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

  ودولية وطنية جھات مع بالشراكة
 ينقذ األرواح قينستال

 

 حلب أزمة
 )سبتمبر/أيلول 29 إصدار( 1 رقم أوضاع تقرير

 
 27 حتى الفترة التقرير ويغطي. في غازي عنتاب بالتعاون مع الشركاء في العمل اإلنسانيالمتحدة لتنسيق الشؤون االنسانية (أوتشا)  مممكتب األ قبل من التقرير هذا ادعدإ تم

 .قريباً ت سبتمبر/أيلول 30في  المقبل التقرير وسيصدر بعد اآلن.نظرًا لسرعة تغير الموقف، قد ال تكون األرقام والمواقع المذكورة في هذا التقرير دقيقة . سبتمبر/أيلول
  

  األحداث أهم
 

 250,000بين جعل ما تصاعد حدة القتال ي 
حاجة بشخص في شرق حلب  275,000و

 الحماية والمساعدة اإلنسانيةإلى  ماسة
 لهجوم بعد بالتهديد مستمر  يتعرضونمدنيون ال

 قتل المئاتم وورود تقارير عن ،تصاعد العنف
  عشرات اآلالف من األشخاص في شرق حلب

 قصفصالحة للشرب بعد المياه ال يفتقرون إلى
 خضالمحطة 

 شرق حلبإلى  إغالق كافة الطرق المؤدية، 
 مغادرةالالمدنيون غير قادرين على و 

  وسائل الاستخدام  ة تواصلاإلنسانيالمنظمات
المتبقية داخل شرق حلب لتقديم مساعدات 

 محدودة للسكان المتضررين
  

  لوضعا عن ةعام لمحة
 

الحماية والمساعدة اإلنسانية، بما في ذلك الغذاء والمأوى إلى  حاجة ماسةبشخص في شرق حلب  275,000و 250,000بين يوجد ما 
 .سبتمبر/أيلول 19العنف يوم حدة والخدمات الصحية والمياه والكهرباء، إثر تصاعد 

 
لنقل المرضى والجرحى من الجزء الشرقي على الفور إنسانية  ممراتإنشاء إلى الشركاء في مجال الصحة  امع تصاعد القتال في حلب، دعو 

 المرافق الطبية في أماكن أخرى.إلى  المدينةمن 
 

 سبتمبر/أيلول، 17الناجمة عن النزاع خالل فترة نهاية األسبوع التي بدأت في أعمال العنف  بجروح جراءصيب المئات ، أُ الواردة للتقارير وفقاً 
 لتكيف مع الوضعل المنهكونن و حيث كافح الموظفمدينة حلب، شرق في حادًا في الموظفين  تعاني نقصاً التي المرافق الصحية إلى  قلواونُ 

 17 فيتل طبيب آخر قُ و من الجرحى.  لعالج عدد كبير جداً  شرق مدينة حلبداخل  اً متبقي طبيباً  35 نحوما يقدر ب يوجدين. صابوعالج الم
 .سبتمبر/أيلول

 
طريق  إلى أيالسكان المدنيين  ، يفتقرعلى هذا النحوو  ؛مغلقةال تزال  شرق مدينة حلبإلى  كل الطرق المؤديةكانت ، سبتمبر/أيلول 29 حتى

في أعقاب الهجوم الذي القتال في شرق حلب  اشتدت حدة، /تموزيوليو 7منذ و إذا ما رغبوا في ذلك.  ،لخروج من المدينةاستخدامه ليمكن 
، في أعقاب هذه التطوراتو ) في شمال المدينة. NSAGs(التابعة للدولة الجماعات المسلحة غير مواقع الحكومة السورية على  شنته قوات
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الجماعات ت أ، أنش/آبأغسطس مطلع شهرفي . و كاستيلوال عبر طريقشرق المدينة إلى  المدنية والتجارية واإلنسانيةالتحركات  تجمدت
استعادت  الحكومة السوريةطريق امدادات جديد من خالل منطقة الراموسة، جنوب غرب مدينة حلب، لكن قوات المسلحة غير التابعة للدولة 
 .سبتمبر/أيلول 4 السيطرة على هذا الطريق في

