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 املوجز التنفيذي

هذا التقرير هو الثالث من ســـــــــــلســـــــــــلة تقارير فصـــــــــــلية تقو  ينا ســـــــــــيج ووتش  و ي م ادرة مشـــــــــــ   ة ب ن 

منظمـــة بـــا س الةولنـــديـــة واملعةـــد الســـــــــــــوري وادم  جيم  والول  نـــدم تلى تزويـــد املجتم  الـــدولي بمعلومـــات 

ودقيقة  حول ادوضــــــامل تي املجتمعات املحاصــــــرة تي ســــــوريةر وير ز هذا التقرير على التطورات ب ن  جافية 

 ر2016شةري أيار/ مايو وتموز/ يوليو  من عا  

 النتائج الرئيسة

تظةر ال يانات الول ُجمعت خالل الرب  املاضـــمل من العا   عن طريق شـــ كة واســـعة من ا  ـــ ا  على 

 ادرض  أن:

 تي ال الد بأ ملةار  -على ادقل–  ًصا   يزالون محاصرين تي أربع ن منطقة  275ر005ر1نحو  -

 عن جمي   -
ً

  تزال الحكومة الســـــــورية  وحلفاؤها  مســـــــاولون عن معظم الحصـــــــارات القائمة  ف ـــــــال

 مليون   ص آخر   نديد الحصار الكاملر  4ر1مناطق "قائمة الرصد"  حيث يواجه أ ث  من 

لف  ة املشــمولة بالتقرير الســابق  امتازت الف  ة ب ن شــةري أيار/ مايو وتموز/ يوليو  بوت  ة مقارنة م  ا -

عالية دعمال العنف  وانخفاض وصـــــــــــــول املســـــــــــــاعدات اإلنســـــــــــــانية   عد أن ا نارت عملية املفاوضـــــــــــــات تي 

 جنيف  وعملية "وقف ادعمال القتالية"ر

ســــــــــكا نا تلى مناطق محاصــــــــــرة أخرىر  خ ــــــــــومل ســــــــــت مناطق محاصــــــــــرة لهجمات عســــــــــكرية  حيث نز  -

وبذلك  وعلى الرغم من انخفاض عدد املناطق املحاصـــرة  عما جانت عليه تي التقرير الفصـــلي الســـابق  لم 

 ياد ذلك تلى انخفاض مماثل تي عدد السكان املحاصرينر 

انعدا  ادمن تدهور ادوضــــــــامل تي  ث   من املناطق املحاصــــــــرة  حوو تنو املدني ن ســــــــيواجةون املزيد من  -

 الغذائي  نتيجة التدم   املتعمد لألراضمل الزراعيةر

ينذر الوضــ  الصــيي تي املناطق املحاصــرة بال طر  و  ســيما م  اســتمرار اســت عاد اإلمدادات الط ية  -

 املنقذة للحياة من معظم قوافل املساعدات  واستمرار استندام املستشفياتر 

و ي دير الزور  وم ايا  وجزء من ال احية الجنوبية لدمشق   من املناطق  -فقط–شةد عدد قليل  -

ًنا طفيًفا  خالل هذا الرب  من العا ر   ث اًتا تي ادوضامل  أو حوو تحسو
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منطقتا داريا  تي ريف دمشـــــــــق  والوعر تي حمص  تتطل ان مســـــــــاعدة دولية فورية  وغ   مشـــــــــروطة   -

أواخر تموز/ يوليو  اســــــتســــــلمت منطقة داريا املحاصــــــرة ملن  جوارث تنســــــانية تلو  تي ادفقر ومالحظة: منذ 

لقوات الحكومة الســـــــــــــورية   عد أن واجةت خطر ا  نيار التا   وقد تم تجالء جمي  املواطن ن املت قو ن تي 

ا خالية من السكان اليو ؛ ولتجنب مص   مماثل  تتطلب منطقة  أواخر آب/ أغسطس  وقد أص حت داريو

 الوعر مساعدة فوريةمر

بداية الف  ة املشــــــمولة بتقرير ســــــيج ووتش ب ن شــــــةري أيار/ مايو  وتموز/ يوليو  اع  م مكتب ادمم  تي

سـوري  ععششـون تحت الحصـار  وم  تضـافة سـكان  700ر517املتحدة لتنسـيق الشـاون اإلنسـانية بوجود 

مم املتحــدة ر وقــد ت ــــــــــــــاعفــت أرقــا  اد 200ر590منطقــة الوعر  تي أواخر أيــار/ مــايو  وصــــــــــــــل املجمومل تلى 

  2015الرسمية حول املناطق املحاصرة  منذ أن بدأت سيج ووتش بالرصد و تابة التقارير  تي أواخر عا  

ت  أ نا   تزال أقل  ث ً ا من الرقم املوثق تي هذا املشـــــرومل حول عدد اد ـــــ ا  املحاصـــــرين  والذي يفو  

 املليون   صر

صرة تي محافظات حمص  ودمشق  وريف دمشق  لم هناك ما   يقل عن اثنت ن وعشرين منطقة محا

عع  م ينا تي التقرير الرســــــــــتل لألمم املتحدة  تي حلول  ناية الف  ة املشــــــــــمولة بتقرير ســــــــــيج ووتش الثالث  

على الرغم من تل يتنا معاي   مكتب ادمم املتحدة لتنسيق الشاون اإلنسانية تي تحديد ادما ن املحاصرة  

حاصــرة غ   املع  م ينا  تي محافظول حمص  وريف دمشــق  وجميعةا محاصــر من وتق  معظم املناطق امل

 جانب الجشش السوري  وحلفائهر 

وتتعرض العديد من مجتمعات "قائمة الرصــد"  بما فانا حلب الشــرقية  وخان الشــيح  ل طر الحصــار 

لى "قائمة الرصد"  الكامل  م  تزايد مستويات العنف  وقد أضيفت منطقة وادي بردى  تي ريف دمشق  ت

 تي تموز/ يوليو  عد قط  طر  الوصول تلانا من جانب قوات حزب هللار

وقـــــد أدى ث ـــــات وت  ة اإلنزال الجوي ملســـــــــــــــــاعـــــدات برنـــــامج ادغـــــذيـــــة العـــــاملي  تي دير الزور  تلى توف   

 ــــــــايا  ا ســــــــتقرار  وادمن الغذائي  للمدني ن املحاصــــــــرين  على الرغم من بقاء الحصــــــــار  بشنما شــــــــةدت م

وعدد غ  ها من املناطق تي جنوبي دمشــــق  تحســــًنا طفيًفا  وتنما م نايًدا  نتيجة للتنفيذ الجزئي  تفاقيات 

وقف تطال  النار م  الحكومة الســوريةر وم  ذلك    ت دو تمكانية تكرار هذا ادوضــامل تي مناطق الحصــار 

تي عمليات تنزال املســـــاعدات جوًيا تي مناطق ادخرى واضـــــحة؛ تذ لم تتحرك ادمم املتحدة خطوة تلى ادما  

الحصــــار ادخرى  على الرغم من فرضــــةا ادول من حزيران/ يونيو موعًدا  نائًيا  تضــــافة   نيار املفاوضــــات 

 املحلية لوقف تطال  النار تي مناطق أخرى   منطقة الوعرر 

 2254(  و2014) 2191و(  2014) 2165(  و2014) 2139وتضـــــــــــــــافـــة تلى انتنـــاك قرارات مجلس ادمن 

ا  تفــاقيــة جنيف الرا عــة  2015) 2258(  و2015) ا جســـــــــــــيمــً
ً
(  فــ ن التجو   املتعمــد للمــدني ن ُععــدج خرقــ
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وبالتالي جريمة حربر و عمل الحصــــــــــــار املفروض على املدني ن تي ســــــــــــورية  على تأجيج التوترات الطائفية  

ِّض جةد التفاوض الول تقودا
ر املجتمعات  ويقوو ِّ

 ادمم املتحدةر  ويدمو

 تي تقريرا لشةر حزيران/ يونيو  املقد  تلى مجلس ادمن  قال ادم ن العا  لألمم املتحدة بان جي مون: 

حرز 
ُ
 شــــــــــأن الوصــــــــــول تلى  عد املواق  املحاصــــــــــرة  أود أن  -ماخًرا–"على الرغم من ترحيبل بالتقد  امل

الب اميل املتفجرة الول أوردت التقارير أوضــــــــ  أن رف  الحصــــــــار  شــــــــكل جامل  أمر ضــــــــروري؛ ف ن عشــــــــرات 

ســـــــــــــقوطةــا على داريــا  تي العــاشـــــــــــــر من حزيران/ يونيو   عــد يو  واحــد من تدخــال ادمم املتحــدة  ومنظمــة 

  يظةر أن 2012الةالل ادحمر العربي الســـوري  أول املســـاعدات الغذائية منذ نوفمب / تشـــرين الثاني عا  

اطق املحاصــــــــرة  لن ُيحلَّ ب يصــــــــال املســــــــاعدات اإلنســــــــانية ورررم تن الوضــــــــ  بالنســــــــ ة تلى اد ــــــــ ا  تي املن

الحصــــــار لشس نتيجة ط يعية  أو ضــــــرورية  للصــــــرامل؛ تنه ســــــياســــــة متعمدة من الطرف ن  ســــــياســــــة يمكن 

ا من حشد اإلرادة السياسية لفعل ذلك"  ر  (1)ال  اج  عننا تذا ما تمكنَّ

ا  تي ســـــورية  وعلى الرغم من هذا اإلدراك  عســـــتمر انتشـــــار مصـــــائ ا حربيي
ً
ب املدني ن املحاصـــــرين  تكتيك

  و ستمر نهج ادمم املتحدة ملعالجة ذلك  بتغ  ات   تكاد تذ رر  

                                                           
(  2014) 2191(  و2014) 2165(  و2014) 2139  "تنفيذ قرارات مجلس ادمن 2016/546مجلس ادمن س/  (1)

 .http://undocs.org/S/2016/546  2016حزيران/يونيو  17("  2015) 2258و
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 التوصيات

ا ملعــالجــة أزمــة املنــاطق املحــاصـــــــــــــرة  يجــب أن يرتكز تلى فةم دقيق للوضـــــــــــــ  على ادرض   ا نــا حــً تن نهجــً

 وعليه:

ملجموعة الدولية لدعم ســـــــــــــورية  ومجلس ادمن  التحرك ا ن يجب على املجتم  الدولي  و  ســـــــــــــيما ا -

ل منطقــة الوعر الحرجــة تلى داريــا أخرى؛ تذ أ نــا على حــافــة ا  نيــار التــا   م  مــا يقــارب   000ر100ملن  تحوج

   ص يق عون تحت ال طرر 

ر الحـــاليـــة  يجـــب على وجـــا ت ادمم املتحـــدة  وجةـــا نـــا املـــانحـــة  ال ـــدء بمراجعـــة جةـــد تعـــداد التقـــاري -

 وتط يق عملية تعي ن مستقلة  وشفافة  ل مان عد  تسيشس ال ياناتر 

تن قيادة قوية  ومتســـــــــــــقة  وم دئية  لألمم املتحدة ضـــــــــــــرورية لتوجيه مفاوضـــــــــــــات وقف تطال  النار  -

 املحلية  وضمان تنفيذها بما يتفق م  القانون الدولي اإلنسانير 

ات ادطرام املســـــــــــــتمر  - ة تي انتناك قرارات مجلس ادمن  وتعاقة الوصـــــــــــــول وتلى  ما يجب  شـــــــــــــف هويو

 املناطق املحاصرةم  ومحاس تنم على أفعالةمر 

وأخ ً ا  ف نه من الواض  أن  حنات املساعدات اإلنسانية لن تحل هذا املشكلة  ولذلك  فعلى ادمم  -

ِّ قوافل اإل 
دو غاثة  واســـــــــــــتثمار مزيد من املتحدة  واملجموعة الدولية لدعم ســـــــــــــورية  تحويل ال    ن عن ع 

 الوقت  والجةد  واإلرادة السياسية  تي رف  الحصار  وت ناء هذا الوباء املستفحل على البشريةر 

 

 مالحظة

  2016تن ال يانات الول جمعت لةذا التقرير تشــمل الف  ة ب ن شــةري أيار/ مايو وتموز/ يوليو  من عا  

المل على أحــدث وبــالط   هنــاك تطورات أثرت تي  ث   من املنــ
و
اطق املحــاصـــــــــــــرة  تي الف  ة الفــاصـــــــــــــلــة  ولالط

 رwww.siegewatch.orgالتطورات املتوفرة  يمكن مراجعة املوق  اإللك  وني 

 

  

http://www.siegewatch.org/
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: املقدمة
ا
 أوًل

ة مشــــــ   ة ب ن تن هذا التقرير هو الثالث من ســــــلســــــلة تقارير فصــــــلية تقو  ينا ســــــيج ووتش  و ي م ادر 

منظمـــة بـــا س الةولنـــديـــة واملعةـــد الســـــــــــــوري وادم  جيم  والول  نـــدم تلى تزويـــد املجتم  الـــدولي بمعلومـــات 

جافية  ودقيقة  حول ادوضــــــامل تي املجتمعات املحاصــــــرة تي ســــــوريةر و غطي هذا التقرير الف  ة ب ن شــــــةري 

جمعت خالل الرب  املاضـــــــمل  تلى أن هناك ما  ر وتشـــــــ   ال يانات الول2016أيار/ مايو وتموز/ يوليو  من عا  

من الســـوري ن يق عون تحت الحصـــار  تي مواق  من محافظات دمشـــق  وريف دمشـــق   275ر005ر1يقارب 

 ـــــــــــــ ص آخر تي مناطق موضـــــــــــــوعة على  000ر400ر1وحمص  ودير الزور  وتدلبر  ما ععشش ما يزيد على 

 ه الحصـــار  ومعرضـــة ل طر تحولةا تلى حصـــار "قائمة رصـــد" ســـيج ووتش  و ي مناطق تواجه أوضـــاًعا تشـــ

تا ر وقد تدهورت ادوضـــــــــامل تي  ث   من املناطق املحاصـــــــــرة  وتلك املوضـــــــــوعة على "قائمة الرصـــــــــد"  خالل 

الف  ة الزمنية املشــــمولة بالتقرير  وذلك نتيجة ل نايد وت  ة العنف  وانخفاض تمكانية الوصــــول تلانا  ومن 

مشـــــــــــــق  والوعر تي حمص  واللتـــان تتطل ـــان مســـــــــــــــاعـــدة دوليـــة فوريـــة  وغ   بيننـــا منطقول داريـــا تي ريف د

مشــــروطة  ملن  جوارث تنســــانية تلو  تي ادفقر ومالحظة: منذ أواخر تموز/ يوليو  اســــتســــلمت منطقة داريا 

املحاصـــــــــــرة لقوات الحكومة الســـــــــــورية   عد أن واجةت خطر ا  نيار التا   وقد تم تجالء جمي  املواطن ن 

 تي أواخر آب/ أغسطس  وقد أص حت داريا خالية من السكان اليو مر املت ق ن

  (2) عوائقعلى الرغم من قرارات مجلس ادمن العــديــدة الــداعيــة تلى وصـــــــــــــول اإلغــاثــة اإلنســــــــــــــانيــة دون 

  (3)2016وتنشــــــــــــاء فرقة العمل اإلنســــــــــــانية التا عة للمجموعة الدولية لدعم ســــــــــــورية  تي شــــــــــــ ا / فب اير 

وتي حا ت قليلة الدولة اإلســــــــــالمية تي العرا  والشــــــــــا  )داعش(  وجماعات –ســــــــــورية تســــــــــتمر الحكومة ال

تي محاصـــرة املناطق تي جمي  أنحاء ســـوريةر وحوو ا ن  لم عع  م مكتب ادمم املتحدة  -املعارضـــة املســـلحة

ملحاصــرين  لتنســيق الشــاون اإلنســانية  وبالت عية  ادم ن العا  لألمم املتحدة  بنســ ة     ة من الســكان ا

حيث عشــكل الفشــل تي ا ع  ام بالواق  على ادرض تشــكالية؛ تذ تادي تقارير وادمم املتحدةم دوًرا مةًما تي 

حة وط يعة ا ســـــــــتجابة لةا  ومن دون  -بالتالي–تأط   فةم املجتم  الدولي للوضـــــــــ   ما يحدد  ِّ
و
ل
ُ
ال ـــــــــرورة امل

اء مســــــــاءلة جنائية ملنفذي الحصــــــــارات ضــــــــد تحرك دولي لفك الحصــــــــار  أو عد  تصــــــــعيدا  أو الســــــــ ي ور 

 املدني ن تي سورية  ستستمر هذا ادرقا  تي ا زديادر

ترصــــــد ســــــيج ووتش املناطق املحاصــــــرة تي ســــــورية  باســــــتخدا  بيانات ُجمعت على أســــــاس منتظم  من 

على ش كة واسعة من ا تصا ت على ادرض  وتنشر معلومات حول املناطق املحاصرة تي خريطة تفاعلية 

                                                           

 (ر2015) 2258(  و2015) 2254(  و2014) 2191(  و2014) 2165(  و2014) 2139ي قرارات مجلس ادمن الدول  (2)

  2016ش ا / فب اير  11ادمم املتحدة  "مذ رة للمراسل ن: بيان املجموعة الدولية لدعم سورية"    (3)

http://www.un.org/sg/offthecuff/index.asp?nid=4369, 
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  ومن خالل التقارير siegewatch@)(  وعلى توي   )www.siegewatch.orgموق  سيج ووتش اإللك  وني )

 ر(4) املعمقةالفصلية 

  أمــا التحــديثــات 2016وير ز هــذا التقرير على التطورات من أيــار/ مــايو  وحوو تموز/ يوليو  من عــا  

 حول اإلضــــــــــافي
ً

ة ملا  عد ف  ة التقرير  فســــــــــشتم تدراجةا عند توافرهار ولالطالمل على معلومات أ ث  تفصــــــــــيال

املشـرومل  ومعلومات أسـاسـية تضـافية حول مناطق محاصـرة محددة  يمكن الرجومل تلى تقرير سـيج ووتش 

 ر 2016ادول املنشور تي ش ا / فب اير 

 مخطط املشروع

ِّم مكتب ادمم املتحدة لت
نسيق الشاون اإلنسانية املنطقة املحاصرة بالتالي: "تي ما يتعلق بالصرامل ُععرو

الســـــــــــــوري  ف ن "منطقة محاصـــــــــــــرة"   ي منطقة محاطة بجةات فاعلة مســـــــــــــلحة  م  تأث   مســـــــــــــتمر يمن  

ر (5)املســــاعدات اإلنســــانية من الدخول تي انتظا   ويمن  املرضــــمو والجرنى من املدني ن من مغادرة املنطقة"

ســـــــــــــيج ووتش  اســـــــــــــُتخد  هذا التعريف نفســـــــــــــه  وبالتالي  ف ن جمي  املناطق املذجورة تي هذا  تي مشـــــــــــــرومل

 التقرير تتوافق م  هذا املعيار  أو تفوقه حوور 

يحدد مشــــــــرومل ســــــــيج ووتش مســــــــتويات ثالث لشــــــــدة الحصــــــــار  باســــــــتخدا  مخطط تصــــــــنيف اق  حته 

  وتي ح ن (6)2015يء"  الصادر تي آذار/ مارس الجمعية الط ية ادم   ية السورية  تي تقريرها "املوت ال ط

تتوافق املســـــــــــتويات الثالث م  معاي   مكتب ادمم املتحدة لتنســـــــــــيق الشـــــــــــاون اإلنســـــــــــانية  شـــــــــــأن املناطق 

ا–املحاصــرة  وتســاعد تي وصــف تفاوت ادوضــامل تي املناطق امل تلفة  ف  نا تلفت ا نت اا  تلى املناطق  -أي ــً

نيون حاجة أ ث  تلحاًحار وت  او  املســــتويات من املســــتوى ادول )اد ث  شــــدة(  املحاصــــرة  حيث ععاني املد

 تلى املستوى الثالث )ادقل شدة(: 

: وهو أعلى مســــــــــــتويات الحصــــــــــــار  حيث   يمكن تدخال ت  النذر الشســــــــــــ   عن طريق املستتتتتتتتتتتتتوى األول  -

