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

 األرواح ينقذ التنسيق

 والسويداء والقنيطرة درعا :سوريةال العربية الجمهورية
 3 رقم الحالة تقرير
  2018 تموز/يوليو 19

 
 يوليو/تموز 19 إلى 12 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
 من الرغم وعلى. سورية غرب جنوب في المدنية التحتية والبنية المدنيين على المستمرة العدائية األعمال أثرت ،شهر من أكثر مدار على 

يو ، شديدة تزال ال والعائدين النازحين احتياجات فإن، كبير بشكل األولية حو النز  موجة اؤلضت  جميع إلى اإلنسانية المساعدات لاصا 
 .ا  مستمر  ديا  تح يشكل إليها المحتاجين

 إلى وأقرب جنوبال باتجاه أبعد مناطق نحو النزوح من مزيد إلى درعا وغربي غرب وشمال القنيطرة في المتزايدة العدائية األعمال أدت 
 إمكانية إلى تفتقر المتحدة األمم تزال الو . شخص 140,000 بنحو حاليا   وتقدر ا  يومي اإلجمالية األعداد فاوتتت حيث، الجوالن منطقة

 .المتضررين السكان هؤالء إلى المستمر الوصول
 من لحدودا عبر قافلة آخر إرسال تم حيث، االنسانية مداداتاإل دانف أو للنزوح أنفسهم األرض على الحدود عبر الشركاء معظم تعرض 

 ةالصح وموظفو الحكومية غير المنظماتو  الشركاء من العديد طلبو . حزيران/يونيو 25 في 2165 رقم األمن مجلس قرار بموجب األردن
 المتحدة األمم تواصلو . العمل مواصلة على وقدرتهم لحمايتهم أمنية ضمانات ريةالسو  حكومةال سيطرةل خضعت أصبحت التي المناطق في

 االحتياجات لتلبية الخدمات استمرارية ضمان ضرورة على وتشدد، ةالصح مجال فيو  اإلنساني المجال في العاملين حماية إلى الدعوة
 .اإلنسانية

 من اآلالف عشرات إلى ووصلوا، سورية داخل ومن الحدود عبر استجابة بتعبئة اإلنساني المجال في والشركاء المتحدة األمم قامت 
دراكا  . ةيويح إنسانية اتمساعد لتقديم األشخاص  أصبح قد مؤخرا   عليها السيطرة جهة غيرتت التي لمناطقا إلى الوصول أن لحقيقة وا 

 إليها المحتاجين األشخاص لجميع والحماية المساعدة لتوفير ةاإلنساني اتمنظمال وصول استمرار إلى الدعوة المتحدة األمم تواصل، متيسرا  
 .المتضررة المنطقة أنحاء كافة في

 حمايةبال متضرر 300,000 لدعم دوالر مليون 84.8 مجموعه ما إلى الحدود وعبر سورية داخل من والشركاء المتحدة األمم تحتاج 
 .سورية غرب جنوب الواقعة المناطق جميع في مساعدةوال

 
 إلى يصل ما

203,500 
 في نازحين يزالون ال شخص
  سورية غرب جنوب

 إلى يصل ما
140,000 

 منطقة من بالقرب، القنيطرة في نازح
 الجوالن

 162,080 
 لتقديم إليهم الوصول تم ا  مستفيد
 سورية داخل من الطعام

 دوالر مليون 84.8
 األمم حددتها التي تمويلال متطلبات

  المتضررين لمساعدة والشركاء المتحدة

 
 لوضعا عن ةعام لمحة

 
 عن اإلبالغ تم، الماضية واألربعين الثماني الساعات وخالل. حزيران/يونيو 17 منذ تصاعدها سورية غرب جنوب في العدائية األعمال واصلت

 الجوي القصف ويؤثر. القنيطرة محافظة في الصخر نبع وعلى، درعا غرب في سعد شيخالو  ىونو  تسيل على برية هجماتو  جوية غارات وقوع
مكانيةو  المدنية التحتية البنية على والمدفعي  عين في مدرسة استهدفت التي الجوية الضربات إن قيل، تموز/يوليو 17 وفي. الخدمات قديمت ا 

صابة، أطفال ثمانية بينهم، مدنيا   13 مقتل عن أسفر قد القنيطرة مدينة جنوب للنازحين مؤقت مأوىك ُتستخدم كانت التينة  على آخرين 30 وا 
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 الوقاية يمكن التي وفياتال من المزيد إلى الطبية واإلمدادات األدوية نقص يؤدي أن يمكن حيث، الرفيد مستشفى إلى المصابين نقل وتم. األقل
 . للعمل قابل غير البلدة في الوحيد الميداني المستشفى جعلت نوى على الجوية الغارات نأ إلى الواردة التقارير أشارت، نفسه اليوم وفي. منها
 

 سابقال في عليها تسيطر كانت التيو  بأكملها درعا من الشرقية المنطقة على السورية الحكومة سيطرت، المستمرة العدائية األعمال من شهر بعد
. الغربي الجيب هذا من الشرقي الجزء أراضي من شاسعة ومساحات األردن مع يةالحدود طقامنال معظمو ، الدول غير من مسلحة جماعات

 من عدد أكبر وهو، شخص 325,000 من يقرب ما نزوح إلى أدى قد حزيران/يونيو 17 منذ العسكري النشاط استمرار أن من الرغم وعلى
 من سلسلة أعقاب في 187,000 إلى مؤقت بشكل النازحين أعداد انخفضت فقد، السورية األزمة بداية منذ واحدة موجة في تسجيله تم النازحين

، أخرى مرة النازحين أعداد تزايد إلى القنيطرة في القتال تصعيد أدى دفق، ذلك ومع. األصلية مناطقهم إلى النازحين وعودة المحلية االتفاقيات
 .شخص 203,500 بنحو يقدر ما إلى حاليا   لتصل

 
 16,000 حوالي بينهم من، بةو صعال متزايدة ظروف في فرد 140,000 حوالي يعيش حيث، الجوالن منطقة في حاليا   النازحين غالبية يوجدو 

 الغربية المنطقة في الحدود عبر اإلنساني المجال في العاملون أفادو . االشتباك فض لمراقبة المتحدة األمم قوة مسؤوليةل تخضع التي منطقةال في
 بالكامل تنفد قد الغذائية غير والمواد المأوى اتمستلزم ولكن، أشهر ثالثة تتجاوز ال لمدة يكفي بعضها، محدودة إمدادات سوى يملكون ال أنهم

 الموجودون اإلنساني المجال في الشركاء يتمكن لمو . المحلية األسواق من اإلنسانية المساعدة لوازم شراء على محدودة قدرة سوى توجد وال، بالفعل
 غير كبيرة احتياجات هناك فإن، وبالتالي. الالزمة الموافقات توافر عدم بسبب القنيطرة منطقة في السكان إلى الوصول من اآلن حتى دمشق في

 النازحين بعض تمكن حين فيو . مئوية درجة 40 إلى تصل التي الشمس ةحرار ل معرضينو ، مأوى بال القنيطرة في النازحين بعض يزال الو ، ملباة
 النزوح من مزيد إلى درعا وغربي غرب وشمال القنيطرة في المتزايدة العدائية األعمال أدت، األصلية مناطقهم إلى العودة من القنيطرة منطقة في
 باإلضافةو . ا  يومي عام بشكل ينزحاالن أعداد فاوتتتو . نخلوا   وطفس جاسم مثل، محلية اتفاقيات إلى وصلتت قد كانت جنوبا   أبعد مناطق نحو
 لنازحينا من المزيد نزوح عن الماضي األسبوع خالل اإلسالمية الدولة تنظيم عليه سيطري الذي اليرموك وادي في الدائر القتال أسفر، ذلك إلى

