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  المبادئ على ةوالقائم ةعلاالف ةاإلنسانينشاطات ال وتنسيق على حشد )أوتشا( اإلنسانية الشؤون لتنسيق المتحدةم  األ مكتب يعمل

  ودولية وطنية جهات مع بالشراكة

 ينقذ األرواح قينستال
 

 حلبالجمهورية العربية السورية: 
  3 رقم الحالة تقرير

 ولكانون ال بر/مسدي 5 إصدار

 . ديسمبر/كانون األول 5إلى  3من  الفترة ويغطي. بالتعاون مع الشركاء في العمل اإلنسانيهذا التقرير المتحدة لتنسيق الشؤون االنسانية )أوتشا(  مممكتب األأعد  
 

 الحداث أهم
 ل ما يقدر ظديسمبر/كانون الول. و  8و 3ساعة الماضية، ولكن لم ترد تقارير عن نزوح إضافي في  84استمرت العمال العدائية خالل ال

 مدينة حلب بأكملها طوال اليام الستة الماضية. شخص من شرق حلب نازحين داخل 305,33بنحو 
  ار هذا القر ويأتي الصحة والتغذية. في مجالي  تهاثالث منظمات غير حكومية في شرق حلب جميع أنشطعلقت ، ديسمبر/كانون الول ,في

 الحكومية.لمنظمات غير حد  اإلتابع هجوم على مستودع العاملين في المجال اإلنساني و أحد الفي أعقاب مقتل 
  ،يقيم ، و تهالغالبية العظمى من النازحين إلى مغادر الذي استخدم كمركز إيواء لقطن ا حلجدفعت الظروف المعيشية السيئة في مفي غرب حلب

 كانوا يقيمون فيشخص  035333من أصل و . الشمالي في أماكن أخر  في غرب حلب أو في ريف حلب همومعارف همأقاربمعظمهم اآلن مع 
الجماعي في الجزء  مركز اإليواءفي يقيمون شخص  45333 وال يزال هناك حوالي. فقط 05333 لم يتبق سو ، لإليواء ج القطنمحل مركز

انتقلوا بالفعل  كانوا قد ا  فرد 033و 33,ن إلى ما بيآخرين  ا  شخص 0,3انضم  ،/كانون الولديسمبر 8و 3 يوميفي و الصناعي من جبرين، 
 . رية في الونة الخيرةالسو  ح خاضعا  لسيطرة الحكومةبأصالمنازل المهجورة في هنانو، وهو حي في شرق حلب  إلى

  ،وباإلضافة إلى ذلك، فقد لوحظت ا  عدم كفاية وعدم مالئمة المأو  أكبر قلق يساور المنظمات اإلنسانية حالي يسببمع بداية فصل الشتاء .
ما ألطفال. كلخاصة والرعاية الصحية المناسبة الجاهزة، الوجبات و ، الوجبات الساخنةال سيما المواد الغذائية، و المزيد من  الحاجة إلى توزيع

 لوحظت زيادة في متطلبات الحماية.
  الوصول إليها. هااإلنسانية استجابة شاملة الحتياجات النازحين الجدد في جميع المناطق التي يمكن منظماتالتنفذ 
  افل و خطة ق إطار ضمنرق حلب شفي المحاصرة منطقة اللتقديم المساعدة إلى  المم المتحدة خطط علىالحكومة السورية بعد موافقة

من والوصول من جميع أطراف المتعلقة بالضمانات الالحصول على  بمجردعلى أهبة االستعداد المم المتحدة تقف ، /كانون الولديسمبر
يام إذن للق تحصل علىالكراد شريطة أن  ةسيطر خاضع لالشيخ مقصود الحي المساعدة اإلنسانية إلى  المم المتحدة أيضا   تقدمكما النزاع. 

 .اإلجراءات البيروقراطية والمنية المعقدةبذلك في ضوء 
 

 
 

 لوضعا عن ةعام لمحة
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شرق حلب )أي مساكن هنانو واإلنذارات وجبل بدرو والشيخ نجار وبستان الباشا والصاخور والحيدرية  مناألحياء الشمالية في  ةر مستمالمعارك ال

إلى  تأدو القوات الحكومية، إلى سيطرة  ا  فعليتلك المنطقة دت يأع نوفمبر/تشرين الثاني 42 ذوالشيخ خضر والشيخ فارس والباسل والهلك( من
 متعددة: شخص إلى أماكن 305533نزوح ما يقدر بنحو 