 تدخال  حنا
و

ت قليلة من املساعدات  وتن حدث التنريب أو الرشوة  و  يمكن لألمم املتحدة التفاوض ت 

                                                           

ملناطق املحاصرة تي سورية  لتغ   سر   م  بدء  تابة هذا التقريرر لالطالمل مالحظة: يخ   الوض  تي العديد من ا  (4)

 رwww.siegewatch.orgعلى أحدث ال يانات حول مناطق محددة  انظر املوق  اإللك  وني 

ية : الجمةورية العرب2015مكتب ادمم املتحدة لتنسيق الشاون اإلنسانية  "ملحة عامة عن الحاجات اإلنسانية لعا    (5)

 ر 2014السورية"  تشرين الثاني/ نوفمب  

الجمعية الط ية السورية ادم   ية  "املوت ال طيء: الحياة واملوت تي املناطق السورية تحت الحصار"  آذار/مارس   (6)

2015  https://www.sams-usa.net/رر 

http://www.siegewatch.org/
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ذلك جانت اإلمدادات الواصـــــــــــلة غ   جافية للســـــــــــكان  ويتعرض الســـــــــــكان تي هذا املناطق مل اطر الجفام  

 وسوء التغذية  وحرمان الرعاية الط ية   ما تتعرض املنطقة لهجمات متكررة من القوات املحاصرةر 

ث عادة ما يمكن  نريب  ميات صــــــــغ  ة من : وهو مســــــــتوى معتدل من الحصــــــــار  حياملستتتتتتتتتوى الثا   -

اإلمدادات  عن طريق الرشــوة  وشــراء الحاجيات من الســو  الســوداء بأســعار متذــ مةر تي هذا املناطق  

  يمكن دخول شــــــــــاحنات اإلغاثة  لكن الســــــــــكان قد يحصــــــــــلون على مصــــــــــادر غذائية بديلة  مثل الزراعة 

 من  ــحنات اإلغاثة  ت  أن ما يصــل من اإلغاثة   املحليةر وتســتطي  ادمم املتحدة املفاوضــة إلدخ
ً

ال قليال

يكفي الســـــــــــــكــانر ويتعرض الســـــــــــــكــان تي هــذا املنــاطق مل ــاطر الجفــام  وســـــــــــــوء التغــذيــة  وحرمــان الرعــايــة 

 الط ية   ما تتعرض املنطقة لهجمات متكررة من القوات املحاصرةر 

 نريب اإلمدادات تي انتظا   ويحصــــل وهو أدنى مســــتويات الحصــــار  حيث عســــتمر  املستتتتتوى الثال : -

على مصـــــــادر غذائية بديلة  جالزراعة املحليةر وتســـــــتطي  ادمم املتحدة املفاوضـــــــة تدخال  -دوًما–الســـــــكان 

ار وأما مخاطر الجفام    مية أ ب  من  ـــــحنات اإلغاثة  ت  أن ما يصـــــل من اإلغاثة   يكفي الســـــكان أي ـــــً

–  فهل أقل على ســـــــكان هذا املناطق  وتشـــــــن القوات املحاصـــــــرة وســـــــوء التغذية  وحرمان الرعاية الط ية

 هجمات علانار   -أحياًنا

د  تن الشــــر  ادســــاس إلث ات حصــــار منطقة  هو أن تكون املنطقة محاطة بجةات فاعلة مســــلحة  تقيج

حر ة ال  ـــــــــــــائ  واد ـــــــــــــ ا  من وتلى املنطقةر والحصـــــــــــــار هو تكتيك مقصـــــــــــــود  ندم تلى حرمان منطقة 

لســـــــــــكان من ال ـــــــــــروريات الالزمة للحياة  أما العوامل ادخرى  مثل مســـــــــــتوى العنف  وتوصـــــــــــيل مأهولة با

 حنات اإلغاثة  وتوافر طر  التنريب  يمكننا أن تغ َّ  من شدة الحصار )املستوى ادول(  ولكننا   تاثر تي 

  أصـــــــــ ح تصـــــــــنيفةا  منطقة محاصـــــــــرة  بموجب نظا  رصـــــــــد الحصـــــــــار؛ ففي دير الزور  على ســـــــــبيل املثال

توصــــــيل املعونة متواتًرا ومنتظًما  نتيجة إلنزال معونات برنامج الغذاء العاملي جوًيا  غ   أن ادحياء   تزال 

ا  و  تزال حر ة املدني ن مقيدة من جانب داعش   محاطة بقوات داعش الول تمن  وصــــول املســــاعدات بريي

دج دي ر الزور منطقة محاصـــــــــرة  ت  أ نا تدر  تحت والجشش الســـــــــوري  على حد الســـــــــواءر وعليه  عســـــــــتمر ع 

نةر  حسَّ
ُ
 املستوى الثالث  الذي ععكس أوضاعةا اإلنسانية امل

وتحدد ســـــــــــــيج ووتش فاة تضـــــــــــــافية من املناطق تي "قائمة الرصـــــــــــــد"  والول تتعرض ل طر وقوعةا تحت 

 ث ً ا من حصـــــــــــــار طويل ادمدر وتشـــــــــــــتمل هذا الفاة على: مناطق تحت حصـــــــــــــار جزئي  حيث تنط ق علانا 

شــــــــــرو  الحصــــــــــار  ت  أن عدًدا من نقا  الع ور يمكن اســــــــــتخدامةا جزئًيا على ادقل؛ ومناطق محاصــــــــــرة 

ا  حيث تمت محاصــــــــــر نا ملدة ثالثة أشــــــــــةر أو أقل؛ ومناطق انتهو حصــــــــــارها ماخًرار بداية  أضــــــــــيفت 
ً
حديث

مة املناطق املحاصـــرة  ياخذ املناطق الول حوصـــرت ماخًرا تلى "قامة رصـــد" ســـيج ووتش  وإلدراجةا على قائ
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تي الحســـــ ان محاصـــــر نا ملدة ثالثة أشـــــةرر وباملثل  ت قى املناطق الول توصـــــلت تلى هدنة إل ناء الحصـــــار على 

 "قائمة الرصد"  لف  ة اخت ارية من ثالثة أشةر  ل مان عد  تراجعةا تلى حصار تا ر 

تش بتقصــ   هذا املدة ا خت ارية من ســتة بالنســ ة تلى الف  ة الحالية  وما  عدها  قا  مشــرومل ســيج وو 

الزمن الذي يمكن فيه ملجتم   -بدقة أ ب -أشــــةر تلى ثالثة؛ تذ تم تث ات أن مدة الثالثة أشــــةر هذا  تعكس 

ما مقاومة حصار مشدد  ق ل أن يادي نقص اإلمدادات تلى حالة طوارئ تنسانيةر وم  ذلك  ف ن أي حالة 

خدا  ا جتناد والتقديرم للتنازل عن شــــــــر  الثالثة أشــــــــةر  تذا ما حصــــــــار   ي حالة خاصــــــــة  ويمكن اســــــــت

تطلـــب الوضـــــــــــــ  على ادرض ذلـــكر ولالطالمل على مزيـــد من التفـــاصـــــــــــــيـــل حول عمليـــة جم  ال يـــانـــات  يمكن 

 ر 2016مراجعة تقرير سيج ووتش للرب  ادول  من ش ا / فب اير 

 التحديات

مل امليدانية الصـــــــع ة  وال طرة  واملتغ  ة تي املناطق خالل الف  ة املشـــــــمولة بالتقرير  اســـــــتمرت ادوضـــــــا

الســـــــورية املحاصـــــــرة  تي تشـــــــكيل تحديات أما  مشـــــــرومل ســـــــيج ووتش؛ فقد جان ضـــــــعف شـــــــ كة اإلن  نت  

لــة ب ن جةــات  وانقطــامل الكةربــاء  والتفج  ات وغ  هــا من املســــــــــــــائــل املتعلقــة بــالســـــــــــــالمــة  وادولويــات املت ــدو

تاثر بأجمعةا على نمط و مية املعلومات الول يتم جمعةار  ما أدى نزو   ا تصـــــــــــــال الول تنقل املعلومات 

أعداد     ة من الســـــــــــــكان املحاصـــــــــــــرين تي الغوطة الشـــــــــــــرقية  خالل ف  ة جم  املعلومات  تلى تعاقة جةد 

القيا  بتقديرات دقيقة  تضـــــــــــــافة تلى أن التطورات الســـــــــــــر عة تي  عد املناطق غالً ا ما جانت تفو  جةد 

 يانات  وقد تم التنويه تي التقرير تلى املواض  الول لم تتوافر حولةا تحديثاتر جم  ال 

وعلى الرغم من أن نظا  املســـتويات الذي أعدا مشـــرومل ســـيج ووتش  قد يكون أداة مفيدة تي مســـاعدة 

تي أصحاب املصلحة لفةم ادوضامل تي املناطق املحاصرة  وا ختالفات بيننا   شكل أف ل  ت  أن ادوضامل 

جل منطقة   ي أوضـــــــــــــامل خاصـــــــــــــة  و  تنط ق دوًما على أحد التصـــــــــــــنيفات بدقةر ثمة عدد من املناطق على 

 بالحصـــــار  وقرار تر ةم على القائمة لشس واضـــــًحا  عد  
ً
"قائمة رصـــــد" ســـــيج ووتش تواجه أوضـــــاًعا شـــــ انة

ا من طريق سالك تلانا فعلى سبيل املثال  تي خان الشيح املحاطة بقوات موالية للحكومة  ومنذ سنوات  م

 طريًقا واحًدا فقط  و  يمكن تدخال املســــــــــاعدات اإلنســــــــــانية تلانا  شــــــــــكل م اشــــــــــر  وتنما على ســــــــــكا نا 
و

ت 

خوض رحلة خطرة تلى بلدة مجاورة للحصــــــــــــول على مســــــــــــاعدات وجالة غوث وتشــــــــــــغيل الالجا ن )ادونروا(ر 

ادســـــة عشـــــرة وال امســـــة وادربع ن  خوض هذا وعموًما    يحاول الرجال  الذين ت  او  أعمارهم ب ن الســـــ

ا من تعرضـــــــــــــةم لالعتقال من جانب قوات الحكومة الســـــــــــــورية  وأحياًنا يتعرض املدنيون من 
ً
الرحلة خوف

النساء  وادطفال  واملسنون الذين ععب ون هذا الطريق تلى القتل قنًصار ومن خالل مواجةة خان الشيح  

 عد القيود على الحر ة واإلمدادات  غالً ا ما يصـــــــ ح الفر  ب ن  وعدة مناطق غ  ها على "قائمة الرصـــــــد"

املناطق املحاصـــرة  وغ   املحاصـــرة  ضـــ ابًيار وتي حا ت عد  اليق ن هذا  اختار مشـــرومل ســـيج ووتش ت  ل 
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ا  وتبقاء املناطق على "قائمة الرصـــــــــــــد" تي حال وجود أي شـــــــــــــكوك  وتي  ث   من ادحيان ت قى 
ً
نهًجا محافظ

 الحا ت تحت الرصد  وُ عاد تقييمةا  شكل مستمرر  جمي  هذا

 التطورات العامة

تموز/ يوليو  -تدهورت ادوضـــــــــــــامل بصـــــــــــــورةا     ة تي  ث   من املناطق املحاصـــــــــــــرة  خالل ف  ة أيار/ مايو

املشــمولة بالتقرير  ومقارنة م  ف  ة التقرير الســابق  اتســمت الف  ة الحالية بمســتويات عالية من العنف  

فاض تمكانية وصــــــــــول املســــــــــاعدات اإلنســــــــــانية   عد ا نيار عمليول مفاوضــــــــــات جنيف واتفاقية وقف وانخ

ادعمال القتالية  على حد السـواءر وعادت الهجمات العنيفة على  ث   من املناطق املحاصـرة تلى مسـتويات 

ديد من املناطق ما ق ل اتفاقية وقف ادعمال القتالية  أو حوو تجاوزت تلك املســـــــــتويات  وقد وصـــــــــلت الع

املحاصـــــــــــــرة تلى حافة ا  نيار التا   م  تقدا  القوات الحكومية  وامليلششـــــــــــــيات املوالية للحكومة  بتهج   

القرى وا ســـــــــــــتيالء على ادراضـــــــــــــمل الزراعيةر وعلى الرغم من انخفاض عدد املناطق املحاصـــــــــــــرة على قائمة 

ف  ة التقرير؛ تذ أن حذم أي من املناطق  الحصـــــــــــار  ت  أنه لم يتم رف  الحصـــــــــــار عن منطقة واحدة خالل

من قائمة الحصـــــــــــــار الول أعد نا ســـــــــــــيج ووتش  جان نتيجة ا ســـــــــــــتيالء العســـــــــــــكري علانا من جانب القوات 

الحكومية  وتهج   ســــــــــكا نار وقد أضــــــــــيفت منطقة وادي بردى  تي ريف دمشــــــــــق  تلى "قائمة رصــــــــــد" ســــــــــيج 

ى املنطقة  تي تموز/ يوليور وقد تادي ادوضـــــــــــــامل ووتش   عد أن قطعت قوات حزب هللا طر  الوصـــــــــــــول تل

 على "قائمة الرصد"  بما فانا حلب الشرقية وخان الشيح  تلى 
ً

املتدهورة تي  ث   من املواق  املوجودة أصال

 تفاقم الوض  تي الرب  املق لر 

نوبي و ي دير الزور  وم ــــــايا  وجزء من ال ــــــاحية الج–من املناطق  -فقط–ولم عشــــــةد ت  عدد قليل 

ًنا طفيًفا خالل هذا الرب  من العا ر -لدمشق  ث اًتا تي ادوضامل  أو حوو تحسو

تي بداية الف  ة املشــــمولة بتقرير ســــيج ووتش  اع  م مكتب ادمم املتحدة لتنســــيق الشــــاون اإلنســــانية 

 ســوري  ععششــون تحت الحصــار  وم  تضــافة ســكان منطقة الوعر  تي أواخر أيار/ مايو  700ر517بوجود 

–  ت  أن هذا الرقم   يزال أقل  ث ً ا من عدد اد ـــــــــــ ا  الذين ععششـــــــــــون 200ر590وصـــــــــــل املجمومل تلى 

تحت الحصــــــار  والذين يفو  عددهم املليون  ــــــ صر ووفًقا ل يانات مشــــــرومل ســــــيج ووتش  ف ن  -بالفعل

كتب منطقة محاصـــــرة تي محافظات حمص  ودمشـــــق  وريف دمشـــــق  والول لم عع  م ينا م 22هناك نحو 

 ادمم املتحدة لتنسيق الشاون اإلنسانية  عدر 
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ا: ملحة عامة حول املناطق املحاصرة  ثانيا

 دمشق -1

 2016تموز/ يوليو  31: املناطق املحاصرة في دمشق وريف دمشق، 1الخريطة رقم 

 

 : مناطق الغوطة الشرقية املحاصرة1الجدول رقم 

 املنطقة

 الحي

حاِصَرة مستوى الحصار
ُ
عدد السكان الحالي  الجهة امل

ر قدَّ
ُ
 امل

 الغوطة الشرقية

 منطقة( 23)

املســــــــتوى الثاني  شــــــــكل 

 أساس

 435,975يزيد على  القوات الحكومية

 ملحة موجزة

ست مناطق محاصرة تي الغوطة الشرقية استولت علانا القوات املوالية للحكومة  خالل ف  ة التقرير  

ــــــــــــــ "قائمة  وتم تهج   ســكا نا بالكامل؛ وعليه  فقد تم نقل تصــنيف هذا املناطق من محاصــرة تلى مشــمولة بـ

 الرصد"ر
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لم يكن هناك تغ  ات تي املســـــتوى  أو التصـــــنيف  بالنســـــ ة تلى بقية املناطق  وبقي مجمومل عدد ســـــكان 

 من حر ة ملحوأة ب ن املناطق  نتيجة ل نو  أعداد     ة  ســـــــــبب 
و

الغوطة الشـــــــــرقية مســـــــــتقًرا نســـــــــبًيا  ت 

 القتالر 

 فاصيلالت

بقيــت منطقــة الغوطــة الشـــــــــــــرقيــة تي محــافظــة ريف دمشـــــــــــــق محــاصـــــــــــــرة من جــانــب القوات الحكوميــة  

وامليلششـــــيات املوالية  خالل ف  ة التقرير  تلى جانب ني جوبر الدمشـــــقي املجاورر هناك ما   يقل عن ثالثة 

تمعات محاصـــرة داخل   وعلى الرغم من أن جمي  هذا املج(7) املحاصـــرةوعشـــرين مجتمًعا تي هذا املنطقة 

 تســــــــــــعة مننا 
و

طو  عســــــــــــكري      واحد  لم يحدد مكتب ادمم املتحدة لتنســــــــــــيق الشــــــــــــاون اإلنســــــــــــانية ت 

 بوصفةا مجتمعات محاصرةر 

خالل الف  ة املشــمولة بالتقرير  تراجعت ادوضــامل تي مناطق الغوطة الشــرقية جلةا  دون اســتعناء  وم  

ثـــل منطقول دومـــا واملر   أ ث  من غ  هـــار وقـــد حقق الهجو  ذلـــك ســـــــــــــــاءت ادوضـــــــــــــــامل تي  عد املنـــاطق  م

ا تي الغوطــة  العســـــــــــــكري الــذي شـــــــــــــنتــه القوات الحكوميــة  وامليلششـــــــــــــيــات التــا عــة املواليــة للحكومــة  تقــدمــً

ِّين 
الشرقية  أ ث  مما حققه تي الجنوب والغربر ونتيجة لةذا القتال  نز  عشرات ا  م من السكان  فارو

ية  نحو مناطق أ ث  مر زية تي الغوطة الشـــــــــــــرقيةر ويوضـــــــــــــ  هذا ال نو  الداخلي ب ن من ال طو  ادمام

املناطق املحاصــــــرة  أن منطقة الغوطة الشــــــرقية بأ ملةا  والول تســــــيطر علانا املعارضــــــة  تق   تحت طو  

تس ا حصار      واحد  ادمر الذي عشكك تي قرار مكتب ادمم املتحدة لتنسيق الشاون اإلنسانية  تدرا  

تحت تصــــــــنيف املحاصــــــــرةر وخالل ف  ة التقرير  ُحذفت ســــــــت قرى من القائمة   -فقط–من هذا ال لدات 

فت محاصـــــــرة ســـــــابًقا  من جانب مشـــــــرومل ســـــــيج ووتش   عد أن تم ا ســـــــتيالء علانا  وتهج    ِّ
نو جانت قد صـــــــُ

 لفارةر سكا نا بالكامل  و ي: نولة  بزينة  دير العصاف    حرستا القنطرة  زبدين  وحوش ا

بقي العدد اإلجمالي لســكان الغوطة الشــرقية مســتقًرا نســبًيا  خالل ف  ة التقرير  لكن  وبســبب حرجات 

ال نو   تغ َّ  ســكان  ث   من املجتمعات داخل الغوطة الشــرقية  شــكل ملحو   خالل الف  ة نفســةار وقد 

  ة  وعلى أصحاب املصلحة توخي أدت ت د ت السكان املستمرة تلى صعوبة تعديل أعداد السكان بثقة   

الحذر  تي محاولة اســـــــــــــتخدا  التقديرات الحالية هذا دغراض عملياتية؛ ففي ع ن ترما  وســـــــــــــق ا  وبشت 

                                                           

تم تدرا  املجتمعات على أساس املناطق  ر وقد1لالطالمل على قائمة جاملة للمجتمعات املحاصرة  أنظر امللحق رقم   (7)

  "رمز ادما ن تي سورية  2013اإلدارية املدرجة تي قائمة مكتب ادمم املتحدة لتنسيق الشاون اإلنسانية  تي العا  

arab-https://data.humdata.org/dataset/syrian-ومعجم أسماء ادما ن"  والذي يمكن ا طالمل عليه على الرابط: 

boundaries-administrative-republic   ر هناك عدد من القرى الصغ  ة لم تدر  تي هذا امل طط  وبالتالي  فمن املر