 .القنيطرة باتجاه
 
 المحلية االتفاقية من كجزء إدلب محافظة إلى طفال ( 140و امرأة 77و رجال   213) شخصا   430 حوالي إجالء اآلن حتى تم، ذلك على عالوةو 

 .القريب المستقبل في تحدث قد إضافية إجالء عمليات بأن تقاريرال بعض وتفيد. درعا في
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 وتعليق، الوصول على المفروضة القيود األشخاص آالف الحتياجات السريعة اإلنسانية االستجابة تعرقل تزال ال التي الرئيسية القضايا تشمل
 في ةالصح وموظفي الحكومية غير المنظمات من الشركاء من العديد أبدى وبينما. واألمن بالحماية المتعلقة والشواغل، الحدود عبر القوافل

 على وقدرتهم لحمايتهم أمنية ضمانات طلبوا فقد، المنطقة في عملهم مواصلة في الرغبة السورية الحكومة يطرةلس مؤخرا   تضعخ التي المناطق
 الخدمات استمرارية ضمان ضرورة على وتشدد، ةالصح موظفيو  اإلنساني المجال في العاملين حماية إلى المتحدة األمم تدعو. العمل مواصلة

 نقص إلى التجارية والحركة الوصول على المفروضة والقيود المستمرة العدائية األعمال أدت وقد. اإلنسانية االحتياجات تلبية من تتمكن حتى
 نقل خدمات توفير يعقد الوقود أسعار ارتفاع إن. للغاية ةمرتفع بأسعار إال الوقود شراء يمكن ال، ذلك يتوفر عندما حتىو ، والوقود الغذائية المواد
 صالحة غير أصبحت قد لمياها شبكة من كبيرة أجزاء   أن كما. الصحية المرافق في الكهرباء مولدات تشغيلو  المساعدات ونقل، بالشاحنات المياه
 .ةباهظال المياه نقل خدمات إلى الحاجة يفاقم الذين ألمرا، العدائية األعمال بسبب للعمل

 
 غرب جنوب في مخزنة كانت التي اإليواء ستلزماتوم المشمع القماش قطع ذلك في بما، المختلفة الغذائية غير المواد مخزونات نفدت وقد

 في الرئيسية األساسية السلع توفر عدم بينها من خاصة تحديات تواجه الممارسات هذه فإن، محليا   هاشراء الشركاء بعض يحاول وبينما. سورية
 قبول ضمان إلى المعنية األطراف جميع ندعو أن بمكان األهمية من، السياق هذا فيو . السلع تتوفر عندما األسعار ارتفاعو  األحيان من كثير
 الحكومة لسيطرة اآلن تخضع التي المناطق في توزيعهاكي يتم ل، صيانتها ويتولون بها يحتفظون الحدود عبر اءالشرك زالي ال التي، مداداتاإل

 .السورية
 

 الوصول بهدف، بشكل متزايد سورية داخل من، استجابة بتعبئة اإلنساني المجال في والشركاء المتحدة األمم قامت، التحديات هذه من الرغم وعلى
 المناطق جميع في إليها المحتاجين لدعم المساعدة من المزيد تقديم يلزم. حيوية إنسانية اتمساعد وتقديم األشخاص من اآلالف عشرات إلى

، السوري العربي األحمر الهالل منظمة خالل من، العالمي األغذية برنامج قام، تموز/يوليو 18 حتىو . القنيطرة في لنازحينا خاصة، المتضررة
 على عالوةو  1.درعا محافظة داخل مواقع عدة في شخصا   162,080 بنحو يقدر لما كفيوت القمح دقيق تشمل شهرية غذائية حصص بتوزيع
 وفي درعا محافظةب جباب في جماعية إيواء مراكز في حاليا   استضافتها تتم التيو  "الممرات" عبر غادرت التي سرلأل مستمر دعم يوجد، ذلك
 األحمر هاللالو  / األحمر للصليب الدولية اللجنة / المتحدة لألمم تابع الوكاالت بين مشترك فريق رافق، تموز/يوليو 12 في. السويداء مدينة
 لألمم تابع فريق جرىأ بينما، لالحتياجات ا  تقييم وأجرى درعا محافظة في وكحيل وةالسه إلى الغذائية المساعدات سليمت عملية السوري العربي
 15 في درعا حافظةبم نذالميا وأم يبصن إلى مستوىال اليةع ةبعث السوري العربي األحمر والهالل / األحمر للصليب الدولية اللجنة / المتحدة

 .تموز/يوليو
 

دراكا    الفاعلة الجهات وصول استمرار إلى الدعوة المتحدة األمم تواصل، مؤخرا   عليها السيطرة جهة غيرتت التي المناطق إلى الوصول طرق لفتح وا 
 نو الموجود نو النازح ذلك في بما، المتضررة المنطقة أنحاء كافة في إليها المحتاجين جميع إلى والحماية المساعدة لتقديم اإلنساني المجال في
 .الجوالن منطقة في
 

 اإلنسانية االستجابة
 

  الغذائي األمن 
 

 االحتياجات:

                                                 
ن، علما، الصورة، الحراك، مليحة أبطع، داعل، الغارية الشرقية والغارية الغربية، السهوة، كحيل، المسيفرة، الكرك، غصم، أم ولد، الجيزة، بصرى الشام، نصيب، أم المياذ 1

 الغربية والشرقية وناحته.

140,720 



 3 رقم الحالة تقريرالجمهورية العربية السورية: درعا والقنيطرة والسويداء: 

 

 

  )أوتشا( اإلنسانية الشؤون لتنسيق المتحدةمم األ مكتب
  www.unocha.orgرواح | األ ينقذ التنسيق

 استنزافو ، العيش ُسبل محدودية هي سورية غرب جنوب في الغذائي األمن النعدام الدافعة العوامل 
 األسر إنفاق نسبة ارتفاع جراء تتفاقم قدو ، النازحين من كبيرة أعداد وتركيز، اإلنتاجية األصول

 .العدائية العمليات تصعيد بسبب بدورها تتفاقم يتال الغذاء على
 المحيطة المناطق من بالفعل نزحوا السكان نصف ألن، القنيطرة بشأن خاص قلق القطاع يساور 

 المئة في 80 حوالي يعيش. أكثر أو سنة منذ منهم العديد نزح وقد، األخير الهجوم نش قبل حتى
 الغذاء توفيرل اإلنسانية المساعدة على كبيرا   اعتمادا   ويعتمدون الريفية المناطق في القنيطرة سكان من

 .العيش وسبل
 احتياجات أهم أحد هو الغذاء أن والقنيطرة درعا غرب جنوب في مختلفة قرى في مؤخرا   ُأجريت التي السريعة االحتياجات تقييمات تبين 

 التي الوجبات عدد من والحد، اليوم طوال الطعام تناول عدم مثل، بالغذاء مرتبطة مختلفة سلبية تكيف آليات عن النازحون أبلغ. النازحين
نقاصو ، الواحد اليوم في تناولها يتم  وفقا  و . هتناول من األطفال يتمكن حتى للطعام لبالغينا استهالك وتقييد ،الوجبات أوقات في الطعام كمية ا 

 بشكل األساسية الغذائية السلع أسعار وارتفعت الغذائية اإلمدادات لنقل رئيسية طرق عدة اآلن ُقطعت، قرية 21 في ُأجريت التي للتقييمات
 بنسبة والعدس، المئة في 150 بنسبة والبرغل، المئة في 276 بنسبة الخبز أسعار زادت، القرى بعض وفي. أيار/مايو بشهر مقارنة كبير
 وارتفعت ُقطعت قد الرئيسية الوقود إمدادات طرق أن المحلية المجتمعات أفادت، ذلك على وعالوة. أيار/مايو بشهر مقارنة المئة في 180
 .بالمئة 422 إلى لتصل بالمئة 189 بنسبة أيار/مايو بشهر مقارنة النقل وقود تكلفة

