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أكتوبر \تشرين األول 72اعتبارا من  آخر التطورات في القسم الشرقي من مدينة حلب
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 أهم األحداث

  عن أي مدنيين أو مقاتلين غادروا القسم الشرقي من مدينة حلبانتهاء مهلة الثالث أيام من دون وجود أي معلومات 

  أكتوبر\تشرين األول 77استمرار األعمال العدائية مع تاريخ 

 فشل خطة األمم المتحدة إلخالء الجرحى والمرضى 

 

 

 

 

 

 

 

 

 لمحة عامة عن الوضع

ر باإلعالن عن وقف لألعمال العدائية لمدة ثالثة أيام قامت كل من الحكومة السورية والحكومة الروسية في الفترة المشمولة في التقري

أكتوبر. وتم وقف األعمال العدائية في هذه الفترة بشكل أحادي فقط من قبل الحكومة السورية. \من تشرين األول 77-71تستمر من الفترة 

ين والمدنيين والمرضى ممن يحتاجون حيث صرحت الحكومة الروسية بأن فترة وقف األعمال العدائية هذه بأنها كانت فرصة للمقاتل

 اإلخالء الطبي العاجل لمغادرة القسم الشرقي من مدينة حلب من خالل ثمانية مخارج في المدينة.

أكتوبر انخفاضا ملحوظا للعنف. حيث وردت \تشرين األول 77-01وقد شهدت منطقة القسم الشرقي من مدينة حلب في الفترة ما بين 

ل من وقف األعمال العدائية عن تعرض أحد المخارج من القسم الشرقي لمدينة حلب للقسم الغربي للقصف ولنيران معلومات في اليوم األو

 القناصين.  

واستمر استهداف األحياء في القسم الغربي من مدينة حلب بالقصف أثناء فترة وقف األعمال العدائية، كما تم اإلبالغ عن مقتل خمسة 

 من ممثلي مركز المصالحة الروسي في حلب.  3منهم آخرين من ض 10أشخاص وجرح 

ما استعاد المدنيون الموجودن في القسم الشرقي من مدينة حلب الشعور بالحياة الطبيعية في فترة الثالثة أيام من وقف األعمال العدائية. ك

يات ضئيلة من المواد االساسية بدون القلق وصلت معلومات تفيد بأن المدنيين استطاعوا الخروج للشوارع والذهاب لألسواق حيث توجد كم

 من حدوث أي ضربات جوية أو قصف.

وكانت األمم المتحدة قد قامت بوضع خطة من أجل إخالء المرضى والجرحى ممن هم في وضع حرج من المناطق حيث ال تتواجد الكوادر 

ع من أجل تأمين طريقة آمنة لمساعدة مثل هذه الحاالت الطبية والخدمات الطبية المختصة. وكانت قد بدأت المفاوضات مع أطراف الصرا

من ومن أجل البدء بتنفيذ الخطة. ولكن وبالرغم من جاهزية األمم المتحدة من أجل البدء بالعملية، تمت عرقلة للعمل نتيجة التأخير الحاصل 

ب منع الحكومة السورية دخول المواد اإلغاثية قبل الجهات الطبية في القسم الشرقي من مدينة حلب لتسليم قوائم بأسماء المرضى وبسب

والطبية من الدخول للقسم الشرقي من مدينة حلب. وفي هذا الصدد، عبر السيد ستيفن أوبراين المنسق اإلغاثي العالمي في بيانه الموجه 

 أكتوبر عن غضبه وحزنه من عدم نجاح عملية اإلخالء الطبي. \من تشرين األول 71لمجلس األمن في 

ستمرت العمليات العسكرية واألعمال العدائية في غضون الدقائق األخيرة من وقف األعمال العدائية في المدينة، وتم اإلبالغ عن تعرض وا

أكتوبر ما أسفر عن جرح سبعة أشخاص. وتعرضت نفس األحياء \من تشرين األول 77أحياء المشهد وصالح الدين والسكري للقصف في 

 لقصف في اليوم التالي ما أسفر عن مقتل خمسة أشخاص أيضا. باإلضافة لحي المرجة ل
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وجاء اسئناف األعمال العدائية في المدينة على خلفية معلومات عن بدء هجمات كبيرة من قبل األطراف المتحاربة، حيث أصدرت غرفة 

