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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
 4 رقم الحالة تقرير
  2018 تموز/يوليو 26 حتى

 
 يوليو/تموز 26 إلى 20 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
  ،التحتية والبنية المدنيين علىالمتواصلة في جنوب غرب سورية  العدائية األعمال استمر تأثيرعلى مدار األسابيع الخمسة الماضية 

شخص، فإن احتياجات  182,600و 165,200وفي حين انخفضت أعداد النازحين األولية بشكل كبير إلى ما يقدر حالياً بما بين . المدنية
 ال تزال األمم المتحدة تفتقر إلى إمكانية الوصول المستمر إلى السكان المتضررين.و النازحين والعائدين ال تزال شديدة، 

  يمكن إرسال بعض المساعدات، تواصل األمم المتحدة الدعوة إلى الوصول المنتظم والمستمر لتقديم المساعدة وخدمات الحماية في حين
الحكومة الحصول على موافقة ى إلتواصل األمم المتحدة السعي و رة. ضر المناطق المت كافةفي إليها جميع األشخاص المحتاجين إلى 

جراء تقييمد ول عبر الحدو دخالعلى السورية  كبيرة  اً الحتياجات في محافظة القنيطرة، التي تستضيف حاليًا أعدادا اتلتقديم المساعدة وا 
 .من النازحين

 ريةالسو  حكومةال سيطرةلت مؤخرًا خضع التي المناطق في ةالصح يوموظف الحكومية غير المنظماتمن  الشركاء من العديد طلب 
، ةالصح مجال فيو  اإلنساني المجال في العاملين حماية إلى المتحدة األمم ودعتو . العمل مواصلة على وقدرتهم لحمايتهم أمنية ضمانات
 .اإلنسانية االحتياجات لتلبية الخدمات استمرارية ضمان ضرورة على وتشدد

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

 
 إلى يصل ما

182,618 
 في نازحين يزالون ال اً شخص
  سورية غرب جنوب

 إلى يصل ما
100,000 

 منطقة من بالقرب، القنيطرة في نازح
 الجوالن

 224,684 
 إليهم الوصول تم اً مستفيد

مستلزمات وخدمات  لتقديمحتى اآلن 
 واإلصحاح الطارئةالمياه 

 دوالر مليون 84.8
 األمم حددتها التي تمويلال متطلبات

  المتضررين لمساعدة والشركاء المتحدة

 
 لوضعا عن ةعام لمحة

 
من مناطقهم األصلية. حققت الحكومة  ًا فروانازح 182,618بعد خمسة أسابيع من األعمال العدائية المستمرة في جنوب سورية، ما زال هناك 

من األرض بالقرب من منطقة الجوالن تحت سيطرة  شريط م يتبق اآلن سوىعلى مدار األسابيع الماضية، ولعلى األرض السورية مكاسب سريعة 
تنظيم الدولة التابع لجيش خالد بن الوليد كيلومتر مربع لسيطرة  200منطقة مساحتها  تخضعمجموعات مسلحة من غير الدول، في حين 
تقييد حرية تنقل المدنيين الذين يحاولون مغادرة المنطقة، لجيش خالد بن الوليد التي يتبعها سياسة الاإلسالمية. وتشعر األمم المتحدة بقلق بالغ إزاء 

سيطر عليها جيش ين في المنطقة التي أن العدد الحالي للمدنيين المحاصريوعلى الرغم من ولم يتمكن سوى عدد محدود من المدنيين من الفرار. 
يصل  المنطقة المذكورةعدد سكان كان  ،أنه قبل تصعيد العمليات القتاليةتشير إلى ت األمم المتحدة ار يقدإن تخالد بن الوليد ال يمكن تأكيده، ف

م ال يزالون ظلوا في مناطقهم األصلية، فإنه أولئك الذينأما  .منذ ذلك الحين ، مشيرة إلى أن عدة آالف قد تمكنوا من الفرارنسمة 55,000 إلى
تموز/يوليو، ُأبلغ عن غارات جوية مكثفة على المناطق التي يسيطر  23إلى  21ن م. على سبيل المثال، في الفترة المتصاعد عرضة للقتال

 ع، وتشير تقاريرو الجوالن، وعدوان وتل الجمم سح، وتسيل، وجيلين، و طيحعليها جيش خالد بن الوليد في حوض اليرموك، بما في ذلك الشجرة، و 
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تنظيم الدولة شنه تموز/يوليو، أسفر هجوم انتحاري  25في و مدنيًا، من بينهم أحد عشر طفاًل وثالث نساء.  32إلى مقتل ما ال يقل عن متنوعة 
صابة  240اإلسالمية في مدينة السويداء عن سقوط أكثر من   شخصًا على األقل. 170ضحية وا 

 
شخص في منطقة الجوالن ال يزالون يواجهون األعمال  100,000 حواليتشعر األمم المتحدة بالقلق بشكل خاص إزاء الوضع اإلنساني لكما 

ملك تال  اأنهإلى عبر الحدود في المنطقة الغربية  ةاإلنساني ت المنظماتأفادو لى المساعدة والخدمات. عصول حالعدائية ويفتقرون إلى إمكانية ال
إمكانية بالكامل بسبب االفتقار إلى  تناو خز الم تجديدوال يمكن المأوى والمواد غير الغذائية  لوازمفدت بالفعل نبينما سوى إمدادات محدودة، 

فقات اإلنساني المتمركزين في دمشق المواالمجال لم يتم بعد منح الشركاء في و  من األسواق المحلية. شراءالقدرة على المحدودية الوصول و 
ة بشكل الالزمة للوصول إلى المجموعات السكانية المتواجدة في محيط القنيطرة، وبالتالي، فإن هناك احتياجات كبيرة غير ملباة وآخذة في الزياد