 
 االستجابة:

 الفورية المساعدة الثالثة: االستجابة خطوط مع تماشيا   الجدد النازحين ألزمة، لالستجابة يخططون أو، الغذائي األمن قطاع شركاء استجاب 
 تحويالت أو شهرية عينية غذائية حصص خالل من شهر لمدة الطعام وتوفير، لألكل( الجاهزة الغذائية الحصص خالل )من األجل قصيرةوال

 من بسرعة الجدد للنازحين االستجابة بدأت، حزيران/يونيو 17 في الهجوم بدء منذ. الخبز على للحصول التكميلي والدعم قسائم؛ / نقدية
 اآلخرون القطاع شركاء أظهر، الحين ذلك ومنذ. درعا وغرب شرق في العالمي األغذية برنامج قبل من تخزينها سبق التي األغذية خالل
 حسب الستجابةبا لمتعلقةا رقاماأل تقسيم يتم. الموقف سيولة من الرغم على الغذائية المساعدات توفير سرعة خالل من األرض على قدرتهم
 .المتزايد األمن وانعدام الوصول حالة وتغير األشخاص حركة يتضمن الذي ،السياق تغير لسرعة نظرا   التواريخ

 
 األردن: في الشركاء استجابة

 
 مساعدة حكوميتان غير ومنظمتان العالمي األغذية برنامج قدم، تموز/يوليو 4 إلى حزيران/يونيو 22 من الفترة في األول: الخط استجابة 

 أسرة 5,273و موقعا   22 في شخص( 23,000 بـنحو يقدر ما منها )يستفيد أسرة 4,586 إلى لألكل جاهزة غذائية حصص تشمل فورية
 غير منظمتان قدمت، تموز/يوليو 11 إلى 5 من الفترة وفي. رسمي غير ا  مخيم 19 في شخصا ( 26,365 نحوب يقدر ما منها )يستفيد

 أسرة 3,830و مواقع ستة في (ا  شخص 20,770 بنحو يقدر ما منها )يستفيد أسرة 4,154 إلى لألكل جاهزة غذائية حصصا   حكوميتان
 غير منظمتان قدمت، تموز/يوليو 15 إلى 12 من الفترة وفي. القنيطرة في مخيما   14 في (ا  شخص 19,150 بنحو يقدر ما منها )يستفيد

، مواقع أربعة في شخص( 5,400 بنحو يقدر ما منها يستفيد) أسرة 1,080 إلى طازجة خضروات / لألكل جاهزة غذائية حصصا   حكوميتان
 تكون، وبذلك. مخيمات أربعة في شخص( 27,000 بنحو يقدر ما منها يستفيد) أسرة 5,400 إلى حكوميتان غير منظمتان ووصلت
 .اآلن حتى األول الخط استجابة من استفادوا قد، نازحا   121,615 بنحو يقدر ما أو، أسرة 24,323

 مساعدات حكومية غير منظمات وأربع العالمي األغذية برنامج قدم، تموز/يوليو 4 إلى حزيران/يونيو 24 من الفترة في الثاني: الخط استجابة 
 بنحو يقدر ما منها يستفيد) أسرة 5,400و موقعا   36 في شخصا ( 109,055 بنحو يقدر ما منها يستفيد) أسرة 21,811 إلى شهرية غذائية

 غذائية احتياجات لتلبية غذائية مساعدات حكومية غير منظمات خمس قدمت، تموز/يوليو 11 إلى 5 من الفترة وفي. شخص( 27,000
 منها )يستفيد المخيمات أحد في أسرة 420و موقعا   11 في (ا  نازح 61,650) أسرة 12,330 إلى أسابيع وأربعة أسبوعين بين تتراوح شهرية

 منها )يستفيد أسرة 381 إلى واحدة حكومية غير منظمة وصلت، تموز/يوليو 15 إلى 12 من الفترة وخالل. شخص( 2,100 بنحو يقدر ما
 205,375 بنحو يقدر ما أو ،أسرة 41,075 وحصلت. مخيمات سبعة في أسرة 733و واحد موقع في (ا  شخص 1,905 بنحو يقدر ما

 استجابة في إليهم الوصول تم مستفيدا  
 األول الخط

 
 الثاني: الخط استجابة

 شخصا   162,080و نازحا   240,676
 سورية داخل من إليهم لو وصال تم إضافيا  

 .غذائيةال اتمساعدال من ثانية جولةك
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 األولى االستجابة بين إليهم الوصول تم الذين األشخاص في تداخل هناك يكون قد )مالحظة:. اآلن حتى الثاني الخط استجابة على ،نازحا  
 .والثانية(

  خالل ا (فرد 45,750) أسرة 9,150و، تموز/يوليو 11 إلى 5 من الفترة في نازحا ( 43,925) أسرة 8,785 حصلت، ذلك إلى باإلضافةو 
 .والرفيد شهاب وتل طبرياتالو  وجاسم والحارة العجمي في كمساعدة الخبز على، تموز/يوليو 15 إلى 12 من الفترة

 
 سورية: في الشركاء استجابة
 

 19,105 بنحو يقدر )ما لألكل جاهزة غذائية حصة 3,821 بتوزيع العالمي األغذية برنامج قام، تموز/يوليو 18 حتى األول: الخط استجابة 
 .والقنيطرة دمشق وريف ودرعا السويداء في شخصا (

 على القمح دقيق تشمل التي الشهرية الغذائية الحصص بتوزيع العالمي األغذية برنامج قام، تموز/يوليو 18 حتى الثاني: الخط استجابة 
، ةر يفمسال، كحيل، السهوة، الغربية والغارية الشرقية الغارية، لعدا، أبطع في مواقع عدة في شخصا ( 162,080 بنحو يقدر )ما أسرة 32,416

 .تهاحون والشرقية الغربية مليحة، الحراك، ورةصال، لماع، ذنالميا أم، يبصن، الشام رىصب، الجيزة، ولد أم، مغص، كركال
 

 والقيود: الثغرات
 النازحين من كل احتياجات وتلبية الوصول إمكانية بشأن خاص قلق وهناك، قائمة األخير الحالة تقرير في وردت لتيا والقيود الثغرات تزال ال 

 .القنيطرة في الموجودين وأولئك اليرموك وادي من المضيفين والسكان
 األمن انعدام من العالية المستويات بسبب والزراعة العيش كسب أنشطة معظم تعليق تم. 
 المعونة موظفي وأمن سالمة على الضوء القطاع شركاء سلط وقد، مستمرا   التوزيع نقاط في والحوادث التوتر حاالت عن اإلبالغ يزال ال 

 .رئيسي قلق كمصدر الواقع أرض على اإلنسانية
 قدراتها تفوق ضغوط من تعاني التي الرسمية غير المستوطنات من العديد وتوسع، النازحين أعداد تتبع صعوبةو ، التقييمات نقص زالي ال 

 .الشركاء أمام تحديات شكلي، الوقود نقص عن فضال  ، ومواردها
 
 

 حاحصواإل المياه 
 

 :االحتياجات
  إلى الوصول كفاية عدم عن تقارير وتوجد، حادة المتضررين السكان بين واإلصحاح المياه احتياجات 

 المنقولة األمراض بانتشار خطيرا   تهديدا   يمثل الذي األمر، الصحي والصرف النظيفة المياه خدمات
 . والخصوصية حمايةبال تتعلق مخاوف أيضا   يشكلو ، المياه طريق عن

