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  الجمهورية العربية السورية: الغوطة الشرقية
 االستجابة لألزمة في الغوطة الشرقية في ريف دمشق

 3تقرير الحالة رقم#

 
( في تركيا OCHAالتقرير إلى االستجابة لألزمة في الغوطة الشرقية في ريف دمشق. ويعد مكتب األمم المتحدة للشؤون اإلنسانية ). يشير 2018نيسان/ابريل 11 -نيسان/ابريل 3الفترة من  يغطي هذا التقرير

 .المحافظات الشمالية لنازحي الغوطة في تقريراً منفصالً حول االستجابة 
 

 أهم األحداث

 

  أدى نيسان/ابريل مما  6في  من المدينة المتواليدوما باإلضافة إلى القصف  علىالكثيفة بعد فترة وجيزة من الهدوء النسبي، استؤنفت الهجمات

 المنطقة. اإلخالء من مزيد من  إلى دىتفاق حول دوما أا إلىنيسان/ابريل  8إصابات وخسائر في أرواح المدنيين. تم التوصل في إلى 

  استخدام األسلحة الكيميائية في دوما، مؤكداً إدانته الستخدام مزاعم نيسان/ابريل، أعرب األمين العام لألمم المتحدة عن غضبه وقلقه حول  10في

 مستقلة. و"محايدة" بعثة خبراء من خالل بشأنها  شاملطالب األمين العام بإجراء تحقيق ولمدنيين. اهذه األسلحة ضد 

  هذه المراكز النازحين من الغوطة الشرقية، وتعانيالستضافة في ريف دمشق راكز إيواء شخص داخل تسع م 46,527تستمر جهود إيواء نحو 
قرير، ال زلنا لتبية األساسية. ولغاية تاريخ هذا اطاقتها االستيعاتفوق ضعف من النازحين  اً داعدأ اكزتستضيف بعض المركما من شدة االكتظاظ، 

 .يواءاإلراكز مفي جميع كتظاظ الاتفاقم  إلىمن دوما سيؤدي  اً اضافي اً نزوح نتوقع

  في حالياً فجوة  واجههملمستجدات الطارئة في الغوطة الشرقية، وتلستجابة ها لتتمكن من االتحويل موارد إلىلجأت األمم المتحدة والشركاء
وخدمات الحماية  المساعدات المنقذة للحياةقديم من االستمرار في ت همنيمكمريكي يتطلب توفيرها لتمليون دوالر أ 95التمويل تم تقديرها ب

التمويل  يشمل ال الرقمعلماً بأن هذا في ريف دمشق ومن بقي في الغوطة الشرقية. راكز اإليواء النازحين في مهم زمة، بما فيللمتضررين من األ
 .سوريةشمال  إلىح زالالزم لدعم من ن

 استعراض الحالة العامة

نيسان/ابريل مما أدى إلى  6من المدينة في  المتواليالكثيفة على دوما باإلضافة إلى القصف بعد فترة وجيزة من الهدوء النسبي، استؤنفت الهجمات 

المدنية إصابات وخسائر في أرواح المدنيين، شمل هذا بعض األضرار في مدينة دمشق. وتستمر هذه األعمال العدائية بإلحاق الضرر بالبنية التحتية 
جة القصف الجوي بالقرب من مستشفى حمدان نيسان/ابريل حول المناطق التي تضررت نتي 7في دوما. استلمت األمم المتحدة التقارير في 

عدد من المرافق  نيسان/ابريل عن تضرر 7و 6المرسلة في  فادت التقاريرأالخصوصي ومكاتب الهالل األحمر العربي السوري في دوما. كما 

التحتية، بعد تعرضه للقصف الجوي الصحية، بما فيها مستشفى الوالدة. وتم اإلبالغ عن تعرض مستشفى دوما المركزي ألضرار جسيمة في البنية 
 نيسان/ابريل. 8عن مقتل سائق سيارة إسعاف في  المتواصل. كما أفادت هذه التقارير

   

أعرب  وارتفاع في حصيلة القتلى والجرحى.  إلىاستخدام األسلحة الكيميائية ضد المدنيين في دوما مما أدى المزاعم بنيسان/ابريل، تعالت  8في 