 ة املحاصرة  أعلى مما هو ُمسجلر أن يكون العدد الفعلي للمناطق املأهولة بالسكان تي الغوطة الشرقي

https://data.humdata.org/dataset/syrian-arab-republic-administrative-boundaries
https://data.humdata.org/dataset/syrian-arab-republic-administrative-boundaries
https://data.humdata.org/dataset/syrian-arab-republic-administrative-boundaries
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ا  يصعب تعديل أعداد السكان بدقةر 
ً
سوا  و ي ثالث بلدات ُعرفت باستق ال عدد      ممن نزحوا حديث

 من ذلك  
ً

 ـــ ص تي  2000لزيادة الســـكانية تي جل منطقة:  وضـــ  تقدير منخفد متحف  ل فقد تموبد 

 ــــــ ص تي ســــــق ا  أما تي أما ن أخرى  مثل  فر بطنا   4000 ــــــ ص تي ع ن ترما  و  3000بشت ســــــوا   

فقد تم الحصـــــــــول على تقديرات معدلة موثوقة دعداد الســـــــــكان من املجالس املحلية  خالل ف  ة التقرير  

د  ناية الف  ة املشـــــــــــــمولة بالتقرير  فقد تكون ادعداد الفعلية ولكن نظًرا تلى اســـــــــــــتمرار حر ة الســـــــــــــكان  ع

 للسكان تغ  ت أيً ار 

 التطورات العسكرية

تصــــاعد العنف تي الغوطة الشــــرقية بأ ملةا  واشــــتد خالل ف  ة التقرير  و  ســــيما م  هجمات القوات 

ًدا من ادهدام املدنية  بما املوالية للحكومة  والحملة الجوية املرافقةر وقد ضـــــــــــــربت الغارات الجوية عد

فانا املســـا ن  وادســـوا   واملرا ز الط ية  ومســـتودعات املواد الغذائية  مســـب ة عدًدا    ً ا من اإلصـــابات 

تي صــــــــفوم املدني ن  حيث نقلت جةات ا تصــــــــال أنه من منتصــــــــف تموز/ يوليو  وحوو آخرا  اســــــــتندفت 

زية تي الغوطة الشــــــــــــرقية   عيًدا عن ال طو  ادمامية بلدات مر  -تي يو  واحد-نحو ثالث ن ضــــــــــــربة جوية 

ا عن تقرير الف  ة ب ن شـــةري شـــ ا / فب اير ونشســـان/ أبريل  حيث 
ً
النشـــطة  ادمر الذي ععدو تغي ً ا ملحوأ

أبلغت ال لدات نفســــةا عن هجمات خفيفة وغ   منتظمةر خالل ف  ة التصــــعيد تي تموز/ يوليو  اســــتندفت 

ا تي بلدة حمورية مرت ن  ودمرته  تلى جانب عدد من ســـيارات اإلســـعام  وأدت ال ـــربات الجوية مر زً  ا ط يي

ضربة جوية أخرى  تي منطقة سكنية تي بلدة عرب ن  تلى مقتل ستة مدني ن  وتصابة ما   يقل عن خمسة 

ا  وجان من ب ن القتلى أ  وأطفالةا الثالثةر وقد ذ رت مصـــــادر أن ال ـــــربات الجوية  شـــــنتنا وأربع ن  ـــــ صـــــً

من تأ يد املشار ة  - شكل مستقل–الطائرات السورية والروسية  وعلى الرغم من عد  قدرة سيج ووتش 

  عشــ   تلى اســتخدا  الطائرات 
ً

ت ليال
َّ
ن
ُ
الروســية تي هذا ال ــربات الجوية  ت  أن حقيقة أن الغارات قد شــ

 الروسية اد ث  تطوًرار 

العنف من جانب القوات الحكومية  خالل الف  ة املشمولة وقد تعرضت بلدة دوما تلى هجمات غاية تي 

   ما شــــةدت بلدات جوبر  وزملكا  وجســــرين  
ً

ي أصــــال بالتقرير  ما أدى تلى تدهور الوضــــ  اإلنســــاني امل  دو

اشــــــــــــت اجات ب ن جماعات املعارضــــــــــــة املحلية  والقوات املوالية للحكومة  وقد أضــــــــــــرمت الن  ان تي الحقول 

 رين من الجنوب  نتيجة لقصف القوات الحكوميةر املتاخمة ل لدة جس

وا  تلى  -بالفعل–ما   يقل عن نصـــــــــف ســـــــــكان القطامل الجنوبي املحاصـــــــــر من الغوطة الشـــــــــرقية  قد فرَّ

مــدن أخرى محــاصـــــــــــــرة  ق ــل بــدء ف  ة التقرير الحــالي  وبحلول  نــايــة أيــار/ مــايو  ن حــت القوات املواليــة 

نوبي للغوطة الشـــــرقية بكامله  ما أدى تلى تهج   ا ث ل عشـــــر ألًفا من للحكومة با ســـــتيالء على القطامل الج



 
 16 

الســكان املت ق ن تي بلدات دير العصــاف    وزبدين  ونولة  وحرســتا القنطرةر و حًقا  تم نقل هذا ال لدات 

 تلى "قائمة رصد" سيج ووتش  م  استمرار القتال ب ن قوات "الثوار"  والقوات املوالية للحكومةر

ل الهجو  الجنوبي هذا  استندفت ال ربات الجوية مستشفى املر  تي مناس ات عدة  ما أخرجةا وخال

عن ال دمة مراًرا  ونظًرا ملا تقدمه هذا املستشفى من خدمات ملعظم املناطق الريفية تي الغوطة الشرقية  

فتقروا تلى املوارد الول تمكننم من جان  سـتندافةا املتكرر أثر  سـلبلع على العائالت املت قية تي املنطقة  ممن ا

الفرارر وتي تموز/ يوليو  تعرض مر ز الدفامل املدني املحلي ل ـــــــــــــربات جوية متعددة أخرجته من ال دمة  

ر  أو تدم    عدد من سيارات اإلسعام   ر(8) املت قيةوأدت تلى ت رو

ت القوات الب ية املوالية للحكومة
َّ
هجوًما    ً ا ثانًيا  ضـــــرب الغوطة  تي الف  ة الول عشـــــملةا التقرير  شـــــن

ننا من ا ستيالء على بلدة م ايار وبما أن م ايا جانت 
و
 –الشرقية من جانبنا الشرقي  ومك

ً
بلدة يطغى  -فعال

علانــا الطــا   العســـــــــــــكري  وتســـــــــــــت ـــــــــــــيف مقــاتل ن )ثوار(  لم تــذ ر التقــارير نزو  ســـــــــــــكــان مــدني ن  ت  أن 

ورة تي املناطق الريفية  أ ث  عرضــــــــة للهجو ر وبعد ســــــــقو  م ــــــــايا  ا ســــــــتيالء علانا جعل من القرى املجا

ر ســــكان حوش الفارة تلى  ِّ
اســــتولت القوات املوالية للحكومة على حوش الفارة  تي أواخر تموز/ يوليو  وُهجو

مناطق أخرى محاصرة تي الغوطة الشرقية  وعليه  ُحذفت  حًقا من قائمة املناطق املحاصرةر واسُتندفت 

ت املجـــاورة بقصـــــــــــــف الغـــارات الجويـــة  تي تمةيـــد محتمـــل ملزيـــد من تقـــد  القوات املواليـــة  ونتيجـــة ال لـــدا

رت بلدة حوش الظواهرة من املدني ن  خالل ف  ة التقرير   ما انخفد عدد ســكان بلدة  -تماًما-لذلك  ُهجِّ

ا  عند  ناية الشـــــــيفونية  شـــــــكل ملحو   أما بلدة حوش نصـــــــري  فقد جان القتال للســـــــيطرة علانا مســـــــتمرً 

 الف  ة املشمولة بالتقريرر

وتحولت التوترات ب ن جماعات املعارضــــة املســــلحة تلى العنف  تي بلدات مر زية من الغوطة الشــــرقية  

بما فانا مديرا  ومســـــــــــــرابا  وحزة  خالل ف  ة التقريرر وقد بلا ا قتتال الداخلي هذا  ب ن جشش اإلســـــــــــــال   

جشش الفســـــــطا   ذروته تي أواخر أيار/ مايو  عندما تم التوصـــــــل تلى وتحالف من جماعول فيلق الرحمن و 

اتفا  مصـــــــــالحة  لكن  وعلى الرغم من هذا ا تفا   اســـــــــتمرت التوترات تي ا حتدا  ب ن الفينة وادخرى  

خالل ذلك الرب  من العا ر وقد أدى ا قتتال الداخلي ب ن "الثوار" تلى تفاقم ادزمة اإلنســـــــــــــانية تي املناطق 

ل املدني ن ب ن املناطق املحاصـــــرة املجاورةر وقد ا ملحاصـــــرة  لتســـــب ه تي نزو  املزيد من املدني ن  وتعاقة تنقج

جانت حر ة اد  ا  من دوما وحرستا  تلى أجزاء أخرى من الغوطة الشرقية  صع ة  شكل خا   وقد 

م املواطنون تي الغوطة الشـــــــــــــرقية احتجاجات للتنديد با قتتال الداخل
َّ
ي  ودعوة الجماعات املســـــــــــــلحة نظ

                                                           

 21ع د الرحيم الحوراني  "غارة جوية ت رب مر ز الدفامل املدني وتعطله تي الغوطة الشرقية"  الصوت السوري    (8)

 ر/http://syrianvoice.org  2016تموز/ يوليو 
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تل عدد من املدني ن  وجر  عدد آخر  (9) الحكوميةعلى محاربة القوات  -مجدًدا–ل    ن اهتمامةم 
ُ
ر وقد ق

خالل ا قتتال هذا  ومننم الد تور نبيل دعاس  اختصاصمل ادمراض النسائية ادخ   تي الغوطة الشرقية 

دعاس برصــاصــة طائشــة تي منطقة دوما تي أوائل أيار/ مايو  جلةا  وبحســب التقارير  فقد أصــشب الد تور 

 تي املستشفىر  - حًقا–وتوتي 

رون هجَّ
ُ
 السكان امل

جان لالســـتيالء على مدن محاصـــرة تي جنوبي وشـــرقي الغوطة الشـــرقية  أثر  ســـلبلع على ادوضـــامل تي جمي  

–مية  تلى مناطق م ــــــــيفة تتعرض أنحاء املنطقة املحاصــــــــرة؛ فقد فرَّ النازحون من مناطق ال طو  ادما

ا ا  وأصــ ح  -أي ــً
ً
للحصــار طويل ادمد ذاته  وتفتقر تلى ال نية التحتية  واملوارد  لدعم ادســر النازحة حديث

تة  أو ينامون تي الشــوارملر وتضــافة تلى  -ا ن–ال    ن 
و
منصــً ا أ ث  على الناس الذين ععششــون تي مالوق موق

الجنوبي الول اســـــــــــــتولـــت علانـــا القوات املواليـــة للحكومـــة  أ ث  املنـــاطق ذلـــك  فقـــد جـــانـــت بلـــدات القطـــامل 

بأ نا "ســــلة غالل الغوطة"؛ تذ لطاملا جان  -أحياًنا–الزراعية خصــــوبة تي الغوطة الشــــرقية  وجان عشــــار تلانا 

تنتا  هذا املنطقة عنصــــــًرا أســــــاســــــًيا تي تســــــ  اتيجية صــــــمود الغوطة الشــــــرقية  وســــــاعد تي دعم ما يقارب 

ربعماة ألف  ـــــ ص  على مدى ثالث ســـــنوات من حصـــــار القوات الحكومية لةار وقد تادي خســـــارة هذا اد 

 املنطقة  و  سيما م  قرب بدء موسم الحصاد  تلى  نديد ادمن الغذائي تي املنطقة تي اديا  املق لةر 

ا  انخفد عدد الســــــــكان م   ثافة هجمات القوات املوالية للحكومة   والول أجب ت وتي بلدة دوما أي ــــــــً

املدني ن على الةرب تلى بلدات أخرى محاصــــــــرة  وقد جانت  فر بطنا  وحمورية  وحزة  ومســــــــرابا  وعرب ن  

وســـــــق ا  وبشت ســـــــوا  ومديرا  أ ث  ال لدات املســـــــت ـــــــيفة لألعداد الك   ة من الناس املهجرين  ب ن شـــــــةري 

 أيار/ مايو  وتموز/ يونيور 

  تطورات أخرى على الصعيد اإل سا 

  يزال التنريب  والرشــــوة  واإلنتا  املحلي  ادســــاليب الرئشســــة الول عســــتخدمةا املدنيون للحصــــول على 

عرضــــــة لألوضــــــامل املت دلةر وي دو أن تاجًرا  -جميعةا-الحاجات ادســــــاســــــية لل قاء  وت قى ادســــــاليب الثالثة 

لى حـــاجز تفتشش الوافـــدين  وحيـــًدا  يـــدفى املنفوش  قـــد تمكن من احتكـــار التجـــارة بموافقـــة حكوميـــة ع

على أنفا  حيل برزة والقابون  اللذين يحافظان على وقف تطال  نار هش  -تلى حد  عيد–و عتمد التنريب 

                                                           

أيار/مايو  22لدي اإلعالمية  عمر الحسن  "أهالي الغوطة يحتجون ضد ا قتتال الداخلي ب ن الثوار"  ش كة ب  (9)

2016   http://baladi-news.com/en/ر 
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م  الحكومــة  وأمــا اإلنتــا  الزرافي تي املنطقــة فقــد طــالــه من ال ـــــــــــــعف  ث ً ا   مــا هو موضـــــــــــــ  تي املقط  

 السابقر 

قلب  و  تزال أعلى  ث ً ا من ادســـــــــــــعار تي أجزاء دمشـــــــــــــق وتســـــــــــــتمر ادســـــــــــــعار تي الغوطة الشـــــــــــــرقية بالت

ال اضـــــــــــعة لســـــــــــيطرة الحكومة؛ تذ أن عوامل مثل اضـــــــــــطراب قيمة الل  ة الســـــــــــورية  والهجمات الول تعيق 

التنقل ب ن املدن  وا ستيالء على ادراضمل الزراعية تي الجزء الجنوبي من الغوطة الشرقية  أثرت جميعةا 

ل الف  ة الول عشــــــــــملةا التقرير   ما ُيذ ر ارتفامل أســــــــــعار الوقود  ث ً ا  ســــــــــبب عد  تي تكلفة ال  ــــــــــائ  خال

 توافرهار 

وقد أدى انقطامل التيار الكةربائي تلى صـــــعوبة تخزين املواد الغذائية  تي أشـــــةر فصـــــل الصـــــيف  وخالل 

انب رم ـــــــــــــان  حيث اجتاحت موجة من التســـــــــــــمم املناطق الريفية  من جراء توز   أغذية فاســـــــــــــدة من ج

جماعات اإلغاثة املحلية  وبحســــــــــب التقارير  ف ن أ ث  من ســــــــــ عماة  ــــــــــ ص تمت معالجتنم تي اثن ن من 

تي حالة ســـــــــــــشاة؛ تذ ععوزا العامل ن   -بأ مله-ر و  يزال قطامل الغوطة الشـــــــــــــرقية الطبل (10) الط يةاملرا ز 

د ط شب متمرس وحيد  ععشش واملرافق  واإلمدادات  وتشـــ   جةات ا تصـــال تي الغوطة الشـــرقية  تلى وجو 

تي املنطقة  شــــكل دائمر وبالنســــ ة تلى الوضــــ  التعليتل  ف ن  ث ً ا من ادطفال لم يلتحقوا باملدرســــة  ادمر 

 الذي جان سب ه تدم   املدارس  واستندام املعلم ن  وحاجة ادطفال تلى العملر 

حلية املحاصـــــــرة تي الغوطة الشـــــــرقية  خالل الف  ة املشـــــــمولة بالتقرير  تلقت العديد من املجتمعات امل

 قوافل املساعدات من وجا ت ادمم املتحدة:

  وتلقت  ـــــحنة 2013تلقت حرســـــتا أول  ـــــحنة مســـــاعدات منذ بدء الحصـــــار تي عا   أيار/ مايو: 18* 

 أخرى تي الثاني من تموز/ يوليور

 مرة واحدة بكمية لم يتم الوصـــــــــول تلى دوما خالل الف  ة الول شـــــــــملةا  حزيران/ يونيو: 10* 
و

التقرير  ت 

    ة من املســــاعدات اإلنســــانية  ت  أن الكمية  و ما هو الحال م   ث   من الخــــحنات ادخرى تلى املناطق 

املحاصـــرة  لم تكن جافية لتل ية حاجات الســـكان بأجمعةم   ما اســـُتعنشت مننا املســـتلزمات الط ية املةمة  

من اللواز  املدرســـية   - شـــكل أســـاس–ســـليم  ـــحنة أصـــغر  تتكون من جانب القوات الحكوميةر وقد تم ت

 من جانب الةالل ادحمر السوري  تي أواخر أيار/ مايور

و ي حزة  وحمورية  -تم تدخال املساعدات اإلنسانية تلى خمس بلدات محاصرة  حزيران/ يونيو: 19* 

  لــدت ن محــاصـــــــــــــرت ن:  -فقط–ن مننــا على الرغم من اع  ام ادمم املتحــدة بــاثنت  -وع ن ترمــا  وبشــت ســـــــــــــوا

                                                           
تموز/  26طار  خوا   "وسط مطال ات باملعاق ة  حا ت تسمم جديدة تي الغوطة الشرقية"  ش كة بلدي اإلعالمية    10
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حمورية وع ن ترمار وجان من املف  ض أن يوفر تجمالي الكمية املدخلة الدعم تلى خمس وعشــــــــرين ألف من 

املســــتفيدين  ت  أ نا جانت أقل  ث ً ا من أن تلبل حاجة عدد الســــكان الفعلي  ونتيجة لذلك  أبلا ســــكان تي 

املحلي للمســـاعدات اإلنســـانية  و  ســـيما لواز  الصـــرم الصـــيي  بلدة حزة عن مشـــكالت تي توز   املجلس 

 تلى أن  عد املساعدات الغذائية لم تكن صالحة لالستنالكر  -أيً ا– ما أشارت التقارير 

: تلقت بلدتا زملكا وعرب ن  ــــــــــحنة مســــــــــاعدات من وجا ت ادمم املتحدة  للمرة ادولى تموز/ يونيو 29* 

ا ق ل بداية الحصــارر وبحســب التقارير  جانت غاية املســاعدات دعم عشــرين خالل أرب  ســنوات  أي منذ م

ألًفا من املســــــتفيدين  أي نحو نصــــــف عدد ســــــكان هات ن ال لدت ن  وعلى الرغم من محاولة املجلس املحلي 

توز   املســـــــــــــــاعـــدات على أ ب  عـــدد ممكن من النـــاس    يزال  ث ً ا من الســـــــــــــكـــان يرى عمليـــة التوز   غ   

وبالط    استعنشت معظم املستلزمات الط ية من قافلة املساعدات  و  سيما اددوات الجراحية منصفةر 

ال ــــــــرورية جًدار وتي طريق عودة القافلة تلى دمشــــــــق  اســــــــتندم قنا  الشــــــــاحنة  ما أدى إلصــــــــابة ســــــــائق 

ة أن القنص جان من على م  و تدارة املر  ات   شـــاحنة الةالل ادحمر الســـوري  وقد أفادت مصـــادر ميدانيو

 الذي تسيطر عليه الحكومة تي جنوب حرستار 

وخالل الرب  املاضـــمل من العا   لم تتلقو أي من بلدات الغوطة الشـــرقية ادخرى  مســـاعدات دولية  ولم 

تكن  ميــــة ادغــــذيــــة تي القوافــــل الول أرســـــــــــــلــــت تلى املــــدن املــــذجورة أعالا  تكفي لتل يــــة حــــاجــــات ال لــــدات 

 –املســـــــتندفة 
ً

شـــــــةر واحد  ولم يكن لةا أي تأث   على ادوضـــــــامل اإلنســـــــانية تي الغوطة الشـــــــرقية  ملدة -أصـــــــال

 بأ ملةا   ما استمر استعناء املستلزمات الط ية من القوافلر 

تذا ما اســـتمر الوضـــ  تي الغوطة الشـــرقية تي التدهور  فقد يتطور وضـــ  العديد من ال لدات املحاصـــرة 

بدء املشروملر وسيواصل مشرومل سيج ووتش رصد التطورات عن  ليصل تلى املستوى ادول  دول مرة منذ