 قد بالشاحنات المياه نقل وخدمات المياه شبكات من العديد بأن واإلصحاح المياه قطاع شركاء أفاد 
 .سعره في الكبيرة الزيادة أو الوقود نقص بسبب توقفت

 التحتية للبنية الكهروميكانيكية المكونات من العديد أن األخيرتين المتحدة األمم بعثتي أثناء أو الشركاء خالل من ُأجريت التي التقييمات تظهر 
 توجد ،ثم ومن. الحالي الوقت في للعمل صالحة غير المياه شبكات غالبية وأصبحت ،درعا من الشرقية األجزاء في للنهب تعرضت قد للمياه
. للمياه التحتية للبنية األساسية المكونات تأهيل عادةإ / إصالح يتم حتى بديلة وطرق مصادر من منةاآل المياه توفير لضمان ملحة حاجة
 .ضعفا   األكثر والعائدين النازحين إلى المياه لنقل وذلك، القائمة الخاصة المياه نقل لخدمات الفعال والتنظيم التعبئة ذلك يشمل وقد

 
 :االستجابة

                                                 
 مع بعض التداخالت التي ال يستطيع القطاع تقديرها في هذه المرحلة 2

719,7512 
 إليهم الوصول تم ا  مستفيد

 مجال في المساعدة لتقديم اآلن حتى
 واإلصحاح المياه
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 مستلزمات من مجموعة 11,513 توزيعب الحدود عبر واإلصحاح المياه قطاع شركاء قام، تموز/يوليو 9 إلى حزيران/يونيو 19 من الفترة في 
 من أخرى مجموعات أية توزيع يتم لم، تموز/يوليو 9 ومنذ .نازحا   57,565 بـنحو يقدر ما منها واستفاد، النازحة األسر لىع النظافة

 قطاع شركاء يتواصل. الحدود إغالق بسبب المخزونات تجديد من الشركاء يتمكن ولم، الطوارئ مخزونات نفادل نظرا   النظافة مستلزمات
 .سورية داخل من إضافية نظافة مستلزمات لشراء البائعين مع حاليا   واإلصحاح المياه

  ُتم، السيطرة خطوط تغيرو  النزاع بسبب نولك. والقنيطرة درعا غرب في نازحا   107,054 بنحو يقدر ما إلى اليومية المياه نقل خدمات قدمت 
 األدنى بالمعيار الوفاء من واإلصحاح المياه قطاع شركاء يتمكن لم، الحاالت بعض وفي. المواقع بعض إلى بالشاحنات المياه نقل تعليق
 .فقط لتر 8 الفاعلة الجهات بعض وتقدم، الواحد اليوم في الواحد للشخص المياه من لترا   15 البالغ

 المياه من ا  مكعب ا  متر  496 من يقرب ما لتوفير، مياه خزان 248 ركيببت الصحي والصرف المياه قطاع شركاء قام، تموز/يوليو 4 منذ 
 الطارئة االحتياجات لتلبية كافية كمية ذهوه، د(يرفال، بريقة، زيزون، فيق(-صيدا) رحمة مخيم، طبرياتال) ارئو الط لحاالت تحسبا   المخزنة
  .شخص 33,000 نحول اليومية

 الرفيد، ةمعلقال، )درعا( الشياح مخيم، طبرياتال في نازح 1.100 منها استفاد، ا  طارئ مرحاضا   55 مجموعه ما تركيب تم، تموز/يوليو 3 منذ ،
 .البكار، العبيد ،فيق-صيدا، فيق(-صيدا) رحمة مخيم، ملاأل، ورر عالز  رسم، المهيوب، حيران، بريقة

 (38) لالستحمام مساحات / مراحيض توفير طريق عن والقنيطرة والسويداء درعا في نازح 10,000من يقرب ما دمشق في شركاءال دعم ،
 دعم، ذلك إلى وباإلضافة. الحيوية النظافة ولوازم التخزين صهاريج وتركيب، بالشاحنات المياه نقل خدمات خالل من للشرب صالحة ومياه
 المستفيدين عدد يقدرو  .النظافة ومستلزمات المياه زجاجات توفير خالل من المعابر أو الممرات عبر خرجوا الذين النازحين الشركاء جميع

 . شخص 90,000 - 80,000 بحوالي
 راكالح ،دول وأم )صيدا الشرقي درعا ريف في المناطق بعض في المياه شبكاتل كهربائية تحكم لوحات خمس تركيب إعادة تقريبا   اكتملت 

 في ةالمضيف اتالمجتمع وأعضاء النازحين من، مباشر غير بشكل شخص 45,000 حوالي منها ستفيديوس (الغربية خربا، النعيمة، الشرقي
 .المناطق تلك

 على ونويقف، أسرة 25,000 حواليل يكفي مخزون على وحافظوا الصحية النظافة مستلزمات بتوفير واإلصحاح المياه قطاع شركاء التزم 
 .تتقييماال نتائج إلى يستند يذال األولوية ذات الحتياجاتا لترتيب وفقا   المساعدة تقديمل االستعداد أهبة

 
 :والقيود ثغراتال
 دىأ كما. ةطارئ مراحيض بناء على القدرة من وحد النظافة مستلزمات توزيع بطء إلى الحدود عبر المساعدات تسليم عمليات تعليق أدى 

 . عملياتهم تعليق إلى الحدود عبر الشركاء من العديد واضطر، المحلية القدرة فقدان إلى الشركاء من العديد نزوح
 والنظافة الصحي للصرف التحتية للبنية تفصيلية تقييمات إجراء يعيق الموافقات على الحصول عدمو  عوائق دون يعر الس الوصول إمكانية عدم 

 .الخدمات وتوفير
 

 الصحة
 

 :االحتياجات
 الصحة خدمات ذلك في بما، األولية الصحية الرعاية خدمات من المزيد لتوفير حاجة هناك 

 وتوفير، األولية الصحية الرعاية مراكز تأهيل إعادة في الفورية االحتياجات وتتمثل. اإلنجابية
 .عليها حافظةوالم للحياة المنقذة والمستهلكات األدوية

 المصابين رعاية / األولية الصحية الرعاية وجودة تغطية زيادة إلى الحاجة إلى المعلومات تشير 
 .معدية غير بأمراض

 التحصين أنشطة تعزيزل الجهد من مزيد بذل التوعية فرق على يجب. 
 كبير حد إلى االجتماعيو  النفسي والدعم العقلية الصحة خدمات تعزيز يجب. 
 الثالثة / الثانوية والرعاية لصدماتا حاالتل واضحة إحالة أنظمة تأسيس يجب. 

