
 أزمة حلب
 (أكتوبر/تشرين األول 9)إصدار  4تقرير أوضاع رقم 

 
 7 حتى. ويغطي التقرير الفترة المتحدة لتنسيق الشؤون االنسانية )أوتشا( في غازي عنتاب بالتعاون مع الشركاء في العمل اإلنساني ممتم إعداد هذا التقرير من قبل مكتب األ

 . نظرًا لسرعة تغير الموقف، قد ال تكون األرقام والمواقع المذكورة في هذا التقرير دقيقة بعد اآلن. تشرين األولبر/أكتو 
 

 ةعاجل في األسابيع الالحقة في شكل تحديثات ةحدثمال لمعلوماتا سيتم توفير

 أهم األحداث

  الحصول على المياه إمكانية زال تال

على الرغم  ةالصالحة للشرب محدود

واحدة من في من استئناف الخدمة 

 محطات المياه وإصالح شبكة المياه
  سقوط ضحايا مدنيين في اإلبالغ عن

على الرغم من  ،أنحاء المدينة افةك

محدود في عدد الغارات النخاا  الا

 الجوية
 ستلزماتهناك حاجة ماسة إلى الم 

الطبية، مثل أدوية التخدير والسوائل 

الوريدية، ولوازم العناية المركزة 

 صدمة في شرق حلبوالالجراحة و
  سيتم تقسيم توزيع الحصص الغذائية

 لزيادة التغطية يننصا إلىالمتبقية 

 لمحة عامة عن الوضع

إلى اإلنسانية  وأاإلمدادات التجارية  عدم دخولل اً نظر خالل الفترة المشمولة بالتقرير، استمر الوضع اإلنساني في شرق مدينة حلب في التدهور 
 ب./آغسطسأ  22( منذ NSAG) الحكوميةعات المسلحة غير االجم سيطر عليهاأجزاء المدينة التي ت

في الجزء الغربي من المدينة، تسبب و تواصل الغارات الجوية والقصف، لوحظ انخفاض محدود في عدد الغارات الجوية. على الرغم من 
أكتوبر/تشرين األول، تم اإلبالغ عن غارات جوية  4 فيخسائر خالل الفترة المشمولة بالتقرير. وقوع  فترات متقطعةلالقصف بقذائف الهاون 
وفاة. وفي اليوم نفسه، ذكرت  تحاال 10 أسفرت عن أنها يقال و قصر، الوبستان  والحيدرية حومدكرم أحياء  استهدفتعلى شرق مدينة حلب 

العلوم  قسمي على عدة قذائف هاون  عند سقوطوأصيب آخرون  كانا قد لقيا مصرعهما مصادر في مدينة حلب أن اثنين من طالب الجامعة
أصيبوا في حادث قد وثالثة طالب  اً مدينة حلب. وذكرت مصادر إعالمية أن معلمغرب  ،نفي حي الفرقا جامعة حلب الواقعة فيواالقتصاد 

 في حي الفرقان في غرب مدينة حلب. التي تقع أيضاً المؤسسة الزراعية والطبية،  هاون ت قذائف استهدفمنفصل، عندما 

 ،الشيخ فارس والصاخورو أحياء بستان الباشا استهدفت أكتوبر/تشرين األول، تم اإلبالغ عن عدة غارات جوية وقذائف مدفعية  5وفي يوم 
 .بجروح، بحسب ما ورد آخرين ة أشخاصعدإصابة قل و ص على األاشخأ 10عن مقتل  تأسفر 

في غرب مدينة حلب.  الجميليةحي على ت قد سقطقذائف هاون عدة أكتوبر/تشرين األول، أفادت مصادر محلية في مدينة حلب أن  6 وفي
 .آخرين 70 يقدر عدده بـإصابة ما و بينهم امرأة وطفل، من على األقل،  شخصاً  11أسفر عن مقتل  ن القصفأويقال 

 1 ومحي ينفس ال فيقريبة تي استهدفت مناطق الضربات الجوية الجراء لرعاية الصحية األولية من ل بمركز الصاخور لحقت أضرار جسيمة
من  في المئة 50ر يدمتو آخرين ثمانية  ةباصيضًا عن إأالذي أسفر الهجوم،  لكخالل ذتشرين األول. وتوفي اثنان من المرضى أكتوبر/

مدينة شرق في  ينن المتبقيالمركزيحد أ وهمرفق المرفق بالكامل. وكان هذا دمرت الغارات الجوية نفس الأكتوبر/تشرين األول،  3في و المنشأة. 



