
 

     الغوطة الشرقية –صحيفة وقائع 

 2017األول/ديسمبر كانون  8

 لمحة عامة عن الوضع

 393يقطن الغوطة الشرقية في ريف دمشق نحو 

نازح يمثلون  99,500ألف نسمة، بمن فيهم نحو 

 % من السكان في هذه المنطقة.26.3نحو 

لقد صنفت األمم المتحدة أجزاء من الغوطة الشرقية 

على أنها محاصرة منذ تشرين الثاني/نوفمبر 

نفت ، ص  2016. ومنذ تشرين الثاني/نوفمبر 2013

المنطقة بأسرها من قبل األمم المتحدة على أنها 

محاصرة. لقد تعرضت الغوطة الشرقية لفترات من 

، مع 2017النشاط العسكري المكثف خالل العام 

حدوث تصعيد كبير في األعمال القتالية بين 

كومة السورية والمجموعات المسلحة من غير الح

الدولة منذ شباط/فبراير وآذار/مارس أدت على ما 

ذكر إلى مقتل عشرات المدنيين. تبع ذلك اندالع 

وأيار/مايو. كما ذكر حدوث أنماط من النزوح قصير األمد داخل  أبريلالقتال بين المجموعات المسلحة من غير الدولة خالل شهري نيسان/

المحاصر كرد فعل على التدهور المحلي والمؤقت للوضع األمني، نتيجة الديناميكيات الجارية بين المجموعات المسلحة من غير الجيب 

 الدولة الموجودة على األرض.

"مناطق  يران والذي نص على إنشاء ما يسمى بـإبين روسيا، وتركيا و 2017أيار/مايو  4ليه في إفي أعقاب تفاهم أستانا الذي تم التوصل 

تموز/يوليو. بات اتفاق خفض التصعيد  22خفض التصعيد"، تم إعالن وقف إلطالق النار يغطي المنطقة المحاصرة من الغوطة الشرقية في 

سرها بحلول أيلول/سبتمبر. لكن تفيد التقارير باستمرار القتال في بعض أسلحة من غير الدولة في المنطقة برسمياً بالنسبة للمجموعات الم

 مناطق )بما في ذلك جوبر وعين ترما( دون توقف.ال

المدنيين ضت عر  التوترات السائدة بين مختلف المجموعات المسلحة من غير الدولة في الفترة الواقعة بين أيار/مايو ومنتصف أيلول/سبتمبر 

تشرين األول/أكتوبر وخالل معظم لمخاطرة الوقوع في منطقة من تقاطع النيران والحد من حركتهم داخل الجيب المحاصر. من أواخر 

، تكثفت حدة العمليات القتالية مع ظهور تقارير متكررة عن عمليات قصف لمناطق مكتظة بالسكان في 2017شهر تشرين الثاني/نوفمبر 

الصحة العالمية  وجسرين. تذكر منظمة ارستا، والنشابية، وحمورية، ومديرالغوطة الشرقية، بما في ذلك عين ترما، وجوبر، وكفر بطنا، وح

آخرين، بمن فيهم مئات النساء واألطفال. في نهاية تشرين  659شخصاً وجرح  84تشرين الثاني/نوفمبر، قتل  17و 14أنه بين 

الثاني/نوفمبر، ذكر أن الضربات الجوية على دوما ومناطق أخرى أدت إلى مقتل المزيد من المدنيين. وخالل الفترة نفسها، ذكر أنه تم 

كثر من مئتي قذيفة هاون وصاروخ على مناطق سكنية في دمشق أدت إلى مقتل وجرح مئات األشخاص. قد يشير عدد المدنيين إطالق أ

 بشكل ال يميز بين مدنيين ومقاتلين. يلى أن بعض العمليات العسكرية تجرالذين قتلوا وجرحوا في المناطق المكتظة بالسكان إ

داخل الجيب المحاصر، مع عدم ظهور تقارير عن تدفقات للنازحين إلى المناطق المجاورة، حيث  يبدو أن عمليات النزوح تستمر بالحدوث

لخدمات الداعمة. في هذه األثناء، تفاقم الوضع اإلنساني بسبب إغالق جميع المعابر التجارية ووقف دخول السلع األساسية أن تتوافر ايمكن 

ة بالدخول. لكن حنات التجارينوفمبر عندما تم السماح لبعض الشتشرين الثاني/ 26وحتى  1إلى الجيب المحاصر بين أواسط أيلول/سبتمبر

نات التجارية كانت عمليات غير مستمرة أو منتظمة، وأنه لم تتم إعادة ترسيخ الوصول المنتظم لكميات محدودة من المواد يبدو أن تلك الشح

 التجارية.