 طنا   50
 والمواد األدوية من

 الصحية المرافق إلى دمشق من الطبية
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 القنيطرة في خاصة، النازحين من هائلة أعدادا   تستضيف يالت المناطق في الصحية الرعاية حالة بشأن كبيرة مخاوف توجد. 
 جنوب في لنازحينا حصول إمكانية إزاء قلقبال العالمية الصحة منظمة تشعر" تموز/يوليو: 12 في بيانا   العالمية الصحة منظمة أصدرت 

 ".الصحية الخدمات على سورية
 

 3:االستجابة
  في األونة األخيرة. السيطرة جهات غيرت بهات التي المناطق في الصحي الوضع تقييمل ة بزياراتالصح قطاع في التنسيقيقوم مسؤولو 
 مكانية الخدمات توافر الصحة قطاع يراقب. السيطرة جهات غيرت بهاالمناطق التي ت في عامة صحية منشأة 99 أصل من 44 توجد  وا 

 خضعت التي المناطق في بقين قد والقابالت الممرضات غالبية أن إلى األولية المعلومات تشيرو . العامة الصحة مرافق إلى الوصول
 السلطات إلى إمداداتها الحدود عبر شركاء قبل من مدعومة كانت األقل على صحية مرافق أربعة سلمت. السورية الحكومة لسيطرة
 .المحلية الصحية

 ودمشق درعا في الصحية المرافق في االستشفاء من مزيدلحصول على ل مريضا   224 مجموعه ما إحالة تتم، االستجابة ءبد ذمن. 
 تنظيم ذلك في بما، المتكاملة واالجتماعي النفسيالدعم و  اإلنجابية لصحةا دعم خدمات تقديم اإلنجابية الصحةفي مجال  شركاءال يواصل 

 بعد والرعاية ،الطبيعية والوالدات ،الدقيقة الغذائية والمكمالت ،الصوتية فوق بالموجات المسح وعمليات ،للوالدة السابقة والرعاية ،األسرة
حالة ،التناسلي الجهاز التهابات وعالج ،الوالدة  ثالثة وانشر  كما. الصحة وزارة مرافقإلى  معقدةال والوالدة الخطورة عالية الحمل حاالت وا 
 الصحة خدمات تقدم درعا مدينة في ثابتة عيادات ثالثوتقدم . أولية صحية رعاية ةخدم 4,000 مجموعه ما واووفر ، متنقلة طبية فرق

 .القادمة لقوافلرسالها ضمن اإل األقل على صحي منديل 43,000تم تخزين  كما اإلنجابية
 تيسر التي والمناطق براوالمع النازحين إيواء كزامر  في أولية صحية استشارة 13,612 من أكثر درعا في الصحة مديرية فرق قدمت 

 .حصين موضع التنفيذالت استجابةكما ُوضعت . حديثا   إليها الوصول
 تغطيها التي األساسية األولية الصحية الرعاية خدمات خالل من وجباب درعا في للنازحين وأدوية طبية استشارة 6,551 حوالي قديمت تم 

 .واحدة متنقلة وعيادة واحدة صحية ووحدة ثابتتان طبيتان نقطتان
 واالستجابة المبكر لإلنذار نظام يوجد كما، على دعم محافظات ثالث في واالستجابة المبكر اإلنذار لنظم موقعا   183 حواليحصل ي 

 تحسنموضع التنفيذ،  مشتركة استجابةوضع  وبعد، نعيمة(ال) الشرقي الريف في الحاد اإلسهال تفشي عن اإلبالغ تم. المعدية لألمراض
 .الوضع

 جديدة مجموعة تشكيل تمو . العقلية الصحة مجال في المتكامل الدعم الصحة مجال في 200و العقلية الصحة جالفي مموظفا   80 يقدم 
 .المجتمعي االجتماعيو  النفسيفي مجال الدعم  ا  مدرب عامال   25 من

 براعموال اإليواء مراكز إلى الجدد المواليدلوازم  من مجموعة 200 تسليم. 
 في  السوري العربي األحمر الهالل إلى طبي( عالج 200,000 )أو الصحية اإلمدادات من طنا   50 عن يقل ال ما تسليم تم، اآلن حتى

 .الوطني السويداء ومستشفى مديرية الصحة في درعاو  عادر 
 أغسطسآب/و  تموز/يوليو خطة بموجب السورية الحكومة عليها وافقت التي المناطق إلى الصحية اإلمدادات من المزيد إلرسال خطط هناك. 
 
 :والقيود ثغراتال
 مقيَّدا   المتضررة والمناطق النازحين إلى الوصول يزال ال. 
  في تغييرات يتطلب مما، األرض على واالحتياجات الوصول وضع على السيطرة ومناطق العسكرية العمليات في السريعة التغييرات تؤثر 

  .االستجابة خطط
 التابعة األولية الصحية الرعاية مراكز أن األخيرة اآلونة في السيطرةبها جهات  تغيرتناطق التي الم في للتقييمات الرئيسية النتائج تظهر أ 

 .حصينالت أنشطة على الحالي والتركيز، محدودة واإلمدادات، كثيرا   الخدمات تعطلت. الرئيسي ةالخدم مقدم ال تزال هي الصحة ةير يدمل
 

                                                 
 .هنا. أحدث نسخة متاحة مفصل عن جنوب سوريةنشر تقرير حالة بفي المنهج المتكامل لالستجابة اإلنسانية في سورية الصحة ق العمل المعني بفري قومي 3
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 التغذية 
 

 :االحتياجات
 6فحص وعالج سوء التغذية الحاد بين األطفال الذين تتراوح أعمارهم بين حاجة ماسة إلى  توجد 

 وتقديم والصغار ألطفالوا الرضع تغذية دعمباإلضافة إلى  شهرا  والنساء الحوامل والمرضعات، 59و
 .شهرا   24و 0 بين أعمارهم تتراوح الذين ألطفالل الرعاية مقدمي لجميع المشورة

 األمر الذي واسع نطاق على الموجهة وغير بها المرغوب غير األطفال بحليب التبرعات تدفقت ،
 .األم لبن بدائلب تبرعاتلا ومراقبة صدر  يتطلب

 بين أعمارهم تتراوح الذين لألطفال الدقيقة المغذيات وتوزيع، الطاقة عالي والبسكويت دوز بالمبي ذلك في بما، الشاملة التكميلية التغذية ُتعد 
 .ساسيةمن االحتياجات األ، والمرضعات الحوامل والنساء شهرا   59و 6

  
 :االستجابة

  األمم قوافل تزال ال، ذلك إلى باإلضافةو . وأمنهم الشركاء وصول ت إمكانيةتأثر ، جهات السيطرة في السريع لتغيرل نظرا   األردن: في الشركاء 
 في المضيفين والسكان النازحين من كلدعم ل لالستخداموجاهزة  مخزنة إمدادات حاليا   التغذية شركاء لدىتوجد . معلقة الحدود عبر المتحدة
 .القنيطرة

 طبية نقطة توجدو . العادية اليومية حركاتتال واستؤنفت الثالثة العبور نقاط عند والتغذوية الصحية االستجابة إيقاف تم سورية: في الشركاء 
 تكفي بكميات مختلفة تغذوية إمدادات م تسليموت. الوقائية التغذية مواد معفي الصنمين  الصحية والمراكز جباب إيواء مركز في خدمات تقدم

، درعا وغرب شرق فيو  .شهرا   59و 6 بين أعمارهم تتراوح ةوفتا ىفت 1,100و ومرضعة حامل امرأة 20,000 إلىخدمات التغذية  تقديمل
 فحص تمو . األردنية الحدود من القريبة قرىال ذلك في بما، مختلفة مواقع إلى ميدانية بزيارات أيضا   قومت، متنقلة طبية فرق نشر الشركاء دعم

 .المالئم بالعالج ةكتشفالم التغذية سوء حاالت ، ودعمالتغذية بسوءللكشف عن اإلصابة  طفال   4,884
 

 :والقيود ثغراتال
 غرب في استجابة بتنفيذ شركاءال بعض يقوم. درعا شرق في الحدود عبر بالشركاء الخاصة التغذية أنشطة تعليق تم األردن: في الشركاء 

 .األخير الحالة تقرير في إليها المشار والقيود ثغراتال بسبب األرض على الحالية االحتياجات تلبي الو  محدودة بقدرة ولكن والقنيطرة عادر 
 عانون من وي، الحالي الوقت في السورية الحكومة لسيطرة الخاضعة غير المناطق إلى الوصول من الشركاء يتمكن لم سورية: في الشركاء

 .تمويلية قيود
 
 