المدنيين. السكان األسلحة الكيميائية في دوما، مؤكداً إدانته الستخدام هذه األسلحة ضد فزعه إزاء مزاعم استخدام مم المتحدة عن األمين العام لأل
 مستقلة.و"محايدة"  بعثة خبراءمن خالل  شامل بشأنهاطالب األمين العام بإجراء تحقيق و
 

نيسان/ابريل. وبناًء على هذا االتفاق  8-6بعد فترة من االعتداءات القتالية الكثيفة في الفترة نيسان/ابريل إلى اتفاق محلي بشأن دوما  8تم التوصل في 

شخص  8,877نيسان ابريل، تم اإلبالغ عن إخالء ما يقارب  11-9تم إطالق سراح عدداً من األفراد من السجون، شمل النساء واألطفال. وفي الفترة 

ى أعزاز ومدينة الباب في محافظة حلب. ومن المتوقع أن تزداد أعداد النازحين في األيام القليلة القادمة. وتفتقد بنود بما فيهم المقاتلين من مدينة دوما إل
كد االتفاقية الوضوح من حيث افتقارها توفير إمكانية وصول النازحين إلى المعلومات المتعلقة بقدرتهم على الحركة والضمانات األمنية. وتؤ

ة على ضرورة أن تمتثل عمليات اإلخالء ألحكام القانون اإلنساني الدولي والحد األدنى للقدرة على الوصول إلى المساعدات وحماية المنظمات اإلنساني
  الراغبين بالمغادرة أو البقاء واحترام حق الملكية وحق العودة. 

 
 

$95m 
مطلوبة لالستمرار في 

مساعدة المتضررين من أزمة 
 الغوطة في ريف دمشق 

32,000 

نازح استفاد من 

تدخالت الحماية المختلفة في 

 مراكز اإليواء في ريف دمشق 

50% 

من النازحين، غالبيتهم 

من النساء واألطفال، حصلوا على 

تصريح بمغادرة مراكز اإليواء في 

  دمشق

151,000 

شخص غادر الغوطة 

الشرقية على وجه التقدير إما إلى 

أو مراكز اإليواء في ريف دمشق 

  إلى محافظات حلب وإدلب

 اإلطار الزمني للنزوح من الغوطة الشرقية  
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 46,527استيعاب نحو في في ريف دمشق التسع  تستمر مراكز اإليواءنيسان/ابريل،  12 حتى تاريخإحصائيات وزارة اإلدارة المحلية،  بناًء على

% من السكان الذين 49.5شخص بمغادرة هذه المراكز، يشكلون  45,638تم السماح ل بينما ممن نزحوا في الفترة السابقة من جيوب الغوطة الشرقية؛

شخص(. وبرغم تدفق المغادرين، ال تزال المراكز تعاني من شدة االكتظاظ، وال تزال بعض  92,165الغوطة الشرقية عبر مختلف الممرات )غادروا 

 هذه المراكز تستضيف ضعف ما تسمح به طاقتها االستيعابية.
 

 لتخفيف االكتظاظ في المواقع.محاولة ، كلمراكز اإليواءمغادرة النازحين تيسير إعطاء األولوية لتعجيل إجراءات التحري األمني و إلىتظهر الحاجة 
محددة. إال أن معدل  احتياجاتشخص، غالبيتهم من النساء واألطفال ومن لهم  45,000وفق التقارير الواردة، سمح نظام الكفالة بخروج ما يزيد عن 

شخص في  400إلى نحو  -شخص في نهاية أذار/مارس  200خص يومياً إلى نحو ش 2,000المغادرة انخفض خالل األسابيع الماضية من ما يقارب 

( وعدم توفر ترتيبات 55/65إلى  15األيام القليلة الماضية. يرجع هذا االنخفاض إلى القيود المفروضة على حركة الرجال في الفئة العمرية )من 

ن عدم رغبة أفراد العائلة ممن يحق لهم الخروج في المغادرة، حيث عبرت بعض لبدائل االستضافة لبعض النازحين. وأظهرت التشاورات مع النازحي
 عن أفراد األسرة من الرجال وصغار السن الذين الزالوا في انتظار التصريح األمني.    االنفصالالنساء واألطفال عن خشيتهم من 

 
رنة وجود في حين يهدف نظام الكفالة إلى تسريع عملية الخروج من المركز، إال أن تطبيقه ال يزال غير موحد. فقد أظهرت دراسة مقارنة تحليلية مقا