الغوطة الشرقية، إضافة إلى تصاعد حدة القتال، تدهور سريع في وضع األمن الغذائي ومعدالت سوء لقد نجم عن إغالق المعبر الوحيد إلى 

ها بإخالء نحو ءل جهود األمم المتحدة وشركا. لم تكل  2017مرات منذ كانون الثاني/يناير  خمس التغذية بين األطفال، حيث ارتفع بمعدل

  دام األمن وانتظار موافقة الحكومة السورية.حالة طبية حرجة بالنجاح حتى اآلن بسبب انع 500

 

 لمحة عامة –االحتياجات اإلنسانية 

نسانية في الغوطة الشرقية بسرعة. لقد كانت المساعدات اإلنسانية التي تقدمها األمم المتحدة محدودة، وغير كافية تتفاقم االحتياجات اإل

 أيلول/سبتمبر بالوصول التجاري للسلع األساسية. ومتقطعة، ولم يتم التعويض عن االنخفاض الحاد منذ أواسط

                                                           
 تشرين األول/أكتوبر، لكنه لم يشمل سلعاً أساسية )العلف بشكل أساسي(. 3سجل الدخول التجاري األخير إلى الجيب في  1



 

في الجيب تلقوا  400,000فقط من السكان الذين يقدر عددهم بـ  100,000، ورغم الجهود المبذولة للوصول إليهم، فإن 2017في العام 

الوصول المنتظم لقوافل  تأخيرأن  إلىهذا إضافة مساعدات غذائية، كما أنهم يتلقونها لمرة واحدة بين الفينة والفنية وليس بشكل منتظم. 

 الشاحنات أمر شائع الحدوث. تتسم قدرات الشركاء اإلنسانيين العاملين داخل الجيب بالمحدودية بالنظر إلى عدم توافر السلع األساسية في

المترتبة على الوصول إلى المنطقة، وكذلك بسبب ارتفاع أسعار المواد المتوافرة في الجيب. عالوة على ذلك، وبالنظر إلى المخاطر 

شهر المنطقة، فإن معدالت العمولة على تحويل األموال تبلغ وسطياً ثالثة أمثالها في باقي أنحاء البالد، وارتفعت إلى خمسة أمثال خالل األ

حاد خالل األشهر العشرة الماضية. ونتيجة لهذه العوامل مجتمعة، فقد ارتفعت مستويات سوء التغذية بين األطفال في الغوطة الشرقية بشكل 

% من األطفال تحت سن الخامسة يعانون من سوء تغذية حاد، وهو المعدل األكثر ارتفاعاً الذي تم تسجيله في 11.9الماضية، حيث بات 

 سورية منذ بداية األزمة.

 

 الوصول

ال يزال الوصول اإلجمالي إلى جميع المواقع في الجيب المحاصر في الغوطة الشرقية 

غير كاٍف بالمرة. وال تزال قدرة الشركاء اإلنسانيين على تقديم المساعدة لألشخاص 

عوامل متعددة بما فيها التأخيرات اإلدارية، المحتاجين عرضة لإلعاقة بسبب 

والمخاوف األمنية والقيود المفروضة على إيصال األدوية والمعدات الطبية من قبل 

قافلة قد وصلت  16الحكومة السورية. بحلول األول من كانون األول/ديسمبر، كانت 

 2017.2لعام إلى الغوطة الشرقية وعادت بالفائدة على نحو مئة وستة آالف نسمة في ا

إضافة إلى ذلك، فإن عدم إمكانية التنبؤ بالقدرة على الوصول، وتفاوت الزمن الالزم 

للوصول على األرض، والظروف المحيطة خالل عمليات عبور الخطوط تعيق قدرة 

الشركاء على إجراء تقييمات معمقة لالحتياجات والتشاور مع مختلف شرائح السكان 

م المحددة للحماية بشكل أفضل وتوفير المتأثرين للتمكن من تحديد احتياجاته

 االستجابة الكافية في الوقت المناسب.

ال تزال المنظمات اإلنسانية العاملة من خارج الحدود تقدم الخدمات التي تستطيع 

تقديمها إضافة إلى المعلومات المتعلقة باالحتياجات. وتشمل هذه بشكل أساسي برامج 

خدمات التي ال تتطلب توزيع المواد على األشخاص المحتاجين. إال أن قدرتهم على تلبية االحتياجات توزيع المساعدات النقدية وتقديم ال

 ليست كافية.

حتى أيلول/سبتمبر، ظل الوصول التجاري المحدود إلى الغوطة الشرقية متقطعاً، غير أن الكميات المقدمة كانت أقل بكثير من احتياجات 

صر. كانت أسعار المواد الغذائية األساسية مستقرة نسبياً طوال شهر آب/أغسطس، رغم أنها ظلت نسمة في الجيب المحا 400,000نحو 

أيلول/سبتمبر، توقف الوصول  5تساوي ثالثة أضعاف ما هي عليه في مدينة دمشق. لكن في أعقاب حادث أمني في معمل المنفوش في 

الثاني/نوفمبر. بسبب انعدام األمن هذا وما تاله من القيود التي فرضت على تشرين  26التجاري للسلع األساسية بين أواسط أيلول/سبتمبر و

  الوصول، ارتفعت أسعار سلع رئيسية بشكل كبير، ما فاقم وضعاً إنسانياً سيئاً في األصل.

