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 اإلنسانية )أوتشا( على حشد وتنسيق النشاطات اإلنسانية الفاعلة والقائمة على المبادئ يعمل مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون 
 بالشراكة مع جهات وطنية ودولية 

 التنسيق ينقذ األرواح
 

 في ةاإلنسانيحالة ال: سوريةال العربية الجمهورية
 والسويداء والقنيطرة درعا محافظات

 6 رقم الحالة تقرير

 
 آب/أغسطس 16 إلى 3 من الفترة التقرير ويغطي. اإلنساني المجال في الشركاء مع بالتعاون أوتشا() االنسانية الشؤون لتنسيق المتحدة األمم مكتب قبل من التقرير هذا إعداد تم

2018.  
 األحداث أهم
 اتفاقات إلى والتوصل البالد غرب جنوب في المناطق معظم على للسيطرة السورية الحكومة ةاستعاد بعد، الماضيين األسبوعين خالل 

 .والقنيطرة درعا محافظتي في األصلية مناطقها إلى النازحة األسر مئات عادت، محلية
 16 حتى 57,000 من يقرب ما إلى آب/أغسطس 1 في نازح 184,000 بنحو يقدر ما من، كبير بشكل النازحين عدد انخفض 

 .آب/أغسطس
 بالتقرير المشمولة الفترة خاللو . البالد غرب جنوب في المناطق جميع في للحياة المنقذة اإلنسانية المساعدات هاؤ وشركا المتحدة األمم تقدم ،

لىو  شخص 32,500 إلى مساعدةللتقديم ا البلد درعا إلى: المتحدة ألمما وكاالت بين مشتركتين قافلتين إرسال تم لتقديم  الشام بصرى ا 
 .شخص 7,500 إلى مساعدةلا

 مساعدات إلى ماسة بحاجة نو والعائد نو النازحف ،الحماية وخدمات اإلنسانية المساعدة إلى الحاجة نازحينال من كبيرة أعداد عودة تقلل لم 
 .لحدودا عبر منفذةال األنشطة تعليق بعد سيما ال، القطاعات متعددة وخدمات

   ات األمنية المستمرة فحوصأو النقص الوثائق، بعراقيل تتمثل في أحيانا  تصطدم التنقل قدرة السكان على فإن ، األرض على للشركاء وفقا
 .لبعض األفراد، أو ببساطة تكاليف النقل التي ال يمكن تحملها

 

 394,115 
 وتزويدهم إليهم الوصول مت ا  شخص

  شهرية غذائية بحصص

398,087 
 بلوازم وتزويدهم إليهم الوصول مت شخصا  
 حاالت في واإلصحاح المياه وخدمات
 الطوارئ

 118,200 
 حتى إجماال   إليهم الوصول تم ا  مستفيد
 المأوى مجال في الدعم لتقديم اآلن

 1الغذائية غير والمواد

 ضحية 24 
 اإلبالغ تم الخطيرة بالمتفجرات للتلوث
  مؤخرا   عنهم

 
 لوضعا عن ةعام لمحة

 
 صغيرة منطقة باستثناء، القنيطرة محافظة أنحاء ومعظم درعا محافظة على السيطرة سوريةال حكومةال استعادت، بالتقرير المشمولة الفترة خالل
 الحكومة تشن كما. مستمرة عسكرية أنشطة تشهد تزال وال اإلسالمية الدولة تنظيم مقاتلي من عدد هاب يزال ال الرقاد( )وادي الغربي الجنوب في

 من اعتبارا  و . الصحراوية المنطقة من أجزاء على سيطري حيث، اإلسالمية الدولة تنظيم ضد السويداء محافظةب البادية في عسكرية حملة السورية
 .ورد ما بحسب، بأكملها السويداء لمحافظة اإلدارية والحدود البادية من كبير جزء على السورية الحكومة قوات سيطرت، آب/أغسطس 12
 
، محلية اتفاقات إلى والتوصل البالد غرب جنوب في المناطق معظم على للسيطرة السورية الحكومة ةاستعاد بعد، الماضيين األسبوعين خاللو 

 يقدر ما من، كبير بشكل النازحين عدد انخفض، لذلك ونتيجة. والقنيطرة درعا محافظتي في األصلية مناطقها إلى النازحة األسر مئات عادت
 ال للعائدين الدقيقة األعداد أن من الرغم وعلى. آب/أغسطس 16 حتى شخص 57,000 حوالي إلى آب/أغسطس 1 في نازح 184,000 بنحو

                                                 
 سورية من 200,25و األردن من 93,000 حوالي إلى الوصول تم، الغذائية غير والمواد المأوى قطاع استجابة إطار في 1
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 معبر - البعث ومدينة أوفانيا - أرنبة خان معبر عبر بالتقرير المشمولة الفترة خالل منازلهم إلى األسر من كبيرة أعداد عادت فقد، مجهولة تزال
 وصل حيث، صخرال عونب، (أسرة 600) نةاطب وأم، (أسرة 400) سحرةوم، (أسرة 400) الحميديةو ، (أسرة 1,500) الخشب اجبات إلى ديةيالحم
 .أسرة 1,300 إلى المحليين والسكان العائدين عدد

 
 تسيطر التي المناطق إلى درعا محافظة من - طفال   162 و امرأة 94 و رجال   196 بينهم من - شخصا   452 إجالء تم، آب/أغسطس 11 في