  ثبر 
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 الضاحية الجنوبية لدمشق -2

 : البلدات املحاصرة في الضاحية الجنوبية لدمشق2الجدول رقم 

 املنطقة

 الحي

حاِصَرة مستوى الحصار
ُ
عدد السكان الحالي  الجهة امل

ر قدَّ
ُ
 امل

 500ر3 القوات الحكومية 3 القد 

 000ر11 القوات الحكومية 3 ببيال

 000ر15 القوات الحكومية 3 بشت سحم

ـــــة    2 الحجر ادسود الـــقـــوات الـــحـــكـــومـــيــ

 جماعات مسلحة

 000ر11

ـــــة    1 ال  موك الـــقـــوات الـــحـــكـــومـــيــ

 جماعات مسلحة

 000ر8

 500ر16 القوات الحكومية 3 ييلدا

 500ر65 املجمومل  

ى أمـا ن محـاصـــــــــــــرة غ   مع  م ينـا من مكتـب ادمم النص املكتوب بـاللون الب تقـالي  عشـــــــــــــ   تل مالحظتة:

 ر2016تموز/ يوليو  31املتحدة لتنسيق الشاون اإلنسانية  حوو 

 ملحة موجزة

رر  قدَّ
ُ
ذ ر خالل الرب  املاضمل من العا   سوى زيادة طفيفة تي عدد السكان امل

ُ
 ما من تغي  ات ت

 التفاصيل

طوال الف  ة املشــــمولة بالتقرير  دون تغي  ات  بقيت ادوضــــامل تي ال ــــاحية الجنوبية لدمشــــق مســــتقرة

ذ ر منذ تقرير الرب  الثاني من العا   الصـــــــــــــادر تي أيار/مايو؛ حيث بقيت املنطقة محاصـــــــــــــرة من جانب 
ُ
ت

قوات الجشش الســـــوري  وامليلششـــــيات الطائفية املوالية للحكومة  و  تزال ادحياء املحاصـــــرة نفســـــةا تحت 

ســــــلحة  بمن فانا تنظيم الدولة اإلســــــالمية )داعش(  والجماعة الول جانت ســــــيطرة خليط من الجماعات امل

 تعرم باسم جبنة النصرة )وتعرم ا ن باسم جبنة فتح الشا (ر 
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و ما هو موضــــــ  تي التقرير الفصــــــلي الســــــابق  ف ن ال ــــــاحية الجنوبية لدمشــــــق تتمت  ب مكانية دخول 

فتشش الول تســـــيطر علانا الحكومة  غ   أن  مية  عد الســـــل  ادســـــاســـــية تلى املنطقة  عن طريق نقا  الت

الســـــل   ونوعةا  املدخلة ينذا الطريقة محدودة  ويفرض علانا رســـــو  تضـــــافية  ما يادي تلى ارتفامل      تي 

أســــــــعارها  لكن ي قى هذا الوضــــــــ  أف ــــــــل من الوضــــــــ  تي  ث  ا غ  ها من املناطق املحاصــــــــرة  حيث تشــــــــتد 

ر تي التأر    شــــــــكل        ما بقي وصــــــــول املســــــــاعدات اإلنســــــــانية تلى القيود أ ث ر وقد اســــــــتمرت ادســــــــعا

ن منظمــة 
ج
ا  ادمر الــذي أدى تلى زيــادة ضـــــــــــــعف املنطقــةر وعلى الرغم من تمك ال ــــــــــــــاحيــة الجنوبيــة متــذبــذبــً

ادونروا  الوجالة ادممية املســـــاولة عن الفلســـــطيني ن  واملســـــاولة عن تيصـــــال  ـــــحنات املســـــاعدة تلى هذا 

دخال عدة  ـــــــحنات مســـــــاعدات تي أيار/ مايو  ت  أن تدخال املســـــــاعدات تعطل  ســـــــبب العنف املنطقة  ت

 ر (11)أيار/ مايو  ولم عستأنف خالل الف  ة املشمولة بالتقرير 25الدائر تي املنطقة  منذ 

ونتيجـــة للعـــديـــد من عمليـــات وقف تطال  النـــار املحليـــة  اســـــــــــــتطـــامل عـــدد من النـــاس املحـــاصـــــــــــــرين تي 

بيــة الحصـــــــــــــول على تذن ع ور نقــا  التفتشش الحكوميــة  من وتلى املنطقــة  ت  أن هــذا ال ــــــــــــــاحيــة الجنو 

الحر ة بقيت محدودة حوو للمواطن ن تي ادحياء الول عشــــملةا وقف تطال  النارر وعلى ســــبيل املثال  تي ني 

يود ( ا ســـــــــــــتفادة من تخفيف الق500ر3من أصـــــــــــــل  500تي املاة من املواطن ن ) 15القد   اســـــــــــــتطامل نحو 

 املفروضة على الحر ة  وتنقلوا من وتلى اليي عب  نقا  التفتشش التا عة للحكومةر 

ولم تخ ـــــــــــــ  أحيـــاء ال ـــــــــــــــاحيـــة الجنوبيـــة تلى هجو  من جـــانـــب القوات املواليـــة للحكومـــة  خالل الرب  

ة املــاضـــــــــــــمل من العــا   و ي عالمــة على أن عمليــات وقف تطال  النــار الحكوميــة  تي أرب  من ادحيــاء الســـــــــــــتــ

ال اضـــــــعة للحصـــــــار  ما زالت قائمةر و ما جان الحال تي الرب  املاضـــــــمل من العا   وقعت اشـــــــت اجات عنيفة 

 متقطعة ب ن تنظيم داعش وجبنة النصرة )املعروفة اليو  بجبنة فتح الشا (  وتر زت على مخيم ال  موكر 

ال  موك والحجر  لم يحــــدث اتفــــاقيــــات وقف إلطال  النــــار م  الحكومــــة الســـــــــــــوريــــة تي منطقول مخيم

ادســـــــود  ال اضـــــــعت ن لســـــــيطرة الجماعات املتطرفة  ونتيجة لذلك  واجه مواطنو هات ن املنطقت ن عزلة  

وحالة تنســــــــــــانية أ ث  فقًرا من مناطق ال ــــــــــــاحية الجنوبية ادخرىر تي منطقة الحجر ادســــــــــــود ال اضــــــــــــعة 

املحاصـــــــرة  ويقتصـــــــر على النســـــــاء  ولم  لســـــــيطرة داعش  يندر التنقل بيننا وب ن غ  ها من املناطق القري ة

تدخلةا مســـــــــــــاعدات دولية تســـــــــــــتندم الســـــــــــــكان  ولم تندر  أبًدا تي قائمة ادما ن املحاصـــــــــــــرة ملكتب ادمم 

املتحدة لتنســـــيق الشـــــاون اإلنســـــانيةر أما تي منطقة مخيم ال  موك  فال يزال دخولةا متعســـــًرا على منظمة 

عت مســـــــــــــاعدات على منطقـة
ييلـدا املجـاورة تســـــــــــــتنـدم مواط ل مخيم ال  موك النـازح ن   ادونروا  الول وزو

وأولاك القا ع ن داخل امل يم  والقادرين على خوض مغامرة الوصـــــــــــــول تلى ييلدا؛ فعلى الرغم من قصـــــــــــــر 

املســـــــــــــافـة  فـ ن الرحلـة من امل يم  والعودة تليـه  مغـامرة خطرة  ســـــــــــــبـب أعمـال العنف  ونقـا  التفتبش 
                                                           

حزيران/ يونيو -دونروا(  "سورية: ملحة تنسانية موجزة  نشسان/ أبريلوجالة ادمم املتحدة لغوث وتشغيل الالجا ن )ا  (11)

2016  "http://www.unrwa.org/ر 
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تالي    عســتطي   أو   يرغب   ث  ون تي خوضــةار وقد ذ رت تقارير قيا  تنظيم التا عة للميلششــيات  وبال

ا  داعش بم ـــــــــــــايقة املدني ن واضـــــــــــــطةادهم طوال الف  ة املشـــــــــــــمولة بالتقرير  وتنزال عقوبات عامة ملا ععدو

انتناجات   ما تي املناطق ادخرى ال اضــــــــعة لســــــــيطرة تنظيم داعشر ولم توزمل منظمة ادونروا مســــــــاعدات 

 ر(12)2015داخل مخيم ال  موك  منذ آذار/ ماس 

وقد قامت سيج ووتش بتعديل تقديرات عدد السكان تي ال احية الجنوبية تي ف  ة التقرير هذا  حيث 

ثـة بحســـــــــــــاب ا رتفـامل الطفيف تي عـدد الســـــــــــــكـان  والـذي حـدث تي ف  ة التقرير  تســـــــــــــاعـد التقـديرات املحـدَّ

الحر ة  وعودة  عد ادســـــــر النازحة تلى املنطقةر وتي الوقت  الســـــــابق  م  تخفيف القيود املفروضـــــــة على

نفسه  تذ ر تقارير أنه نظًرا تلى حر ة املدني ن اد ث  تواتًرا  أص ح تقديًرا ثابًتا لعدد السكان أ ث  صعوبة 

 مما جان عليه تي ف  ة الحر ة املقيدةر 

 الغوطة الغربية -3

 حاصرة: مناطق الغوطة الغربية امل3الجدول رقم 

 املنطقة

 الحي

حاِصَرة مستوى الحصار
ُ
عتتتدد الستتتتتتتتتتتكتتتان الحتتتالي  الجهة امل

ر قدَّ
ُ
 امل

 300ر8 القوات الحكومية 1 داريا

 000ر45 القوات الحكومية 1 مع مية الشا 

 300ر53 املجمومل  

 ملحة موجزة

وضــــــــامل ما من تغ  ات تذ ر تي تســــــــمية الحصــــــــار  أو مســــــــتواا  أو تقديرات عدد الســــــــكان  ســــــــوى أن اد 

 تدهورت  ث ً ا تي داريار

                                                           

أيلول/سبتمب  -وجالة ادمم املتحدة لغوث وتشغيل الالجا ن )ادونروا(  "سورية: ملحة تنسانية موجزة  تموز/يوليو  (12)

2015  "http://www.unrwa.org/رر 
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 التفاصيل

بقيت بلدتا داريا ومع ـــــــــمية الشـــــــــا   تي الغوطة الغربية لريف الشـــــــــا   محاصـــــــــرت ن من جانب القوات 

املوالية للحكومة  خالل الف  ة املشمولة بالتقرير  وبشنما بقيت ادوضامل ذا نا تي املع مية  تدهورت  ث ً ا 

 افة الكارثةر تي داريا  الول تقف ا ن على ح

: تي الرب  املاضـــــــمل من العا   أصـــــــ ح الوضـــــــ  حرًجا تي مدينة داريا املحاصـــــــرة منذ وقت طويل؛ فقد داريا

واجةت املدينة هجمات م نايدة من جانب القوات الحكومية منذ أيار/ مايو  عندما ا نارت اتفاقية وقف 

ا–ادعمــال القتــاليــة  ينــا دول مرة تي شـــــــــــــ ــا / فب ايرر وتوجــد تي داريــا تي جــامــل ال الد  والول تم العمــل  -تمــامــً

من مقاتل ن محلي ن: أجناد الشا   وشةداء اإلسال    -بالكامل-جماعتان من املعارضة املسلحة  وتتكونان 

وما من وجود لجماعول داعش أو جبنة النصــــــــــــرة )املعروفة اليو  بجبنة فتح الشــــــــــــا ( تي املنطقةر ومالحظة: 

مولة بالتقرير  استسلم سكان داريا املحاصرة للقوات الحكومية السورية  تي مواجةة منذ  ناية الف  ة املش

ا  نيار التا   وتم تخالء ما ت قى من املواطن ن تي أواخر آب/ أغســــــــــطس  حوو أصــــــــــ حت داريا خالية تماًما 

 اليو مر

  ومفـاوضــــــــــــــات ونتيجـة للمســــــــــــــافي الـدبلومـاســـــــــــــيـة املكثفـة  الول رافقـت اتفـاقيـة وقف ادعمـال القتـاليـة

  تلقت داريا  خالل الف  ة املشـمولة بالتقرير  أول  ـحنة مسـاعدات 2016جنيف  تي وقت سـابق من عا  

ا بامل اطر  وقد يكون 2012تنسـانية منذ بداية الحصـار  عا  
ً
ر ولسـوء الح   فقد جان هذا الجةد محفوف

  أرسـلت وجا ت 2016أيار/ مايو  12 أثار هجوًما عسـكرًيا عرَّض ما ت قى من السـكان تلى خطر شـديد؛ ففي

ادمم املتحدة قافلة مســـــــــــاعدات تلى داريا  تي أول محاولة  عد حصـــــــــــولةا على تصـــــــــــريح من الحكومة  ت  أن 

القافلة الول جانت تحتوي على مســــــــاعدات ط ية  ومســــــــتلزمات مدرســــــــية  ولشس أغذية  أوقفت من جانب 

ث حاولت قوات الجشش الســـــــــــــوري تزالة املســـــــــــــتلزمـات تحدى نقا  التفتشش الحكومية خار  املدينة  حي

  
ً

الط ية  لكن موأفي اإلغاثة املرافق ن رف وا متا عة طريقةم دون املساعدات الط ية املوافق علانا أصال

وبعد ما يقارب الســـــت ســـــاعات من املفاوضـــــات م  مســـــاولي نقطة التفتشش  عادوا تلى دمشـــــق دون دخول 

ت القوات الســـــــــــورية هجوًما بقذائف الةاون على داريا  عســـــــــــتندم داريار وم اشـــــــــــرة  عد تلك الحادث
َّ
ة  شـــــــــــن

املنطقــة الول تجم  فانــا املــدنيون تي انتظــار قــافلــة املســــــــــــــاعــدات  مــا أدى تلى مقتــل اثن ن  وجر  خمســــــــــــــة 

نت قافلة مســــاعدات من ادمم املتحدة (13) أ ــــ ا 
َّ
 -أخ ً ا–ر وبعد مفاوضــــات دامت أســــابي  أو أ ث   تمك

داريا دول مرة تي أوائل حزيران/ يونيو  ولكن على  ــــــــــحنت ن: الخــــــــــحنة ادولى من املســــــــــاعدات من وصــــــــــول 

وصـــــــــــــلــت تي ادول من حزيران/ يونيو  واحتوت على مســـــــــــــــاعــدات ط يــة  وحليــب لألطفــال  ولكن من دون 

                                                           

  2016أيار/ مايو  12فشس وك للتواصل ا جتمافي  نشرا املعةد السوري  منشور على موق    (13)

https://www.facebook.com/syriainstitute/posts/1183684138342695 
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حزيران   /أغذية  ما أدى  ستياء املواطن ن املحلي ن؛ وأما الخحنة الثانية فقد وصلت تي التاس  من يونيو

واحتوت على املواد الغذائية الالزمة  لكن الكمية لم تكن جافية لدعم أقل من ثلث الســـكان  ولشـــةر واحد 

 فقطر 

ا أي مســــاعدات تنســــانية  وبالتالي  فثمة نقص شــــديد تي  ومنذ التاســــ  من حزيران/ يونيو  لم تتلقَّ داريَّ

انخف ــــــــــت  مية املنتجات الزراعية املنتجة الســــــــــل  ادســــــــــاســــــــــية  وتن توافرت ف ن أســــــــــعارها باهظة   ما 

محلًيا  من جراء حر  القوات الحكومية لألراضـــــــــــــمل الزراعية  وغالً ا ما يق   الناس ح ش ـــــــــــــمل املالوق تحت 

 ادرض  سبب الهجمات املستمرة  م  قطامل طبل مدمر  ورعاية ط ية توافرها نادرر 

ا   ســبب موقعةا اإلســ  اتيملي املجاور لقاعدة وقد أعطت الحكومة الســورية وحلفاؤها قيمة     ة لداري

املزة الجوية العســـــــــــــكرية  وقرينا من عدد من املمتلكات اإليرانيةر وقد أأةرت الحكومة الســـــــــــــورية مقاومة 

    ة تجــاا الســـــــــــــمــا  بــدخول املســــــــــــــاعــدات الغــذائيــة تلى داريــا  حوو  عــد تلقي معظم املنــاطق املحــاصـــــــــــــرة 

منذ بدء وقف العمليات القتاليةر وبعد فشــــــل مســــــافي توصــــــيل  -دقلعلى ا–مســــــاعدات دولية ملرة واحدة 

املســـــــاعدات تي الثاني عشـــــــر من أيار/ مايو  وردت أخ ار عن تحليق طائرات مراق ة من دون طيار  وتعادة 

تموضـــــــــــــ  للقوات الحكومية حول داريا  ما ينذر بهجو   حقر وتي الرا   عشـــــــــــــر من أيار/ مايو  اســـــــــــــتأنف 

فه اليومي على داريا  ما عشــــــــــ   تلى عد  اح  ا  عملية وقف العمليات القتالية منذ الجشش الســــــــــوري قصــــــــــ

ذلـــــك الح نر وتي الثـــــامن من حزيران/ يونيو  تي الف  ة الواقعـــــة ب ن توصـــــــــــــيـــــل  ـــــــــــــحنول حزيران/ يونيو  

اســــــــــتأنفت الحكومة الســــــــــورية ضــــــــــرب داريا بالب اميل املتفجرة  دول مرة منذ شــــــــــ ا / فب اير  وقد توقف 

رب الب اميل للسـما  بتسـليم  ـحنة التاسـ  من حزيران/ يونيو  ت  أنه اسـُتانف مجدًدا تي اليو  التالير ضـ

وتي اديا  ال مســــة الول تلت تســــليم  ــــحنة التاســــ  من حزيران/ يونيو  ســــقط نحو مات ن وســــ عة براميل 

ز   املســــــــــــــــاعــــداتر وتي ف  ة متفجرة على داريــــا  مــــا أجب  النــــاس على ال نول تلى املالوق  وأوقف عمليــــة تو 

امتدت اثن ن وعشـــــــــرين يوًما  من الثامن وحوو الســـــــــادس والعشـــــــــرين من حزيران/ يونيو  أح ـــــــــمو املجلس 

 متفجًرا ضـــــــــربت به املدينة  وقد أفاد ناشـــــــــطون أن الب اميل جانت 
ً

املحلي تي داريا ســـــــــتماة وخمســـــــــ ن برميال

رمى تي أوقات عشوائية  وعلى مواق  يصعب التن ا ينا
ُ
؛ وهو تحول عن ادنما  السابقة  ما يجعل تحرك ت

 -على ادقل–املدني ن تي املنطقة املحاصـــــرة أشـــــد خطورةر ومنذ  ناية الف  ة املشـــــمولة بالتقرير  جان هناك 

 ثالث هجمات بصواريخ تحتوي على مادة تش ه النابالم الحار ر 

يران/ يونيو من دون توقف؛ حيث وقد اســـــــتمر هجو  القوات الحكومية على داريا منذ العاشـــــــر من حز 

تعرضـــــت املنطقة للقصـــــف املدف ي  والصـــــواريخ  والغارات الجوية  والب اميل املتفجرة   شـــــكل يومير وقد 

اســـتولت القوات الحكومية على الحقول الزراعية املحيطة بداريا وأحرقتنا   ما تقدمت القوات من الجةة 

ْن ت ن  الســــكان املدني ن على ا نتقال تلى وســــط املدينةر وقد جان الغربية والجنوبية الغربية  ما أجب  م   قى مِّ
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هذا القســـــــــم من ادراضـــــــــمل الزراعية مورًدا مةًما للثمانية آ م وثالثماة  ـــــــــ ص املت ق ن تي داريا؛ تذ جانت 

ل نحو أرب  سنوات من الحصار املستمرر  ِّ
 تساعدهم على تحمو

جةت داريا احتمال تعرضــةا  جتيا  جامل من جانب القوات تي حلول  ناية الف  ة املشــمولة بالتقرير  وا

الحكومية  وقد عبَّ  ما ت قى فانا من مدني ن عن خوفةم من مجازر طائفية تذا ما حصــــل ذلكر وعلى الرغم 

ا تي 
ً
ا ملحوأ من عد  توجه مشــــــــرومل ســــــــيج ووتش ملعالجة هذا املوضــــــــومل تحديًدا  ي دو أن هناك انخفاضــــــــً