 

 لمحة عامة عن القطاع –االحتياجات اإلنسانية 

 

 التغذية
 

والمخاطر التي يتعرض لها األطفال تحت سن الخامسة والنساء الحوامل والمرضعات في لقد تدهورت حاالت الهشاشة في مجال التغذية 

الغوطة الشرقية بشكل كبير على مدى الشهور الماضية، بسبب انتشار سوء التغذية على نطاق واسع، خصوصاً بعد اإلغالق الكامل لمعبر 

 الوافدين وما تال ذلك من تقلص توافر األغذية.

ة مسح "المراقبة والتقييم المعياريين لإلغاثة والعمليات االنتقالية" في الغوطة الشرقية في النصف األول من تشرين أجرى قطاع التغذي

مجموعة لهذا المسح  30من أصل  27شهراً في  59إلى  6طفالً في سن  311. تم جمع البيانات األنثروبومترية من 2017الثاني/نوفمبر 

% 2.1% مقارنة بـ 11.9شهراً الذين يعانون من سوء تغذية حاد وشامل هو  59-6ى أن نسبة األطفال في سن التمثيلي. تشير نتائج المسح إل

وهو أعلى معدل سجل في سورية منذ بداية الصراع. أما نسبة األطفال الذين يعانون من سوء تغذية حاد  – 2017في كانون الثاني/يناير 

% في كانون الثاني/يناير. كما وجد 0.3% مقارنة بـ 1.6نون من سوء تغذية حاد وشديد هو %، ونسبة األطفال الذين يعا10.3متوسط فهي 

                                                           
الغذاء الكافي لفترة ال تقل يشير تعبير "الوصول الصافي" إلى عدد األشخاص الذين تم الوصول إليهم، مرة أو أكثر، واستالمهم للمساعدات اإلنسانية، بما في ذلك  2

 عن شهر. كما يشمل هذا المجتمعات المحلية التي صنفت سابقاً على أنها محاصرة، أي برزة والقابون. 

عدد القوافل في عام  الموقع
2017 

 4 دوما

 2 شرق حرستا

 2 مسرابة

 2 مديرا

 1 النشابية

 2 كفر بطنا

 1 سقبا

 1 برزة البلد

 1 القابون

 16 1ك 1 – 2ك 1اإلجمالي: 



 

في المجموعات العمرية  عليه شهراً( الذين يعانون من سوء تغذية حاد وعام أعلى مما هي 24المسح أن نسبة األطفال )بعمر أكثر من 

 األخرى.

 

 2017نوفمبر /2، تشرينلإلغاثة والعمليات االنتقاليةالمراقبة والتقييم المعياريين مسح المصدر: 

 

شهراً الذين يعانون من سوء تغذية مزمن )القصر نسبة إلى العمر  59و 6 يتراوح بين تشير نتائج المسوح هذه إلى أن نسبة األطفال بعمر

. هذا 2017التي كانت موجودة في كانون الثاني/يناير  30.5%، وهي أعلى من نسبة انتشار توقف النمو البالغة 36توقف النمو( هي  –

منع األطفال من الحصول على نظام غذائي مقبول وذو المستوى الخطير من توقف النمو يؤكد األثر السلبي للحرمان طويل األمد الذي 

جودة عالية، ونجم عنه ممارسات سيئة في تغذية األطفال والرضع. األطفال الذين يعانون من توقف النمو يتعرضون لمخاطرة أكبر في 

ألداء في المدرسة وتقلص القدرات الوقوع في حاالت المرض والموت. في معظم األحيان، ينجم عن توقف النمو تأخر النمو العقلي، وسوء ا

 العقلية.

 تسعمنشآت صحية و خمسهناك ثالثة شركاء يقدمون خدمات تغذية عالجية ووقائية تحافظ على الحياة في الغوطة الشرقية، من خالل 

عانون من سوء التغذية عيادات متنقلة في دوما، وحرستا وكفر بطنا. المنشآت الصحية الخمس جميعها تفحص وتحيل النساء واألطفال ممن ي

الحاد إلى مراكز إدارة التغذية الحادة في المجتمعات المحلية، ويقدمون المشورة بشكل فردي وخدمات التوعية الصحية حول ممارسات 

لألطفال  تغذية الرضع واألطفال الصغار لألمهات ومقدمي الرعاية. وهناك منشأتان صحيتان تقدمان العالج الذي يحافظ على الحياة للفتيات

الذين يعانون من سوء التغذية الحاد تحت سن الخامسة وللنساء الحوامل والمرضعات، وتقدمان تغذية متممة شاملة من خالل توزيع البسكويت 

 شهراً ومتممات المغذيات الدقيقة لألطفال تحت سن الخامسة. كما أطلق شركاء التغذية نظام مسح تغذوي 36-6عالي الطاقة لألطفال بعمر 

 منشآت صحية. تسعفي 

ثابتة وواحد  خمسةمواقع إلدارة سوء التغذية الحاد في المجتمعات المحلية ) ستةشركاء بالتنسيق مع قطاع التغذية بتأسيس  خمسةسيقوم 

وحرستا،  متنقل( لتقديم العالج للمرضى الخارجيين من األطفال والنساء الحوامل والمرضعات الذين يعانون من سوء تغذية حاد في دوما،