 
 الحكومة السوريةسيطرة ل خضعتوهي جبرين في الجزء الشرقي من حلب، إلى فرد  015333حوالي  نزح. 
 وتسيطر عليها أغلبية كردية.وهي منطقة تسكنها الشيخ مقصود، إلى  فرد 15533نحو  نزح 
 المحاصرة. حلب فرد داخل شرق 55333نحو  نزح 

 
الخط الفاصل  ورالسكان عب ةحاولحاالت قنص عندما معن  تم اإلبالغ، ولكن ديسمبر/كانون األول 3لم يحدث نزوح جديد من شرق حلب منذ 

 .إلى غرب حلب
 

داخل  يقيمون ،المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومةإلى وا نزحشخص  015333ما يقرب من  من بينشخص،  035333نحو  في البداية، كان
سقف ثقوب في النظرا  لوجود  ثبت أن الظروف المعيشية داخل هذا المأوى غير مقبولةولكن  .سابق تم تحويله إلى مأوى مؤقتمحلج قطن 

لنازحين لال توفر ة فاصلحواجز التي تفتقر إلى كبيرة القاعات الالمرفق، و  إلىاألمطار بدخول الهواء البارد وكميات كبيرة من مياه ح سموالجدران ت
في أماكن أخرى في غرب إما مع األقارب والمعارف  ا بدال  من ذلكيقيمو لكي شخص  95333 حوحلج نأي خصوصية. ونتيجة لذلك، غادر الم

، وهذا رقم في مركز جبرين الجماعييقيمون شخص  15333نحو ال يزال في ريف حلب الشمالي. وكما كان الحال في األيام السابقة،  وأحلب 
ه رية السيطرة عليحكومة السو ت الإضافية في هنانو، وهي جزء من شرق حلب استعاد أسرة 05453 وتقيم اآلن. يتجاوز قدرات المأوى االستيعابية

ة ى بعض األغطيحصلوا علها، و أصحابأو تخلي عنها خاصة بهم ن هناك في شقق مهجورة وفارغة، إما و النازحيقيم . في األونة األخيرة
 في فصل الشتاء.البارد ة ضد الطقس تدابير وقائيكالبالستيكية والبطانيات من الجهات الفاعلة اإلنسانية 

 
وفقا  و ن شرق حلب. ستقبال النازحين مالالقطن بمثابة مركز انتقالي  حلجمفي مرفق المأوى يصبح أن لمحافظة اخطط ، تتوقع واستشرافا  للمستقبل

 مساكن هنانو )إذا كان هذا هو المكان الذيهم في منازللعودة إلى لإما  المحلجن و النازحيغادر بعد فترة التسجيل األولي، سوف لهذه الخطط، 
ي فمركز اإليواء ظل سوف يجماعية أخرى في غرب حلب. و  مراكز إيواءإلى  ونذهبيأو  ،ذويهم في غرب حلبأو ينضمون إلى وا منه(، ؤ جا

كأولوية  الريادةو شقة  0303مشروع هنانو و ينبغي إعادة تأهيل أحياء المحافظة، وبحسب تصريحات . ا  جماعي الجزء الصناعي من جبرين مأوى  
 .غرب حلبفي جماعية ال مراكز اإليواءلتخفيف االزدحام في 

 
األمم مفوضية قدمت ، /تشرين الثانينوفمبر 41منذ و خدمات الحماية في مرافق اإليواء الحالية.  نطاقت األمم المتحدة وسعفي غضون ذلك، و 

 طفال   05636إلى  خدمات الدعم النفسي واالجتماعيو  ،ا  بالغ 45065إلى  مدنيةالق ائثالو القانونية و المشورة  المتحدة السامية لشؤون الالجئين
م مجموعة متنوعة من خدمات قديتو ، تمع مديري الحاالحاالتهم متابعة  بغرض ذويهممنفصلين عن  طفال   43 وتحديد تم فحصو ، ا  بالغ 431و

 .طفل 65333إلى  حماية الطفل
 
جماعية  مراكز إيواءأربعة  فيوأسكنهم نازح  15533ما ال يقل عن فرع الهالل األحمر العربي السوري المحليالشيخ مقصود، سجل حي في و 

ستجابة اإلى  هناك حاجةلكن ، الهالل األحمر العربي السوري من خالل غير الغذائيةالمواد الحصص الغذائية و  جري اآلن توزيعويمختلفة. 
لشيخ احي إلى  المساعدة اإلنسانيةوتقف األمم المتحدة على أهبة االستعداد لتقديم وجبات ساخنة وخدمات حماية.  شكل، ال سيما في ىأقو 