 
 ب./آغسطسأواخر أشرق حلب منذ إلى  إرسال إمدادات منالشركاء في المجال اإلنساني  ولم يتمكن

 
المجتمعات إلى  وقت سابق من هذا العام، واجهت الجهات الفاعلة اإلنسانية تحديات كبيرة في الوصول العدائية فياستئناف األعمال منذ 
مطلع في و كاستيلو، المتقطع عبر طريق بشكل ت اإلمدادابعض  ُأرسلت، /حزيرانويونيو /آيارمايوشهري في و ضعفة في شرق المدينة. مستال

إرسال كميات محدودة من المساعدات اإلنسانية من خالل طريق الراموسة،  سانية منبعض الجهات الفاعلة اإلنكنت تم، شهر أغسطس/آب
 .أغسطس/آب 22قبل إغالقه مرة أخرى في 

 
في البداية. حدة العنف الناجم عن النزاع انخفاض إلى ، سبتمبر/أيلول 12وقف األعمال العدائية، الذي دخل حيز التنفيذ في وقد أدى اتفاق 

بحسب ما ورد، مصرعهم، مئات المدنيين ولقي على القطاعات الشرقية من المدينة.  عنيفةحملة قصف  تانهار االتفاق وبدأبعد أسبوع واحد و 
 ة.ألضرار فادحممتلكات المدنيين والبنية التحتية المدنية الحيوية تعرضت في حين 

 
ضرار دون إلحاق أنى الخارجي لغرفة التحكم، ولكن ثر على المبأ، مما للقصف محطة مياه باب النيرب عرضتت ،سبتمبر/أيلول 22في و 
مياه صالحة المدينة إلى ربع مليون شخص في شرق نحو ما يقدر بيفتقر على اآلبار. أكبر  اعتمادأدى إلى ، و الرئيسية مضخات والمحركاتبال

 الصحة.في مجال شركاء تحذيرات البحسب لخطر األمراض المنقولة عن طريق المياه، عرضة طفل  100,000أكثر من  ، مما يجعلللشرب
 

 من جراءالخدمة نطاق خارج  -المعروفين باسم الخوذ البيضاء -لدفاع المدني السوريتابعة لثالثة مراكز  أصبحت، سبتمبر/أيلول 23وفي 
 الدفاع ثنين من موظفيا إلى إصابةت الغارات الجوية دتلك المراكز، أالذي أصاب  لكبيرالضرر الهيكلي اإلى  باإلضافةو الغارات الجوية. 

 المدني ودمرت عدة سيارات من بينها سيارتا إسعاف.
 
مخازن ب قد ألحقت أضراراً منطقة جسر الحاج في شرق مدينة حلب  علىة يدغارات جوية عدوردت تقارير تفيد بأن ، سبتمبر/أيلول 24في و 

 قابلة.تعمل  تي كانتمقتل طبيب وزوجته، ال عنلباب اي الطريق غارات جوية على حأسفرت . وفي نفس اليوم، محلية تابعة لمنظمة إنسانية
 

 ، مما أسفر عنار مستشفى عمر بن عبد العزيز في حي المعاديو جبللتدريب الطبي  ت الغارات الجوية مركزاً استهدف، سبتمبر/أيلول 26في 
 .ال يزال يعمل أم ال. ومن غير الواضح في الوقت الراهن ما إذا كان المركز بالمركزأضرار متوسطة المستوى بجروح وٕالحاق شخصين  إصابة

 
مستشفى عمر بن أن  يقالقريبة، و تي استهدفت مناطق الضربات الجوية ال جراء الصاخورمستشفى ب، لحقت أضرار سبتمبر/أيلول 28وفي 

تدمير النوافذ واألبواب وثالثة  عن تسفر جوية أة لضرب الصاخورتعرض مستشفى و ية. قتالتضرر بشدة من جراء األعمال القد عبد العزيز 
 505يسمح بدخول و ، استشارة طبية 2,815 يوفر الصاخورمستشفى  كانقبل هذا الهجوم، و الخدمة.  من نطاقالمستشفى  أخرجمولدات، مما 