 .هائل
 

المتاحة ، فإن المساحة التشغيلية الصغيرة للمساعدة على األرض وتقييد الوصول إلى كل من المستودعات والمحتاجينالمستمرة نظرًا للتطورات 
آخر قافلة عبر  ُأرسلت فقدتؤثر مثل هذه التطورات بشكل خاص على االستجابة عبر الحدود، و في التقلص. آخذة للشركاء في المجال اإلنساني 

العديد من المستجيبين تحول الوقت الحالي، حزيران/يونيو. وفي  25في والقرارات الالحقة  2165رقم  بموجب قرار مجلس األمنلحدود من األردن ا
للبرامج الحماية وتقليص كبير  برامج، مما أدى إلى فقدان القدرة المحلية وتعليق معظم أنفسهم إلى نازحينالمحليين والشركاء السابقين عبر الحدود 

توزيع مستلزمات النظافة، وحد من القدرة على بناء عبر الحدود إلى تباطؤ المساعدات . وعالوة على ذلك، أدى تعليق عمليات تسليم المتبقية
 تتوقفقد . كما أفاد شركاء قطاع المياه واإلصحاح بأن العديد من خدمات نقل المياه بالشاحنات المقدمة من شركاء عبر الحدود ةمراحيض طارئ

ن و الشركاء المتمركز التغذية التي ينفذها تم تعليق أنشطة . كما هأو نقص األمن وارتفاع تكلفة الوقودانعدام بسبب االفتقار إلى إمكانية الوصول و 
إلى جميع  دون عوائقالوصول الفوري إلى األمم المتحدة بشكل عاجل  عو، تدوضع الوخيمال افي شرق درعا. وبالنظر إلى هذفي األردن 
 ، وال سيما في منطقة الجوالن.البالد في جنوب غربللمساعدة المحتاجين 

 
 

في  ة، طلب العديد من المنظمات غير الحكومية الشريكة وموظفي الصحتغيرت بها جهات السيطرة في األونة األخيرةفيما يتعلق بالمناطق التي 
تواصل األمم المتحدة الدعوة لحماية و المناطق التي خضعت لسيطرة الحكومة السورية ضمانات أمنية لحمايتهم وقدرتهم على مواصلة العمل. 
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الصحة، وتشدد على ضرورة ضمان استمرارية الخدمات لتلبية االحتياجات  ولين في المجال اإلنساني ومقدمي الخدمات، بما في ذلك موظفالعام
وال لمنظمة الصحة العالمية، أيضًا، وفقًا ضرورة تشغيلية هي ليست ضرورة قانونية وأخالقية فحسب، بل  ينالطبي الموظفيناإلنسانية. إن حماية 

 .ةاقم الطبيو في الط اً هناك نقصلكن عمل، يأقل من نصف المرافق الصحية في جميع أنحاء المنطقة المتضررة  يزال
 

ارتفع عدد األشخاص الذين تم إجالؤهم فقد ٪ مقارنة باألسبوع الماضي، 10ض عدد النازحين في جنوب غرب سورية بنسبة اانخف وعلى الرغم من
هذا األسبوع. وكان العديد من أولئك الذين تم  حتىفردًا  9,426في األسبوع الماضي إلى  430إلى المحافظات الشمالية بشكل ملحوظ من 

لى  اً ستنير وم وطوعياً  يكون آمناً  إجالؤهم إلى الشمال الغربي من النساء واألطفال. وتشدد األمم المتحدة على أن أي إجالء للمدنيين ينبغي أن وا 
 هذه االتفاقيات بحق العودة بمجرد أن تسمح األوضاع بذلك. بموجبجميع النازحين  أن يحتفظيجب كما . بأنفسهم مكان يختارونه

 
الل الفترة المشمولة إلى األردن عبر مرتفعات الجوالن خ أسرهمو  اءالخوذ البيضعضوًا في منظمة  422باإلضافة إلى ذلك، تم إجالء حوالي و 

جنوب غرب على منذ بدء الهجوم  التي تدعم إقامتهم المؤقتة في األردن.األمم المتحدة السامية لشؤون الالجئين بالتقرير، واستقبلتهم مفوضية 
صابةعلى األقل و  اءتشير التقارير إلى مقتل أربعة من ذوي الخوذ البيض ،سورية الهجمات.  للمنظمة جراء تلك تابعةالعشرات وتدمير أربعة مراكز  ا 

أن يصبحوا  جبوتؤكد األمم المتحدة من جديد أن جميع العاملين في المجال اإلنساني والعاملين في المجال الطبي وغيرهم من المدنيين ال ي
لى تقديم الضمانات نهم يتمتعون بالحماية بموجب القانون الدولي. إننا نحث جميع أطراف النزاع عأمستهدفين تحت أي ظرف من الظروف و 

تها، حتى يمكن ضمان استمرارية الخدمة وحماية العاملين في بيلتاألمنية المطلوبة ألولئك الذين يساعدون في تحديد االحتياجات اإلنسانية و 
 لقانون اإلنساني.مع ا اً ، تماشيالمجالين اإلنساني والطبي

 
 اإلنسانية االستجابة

 

  الغذائي األمن 
 

 االحتياجات:
  األخيرالحالة تلك الواردة في تقرير طابقة لاالحتياجات مال تزال. 
 