 سورية غرب جنوب من إجالؤهم تم من عدد وصل، الءجإ عملية خرأ معو . وحلب إدلب يمحافظت في الدول غير من مسلحة جماعات عليها
 العسكرية الحملة بسبب األسر مئات نزحت، السويداء من الشرقية المنطقة فيو  .ا  ومدني مقاتال   10,516 إلى يوليوتموز/ 15 منذ والقنيطرة( )درعا
 .معظمهم تستضيف المضيفة المجتمعات إن يقالو ، األخيرة

 

 
 

 األحمر الهالل منظمة مع بالتعاونو . البالد غرب جنوب في المناطق جميع في للحياة المنقذة اإلنسانية المساعدات هاؤ وشركا المتحدة األمم تقدم
 وتنفيذ ؛والصحة التغذية لوازم تسليم تم، ذلك إلى باإلضافةو . شخص 390,000 من أكثر إلى غذائية مساعدات تقديم تم، لسوريا العربي

 المشمولة الفترة وخالل .الحماية خدمات بعضو  المأوى مجال في دعمال بعض وتقديم، والتعليم واإلصحاح المياه مجالي في طارئة تدخالت
 األحمر الهالل قدم، آب/أغسطس 9 فيو . األغذية توصيل عمليات الستكمال المتحدة األمم وكاالت بين مشتركتان تانلقاف ُأرسلت، بالتقرير
، آب/أغسطس 16 فيو . البلد درعا في شخص 32,500 إلى األساسية اإلغاثة ومواد صحية زمو ول الشخصية النظافة مستلزمات السوري العربي

 هايوالم والصحة التغذية مجاالت في مساعدات سليمبت السوري العربي األحمر الهاللو  المتحدة األمم لمنظمة تابع الوكاالت بين مشترك فريق قام
جراء شخص 7,500 إلى غذائيةال غير اإلنسانية المساعدات من وغيرها الصحية والنظافة واإلصحاح  الشام بصرى في لالحتياجات سريع تقييم وا 
 .درعا بمحافظة

 



 6 رقم الحالة تقريرالجمهورية العربية السورية: الحالة اإلنسانية في درعا والقنيطرة والسويداء: 

 

 
 مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية )أوتشا( 

  www.unocha.orgالتنسيق ينقذ األرواح | 
 

 نهاية في لحدودا عبر منفذةال األنشطة تعليق بعد سيما ال، القطاعات متعددة وخدمات مساعدات إلى شدةب نيوالعائد نيالنازح من العديد يحتاج
الحاجة إلى المساعدة  نازحينأعداد كبيرة من العودة لم تقلل و . والخدمات اتالمساعد في فجوة خلق األمر الذي، يوليوتموز/ ومطلع يونيوحزيران/

 تسعىوف سو . الزراعي القطاع في سيما ال، الناس عيش سبل وتأثرت والقرى البلدات بعضلحقت أضرار هائلة ب قدف ؛اإلنسانية وخدمات الحماية
 لىع تركز المنتظمة التي نسانيةاإل رامجوالمزيد من الب قوافلال خالل من للحياة المنقذة المساعدة تقديم استكمال إلى اآلن وشركاؤها المتحدة األمم
 .الضرورية الحكومية والموافقات المستمر الوصول من المزيد يتطلبس الذي األمر، الخدمات تقديم

 
نقص الوثائق، أو العمليات األمنية المستمرة لبعض بعراقيل تتمثل في أحيانا  تصطدم التنقل قدرة السكان على فإن وفقا  للشركاء على األرض، 

 اليرموك حوض في سيما ال، المنفجرة غير األسلحةب كبير تلوث عن تقارير وردت كما .األفراد، أو ببساطة تكاليف النقل التي ال يمكن تحملها
 المعلومات وفي الوقت الحالي، ال تزال .ذلك الناجمة عن واإلصابات الوفيات من العديد الواردة إلى حدوث تقاريرال شيرت حيث، درعا محافظة وفي

 إلجراء الوصولإمكانية  إلى حاجة وهناك، خطيرة فجوة ، تشكلالقنيطرة محافظة في صةاخ، الحمايةاحتياجات و  اإلنسانية باالحتياجات المتعلقة
 .مفصلة قطاعية تقييمات

 
 اإلنسانية االستجابة

 

  الغذائي األمن 
 
 :االحتياجات 
 القمح حصاد وتم مزروعة كانت الطريق طول على الحقول أن إلى السريع األولي التقييم نتائج تشير 

 الخضراوات زراعة على األسر اعتادت. مهجورة األخرى القطع بعض تبدو حين في، الموسم هذا
 .المحاصيل هذهالكثيرين منهم ل فقدان إلى أدى المياه نقص لكن، اليومي لالستهالك الخلفية األفنية في

 العديد في متاح الغذاءو . بالغة ألضرار تعرضت التي البلدات في ةيمحدودأكثر  أنها من الرغم على، المناطق معظم في تعمل األسواق بدأت 
 .والعائدين للنازحين بالنسبة وخاصة محدودة، الشرائية القوة لكن، األسواق من

 غذائية وجبة 7,590 بتوزيع السوري العربي األحمر الهالل / العالمي األغذية برنامج قام، آب/أغسطس 12 حتى :األول الخط استجابة 
 .كسوة(ال) دمشق ريفو ، جباب( خيمم، درعا، نمينصال، زرعا) ودرعا السويداء في (ا  شخص 37,950 نحوب يقدر ما منها )يستفيد جاهزة

 شهرية غذائية حصص بتوزيع السوري العربي األحمر الهالل /برنامج األغذية العالمي  قام، آب/أغسطس 12 حتى :الثاني الخط استجابة 
 ، فضال  عناعدر  وغرب شرق في ا  موقع 37 في (ا  شخص 394,115 نحوب يقدر ما منها )يستفيد أسرة 78,823 على القمح بدقيقمصحوبة 

 .األردن كزمر  من تتلقى مساعدات السابق في المواقع هذه كانت. قنيطرةال
 

 :والقيود الثغرات
 غذائية مساعدات علىبعد  تحصل لم التي المناطق إلى الوصول يتم أن ونأمل، إليها الوصول عمني المناطق بعض في األمن انعدام يزال ال 

 .المقبلة األسابيع في
 والثغرات االحتياجات عن كاملةعامة  لمحة تكوينل األسعار ومراقبة اتتقييم إجراء لزمي. 
 