 يةم  حيث يصارمل السكان للتأقلم م  وضعةم الحالير الصحة النفسية والعقل

أما املع ــــمية فقد بقيت محاصــــرة من جانب القوات الحكومية  وامليلششــــيات املوالية للحكومة  طوال 

الف  ة املشــــمولة بالتقرير  وبخالم داريا املجاورة  فقد انخرطت لجنة مفاوضــــات محلية من املع ــــمية تي 

ن مســــــــتمرة  م  الحكومة الســــــــورية دشــــــــةر عدةر ونتيجة لذلك  شــــــــةدت مفاوضــــــــات م اشــــــــرة  جدلية ولك

املع ــــــــمية  خالل الف  ة املشــــــــمولة بالتقرير  تحســــــــشنات تنســــــــانية تدريجية؛ تذ أزيل الســــــــاتر ال  ابي الذي 

يقط  طريق اإلمدادات الوحيد تلى املع مية  وحصل الطالب واملوأف ن الحكومي ن على تذن يقتصر على 

نم ُمنعوا من تدخال أي تمدادات تلى املدينة أثناء عود نمر أما بالنســـــــــــــ ة الدخول وال رو    من املدينة  لكنو

ا  لكن تي  عد ادحيــــان  جــــان دخول املــــدينــــة   تلى غ  هم من املــــدني ن  فقــــد جــــانــــت حر تنم مقيــــدة تمــــامــــً

 وال رو  مننا  ممكًنا عن طريق الرشاوى على نقا  التفتششر 

وترات م  الحكومة الســــــــــــورية تمكانية تدخال  عد التجار  ميات محدودة وقد أتا  انخفاض حدة الت

من ال  ـــــــــــــروات وال بن  وبيعةـا للمواطن نر وقـد حـاول املجلس املحلي تخفيف العـبء عن املواطن ن  من 

ا  حيــث لم يتمكن  ث   من املواطن ن دف  ادســـــــــــــعــار  خالل شـــــــــــــراء  ميــات     ة من ال بن  وتوز عةــا مجــانــً

لســل  املتاحة  وم  ذلك ف ن  ث ً ا من الســل  غ   متوافرة   ما أن أســعار الســل  املتوافرة   تزال املرتفعة ل

باهظة  مقارنة م  ادما ن غ   ال اضـــــــــــــعة للحصـــــــــــــارر  ما تعاني املع ـــــــــــــمية من انعدا  الكةرباء  وتواجه 

ت تسةال عديدة  خالل تحديات تي الحصول على مياا الشرب النظيفة  حيث تس بت املياا امللوثة تي حا  

 الف  ة املشمولة بالتقريرر 

مح لعدد من قوافل املســـاعدات اإلنســـانية التا عة لألمم املتحدة بدخول املع ـــمية  ب ن شـــةري  وقد ســـُ

أيـــار/ مـــايو  وحزيران/ يونيو: ففي ادول من حزيران/ يونيو  وتي الثـــالـــث منـــه  تم تدخـــال  ـــــــــــــحنـــة تحتوي 

ة محدودة  على دفعت نر وقد جانت الكمية جافية لجمي  السكان  ملدة تقارب مواًدا غذائية  وتمدادات ط ي

الشـــةر   ما دخل املع ـــمية  ـــحنة مســـاعدات أخرى تي الرا   والعشـــرين من تموز/ يوليو  وجانت تحتوي 

 ملدة شةر واحدر  -تقريً ا–على تمدادات تكفي نصف عدد السكان 
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لم يتوقف تماًما؛ ففي التاســـــــــ  عشـــــــــر  والعشـــــــــرين  من وأما العنف فقد وصـــــــــل تلى أدنى حدودا  لكنه 

حزيران/ يونيو  اســـــــــــــتنـــدفـــت قنـــابـــل القوات املواليـــة للحكومـــة الجزئ ن  الجنوبي والشـــــــــــــرقي  من املـــدينـــة  

 بال نامن م  محاولة جماعات املعارضة تي داريا  فتح الطريق الواصل ب ن املدينت نر 

 مناطق أخرى في ريف دمشق -4

 2016تموز/ يوليو  31مناطق "قائمة رصد" سيج ووتش، في ريف دمشق،  :2الخريطة رقم 

 

 : مناطق أخرى محاصرة من ريف دمشق4الجدول رقم 

 املنطقة

 الحي

حاِصَرة مستوى الحصار
ُ
عدد السكان الحالي  الجهة امل

ر قدَّ
ُ
 امل

 000ر40 القوات الحكومية 1 م ايا/ بق ن

 000ر1 القوات الحكومية 1 الزبداني

 000ر41 ملجموملا  
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 ملحة موجزة

ما من تغ  ات تذ ر تي عدد الســــــــــكان  أو تســــــــــمية الحصــــــــــار  أو مســــــــــتواا  تي هذا املناطق خالل الف  ة 

املشــــــــــمولة بالتقرير  وم  ذلك حدث تدهور تي ادوضــــــــــامل تي م ــــــــــايا والزبداني   ما أضــــــــــيفت منطقة وادي 

 بردى تلى "قائمة رصد" ووتش سيجر

 التفاصيل

املشمولة بالتقرير  بقيت م ايا  والزبداني  تحت حصار حر  من جانب قوات حزب هللا  خالل الف  ة 

والقوات الســــــــــورية  م  تدهور ملحو  تي ادوضــــــــــامل اإلنســــــــــانية؛ تذ لم تتلقو أي من املنطقت ن مســــــــــاعدات 

 عن تعرضــــةا لهجمات عنيفة م نايدةر وقد جان نقص املســــاعدات  والعنف امل ن 
ً

ايد  دولية تنســــانية  ف ــــال

نتيجة   نيار "اتفا  ال لدات ادربعة"  تي الرب  املاضـــــــــــــمل من العا   والذي ســـــــــــــمح ب يصـــــــــــــال املســـــــــــــاعدات 

اإلنســـــــــــــانية  واإلخالءات الط ية  مقابل تداب   مت ادلة تي بلدتي الفوعة و فرايا  تي تدلب  ال اضـــــــــــــعت ن 

ت جزًءا من م ــــــايا دغراض لســــــيطرة الحكومةر أما منطقة بق ن  و ي ضــــــاحية نائية من م ــــــايا  فقد عُ  دو

 تعداد التقريرر

وقد شـــةدت ادوضـــامل اإلنســـانية تراجًعا  تي الف  ة املشـــمولة بالتقرير   ســـبب أوضـــامل الحصـــار املكثف  

تي الرب  املـاضـــــــــــــمل من –م  تزايـد ادمراض املرت طـة  ســـــــــــــوء التغـذيـة مجـدًدا   عـد أن عملـت قوافـل اإلغـاثـة 

ا تي  على تخفيف حدة الجوملر وقد -العا  تدمر القطامل الطبل تي م ـايا والزبداني؛ تذ تعاني املنطقت ن نقصـً

اإلمدادات  واملعدات  واملوأف ن املدرب ن  تضـــــــــــــافة تلى عد  تمكانية التفاوض فيما يخص اإلخالء الطبل  

الط يةر تلى موت عدد من املدني ن  ممن جانوا تي حاجة ماسة للرعاية  -تي الف  ة املشمولة بالتقرير -ما أدى 

وعلى ســـــــبيل املثال  تي أيار/ مايو  توفيت فتاة تي الثانية عشـــــــرة من العمر  وتدفى عال مراد   ســـــــبب ســـــــوء 

ا تي املياا النظيفة   حاد تي التغذية   ما وردت أن اء عن عدد من حا ت ا نتحارر و عاني املواطنون نقصـــــــــــــً

يب  والرشــــــــوة  وتمكانية الوصــــــــول تلى ادراضــــــــمل وتي الكةرباء  وتي الســــــــل  ادســــــــاســــــــية   ما أن تمكانية التنر 

 الزراعية  مقيدة أ ث   ث ً ا مما هو عليه الحال تي غ  ها من املناطق املحاصرةر

وخالل هــــذا الرب  من العــــا   وردت أن ــــاء عن اعتــــداءات عنيفــــة  بمــــا فانــــا محــــاو ت قوات حزب هللا 

ن املتعـــددة للســـــــــــــيطرة على الينـــابي  الط يعيـــة  الول تغـــذي املـــ ِّ
و
دن املحـــاصـــــــــــــرة بـــامليـــاار وعلى الرغم من تمك

الجماعات املســــــلحة املحلية من صــــــد هذا ا عتداءات  ت  أن الوصــــــول تلى املياا الصــــــالحة للشــــــرب  ي قى 

مســـألة خطرة بالنســـ ة تلى املنطقةر  ما حدث تهج   قســـري متكرر  لعدد من العائالت حول م ـــايا  ممن 

لتـا عـة لحزب هللا  و عتقـد  ث  ون أن عمليـات اإلخالء هذا جزء من يقطنون بالقرب من نقـا  التفتشش ا

 تس  اتيجية هندسية ديموغرافية  ندم تلى تغي   ال   ي ة العرقية لسكان املنطقةر 
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أما مناطق التل  والحمة  وقدسيا  والول تق  تي ريف دمشق تي املناطق الج لية تلى الشمال والغرب من 

دد ســـــكا نا بما يزيد على املليون نســـــمة   ث   مننم من النازح ن الذين اقتلعوا مدينة دمشـــــق  والول يقدر ع

– 
ً

من مناطق أخرى محاصرة تي منطقة دمشق  فقد حوصرت من جانب القوات املوالية للحكومة تي  -ق ال

  و  تزال تواجه أوضـــــــــاعا شـــــــــ انة بالحصـــــــــار  على الرغم من أن جميعةا يتمت  ب مكانية 2015تموز/ يوليو 

خول منتظم للمواد الغذائية ادســـــــــاســـــــــية  على ما ي دور وتي قدســـــــــيا  على ســـــــــبيل املثال  عســـــــــمح للطالب د

واملوأف ن الحكومي ن بدخول املنطقة  وال رو  مننا   ما عســـــــــمح لةم ب دخال  عد املســـــــــتلزمات تي أثناء 

ة ب ن ال لدة والقوات عود نم؛ وهو أمر مغاير ملا يحدث تي أما ن الحصـــــــــــــار ادخرىر وعلى الرغم من الةدن

أســــــــ وعًيا  من  -على ادقل–الحكومية  ف ن ادمر   يخلو من انتناجات متقطعة  وتتوافر املياا يوًما واحًدا 

 جانب الحكومة   ما تتوافر الكةرباء نحو ساعت ن تقريً ا تي اليو ر 

تصـــــــــــــنيفةا تي حال  وتخ ـــــــــــــ  املناطق الثالث هذا  على "قائمة الرصـــــــــــــد"  تلى مراق ة مســـــــــــــتمرة  لت ديل

 استلزمت التغ  ات ذلكر

  وادي بردى

أضــــيفت منطقة وادي بردى تلى "قائمة الرصــــد"  خالل الف  ة املشــــمولة بالتقرير   عد أن أغلقت نقا  

ا-الع ور  من جـــانـــب حزب هللا  والقوات الحكوميـــة الســـــــــــــوريـــة  تي الرا   والعشـــــــــــــرين من تموز/يوليو  -جليـــً

ردى على عـــدد من ال لـــدات الواقعـــة على طول  نر بردى  تي نواني ع ن ر وتشـــــــــــــتمـــل منطقـــة وادي ب2016

الفيجة  والزبداني  وقدسيا  تي محافظة ريف دمشق  تلى الشمال الغربي من مدينة دمشقر سابًقا  جانت 

هذا املنطقة  والول تســـــــــــــيطر على تمدادت املياا ا تية من ن   ع ن الفيجة تلى دمشـــــــــــــق  تل ن  هدنة طويلة 

م  الحكومة الســـــــــــــورية  ت  أن اشـــــــــــــتداد القتال ب ن القوات املوالية للحكومة  وقوات املعارضـــــــــــــة تي ادمد 

ا  ادمر الـــذي ي ـــدو أنـــه جزء من مســـــــــــــــافي حزب هللا لالســـــــــــــتيالء على  املنطقـــة  أدى تلى قط  الطريق حـــاليـــً

ردت أن ــاء عن من محــاصـــــــــــــرة وادي بردى  و  -فقط–املنــاطق اإلســـــــــــــ  اتيجيــة تي ج ــال القلمونر وق ــل أيــا  

اســـــــــــــتيالء قوات حزب هللا على بلدة هريرة تي شـــــــــــــمالي املنطقة  وقيامةا بحر  ادراضـــــــــــــمل الزراعية املجاورة  

وتهج   املواطن ن قســـرًيار وعلى الرغم من عشـــرات آ م الســـكان الذين ععششـــون تي منطقة وادي بردى  ما 

توســـــي  شـــــ كة اتصـــــا  نا تي املنطقة  من تواصـــــل لســـــيج ووتش م  الداخل  ت  أن ســـــيج ووتش تعمل على 

 ومتا عة الوض  عن قربر 

 خان الشيح 

خان الشـــــيح هو "مخيم" لالجا ن الفلســـــطيني ن  يق  تي الجنوب الغربي من محافظة ريف دمشـــــقر وقد 

خ ـــــــــــــعـت ال لـدة لحصــــــــــــــار جزئي من جـانـب القوات الحكوميـة  ملـدة تزيـد عن العـام ن  حيـث جـان الطريق 
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صــــل تلى بلدة الزا ية املجاورة  شــــريان الحياة الوحيد   م من الســــكان املت ق نر وقد الزرافي ال طر الوا

تدهورت ادوضــامل تي خان الشــيح تي الف  ة املشــمولة بالتقرير  نتيجة لتكثيف ال ــربات الجوية  الروســية 

ثفـــة تلى والســـــــــــــوريـــة  وقصـــــــــــــف القوات املواليـــة للحكومـــةر ومنـــذ أيـــار/ مـــايو  أدت الهجمـــات املتقطعـــة املك

اســـــــــــــتحالة ع ور طريق بلدة الزا ية  ما أفكـــــــــــــمو تلى حصـــــــــــــار جامل على املنطقة  على الرغم من عد  قط  

ا–الطريق  من جــــانــــب القوات الب يــــةر و مــــا جــــان الحــــال تي الف  ات الســــــــــــــــابقــــة  لم يتلق امل يم أي  -فعليــــً

يج ووتش  تي انتظار مزيد مســــاعدات من منظمة ادونروار وحالًيا  ت قى خان الشــــيح على "قائمة رصــــد" ســــ

 من املعلومات حول أوضامل الوصول تلانا  وستواصل سيج ووتش رصد الوض  عن  ثبر 

 حمص -5

 2016تموز/ يوليو  31: املناطق املحاصرة في حمص، 3الخريطة رقم 
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 : املناطق املحاصرة في محافظة حمص5الجدول رقم 

 املنطقة

 الحي

حاِصرَ  مستوى الحصار
ُ
عدد السكان الحالي  ةالجهة امل

ر قدَّ
ُ
 امل

 000ر95 القوات الحكومية 1 الوعر

 000ر83 القوات الحكومية 3 منطقة الحولة

 000ر105 القوات الحكومية 3 الرس ن

 000ر64 القوات الحكومية 3 تل شسة

 000ر347 املجمومل  

 م ينـا من مكتـب ادمم النص املكتوب بـاللون الب تقـالي  عشـــــــــــــ   تلى أمـا ن محـاصـــــــــــــرة غ   مع  مالحظتة:

 ر2016تموز/ يوليو  31املتحدة لتنسيق الشاون اإلنسانية  حوو 

 ملحة موجزة

أدت ادوضــــــامل املتدهورة تلى تغي   تصــــــنيف حصــــــار منطقة الوعر تلى املســــــتوى ادعلى  للرب  الثاني على 

 التوالير أما بالنســـ ة تلى مناطق الحصـــار ادخرى  فما من تغي   ُيذ ر تي تصـــنيف 
و

الحصـــار  أو مســـتواا  ت 

 أنو تغ  ات طفيفة طالت تقديرات أعداد السكان  سبب ال نو ر

 التفاصيل

خالل الف  ة املشـــــــمولة بالتقرير  بقيت جمي  الحصـــــــارات تي محافظة حمص قائمة  وقد فرضـــــــت تلك 

انـــا الحصــــــــــــــــارات من جـــانـــب قوات الجشش الســـــــــــــوري  وأعـــداد     ة من القوات املواليـــة للحكومـــة  بمـــا ف

امليلششــــــــــــيات ادفغانية  وامليلششــــــــــــيات العراقية  وحزب هللا  وقوات الحرس الثوري اإليراني  وميلششــــــــــــيات 

قوات الدفامل الوط ل الســـــــورير وتي ني الوعر  تدهورت ادوضـــــــامل  شـــــــكل ملحو   حيث اع  م به مكتب 

 محاصرة  تي أواخ
ً
 ر(14)ر أيار/ مايوادمم املتحدة لتنسيق الشاون اإلنسانية  ودول مرة  منطقة

و ما جان الحال تي ف  ة التقرير الســابق  فقد تقل ت أوضــامل املناطق املحاصــرة تي شــمالي حمص  خالل 

ف  ة هذا التقرير  لكن لم تحدث تغ  ات تلز  تغي   مســــتوى تصــــنيف الحصــــارر وعلى الرغم من وصــــول ما 

  ب ن شــــةري أيار/ مايو وتموز/ يوليو  بلا عددا ســــت قوافل تغاثية تلى املناطق املحاصــــرة تي شــــمالي حمص

                                                           

(  2014) 2191(  2014) 2165(  2014) 2139  "تنفيذ قرارا مجلس ادمن 2016/546مجلس ادمن الدولي س/  (14)

 رhttp://undocs.org/S/2016/546  2016و حزيران/يوني 17("  2015) 2258و
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نسمة تي تلك املناطقر وتعدو تل شسة  والحولة   000ر350ت  أن  مية املساعدات لم تكن جافية لدعم نحو 

والرســـــ ن  مناطق     ة نســـــبًيا  وغنية بادراضـــــمل الزراعية  وقادرة على ا عتماد على تنتا  ادغذية املحلي  

ف ن تط ا  حصـــــــــــار شـــــــــــديد املســـــــــــتوى علانا  من جانب القوات املوالية  أمر أ ث  وطر  التنريب  وبالتالي  

صـــــــــــــعوبةر وتي الوقت نفســـــــــــــه  تواصـــــــــــــل القوات املوالية للحكومة محاولتنا الســـــــــــــيطرة على منافذ التنريب  

والطر  ب ن املناطق املحاصـــــــــــــرة  وقط  تمدادات املياا  وتدم   ادراضـــــــــــــمل الصـــــــــــــالحة للزراعة  وعليه ف ن 

مل تي شـــــــــــمالي حمص قد تتغ   تي املســـــــــــتق لر ولم تتم تســـــــــــمية أي من املناطق املحاصـــــــــــرة تي الريف ادوضـــــــــــا

 الشمالي لحمص  مناطق محاصرة  من جانب مكتب ادمم املتحدة لتنسيق الشاون اإلنسانيةر

 شمالي حمص

م  عنف  تدهورت ادوضــامل تي الرســ ن وتل شســة ب ن شــةري أيار/ مايو وتموز/ يوليو الرستتتن وتلبيستتة: 

يفو  مستويات ما ق ل اتفا  وقف ادعمال القتالية؛ تذ وردت أن اء عن تعرضةما ل ربات جوية  روسية 

وســــــــــــورية  ما أدى تلى ســــــــــــقو  ضــــــــــــحايا من املدني نر وتي تحدى تلك الحوادث  قتل ما يزيد على عشــــــــــــرين 

 تموز/ يوليور   ًصا  وُجر  أ ث  من خمس ن  تي ضربة جوية على سو  مزدحم تي الرس ن  تي 

وتي ردو على اعتقـــال جمـــاعـــات املعـــارضــــــــــــــــة مـــدني ن من قرى مواليـــة للحكومـــة  وردت تقـــارير عن قيـــا  

ا من منطقـــة الرســـــــــــــ ن  تي تموز/ يوليور و عتقـــد  150امليلششـــــــــــــيـــات املواليـــة للحكومـــة بـــاعتقـــال نحو  مـــدنيـــً

ولاك املعتقل ن خالل أ ـــــــــ ا  من املنطقة أن قوات ادمن الحكومية لم تســـــــــتط  ضـــــــــمان تطال  ســـــــــرا  أ