وعربين، وكفر بطنا والنشابية، والرعاية للمرضى الداخليين الذين يعانون من حاالت سوء تغذية حادة مصحوبة بتعقيدات في كفر بطنا، 

وحرستا ودوما. بدأ التدريب على إدارة سوء التغذية الحاد في المجتمعات المحلية بتأسيس هذه الخدمات في نهاية تشرين الثاني/نوفمبر 

ً )تغطية  23. وسيوسع الشركاء الخمسة أنفسهم تدخالتهم في تغذية الرضع واألطفال الصغار لتغطية 2017 ً محليا %( في 100مجتمعا

الغوطة الشرقية مع تقديم المشورة والتوعية فيما يتعلق بممارسات تغذية الرضع واألطفال الصغار على مستوى المنشأة والمجتمع المحلي 

 على حد سواء.

رغم أنه من المخطط له تقديم الدعم التغذوي في حاالت الطوارئ، فإن قطاع التغذية يدعو بقوة إلى الوصول اإلنساني المستمر وغير 

كل أكثر المشروط لتقديم وتوزيع مواد التغذية العالجية والوقائية المنقذة للحياة، واألغذية، واألدوية والمواد الحيوية األخرى دون تأخير وبش

 .اماً. إن هذه المواد الحيوية محورية في حماية األطفال من سوء التغذية وفي معالجة أولئك األطفال الذين يعانون أصالً من سوء التغذيةانتظ

 

 األمن الغذائي

 

األنفاق. من خالل مداد، بما في ذلك توقف كامل لتجارة األغذية على معظم طرق اإل 2017الحصار في تموز/يوليو لقد نجم عن اشتداد حدة 

ض كما أحدث إغالق مخيم الوافدين ومعبره أثراً كبيراً على وضع األمن الغذائي في الغوطة الشرقية. يعتمد التجار الذين ال يستطيعون تعوي

أسعار  ذلك، فقد ارتفعتلما يفقدونه من مخزونات في مستودعاتهم ومنازلهم بشكل حصري على ما تبقى من مواد غذائية شحيحة. ونتيجة 

دوالراً وهي كلفة أعلى  621كتوبر، وصلت كلفة السلة الغذائية في الجيب المحاصر إلى أرعة وبشكل يومي. في تشرين األول/األغذية بس

 دوالر. 800دوالر(. في تشرين الثاني/نوفمبر، وصلت إلى  59% )957من المتوسط الوطني بـ 
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في دوما، فإن كلفة السلة الغذائية  2017استناداً إلى بيانات تقييم السوق التي جمعها برنامج األغذية العالمي في تشرين الثاني/نوفمبر 

% مما كانت عليه 485% مقارنة بالشهر الماضي، وأكثر من 29دوالر وهي أعلى بـ  817وصلت إلى المعيارية في هذا الموقع بالذات 

 .2017في آب/أغسطس 

، شديدة الهشاشةإن النقص الحاد في األغذية، واالرتفاع الفلكي في أسعار الغذاء والقوة الشرائية الضعيفة جداً يجعل من المستحيل على األسر 

ها اإلناث، تلبية الحد األدنى من احتياجاتها الغذائية اليومية. ويتوقع للوضع الغذائي السيء أن يتدهور أكثر في خصوصاً األسر التي تعيل

المواد الغذائية بشكل حاد وستتراجع استراتيجيات تكيف األسر بشكل كبير نتيجة لذلك. وبذلك فإن أغلبية  داألسابيع القادمة عندما سيتم نفا

 فرط على المساعدات الغذائية اإلنسانية. السكان يعتمدون بشكل م

بسبب عدم توافر السلع الغذائية األساسية واالنخفاض الحاد بكميات الوقود الالزم للطبخ )الحطب، والمازوت، والغاز( إضافة إلى ارتفاع 

 توي سوى قيمة غذائية متدنية وعلى ماالخضار النيئة التي ال تحمن خالل أكل أسعارها، فقد تراجع وضع السكان إلى البقاء على قيد الحياة 

وجبة في اليوم. في العديد من األسر، تعطى األولوية لألطفال بينما يستمر البالغون في كثير من األحيان دون أكل أليام بأكملها.  نال يزيد ع

 كما أن هناك تقارير تفيد بشيوع تدوير الوجبات بشكل كبير بين األسر.

ية، التي كانت نشاطاً اقتصادياً رئيسياً، بشكل كبير في الغوطة الشرقية بالنظر إلى أن معظم األراضي التي لقد تراجعت األنشطة الزراع

كانت تزرع سابقاً قريبة من الجبهات ولم يعد من الممكن الوصول إليها. األدوات والمعدات الزراعية محدودة للغاية، إضافة إلى النقص 

امل مجتمعة تجعل من الصعب جداً زراعة األراضي المتبقية المحدودة، رغم أن األغذية المنتجة محلياً الحاد في الوقود والبذور. هذه العو

 ال تزال مصدراً مهماً للغذاء لمعظم األسر الضعيفة.