 

 التغذية 
 

 :االحتياجات

394,115 
 إليهم الوصول مت شخصا  

 شهرية غذائية بحصص وتزويدهم
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 والمرضعات الحوامل والنساء شهرا   59و 6 بين أعمارهم تتراوح الذين األطفال بين ةكتشفمال الحاد التغذية سوء حاالت وعالج فحص يلزم ،
 .شهرا   24و 0 بين أعمارهم تتراوح الذين ألطفالا فائدةل المشورة خدمات وتقديم الصغار واألطفال الرضع تغذية دعم إلى باإلضافة

 عليها والسيطرة األم لبن بدائلو  األطفال بحليب التبرعات رصد. 
 6 بين أعمارهم تتراوح الذين لألطفال، الدقيقة المغذيات وتوزيع الطاقة عالي والبسكويت دوز بالمبي ذلك في بما، الشاملة التكميلية التغذية 

 .والمرضعات الحوامل والنساء شهرا   59و
  

 :االستجابة
 والتغذية الصحة في مجالي السريعة الستجابةبا معنية متكاملة فرق لثالث الدعم، درعا في الصحة مديرية مع بالتعاون، اليونيسف قدمت 

 التي مواقعالو  جباب في التدخالت هذه نفذوتُ . والتغذية اإلنجابية والصحة حصينالت خدماتو  ةالخارجي العيادات في الطبية االستشارات ميتقدل
 يواءاإل مراكز في النازحين استهداف ذلك في بما، الشرقي الجنوبي القنيطرة وريف يشرقوال الغربي درعا ريف في ا  مؤخر  إليها الوصول تيسر

 . التغذية زموالو  األطفال طب لوازم مجموعات مثل، اليونيسف من المقدمة باإلمدادات مزودة وهي ،جماعيةال
 (ورويحينة عظامال وأم عجم وبئر الخشب اجبات: المثال سبيل )على القنيطرة في ذلك في بما ،ا  حديث إليها الوصول تم ا  موقع 44 ودعم زيارة. 
 حين في؛ العاجلة لحاالتلمقدمة لا خدماتال باستثناء ،جباب في الصحة ةديريلم تابعة طبية نقطة خدمات تعليق تم، آب/أغسطس 8 منذ 

 إليها. المحتاجين األشخاص إلى خدمات قدمت - اليونيسف اءشركإحدى  -ال تزال جمعية تنظيم األسرة السورية 
 تدعمهما متنقلين طبيين فريقين إرسال إلى باإلضافة، الحدودي يبصن معبر في ليونيسفمقدمة من ا خيام ثالث بتركيب الصحة مديرية قامت 

 .األردن في الزعتري مخيم من يأتون قد الذين لألشخاص والتغذية الصحة الخدمات لتقديم اليونيسف
 لى البلد( )درعا درعافي  السوري العربي األحمر الهالل جمعية إلى والتغذية الصحة إمدادات تسليم تم  اليونيسف اءشركجمعية البر، إحدى  وا 

 خربة، محالش خراب، زيزون )مخيم والشرقي الغربيدرعا  ريف في القرى وبعض البلد درعا في والتغذية الصحة خدمات تقدم التي، درعا في
 .والفوار( قيس

 والتحصينات التغذية بسوء اإلصابة عن للكشف الخامسة سن دون طفال   4,129 فحص تم، آب/أغسطس 14 إلى 1 من الفترة خالل 
 1,218 تقديم تمو . عالجهم وتم الوخيم الحاد التغذية سوء من 22 ىعان بينما، المعتدل الحاد التغذية بسوء نيمصاب منهم 82 كانو . الروتينية
جماال   .الحوامل لنساءل ةالخارجي بالعيادات طبية استشارة  ؛التغذية بسوء اإلصابة عن للكشف الخامسة سن دون طفال   12,921 فحص تم، وا 

طبية بالعيادات  اتاستشار  تقديمو ؛ الوخيم الحاد التغذية سوءب مصابا   طفال   57و المعتدل الحاد التغذية بسوء ا  مصاب طفال   164 عالجو 
 .حاملمرأة ا 2,399ل  الخارجية

 
 :والقيود الثغرات

  يضطلع بها في السابق األردن مركز وأنشطة التغذية التي كان ةفجوات بين االستجابة من داخل سوريال تزال هناك . 
 عديدة تمويلية قيود من ويعانون، المستفيدين إلى الوصول يواجهون قيودا  تعوق سوريةمركز  شركاء  يزالال. 
 