 األردن: في الشركاء استجابة
  االستجابة التي تم اإلبالغ عنها هي نفس االستجابة المنفذة في األسبوع الماضي، حيث تمكن

من  (نازحاً  121,615 بنحو يقدر ما) أسرة 24,323من الوصول إلى بموجبها الشركاء في األردن 
استجابة  من خالل (نازحاً  205,375)أسرة  41,075وما يقدر بنحو  ،ولاأل الخط استجابة خالل

 كمساعدة الخبز على نازحًا( 89,675) أسرة 17,935 حصلت، ذلك إلى باإلضافةو  .الخط الثاني
 .تموز/يوليو 15إلى  5في الفترة من  والرفيد شهاب وتل طبرياتالو  وجاسم والحارة العجمي في

 
 سورية: في الشركاء استجابة

 يستفيد منها ما يقدر بنحو جاهزة لألكل حصة غذائية  3,771تموز/يوليو، قدم برنامج األغذية العالمي  25 حتى األول: الخط استجابة(
 ومدينة درعا ومخيم جباب(، وريف دمشق )كسوة(. ميننصالو شخصًا( في السويداء ودرعا )ازرع  18,855

 على القمح دقيق تشمل التي الشهرية الغذائية الحصص بتوزيع العالمي األغذية برنامج قام، تموز/يوليو 25 حتى الثاني: الخط استجابة 
، كحيل، السهوة، الغربية والغارية الشرقية الغارية، داعل، أبطع مثل مواقع عدة في شخصًا( 188,580 بنحو يقدر )ما أسرة 37,716
، تل شهاب، ناحته ،الشرقيةمليحة و  الغربية مليحة، الحراك، الصورة، علما، المياذن أم، نصيب، الجيزة، ولد أم، غصم، الكرك، المسيفرة
 .()مخيم جباب صنمينالشام، وال خربةة، داليادو 

205,375 
الشركاء  إليهم وصل اً نازح

وصل شخصًا  188,580و من األردن
كان أماكن  فيسورية  الشركاء منإليهم 

بموجب األردن مركز في السابق يخدمها 
  .الثانيالخط استجابة 

 
 ، وصلاألول الخط استجابةوبموجب 

إلى الشركاء في كل من سورية واألردن 
 .نازحاً  140,470
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 والقيود: الثغرات

 والسكان النازحينإلى  الوصول إمكانية بشأن خاص قلق وهناك، تمثل مشكلة األخير الحالة تقرير في وردت لتيا والقيود الثغرات تزال ال 
 .اليرموك واديو  القنيطرة في هموتلبية احتياجات المضيفين

 من المرجح أن يكون الصراع والنزوح قد زاد بالفعل فومع ذلك،  .األمن انعدام بسبب والزراعة العيش كسب أنشطة معظمشركاء القطاع  علق
 جنوب غرب سورية. من الحاجة إلى أنشطة كسب الرزق الموسمية في المجتمعات المحلية في

 المعونة موظفي وأمن سالمة على الضوء القطاع شركاء سلط وقد، مستمراً  التوزيع نقاط في والحوادث التوتر حاالت عن اإلبالغ يزال ال 
 .رئيسي قلق كمصدر الواقع أرض على اإلنسانية

 مواردالو  قدراتال تفوقالتي  ضغوطوال ،الرسمية غير المستوطنات من العديد وتوسع، النازحين أعداد تتبع صعوبةو ، التقييمات نقص زالي ال ،
 .في المجال اإلنساني الشركاء أمام تحديات شكلي، الوقود نقص عن فضالً 

 

 التغذية 
 

 االحتياجات:
 بين األطفال الذين تتراوح أعمارهم التي تم التعرف عليها سوء التغذية الحاد حاالت فحص وعالج  يلزم

شهرًا والنساء الحوامل والمرضعات، باإلضافة إلى دعم تغذية الرضع واألطفال الصغار  59و 6بين 
 شهرًا. 24و 0ألطفال الذين تتراوح أعمارهم بين فائدة اوتقديم المشورة ل

  ،رصد  ولذلك، فإنتتدفق التبرعات بحليب األطفال غير المرغوب بها وغير الموجهة على نطاق واسع
 .هو أحد األولويات ومراقبة التبرعات ببدائل لبن األم

 ين تتراوح أعمارهم التغذية التكميلية الشاملة، بما في ذلك بالمبي دوز والبسكويت عالي الطاقة وتوزيع المغذيات الدقيقة لألطفال الذ يلزم تنفيذ
 .شهرًا والنساء الحوامل والمرضعات 59و 6بين 

  
 االستجابة:

 الشركاء في األردن: 
 وباإلضافة إلى ذلك، ال تزال قوافل أدى التغير السريع في أنماط السيطرة في جنوب غرب سورية إلى تعليق أنشطة التغذية في شرق درعا .

 .األمم المتحدة عبر الحدود معلقة
 

 الشركاء في سورية: 
 تقدم خدمات صحية  سريعةقدمت اليونيسف، بالتعاون مع مديرية الصحة في درعا، الدعم لثالث فرق متكاملة لالستجابة الصحية والتغذوية ال

نجابية والصحة اإل حصينالتخدمات و  ةالخارجي في العياداتوتغذوية للنازحين من خالل توفير مجموعة متكاملة من االستشارات الطبية 
د، وناحية الخشنية في يرفالة للنازحين بالقرب من يالجبيلركز إيواء ، ومالشرقي والغربي نفذ هذه التدخالت في ريف القنيطرةوالتغذية. وتُ 
 .عية(تاالم ،وةسه، كحيل، الذنطيبة، أم المياالالغربي والجنوبي )درعا في ريف  اً مؤخر الوصول إليها  تيسرمواقع  10القنيطرة و

  منهم بسوء  12تم تشخيص و  سوء التغذية والتحصينات الروتينية.ب للكشف عن اإلصابةدون سن الخامسة  طفالً  998فحص ما مجموعه تم
 تلقى جميع األطفال العالج المطلوب بعد تشخيصهم.وقد وخيم. الحاد التغذية المن سوء  7ي يعان، بينما التغذية الحاد المعتدل

  من سوء التغذية. نمنه 13 تعولج، و لنساء حوامل استشارة 206 من بينها، ةالخارجيبالعيادات استشارة طبية  2,483تم تقديم 
  على  بالمبي دوزمعجون توزيع توزيع البسكويت عالي الطاقة على األطفال دون الثانية عشرة من العمر، و  على شركاء القطاعيعكف