 .بمجرد الحصول على تصاريح الدخولمقصود 
 

ة محدود االستجابةعلى  ةاإلنساني منظماتقدرة ال تصبحلقد أ .شرق حلبنزحوا داخل  ممننازح  55333الإلى  ُتذكرأي مساعدة لم يتيسر تقديم 
عد ما يقرب من ب تقريبا   شرق حلبالموارد داخل فيه نضبت  في الوقت الذي، المنطقة ولدخلحصول على موافقات العدم الحصار و بسبب  للغاية
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 .ةر اصحمال األحياء الكارثي فيباألمم المتحدة الوضع اإلنساني قابلتهم من شرق حلب ن و وصف النازحإنسانية. إمدادات وصول دون من أشهر  5
  واحدال لسكرايبلغ سعر كيلوغرام  ،على سبيل المثالف. شحيحة والسلع التي ال تزال متوفرة تباع بأسعار مرتفعة للغايةالغذاء حتى مصادر 

/  سورية ليرة 35333مقابل  كيلوغرام األرز يباعو  ؛حلب غرب في السعرمن متوسط أعلى مرة  44أي ، ا  دوالر  19.2/  ليرة سورية10,000
 . ن المدينةم الغربي الجزء في السعر متوسط من مرات 6 أعلى أي دوالرا ، 5.0

 
لدقيق للمخابز تسليم ا ألنمصدر قلق كبير بعة للدول التامسلحة غير العات اجمالاألحياء التي ال تزال خاضعة لسيطرة ل توافر الخبز في ظي

الحد األدنى منها بعدد قليل فقط  ويعملالمرافق الطبية معظم  تغلقأة. الجويغارات العشوائي والحالي بسبب القصف في الوقت الغير ممكن 
، وال يزالون ينتظرون الحصول تتطلب اإلجالء الطبي العاجل شرق حلبحالة في  233. وقد حدد شركاء منظمة الصحة العالمية اتمن القدر 

  .على موافقة الحكومة السورية لبدء عمليات اإلجالء
 

استمر قصف و راء. زهالالشيخ سعيد و و والشعار )غرب مطار حلب(  الميسراستمرت االشتباكات العنيفة في كرم  ،خالل الفترة المشمولة بالتقرير
الحصول على أي معلومات عن  لم يتيسرساعة الماضية، ومع ذلك،  21ال طوال لدولمن غير االخاضعة لسيطرة الجماعات المسلحة حياء األ

 .ضحايا أيغ عن بالدون اإل ت ثماني قذائف هاون على غرب حلبطقس، /كانون األولديسمبر 2في و . الضحايا
 

 االستجابة اإلنسانية
 

حركة الصليب األحمر / الهالل األحمر( و ، والمحلية الدولية المتحدة، والمنظمات غير الحكومية ممالشركاء في المجال اإلنساني )األيواصل 
التي يتم ، تجابةتركز االسبسبب القتال العنيف في الجزء الشمالي من شرق حلب. و المتزايدة التي تم تحديدها حتياجات النازحين االستجابة ال

 .ممكنا  وصول حيثما يكون الاالحتياجات  كافةة تلبيالمتحدة في حلب، على  ممألا كزمن خالل القطاعات ومر  هاقينست
 

حلب  ربغية لتدفق النازحين إلى حالال ستجابةاجتماع مشترك بين الوكاالت مع محافظ حلب لمناقشة االُعقد ، /كانون األولديسمبر 3في 
لى أساس عمالئمة استجابة تنفيذ المدى ل طويلةوتحديد أي ثغرات محتملة. وتعمل األمم المتحدة والسلطات المحلية على وضع خطة مشتركة 

 .اإلقليميين ألمم المتحدةابالتنسيق مع الوزارات ذات الصلة، وشركاء الميدانية االحتياجات 
 

مع الهالل األحمر العربي السوري والمنظمات غير الحكومية المحلية لتقديم المساعدة اإلنسانية العمل  السورية الحكومةل واصفي غرب حلب، ت
الهالل األحمر العربي السوري والمنظمات غير الحكومية و عن كثب مع مكتب المحافظ عمله المتحدة في حلب  ممفريق األوينسق للنازحين. 

 الشريكة.المحلية 
 
صص جميع النازحين الجدد، بما في ذلك الحعلى فرع الهالل األحمر العربي السوري المحلي بتوزيع المساعدات يقوم الشيخ مقصود، حي في و 

إيصال المساعدات اإلنسانية إلى حي الشيخ مقصود، وتنفيذ عمليات اإلجالء تواصل األمم المتحدة الدعوة إلى و  غير الغذائية.المواد الغذائية و 
 الطبي للحاالت الحرجة من شرق حلب.

 
 

 لمزيد من المعلومات، يرجى االتصال ب:
 trives@un.org، رئيس مكتب أوتشا سوريا، سيباستيان تريفي
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