فال دون سن االختالفات بين المراكز حيث سمح بعضها للنساء بطلب الكفالة، بينما ال زالت مراكز أخرى تدرس إمكانية السماح للنساء ممن لديهن أط
 بطلب الكفالة. كما تشير بعض التقارير غير المؤكدة وغير الموثوقة إلى اقتراح أحد المراكز الموافقة على إدراج األطفال الغير مصحوبين 15ال

درة، في حين مراكز سنة من العمر بالمغا 55عازبة ضمن معايير الكفالة. إضافًة لهذا، بعض المراكز تسمح للرجال فوق ال بامرأةبمرافق ومرتبطين 

   سنة.   65أخرى تلتزم بالقيد المفروض بعمر ال

 

الشركاء في المجال  في مراكز اإليواء. ويستمركتظاظ الا مما سيزيد من تفاقممن دوما  اً إضافي اً حدوث نزوحنتوقع ال زلنا  لتاريخ إعداد التقرير،
المتعدد القطاعات للمحتاجين والقيام بالمهام والزيارات اليومية لمراكز اإليواء في ريف دمشق اإلنساني، خالل هذه المرحلة االنتقالية، في تقديم الدعم 

لمراقبة الوضع واالستجابة المستمرة. غير أن هناك بعض اإلجراءات الجديدة قيد اإلنجاز تستدعي الحصول على موافقات إضافية للتمكن من 
الرئيسي   رق االستجابة اإلنسانية على القيام بزيارات المراقبة. وبينما تبقى مراكز االيواء المحورالوصول إلى المراكز، مما يحد حالياً من قدرة ف
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وطة لألنشطة، هناك حاجة لتوفير المساعدات االنسانية بما فيها خدمات الحماية لمناطق االستضافة األخرى في دمشق/ريف دمشق وجميع أهالي الغ
 شخص يقطنها، باستثناء من بقي في دوما. 50,000الشرقية حيث ال يزال ما يقارب 

شخص من الغوطة الشرقية إلى شمال غرب سورية، وشمال ريف حلب. وبالرغم من أن  59,000نيسان/ابريل، نزح ما يقارب  11حتى تاريخ  

نية في شمال سورية التزال تواجه بعض المنظمات االنسانية تبذل أقصى جهدها لالستجابة الحتياجات النازحين الجدد، إال أن االستجابة االنسا
مات التحديات الجسيمة. هناك حاجة ماسة للتمويل اإلضافي لضمان توفير االستجابة الالئقة والكريمة لالحتياجات المتزايدة على األرض. لمعلو

 . هنااضافية حول االستجابة العابرة للحدود لموجات النزوح الحديثة في شمال سورية، انقر 

 

 

  االحتياجات واالستجابة اإلنسانية

 السكن  

 حتياجاتاال

  باستثناء فيحاء الشام، تعاني جميع مراكز اإليواء من االكتظاظ بمعدل طاقة استيعابية تتجاوز الـ

200 .%  

  بالرغم من انتهاء جميع األعمال القائمة/المخطط لها، بما فيها إنشاء مراكز اإليواء في شركة نقل

شديدة االكتظاظ. وعليه، هناك حاجة إليجاد مواقع إضافية ، ال تزال المواقع 1الكرنك وحرجلة 

لضمان توفير المساحات السكنية المناسبة لجميع النازحين. كما أن هناك حاجة ألعمال 

 إصالح/تقطيع في بعض المواقع لتوفير خصوصية أكبر للنازحين.

  االستجابة:

 نازح آخر من  8,000نازح من التدخالت المختلفة في قطاع السكن في إسكان جماعي وفي المواقع، كما سيتمكن   32,000ما يزيد عن  استفاد

االستفادة من الوحدات السكنية قيد اإلنجاز، حين تجهيزها. وتشمل تدخالت السكن أعمال اإلصالح/إعادة التأهيل/تحسين هيكلية المباني 

 اطية وإنشاء وحدات سكنية طارئة وأسقف.الموجودة ونصب الخيم وتركيب قاعات مط

  إعداد مخطط  لمركز شركة نقل الكرنك ومشاركة قطاع المياه واإلصحاح والنظافة العامة به إلدراج مدخالتهم. ويشمل المركز مساحة

 خيمة بحجم كبير، 38خيمة عائلية و 400شخص. كما يمكن نصب   3.880االستيعابية الكلية  طاقته، وتبلغ وهنجر  m 75,000)2(مفتوحة  

% من 30نيسان/ابريل، وأُنجز   10القائم. تم تدشين العمل بالبدء في األعمال األرضية في  الهنجر، باإلضافة إلى إعادة تأهيل  المخططوفق 

 حجم العمل.

