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 حلبالجمهورية العربية السورية: 
  2 رقم أوضاع تقرير

 ولكانون ال بر/مسدي 3

ديسمبر/كانون األول  3صدر التقرير في . اإلنسانيبالتعاون مع الشركاء في العمل المتحدة لتنسيق الشؤون االنسانية )أوتشا(  مممكتب األ قبل من التقرير هذا ادعدإ  تم 
 .ديسمبر/كانون األول 5في  المقبل التقرير وسيصدر. ديسمبر/كانون األول 3إلى  1من  الفترة ويغطي

 
 الحداث أهم

 ل ما ظ. ديسمبر/كانون الول 2ن نزوح إضافي في عرير اتق ولكن لم تردساعة الماضية،  48استمرت العمال العدائية خالل ال
 الماضية.الربعة يا  ال طوالبأكملها حلب شخص من شرق حلب نازحين داخل مدينة  31,500 نحويقدر ب

  الغذاء ندرة زيادةو  المتبقية، الحياءلوضع اإلنساني الكارثي في مقابالت معهم االمم المتحدة أجرت ن الذين والنازحووصف 
 من الفوري  اإلخالء إلى خطيرة بجروح ا  مصابأو  مريضا   400 عن يقل الويحتاج ما . السعار ارتفاع من مزيد إلى ترجمالتي ت  

 .حلبفي شرق  المحاصرة المناطق
  لتوجه إلى غرب من ابمنع سكان شرق حلب  لدولاغير من أعضاء الجماعات المسلحة قيا  ظهرت تقارير غير مؤكدة عن

الحكومة  ةالمناطق الخاضعة لسيطر إلى  خطوط التماسيعبرون الذين تقارير عن احتجاز بعض النازحين ورود حلب، مع استمرار 
 .السورية

 هي استجابة شاملة الحتياجات النازحين الجدد في جميع المناطق التي يمكن الوصول إليها، و  نفيذتباإلنسانية  تقو  المنظمات
المم المتحدة  وسوف تقد . لهادخو ب السماحما يتم عند ةالمحاصر ستعداد لمساعدة المدنيين في شرق حلب أهبة االعلى 

ن حيث إإذن للقيا  بذلك على  الحصولشريطة  ،الذي يسيطر عليه الكراد ،الشيخ مقصودحي المساعدة اإلنسانية إلى 
 .معقدةالمنية و  اإلجراءات البيروقراطية

 داخل  ةإيواء مخصص رفقجبرين، أو في م فيلمنطقة الصناعية باإلى غرب حلب إما في مرافق اإليواء  ينزحانيتم استيعاب ال
للسكن، غير صالحة منشأة الالقطن تجعل  حلجسيئة في مالمعيشية الظروف ال نفي جبرين. ولك أيضا  يقع القطن السابق،  محلج

أماكن أخرى في إلى مع أقاربهم ومعارفهم  مةقاشخص لإل 10,000من أصل  7,000 هاغادر ، ديسمبر/كانون الول 2 حتىو 
 غرب حلب.

  يخضعكن هنانو، وهو حي في شرق حلب أصبح اسمجبرين لإلقامة في منطقة منطقة ة أسر  120و 100غادرت ما بين 
 على المدنيين العائدين إلى شرق حلب. غير المنفجرة خطرا   الذخائروقد تشكل  رية في الونة الخيرة.حكومة السو السيطرة ل

  ،وباإلضافة في الوقت الحالي ت اإلنسانيةمنظماليساور اأكبر قلق وعد  مالئمة المأوى عد  كفاية يعتبر مع بداية فصل الشتاء .
 تصديلبغرض ا ذلك، و وصا  صخوالجاهزة والوجبات الساخنة  ،المواد الغذائية مزيد منال قد لوحظت الحاجة إلى توزيعفإلى ذلك، 

 متطلبات الحماية.في زيادة  . كما لوحظتلمخاوف الصحية، خاصة بين الطفالل
  الكائن بين الوكاالت لتقييم الوضع اإلنساني في المأوى  تينت المم المتحدة بعثتين مشتركسل، أر ديسمبر/كانون الول 2في