 .أحد مراكز اإليواءفي نقطة طبية و  السادسةن األطفال دون س
 

 الثغرات والقيود:

7,172   
بشكل تراكمي  متم فحصهوامرأة طفالً 

 للكشف عن سوء التغذية
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 عبر الحدود في شرق درعا. األردن  منالشركاء تي كان ينفذها تم تعليق أنشطة التغذية ال 
  المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة السورية، ويعانون من قيود تمويلية.المستفيدين خارج من الوصول إلى في سورية لم يتمكن الشركاء 
 

 المأوى والمواد غير الغذائية 
 

 االحتياجات:
  والمواد  يواءاإل احتياجاتوتفوق  ،ال يزال العديد من األشخاص يفتقرون إلى المأوى واللوازم األساسية

قد  شركاء في األردنكان ال المخزونات التي فدتنكما غير الغذائية قدرة الشركاء على االستجابة، 
 ها داخل سورية.بادروا بتخزين

 مجموعات مالبس األطفال تحتاج األسر النازحة التي تقيم مع أسر مضيفة إلى مواد غير غذائية تشمل مستلزمات األطفال حديثي الوالدة. 
الذين تتراوح  مجموعة مالبس موسمية لألطفال 34,300حوالي تشمل تم اإلبالغ عن احتياجات غير غذائية إضافية باإلضافة إلى ذلك، و 

. وفي الوقت نفسه، ال تزال إمكانية الوصول إليهم مستلزمات األطفال حديثي الوالدة مجموعة من 1,700وعامًا،  14أشهر و 6أعمارهم بين 
 ، ال سيما في درعا.ازحينكثرة تنقل الن فاقم جراءيت تشكل تحدياً 

  محافظة السويداء إلى أن مستوى الضرر في داما ودير بثالثة مواقع  فيلشؤون الالجئين السامية مفوضية األمم المتحدة أجرته خلص تقييم
 المواقع،مفقودة في جميع لوازم المياه واإلصحاح األبواب والنوافذ واألدوات الكهربائية و كانت . األصلحافي  دما كان أعلى بكثير من الضرر

 .التي تم تقييمها قرىوتم تحديد الحاجة إلى مواد غير غذائية كواحدة من االحتياجات الرئيسية في ال
 

 االستجابة:
 لالحتياجات األساسية ، وفي حدود قدرته المحدودة ب قطاع المأوى / المواد غير الغذائية، من خالل الشركاء المتمركزين في األردناستجا

األساسية والممتدة( والمنح  يواءللنازحين من خالل توفير مجموعات المواد غير الغذائية ومستلزمات المأوى )بما في ذلك مجموعات لوازم اإل
ات سريعة تقييم أعضاء القطاع أيضاً  أجرىالوصول،  تيسرا وكلم النقدية الطارئة المتعددة األغراض في محافظتي درعا والقنيطرة.

اإليواء والمواد غير الغذائية على  لوازمبتوزيع األردن في تموز/يوليو، قام شركاء قطاع المأوى / المواد غير الغذائية  22 وحتىلالحتياجات. 
 .فرد في جنوب سورية 93,000حوالي 

  فردًا. وال يزال  4,445المأوى وخيام استفاد منها قام شركاء قطاع المأوى في سورية بإعادة تأهيل مراكز اإليواء وتركيب مجموعات لوازم
 مستمرًا.في مواقع جباب  يواءتركيب المزيد من مجموعات لوازم اإل

  قطاع المواد غير شركاء  حتى اآلن، قاممن المواد غير الغذائية في مواقع مختلفة في محافظتي درعا والقنيطرة، و مجموعة  4,500تم تخزين
 2,605مجموعة من المواد غير الغذائية في محافظتي السويداء ودرعا. وباإلضافة إلى ذلك، تم توزيع  2,311الغذائية في سورية بتوزيع 

 مدينة درعا والصنمين فيبطانية في عدة مواقع  5,000مجموعة لوازم لألطفال حديثي الوالدة، و 200مجموعة مالبس صيفية لألطفال، و
 وبصير.

 
 الثغرات والقيود:

 ولم تعد هناك سوى  ،في جنوب غرب سورية وهاخزنتي كان الشركاء عبر الحدود قد نفدت مخزونات المواد غير الغذائية ومواد اإليواء ال
المسار يواجه تحديات . وبينما يتمكن بعض الشركاء من الشراء محليًا، فإن هذا إليهاخيارات قليلة لتقديم المساعدة التي تشتد حاجة السكان 

  خاصة، من بينها زيادة األسعار وعدم توافر السلع األساسية.
  إلى جنوب غرب  ومحدودية القدرة على الوصولالقطاع التنفيذيين تتراوح التحديات المتعلقة باالستجابة من دمشق بين محدودية عدد شركاء

 تقييم االحتياجات في المواقع ومراكز اإليواء.، فضاًل عن القيود األمنية التي تحد من إمكانية سورية

                                                 
 ةسوريفي شركاء خالل من  15,500شركاء في األردن وخالل من  93,000 حوالي 1

108,500   
الوصول إليهم حتى اآلن ًا تم مستفيد

 1لتقديم لوازم المأوى والمواد غير الغذائية
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  المواد غير الغذائية في المناطق التي تيسر الوصول إليها و المأوى في قطاع حتياجات االال يوجد سوى قليل من المعلومات المتاحة حول
على تقييم احتياجات يعمالن عية في درعا، منظمة الهالل األحمر العربي السوري، بالتعاون مع لجنة اإلغاثة الفر أن  على الرغم منو حديثًا. 