  75,000ة العامة به إلدراج مدخالتهم. تبلغ المساحة الكلية للمركز ومشاركة قطاع المياه واإلصحاح والنظاف 1إعداد مخطط  لمركز حرجلة 
2m   تم البدء في أعمال  المخطط. وقدوفق  خيمة بحجم كبير 47خيمة عائلية و 332شخص. سيتم نصب  3,070االستيعابية  طاقتهوتبلغ

 التنظيف.

 الثغرات والمعيقات:

  ومركز شركة  1الحاجة إلى تخفيف االكتظاظ في المساكن الجماعية. تبلغ الطاقة االستيعابية للسكن/المواقع الجماعية، بما فيها مركز حرجلة

الثمانية المختلفة. وعليه، تظهر الحاجة إلى إيجاد مواقع  عفي المواق 46,539شخص بينما تستوعب حالياً ما يقارب  23,810نقل الكرنك، نحو 

 إضافية لتخفيف حدة االكتظاظ ومعالجة الفجوة في المساحات السكنية المتاحة.
 

 غذائيةالغير المواد  

 االحتياجات:  

  الوضع في جميع المساكن مأساوي، حيث االحتياجات الملحة هائلة في ظل االكتظاظ المتفاقم في

بناًء على األرقام التي تصل من الشركاء في االستجابة االنسانية والمعلومات من  جميع المواقع.

الشركاء على أرض الواقع، تتزايد الحاجة لعدد متنوع من المواد غير الغذائية في المواقع المشار 

  لها أدناه.

 االستجابة: 

  ،على السكان المتضررين في مركز عدرا )مجمع المدارسمن المواد غير الغذائية المتنوعة  454,870تم توزيع مجمل حتى تاريخه + 

 /الكهرباء(، البردي والدوير وحرجلة وخربة الورد وسكن نهجا الجماعي، والنشابية وصحنايا ومستودع الهالل األحمر العربي السوري 

حة لحمل المياه أو الوقود ومصابيح سكن يادودة. تشمل الحقيبة الموحدة بطانيات وفرشات وعدة مطبخ وأغطية بالستيكية وشراشف وصفي

 ، كما قام القطاع بتوزيع المالبس ومواد النظافة العامة والشخصية.إنارة شمسية

32,000 

نازح استفاد من تدخالت 

اإليواء في الحماية المختلفة في مراكز 

 ريف دمشق

454,870 

مواد غير غذائية تم 
 توزيعها على النازحين

https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/20180410_situation_in_north_western_syria.pdf
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/20180410_situation_in_north_western_syria.pdf
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 الثغرات والمعيقات:

  المساعدات المطلوبة والحاجة إلى تحسين هيكلية التنسيق في المركز. ازدواجيةغياب الوضوح فيما يتعلق بأعداد التسجيل ما ادى إلى 

  المساحات التخزينية لمستودعات الهالل األحمر العربي السوري في المركز.نقص 

 

   والنظافة العامة واإلصحاحلمياه ا  

  تياجات:حاال

 أدى الى محدوديةاالكتظاظ  استمرار بالرغم من استقرار تدفق النازحين في غالبية المواقع، إال أن 

وافقات مال أن عدم توفر إلىضافة إوالنظافة العامة،  واإلصحاحخدمات قطاع المياه  إلىالوصول 

المياه  المرافق العائدة لقطاع قدرةعدم انعكس في  التي تسمح للشركاء بالعمل في جميع المواقع

مرافق ينطبق هذا بشكل خاص على وسفير. لمعايير اواإلصحاح والنظافة العامة على االمتثال 

 يج النظافة العامة.والغتسال ومكافحة نواقل األمراض وترا

  الصهاريجة والتنظيف/الصيانة وخطوط المجاري وتفريغ صلبإدارة النفايات الال تزال مجاالت 

صابة قبة مخاطر اإلاتجنب ومرلتمكن من قطاع لالنواقل األمراض من أهم أولويات  ةحمأة الغائط ومراقب/االمتصاصية/وإدارة النضح

 ة.   معديسهال وغيرها من األمراض الباإل

 االستجابة: 
  الدعم من خالل عن طريق به إيصال المياه المستمر والموثوق  اللخمياه الشرب اآلمنة  بشكل كبير من  إلىتحسنت القدرة على الوصول