 تم اإلبالغ عن وفاة اثنين من المدنيين.وقد . في الشهر الواحد صدمة ةحال 580 يعالجو  ،عملية جراحية كبرى 235ويجري ، مريضاً 
 

مريضًا،  147ويسمح بدخول ، استشارة طبية 2,867يوفر  ، الذيمستشفى عمر بن عبد العزيزب التي لحقتتقييم األضرار حاليًا ويجري 
  .شهرياً  الصدمة ةحال 262 يعالجو  ،عملية جراحية كبرى 64ووالدة عملية  96ويجري 

 
ال لبرنامج األغذية العالمي،  في التدهور. ووفقاً  آخذةمن سكان شرق حلب شخص  275,000و 250,000ما بين ل الظروف المعيشيةال تزال 

 45أكثر من  أبلغتعلى حالة األمن الغذائي في مدينة حلب. و  انؤثر يوالقيود المفروضة على وصول المساعدات اإلنسانية  نزاعتكثيف اليزال 
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أقل كانت النسبة ، في حين أغسطس/آبفي شهر  ءالغذاكميات غير كافية من استهالك عن  الستطالع رأيمستجيبة في المئة من األسر ال
عدد أكبر من  وفي كثير من األحيان، يلجأسوريا.  في إليهاالتي يمكن الوصول األخرى في المناطق التي تعيش في المئة من األسر  30من 

 العدد. في هذافي المئة  20نسبة ب، مع زيادة /حزيرانيونيو شهري ن العدد المسجل فم اءلغذذات الصلة باالسلبية آليات التكيف  إلىاألسر 
 

لحكومة ل ة تابعةعسكريقوات لوجود  القيام بذلك نظراً  شرق مدينة حلبن في السفر من وٕالى و ن الراغبو المدنيال يستطيع وفي الوقت نفسه، 
منية األمخاوف الت قبل بضعة أشهر، من قبل المدنيين بسبب نشئنقاط الممر اآلمن، التي أُ وال ُتستخدم نقاط الدخول والخروج.  ندع السورية

 عتقال.اال شيةوخ
  

  التنسيق
  

  يجري التنسيق ألي استجابة عبر مراكز العمل اإلنساني بهدف تعظيم االستفادة من أي فرصة لتلبية الواجب اإلنساني.
 

  المياه والصرف والنظافة الصحية 
  

  :االحتياجات
  

  ًمتوسط احتياجات يبلغ ، لمشروع اسفير يامعايير الدنلل الوصول إلى كميات كافية من المياه الصالحة للشرب أمر بالغ األهمية. وفقا
متزايدة المقيمون مخاطر يواجه ، من المياه كاف رإمكانية الحصول على قددون ومن ليوم الواحد. في ا لتراً  20من المياه الفرد 

  .لجفافا الناجمة عنالصحية  مضاعفاتوالجفاف، وال ،النظافةعن طريق إلصابة باألمراض التي يمكن الوقاية منها ل
 مناآلالستهالك ضمان االماء بالكلور ل معالجة نبغي، ويملوثة بعض مصادر المياه.  
  أن  إلى وتشير التقارير الواردة من المدينةالتخلص من النفايات. تشغيل مركبات و بالشاحنات وقود لنقل المياه الهناك حاجة إلى

  .بسبب نقص الوقود في الوقت الحالي غالبية هذه المركبات خارج الخدمة
  

  :االستجابة
  

 في األحياء التي ال تتلقى المياه من  -المياه والصرف الصحي توفير الوقود الالزم لتشغيل آبار المياه  مجموعة عملأعضاء  واصلي
  .خالل الشبكة، لمدة ساعتين يومياً 

 ضرار كبيرةألشبكة الت عرض، حيث تكيراج السكري والشيخ ييحفي  ، ال سيمال إصالح أنابيب المياه المتضررةيتواص.  
  مياه باب النيرب ةإصالح محطتفيد التقارير الواردة بأنه يجري اآلن.   