المثال، تلجأ المخابز إلى بدائل غذائية غير تقليدية ذات قيمة تغذوية أدنى ببساطة لضمان الحصول على خبز يأكله السكان. على سبيل 

وبسبب فقدان القمح، فإن المخابز في دوما تصنع الخبز من خليط من الشعير المأخوذ من العلف الحيواني، ومن طحين الذرة، عندما يكون 

متوافراً. إال أنه ذكر أن مكتب األمن الغذائي في الغوطة الشرقية لديه ما يكفي من مخزون القمح والطحين في الجيب بشكل يحافظ على 

، مع وجود خطط لزرع مناطق أوسع هذا العام لضمان حصاد كميات (دوالر 1.4-1.3ليرة سورية ) 750-700ربطة الخبز بمستوى سعر 

 كبيرة من القمح للعام القادم.

ارئ بالنظر إلى اشتداد حدة الحصار، فإن المنظمات غير الحكومية الشريكة لم تتمكن من تعويض أي من مخزوناتها الغذائية لحاالت الطو

في الداخل وال يزال الوضع حرجاً. ومن أجل معالجة وضع األمن الغذائي المتفاقم وعدم قدرة السكان المحليين على الوصول إلى األغذية 

في األسواق خارج الغوطة الشرقية، يوصي قطاع األمن الغذائي بعمليات توزيع شاملة للحصص الغذائية العامة واستخدام الكوبونات 

 ( لتجنب المزيد من التردي في وضع أمن غذائي سيء2018 أبريل)نيسان/ انعدام وجود الغذاء لخبز حتى نهاية موسمللحصول على ا

الغذائية في مطابخ جماعية من أجل االستفادة القصوى من الكميات  . في الوقت نفسه، يقترح القطاع القيام بطبخ محتويات السللأصالً 

ً بتوفير الحصص الغذائية الجاهزة  المحدودة وباهظة الثمن من الوقود. فيما يتعلق بفقدان وقود الطبخ، يوصي قطاع األمن الغذائي أيضا

ء واستخدام الوقود. عالوة على ذلك، ينبغي تقديم التدخالت لألكل في الغوطة الشرقية كإجراء متابعة للحصص الغذائية العامة وللحد من شرا

 باألغذية المغذية لألشخاص الذين يعانون من سوء التغذية الحاد إضافة إلى برامج التغذية المدرسية.

سيرها القوافل التي ت عبرسواء  –إضافة إلى ذلك، يوصي القطاع بتقديم الدعم لتدخالت سبل العيش حسب حراجة الوضع في الفصل 

وكاالت متعددة أو من خالل الشركاء العاملين عبر الحدود حيث تشير التقييمات إلى أن بعض المدخالت الزراعية ال تزال غير متوافرة في 

نتاج المحلي. ستساعد مثل هذه التدخالت بعض األسر على المحافظة على حياتها خالل المحلية و/أو اإل األسواق من خالل المشتريات

 2017/نوفمبر  2أسعار السوق، تشرينالمصدر: برنامج األغذية العالمي، مراقبة 

*National average not yet available 

for November on 5 Dec. 



 

ولذلك ثمة حاجة لمدخالت زراعية غذائية )البذور، والمواشي، واألدوات الزراعية( وللمساعدة التقنية مثل تقنيات الزراعة المحسنة الشتاء. 

 والري.

 

 

 الصحة 

ذكر لقد تم التعرف على فجوات حرجة في توافر المواد الصحية )األدوية، والمواد المستهلكة باستمرار والمرافق الصحية الطبية(. لقد 

 10، تم التحقق من ؛ وحتى نهاية تشرين األول/أكتوبر2017هجوماً تأثر بها العاملون الصحيون والمنشآت الصحية في العام  15حدوث 

 .تسعةها ماال يقل عن ثالثة عاملين صحيين وجرح ءهجمات قتل جرا

شخصاً ينتظرون  494الخارجية في كانون األول/ديسمبر، فإن طبقاً ألحدث قائمة قامت بمراجعتها مجموعة العمل اإلنساني وقدمت لوزارة 

حالة بحاجة  82شخصاً فوق سن الخامسة والستين. هناك  61امرأة و 231طفالً و 137حالياً عمليات اإلخالء الطبي العاجل، بمن فيهم 

انتظار هؤالء المرضى، كلما  كلما طالت فترة 3لجراحة متخصصة، وعالج متخصص، وفحوص متخصصة ال يمكن إجراؤها في الداخل.

هم ؤة، فإن ثمانية أشخاص فقط تم إخالازداد احتمال أن يتحول وضعهم إلى مرض طويل األمد وقد يكون له أثر مهدد للحياة. طبقاً لهذه القائم

 آخرون وهم ينتظرون عمليات اإلخالء. 12في حين توفي  2017في العام 

ساسي من تقديم الخدمات للمرضى الذين يعانون من الصدمة والجروح التي تتسبب بها األسلحة تتكون الخدمات المتعلقة بالطوارئ بشكل أ

% من المرضى الذين يعانون من صدمات تسببت بها الحرب هم من 30النارية إضافة إلى اإلصابات األخرى المتعلقة بالحرب. نحو 

ي الموجود في دوما ليس مجهزاً بالمعدات الكافية لتلبية االحتياجات العربي السوراألحمر األطفال تحت سن الخامسة عشرة. مركز الهالل 

الصحية. وقد تم تقديم الخدمات الصحية حتى اآلن من خالل شبكة كبيرة من المنشآت الطبية المدعومة من شركاء يعملون عبر الحدود. 