 الغذائية غير والمواد المأوى 
 
 :االحتياجات 
 مجال  في ةمساعد إلى درعا في غزالة وخربة حراكالو  عتمان في ديارها إلى عائدةال األسر تحتاج

 .اإليواءلوازم  ومجموعات المتضررة المنازل صالحإ مثل ،المأوى
 عن يقل ال ما أنإلى  نائشركا وتشير تقديرات. لعائدينل دقيق عدد يوجد ال نولك؛ غذائية غير اتمساعد إلى العائدون النازحون يحتاج 

 أسرة 8,000 عن يقل ال ماباإلضافة إلى  ،درعا محافظة داخل المناطق من العديد في غذائية غير مواد إلى حاجةب زالت ال أسرة 15,000
 .القنيطرة محافظة داخل مناطق عدة في

                                                 
 سورية من 200,25و األردن من 93,000 حواليتم الوصول إلى ، الغذائية غير والمواد المأوى قطاع استجابة إطار في 2

   118,200  
 2اآلن حتى إليهم الوصول تم مستفيدا  
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 من المتضررة المضيفة واألسر الفلسطينيين لالجئين بالنسبة خاص بشكل حادة الغذائية غير والمواد المأوى مجال في االحتياجات تعد 
 . سورية غرب جنوب في التطورات

 600-500 نحوب يقدر ما زالي ال. لهم دقيقة عدادأ تتوفر وال، المحافظة من الشرقية المنطقة من ةنازح السويداء في األسر مئات تزال ال 
 تقييم ناكوه. (اءالشت مستلزمات فصل ذلك في )بما غذائية غير مواد إلى أسرة 5,000 بنحو يقدر ما ويحتاج، المحافظة داخل يننازح أسرة

 .التنفيذ قيد مفصل
 للنازحين جباب مخيم في المأوى إصالحات من المزيد إجراء يلزم. 
 

 :االستجابة
 وأدوات والمراتب البطانيات تشمل غذائية غير مواد بتوزيع سورية في الغذائية غير المواد قطاع شركاء قام، بالتقرير المشمولة الفترة خالل 

 3,500 لىع الشحن إلعادة القابلة والمراوح الشمسية والمصابيح النظافة ستلزماتوم النوم وحصائر البيدوناتو  البالستيكية واألغطية المطبخ
  .الوالدة حديثي ألطفالا لوازم مجموعة 200و، لألطفال صيفية مالبس مجموعة 2,605 إلى باإلضافة أسرة

  نازحا .  50إيواء في مخيم جباب للنازحين يستفيد منها مجموعات لوازم  10خالل الفترة المشمولة بالتقرير، قام شركاء قطاع المأوى بتركيب
 .جدد يننازح أي الستيعاب للتأهب كخطوةركز إيواء جماعي م ساحة في كبيرة خيمة 15 نصب تم، ذلك على عالوةو 
 شهدت بدء عودة التي المناطق في المطلوبة التأهيل إعادة أعمال نطاق لتحديد درعا في المتضررة المنازل تقييم المأوى قطاع شركاء بدأ 

 .منازلهم إلى الناس
 نهاية حتى فردا   4,495 استفاد منها وخيام إيواء ستلزماتم وتركيببعض مراكز اإليواء  تأهيل بإعادة سورية في المأوى قطاع شركاء قام 

 .بالتقرير المشمولة الفترة
 الشركاء وصل، ارئو الط حالة بداية منذو . الحالي الوضع بسبب األردن مركز خالل من المنفذة الغذائية غير وادوالم المأوى أنشطة تعليق تم 

 .الغذائية غير موادوال المأوى مجال في المساعدة لتقديم شخص 93,000 مجموعه ما إلى األردن في
 

 :والقيود الثغرات
 بالسيولةودة ال تزال مستمرة وتتسم والع النزوح موجاتألن ، ا  تحدي يشكل بسرعة المتطور الوضع يزال ال. 
 المحدود العدد يمثلو . معينة مناطق في األشخاص عدد وتقدير بدقة االحتياجات تقييممحاولة ل ا  تحدي للسكان والسريع مستمرال التنقل يخلق 

 .آخر ا  تحدي الواقع أرض على العاملة الحكومية غير للمنظمات
 بسرعة العمل على القطاع شركاء بعض قدرة من الحد إلى ميدانية بعثاتإرسال  أوالمساعدات  لتوزيع إما موافقات عدم الحصول على أدى 

جراء  .الغذائية غير الموادو  المأوىفي مجال  حتياجاتعن اال محدودة معلومات ال توجد سوى، لذلك ونتيجة. لالحتياجات شامل تقييم وا 
 في توسيع نطاق عملهم الشركاء يعيق رغبة ا  تحدي يمثل التمويل يزال ال.  
 

 الصحة
 
 :االحتياجات 
 في درعا جماعات مسلحة من غير الدول التي كانت تخضع لسيطرة  94جميع المرافق الصحية ال

تعمل  56، هناك مرفقا   94 أصلومن السورية.  حكومةاللسيطرة  عةضاخأصبحت اآلن والقنيطرة 
 اثنتانلم تتضرر، و  15و، ةر جزئياضر لحقت بها أ 54وة بالكامل، مدمر  23، وتعمل ال 38و جزئيا  
 .ا عن حالتيهمالغلم تب

 نشاء المتنقلة الفرق من المزيد تشكيل وكذلك، الصحية المرافق تأهيل إعادة يلزم  .مؤقتة ثابتة صحية مراكز وا 
 الطبية اتالمستهلك إلى باإلضافة، المعدية غير واألمراض والطفل ألمأمراض اعالج لالالزمة  األدويةب المستمر الدعم إلى حاجة هناك 

 .الصحية للمرافقكهرباء  ومولدات، اإلنجابية الصحة وأدوية، الكلى( غسيل )جلسات

 صحيا   مرفقا   38
أصل من تعمل جزئيا   56خارج الخدمة و

 يا  صحمرفقا   94
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 كاملة بمعدات أسنان طبيبوعيادة  ،الرقمي الثدي تصوير: يلي ما الطبية( )المعدات مديرية الصحة في درعا تطلبه الذي الدعم ويشمل ،
الجهاز الهضمي العلوي  تنظيرو  ،وكسجيناأل مكثفو  ،الدموي الكلى غسيلو  ،المقطعية شعةاألو  ،المرن القصبات منظارو  ،سينية أشعةو 

