
 السكان الذين يعيشون في الجيب الغربي المحاصر هم وحدهم الذين يستطيعون الوصول إلى المستشفى، بينما ال يمكن تقديم الرعاية المناسبة

حالة طبية مدنية حرجة ينبغي  42ال يقل عن  بية المدنية الحرجة داخل الجيب الشرقي المحاصر. هناك ماللعديد من اإلصابات والحاالت الط
بحاجة  هرابشمدنيًا مصابًا آخر في  55إلى منطقة القصور ومن هناك إلى مستشفيات في دمشق بسبب خطورة وضعها. وهناك  هرابشنقلها من 

ريين طائرات هليكوبتر تابعة للحكومة السورية لنقل العسك خمسأجل الرعاية الطبية. يتم استخدام ملحة للنقل إلى منطقتي القصور والجورة من 
تنقلة مالجرحى إلى مطاري القامشلي وحماه. ال يزال المركز الصحي التابع للهالل األحمر العربي السوري في الجيب الغربي يعمل، لكن العيادة ال



 

كانون الثاني/يناير بسبب القصف في المنطقة. نظرًا لعدم وجود موارد طبية كافية وبسبب  15ة في التابعة للهالل األحمر خرجت من الخدم
 استمرار القتال يتوقع أن يرتفع عدد األشخاص الذين هم بحاجة إلى عمليات إخالء طبي. 

كان يقوم بها برنامج  يسقاط الجوي التبحالة التعليق المؤقت لعمليات اإل حرجيبقى الوضع اإلنساني داخل الجيبين المحاصرين متأثرًا بشكل 
كانون الثاني/يناير، حيث إن منطقة اإلسقاط ال تزال تحت سيطرة تنظيم الدولة اإلسالمية. يقوم برنامج  15األغذية العالمي في دير الزور منذ 

سقاط الجوي في أقرب عمليات اإل مواصلةنة جديدة على أمل أن يكون باإلمكان لتحديد منطقة إسقاط آمالالزمة األغذية العالمي باإلجراءات 
تعرض توقت ممكن. ونظراً لتردي الوضع األمني، فإن عمليات توزيع األغذية التي يقوم بها الهالل األحمر العربي السوري داخل مدينة دير الزور 

لسوري إعادة ، يحاول الهالل األحمر العربي احالياً ت تقريبًا. ذج األغذية العالمي استنفة لبرنامللتأخير بشكل متكرر؛ كما أن مخازن األغذية التابع
لمنصات اترتيب السلع الغذائية التي تعرضت ألضرار جزئية خالل عمليات اإلسقاط الجوي السابقة )بسبب السرعة الكبيرة التي ترتطم بها 

 المتزايدة على األقل. باألرض(، وذلك من أجل تلبية بعض االحتياجات المتحركة

في شرق دير الزور والجيب الغربي، لم يعد من الممكن إيصال الخضار،  هرابشبعد قيام تنظيم الدولة اإلسالمية بقطع الطرقات بين 
من  زوالحليب واللبن من األحياء الشرقية إلى األجزاء الغربية من المدينة، ولم يعد من الممكن إيصال الطحين والوقود الالزمين إلنتاج الخب

من  همداداتإ المحاصر توقف عن العمل بسبب نفاد الموجود في الجيب الشرقياألحياء الغربية إلى األحياء الشرقية. إضافة إلى ذلك، فإن الفرن 
 الطحين والوقود.

تنقل الحكومة السورية جوًا مؤنًا محدودة بشكل يومي إلى الجيوب المحاصرة؛ ويذكر أن جزءًا كبيرًا منها مخصص لتوفير المؤونة للجنود 
طن إضافي من األدوية إلى الجيب الغربي  1ن الثاني/يناير، نقلت الحكومة السورية جوًا كانو  23الذين يقاتلون تنظيم الدولة اإلسالمية. في 

نها أيضًا مخصصة للعسكريين. خالل الفترة التي يغطيها التقرير، قامت شركة سورية خاصة أيضًا بنقل أالمحاصر في دير الزور، والتي ذكر 
كانون  18و 17من مدينة دير الزور لبيعها في السوق بأسعار باهظة نسبيًا. في  طنًا من البطاطا والبصل جوًا إلى األجزاء الغربية 24