ن ثلث المنشآت الصحية لم يعد يعمل في حين أن المنشآت تشير بيانات نظام إدارة تقييم المخاطر المتعلقة بالقطاع الصحي إلى أن أكثر م

% من المرضى المسجلين من قبل المنشآت الصحية في المنطقة 60األخرى تواجه نقصاً في عدد العاملين الصحيين والمواد الطبية. نحو 

 كانوا من األطفال والنساء.  2017في الربع األخير من العام 

مى التيفوئيد،  وتذكر أنظمة المراقبة وجود عدة حاالت من األمراض التنفسية، والحصبة، واإلسهال المائي والدموي الحاد، وما يشك في أنه ح 

 واليرقان الحاد وغيرها من األمراض الوبائية.

ً للمخاوف مع انتشار األمراض غير المعدية مثل حاالت اإلصابات القلبية وال وعائية، كما تشكل األمراض المزمنة أيضاً مصدراً رئيسيا

والسكر )مع وجود ألف مريض بحاجة للعالج المنتظم(، والربو، والصرع واضطرابات الغدة الدرقية. وفي غياب األدوية الضرورية لـ 

 مريضاً مسجالً، فإن وضع مرضى السل يزداد سوءاً. 230

لمواد الطبية المستهلكة باستمرار والمعدات وفي غياب الوصول المنتظم إلى الجيب، فإن المخزون المتوافر من األدوية، واللقاحات، وا

بسرعة. ويذكر أن القوافل المرسلة من وكاالت متعددة، عندما تكون متوافرة،  داد الالزمة للصحة اإلنجابية، تنفالطبية، بما في ذلك المو

 % فقط من المواد الصحية الالزمة بسبب إزالة أو منع المواد الصحية.25-20تغطي نحو 

 الحماية

 

 المعلومات والمالحظات التي تم جمعها خالل عبور القوافل عبر الخطوط، إضافة إلى التقارير التي تضعها الجهات العاملة في مجال الحماية

فيهم األطفال،  نحدث تصاعد األعمال القتالية أثراً كبيراً من حيث سقوط الضحايا المدنيين، بميبعث على القلق الشديد. كما ي   اً تصف وضع

أن له تداعيات خطيرة على الصحة النفسية للسكان المتأثرين الذين يعيشون في المنطقة. لقد ضاعف الخوف من الضربات الجوية  كما

الشعور بانعدام األمان بين المدنيين الذين يعيشون في الجيب. وبالنظر إلى تعرضهم الطويل آلثار القصف واألعمال القتالية، فإن حاالت 

 لكرب ترتفع باستمرار، خصوصاً بين األطفال، لكن دون أن يقتصر ذلك عليهم.الصدمة النفسية وا

كر أن آثار األسلحة المنفجرة المستخدمة في المناطق المكتظة بالسكان والقصف غير التمييزي لألهداف المدنية، بما في ذلك المستشفيات لقد ذ  

ذلك، فإن الحركة مقيدة في كثير من لفيهم األطفال. ونتيجة  نين، بموالوفيات في أوساط المدني والمدارس، تسبب في عشرات اإلصابات

األحيان، في حين أن المدارس واألنشطة األخرى المتعلقة باألطفال والشباب تم تعليقها مؤقتاً مؤخراً في عدة بلدات. وعلى خلفية تصاعد 

م النفسي ودعم الصحة العقلية والنفسية تزداد، بما في ذلك العمليات العسكرية، يذكر أن الحاجة لإلسعاف النفسي األولي، وخدمات الدع

 للبالغين واألطفال الذين يعانون من إصابات أو إعاقات نجمت عن الصراع. 

إن وضع األطفال والمراهقين يثير المخاوف على نحو خاص. لقد أسهمت استحالة حضور االمتحانات المنتظمة في تراجع الدوام في 

لعليا. عالوة على ذلك، فإن الوضع االقتصادي الصعب ال يزال يدفع األطفال إلى ترك المدارس من أجل إعالة المدارس في الصفوف ا

أسرهم من خالل العمل في مهن غير مناسبة وخطرة في كثير من األحيان أو تلحق بهم الضرر، حيث تشير المراقبة المباشرة والتقارير 

                                                           
ساعد في دفع قوافل األمم المتحدة إلى المناطق المحاصرة والتي  –عضواً  23الذي أسسته المجموعة الدولية لدعم سورية ويتكون من  –فريق العمل اإلنساني  3

 يصعب الوصول إليها وقدم المواد قصيرة األجل إضافة إلى إجراء عمليات إخالء طبي.