 .جاتوثال ،كهرباء مولداتو  ،البانورامي الرقميالشعاعي  التصويرو  ،القولون وتنظيربالفيديو، 
 

 :االستجابة
  منظمة و الهالل األحمر العربي السوري لقنيطرة و مديرية الصحة في او  مديرية الصحة في درعا لخال من الصحي القطاع استجابةتُنفذ

 .الوطنية الحكومية غير المنظمات من المنفذين وشركائهم صندوق األمم المتحدة للسكانو اليونيسف و الصحة العالمية 
  ُمدى بالنظر إلى المرحلة هذه في كافية غير ولكنها، الصحية لالستجابة مختلفة طرق خالل من ا  حالي األساسية المواقع معظم ىغطت 

 .الصحية الخدمات تعطل
 مديريتي الصحة في  إلى الصحية اإلمدادات من منتظمة شحنات للسكان المتحدة األمم وصندوق واليونيسف العالمية الصحة منظمة تقدم

 .السوري العربي األحمر والهالل والقنيطرة درعا
 اإلنذار المبكر واالستجابة برنامجتقارير إلى  تقدم محافظات 3 في مراقبة موقع 185: األمراض مراقبة.  
 ما بين حاليُ  .ودمشق درعافي  صحية فقمرا إلى مريضا   363 الهالل األحمر العربي السوري ت منظمةحالأ: المستشفيات إلى ةاإلحال 

 الصحة وزارة من طوارئ فريق وتم نشر. في معظم الحاالت جراحية عملياتجراء إل، يوميا   أباظة ممدوح مستشفى إلى مريضا   12و 10
، المحافظة في الصحة لوزارة تابعة إسعاف سيارات 7 عملتو . المستشفى لدعميتألف من العديد من الجراحين في تخصصات مختلفة 

 يعانون مرضىل إحاالت إلى تحتاج التي الحاالت معظم أن التقارير وتفيد. السوري العربي األحمر الهالل إسعاف سيارات إلى باإلضافة
 .التغذية سوء من يعانون وأطفال مزمنة أمراض من

 السلطات من موافقات تلقي حالة في األردن في موجودة صحية إمدادات أي لقبول مستعد سورية مركز: خارجة عن الميزانية لوازم تسليم 
الخدمات  مجموعة خالل منجهود  ا  حالي بذلوتُ  ،سورية إلى مركز األردن في المتوفرة الصحية اإلمداداتب قائمة ُأرسلت. المختصة
 .والشركاء السلطات مع قينسها بالتتوزيعثم  دمشق في المستودعات إلى أوال   اإلمداداتتلك  نقل خيارات الستكشاف اللوجستية

 
 :والقيود ثغراتال
 إلى المحتاجين  الوصول تحسين إلى نفيذ عملياتتتأسيس وجود و ل المستعدة والدولية الوطنية الحكومية غير المنظمات من مجموعة اجتحت

 .درعا وغرب القنيطرة في خاصة، للمساعدة
  درعا ةمحافظ من الغربي والجزء القنيطرةمحافظة  في خاصة ،كبير حد إلى األساسية الصحية الخدمات معظمتعطلت. 
 األطباء نقصمن  القنيطرة محافظة يتعان. 
 

  الحماية 
 

 :االحتياجاتو  العام الوضع
 
 كبير عدد يزال ال، ودرعا السويداء في النازحين مواقع من قليل عدد في االستجابة توقفت في حين 

 إال إليها الوصول يمكن وال تي تعاني من نقص الخدماتال الريفية المناطق في تفرقينم السكان من
 .المتنقلة األنشطة طريق عن

 على حمايةاء قطاع الشركمن  أي نظرا  لعدم قدرة، القنيطرة في الباقين للنازحين الحماية واحتياجات الوضع عن القليل سوى عرفيُ  ال 
جراء المناطقتلك  إلى الوصول  قد الحدود عبرالمنفذة  األنشطة وقف أن المفترض من. تفصيال   أكثر تقييم أو معنى ذات مشاورات أي وا 

 .المحليين السكانالتي تواجه  ةهائلال االحتياجات سياق في الحماية خدمات في كبيرة فجوة ترك

 ضحية 24 
 اإلبالغ تم الخطيرة بالمتفجرات للتلوث
  مؤخرا   عنهم
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   المستمرة األمنية العمليات أو، الوثائق نقصبعراقيل تتمثل في  ا  أحيانتصطدم  التنقلالسكان على ة قدر  فإن، األرض على للشركاء ووفقا 
إلى المحتاجين  الحالية الحماية مرافق وصول يا  لمدىتحد الوضع هذاويشكل . تحملها يمكن ال التي النقل تكاليف ببساطة أو، األفراد لبعض

 .المناطقتلك  فيللمساعدة 
 من الشرقي الجزء في العسكرية العمليات ، ونظرا  الستمرارالسويداء في يوليوتموز/ نهاية في ونمتطرفذي نفذه ال الهجوم أعقاب في 

اإلسعافات األولية النفسية /  )مثل مستهدفة حماية تدخالت السويداء في الحضرية المناطق من الجديد المحلي النزوح يتطلب، المحافظة
، المتنقلة التوعية خالل من الفردية للتدخالت األولوية الشركاء عطيي، بالتاليو  .طفال(واأل المتضررة لألسر الدعم النفسي واالجتماعي

 .الجماعية أو المجتمعية لقاءاتال بدال  من
 لجهات الفاعلة في ل وفقا  . األطفال على هار يثأت سيما وال، المتفجرات مخاطرب تلوثال إزاء البالغ القلق على الضوء األخيرة األحداث سلطت