 .ال تزال محدودة في هذه المناطق يننفذمشركاء الالاألسر النازحة، فإن قدرة 
 
 

 حاحصواإل المياه 
 

 :االحتياجات
  عن تقارير وتوجد، حادة والمجتمعات المضيفة المتضررين السكان بين واإلصحاح المياه احتياجات 

 خطيراً  تهديداً  يمثل الذي األمر، الصحي والصرف النظيفة المياه خدمات إلى الوصول كفاية عدم
 . والخصوصية حمايةبال تتعلق مخاوف أيضاً  يشكلو ، المياه طريق عن المنقولة األمراض تفشيب
 قد بالشاحنات المياه نقل وخدمات المياه شبكات من العديد بأن واإلصحاح المياه قطاع شركاء أفاد 

 .عدم وجوده على اإلطالقتكلفة الوقود أو ارتفاع الوصول والمخاوف األمنية و عدم إمكانية  بسبب توقفت
 المكونات من العديد أن (األخيرتين المتحدة األمم بعثتي أثناءفي المجال اإلنساني ) الشركاءسلطات المياه و  تهاأجر  التي التقييمات تظهر أ 

 توفير لضمان ملحة حاجةهذا يشير بوضوح إلى و ، درعا من الشرقية األجزاء في للنهب تعرضت قد للمياه التحتية للبنية الكهروميكانيكية
 والتنظيم التعبئة ذلك يشمل وقد. لمياها شبكةل األساسية المكونات تأهيل عادةإ / إصالح يتم حتى بديلة وطرق مصادر من منةاآل المياه
 .ضعفاً  األكثر والعائدين النازحين إلىالصالحة للشرب  المياه يصالإل وذلك، القائمة الخاصة المياه نقل لخدمات الفعال

 
 :االستجابة

  وصلوا و  اآلن،حتى  النازحة األسر لىع النظافة مستلزمات من مجموعة 12,513 توزيععبر الحدود بشركاء قطاع المياه واإلصحاح قام
 في نازحاً  126,684 بنحو يقدر ما إلى ًا بالشاحناتيومينقلها  لمن خال المياه توفير، باإلضافة إلى نازحاً  62,565 بـنحو يقدر ما إلى

 . والقنيطرة درعا غربجنوب 
 المياه من اً مكعب اً متر  496 من يقرب ما لتوفير، مياه خزان 248 ركيببت الصحي والصرف المياه قطاع شركاء قام، تموز/يوليو 4 منذ 

 شركاءوباإلضافة إلى ذلك، قام  .شخص 33,000 نحول اليومية الطارئة االحتياجات لتلبية كافية كمية ذهوه، ارئو الط لحاالت تحسباً  المخزنة
 .نازح 1.100 منها استفاد، اً طارئ مرحاضاً  55 مجموعه ما تركيببر الحدود بعالقطاع 

 وأكثر ، لالستحمام ةمساح / اً ضامرح 38 توفير طريق عن والقنيطرة والسويداء درعا في نازح 10,000من يقرب ما دمشق في شركاءال دعم
 النظافة لوازمتوفير و  التخزين صهاريج وتركيب، بالشاحنات المياه نقل خدمات خالل من للشرب صالحةمن المياه ال تر مكعبم 300من 

 . شخص 90,000و 80,000 بينجماعي من هذا التدخل السريع بشكل عدد األفراد الذين استفادوا  تراوحوي. الحيوية
  كجزء  العمل مستمراً زال يوال  مغمورة،مضّخات  6بئرًا و 13مع إعادة تأهيل  كهربائية تحكم لوحاتمن إعادة تركيب عشر جزئيًا تم االنتهاء

النعيمة، خربا ، الشرقي راكالح، ولد أم ،)صيدا الشرقي درعا ريف في المناطق بعضمن إصالح سريع للبنية التحتية الحالية للمياه في 
 .مناطقتلك ال في ةالمضيف اتوالمجتمع النازحين من شخص 65,000 حوالي منها ستفيديوس (، خربة غزالة، علما، الغارية الغربيةالغربية

  من هيبوكلوريت الصوديوم لضمان تطهير المياه التي  اً متري اً طن 30 قرب منقطاع المياه واإلصحاح على تسريع توصيل وتوزيع ما ييعمل
 شخص. 200,000 حوالييصل إلى و يتم توصيلها من خالل شبكات المياه الموجودة في جميع المحافظات الثالث، 

 على ونويقف، أسرة 25,000 حواليل يكفي مخزون على وحافظوا الصحية النظافة لزماتمست بتوفير واإلصحاح المياه قطاع شركاء التزم 
 .تتقييماال نتائج إلى يستند يذال األولوية ذات الحتياجاتا لترتيب وفقاً  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

224,684 
 إليهم الوصول تم اً مستفيد

 إمدادات وخدمات طارئة لتقديم اآلن حتى
 واإلصحاح المياه مجال في
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 الصحي صرفمياه واللل التحتية للبنية تفصيلية تقييمات إجراء انيعيق الموافقات على الحصول عدمو  عوائق دون يعر الس الوصول إمكانية عدم 
 .الخدمات وتوفيرالقائمة 

 بهدف سريع للبنية التحتية للمياه والصرف الصحي الصالح اإل ، األمر الذي يعرقلبين شركاء القطاع يلتزام التمويلاالفجوة كبيرة في  توجد
 .محافظتينالاالجتماعي بين السكان في  رابطضمان الت لمن أجالحد األدنى من الخدمات لكل من السكان المضيفين والنازحين  قديمت
  رف الصحيمن المياه والصالملحة ال توجد معلومات محددة حول النازحين الذين يعيشون في منطقة الجوالن واحتياجاتهم. 
 