املفاوضـــــــــات  ما عشـــــــــ   تلى عد  ســـــــــيطر نا الكاملة على امليلششـــــــــيات تي املنطقة؛ وبالتالي ف ن عد  ســـــــــيطرة 

تمثل تحدًيا  -ععتقد أن  ع ـــــةا تعود مرجعيته تلى القوات اإليرانية  وحزب هللا–الحكومة على امليلششـــــيات 

 أما  مفاوضات وقف تطال  النار تي املنطقةر 

وردت أن اء عن نقص تي مادة ال بن تي مناطق شـــــــــــــمالي حمص  على الرغم من حقيقة أن القمح   وقد 

يزال ُينتج تي املناطق الزراعية القا عة تحت الحصــــــــار  ت  أن عدًدا من العوامل عســــــــاهم تي هذا املشــــــــكلة  

تة  وا
و
نخفاض قيمة الل  ة بما تي ذلك: انخفاض الدعم من املنظمات اإلنســــــــــانية  وحكومة املعارضــــــــــة املوق

الســــــــورية  ما حفز املزارع ن على بي  تنتاجةم من القمح تلى التجار املوال ن للحكومة  و/أو تخزينه لفصــــــــل 

ا تدريجًيا  ســـــبب مشـــــكالت وتوافرم  الشـــــتاء  تضـــــافة تلى تدم   امل ابز املتعمد   ما ععاني اإلنتا  انخفاضـــــً

 الرير 

من ادمم املتحدة تلى تل شســـــة   ما وصـــــلت قافلة مســـــاعدات  وخالل ف  ة التقرير  وصـــــلت قافلول تغاثة

    ة تلى الرســ ن تي  ناية حزيران/ يونيو  غ   أن  ميات حليب ادطفال  واملســتلزمات الط ية    تزال غ   

 جافيةر
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ومــدينــة  -و ي بلــدة تق  جنوب تل شســــــــــــــة–وقــد أفكـــــــــــــمو اتفــا  م  الحكومــة تلى فتح معب  ب ن دير معال 

أما   -ســــــــابًقا–بمرور محدد للمدني ن  مقابل اســــــــتخدا  الحكومة ملعب  آخر جان قد قط  حمص  عســــــــمح 

قوا نار وقد ســـــــــــمح فتح املعب  هذا تخالء  عد املدني ن  ممن هم تي حاجة ماســـــــــــة تلى الرعاية الط ية  غ   

ا من قيا 
ً
القوات الحكومية  أن  ث ً ا من املدني ن لم عستطيعوا  أو لم يرغ وا  باستخدا  هذا املعب   خوف

مح بــ دخــال  ميــة محــدودة من ادغــذيــة عب ار وبــالنســـــــــــــ ــة تلى عــدد الســـــــــــــكــان  فــ ن أي  بــاعتقــالةم  لكن ســـــــــــــُ

رت  ِّ
ِّض بوصـــــــــــول نحو ثمانماة من ادســـــــــــر الول هجو

انخفاض فيه نتيجة خرو  املدني ن من املنطقة  قد عوو

 حمصر  قسًرا من قريول غزال  وأ  القصب  الواقعت ن تلى الغرب من مدينة

 الحولة

  تزال منطقة الحولة  الواقعة تي الشـــــــــــــمال الغربي من محافظة حمص  محاصـــــــــــــرة من جانب قوات 

الجشش الســـــــــــــوري  وامليلششـــــــــــــيــات املواليــة للحكومــة  املتمر زة تي القرى املحيطــةر وقــد أدى نقص الوقود 

حة للشـــربر واســـتمر الوضـــ  والكةرباء تلى تفاقم املصـــاعب اإلنســـانية  و  ســـيما صـــعوبة ضـــ  املياا الصـــال

العســـــــــــــكري تي التقلـب م  اســـــــــــــتمرار القتـال ب ن القوات الحكوميـة  وقوات املعـارضــــــــــــــة  على طول الحـدود 

الشــمالية للمنطقة املحاصــرة بالقرب من بلدتي حربنفســة  والزارة  وقد أدى القتال هذا تلى نزو  أ ث  من 

 ماة عائلة   ما تأثرت  سب ه طر  التنريبر 

ت ال ــــربات الجوية  الروســــية والســــورية  والقصــــف املدف ي من جانب امليلششــــيات املوالية وقد تســــ ب

للحكومة  تي وقومل ضــــــــــحايا من املدني ن  خالل ف  ة التقرير؛ تذ وردت أن اء عن اســــــــــتندام القوات املوالية 

عوبة التنقل  للحكومة للطريق الواصل ب ن الحولة وادجزاء ادخرى املحاصرة تي شمالي حمص  ما أدى لص

وارتفامل أســـــعار الســـــل  ادســـــاســـــيةر وم   ناية الف  ة املشـــــمولة بالتقرير  عملت الجماعات املســـــلحة املحلية 

ها  ت  أن الطريق بقي خطًرا  فكث ً ا ما يقتل املدنيون  على عكس محاو ت ا ســـــتيالء على الطريق  أو صـــــدو

 الذين يحاولون ع ورار 

تلقت الحولة  ـــــحنول مســـــاعدات تنســـــانية من ادمم املتحدة  خالل ف  ة بالنســـــ ة تلى  ـــــحنات اإلغاثة  

 حزيران/ يونيور  11أيار/ مايو  وادخرى تي  25التقرير: تحداهما تي 
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  الوعر 

تدهورت ادوضــــــــــامل تي ني الوعر  ث ً ا   ســــــــــبب انخفاض اإلمدادات  وزيادة الهجمات  تي أعقاب ا نيار 

نار  تي آذار/ مارسر ونتيجة لذلك  تم تغي   تصـــــــــــــنيفةا من املســـــــــــــتوى املفاوضـــــــــــــات املحلية لوقف تطال  ال

 الثاني  تلى املستوى الثالث  أشد مستويات الحصار حدة  بحسب مشرومل سيج ووتشر 

تلى قائمة ادمم املتحدة للمناطق املحاصـرة   -أخ ً ا–وبعد سـنوات عدة من الحصـار  أضـيف ني الوعر 

خال قافلول مساعدات تنسانية تليه  خالل الف  ة املشمولة بالتقرير: أولةما تي أواخر أيار/ مايور وقد تم تد

تي منتصـــــــــــــف حزيران/ يونيو  والثـــــانيـــــة تي منتصـــــــــــــف تموز/ يوليور وعلى الرغم من عـــــد   فـــــايـــــة  ميـــــة 

املسـاعدات تي هات ن القافلت ن لتل ية حاجات السـكان  ت  أنه من الجدير بالذ ر أنه سـمح  وللمرة ادولى  

ات الجراحيـة الكـاملـة  تي قـافلـة منتصـــــــــــــف حزيران/ مـايور وق ـل الوصـــــــــــــول النـا   بـ  دخـال عـدد من املعـدو

لقوافل املســــــــــــاعدات ادممية هذا  وردت أن اء عن ســــــــــــما  الجشش الســــــــــــوري لعدد من الشــــــــــــاحنات حمل 

رية غ    ميات صغ  ة من ال  ار  تي أوائل حزيران/ يونيو  واستخد  فيديو التسليم  لنشر تقارير تخ ا

 دقيقة  تفيد برف  الحصار عن ني الوعرر

ونتيجــة للحصــــــــــــــار املشــــــــــــــدد على ني الوعر  تــأثر القطــامل الطبل  شــــــــــــــدة  و  ســـــــــــــيمــا م  نقص الوقود  

واملســــــــــــتلزمات الط ية  ما أعا  املعالجة الفعالة لجمي  الحا ت  و  يزال املدنيون يلقون حتفةم  ســــــــــــبب 

  أو حرما نم اإلجالء الطبل ل ار  املدينةر وأ ث  املواد ادســـــــــــــاســـــــــــــية نقص الرعاية تي حا ت جأمراض الكلى

الول تحتاجةا هذا املنطقة  ي حليب ادطفال  واملســــــــــتلزمات الط ية  وقد وردت أن اء عن انتشــــــــــار واســـــــــــ  

 لسوء التغذية   ما ذ رت حا ت متعددة لإلصابة بمرض السل  تي أواخر تموز/ يوليور

فقد تزايد  ث ً ا  م  ورود أن اء عن قيا  القوات املوالية للحكومة بمةاجمة  وأما العنف ضـد ني الوعر 

أهــدام مــدنيــة  مثــل مكــاتــب منظمــة خ  يــة محليــة  ومــأوى للنــازح ن  وأنــاس أمــا  مخبن )يق  قرب نقطــة 

 تفتشش حكومية(  حيث أدت هذا الهجمات تلى مقتل عشرات من املدني نر 

و  وافقت لجنة التفاوض املحلية تي ني الوعر على دعوة من الحكومة تي الثامن والعشرين من أيار/ ماي

الســـــــورية لح ـــــــور اجتمامل طارئ  ندم تلى تجديد املفاوضـــــــات املحلية لوقف تطال  النار  ولكن بحســـــــب 

 ضــــــــغطا للتفاوض 
 
التقارير  ما تن خرجت اللجنة من املنطقة املحاصــــــــرة  حوو اعتقلت واســــــــتخدمت ورقة

من الجنود املحتجزين لـــدى مجموعـــات محليـــةر ومن ثم  وتي الثـــامن عشـــــــــــــر من على تطال  ســـــــــــــرا  عـــدد 

حزيران/ يونيو  ســمحت الحكومة لعشــرات من اد ــ ا  ال رو  من منطقة الحصــار  لشــراء ال بن من 

مخبن مجــــاور تســـــــــــــيطر عليــــه الحكومــــة  ومــــا تن خر  املــــدنيون من الوعر حوو هــــاجمتنم القوات املواليــــة 

 جل  وجر  آخرون   ما اعتقلت امرأة وثالثة رجال من   ار السنرللحكومة  حيث قتل ر 
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بلا الطالب واملوأفون الحكوميون 
ُ
وهما الفاتان اللتان سمح لةما بالتنقل جزئًيا -وتي  ناية أيار/ مايو  أ

أ نم   عســـــــــــــتطيعون العودة تلى اليي  وأنــه يجــب علانم تجالء أســـــــــــــرهم  ســـــــــــــبــب غــارة جويــة  -من وتلى اليي

وعندها فرت عشــــــرات العائالت  لكن نحو خمســــــ ن مدنًيا من الفارين اعُتقلوا من جانب القوات وشــــــيكة  

لب من مدني ن آخرين تجالء أسرهم تحت  نديد هجو  حكومي 
ُ
الحكوميةر وتي الرا   من حزيران/ يونيو  ط

ن واملقــاتل ن يلو  تي ادفق  لكن على الرغم من ال ـــــــــــــغط املكثف من جـانـب القوات الحكوميــة على املـدني 

إلخالء اليي  لم عغــادرا ســـــــــــــوى ب ـــــــــــــ  ماــات فقط؛ تذ جــان املواطنون يخشـــــــــــــون من ا عتقــال عنــد نقــا  

التفتشش  وجــان  ث   مننم ععتقــد بــأن محــاو ت تخالء اليي  جزء من ســـــــــــــيــاســـــــــــــــة الــدولــة املوجةــة للتغي   

الوعر عدًدا    ً ا من النازح ن   الديموغراتي  وأنه لن عســـمح لةم بالعودة تلى الييو أبًدار وقد اســـت ـــام ني

 ممن أجب وا على تخالء املدينة القديمة تي حمص تي بداية الصراملر

ونتيجــة لةــذا الحوادث وغ  هــا خالل ف  ة التقرير  انعــدمــت ثقــة املواطن ن املحلي ن بــ مكــانيــة التفــاوض 

املحلية من دون تشـــــــرام  م  القوات الحكومية بحســـــــن نية  وبالتالي من غ   املر   اســـــــت نام املفاوضـــــــات

م اشــــر من ادمم املتحدةر ولســــوء الح   ي دو أنه ثمة انخفاض تي ثقة املواطن ن املحلي ن بمســــاولي ادمم 

املتحــدة  و  ســـــــــــــيمــا  عــد اجتمــامل التــاســـــــــــــ  والعشـــــــــــــرين من حزيران/ يونيو م  فريق ادمم املتحــدة  املمثــل 

املحلية خالل ا جتمامل أ نما ي ـــــغطان للحصـــــول بيعقوب الحلو  وخولة مطر؛ تذ شـــــعرت لجنة التفاوض 

على تنازل لصــــــــــــال  املطالب الحكومية  بما فانا اإلجالء القســــــــــــري  ادمر الذي تراا اللجنة غ   معقولر  ما 

ا–ألقى  عد املحلي ن  بالالئمة على مســـــــاولي ادمم املتحدة   نيار مفاوضـــــــات تطال  النار املحلية   -أي ـــــــً

 ر2015ممية تي جانون ادول/ دعسمب  عا  والول بدأت بمساعدة أ

ونتيجة للتطورات الحاصــــلة ب ن شــــةري أيار/ مايو  وتموز/ يوليو  أصــــ حت أزمة نيو الوعر تحدى أ ث  

 أزمات الحصار تلحاًحا تي ال الد بأسرها  وستواصل سيج ووتش رصد الوض  فيه عن قربر
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 دير الزور -6

 2016تموز/ يوليو  31دير الزور، : األحياء املحاصرة في 4الخريطة رقم 

 

 : األحياء املحاصرة في دير الزور6الجدول رقم 

 املنطقة

 الحي

حاِصَرة مستوى الحصار
ُ
عتتتدد الستتتتتتتتتتتكتتتان الحتتتالي  الجهة امل

ر قدَّ
ُ
 امل

 دير الزور

 )ادحياء املحاصرة(

ـــــة    3 الـــقـــوات الـــحـــكـــومـــيــ

 داعش

 000ر80

 ملحة موجزة

 قرير  ما ب ن شةري أيار/ مايو وتموز/ يوليورما من تغ  ات مةمة خالل ف  ة الت
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 التفاصيل

خالل الرب  املاضـــــــمل من العا   لم يكن هناك تغ  ات ملحوأة تي وضـــــــ  ادحياء املحاصـــــــرة تي مدينة دير 

 الزورر

وبحســــــب ما ورد ســــــابًقا  فقد تحســــــنت ادوضــــــامل اإلنســــــانية تي دير الزور  شــــــكل      م  بداية اإلنزال 

ر وخالل ف  ة التقرير الحالي  اســـــــــــتمرت 2016رنامج الغذاء العاملي  تي نشســـــــــــان/ أبريل الجوي ملســـــــــــاعدات ب

ا جـــانـــت اإلمـــدادات توزمل على ادرض عن طريق فرمل  عمليـــة اإلنزال الجوي جـــل ثالثـــة أو أربعـــة أيـــا   وأحيـــانـــً

مانون تلى تســــع ن الةالل ادحمر العربي الســــوري تي دير الزور  وتي حلول  ناية تموز/ يوليو  جان ما عددا ث

ا–  وقــد احتوت الخـــــــــــــحنــات (15) بــالفعــل ـــــــــــــحنــة جويــة  قــد تم تنزالةــا  على املســــــــــــــاعــدات الغــذائيــة  -عمومــً

 عن املكمالت الغذائيةر
ً

  واملل   والعدس  ف ال
 ادساسية مثل الرزو

 رت تي تقرير سيج ووتش السابق حول الخحنات نفسةا تي ف  ة هذا التقر 
ُ
ير؛ و  تزال املالحظات الول ذ

فعلى الرغم من الحـاجـة املـاســـــــــــــة للمســـــــــــــتلزمـات الط يـة  والوقود  لم تـدر  تي اإلنزا ت الجويـة  حوو أدى 

نقص الوقود تلى مزيد من املشــــكالت تي ادحياء املحاصــــرة  بما فانا تحديات ضــــ  وتصــــفية املياا الصــــالحة 

تعددة يومًيا تي تمدادات املياا  للشــربر ونتيجة لذلك  شــةدت ادحياء املحاصــرة تي دير الزور انقطاعات م

 عن املشــــــكالت توز   املســــــاعدات  
ً

وارتفامل تي ادمراض املنقولة عن طريق املياا خالل ف  ة التقرير  ف ــــــال

حيث صودر عدد من السالل الغذائية امل صصة للمدني ن من جانب قوات الجشش السوري  وميلششيات 

 ننا تي ادسوا  املحليةر الدفامل الوط ل التا عة لةا   ما بي   عد  م

ا–وتضــــــــــــافة تلى تنزا ت برنامج الغذاء العاملي الجوية  قا  الط  ان الســــــــــــوري  والرو ــــــــــــمل  ب نزال  -أي ــــــــــــً

ر وعلى الرغم من التقارير (16) بالتقريرتمدادات تلى ادحياء املحاصــــــــــرة تي دير الزور  خالل الف  ة املشــــــــــمولة 

احتواء هذا اإلنزا ت على مســـــــاعدات تنســـــــانية  غ   أنه ما من اإلعالمية  الســـــــورية والروســـــــية  الول تفيد 

ماشـــــــــر على وصـــــــــول هذا املســـــــــاعدات تلى املدني ن املحتاج ن  تنما  وبحســـــــــب ما ورد من أن اء  بيعت هذا 

                                                           

العمليات املش   ة لوجا ت ادمم  –مكتب ادمم املتحدة لتنسيق الشاون اإلنسانية  "الجمةورية العربية السورية   (15)

مكتب  ؛https://www.humanitarianresponse.info/en/node/129864  2016تموز/ يوليو  27)حوو  2016املتحدة 

 2016العمليات املش   ة لوجا ت ادمم املتحدة  -ادمم املتحدة لتنسيق الشاون اإلنسانية  الجمةورية العربية السورية 

  2016آب/ أغسطس  3(؛ 2016آب/ أغسطس  3)حوو 

https://wwwرhumanitarianresponse.info/en/node/130397 

حزيران/  8طًنا من مساعدات ادمم املتحدة تلى دير الزور السورية"   18س وتنيك نيوز  "الط  ان الرو مل عسلم  (16)

ن  ر س تومسون  "فيديو: أطنان من الغذاء تصل دير الزور باملظالت م ؛/http://sputniknews.com  2016يونيو 

 ر/https://www.almasdarnews.com   2016أيار/ مايو  27خالل تنزال سوري ض م"  املصدر نيوز  

https://www.humanitarianresponse.info/en/node/129864؛
http://sputniknews.com/؛
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مون ادســـــــــــــعارر وثمة 
و
اإلمدادات من جانب التجار التا ع ن للحكومة  الذين يحتكرون ادســـــــــــــوا   ويذـــــــــــــ 

قو  ينا التجار التا ع ن للحكومة  بالتنسيق م  ض ا  الجشش السوري  إلدخال عمليات  نريب محدودة ي

ال  ــــــائ  من املناطق ال اضــــــعة لســــــيطرة داعش عب  نقا  التفتشش  ت  أن  ميات ال  ــــــائ  املةربة ينذا 

 الطريقة محدودةر وأما وض  القطامل الطبل فال يزال سشًاا  ولم يتغ    ث ً ا خالل ف  ة التقريرر

ون أنفســـــــةم محاصـــــــرين ســـــــواء من  و ما  ر ســـــــابًقا  ف ن  ث ً ا من الســـــــكان املحلي ن تي دير الزور ععدو
ُ
ذ

الول –أو من جانب الحكومة الســــــــــــورية  -الول تحو  ادحياء ال اضــــــــــــعة لســــــــــــيطرة لحكومة–جانب داعش 

و  تزال  تســـــــــــــيطر على اإلمدادات وتوز   املســـــــــــــاعدات اإلنســـــــــــــانية  وتقيد حر ة فرار املدني ن من ادحياءر

ادحياء املحاصــرة تخ ــ  لعمليات قصــف متقط   تي أثناء هجمات داعش على ادحياء ال اضــعة لســيطرة 

 الحكومة  وقد وردت أن اء عن وقومل تصابات عديدة ب ن املدني نر

ويواصـــل الجشش تكتيكاته العدائية تي ما يخص التجنيد اإللزامي  ادمر الذي يمن  عديد العائالت حوو 

ا من فكرة أن أي رجـل يزيـد عمرا على ادربعـة من محـا
ً
ولـة الرشـــــــــــــوة لل رو  من املنطقـة املحـاصـــــــــــــرة  خوفـ