 ساكنربط جميع م إلىضافة ت إصالح األنابيب والمولدات، باإلعجيل عملياودة وتبار الموجنقل المياه بالشاحنات؛ ومن خالل تحسين اآل

المياه واإلصحاح والنظافة العامة في تركيب خزانات مياه وأنابيب  قطاعالمدينة بشبكات اإلمداد بالمياه. كما يستمر شركاء  في ينزحاالن

 للمياه في معظم مرافق المياه.اسفير فيما يتعلق باستهالك الفرد  اضافية بشكل يتجاوز معايير

 .أكدت الجولة األولى من عملية فحص نوعية المياه في جميع المواقع إلى أن المياه آمنة لغايات الشرب وغيرها من االستخدامات المنزلية 

 سال في جميع حمام اغت 450مرحاض و 1,000المياه واإلصحاح والنظافة العامة في إصالح وتحسين وتركيب ما يزيد عن  طاعاستمر ق

مراكز اإليواء، كما أن األعمال مستمرة لتركيب دورات مياه وأماكن اغتسال )مراعية للنوع االجتماعي من حيث العزل( في حرجلة والدوير 

والمواقع األخرى التي تعاني من ارتفاع عدد النازحين المقيمين فيها. كما يتم العمل على تحسين أغطية المجاري؛ وإصالحات سريعة 

 لتسربات في خطوط المجاري وتنفيذ عدد من من تدخالت الصيانة العامة.ل

  المياه واإلصحاح والنظافة العامة وقطاع االنعاش المبكر وتحسين ظروف المعيشة من تشجيع انخراط النازحين ضمن آلية  قطاعاستطاع

 ؤقتة واالستجابة  الفورية إلى الهواجس والهموم المعيشية.العمل في مجاالت إدارة النفايات الصلبة ونجح في إيجاد فرص عمل م-مقابل-النقد

 .االستمرار في توزيع حقائب صحية ومستلزمات في جميع المواقع 

 التنفيذ والمراقبة الحثيثة لالمتثال للمعايير في مرافق المياه واإلصحاح والنظافة العامة. كما شدد جميع شركاء القطاع على مسؤوليتهم 

بني المشتركة  بالعمل على التحقق من القائمة المتوافق عليها للعمل على دمج تدخالت المياه واإلصحاح والنظافة العامة وتضمينها للعنف الم

 لى النوع االجتماعي. ع

 الثغرات والمعيقات:
 المياه واإلصحاح والنظافة العامة  من توسعة نطاق وتعميم حملة النظافة العامة الترويجية والحصول على التغذية الراجعة  قطاعم يتمكن بعد ل

 حول الوقاية والتغلب على حاالت اإلسهال الحاد واألمراض المعدية في جميع مراكز اإليواء. 

 األمن الغذائي 

 االحتياجات:

   تعتبر استراتيجية قطاع األغذية والزراعة جميع النازحين الوافدين حديثا أفراداً يواجهون انعدام

بعدها(؛ وفي حاجة على األقل خالل الثالث أشهر األولى )يتم تقييم الحالة األمن الغذائي 

 والمساعدة سريعة األثر المنقذة للحياة ولسبل المعيشة.  فوريةالغذائية المساعدات لل
  ،ستتم مساعدتهم وعلماً بأن النازحين في المراكز يفتقرون إلى إمكانية الوصول إلى مرافق الطهي

ائية ذيتم العمل على توفير حصص غسو من خالل حصص الوجبات الجاهزة وربطات الخبز.

 المساعداتكما سيعاد النظر في جدوى مرافق الطهي، منتظمة عند توفر سبل وصول النازحين إلى 

 المنقذة للحياة وتحسين ظروف المعيشة.