 الصحة
 

 :االحتياجات
  التوعية يمكن أن تعالج بعض االحتياجات الصحية للسكان المتضررين كتدبير في حين أن زيادة خدمات

. تنشيطالسيطرة تحتاج إلى إعادة جهات في  راً يمؤقت، فإن مرافق الرعاية الصحية األولية التي شهدت تغي
، والصحة العقلية وخدمات الدعم ةوتشمل الخدمات األساسية التحصين، والصحة اإلنجابية، وفحص التغذي

 .االجتماعيو النفسي 
  ة نقل، سواء كانت متنشطةإلى جميع المرافق الصحية ال حافظة عليهاتوريد األدوية والمستهلكات المنقذة للحياة والمإلى هناك حاجة مستمرة

 .ةالوصول، خاصة إلى القنيطرة، محدودإمكانية ال تزال و أو ثابتة. 
  ةلثوالرعاية الثانوية / الثالصدمات اأنظمة اإلحالة ومرافق عالج  تعزيزيلزم. 
 تضررة بأكملهاالمنطقة الم فيطلب مستمر على عالج األمراض غير المعدية  يوجد. 
 

 :االستجابة
  الصحة اإلنجابية والتطعيم والصحة العقلية في خدمات الصحة توسيع العيادات المتنقلة، و مديرية الصحة ومجموعة عمل يواصل شركاء

 .بشكل متزايد الوصول إلى المناطق الريفيةيمكنهم جميع المناطق المتضررة، و 
  الصحة قطاع بدأ شركاء وقد  الوصول إليها. تيسريتم إرسال شحنات منتظمة من اإلمدادات الطبية من دمشق إلى المرافق الصحية التي

 عبر الحدود تسليم المخزونات الطبية إلى السلطات الصحية المحلية.
 ات.حافظفي ثالث م رصد موقع 183تفشي األمراض المعدية. يتألف نظام اإلنذار المبكر من في احتمال  ليتمثخطر كبير  يوجد 
 واضح الغير  ، ولكن منسورية الصحة عبر الحدود عن استمرار القدرة على العمل على األرض في جنوب غربقطاع  أبلغ بعض شركاء

تموز/يوليو،  17دات الطبية المتنقلة الثالثة العاملة في القنيطرة مؤقتًا بعد الوح عمل مضمون. تم تعليقالمستوى الحماية  وأ ةألي مد
 تموز/يوليو. 22خطط الستئناف الخدمات في  وتوجد

 
 :والقيود ثغراتال
 أقل من نصف المرافق الصحية في جميع أنحاء المنطقة المتضررة ال تزال تعمل، وهناك نقص في األطباء. 
 ف المستمر لخطة ي، ويتطلب السياق المتغير التكيةالمساعدات اإلنسانية إلى النازحين وبعض السكان المتأثرين مقيَّد إمكانية إيصال زالت ال

 .االستجابة
 

  الحماية 
 

 االحتياجات:
  تثير العمليات العسكرية مخاوف كبيرة بشأن حياة المدنيين. يجب جماعات مسلحة من غير الدولفي المناطق التي ال تزال تحت سيطرة ،

 .إلى احترام المبادئ األساسية للقانون اإلنساني الدولي دعوة جميع أطراف النزاع لىع التأكيد

246 
ريضًا ُأحيلوا إلى مستشفيات م

 دمشقو  في درعا
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  نية الوصول إلى إمكا ةسوريالمتمركزين في  لشركاءلم تتيسر بعد لأدى الوضع الحالي إلى تعليق معظم برامج الحماية من عمان، في حين
 .المحتاجين للمساعدة

 ملديه نيذك الئلأو ن إلى المناطق التي توصلت إلى اتفاقات محلية إلى مجموعة متنوعة من خدمات الحماية، ال سيما و يحتاج األفراد العائد 
 المعلومات المتعلقة بالخدمات المتاحة في المناطق المجاورة. أكيدة )األطفال والمسنين واألشخاص ذوي اإلعاقة(. يجب تخاصاحتياجات 

  الحاجة إلى إصدار أو استبدال الوثائق الشخصية. مؤخراً  غيرت جهات السيطرة عليهاتالي مناطق الحددت عدة بعثات ميدانية إلى 
  ات فيهاالمتفجر بتوقع أن يكون مستوى التلوث الم منلنازحين العائدين إلى المناطق التي الموجهة إلى االتوعية بالمخاطر برامج يجب زيادة 

 . مرتفعاً 
 

 :األردن في الشركاء استجابة
 1) والمنفصلين المصحوبين غير األطفال ذلك في بما، للغاية ضعفةمستال للحاالتالقدرة التشغيلية على إدارة حاالت حماية الطفل  محدودية 

عدد قليل من ولم يتبق سوى ، تهامعظم الجهات الفاعلة في مجال حماية الطفل أنشطعلقت  (2 ؛، أو االستجابة للحاالت المحالةذويهم عن
استجابات متنقلة، بما في ذلك اإلسعافات األولية النفسية والدعم الترفيهي النفسي  نفيذالموظفين المعاد تنظيمهم لتحديد االحتياجات وت

 وصلت (3 ؛بها حماية الطفل العمل التي يمكن لشركاء قطاعالمتبقية  ناطقالموزيادة الوعي بشأن قضايا حماية الطفل في  ،االجتماعيو 
قبل تعليق العمليات  ظممنال غير جتماعياالو  نفسيال دعملتقديم ال طفل 2,000 حوالي إلى القنيطرة في مواقع سبعة تغطي التي المتنقلة الفرق

 الطفل حماية موظفي في وجود وأحد المجتمعات المضيفة خيمينم في الطفل حماية لحو  مطبوعة رسائلتوزيع  (4 ؛بسبب انعدام األمن
 .وعقد جلسات توعية الطفل حماية احتياجات عن للكشف