 هنانو في شرق حلب.منطقة القطن في جبرين و  داخل محلج



 2 رقم أوضاع تقريرالجمهورية العربية السورية، حلب: 
 

 

  )أوتشا( اإلنسانية الشؤون لتنسيق المتحدةم  األ مكتب
 www.unocha.orgرواح   األ ينقذ التنسيق

 
 

 لوضعا عن ةعام لمحة
 

والصاخور باشا البستان و الشيخ نجار و جبل بدرو و  واإلنذاراتشرق حلب )أي مساكن هنانو  مناألحياء الشمالية في  المعارك التي دارت
إلى سيطرة تلك المنطقة أعادت  نوفمبر/تشرين الثاني 30إلى  24خالل الفترة من ( والهلك والباسلالشيخ فارس و الشيخ خضر والحيدرية و 

 أماكن متعددة:إلى  شخص 31,500 نحوما يقدر ب نزوح إلى تأدو ، القوات الحكومية
 

 الحكومة السوريةسيطرة ل خضعتوهي جبرين في الجزء الشرقي من حلب، إلى فرد  18,000حوالي  نزح. 
 وتسيطر عليها أغلبية كردية.وهي منطقة تسكنها الشيخ مقصود، إلى  فرد 8,500نحو  نزح 
 المحاصرة. حلب فرد داخل شرق  5,000نحو  نزح 

 
 مناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة السورية، بما في ذلك جبرين،الإلى المحاصر  شرق حلبمن فروا شخص  18,000 قرب منما ي من بين

ليس القطن  محلجولكن  المجاور. محلج القطنالبداية داخل في  ينآخر  10,000م اقأو الجماعي، جبرين  مركزشخص في  8,000نحو يقيم 
كبيرة القاعات الالمرفق، و  إلىاألمطار بدخول الهواء البارد وكميات كبيرة من مياه ح سمثقوب في السقف والجدران تنظرا  لوجود كمأوى  مالئما  

ديسمبر/كانون  1منذ شخص  7,000 حلج أكثر منغادر الملنازحين أي خصوصية. ونتيجة لذلك، لال توفر فاصلة حواجز التي تفتقر إلى 
يتعين على ، وبحسب ما وردفي حي هنانو. تم تسكينهم  وأاآلن مع األقارب والمعارف في أماكن أخرى في غرب حلب  ويقيمون ، األول

الجماعات المسلحة من  تشير إلى أنرسمية غير ظهرت تقارير وقد ة. سوريمن الموافقة قوات األالحصول على  هذا المأوى لراغبين في مغادرة ا
التي تم اإلبالغ ، باإلضافة إلى أنشطة القنص لرحيلان حاولو يطلق النار على بعضهم عندما تمنع الناس من مغادرة شرق حلب، و ت غير الدول

 خط النار. ن عبرو يعندما  عنها
 
ر المواد غير الغذائية يتوفبالمتحدة  مممن األ ا  شامال  دعمذين يتلقون الن و الشركاء المحليو الهالل األحمر العربي السوري  هذه األثناء، يقومفي و 

لجميع النازحين ، ياألغذية العالمشريك محلي لبرنامج  ديرهدوز والوجبات الساخنة من خالل مطبخ جماعي ي بالمبيية، مثل و غذتواإلمدادات ال
االحتياجات الطبية للوافدين الجدد. على سبيل المثال،  تلبيةوفرق طبية لفي المالجئ الجماعية. وعالوة على ذلك، تم إرسال عيادات متنقلة 

النظافة مستلزمات  اتتوزيع مجموع يجري اآلنذلك، إلى  وجبات ساخنة. وباإلضافة على محلج القطنفي جبرين و  شخا األ يحصل جميع
صحية  فوط ةكرتون 7,000وصابون، قطعة  10,000و ،ةيعائلمستلزمات نظافة مجموعة  27,700)نازحة  أسرة 40,000على الصحية 
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وتوفير حتى اآلن،  مجموعة مالبس شتوية 11,678كما تم توزيع  .ة حفاضات(كرتون 20,000وكيس مسحوق غسيل،  15,000وللنساء، 
 الخامسة. دون سن طفال   1,771وقائي لالي و غذتالعالج ال