الل )الجيب الشرقي( في طائرة هليكوبتر، ووزع اله هرابشمدادات من الخبز تكفي لمدة يومين إلى إالثاني/يناير، نقلت القوات الروسية جوًا 
 ومطار دير الزور. 137الجسر من  األحمر العربي السوري ربطات الخبز هذه في المنطقة القريبة

دوالرات( األسبوع  10)حوالي  لليتر ليرة سورية 6,000حيث بلغت  ةمؤقتلفترة أسعار الزيت بشكل مستمر ووصلت إلى أوجها تواصل ارتفاع 
يات إسقاط جوي عمل فيالعالمي  الماضي. لكن بعد عمليات التوزيع التي قام بها الهالل األحمر العربي السوري للزيت المقدم من برنامج األغذية

دوالر(.  4ليرة سورية )حوالي  2,400ليترات لألسرة، انخفضت األسعار بشكل ملحوظ، وتراجعت إلى نحو  ستةسابقة في الجيب الغربي بمعدل 
 ال تتوافر حاليًا أسعار السلع الغذائية األساسية األخرى، لكن من المفهوم أنها ارتفعت بشكل كبير.

دير الزور، ال تزال المولدات المصدر الوحيد للكهرباء. لكن بسبب ندرة الوقود فإنها تستخدم فقط لتزويد البنية التحتية المدنية،  داخل مدينة
، رابشهمثل المستشفيات، وشبكات المياه واألفران. ال يزال يجري ضخ المياه إلى دير الزور مرة في األسبوع جريًا على الممارسة المعتادة. في 

 مد السكان بشكل رئيسي على مياه النهر التي يمكنهم الوصول إليها لياًل فقط ألن تنظيم الدولة اإلسالمية يسيطر على الضفة المقابلة منيعت
 لقلقلالنهر. في حين أن اضطرار السكان لنقل المياه من منطقة قريبة لألراضي التي يسيطر عليها تنظيم الدولة اإلسالمية يشكل مصدرًا واضحًا 

 أيضًا لخطر اإلصابة باألمراض التي تحملها المياه. هرابشفي مجال الحماية، فإن استهالك المياه غير المعالجة من النهر يعرض سكان 

 وحتى السابعة صباحًا. ليالً  12ال تزال االتصاالت عبر الهواتف المحمولة تقطع من الساعة 

طع لم يتمكنوا من إجراء امتحاناتهم بسبب ق هرابشلكن جميع الطالب في منطقة  جميع المدارس مغلقة حاليًا بسبب العطلة االنتصافية،
امتحاناتهم. وذكر أن القناصة كانوا يتخذون مواقعهم على  قدمون الطرقات. في جامعة الفرات، تعرض الطالب للقصف ونيران القناصة وهم ي

 سطح كلية التربية.

ما يحرم نحو م، 2014الزور محاصرة من قبل تنظيم الدولة اإلسالمية منذ تموز/يوليو  المنطقة الخاضعة لسيطرة الحكومة في مدينة دير
برًا بسبب وجود تنظيم الدولة اإلسالمية. قبل تعليق  يهانسمة من الوصول المنتظم إلى الغذاء والدواء نظرًا لعدم إمكانية الوصول إل 93,500

مدادات إإضافة إلى  ،نسمة 93,000عملية إسقاط جوي، وتم تسليم حصص غذائية لـ  177العمليات، كان برنامج األغذية العالمي قد أكمل 
طن متري من مواد  3,300تم إسقاط أكثر من كما طبية ومواد نظافة نيابة عن وكاالت إنسانية أخرى إلى المناطق المحاصرة من دير الزور. 

ومن خالل عملية عالية التقنية )نحو  ة بارتفاعهابكلفة غير مسبوق وذلكمظلة  10,000منصة متحركة باستخدام أكثر من  4,500اإلغاثة على 
من قبل طواقم الهالل األحمر العربي السوري الذين  اً جويالمواد المسقطة دوالر وسطيًا لكل طن متري(. في السابق، كان يتم جمع  10,000



 

جوي تحديد موقع بديل لعمليات اإلسقاط ال يعمل علىج األغذية العالمي كانوا مسؤولين أيضًا عن توزيع المواد التي يتم جمعها. ال يزال برنام
 ويأمل باستئناف هذه العمليات حالما يتم تحديد موقع مالئم.

 لمزيد من المعلومات، يرجى االتصال ب:
 trives@un.org، ة، رئيس مكتب أوتشا سوريسيباستيان تريف

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

 
 
 
 
 
 
 
 