  الحماية 
 

 االحتياجات:
 سورية جنوب أنحاء جميع في النطاق الواسع والنزوح، الطوارئ حالة بسبب الحماية مخاطر تتفاقم 

 المأوى مرافق نقصو  االكتظاظض يعر  و . المتفجرة لألسلحة والعشوائي النطاق الواسع واالستخدام
 بشكل والفتيات النساء المؤقتة اإليواء مراكز في اآلمنة غير المعيشية والظروف صحاحواإل المياهو 

 في المتفجرة بالمواد التلوث مستويات زيادة تؤديو . االجتماعي النوع على القائم العنف لخطر خاص
 أو الموت لخطر اإلنساني المجال في والعاملين المدنيين تعرض إلى والريفية الحضرية المناطق

 .والمنهكة الخطيرة اإلصابات

4,884   
دون سن الخامسة تم فحصه طفال  

 للكشف عن سوء التغذية

 19,000 
 من اآلن حتى إليهم الوصول تم مستفيد
 لتقديم األردن في الشركاء خالل

 الحماية خدمات
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 ةات الخطر متفجر الب تتعلق عنها المبلغ اإلصابات من المئة في 65 من يقرب ما كان، 2018 أيار/مايو إلى آذار/مارس من الفترة خالل 
 العديد تعليق تم. الشوكي النخاع أو الدماغ في إصابات من يعانون أو لعمليات بتر حو جر مصابين ب أشخاص خمسة كل من اثنانخضع و 

التي  مناطقال إلى األخيرة اآلونة في القوافل وصلت وبينما. األمنية والمخاوف الموظفين نزوح بسبب مختلفة مواقع في الحماية خدمات من
 .الحالية االحتياجات تلبية تستطيع وال محدودة الحماية استجابة تزال ال، السيطرة تغيرت بها جهات

 دارة، الطفل وحماية، االجتماعي النفسي الدعم وتشمل كبيرة الحماية احتياجات  / اإلنجابية للصحة المتكاملة واالستجابة، المعقدة الحاالت وا 
 دعم ذلك في بما، القانونية والمساعدة المتفجرات بمخاطر والتوعية، لوازم النظافة النسائية ومجموعات، االجتماعي النوع على القائم العنف
إلى توجد حاجة ماسة المتفجرات مصدر قلق كبير، و بتلوث الضافية من اإلطبقات الو المرتفعة ال تزال مستويات النزوح و  .المدني التوثيق

 السالمة. بمتطلبات التوعية و التوعية المباشرة أو غير المباشرة بالمخاطر 
 

 :عمان من الشركاء استجابة
 والدعم، االستغالل من والحماية، األسرة انفصال ومنع، مخاطرالب التوعية حول والقنيطرة درعا في الحماية رسائل شرن سهيلبت شركاءال قومي 

 أثناء التنقل والفتيات النساء لحماية االجتماعي النوع على القائم بالعنف تعلقالتي ت والرسائل، اآلمن والتنقل، لألطفال واالجتماعي النفسي
 .حديثا   النازحين والسكان

 المصحوبين غير األطفال ذلك في بما، للغاية ضعفةمستال للحاالت الطفل حماية حاالت إدارة محدودية (1 القنيطرة: في الطفل حماية 
 وتقديم االحتياجات لتحديد الطفل حماية موظفي تنظيم إعادة (3 لألطفال؛ مالئمة تشغيلية مساحات ثالث (2 ذويهم؛ عن والمنفصلين
 جتماعياالو  نفسيال دعملتقديم ال يوميا   طفل 700 حوالي إلى القنيطرة في مواقع سبعة تغطي التي المتنقلة الفرق تصل (4 متنقلة؛ استجابات

 حماية احتياجات عن للكشف الطفل حماية بموظفي مصحوبة، خيمينم في الطفل حماية لحو  مطبوعة رسائلتوزيع  (5 ؛ظممنال غير
 .الطفل

 تنفيذ يتمو . االجتماعي النوع على القائم العنف حاالت إدارة خدمات تقدمو  ودرعا القنيطرة فينشطة  والفتيات للنساء آمنة منطقة 12 وجدت 
 ورسائل، واإلحالة، الخدمات عن معلوماتتوفير  مع، الجديدة النازحين مستوطنات فيجتماعي اال نوعال على القائم بالعنف المتنقلة التوعية
 للعنف صغيرةمتنقلة  استجابة دمج تم. النفسية األولية اإلسعافات وتقديم، الطوارئ حاالت في االجتماعي النوع على القائم العنف من الوقاية

 ومديري األمامية الخطوط على للعاملين الذاتية الرعاية الشركاء عززوقد . المتنقلة الصحية االستجابة فيجتماعي نوع االالالقائم على 
 .بعد عن استشارية خدمات ميقدمن خالل ت، الحاالت

  ُيواصل قطاع و . التشغيلية العقبات بسبب الحالي الوقت في ةتوقفم العمليات فإن، ذلك ومع، بالمخاطر التوعية مناهج في اآلمن السلوك درجأ
عن  طةحاتقارير اإلو  ُبعد،إلى جانب التدريبات عن  األخرى،التوعية في القطاعات مواد اإلجراءات المتعلقة باأللغام دمج التوعية بالمخاطر و 

 العالية التركيزات ذات المواقع في التلوث تأثيرحول  دراساتفي السابق  جريتأُ  وبينما. السالمة، ومحاوالت إعادة بناء القدرات الميدانية
 .والمستفيدين لموظفينعلى سالمة ا المتزايدة األمنية المخاوف بسبب الدراسات هذه توقفتفقد ، والقنيطرة ادرع محافظتي في للنازحين

 لوازمو  المساعدة األجهزة من طارئ مخزون يوجد. 4الطوارئ وخدمات لضحايال مساعدة لتقديم مفتوح فقط واحد طبي مركز هناك يزال ال 
 .الحين ذلك منذ إليها الوصول تعذر ولكن ،المخازن في الخاصة االحتياجات

 
 سورية: في الشركاء استجابة

 النوع على القائم بالعنف التوعية وأنشطة، واالجتماعي النفسي الدعم ويقدمون، سرسا موقع في موجودون السويداء في الحمايةقطاع  شركاء 
 خيمم في والتوعية ساسيةاألالنفسية  األولية اإلسعافات جلسات بعض ازرع في شريك أجرى .وطفل امرأة 200ل ترفيهية وأنشطة، االجتماعي

 .وطفل امرأة 300 مصلحةلالمناطق المحيطة به و  بابج
 بالغ االحتياجات لتقييم بها الخاصة وعيةالت فرق تعبئة دصلخو  وشهبا السويداء في المجتمعية المراكز واصلت  الحماية خدمات عن النازحين وا 

 .فردا   380 ووصلوا إلى، المرافق في المتوفرة المتكاملة

                                                 
واألجهزة  - االجتماعيو إعادة التأهيل البدني والدعم النفسي  -ارئ و الطفي حاالت شملت خدمات مساعدة الضحايا التي سبق أن قدمها الشركاء خدمات إعادة التأهيل  4

في المخيمات  ونقيمويإصابات المساعدة لألشخاص المصابين حديثا  من أجل تحسين الحركة ومنع المضاعفات الثانوية لإلصابات وتحسين استشفاء األشخاص الذين يعانون من 
 والمستوطنات المؤقتة.
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 بدأ. الذين يفتقرون إلى وثائق للمدنيين والمساعدة ةالقانوني ةوعيتال وتوفير، درعا وريف السويداء ريف في القانونيةالمساعدة  فرق تعبئة تمت 
 .المدني السجل مكتب إلى للوصول ادرع غرب منطقة من النازحين دعم في درعا في الشركاء