عشــر عاًما ســشســا  تلى التجنيد اإللزامير وقد دف  عدد من النســاء وادطفال م الا طائلة طل تنا الحكومة  

 ــــــــــ ا  الذين هربوا من أجل تجالئنم بوســــــــــاطة طائرة عمودية )هليكوب  ( تلى القامشــــــــــلي  ت  أن عدد اد

ا    ً ا تي عدد السكان اإلجمالير
ً
 ينذا الطريقة  لم عشكل فارق

وعلى الرغم من هذا التحديات  ف ن ادوضامل اإلنسانية تي دير الزور أف ل  ث ً ا من أوضامل غ  ها من 

وبذلك بقيت املناطق املحاصـــــــــرة  وذلك نتيجة للجةد اإلغا ي املســـــــــتمر الذي يديرا برنامج ادغذية العاملي  

 وهو أقل مستويات الحصار شدةر–دير الزور تي التصنيف الثالث للحصار 
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 إدلب -7

 2016تموز/ يوليو  31: املناطق املحاصرة في إدلب، 5الخريطة رقم 

 

 : املناطق املحاصرة في إدلب7الجدول رقم 

 املنطقة

 الحي

حاِصَرة مستوى الحصار
ُ
عدد السكان الحالي  الجهة امل

قدَّ 
ُ
 رامل

 000ر20 الجماعات املسلحة 3 الفوعة و فرايا

 ملحة موجزة

ما من تغي   تي تســــــمية الحصــــــار  أو مســــــتواا  وقد تم تعديل تقديرات عدد الســــــكان زيادة للتطابق م  

 تقديرات مكتب ادمم املتحدة لتنسيق الشاون اإلنسانيةر

 التفاصيل

 الفوعة وكفرايا
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ت ن للحكومة  محاصـــــــــرت ن من جانب جماعات املعارضـــــــــة الســـــــــورية  بقيت بلدتا  فرايا والفوعة املوالي

وجبنة النصــــــــرة )والول تعرم اليو  بجبنة فتح الشــــــــا (  خالل الرب  املاضــــــــمل من العا   ولم تســــــــتط  ســــــــيج 

ووتش توسي  ش كة اتصا  نا  أو مخب  نا  تي هات ن املنطقت ن خالل ف  ة التقرير هذا  وبالتالي لم تستط  

مستقلة  أو تقديرات لعدد السكانر وقد جانت بلدتا الفوعة و فرايا جزًءا من "اتفا  ال لدات جم  بيانات 

ادرب "  حيث وصـــــــــــلةما من خالله مســـــــــــاعدات ت ادلية  وحصـــــــــــلت فانما عمليات تخالء  تماًما  ما جرى تي 

  بدأ هذا 2016 ال لدت ن ادخري ن ال اضـــــــــعت ن لســـــــــيطرة املعارضـــــــــة: م ـــــــــايا والزبدانير وتي أيار/ مايو عا 

  ونتيجة لذلك لم تتلق تلك ال لدات أي مســــــــــــاعدات (17) العنفا تفا  با  نيار وســــــــــــط تزايد مســــــــــــتويات 

دولية خالل الف  ة املشمولة بالتقرير  و عتقد أن ادوضامل اإلنسانية قد تدهورت خالل ف  ة التقرير  على 

 الرغم من عد  توافر ال يانات لدى سيج ووتشر

 بحل -8

 2016تموز/ يوليو  31: منطقة قائمة الرصد لشرقي مدينة حلب، 6الخريطة رقم 

 

                                                           

وليد خالد النوفل  وماريا نيلسون  "تفج  ات  وت ادل ا نامات تي سلسلة من ال لدات ُربطت باتفا  واحد لوقف   (17)

 ر/http://syriadirect.org  2016أيار/ مايو  11تطال  النار: "الناس يخشون من ا نيار ا تفا "  سورية: م اشر  
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 ملحة موجزة

خالل ف  ة التقرير  تدهورت ادوضـــــــامل تي حلب الشـــــــرقية   عد أن أصـــــــ حت املنطقة محاصـــــــرة  شـــــــكل 

  الوضــــ  جامل من جانب القوات املوالية للحكومة  و  تزال املنطقة على "قائمة رصــــد" ســــيج ووتش  ما دا

 متقلً ا  والقتال مستمرر 

 شرقي مدينة حلب

ُوضـــــــ  الجانب الشـــــــرقي من مدينة حلب  والذي يخ ـــــــ  لســـــــيطرة املعارضـــــــة  على "قائمة رصـــــــد" ســـــــيج 

طريق اإلمدادات –  عندما بدأت مخاوم قط  طريق الكاســـــــــــــتيلو 2016ووتش منذ شـــــــــــــ ا / فب اير  عا  

املواليــة للحكومـة ت نايـدر وقـد تصــــــــــــــاعـدت امل ــاوم تي أوائـل من جـانـب القوات  -الوحيــد املت قي تي املنطقــة

أيار/ مايو  م  قصــــف ســــال  الجو الســــوري ملســــتشــــفى القدس تي حلب الشــــرقية  والذي أســــفر عن مقتل 

 ر(18)خمس ن   ًصا  من بيننم آخر ط شب أطفال تي املنطقة  وعدد من العامل ن تي املجال الطبل

ا   عــد أســــــــــــــابي  من القتــال تي منتصـــــــــــــف تموز/ يوليو  قط  طريق ا لوصـــــــــــــول تلى حلــب الشـــــــــــــرقيــة تمــامــً

للســـيطرة على طريق الكاســـتيلو  واملناطق املحيطة به  ما أخ ـــ  القســـم الذي تســـيطر عليه املعارضـــة تلى 

من اد  ا  املحاصرين تي الداخلر  000ر326حصار جامل من جانب القوات املوالية للحكومة  م  نحو 

م جوي مكثف من الط  ان الرو ـــــــــــــمل  ودعم القوات املواليــة للحكومــة على وقــد تم تط ــا  الحصــــــــــــــار بــدع

ادرض  بمــا فانــا قوات الحرس الثوري اإليرانير وقــد وردت أن ــاء عن قيــا  قوات وحــدات حمــايــة الشـــــــــــــعــب 

–الكردي  تي ني الشـــــــــيخ مقصـــــــــود الكردي  املطل على طريق الكاســـــــــتيلو  بلعب دور تي التقد  الذي أدى 

ِّ دوًرا مةًما تي اإلبقاء على الحصــــــــــارر ووفًقا د ــــــــــ ا  من تلى قط -أخ ً ا
  طريق الكاســــــــــتيلو  ت  أ نا لم تادو

الداخل  ف ن جماعات املعارضــة املســلحة املحلية جانت تفاوض قوات حماية الشــعب الكردية   ســتخدا  

لحكومة على ني الشــــــــــيخ مقصــــــــــود  طريق تمداد بديل تلى حلب الشــــــــــرقية   عد اســــــــــتيالء القوات املوالية ل

طريق الكاســــــــتيلو  ت  أن املفاوضــــــــات ا نارت  وســــــــرعان ما اندل  القتال ب ن الجماعات املســــــــلحة والقوات 

الكردية على ادرض  حيث اســــتولت خالله قوات حماية الشــــعب الكردية على قســــم من طريق الكاســــتيلو  

والية للحكومة تط ا  الحصـــــار للقوات امل -أخ ً ا–الذي يمر بيي الشـــــيخ مقصـــــودر وقد ســـــمح هذا التحرك 

 عن طريق ا ستيالء على جزء الل  مون من الطريقر 

وبحلول  ناية الف  ة املشــــمولة بالتقرير  أدى تدهور ادوضــــامل اإلنســــانية املتســــارمل تي حلب الشــــرقية تلى 

الثة  أو صــــرخة احتجا  دولية  وتدانة من ادمم املتحدة  ما حدا بروســــيا وســــورية تلى تعالن عزمةما فتح ث
                                                           

 3  والناس املحاصرون علانم "ال قاء واملوت"  55منظمة أط اء بال حدود  "حصيلة قتلى مستشفى حلب ترتف  تلى   (18)

 /http://reliefweb.int  2016أيار/ مايو 
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أربعة "ممرات تنســــانية"  للســــما  ب خالء الســــكان من القســــم املحاصــــر من املدينةر وتي الثامن والعشــــرين 

من تموز/ يوليو  أســـقطت املروحيات الحكومية منشـــورات على املنطقة املحاصـــرة  تت ـــمن خريطة تظةر 

ا ســــتســــال   وحز  صــــغ  ة من أما ن املمرات املف  ض فتحةا  تضــــافة تلى منشــــورات تخــــج  املقاتل ن على 

املســـــــــاعدات  تحتوي على تمدادات روســـــــــية  مثل الحفاضـــــــــات  واملواد الغذائيةر وتي النناية  فشـــــــــلت هذا 

املمرات تي أن تكون تجســــــيًدا حقيقًيا لغرضــــــةا  ولم تســــــتط  ت  ب ــــــ  عائالت مغادرة املدينة؛ حيث وردت 

ن حاولوا اســــــتخدا  " -على ادقل–أن اء أن  ــــــ صــــــ ن   ممو
ً

املمرات"  تي يو  تعالن فتحةا  لقوا حتفةم قتال

برصـــــا  قناصـــــة القوات املوالية للحكومة  حوو تن أجســـــادهم بقيت تي العراء ل وم ا خرين من املصـــــ   

نفســــــــــه  تذا ما حاولوا اســــــــــ  دادهمر  ما حذر املكتب الطبل للمعارضــــــــــة املحلية من تناول الطعا  الذي تم 

 أن يكون مسموًمار  تنزاله باملروحيات  خشية من

وقد ارتفعت أســــــعار الســــــل  ادســــــاســــــية  شــــــكل       م  بدء نفاد اإلمدادات  تي  ناية الف  ة املشــــــمولة 

بالتقرير  ولم يت ق من اإلمدادات امل زنة ســـــوى ما يكفي لشـــــةرين أو ثالثة تقريً ا  تذا ما اســـــتمر الحصـــــارر 

للحكومة  بما فانا ال ـــــــــــــربات الجوية الروســـــــــــــية  تلى وقد أدى اســـــــــــــتمرار الهجمات املكثفة للقوات املوالية 

 خسائر     ة تي ادروا   خالل ف  ة التقريرر

وتواصل سيج ووتش رصد الوض   وتطوراته  عن  ثبر ومالحظة:  عد  ناية الف  ة املشمولة بالتقرير  

ت جماعات املعارضـــــــــة املســـــــــلحة هجوًما منســـــــــًقا  ســـــــــواء من داخل املنطقة املحاصـــــــــرة  أ
َّ
و من الريف شـــــــــن

الجنوبي  يندم  ســــــــــــر الحصــــــــــــار عن طريق ا ســــــــــــتيالء على طريق الراموســــــــــــة تلى الجنوب الغربير وبحلول 

الســـــــــــــادس من آب/ أغســـــــــــــطس  أفادت أن اء بنجا  "الثوار" با ســـــــــــــتيالء على طريق الراموســـــــــــــة  محاول ن 

ار وعلى الرغم من أن الطريق لم ي ا  شـــــــكل جامل  املحافظة على هذا النجا   والتوســـــــ  فيه أي ـــــــً
ً
كن ســـــــالك

 ســـــــــــــبب القتال الدائر تي املنطقة  وقيا  القوات املوالية للحكومة بمحاولة عكس خســـــــــــــائرها  ت  أن عدة 

شـــــــاحنات ب ـــــــائ  ممولة من املعارضـــــــة اســـــــتطاعت دخول القســـــــم الشـــــــرقي من املدينة  تي منتصـــــــف آب/ 

 أغسطس  ما أدى تلى انخفاض تي أسعار السل ر
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ا: اًلستنتاجا
ا
 ت والتوصيات/ نتائج تقرير سيج ووتش ثالث

عش   التقرير الثالث تي سلسلة تقارير فصلية  والول تجم  املعلومات من ش كة واسعة من ا تصا ت 

عب  املناطق املحاصرة تي سورية  تلى أنه على الرغم من الجةد الدولي امل نايد للوصول تلى املناطق املحاصرة 

منطقة على  40من الناس املحاصـــرين تي  275ر005ر1ملا يقدر عددهم بنحو تي ســـورية  ي قى الوضـــ  قاتًما 

 ادقلر 

 ومن ها ء اد  ا  الذين يزيد عددهم على املليون: 

منطقة  تي محافظات دمشـــــــــــق  وريف دمشـــــــــــق   35تي املاة من الســـــــــــوري ن املحاصـــــــــــرين  تي نحو  88* 

 وحلفائنار وحمص  يق عون تحت حصار جامل من جانب الحكومة السورية  

مناطق  يق عون تحت حصــــــار مختلط  ســــــواء من جانب  3تي املاة من الســــــوري ن املحاصــــــرين  تي  10* 

الحكومة الســورية  أو من جانب الجماعات املســلحة؛ ففي دير الزور  يفرض الحصــار ادســا ــمل من جانب 

وأما تي الريف الجنوبي  داعش  بشنما تفرض الحكومة الســـــــورية مزيًدا من القيود على الحر ة من الداخل 

لدمشـــــــــــــق  فتفرض الحكومة الســـــــــــــورية حصـــــــــــــاًرا أســـــــــــــاســـــــــــــًيا  بشنما تفرض داعش  وغ  ها من الجماعات 

 املسلحة  مزيًدا من القيود على الحر ة تي منطقول ال  موك  والحجر ادسود  داخل منطقة الحصارر 

ر جامل من جانب جماعات تي املاة من الســـــــــــــوري ن املحاصـــــــــــــرين تي منطقت ن  يق عون تحت حصـــــــــــــا 2* 

 املعارضة املسلحة  تي محافظة تدلبر

مليون  ـــــــــــــ ص  تي مناطق "قائمة رصـــــــــــــد" ســـــــــــــيج ووتش  ععانون أوضـــــــــــــاًعا صـــــــــــــع ة   4ر1ما يزيد على 

ويتعرضــــــــــــون ل طر تحول منطقتنم تلى محاصــــــــــــرة بالكاملر وما من تقديرات متوافرة لعدد ســــــــــــكان منطقة 

رصـــــــد" خالل الف  ة املشـــــــمولة بالتقرير  وبالتالي ف ن عدد الســـــــكان وادي بردى  الول أضـــــــيفت تلى "قائمة ال

أ ث   ث ً ا من ال يانات الحاليةر وتتعرض جمي  املناطق  -على ادر  -الفعلي املعرضـــــــــــــ ن ل طر الحصـــــــــــــار 

املوضـــوعة على "قائمة الرصـــد" لتنديد الحصـــار الكامل من جانب القوات الســـورية  وحلفائنار وتضـــافة تلى 

 2258(  و2015) 2254(  2014) 2191(  2014) 2165(  2014) 2139ارات مــجــلــس ادمــن انــتــنــــــاك قــر 

ا جســـــــــــــيًما  تفاقية جنيف الرا عة  وبالتالي فةو جريمة 2015)
ً
(  ف ن التجو   املتعمد للمدني ن ععد خرق

 حربر

مناطق وي دو الوضـــــــــــ  بالنســـــــــــ ة تلى الســـــــــــوري ن املحاصـــــــــــرين قاتًما؛ تذ تم ا ســـــــــــتيالء بالقوة على ســـــــــــت 

مدروســــة تي مشــــرومل ســــيج ووتش  خالل ف  ة التقرير  ما أدى تلى تشــــريد عشــــرات ا  م من اد ــــ ا   

ِّ الوســــــائل الدبلوماســــــية تلى رف  الحصــــــار عن منطقة واحدة حوو   ما أضــــــيفت منطقة تلى "قائمة 
ولم تادو
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حلب  قاربت الحصـــــار  الرصـــــد"ر وادوضـــــامل تي املناطق ادخرى املوضـــــوعة على "قائمة الرصـــــد"  مثل شـــــرقي

الكامل  والعديد من املناطق املحاصــــرة  بما فانا ني الوعر  وداريا  تقف على شــــفا جارثة تنســــانية وتتطلب 

ر ومالحظة: منذ  ناية الف  ة املشــــمولة بالتقرير  اســــتســــلمت منطقة داريا املحاصــــرة 
ً

 دولًيا مســــتعجال
ً

تدخال

يــار تــا   وقــد تم تخالء جمي  املواطن ن املت ق ن  تي أواخر تلى القوات الحكوميــة الســـــــــــــوريــة  تي مواجةــة ا ن

 آب/ أغسطس  وداريا ا ن فارغةمر

وبعد تعروض الحكومة الســـــــورية ل ـــــــغط شـــــــديد  للموافقة على تدخال قوافل املســـــــاعدات تلى املناطق 

 املحـــاصـــــــــــــرة  أو مواجةـــة احتمـــال تنزال جوي تي منـــاطق تي دمشـــــــــــــق  ي ـــدو أن الحكومــة الســـــــــــــوريــة ات عـــت

ا  من خالل  ا  بشنمــا تمن  معظمةــا عمليــً تســـــــــــــ  اتيجيــة جــديــدة توافق من خاللةــا على جمي  القوافــل ورقيــً

ممارسة هجو  مكثف على املناطق املحاصرة املستندفةر ففي خطة قوافل املساعدات لشةر تموز/ يوليو  

ة من جــانــب ادمم وافقــت الســـــــــــــلطــات الســـــــــــــوريــة  وللمرة ادولى  على جمي  املنــاطق املع  م ينــا محــاصـــــــــــــر 

  ولكن  على الرغم من تزايد عدد املوافقات ال طية على (19) منطقةاملتحدة  وال الا عددها ثماني عشــــــــــرة 

قوافل املســـــــــاعدة ادممية تلى املناطق املحاصـــــــــرة  انخفد مســـــــــتوى وصـــــــــول املســـــــــاعدات  مقارنة م  ف  ة 

مم املتحدة  نادًرا ما توجه لوًما تلى املعتدين تي التقرير السـابقر وبما أن وجا ت الغوث اإلنسـانية التا عة لأل 

تقاريرها  فقد ساعدت هذا اإلس  اتيجية الحكومة السورية على تخفيف  عدا من ال غط الدبلوما مل  

 الذي تواجةه عند رف ةا املوافقة على طلب ترسال املساعدات  م  تحقيق النتائج ذا نا تي الوقت نفسهر

امل الول تنتهجةا الحكومة الســـــــــــورية  والول ت لورت على مدى الســـــــــــنوات تن تســـــــــــ  اتيجية الحصـــــــــــار الك

ى  -ولشس املقاتل ن فحسب–ادربعة املاضية   ندم تلى تج ار السكان 
و
على ال  ومل  وهو الةدم الذي تجل

 شـــــكل واضـــــ  من خالل اســـــتخدا  الحكومة الواســـــ   واملمنهج  لتكتيكات تاثر تي املدني ن وحدهم  أو أن 

يق  علانم أساًسا  مثل: رفد طل ات اإلخالء الطبل للمدني ن؛ واست عاد تمدادات   قيمة عسكرية تأث  ها 

لةا من قوافل اإلغاثة  مثل حليب ادطفال  ووضــــــــــ  بنود تي اتفاقيات التفاوض املحلي لوقف تطال  النار  

مد لألراضـــــــــــــمل الزراعية   ندم تلى تحييد جةات مدنية فاعلة  مثل الناشـــــــــــــط ن اإلعالمي ن  والتدم   املتع

واســـتندام ال نية التحتية املدنية  بما فانا املدارس  واملســـتشـــفيات  وادســـوا ر وبالتالي  وتي ســـيا   ةذا  

ِّض 
ت دو مقاومة الحكومة للســـــــــــــما  بتســـــــــــــي   القوافل اإلغاثية تلى املناطق املحاصـــــــــــــرة أمر منطقي؛ تذ يقوو

 وصول املساعدات م دأ الحصار ذاتهر 

م من اســــــــتمرار وصــــــــول املســــــــاعدات اإلنســــــــانية ادممية تلى  عد املناطق املحاصــــــــرة  ت  أن وعلى الرغ

تأث  ها على ادوضـــامل املعششـــية جان طفيًفا  باســـتعناء وحيد تي دير الزور  حيث تلقت دير الزور مســـاعدات 

ضــــ  جان تحقيقه منتظمة من برنامج الغذاء العاملي  عن طريق اإلنزا ت الجوية منذ نشســــان/ أبريل  وهو و 
                                                           