 4رقم  أوضاعتقرير أزمة حلب: 
 

 

 مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية )أوتشا( 
 www.unocha.orgالتنسيق ينقذ األرواح | 

، ومن المتوقع واحدمركز غسيل كلى سوى  ولم يتبقىخدمات غسيل الكلى للمرضى الذين يعانون من أمراض الكلى.  انقدملذان كانا يحلب ال
 .ىاحتياجات المرضتلبية واجه المزيد من الضغوط ليأنه سوف 

ة والحاالت الطبية العادية النفسي ةالصدميتم اآلن نقل حاالت الخدمة،  من نطاقمستشفى الصاخور ومركز الرعاية الصحية األولية  ومع خروج
ل بين الحيين اقتناال ستغرقهالوقت الذي يفإن شديدة، الصدمة الحاالت أما بالنسبة لإلى أقرب مركز طبي، الذي يقع في حي الشعار المجاور. 

 الفرق بين الحياة والموت. لكشيمكن أن ي

بنك الدم،  مستلزماتالتخدير والسوائل الوريدية، و  إلى أدوية اسةهناك حاجة م أنالصحي القطاع من حيث االحتياجات الطبية، أفاد شركاء 
 االحتياجات الملحةكما أشار الشركاء إلى أن . اتالصدمعالج جراحة و ، واإلمدادات الالزمة للالعناية المركزة اتوحدو ولوازم جراحة العظام 

على الرغم من أن نقص الوقود يشكل مصدر قلق كبير لمعظم و . )أ( الوبائي لتهاب الكبدال اللقاح المضادارتفاع ضغط الدم و  تشمل أدوية
تتراوح بين لمدة تكفي كمية من الوقود  ديهمالشركاء في مجال الصحة ل، فإن التقارير الواردة تشير إلى أن القطاعات في شرق مدينة حلب

 ين وثالثة أشهر.شهر 

 5من  اعتباراً  عملهانفت أاستقد رق مدينة حلب أن محطة مياه باب النيرب من حيث سهولة الوصول إلى المياه، أفادت السلطات المحلية في ش
ضخ المحطة المياه إلى ستة في الوقت الحالي، تالشبكة. ب األضرار التي لحقتبكامل طاقتها بسبب تعمل كن تأكتوبر/تشرين األول، وإن لم 

نطاق خارج للمياه محطة سليمان الحلبي  وال تزال. ال بكامل طاقتهعمتة عندما يعادها في األحوال الغطيت يالت حياً  15الأحياء، من أصل 
المياه في شرق  منقولة عن طريقعدد حاالت األمراض الأن  وتفيد التقارير الواردةالقتال في المناطق المجاورة لها. استمرار بسبب  الخدمة

 أخرى.مشمولة بتقارير فترات البالمدينة حلب ال يزال ضمن المعدل الطبيعي، مقارنة 

مجلس المحلي لشرق التم االنتهاء من أعمال إصالح شبكة المياه في طريق الباب بالتعاون مع  أنه قدذكرت السلطات المحلية في شرق حلب 
وقف إطالق تفاق االمنطقة عندما زادت األعمال العدائية في أعقاب انهيار  تلكلحقت بشبكة المياه في بالغة قد  أضراراً  وكانتمدينة حلب. 

 من طاقتها. في المئة 40شبكة األنابيب في شرق مدينة حلب بنسبة تعمل في الوقت الحاضر، و النار. 

 غذائيالم  األ 
 تسجابةة اال

  ما مجموعه  تشمل داخل شرق مدينة حلب المخزونات المشتركة أن األمن الغذائي وسبل العيشمجموعة عمل ذكرت

 طن متري من البرغل. 100غير مكتملة و ةحص 3,049وغذائية كاملة،  ةحص 12,203
 تقسيم المتبعة هي ستكون االستراتيجية وإذا سمحت الظروف بذلك. ، سيتم توزيع الحصص الغذائية خالل الشهر المقبل

اإلناث وكبار السن، واألسر التي التي تعيلها ألسر ل ةولوياألح مع من، كل أسرةة لحصالحصص المتبقية وتوزيع نصف 

 نساء حوامل و/أو مرضعات. وأمعوقين  أفرادا   تضم
 الثغرات والمعوقبت 

 اعتبارًا  أخرى لدى المنظمات الشريكة العاملة في شرق مدينة حلبغذائية  حصص تتوفر أي لنتوزيع هذه الحصص الغذائية،  عقب
 .مخزون إلى تجديد العاجلة . هناك حاجة فصاعداً  /تشرين الثانينوفمبرمن شهر 

 

 لالستفسار والمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع:

: البريد اإللكتروني، نائبة مدير مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية في تركيا، على أنيت هارنز

hearns@un.org  

 9574-021-535-90+ رقم الهاتف:

 

: البريد اإللكتروني التالي، مسؤول العالقات العامة في المكتب اإلقليمي في عمان، اإلردن. على ديفيد سوانسن

swanson@un.org 

 882-417-791-962+ رقم الهاتف:
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