 تعيين وتم. جباب منطقة في يا  أسبوع أيام خمسة لمدة خدمات ونيقدم متطوعا   20 من كل منهما كونيت فريقان الطفل حماية شركاء لدى 
منظمة  تقومو . الشخصية الوثائق إلى يفتقرون جميعهم، عن ذويهم فصليننم فتيان ثالثة عن تالحاال مدير أبلغ وقد. حاالت مديري ثالثة

 .القانونية المساعدة تقديملاألمم المتحدة السامية لشؤون الالجئين،  مفوضية مع بالتنسيق ،اليونيسف
 ةمالئم واحدة خيمة جدتو و . سنة 14و أشهر ستة بينالذين تتراوح أعمارهم  ألطفالعلى ا صيفيةلوازم  مجموعة 1,396 توزيع تم كما 

 .يوميا   طفال   150 إلىعلى فترتين  النفسية األولية اإلسعافات أنشطة تُقدم بها لألطفال
 105 إلى الوصول تمكما . المواضيعية واأللعاب المجالت وتوزيع األلغام بمخاطر التوعية أنشطة لتقديم طفل 200 حوالي إلى الوصول تم 

 .ترفيهية أنشطة  لتقديمطفال  
 الرئيسية الرسائل على تركز مجتمعية تعبئة أنشطة ا  مدرب موظفا   28 من وتتألف اليونيسف من مدعومة متنقلة فرق أربعة نفذت، القنيطرة في 

 والقنيطرة درعا غرب فيفي حاالت الطوارئ  الطفل بحماية ةوعيتال أنشطة الشركاء أحد وينفذ. النفسية األولية واإلسعافات التوعية مجال في
 .أوسع تغطيةتحقيق ل متنقلة فرق إلى لحو الت أثناء

 القائم على  العنف تعمل في مجال متكاملة فرق خالل نم الغربي الجنوب في جتماعياال نوعال على القائم العنففي مجال  شركاءال يستجيب
وال تزال . والفتيات للنساء الخدمات لتقديم جباب وموقع درعا مدينة في الريفية المناطق إلى ونصليو ، اإلنجابية الصحة /االجتماعي  النوع

 .داعل وممر داعل في ةمستمر  االجتماعيو  النفسي الدعم استجابة
 من بينها مختلفة مواقع في القانونية والخدمات الحاالت إدارة ذلك في بما، شاملة استجابة والشركاءاألمم المتحدة للسكان  صندوق يقدم 

 وشهبا صلخد في والفتيات النساء إلى الوصول ويستمر. الثابتة والمرافق المتنقلة والفرق والفتيات للنساء اآلمنة المساحات خالل من السويداء
 خالل من، الصندوق وقام. اإلنجابية الصحة /القائم على النوع االجتماعي بالعنف المعنية المتكاملة المتنقلة الفرق خالل من الصنمينو 

 .البدو( )مأوى مسكين والشيخ جبابركز إيواء وم درعا في النسائية النظافة مستلزمات من مجموعة 450 بتوزيع، المنفذين شركائه
 الحاالت إدارةخدمات  لىع صولحالأيضا   يمكنهم حيث، المجتمعي ازرع مركز في واجتماعي نفسي دعم خدماتعلى  امرأة 410 تحصل. 
 

 والقيود: الثغرات
 مكانية المحليين لمستجيبينل التشغيلية المساحة إنف، عمان في للشركاء بالنسبة إلى  أو المستودعات إلى سواء   اإلنسانية المساعدات لاصإي وا 

 إلى يؤدي وهذا، أيضا   نزحوا قد أنفسهم المحليين المستجيبين من العديد فإن، ذلك على وعالوة. متزايد بشكل تتقلص للمساعدة المحتاجين
 بشكل األنشطة تعليق إلى الحالي الوضع أدى، باأللغام المتعلقة اإلجراءات ما يخصفيو . يومكل  ألنشطةمتقطع ل واستئناف مؤقت تعليق
 .كامل شبه

 في المتمركزين للشركاء بالنسبة ا  حاسم المناطق هذهإلى  الحمايةقطاع  شركاء أنشطة تمديد على السريعة الموافقة ستكون، نفسه الوقت وفي 
 لو حتى، خطيرة ثغرات إلى القنيطرة فيمقرا  لهم  دمشق الذين يتخذون من الشركاء وجود وستؤدي ندرة. الخدمات استمرارية لضمان دمشق
 . السيطرة خطوط تغيرت

 كبيرا   تحديا  ، لالغتصاب إكلينيكية إدارة بتوفير الخاصة والمجموعات النسائية النظافة مستلزمات سيما ال، المخزونات تجديد يشكل. 
 قدرة توجد ال. لم شملهاو  األسر وتعقب الحاالت إدارة ذلك في بما، والنساء لألطفال المتخصصة الخدمات توفير على منخفضة قدرة توجد 

 عدم ويعني. التشغيلية والقدرة التغطية إلىالشركاء  افتقار بسبب همذوي عن والمنفصلين المصحوبين غير األطفال على التعرف على تذكر
 .كاملة غير معلومات ستند إلىي التخطيطجزءا  من  أن حاالتال عددبشأن  وضوحال

 
 الغذائية غير والمواد المأوى 

 
 االحتياجات:
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 وتفوق. ساسيةاأل لوازمالو  مأوىال إلى األشخاص من العديديفتقر و ، خطير قلق مصدر سورية غرب جنوب في النطاق الواسع النزوح يزال ال 
 من سورية داخل مسبقا   هاتخزين تم التي المخزونات وأن خاصة، بكثير االستجابة على الشركاء قدرة الغذائية غير ادوالمو  المأوى متطلبات
 .نفدت قد األردن في شركاءجانب 

 باقي وذهب. األقارب يستضيفهم أوالمساكن  إيجار يختارون إما الحكومة عليها تسيطر التي المناطق إلى يعبرون الذين النازحين معظم 
 األيام في مواقعتلك ال النازحين من العديد غادر فقد، ذلك ومع. والسويداء درعا محافظتي في الجماعية المواقع / اإليواء مراكز إلى النازحين
 درعا بمحافظة جباب في النازحين مواقع تستضيفو  .المئة في 60 إلى لمواقعبا المتوسط اإلشغال معدل انخفض، لذلك ونتيجة، األخيرة
 وروضة ومدارس مسجد في أسرة 69 وتعيش، المكتمل غير المبنى في 43 يعيشبينما ، خيام في منها 130 يعيش، جديدة نازحة أسرة 242
 .أطفال

 حوالي و  مجموعة من مستلزمات األطفال حديثي الوالدة 1,700تشمل  تحتاج األسر النازحة التي تقيم مع أسر مضيفة إلى مواد غير غذائية
من الصعب تحديد و . وفي الوقت نفسه، ال تزال إمكانية الوصول إليهم تشكل تحديا  مستمرا . لألطفالمجموعة مالبس موسمية  34,300
 لسكان، ال سيما في درعا.ا كثرة تنقلة بسبب إلى المساعد حتاجتي تاألسر ال

 
 االستجابة:

 األساسية لالحتياجات، األردن في المتمركزين الشركاء خالل منو قطاع المأوى / المواد غير الغذائية، في حدود قدرته المحدودة  يستجيب 
 والمنح والممتدة( األساسية المأوىلوازم  مجموعات ذلك في )بما المأوى ستلزماتوم الغذائية غير المواد مجموعات توفير خالل من للنازحين
 .والقنيطرة درعا محافظتي في األغراض ةمتعددالطارئة ال النقدية