ثالثة و  فتاتان، أطفال 5) شخصا   12 توفي؛ شجرة(الو  كويا )في درعا في جديدة ضحية 24 عن اإلبالغ تم، بالمخاطر ةعيو التمجال 
. حالة 25 إلى آب/أغسطس 5 منذ درعا في للحوادث التقديري العدد يرفع مما ن(ييتوف فتيات 3، أطفال 5) مصابون ونوالباق (فتيان

 الحفاظ على للحث الدعوة إلى والحاجة المناطق جميع في األلغام بمخاطر التوعية جلسات زيادة إلى الملحة الحاجة الحالة هذه تستدعيو 
 .المناسبة التطهير معايير على

 المناطق في طويلة لفترة أقامت التي األسر سيما وال، المدنيين لسكانالخاصة با ةالمدني حالةال وثائق عادةاست إلى أيضا   حاجة هناك 
تشهد مستويات  زالت ال التي المناطق عبر التنقل المدنية األحوال وثائق تسهل كما. ات مسلحة من غير الدولعاجم لسيطرة الخاضعة

 .والوجود األمني القيودمرتفعة من 
 

 :ستجابةأنشطة اال
 ساسور  جباب في ةسابقال النازحين مواقع في وأنشطته الحمايةقطاع  وجود توقف، السكان لتدفق التدريجي االستقرار في ضوء. 
 السويداءفي  شركاءال واصلو . المجتمعية التجمعات من يحّدون الشركاء أن من الرغم على، العمل في السويداء في الحماية مرافق استمرت 

 دعمال وتقديم سويداءال شرق من حديثا   النازحة األسر لتحديد متنقلة فرق طريق عن الريفية المناطق إلى ببعثات ضطالعاال والشهباء لخدصو 
 أجهزة )مثل الخاصة االحتياجات ذوي لألشخاص الموجهة المساعدة وبعض المدني / القانوني التوثيق في والمساعدة النفسي واالجتماعي

 .(يحالال الحاد الضعف من للحد العينية / المادية المساعدة أشكال بعض أو التنقل
 بطعوأ داعل في السابقة التوعية بعثات من قبل تحديدها تم التي الحاالت متابعة درعا في القانونية المساعدةفي مجال  شركاءال يواصل 

 إلى باإلضافة ،العائلية بطاقاتوال المواليد وتسجيل الهوية بطاقات إصدار لتسهيل درعا في اإلدارية السلطات لدى تدخالت وانفذو . واليادودة
 خالل من ذلك في بما، بالتقرير المشمولة الفترة خالل حالة 150 حوالي معالجة وتمت. والنسب الزواج لتوثيق المحاكم في تدخال   20 حوالي
 .القانونية المساعدة مقدمإلى  إحالة إلى المحتاجين األشخاص أسماء بجمع قاموا الذين، البلديات رؤساء بعض تعاون

 المؤسسات منإصدار بيان  عقب ،السابق األسبوع منذ دخالتهمت وقف إلى القانونية المساعدةفي مجال  شركاءال بعض اضطر، ألسفمع ا 
 .فقط محددينال وطنيينال شركاءعلى ال قانونية بأنشطة لقيامالالزمة ل بقصر التصاريح البالد أنحاء جميع في الحكومية

 ترنةقالم االجتماعيو  ات الدعم النفسيواستشار  التوعية خالل من، امرأة وفتاة 1,020أكثر من  والفتيات للنساء الداعمة األنشطة تخدم 
 والسويداء اعدر  المناطق الريفية بمحافظتي في نشطت متنقلة فرق تنفذو . اإلنجابية والصحة القائم على النوع االجتماعي العنف خدماتب

 .األنشطةغالبية 
 األمم المتحدة السامية لشؤون  مفوضية موظفيمن لتدريب المدربين  أيام ثالثة لمدة دورة دمشق في ُعقدت، اليونيسف منظمة مع بالتعاون

 .ودرعا السويداء ذلك في بما، مناطقمختلف ال في مجتمعية مراكز يديرون الذين الرئيسيين الحمايةقطاع  وشركاءالالجئين 
 

 :والقيود الثغرات
 الحماية لوكاالت بالنسبة خاصة، سورية في المقيمين الشركاء من لعديدبالنسبة ل األمثل المستوى دون المناطق إلى المنتظم الوصول يزال ال 

 تزال ال لكنها، حاضرين الحماية موظفو يكون عندما، لالحتياجات سريعة تقييمات بإجراء افلو الق طريقة تسمح قدو . المتحدة لألمم التابعة
 .المحلية المجتمعات مع صلواوالت منتظمال وجودال تتطلب التي، المجتمعية والتدخالت الحماية خدمات تنفيذل مناسبة غير

 القنيطرة(و  درعا )شمال إضافية متنقلة موارد ،والعائدونالمتبقون  وننازحال ناثر بهايت ، التيالريفية المناطق إلى الوصول يتطلب. 
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  عم والمشورة( )التوعية القانونية المساعدة تدخالت إجراء مواصلةمن  المتخصصين الشركاء بعض لمنع حديثا   تُفرض التي القيودتتعارض 
 .السيطرة غيرت بها جهاتت التي المناطق في سيما وال، الواقع أرض على األسرجانب  من المرتفع الطلب

 ودرعا السويداءبمحافظات  مختلفة مواقع في لشركاءل ماثلمتال غير وجودلل ا  نظر  ا  معقد الوطني دون المستوى على عملياتال تنسيق يزال ال 
 .ودمشق

 األنشطة نطاق عيتوس عرقلتو  حرجة الشركاء من للعديد بالنسبة التمويلحالة  فإن، لعملاُمنحت تصاريح و  الوصول ت إمكانيةتحسن إذا وحتى. 
 