 رسائل  تشر نُ و األعمال العدائية في تلك المناطق.  تصاعدبسبب  ودرعا القنيطرة فيمؤقتًا  تهانشطأ والفتيات للنساء آمنة منطقة 12 علقت
 .الخطوط األمامية ومديري الحاالت علىالرعاية الذاتية داخل سورية لتعزيز الرعاية الذاتية للعاملين 

 جروح ناتجة عن استخدام خدمات الطوارئ للمصابين بتقديم لمساعدة الضحايا و بشكل مؤقت فتح الوحدات الطبية في تل شهاب وطفس  ُأعيد
 الخاصةحتياجات اال لتلبية لوازمر وأسرهم. تم تخزين مخزون طوارئ من األجهزة المساعدة و يحوادث التفجاألسلحة المتفجرة، والناجين من 

 .يهالإلى هذه المستودعات بعد أن تعذر الوصول إصول و التأكيد إمكانية ولكن لم يتم بعد  ستودعات،في الم
 

 سورية: في الشركاء استجابة
  خدمات رعاية الطفل / الدعم و ، االجتماعي النوع على القائم بالعنف التوعية أنشطة ميقدت السويداءمحافظة  في الحمايةقطاع  شركاءيواصل

في مراكزهم المجتمعية )التي تزورها األسر النازحة على نحو متزايد( ومن خالل الفرق المتنقلة  ترفيهيةال نشطةالنفسي واالجتماعي / األ
وصلخد والشهباء  في تلك األنشطة خالل األسبوع، ال سيما في رساس امرأة 100وطفاًل  270وقد شارك حوالي  .المرتبطة بتلك المراكز

 .مدينة السويداءالمحيطة ب والمناطق الريفية
  وعدة فرق متنقلة )الحماية وحماية الطفل والخدمات المتكاملة للصحة اإلنجابية / العنف القائم  وازرعتواصل المرافق الثابتة في مدينة درعا

لى كل من النازحين والعائدين  ،النوع االجتماعي( تقديم الدعم للنازحين في موقع جبابعلى  ، في المناطق الريفية المحيطة بمحافظة درعاوا 
والدعم النفسي واالجتماعي. وصل مستلزمات النظافة النسائية توفير  من خاللحالة النساء والفتيات باهتمام خاص  مع استمرار تكريس

 االجتماعي.و  خدمات الدعم النفسي لتقديمامرأة وفتاة خالل األسبوع  470إلى حوالي األمم المتحدة للسكان شركاء صندوق 
  خدمات حماية الطفل ستة أيام في األسبوع  امتطوعًا، يقدم كل منه 40في موقع جباب، يعمل شركاء اليونيسف مع أربعة فرق مكونة من

توجد خيمة و إلى الخدمات المتخصصة.  حالةفي منطقة جباب. وباإلضافة إلى ذلك، يوجد أربعة مديري حاالت لمتابعة الحاالت الخاصة واإل
أنشطة زال تال و يوميًا.  طفالً  150لالنفسية أنشطة اإلسعافات األولية  لتقديمجباب، ويتم تنظيم نوبتين  خيمة لألطفال في ممالئمواحدة 

 .مقدمي الرعايةألطفال و كل من از الوعي بالعنف ضد األطفال ليجلسات تعز تم عقد و  ،الجددلتوعية الوافدين  مستمرةالتوعية بمخاطر األلغام 
  وقد تعزيز أنشطة المساعدة القانونية. األمم المتحدة السامية لشؤون الالجئين بن الذين تدعمهم مفوضية و ن المتخصصو الشركاء الوطنييقوم

جلسة لتقديم  200توعية، ونحو  جلساتدت ُعقمحافظة درعا. و بالفرق القانونية استجابة قانونية سريعة للنازحين في مواقع مختلفة نفذت 
 ىحدإ تتابعو وشهادات الميالد.  أنواع مختلفة من الوثائق الشخصية، ال سيما بطاقات الهوية حولتدخاًل قانونيًا  171المشورة القانونية و

عادوا اآلن إلى مناطقهم األصلية، وبدأوا في إجراء ثم إلى مستوطنة جباب  ة فرتنازح سرحاالت سابقة ألالشريكة المنظمات غير الحكومية 
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ال طفاًل  30حماية الطفل في موقع جباب حوالي  تمديرو حاال حالفي منطقة داعل. وقد أالمدنية لوثائق المتعلقة باتقييم لالحتياجات 
 .حاالتهملمتابعة  ة القانونيةساعدالم يحملون وثائق مدنية إلى مقدمي

 بعض البعثات خالل األسبوع الماضي في ن و الحماية المحليقطاع وشركاء األمم المتحدة السامية لشؤون الالجئين فرق مفوضية جرت أ
قريبة من الخطوط في السابق مؤخرًا أو في مناطق كانت  غيرت بها جهات السيطرةفي المناطق التي تو المناطق الريفية من السويداء، 

ا(. تم تقديم معلومات عن الخدمات المتاحة األصلح ،األمامية، وبالتالي شهدت عمليات نزوح كبيرة )داما، دير داما، شمال غرب السويداء
أوسع من أجل بناء على نطاق الحماية قضايا توعية بلل إلرسال بعثاتخطط توجد المتنقلة. و في المرافق الثابتة المجاورة ومن خالل الفرق 

 .على نحو أفضل المطلوبةعالقات أقوى مع المجتمعات المحلية وفهم تدخالت الحماية 
 

 والقيود: الثغرات
 مكانية عمان منالذين يعملون  المحليين لمستجيبينل التشغيلية المساحةة على أرض الواقع، أصبحت مستمر نظرًا للتطورات ال هم إلى وصول وا 

معظم  تعليق إلى ىدأ امم، إلى نازحين في الوقت الحالي أنفسهم المحليين المستجيبين من العديد كما تحول. متزايد بشكل تتقلصالمحتاجين 
مج في مناطق النزوح تزداد صعوبة بسبب االبر تصميم . غير أن إمكانية إعادة ىخر مج األابر تصميم الوتقليص كبير أو إعادة  الحماية أنشطة