 يقرب ما على الغذائية غير والمواد اإليواء مستلزمات بتوزيع األردن في الغذائية غير المواد / المأوى قطاع شركاء قام، تموز/يوليو 17 حتى 
 تقييمات بإجراء القطاع شركاء يقوم كما. سورية جنوب في جماعات مسلحة من غير الدول لسيطرة الخاضعة المناطق في فرد 93,000 من

 .لالحتياجات سريعة
 يستجيب، التقييم هذا أساس وعلى، المضيفة والمجتمعات النازحين مواقع في اإليواء احتياجات بتقييم سورية في المأوى قطاع شركاء قام 

 ذات )الخيام والخيام المأوى لوازم مجموعات ذلك في بما، مسبقا   المخزنة اإليواء مواد تغطي أن يمكنو . محددة الحتياجات القطاع شركاء
 . شخص 67,000 من ألكثر المأوى احتياجات الكبيرة( والخيام العائلي الحجم

 يزال الو . فردا   4,445 منها استفاد وخيام المأوى لوازم مجموعات تركيبو  اإليواء مراكز تأهيل إعادةب سورية في المأوى قطاع شركاء قام 
 .مستمرا   المأوى لوازم مجموعات من المزيد ركيبوت ةالمكتمل غير يناالمب تحسين

 التخزين ألغراض الحالية المباني استخدام ويمكن الساحة في خيمة 125 إلى يصل ما تركيب ويمكن قرايا في الشباب اتحاد مبنى تقييم تم 
 .والمكاتب

 على المجموعات هذه توزيع جاريو ، والقنيطرة ادرع محافظتي في مختلفة مواقع في الغذائية غير المواد من مجموعة 4,500 زينتخ تم 
 محافظتي في الغذائية غير المواد من مجموعة 2,311 بتوزيعاآلن  حتى سورية في الغذائية غير المواد قطاع شركاء قام. النازحة سراأل

، لوازم لألطفال حديثي الوالدة مجموعة 200و، لألطفال صيفية مالبس مجموعة 2,605 توزيع تم، ذلك إلى وباإلضافة. ودرعا السويداء
 .ر(يوبص، والصنمين، درعا )مدينة درعا داخل مواقع عدة في بطانية 5,000و

 
 والقيود: الثغرات

 والبطانيات، والبيدونات، المطبخ وأدوات، النوم وحصائر، المشمع القماش ذلك في بما، بسرعة المختلفة الغذائية غير المواد مخزونات تنفد ،
 وبينما. المحتاجون السكان تشتد حاجة التي المساعدة لتقديمقليلة  خياراتسوى  هناكم تعد ول سورية غرب جنوب في المخزنة اإليواء ومواد
 .األساسية السلع توافر عدم أو و/ األسعار زيادةمن بينها ، خاصة تحديات يواجه المسار هذا فإن، محليا   الشراء من الشركاء بعض يتمكن

 جنوب في الوقود نقصل يواجه تحديات متزايدة نظرا   النقل نأ، سورية داخل متوفرة المواد تكون عندما حتى، المشكلة هذه تفاقموما يزيد من 
 .سورية

 عن فضال  ، الوصول على القدرة ومحدودية التشغيل قطاع في الشركاء عدد محدودية بين دمشق من باالستجابة المتعلقة التحديات تتراوح 
 .اإليواء ومراكز مواقعال في االحتياجات تقييم إمكانية من تحد التي األمنية القيود



 3 رقم الحالة تقريرالجمهورية العربية السورية: درعا والقنيطرة والسويداء: 

 

 

  )أوتشا( اإلنسانية الشؤون لتنسيق المتحدةمم األ مكتب
  www.unocha.orgرواح | األ ينقذ التنسيق

 كفتعو . درعا في النهائية وجهتهم إلى وصلوا والذين الغذائية غير المواد إلى حتاجت تيال ةالنازح سراأل تحديد في صعوبة الشركاء يجد 
. درعا محافظة في النازحة سراأل احتياجات تقييم على، درعا في الفرعية اإلغاثة لجنة مع بالتعاون، السوري العربي األحمر الهالل منظمة

 حديثا   إليها الوصول تيسر التي المناطق في والمأوى الغذائية غير المواداالحتياجات من  المتوفرة عن معلوماتال فإن، ذلك إلى باإلضافةو 
 .المناطق هذه في التنفيذ شركاء قدرة محدودية إلى باإلضافة، محدودة

 
 التعليم 

 
 :االحتياجات

 العطلة بسبب حاليا   معلقة التعليمية األنشطةو ، االحتياجات بشأن جديدة تطورات أي عن اإلبالغ يتم لم 
 .الصيفية

 
 :االستجابة

 خيارات ذلك في بما، اليومين الماضيين خالل القنيطرة في لألطفال ارئو الطحاالت  في التعليمأنشطة  توفير من الحدود عبر الشركاء تمكن 
 واألنشطة المبكرة الطفولة وأنشطة، المنظمة غير الطفل حماية وأنشطة، واالجتماعي النفسي والدعم المنظم غير والتعليم الذاتي التعلم

 .طفال   2,520 إلىووصلوا ، مخيمات عشرة في لتوعيةاتقديم و ، الترفيهية
 على األطفال لمساعدة قصيرة وجلسات، آمنة مواقع في الجماعي واللعب الفنون على تركز طفال   630ل أساسية ترفيهية أنشطة إطالق تم 

 شركاء عن طريق القنيطرة في الموجودة الموارد خالل من، المنظمة وغير المدمجة الطفل وتثقيف حماية وأنشطة، أنفسهم عن التعبير
 الترفيهية األدوات مجموعات وزيعوت، والميسرين المعلمين بين التعبئة جدول على األخيرة اللمسات وضع على حاليا   الشركاء يعمل. محليين
 مالئما   تدريبا   الموظفين تدريب لضمان جهود بذلتُ  كما. الفصول الدراسية في االستخدامه لموظفينعلى ا صندوق" في و"المدارس الحالية
 .االجتماعيو  النفسي الدعم / الطوارئ حاالت في الطفل وحماية الطوارئ حاالت في التعليم على

 يقدر ما واستفاد منه، الذاتي للتعلم برنامج لتنفيذ جباب إيواء مركز في دراسية فصول ثالثباالشتراك مع اليونيسف،  ،محلي شريك افتتح 
 .أيضا   قرطاسية أدوات معليه وزعواو  نازح طفل 200 بنحو

 مسلحة جماعات لسيطرة الخاضعة المناطق في تعمل تزال ال التي التعليمالتربية و  ةالتابعة لمديري مدارسال بعض في األطفال تم تسجيل 
 .أمنية أو مالية ألسباب الدراسة في بعضهم تظمين لم، ذلك ومع، درعا ريف في الدول غير من

 
 :والقيود ثغراتال
   برنامج على خاص ريأثلذلك ت كانو ، عملياتهم الشركاء من العديد علق، الموظفين ونزوح األمن وانعدام العسكرية العمليات لزيادة نظرا 

 .الحدود عبر اليونيسف
 فقط الدينية دروسالاقتصرت الدراسة على و  والكيمياء الفيزياء مثل مواد تدريس يتم لم، المدارس بعض في. 
 

 اللوجستية الخدمات
 

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

 :االستجابة

 3,350 
 أنشطة من استفادوا طفال  

 اآلن حتى التعليم
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 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 النقلخدمات   توفير يمكن. إليها الوصول تيسر ما وا 
 .اللوجستية والقدرة التخزين مساحة لتعزيز اللوجستية األصول من وغيرها الديزل ووقود، التحميل تلوحاو ، متنقلة تخزين وحدات

 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

 الرئيسية اللوجستية المعوقات هي، الوصول إمكانية وكذلك، دالبال جنوب في النقل على والقدرة التخزين مساحة تزال ال . 
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