 

 واإلصحاح المياه 
 
 :االحتياجات 
 السابق الحالة تقرير في عنه اإلبالغ تم لما مطابقة االحتياجات تزال ال. 
 

 :االستجابة
 شخصا   27,752 بينهم من، ا  شخص 158,087 من أكثر إلىالتي يقدمها الشركاء عبر الحدود  بالشاحنات يوميا   المياه نقل خدمات وصلت 

ح، هات، مراكز جماعية، مستوطنات غير رسمية( في: زيزون، تل شهاب، المزيريب، نخيم)م موقعا   44 فيفي الفترة المشمولة بالتقرير 
في نفس  ا  شخص 76,152مجموعة من مستلزمات النظافة يستفيد منها أكثر من  15,090نخل، نوى( باإلضافة إلى أ، العاليةجاسم، 
 . المواقع

 خزان مياه، وتوزيع مستلزمات النظافة  248بالشاحنات وتركيب  المياه من مكعب متر 1,600 من أكثر نقل سورية مركز شركاء أكمل
على النازحين واألشخاص الذين استخدموا الممرات اآلمنة، واستفاد ومجموعات لوازم النظافة الصحية الحيوية )بيدونات وصناديق قمامة( 

 . شخص 95,000من هذه المساعدات حوالي 
 إلى تحكم ولوحة ةمغمور  مضخة 50 تسليم تم، درعا في (بئر 400 إجمالي )من بئر 100 وتأهيل إصالح بدعم اليونيسف التزام من كجزء 

 ية،شرقحراك الو  ،ولد أم ،صيدا) والغربي الشرقي درعا ريف في تحكم اتلوح إلى باإلضافة بئرا   29 تأهيل إعادة اكتملتو  .المياه سلطات
 نازح 145,000 حوالي منها يستفيد (احيتب ،اربقع ،سملين ،ينر زم ،طعاب ،لعدا ،الغربية ، الغاريةلماع ،خربة غزالة ،ةغربيالوالحارة  ةمينعال
 .المضيفة المجتمعات من فردو 

 تطهير لضمان ا  طن 30 حتى الصوديوم هيبوكلوريت وتوزيع تسليم صدر  في ،اليونيسف من بدعم ،الصحي والصرف المياه قطاع استمر 
منتظمة لبناء القدرة على  برامج من كجزء شخص 200,000 حوالي إلى تصل التي الحالية المياه آبار / شبكات خالل منمقدمة ال المياه

 .الجنوب في الصمود
 في مستودعاتهم أسرة 25,000 لحوالي كفيت إمدادات على وحافظوا الصحية النظافة مستلزمات بتوفير واإلصحاح المياه قطاع شركاء التزم ،

 .للنازحين من خالل القوافل المشتركة بين الوكاالت / آليات أخرة ممكنة المساعدة لتقديم االستعداد أهبة على ويقفون
 

 :والقيود الثغرات
 بائعي حشدو  على األسر المياه ريطهتمواد  توزيع عن الجزئي التوقف إلى الحدود عبرتسليم المساعدات و  للعمليات المفاجئ التعليق أدى 

 توجد ال التي المناطق في المياه سالمة بشأن رفةالمع نقل على وأثر المحلية القدرة فقدان إلى بدوره هذا أدى وقد. الخاصمن القطاع  المياه
 .صالحة للعمل عمومية مياه شبكات بها

 نقل في السريع البدء تعوق كبيرة تمويلية فجوة ، وتوجد أيضا  محدودة السلطات ةوموافقفي دمشق العاملين الشركاء  وصولإمكانية  زالت ال 
صالح بالشاحنات المياه  على القدرة علىهذا  ويؤثر. درعا وغرب شرق في ئيما داجهتي تعاني من إال المناطق في ةيويالح المياه آبار وا 

 .على حد سواء والعائدين والنازحين المضيفين للسكان الخدمات من األدنى الحدقديم ت
 

398,087 
 إليهم الوصول تم ا  شخص

 مجال في طارئة وخدمات إمدادات لتقديم
 واإلصحاح المياه



 6 رقم الحالة تقريرالجمهورية العربية السورية: الحالة اإلنسانية في درعا والقنيطرة والسويداء: 

 

 
 مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية )أوتشا( 

  www.unocha.orgالتنسيق ينقذ األرواح | 
 

 التعليم 
 

 :االحتياجات
  وال تزال أعمال التقييم مستمرة اآلن حتى مدرسة 311 بتقييم التعليم مديرية قامت. تعليمية مجمعات وستة ا  مدرسي مبنى 945 درعا فييوجد .