 . تلك البرامج المخاوف األمنية. وفي الوقت نفسه، ال تزال االحتياجات تتطلب توسيع نطاق
  في الحماية قطاع شركاء ل بالنسبة يدة، مقللغاية حماية منخفضاً قطاع الوجود  ُيعدالوصول إلى النازحين في القنيطرة، حيث إمكانية زال تال

 .على الرغم من وجود عدد كبير من النازحين واالحتياجات سورية،
 التحديات التمويلية، سيكون بعض الشركاء المتمركزين في سورية في وضع يسمح لهم بتوسيع نطاق أنشطتهم المتنقلة، لكنهم  إذا ما تم تجاوز

الل األحمر العربي السوري والسلطات المختصة، كي يتمكنوا اله منظمةيحتاجون أيضًا إلى موافقة سريعة على طرق التنفيذ هذه من قبل س
 .من االنتشار

 
 التعليم 

 
 :االحتياجات

  يحتاجباإلضافة إلى ذلك، و مدرسة ألضرار جزئية.  78 تمدرسة، وتعرض 50تم تدمير ما مجموعه 
التعليم إلى مديرية التربية و مدرسة تم تقييمها من قبل  311مدرسة من أصل  116ما ال يقل عن 

في المناطق التي ُدمِّرت فيها المدارس وعاد السكان إليها، هناك حاجة إلى إنشاء و خفيفة.  صالحاتإ
  .ض مسبقة الصنعغرف صفية ومراحي

  ل في سن المدرسة ألكثر من عام دراسي واحد، وبالتالي يجب توفير التعلم السريع. العديد من األطفا تعطل تعليمتشير التقديرات إلى 
 .باإلضافة إلى ذلك، يحتاج الطالب والمعلمون إلى الدعم النفسي واالجتماعي، والتوعية بمخاطر األلغام وجلسات التوعية 
 

 :االستجابة
  اً مؤخر الوصول إليها  تيسرمدرسة في المناطق التي  311لًا أولي اً حاليًا تقييمتنفذ مديرية التربية والتعليم. 
  لتعلم الذاتي لما يقدر اجباب بتنفيذ برنامج خيم تقوم بموجبه ثالثة فصول دراسية في م اءشركأحد اليتواصل تدخل مبدئي من اليونيسف و

ة مديريكانوا مسجلين في بعض مدارس األطفال هؤالء على الرغم من أن و أيضًا أدوات قرطاسية.  موزعوا عليهو  ،طفل نازح 200بنحو 
المدارس ألسباب في تلك وا نتظم، إال أنهم لم يافي ريف درعمسلحة من غير الدول  اتعاالتربية والتعليم في المناطق التي تسيطر عليها جم

واقتصرت الدراسة على الدروس الدينية  في بعض المدارسباإلضافة إلى ذلك، لم يتم تدريس مواد مثل الفيزياء والكيمياء و مالية أو أمنية. 
 .فقط

  اليومين الماضيين، بما في ذلك التعلم الذاتي والتعليم غير  خاللنجح الشركاء عبر الحدود في توفير أنشطة التعليم في حاالت الطوارئ
أنشطة التوعية القنيطرة، وتوسيع نطاق  في ترفيهالمنظم والدعم النفسي واالجتماعي، وأنشطة حماية الطفل غير المنظمة والطفولة المبكرة وال

طفاًل تركز على الفنون واللعب  630أنشطة ترفيهية أساسية ل دشن شركاء محليون في القنيطرة. طفالً  2,520تصل إلى لمخيمات  10 في

 3,350 
تم الوصول إليهم  اً مستفيد

 اآلن حتى
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ية وتثقيف الطفل لمساعدة األطفال على التعبير عن أنفسهم، وأنشطة حمافي نفس المنطقة الجماعي في مواقع آمنة، وجلسات قصيرة 
. )الفرق المتنقلة والمعلمون والميسرون وكبار المدربين وخيمة التعليم وحافلة متنقلة(وغير المنظمة، من خالل الموارد الموجودة  تكاملةالم
األدوات الترفيهية حاليًا على وضع اللمسات األخيرة على جدول تعبئة المعلمين والميسرين، وتوزيع مجموعات المحليون يعمل الشركاء و 

تدريب الموظفين على التعليم في حاالت الطوارئ تحديث لضمان جلسات، و في صندوق" على الموظفين الستخدامها في ال ةالحالية و"المدرس
 وحماية الطفل في حاالت الطوارئ / الدعم النفسي واالجتماعي.

 
 :والقيود ثغراتال
  ًبرنامج على خاص ريأثكان لذلك تو ، عملياتهم الشركاء من العديد علق، الموظفين ونزوح األمن وانعدام العسكرية العمليات لزيادة نظرا 

 .الحدود عبر اليونيسف
 

 اللوجستية الخدمات
 
 :حتياجاتاال
 يجاد االستجابة جهود ازدواجية لتفادي ضروري المعزز اللوجستي التنسيق إن  مشتركة حلول وا 

 . والقيود لالختناقات ومستدامة
  ًسورية جنوب في النقلقدرات و  التخزين سعة زيادة أيضاً  ينبغي، المتزايدة اإلنسانية لالحتياجات نظرا. 
 

 :االستجابة
 اإلنسانية للمنظمات  يوفرو  .المستمرة الطوارئ لحالة تستجيب التي للمنظمات المعلومات إدارة ودعم اللوجستي تنسيقال قطاعهذا ال 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 قطاعاً  باعتباره، اللوجستية الخدمات قطاع سيقوم 
 .فعالة وبصورة المناسب الوقت في المساعدة تقديم ضمانو  اللوجستية

 
 :والقيود الثغرات

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