 
  الثغرات والمعوقات:

 
  أيلول، تعرضت محطة سبتمبر/ 22عمليات إصالح محطة مياه باب النيرب. في  شرق مدينة حلبتواصل السلطات المحلية في

 مضخات والمحركاتبالاإلضرار  دونالمبنى الخارجي لغرفة التحكم، ولكن ببالغة  اً حق أضرار مما أل، للقصف مياه باب النيرب
 حطةبعد الهجوم على مو بشكل كبير على اآلبار.  ونعتمدين و بدأ المدنيفقد خارج الخدمة،  أصبحتمحطة ال وحيث أن. الرئيسية

 اهنساعات ألسباب غير واضحة. ولكعدة الخدمة ل منسليمان الحلبي  ، وهي محطةمحطة المياه الرئيسية خرجتباب النيرب، 
 التقرير.هذا عمل وقت نشر ت كانت ال تزالو  عملهااستأنفت 
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  ف خدمات نقل المياه والتخلص اقإيتم قد ). و (لمدة ساعتين يومياً  فقط يوماً  20لمدة لتشغيل آبار المياه تكفي مخزونات وقود تتوفر
، وهو ما يهدد بانتشار األمراض هاإلى تراكم النفايات وقف إزالة يؤديأن  بسبب نقص الوقود. ومن المرجحبالشاحنات من النفايات 

 .تي تنتقل عن طريق الهواءال
 على نطاق واسع منتشرالمياه المتوفرة، وتلوث شبكة المياه  ضعف جودةإلى  تشير التقارير. 

  
  الحماية

 
  :االحتياجات 
 

 شرق مدينة ن في و المدنييعاني منها ي تطويلة الالعنف الن فترات عة مالناجة لمعالجة القضايا مستمر وقف فوري لألعمال العدائية ال
 .حلب

 حرية التنقل.بسمح للسكان يُ أن  يجب 
  
  ستجابة:اال
 

  نظراً ائس البحماية ال وضع. ويسلط التقرير الضوء على أغسطس/آبفي شرق حلب في  اً سريع تقييماً العمل مجموعة أجرى أعضاء 
كن، وفقدان الوثائق المدنية، وعدد كبير من اإلصابات في صفوف المدنيين، اسمالبنى التحتية المدنية والبلحاق أضرار جسيمة إل
المواجهة  آلياتإلى المدنيين  عن لجوء مساعدات إنسانية، فضالً لى ع صولحوجود متفجرات من مخلفات الحرب، وصعوبة الو 
 والضغوط النفسية، والقيود المفروضة على حرية التنقل. ،، وانتهاك حقوق الطفلاني، وانتشار العنف الجنسةسلبيال

   
  غذائيالمن األ
  

  االحتياجات:
 

 غذائية كافية اتإلى مساعدإلى  شخص 275,000و 250,000 ما بين حتاجي. 
  ومنتجات األلبان الطازجة نادرة للغاية في األسواق  واتالخضر  تأصبحو دقيق القمح غير متوفر على مستوى األسرة. أن يقال

 زيادة حادة في األسعار. ،مثل زيت الزيتون واللحوم ،بعض المنتجاتوقد سجلت تكاليف. مرتفعة الو 
 .(الكيروسين) الحصول على الخبز أصبح مستويات منخفضة و  إلىالوقود الالزم لتشغيل المخابز ووصل  انخفض توافر وقود الطهي

 سعار على نحو متزايد.بسبب ارتفاع األ اً صعب
 ي.حاللموسم الزراعة الشتوية الاستعدادًا ة في المناطق الحضرية وشبه الحضرية يزراعمساعدات حزمة إلى  هناك حاجة 

  
  ستجابة:اال
 

 توزيع الحصص الغذائية المتبقية. ةمسبق الذين يمتلكون مخزوناتالشركاء في المجال اإلنساني  واصلي 
  الشركاء.و العالمي  يةغذغذائية مقدمة من برنامج األ ةحص 8,000سوى ال يوجد 

  
  الثغرات والمعوقات:
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 مغلقة معظم المخابز. 
  ةقليل قاسو المواد الغذائية المتوفرة في األو ، ةالمواد الغذائية محدودلى ع صولحالإمكانية. 
  أراضي صالحة للزراعة تقريباً  ليست بها أيمناطق زراعية. شرق مدينة حلب هي منطقة حضرية توجد ال. 