 
أربعة مالجئ جماعية في  مهنيكسم تت على األقل ا  نازح 8,500العربي السوري المحلي الشيخ مقصود، سجل فرع الهالل األحمر حي في و 

غير المواد جميع النازحين الجدد، بما في ذلك الحصص الغذائية و على  اتمساعدأيضا  بتوزيع الالهالل األحمر العربي السوري  ويقوممختلفة. 
 الوجبات الساخنة وخدمات الحماية.  وفيرخالل تاستجابة أكثر قوة من إلى  هناك حاجةلكن الغذائية. و 

 
 على االستجابة ةاإلنساني منظماتقدرة التصبح حيث  ،شرق حلبنازح الذين نزحوا داخل  5,000الإلى  ُتذكرأي مساعدة لم يتيسر تقديم 

إمدادات دون من أشهر  5بعد ما يقرب من  تقريبا   شرق حلبالموارد داخل ، وقد نضبت إليها وصولال إمكانيةبسبب عدم  ة للغايةمحدود
حي  على السورية الحكومةعقب سيطرة و . اتالحد األدنى من القدر منها بعدد قليل فقط  ويعملالمرافق الطبية تم إغالق معظم إنسانية. 
وقود إلى أن  شرق حلبمصادر داخل وتشير . ةالصدمحاالت عالج  على قدرة محدودة جدا   لديهمستشفى واحد فقط ال يتبقى سوى ، الصاخور

المرافق الطبية على عربات الخضار. وقد حدد شركاء منظمة الصحة إلى  بعض الجرحىيتم نقل النفاد، و يوشك على سيارات اإلسعاف 
أكياس الطب الشرعي في شرق حلب  وجودانعدام فإن باإلضافة إلى ذلك، و تتطلب اإلجالء الطبي العاجل. شرق حلبحالة في  400العالمية 

 عن متناولان عيدب( دوالر 4.8ليرة سورية /  2,500)الوقود توافر وأسعار ال يزال كريمة وصحية في شرق حلب. الموتى بطريقة يمنع دفن 
تم قطع الكهرباء في شرق حلب خالل األيام القليلة  كماولطقس الشتاء البارد. للخطر أكثر عرضة  همسكان في شرق حلب، مما يجعلال

 الماضية.
 

الغذاء  ندرة زيادة مع الحصار، تحت المتبقية األحياءالوضع اإلنساني الكارثي في مقابالت معهم األمم المتحدة أجرت ن الذين و وصف النازح
أي ، ا  دوالر  19.2/  ليرة سورية10,000  السكريبلغ سعر كيلوغرام واحد من  ،ترجم إلى مزيد من ارتفاع األسعار. )على سبيل المثالالتي تُ 

 متوسط من مرات 6 أعلى أي ،ا  دوالر  5.7/  سورية ليرة 3,000 األرزوسعر كيلوغرام  المدينة؛ غرب في السعرمن متوسط أعلى مرة  22
 (ن المدينةم الغربي الجزء في السعر

 
شخص من الحصول على المياه  25,000حرم مما سيإمدادات المياه من محطة ضخ باب النيرب،  توقف يعنيع الكهرباء اقطان كما أن

 الوقود الذي توفره بفضلفي مدينة حلب،  حيا   12إلى الماء  ضخ المياه تضخ حاليا  لسليمان الحلبي فإن محطة الصالحة للشرب. ومع ذلك، 
 .شخصمليون  1.2ما يقدر بنحو منها يستفيد و  ،اليونيسف

 
 حياءاأل قصف استمرو . الباب وطريق سعيد الشيخ حي في عنيفة اشتباكات عن تقاريرورود  مع كبير، تغيير دون ال يزال الوضع األمني 

وفاة أربعة أطفال عن في شرق حلب  مصادرأبلغت و الماضية،  ساعة 24العلى مدار  تابعة للدولة غير مسلحة عاتاجمالخاضعة لسيطرة 
 شخصا   11التقارير إلى أن القصف أسفر عن مقتل  تر اشأكانون األول، ديسمبر/ 2في و حي المعادي.  علىقذائف مدفعية عدة  سقوطبعد 

 في غرب حلب. آخرين 68واصابة 
 
 
 
 

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