 

ن األحيان في دعم العمليات العسكرية داخل الغوطة الشرقية، واالضطالع بأدوار ومسؤوليات إلى انخراط األطفال والمراهقين في كثير م

 مختلفة، من وظائف الدعم، إلى العمل على الحواجز أو االنخراط في القتال الفعلي. كما يذكر أن التجنيد يكون غالباً بدافع من اعتبارات

 ت عسكرتها بشكل كبير. اقتصادية، إضافة إلى الضغوط المجتمعية في بيئة تم

لصراع. كما أن للوضع المتدهور أثر مباشر على حياة النساء والفتيات. تشير التقديرات إلى أن عدد األسر التي تعيلها اإلناث قد ارتفع نتيجة ل

لية. إن األحوال ويذكر أنهن يتعرضن لمخاطر متزايدة تتمثل في االستغالل والتحرش الجنسي والعنف، بما في ذلك في السياقات المح

المعيشية السيئة واالفتقار إلى الخصوصية في أماكن السكن المكتظة تعرض النساء والفتيات المراهقات لمخاطر متعددة. تستمر الروايات 

تعكس  عن ارتفاع عدد حاالت الزواج المبكر، خصوصاً بين الفتيات، في الغوطة الشرقية. وتشير التقارير إلى أن هذه المعدالت المرتفعة

الصعوبات التي تواجهها األسر في تلبية احتياجاتها األساسية، ما يدفع األسر إلى اللجوء إلى الزواج المبكر من أجل خفض عدد األطفال 

 الذين ينبغي اعانتهم أو كشكل من أشكال "الحماية" في األسر التي تعيلها النساء وبعد فقدان أفراد األسرة من الذكور.

ذكر أن المجالس المحلية وموظفيها اإلداريين حافظت على التسجيل المنتظم للوقوعات المدنية وإصدار الوثائق. تسمح مثل تلك الوثائق ي  

بالوصول إلى المساعدات والخدمات داخل الجيب وينبغي المحافظة عليها على األقل بوصفها أدلة داعمة لألغراض المدنية. إال أن تقديم 

تي من شأنها المحافظة على الحياة ال ينبغي أن تتطلب حيازة أية وثائق مدنية، وينبغي أن تقبل األشكال البديلة من الوثائق التي المساعدات ال

 لخ( لتلقي مثل تلك المساعدات.إف على الهوية )كأن يكون ذلك من خالل قادة المجتمعات المحلية، والمخاتير، تعر  

ماية والعاملة من المناطق التي تسيطر عليها الحكومة من الوصول إلى الغوطة الشرقية بشكل رئيسي تتمكن الجهات الضالعة في مجال الح

ال يؤدي إلى القيام بأنشطة حماية شاملة أو مستدامة. يرتبط الدعم المحتمل لتدخالت وخدمات  من خالل الفرق العاملة عبر الخطوط، وهو ما

ز المجتمعية، واألماكن والخدمات الصديقة لألطفال، واألماكن اآلمنة للنساء والفتيات( التي الحماية بشبكة متنامية من المرافق )المراك

 يديرها شركاء في سائر أنحاء الجيب والمستعدة لدعم التدفقات المحتملة من النازحين، والتي لم تحدث حتى اآلن حيث تظل المنطقة محاصرة.

إن سكان الغوطة الشرقية ال زالوا يعتمدون بشكل أساسي على الجهات العاملة داخل الجيب. بالنسبة للمساعدة والخدمات في مجال الحماية، ف

ويذكر أن الدعم النفسي واالجتماعي المنهجي واألنشطة الترفيهية لألطفال، واألنماط األخرى من الدعم النفسي واالجتماعي المنهجي، 

 لبيةال مستمرة داخل الجيب من خالل أولئك الشركاء، لكنها تبقى غير كافية لتوخدمات العنف القائم على الجنس والتوعية بالمخاطر ال تز

د تم االحتياجات المتنامية. يذكر أن جلسات التوعية بمخاطر األلغام كانت مستمرة قبل تصاعد األعمال القتالية وال تزال قائمة حتى اآلن. وق

 كبيرة لها.التعبير عن الحاجة الستمرارها ويتوقع أن يكون هناك حاجة 

 المأوى/المواد غير الغذائية

 

%، مع احتمال وجود حالة حرجة 4% من المواقع مقارنة بالوسطي المسجل في البالد وهو 76كر وقوع أضرار على المنازل الخاصة في ذ  

 في جوبر الشرقي وجوبر الغربي. 

سة الدافئة والوقود إضافة إلى مواد أخرى مثل خزانات المياه، أللبفي اتتمثل االحتياجات التي تتسم باألولوية من المواد غير الغذائية 

تدنية ومصادر اإلنارة والبطاريات، ووقود الطبخ ووحدات الخاليا الكهربائية الشمسية. يبدو أن المواد المتعلقة بالنوم والطبخ تحظى بمرتبة م

ً وأن االحتياجات حادة. لقد على سلم األولويات. لكن في جوبر الشرقي وجوبر الغربي يذكر أن المواد غ ير الغذائية غير متوافرة حاليا

% في أيلول/سبتمبر لكن هذه المسألة ال تزال تشكل تحدياً كبيراً. لقد أكدت منظمتان فقط على 51مكانية الوصول إلى الوقود بنسبة إارتفعت 