 

 الصحة 
  

  :االحتياجات
 

  تتناقص  المواد الطبية واإلمدادات الطبيةهناك نقص في . همأسرة كافية لعالج لعدم وجود اً نظر ج على األرض عالالالمرضى يتلقى
 .كلما تم عالج مريض

 محدودةال اتهاقدر رنة بمقايوم  كلمن المرضى  اً كبير  اً ستقبل عددتالطبية  رافقالم. 
 شرق مدينة حلبالرعاية الصحية المتخصصة في إلى  ولئك الذين يحتاجونألالء الطبي جليست هناك آلية لإل. 
  الصحي.في المجال ال يوجد نظام تناوب للعاملين 

  
  ستجابة:اال
 

 محدودة. اتقدر بالدعم الطبي  وفيرالخدمات الصحية ت ومقدم يواصل 
  الكهرباء لتشغيل مولدات المخزنة مسبقاً تواصل المستشفيات استخدام إمدادات الوقود. 

  
  الثغرات والمعوقات:

 
 نزاعالعنف المستمر مصدر قلق كبير. وقد تم استهداف المرافق الطبية طوال فترة ال. 
 بسرعة يتم استهالك اإلمدادات الطبية. 

  

  المأوى والمواد غير الغذائية 
 
  :االحتياجات 
 

 توليدو  هيوقود للطإلى  آمنة لمنع سقوط المزيد من الضحايا المدنيين. هناك حاجة ماسةمساحات و مأمونة أماكن إيواء إلى  الوصول 
 الكهرباء.

  
  ستجابة:اال
 

 عن فرد  204,400 ة ما يقرب منساعدبم مجموعة العملشركاء من خمسة  يمكن أن يقوم ،وصولال ت الموافقة علىإذا تم
، ةمرتب 16,000وجركن،  39,300بطانية و 39,000 ، التي تشملالمخزونات المتاحة منغير الغذائية  توفير الموادطريق 

(الذي  من الوقود اً لتر  35,654وشمسية، يعمل بالطاقة الح امصب 17,433و، ةسجاد 5,933وبالستيكي،  اءغط 11,435و
 ستلزماتم ةمجموع 11,650ومالبس شتوية، قطعة  49,204وسخان،  1,000و، )عدم وجود مخزونل نظراً شراؤه  نبغيي

 . خيمة 1,126و ،غير غذائية



  1 رقم أوضاع تقرير: حلبأزمة 
 

 
   (أوتشا) اإلنسانية الشؤون لتنسيق المتحدةمم األ مكتب

 www.unocha.orgرواح | األ ينقذ التنسيق

  
  الثغرات والمعوقات:

 
 .الوصول اآلمن 
  تشمل النقل والتخزين.بها عترف مثغرة رئيسية. هناك تحديات  يشكلالوقود المنزلي 
  الوقود على مستوى األسرة  إلىحاجة ستصبح الو  تفاقم الظروف المعيشية للسكانإلى وقود ال سيؤدي نقصموسم الشتاء، اقتراب مع

 أكثر شدة.
 أسرة، أي ما يعادل  50,000لتلبية احتياجات  لتر من الكيروسين يومياً  150,000إلى  هناك حاجةات التي تم إجراؤها، حسابوفقًا لل

  ).لكل شاحنة طن متري 20شاحنة ( 500حمولة 
  
  
 

  لمزيد من المعلومات، يرجى االتصال ب:
 hearns@un.org، غازي عنتابرئيس مكتب نائب ، هيرنزأنيت 

  9574-021-535-90+هاتف محمول تركيا: 
 swanson@un.org، في عماني إعالم لمسؤو ، ديفيد سوانسون

  882-417-791-962+هاتف محمول األردن: 
  
  