في مناطق سيطرة الحكومة السورية في مدينة أكتوبر بيانا يطلبون فيه من المدنيين المتواجدين \من تشرين األول 77عمليات فتح حلب في 

حلب تجنب مواقع تواجد الحكومة السورية ومقراتها. ووردت معلومات في الوقت ذاته عن طريق وسائل اإلعالم عن تحضير الحكومة 

من المنشورات السورية لهجوم كبير على مناطق سيطرة المجموعات المسلحة غير الحكومية. وحسب معلومات وردت، تم إلقاء العديد 

 على المدينة تضمنت رسالة محتواها "إنه أملكم األخير....أنقذوا أرواحكم، وستبادون إن لم تغادروا حاال."

وال يزال عدم توافر األدوية يشكل مصدر قلق كبير في ظل غياب سبل الوصول اإلنساني، حيث عبر قطاع الصحة عن قلقه بسبب تناقص 

مخزونات أدوية التخدير، وحسب تقديرات القطاع، أنه إذا استمرت األعمال العدائية بالحدوث بنفس المستوى قبل مهلة وقف األعمال 

 يوما.  01-01عملية ما قد يغطي فترة  011-111ت الموجودة من مواد التخدير ستكفي لـ العدائية، فإن المخزونا

أكتوبر تم \تشرين األول 70وال يزال وضع المواد الغذائية على حاله، حيث بلغ كل من قطاع األمن الغذائي وسبل العيش بأنه واعتبارا من 

ذائية غير كاملة أيضا في القسم الشرقي من مدينة حلب عند شركاء حصة غ 0,111حصة غذائية كاملة وما مقداره  01,111تخزين 

طن متري من البرغل مخزنة في المدينة. وال  011القطاع. كما أنه يوجد عند أحد شركاء قطاع األمن الغذائي وسبل العيش ما مقداره 

وتم وضع الكبار في السن واإلناث واألطفال واألسر يزال التوزيع لهذه المواد المتبقية مستمرا، كما قام الشركاء بتقسيم الحصص للنصف 

 المعالة من قبل ذوي اإلعاقة موضع األولوية فيما يخص عمليات التوزيع. 

نوفمبر. وتتضمن المواد \وإذا تمت عمليات التوزيع كما هو مخطط لها، من المتوقع نفاذ ما تبقى من المواد مع منتصف تشرين الثاني

 سوق الدجاج والبيض والطعام المعلب والخضار )الخيار والبندورة والبطاطا( والغاز من أجل الطبخ. الغذائية المفقودة من ال

 رسائل المناصرة األساسية

 يجب أن تتوقف جميع العمليات القتالية 

  تكرر األمم المتحدة وجوب تقديم الضمانات من قبل جميع أطراف الصراع من أجل السماح بالحصول على ممر إنساني آمن

 ومستمر من أجل إدخال المساعدات اإلنسانية العاجلة للمنطقة ومن أجل إخالء الجرحى والمرضى. 

 نة حلب  على خلفية المعلومات التي تفيد بإزدياد القصف ال يزال القلق يسيطر علينا فيما يتعلق بالمدنيين المتواجدين في مدي

 الجوي والقتال الدائر على األرض الذي يسفر عن المزيد من اإلصابات في صفوف المدنيين.

  على القتال الدائر التوقف حاال وعلى جميع أطراف النزاع تأمين الحماية للمدنيين في مدينة حلب ومنع أي عمليات تهجير قسري

 من مناطقهم بسبب العنف.  للمدنيين

  ال يعوقنا أي شيء حتى في ظل التحديات الهائلة التي تواجه العاملين في المجال اإلنساني في ظل األوضاع الحالية، وسنحاول

 قصارى جهدنا للتأكد من عدم إهمال األشخاص المحتاجين للمساعدات الطبية والرعاية الطبية. 

 

 

 

 

 ومات، يرجى التواصل مع:لالستفسار والمزيد من المعل

 9574-021-535-90+ رقم الهاتف: hearns@un.org: البريد اإللكتروني، نائبة مدير مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية في تركيا، على أنيت هارنز

 

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

 882-417-791-962+ رقم الهاتف:
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