 بفصل الشتاء والتي تستهدف عدداً محدوداً من المستفيدين.تقديمهما التمويل للمواد المتعلقة بالمأوى والمواد غير الغذائية المتعلقة 

بالمواد غير الغذائية. وقد أكدت أربع منظمات  2017أشخاص في العام  115,603ذكر ستة شركاء يعملون عبر الحدود أنهم يدعمون 

 استخدام المساعدات النقدية من أجل:

 ألف نسمة؛  144,000توفير المواد غير الغذائية األساسية والجوهرية لـ  -

 ألف نسمة؛ 76,770توفير المواد غير الغذائية الفصلية والمتممة والمساعدات في مجال المأوى لـ  -

 نسمة. 1,800الدعم إلصالح المنازل لـ  -

 اإلصحاح

 

الوصول المحدود،  لقد تأثرت البنية التحتية الرئيسية لإلصحاح في الغوطة الشرقية بشكل حاد باألعمال القتالية والحصار الطويل. بسبب

يذكر وجود فجوات في المواد والمعدات الرئيسية، بما في ذلك المولدات، ومضخات المياه، ومواد التعقيم، ومجموعات نظافة األسرة 

 ومجموعات معدات المياه.

بتوزيع منتجات تنقية المياه من أجل البد من إعادة تأهيل األنظمة القائمة للمياه لضمان وصول كاٍف للمياه اآلمنة للسكان. وينبغي إكمال ذلك 

 تطهير المياه المستخرجة من اآلبار المحلية. كما أن ثمة حاجة لمصادر بديلة للطاقة لضمان عمل أنظمة ضخ المياه.

 



 

 

  التعليم
 

ومكتظة وذات يرزح النظام التعليمي تحت وطأة عبء كبير وضغط على إمكانياته ما يؤدي إلى وجود مدارس وبيئات تعلم غير آمنة، 

% فقط 35ب وتسرب للطالب بسبب الخوف من التعرض للقصف والضربات الجوية. يذكر أن موارد محدودة. كما ذكر وجود حاالت تغي  

طفل بحاجة للدعم التعليمي. وتتمثل العوائق الرئيسية التي  130,000من األطفال مسجلون في المدارس التي ال تزال تعمل ويقدر أن نحو 

فال من الوصول إلى التعليم في السالمة واألمن على الطرقات من وإلى المدارس )بما في ذلك الوصول إلى أماكن التعلم غير تمنع األط

ما الرسمي والبديل(، وعدم توافر مواد التعليم والتعلم؛ وتدني جودة التدريس؛ وعدم وجود رواتب للمدرسين وتضرر البنية التحتية للتعليم. 

الكرب العام الذي يعاني منه األطفال، واألهل والمدرسين وكذلك حاجة األطفال لمساعدة أسرهم في تلبية احتياجاتها  يفاقم المشكلة هو

 األساسية، ما يؤدي إلى تدني نسبة االلتحاق بالمدارس، وتدني معدالت الدوام وتدني النتائج اإليجابية للتعلم.

جراءات لتخفيف حدة الوضع، مثل تقليص عدد الساعات التي يقضيها التالميذ في إة وبسبب المستويات الراهنة للعنف، تتخذ المدارس عد

تشرين الثاني/نوفمبر، تعرضت ثالث مدارس في سقبا  8المدارس، وتغيير مواعيد دوام المدارس واستخدام الطوابق السفلى واألقبية. في 

روح بليغة. في اليوم نفسه، علقت مديرية التربية جميع األنشطة للقصف المدفعي ما تسبب بمقتل عدة أشخاص وإصابة أطفال ومدرسين بج

تشرين الثاني/نوفمبر بسبب المخاوف المتعلقة بالحماية وسط تصاعد حدة أعمال القصف. )ثم أعيد فتح المدارس، أما  29المدرسية حتى 

 سية منذ األسبوع الثاني من تشرين الثاني/نوفمبر.اآلن فهي مغلقة(. وبسبب كثافة األعمال القتالية، ذكر أنه تم تعليق األنشطة المدر

جراءات تهدف إلى حماية التالميذ والمدرسين، فإن العملية التدريسية تتأثر بوضع البنية التحتية، مثل عدم وجود الضوء وفي حين أن هذه اإل

 تطبق بشكل كاٍف إجراءات السالمة، ولم يتلق  الطبيعي والوصول المحدود للكهرباء والتدفئة. إضافة إلى ذلك، فإن المدارس نفسها ال 

 ء.المدرسون تدريباً كافياً على السالمة والحماية. ومع اقتراب الشتاء، فإن المدارس بحاجة لتلقي الدعم في المسائل الضرورية لفصل الشتا

 

 خطة الجاهزية واالستجابة

حتى نهاية العام واستراتيجيات للقطاعات ذات الصلة: انظر خطة مع سيناريوهات متوقعة  2017تم وضع خطة جاهزية في حزيران/يونيو 

جاهزية واستجابة الغوطة الشرقية للمزيد من التفاصيل. ويجري اآلن تحديث السيناريوهات لألشهر الستة القادمة للمساهمة في التحديثات 

 ذات الصلة في خطة االستجابة.