(  2014) 2191(  2014) 2165(  2014) 2139  "تنفيذ قرارات مجلس ادمن 2016/631مجلس ادمن الدولي  س/  (19)
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صعً ا تي معظم املناطق املحاصرة ادخرىر ولكن ي قى ادمر املا د أن تعداد القوافل اإلغاثية لن يحل أزمة 

 الحصارات تي سوريةر

وقــد اع  م التقرير الشـــــــــــــةري ادخ    الــذي قــدمــه ادم ن العــا  لألمم املتحــدة تلى مجلس ادمن  والــذي 

تي ســورية  بمجمومل ســكان  -فقط–منطقة محاصــرة  18  بــــــــــــــــ 2016وليو تموز/ ي 31تلى  1عغطي الف  ة من 

ر وتي تناقد صـــــــاره م  هذا ادرقا   حدد مشـــــــرومل ســـــــيج ووتش ما   يقل (20) تقريً انســـــــمة  000ر600ي لا 

منطقة محاصـــــرة  يزيد عدد ســـــكا نا على املليون مواطن  يق عون اليو  تحت الحصـــــار تي ســـــوريةر  40عن 

اطق املحـــاصـــــــــــــرة غ   املـــدرجـــة تي التقـــارير الشـــــــــــــةريـــة لألم ن العـــا  لألمم املتحـــدة  وغ   وبـــالتـــالي  فـــ ن املنـــ

املشــــمولة بالجةد الذي ت ذله املجموعة الدولية لدعم ســــورية  والذي  ندم تلى زيادة تمكانية الوصــــول تلى 

ا حدث تي م ـــــــايا  تي ن ممو   2016-2015شـــــــتاء  املدني ن املحاصـــــــرين  قد   تتلقى ا هتما  الالز ر و ما ت  َّ

عندما مات عشـــــــــــــرات الناس جوًعا  ف ن ناقوس ال طر ملن  حدوث جارثة تنســـــــــــــانية  قد   يقرمل تي الوقت 

املناســــــــــب تن لم يتم تصــــــــــنيف املناطق املحاصــــــــــرة  وتحديدها بحســــــــــب ادولويةر ومادا  تصــــــــــنيف املناطق 

  فمن املةمو 2016ساعدات تي العا  املحاصرة من جانب ادمم املتحدة  قد بدأ بتحديد أولويات توصيل امل

أن ي ذل مكتب ادمم املتحدة لتنســـــــــــــيق الشـــــــــــــاون اإلنســـــــــــــانية جل جةد ملعرفة الوضـــــــــــــ  على ادرض بدقة  

ة عن ا عت ارات السياسيةر
و
 وبصورة مستقل

وقد ل ص يان تعغالند       مســـــتشـــــاري امل عوث ادمتل ال ا  لســـــورية  املعاي   الثالثة املســـــتخدمة 

املنطقة املحاصــــرة جا تي: "حصــــار عســــكري جامل  وانعدا  املســــاعدات اإلنســــانية  وانعدا  تنقل  لتحديد

ـــــــــــــــــ (21)الســـــكان املدني ن من املنطقة  أو تلانا" املع  م ينا محاصـــــرة رســـــمًيا    18  ت  أن  ث ً ا من املناطق الـ

ى ادرضر ولم تستط  منظمة با س تعكس املعاي   الثالثة هذا   ما أن هذا املعاي     تتسق م  الواق  عل

الةولندية واملعةد الســــــوري  من خالل مشــــــرومل ســــــيج ووتش  تحديد الســــــبب وراء عد  ا ع  ام بحصــــــار 

عــدد من املنــاطق تي محــافظول ريف دمشـــــــــــــق  وحمص  تي التقــارير الشـــــــــــــةريــة لألم ن العــا  لألمم املتحــدة 

رة    يوجد عامل مادي واضــــــــــــ  يم ن املناطق املقدمة ملجلس ادمنر تي منطقة الغوطة الشــــــــــــرقية املحاصــــــــــــ

التســـــــــ  املحددة عن ج  ا نا  حيث تق  جميعةا تي تطار طو  حصـــــــــار واحد  وعليه    ي دو أن أي ناقوس 

 000ر400خطر قد قرمل  شـــــــــــأن الوضـــــــــــ  املتدهور تي منطقة الغوطة الشـــــــــــرقية املحاصـــــــــــرة  حيث يتعرض 

نـاقص فر  مزاولـة الزراعـةر ومن هنـا  على ادمم  ـــــــــــــ ص ل طر م نايـد من جراء العنف املتصــــــــــــــاعـد  وت

 املتحدة  والوسطاء الدولي ن  تعطاء ادولوية ملعالجة هذا الوض  ا ن ق ل تفاقمه أ ث ر 
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صــرحت املجموعة الدولية لدعم ســورية ب عالن غ   مســ و   حيث قالت:  2016أيار/ مايو  17تي بيان 

وصــــــــــول مســــــــــاعدات ادمم املتحدة اإلنســــــــــانية تلى أي منطقة  حزيران/ يونيو  وتي حال رفد 1"ابتداًء من 

محاصـــرة  تدعو املجموعة الدولية لدعم ســـورية برنامج الغذاء العاملي تلى امل اشـــرة الفورية بتنفيذ برنامج 

جســــــــــــور جوية  وتنزا ت  تلى جمي  املناطق املحتاجةر وتتعةد املجموعة الدولية لدعم ســــــــــــورية بدعم هذا 

ر وقـــد (22)دعو جمي  ادطرام تلى وقف ادعمـــال العـــدائيـــة لتوف   بشاـــة آمنـــة لةـــذا الب نـــامج"الب نـــامج   مـــا تـــ

مكـــــــمو ادول من حزيران/ يونيو   ما مكـــــــمو العاشـــــــر من الشـــــــةر ذاته  وهو املوعد الننائي املمدد  و  يزال 

دنيون رفد دخول مســــــــــــــاعــدات ادمم املتحــدة تلى املنــاطق املحــاصـــــــــــــرة الحرجــة مســـــــــــــتمًرا  حيــث ععــاني املــ

 أوضاًعا تزداد سوًءا  وما من تغي   ُيذ ر طرأ على وض  املحاصرين   ما لم تظةر بادرة دي تنزا ت جويةر 

ا  محل    يمكن الســــــــــــما  أن يحل الوصــــــــــــول الظاهري واملتعســــــــــــر  جالوصــــــــــــول الذي ســــــــــــمح به تلى داريو

ل الية من املستلزمات الط ية  الوصول الحقيقي وغ   املحدود   ما   يمكن السما  بأن تحل القافالت ا

محل املســـــــــــــاعدات اإلنســـــــــــــانية الكافية واملواءمة  و  ين غي ا ع  ام  والتصـــــــــــــفيق  ملوافقة الحكومة على 

تدخال قافلة مســــــــــاعدات  بشنما ت ــــــــــرب براميلةا املتفجرة املنطقة  وتمن  تســــــــــليم املســــــــــاعداتر و  يجوز 

ذا ومراق ته لألطرام املتقاتلة أنفســــــــةم  بشنما يكافح جل تخــــــــجي  وقف تطال  النار املحلي  وترك أمر تنفي

طرم لل قاء على قيد الحياة تحت الحصــــــار  فعند قيا  ادمم املتحدة  واملجموعة الدولية لدعم ســــــورية  

بتناز ت  ةذا  ف  نا تعطي الجرأة للقائم ن على الحصــــــــار للمكــــــــمل قدًمار وحوو اليو   ف ن الطرم الوحيد 

ب حصــــــــــــــار املـدني ن تي ســـــــــــــوريـة  هم أولاــك الـذين يزيـد عـددهم على املليون ضـــــــــــــحيــة  الـذي يتحمــل عواقــ

 العالق ن تي املناطق املحاصرةر 

و  تخفى هــذا ا ســـــــــــــتنتــاجــات جلةــا على ادطرام الــدوليــة  الول تحــاول معــالجــة ادزمــة  وتقــديم الحلول 

دم ن العا  لألمم املتحدة  بان جي لذـــحايا املناطق املحاصـــرة تي ســـورية  بل و عرفو نا بالفعل  حيث قال ا

 مون  تي تقريرا لشةر حزيران/ يونيو املقد  ملجلس ادمن:

حرز 
ُ
 شــــــــــأن الوصــــــــــول تلى  عد املواق  املحاصــــــــــرة  أودو أن  -ماخًرا–"على الرغم من ترحيبل بالتقد  امل

ردت تقارير أوضــــــــــ  أن رف  الحصــــــــــار  شــــــــــكل جامل  أمر ضــــــــــروري؛ ف ن عشــــــــــرات الب اميل املتفجرة الول أو 

ســـــــــــــقوطةــا على داريــا  تي العــاشـــــــــــــر من حزيران/ يونيو   عــد يو  واحــد من تدخــال ادمم املتحــدة  ومنظمــة 

  يظةر أن 2012الةالل ادحمر العربي السوري  أول املساعدات الغذائية منذ نوفمب / تشرين الثاني  عا  

يصــــــــال املســــــــاعدات اإلنســــــــانية ورررم تن الوضــــــــ  بالنســــــــ ة تلى اد ــــــــ ا  تي املناطق املحاصــــــــرة  لن ُيحلَّ ب 

                                                           

  2016مايو /أيار 17وزارة ال ارجية ادم   ية  "بيان املجموعة الدولية لدعم سورية"    (22)

http://www.state.gov/r/pa/prs/ps/2016/05/257295.htmر 

http://www.state.gov/r/pa/prs/ps/2016/05/257295.htm
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الحصــــــار لشس نتيجة ط يعية  أو ضــــــرورية  للصــــــرامل؛ تنه ســــــياســــــة متعمدة من الطرف ن  ســــــياســــــة يمكن 

ا من حشد اإلرادة السياسية لفعل ذلك"  ر  (23)ال  اج  عننا تذا ما تمكنَّ

ا  تي ســـــورية  وعلى الرغم من هذا املعرفة  عســـــتمر انتشـــــار مصـــــائب املدني ن املحاصـــــرين  تكتي ا حربيي
ً
ك

 و ستمر نهج ادمم املتحدة ملعالجة ذلك  تي تغ  ات   تكاد تذ رر  

 وعليه  توصمل منظمة با س الةولندية  واملعةد السوري  باتخاذ التداب   ا تية: 

يجب على املجتم  الدولي  و  سيما املجموعة الدولية لدعم سورية  ومجلس ادمن  التحرك ا ن  -

ول ني الوعر املحاصـــــــــــــر تلى داريا أخرى  تذ يقف ني الوعر اليو  على حافة ا  نيار الكامل  م  ما ملن  تح

   ص يتعرضون لل طرر 000ر100يقارب الـ 

ين غي أن يكون هـــدم مجلس ادمن  ودول املجموعـــة الـــدوليـــة لـــدعم ســـــــــــــوريـــة  رف  الحصــــــــــــــــار    -

ملحاصــــــرة  وفرض مزيد من ال ــــــغط على جمي  والســــــما  بحرية الحر ة للمدني ن من وتلى جمي  املناطق ا

أطرام الصرامل  و  سيما الحكومة السورية املساولة عن ادغل ية العظتو من الحصارات  وين غي ال    ن 

 من ال    ن على قوافل مساعدات ملرة واحدةر 
ً

 على هذا الغاية  بد 

جا ت ذات الصــــــــــلة  تعادة على مكتب ادمم املتحدة لتنســــــــــيق الشــــــــــاون اإلنســــــــــانية  وغ  ا من الو  -

تقييم الوضـــ  تي املناطق املصـــنفة حالًيا بأ نا "صـــع ة الوصـــول"  حيث هناك ما يكفي من اددلة إلث ات أن 

 ث ً ا من هذا املناطق محاصـــــرة بالفعلر وين غي تحديد املناطق  مناطق محاصـــــرة  عندما يتطابق الوضـــــ  

 حتيـــاجـــات  وجةـــد جم  ال يـــانـــات  وين غي اتخـــاذ على ادرض م  معـــاي   موضـــــــــــــوعيـــة تســـــــــــــتنـــد تلى تقييم ا

القرارات  شـــــــكل مســـــــتقل عن ا عت ارات الســـــــياســـــــية دع ـــــــاء املجموعة الدولية لدعم ســـــــورية  ومجلس 

 ادمن  أو أطرام الصراملر 

ين غي اســــتناد تحديد أولويات ترســــال قوافل املســــاعدات اإلنســــانية تلى املناطق تلى تقييم شــــفام   -

نات الول تم جمعةار وقد عســاعد نظا  مســتويات  جالذي اســتخدمه مشــرومل ســيج ووتش  ومســتند تلى ال يا

 تي تحديد املناطق الول تشتد فانا الحاجةر

ين غي على املــانح ن الــذين يــدعمون جةــد وجــا ت ادمم املتحــدة لإلغــاثــة تي ســـــــــــــوريــة  أن يطــال وا   -

لتحديد املناطق املحاصرة؛ فمن ال روري مكتب ادمم املتحدة لتنسيق الشاون اإلنسانية  عملية شفافة 

أن عســـــــــــتند مكتب ادمم املتحدة لتنســـــــــــيق الشـــــــــــاون اإلنســـــــــــانية  والذي ينقل املعلومات تلى مجلس ادمن  

                                                           
(  2014) 2191(  و2014) 2165(  و2014) 2139  "تنفيذ قرارات مجلس ادمن 2016/546مجلس ادمن س/  (23)

 رhttp://undocs.org/S/2016/546, 2016  2016و حزيران/يوني 17("  2015) 2258و
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واملجموعة الدولية لدعم ســـــــــــورية  تلى الحقائق على ادرض  وحاجة الســـــــــــكان   موجه للتقييم تي املناطق 

ا يتم نقل منطقة من قائمة الحصـار  أو تلانار تن شـفافية  ةذا املحاصـرة  وين غي تقديم التفسـ  ات عندم

ســــتســــاعد تي ضــــمان بقاء تقارير مجلس ادمن للتحقق من تنفيذ أربعة قرارات أممية منفصــــلة   عيدة عن 

 التالعب لتحقيق غايات سياسية  أو عسكريةر

من اتفــاقــات وقف  يجــب على ادمم املتحــدة  واملجموعــة الــدوليــة لــدعم ســـــــــــــوريــة  ال نا  تنفيــذ أي -

تطال  النار املحلية الول ســاعدت تي التوصــل تليه  ومتا عة رصــدها؛ ف نه من الواضــ   وبشــكل م نايد  أن 

 املفاوضات املحلية   يمكن أن تن   دون تشرام قوي  وم دئي  من جانب ادمم املتحدةر

لعمل على اإل ناء الفوري على ادمم املتحدة ات امل نهج أشـــــــــد حزًما تي ترســـــــــال قوافل املســـــــــاعدة  وا -

للممارسات القوات املحاصرة تي من   ميات معينة  أو أنوامل معينة من املساعداتر و  ين غي عدو املوافقة 

على القوافل بأ نا موافقة على "دخولةا"  ما دامت قنابل الطرم املوافق تعيق التســـــــــــــليم؛ فال بد أن يكون 

 على تسليم املعوناتر  وقف الهجمات جزًءا   يتجزأ من املوافقة

على وجا ت ادمم املتحدة مراق ة توز    ــــــــحنات املســــــــاعدات  عن طريق طرم ثالث من املراق  ن  -

املحلي ن  ل ـــــــــمان وصـــــــــول املســـــــــاعدات تلى املســـــــــتفيدين املســـــــــتندف ن  وين غي على برنمج ادغذية العاملي  

ل تي توز   املســـــــــــــاعدات  ل ـــــــــــــمان وصـــــــــــــول واملانح ن الدولي ن  التحقيق تي التقارير املســـــــــــــتمرة حول ال ل

  املعونات تلى هدفةار
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ا: املالحق  رابعا

 : قائمة املناطق وبيانات عدد السكان1امللحق رقم 

 جدول بمواقع الحصار بحسب سيج ووتش

 املنطقة املحافظة

 الحي

حاِصَرة مستوى الحصار
ُ
عدد السكان  الجهة امل

ر قدَّ
ُ
 الحالي امل

 225 ميةالقوات الحكو  1 جوبر دمشق

 500ر3 القوات الحكومية 3 القد  

ـــــة 1 ال  موك   الـقـوات الـحـكـومـيــ

 الجماعات املسلحة  

 000ر8

 000ر55 القوات الحكومية 2 عرب ن ريف دمشق

 000ر13 القوات الحكومية 2 زملكا 

 250ر11 القوات الحكومية 2 بشت سوا 

 000ر5 القوات الحكومية 2 اف  عس 

 500ر9 لحكوميةالقوات ا 2 ع ن ترما 

 000ر24 القوات الحكومية 2 حمورية 

 000ر15 القوات الحكومية 2 حزة 

 000ر11 القوات الحكومية 2 جسرين 

 000ر24 القوات الحكومية 2  فر بطنا 

 000ر19 القوات الحكومية 2 سق ا 

 000ر11 القوات الحكومية 3 ببيال 

 000ر15 القوات الحكومية 3 بشت سحم 

 500ر16 القوات الحكومية 3 يلدا 

 000ر140 القوات الحكومية 1 دوما 

 0 القوات الحكومية 2 حوش الدراو ش 

 ؟ القوات الحكومية 2 حوش نصري  

 ؟ القوات الحكومية 2 الريحان 
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 ؟ القوات الحكومية 2 الشيفونية 

 000ر20 القوات الحكومية 2 حرستا 

 000ر8 القوات الحكومية 2 مديرا 

 000ر40 القوات الحكومية 2 بامسرا 

 000ر1 القوات الحكومية 2 أوتايا 

 ؟ القوات الحكومية 2 بشت نايم 

 000ر3 القوات الحكومية 2 النشابية 

 ؟ القوات الحكومية 2 الصالحية 

 300ر8 القوات الحكومية 1 داريا 

 000ر45 القوات الحكومية 1 مع مية الشا  

ــــوات  2 الحجر ادسود  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــقـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ الـــ

ـــات ال ــ ـــاعـ ــ ـــــة الجمـ حكوميـ

 املسلحة

 000ر11

 000ر1 القوات الحكومية 1 الزبداني 

 000ر40 القوات الحكومية 1 م ايا بق ن 

ـــــة  3 دير الزور دير الزور ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــومـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــكـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــحــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ الـــ

 السورية داعش

 000ر80

 000ر95 القوات السورية 1 الوعر حمص

 000ر83 القوات السورية 3 منطقة الحولة 

 000ر105 القوات السورية 3 الرس ن 

 000ر64 القوات السورية 3 تل شسة 

 000ر20 الجماعات املسلحة 3 الفوعة تدلب

 الجماعات املسلحة 3  فرايا

 1.005.275 املجموع   

ادســــــــــماء باللون الب تقالي  تشــــــــــ   تلى أما ن محاصــــــــــرة غ   مع  م ينا من مكتب ادمم املتحدة  مالحظة:

 ر2016ر شةر آب/ أغسطس لتنسيق الشاون اإلنسانية  حوو تقري
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 : جدول بت "قائمة رصد" سيج ووتش الحالية 2امللحق رقم 

 املنطقة املحافظة

 الحي

حاِصَرة مستوى الحصار
ُ
عدد السكان  الجهة امل

ر قدَّ
ُ
 الحالي امل

 000ر326 القوات الحكومية قائمة الرصد حلب الشرقية حلب

 ؟ القوات الحكومية قائمة الرصد برزة دمشق

 0 القوات الحكومية قائمة الرصد ال اللية شقريف دم

 0 القوات الحكومية قائمة الرصد حرستا القنطرة 

 0 القوات الحكومية قائمة الرصد مر  السلطان 

 0 القوات الحكومية قائمة الرصد نولة 

 0 القوات الحكومية قائمة الرصد بزينة 

 0 القوات الحكومية قائمة الرصد حوش الفارة 

 0 القوات الحكومية قائمة الرصد العصاف  دير  

 0 القوات الحكومية قائمة الرصد زبدين 

 000ر200 القوات الحكومية قائمة الرصد قدسيا 

 000ر35 القوات الحكومية قائمة الرصد الحمة 

 ؟ القوات الحكومية قائمة الرصد وادي بردى 

 000ر12 القوات الحكومية قائمة الرصد خان الشيح 

 000ر850 القوات الحكومية قائمة الرصد لتلا 

 1.423.000 املجموع   
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