 إلى مدرسة 116تحتاج و ، جزئية ألضرار مدرسة 78تعرضت و ، املك دمارمن  مدرسة 50تعاني ، تقييمها تم مدرسة 311 أصل من
 المدرسية المباني نقص بسبب مواقع خمسة فيمضمونة  تعليم لىع صولحالن تكون إمكانية ل، الدراسي العام ءبد وعند. خفيفة تأهيل إعادة

 عدد عودة وصيداالحراك  تشهد حين فيو . يمةعوالن الشرقية وصيدا مسكين والشيخ والحراك الحرير بصرى: ، وهيلالستخدام الصالحة
 .ة المناطقبقي في متدرجةحركة العودة  تزال ال، يننازحال من كبير

 في سيما ال، التعليم الستئناف الفور على زيجهسابقة الت دورة مياه 30و زيجهتالسابق  دراسي فصل 100 إنشاء إلى ماسة حاجة توجد 
واجه إنشاء المرافق سابقة ي قد. والنعيمة وصيدا الحراك مثل، قوية دةو ع حركة شهدت ولكنها عملصالحة لل مدارس بها توجد ال التي القرى

، زيجهتال مرافق سابقة توفير عدم حالة فيو . نضمو م غير يزال ال والكهرباء الماء إلى المنهجي الوصول أن حقيقة يتمثل فيالتجهيز تحديا  
  .هو إقامة مدارس في الخيام التعليم لتوفير الوحيد البديل كوني قد

 ثانوية مدارس وخمس، األساسي لتعليمتقدم ا مدرسة 100 توجد، ا  حديث إليها الوصول تيسر التي المناطق في سيما ال، قنيطرةال في ،
عملية التقييم، إال أن التقارير األولية تشير إلى الحاجة إلى إعادة تأهيل . وقد بدأت مديرية التربية والتعليم مؤخرا  مهنيتين ثانويتين ومدرستين

 وعين خرالص عنب في المهنيتان المدرستان تحتاج، ذلك إلى وباإلضافة .حاحصمدرسة تعليم أساسي، بما في ذلك مرافق المياه واإل 64
مدادات معدات إلى المدارس وتحتاج، تأهيل إعادة إلى التينة  .مدرسة 15-10 عن يقل ال ماوقد لحق الدمار الكامل ب. كاملة وا 

 بصرى وخاصة، المناطق معظم في بالمدارس الملتحقين غير لألطفال (ب) الدراسية المناهجتطبيق و  السريع مينبغي إنشاء فصول التعل 
 .ةيعاوالمت والطيبة والكرك والحراك الحرير صرىوب الشام

 لىع صولحال األطفال يستطيع ال حيث ،درعا بمحافظة الشرقية الريفية المناطق في خاصة ،التعليم بأهمية الوعي زيادةإلى  حاجة هناك 
 .األكاديمية المدرسية الكتب

 المدرسة إلى أبنائهم إرسال على األسر سيحفز وهذا، المدارس جميع في المدرسية التغذية برامج إلى حاجة هناك. 
 

 :االستجابة
 لضمان  ، وذلككل موقعثالث في  تين أومدرسخفيفة لعادة تأهيل جراء إخطط إلتو  تقييمال إجراءفي درعا  والتعليم التربية مديرية تواصل

 .عملية التقييم مديرية التربية والتعليم في القنيطرةبدأت وقد . المقبل سبتمبرشهر أيلول/توافر المدارس في بداية العام الدراسي في 
 الجديدة المناهج على سورية غرب جنوبفي  مواقعال جميع من معلم 1,500 من أكثر تدريب تم.  
 عادة تأهيل التعليم ومرافق المياه واإلالمدرسة عودة إلىاستأنف بعض شركاء القطاع خططهم التعليمية، ونفذوا حمالت ال ، صحاح، وا 

 المدرسية. لوازمباإلضافة إلى توفير األثاث وال
 سورية شرق وشمالغرب  إلى التعليمية برامجهم توجيه بإعادة عمان( )مركز سورية جنوب من شركاء ثالثة سيقوم. 
 
 :والقيود ثغراتال
 التقييم الحالي الذي تنفذه مديريات التربية والتعليم والمخاوف األمنية بشأن األلغام بسبب عملياتهم الشركاء من العديد علق. 
 

 اللوجستية الخدمات
 

 :حتياجاتاال
 يجاد االستجابة جهود ازدواجية لتفادي ضروري المعزز اللوجستي التنسيق إن  .والقيود لالختناقات ومستدامة مشتركة حلول وا 
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  سورية جنوب في النقل قدراتو  التخزين سعة زيادة ينبغي، المتزايدة اإلنسانية لالحتياجات نظرا  و. 
 

 :االستجابة
 للمنظمات يوفرو . المستمرة الطوارئ لحالة تستجيب التي للمنظمات المعلومات إدارة ودعم اللوجستي تنسيقال اللوجستية الخدمات قطاع يقدم 

ذا، الطلب عند البالد جنوب في المتضررة المناطق إلى سورية داخل من ةالمجاني النقل خدمات اإلنسانية  يمكنو . إليها الوصول تيسر ما وا 
 .اللوجستية والقدرة التخزين مساحة لتعزيز اللوجستية األصول من وغيرها الديزل ووقود، التحميل تلوحاو ، متنقلة تخزين وحدات توفير

  26 ، وتألفتا منآب/أغسطس 16و 9في الشام  صرىإلى درعا البلد وبلمساعدة اإلنسانية ا قديمتمشتركتين بين الوكاالت ل نقافلتيتم تنظيم 
 .شاحنة على التوالي 21و

 الثغرات سدل أنشطته وتكييف البرنامجية القطاعات مع كثب عن نسيقبالت، الخدمات لتوفير قطاعا   باعتباره، اللوجستية الخدمات قطاع سيقوم 
 .فعالة وبصورة المناسب الوقت في المساعدة تقديم ضمانو  اللوجستية

 
 :والقيود الثغرات

 ع المناطق المتضررةيى جمإلالمستمر  الوصول إمكانيةالذي يواجه قطاع الخدمات اللوجستية يتمثل في الرئيسي  تحديال زالي ال . 
 
 
 
 

 : ب االتصال يرجى، المعلومات من لمزيد
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 muscroft@un.org، األردن أوتشا مكتب رئيس، مسكروفت ساره
 

 www.unocha.org   www.reliefweb.int زيارة يرجى، المعلومات من لمزيد
 