 : االستجابة

 1,000+ 
مرحاض تم إصالحها 

وتحسينها تركيبها في جميع مرافق مراكز 
  اإليواء

 49,500 
توفير حصص غذاء جاهزة 

معلبات غذائية  وربطات
 لجميع النازحين
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  :13,000حصص وجبات جاهزة؛  36,000شملت استجابة القطاع وغيره من المنظمات اإلنسانية الحتياجات النازحين في المواقع ما يلي 

األولية في توزيع الحليب لتغطية احتياجات األطفال في عمر المدرسة  بدأت االستجابةطن من الحليب.  نمليو 92.5رود معلبات غذائية؛ وط

ومع التقدم في العمل ستبدأ الخطوات لتوزيع ألواح وحليب األم.  الطبيعية رضاعةللمنع استخدام الحليب كبديل لضمن أسرهم، مع إجراءات 

 .تشغيلهاحليب لألطفال في المدارس، عند بدء لتمر والا
  الثالث التالية مطابخالمن خالل  ، والوجبات الساخنة 25,000، ووجود خطة لزيادة العدد إلى اً طرد خبز يومي 20,300توزيع: 

o  حصة غذائية كبيرة تكفي لتقديم وجبات  14,800الطعام للنازحين في منطقة عدرا: تم تسليم  الضميرفي الموجود يقدم المطبخ

نيسان/ابريل  9)الرقم لغاية تاريخ  14,954يقدم مطبخ الضمير الخدمات لنحو و شخص في اليوم الواحد. 12,000 إلىساخنة 

 .النصرعدرا، فيحاء الشام وأكرم وأبو /رساعدرا، مجمع المد/التالية: عمارة الكهرباء مراكز اإليواء( من 2018
o وجبات  قديمحصة غذائية كبيرة تكفي لت 10,000: تم تسليم حرجلةفي مخيم  نازحينلل الطعام في حفيرالموجود مطبخ يقدم ال

 شخص في اليوم الواحد. 5,500 إلىساخنة 
o  وجبة  12,250يتم تشغيله من قبل احدى المنظمات غير الحكومية ويقدم حالياً وابو النصر تم تجهيز مطبخ اضافي في الدوير

 3ومنذ  2018أذار/مارس  26. بدأ المطبخ بتقديم الوجبات الساخنة في الدوير منذ النصرساخنة يومياً في الدوير وابو 
 العمل.-مقابل-رجل وسيدة ضمن آلية النقد 100، ويقوم بتوظيف النصرنيسان/ابريل في أبو 

o  عشوائي.المذكورة أعاله بشكل المطابخ تتم تغطية المواقع األخرى من خالل 
  طرود غذائية/حصص  22,120النزوح، أي داخل الغوطة الشرقية، وعند نقاط العبور وداخل ريف دمشق تشمل:  مراكزالتسليم خارج

منزل  1,400لنحو فيه حصة غذائية  1,400غير رسمي تم توزيع  مركزما وكفر بطنا وحمورية وسقبا ومدينة التل )رغذائية لدوما وعين ت

طرود معلبات غذائية  3,000خبز يومياً لسقبا وحمورية وغيرها من المناطق؛ وربطة  3,300من خالل المنظمات غير الحكومية(؛ و

 التمر عند نقاط العبور. ألواحمتراً من  36 إلىخبز يومياً اضافةً  ربطة 3,000و

 والمعيقات:  الثغرات
 ضافية.اإل الجماعيةمن المطابخ  2شركاء إلنشاء عدد ة من الثالثوالقطاع تم التنسيق فيما بين ي 

  من األعداد التي د حاجة للتأكال وعليه، تظهر. مراكزوزيع على مستوى التأهم التحديات التي تؤثر سلباً على عملية ال أحد مراكزإدارة التُشكل

 ر عملية التوزيع.تكراوتيرة استفادت من المساعدات الغذائية والتي استلمت الحصص وحجم هذه الحصص و

  الحماية  

 االحتياجات: 

  قطاع خدمات ل االستجابةوتوسعة نطاق راكز بعض الم فيعلى الرغم من تخفيف حدة االكتظاظ

لغوطة االنازحين في راكز إيواء المرتبطة بالحماية في جميع مالجسيمة المخاطر تتفاقم  الحماية، التزال 

ية وعدم اتصاف صبسبب االكتظاظ الزائد والظروف المعيشية دون المستوى وانعدام الخصو الشرقية

ته واستمرار أنشطعلى تواجده قطاع الحماية يستدعي هذا محافظة المواقع بالطابع المدني بشكل كامل. 

والوقاية  والستكشاف المخاطر  ذوي االحتياجات الخاصةلة الكريمة وتحديداً البيئ ،وتحسين ،إليجاد

 .   الهواجس المرتبطة بهاومعالجة 

  جميع العائالت.  تثيره وتطالب به، األمر الذي راكزآلية فورية وفعالة للم شمل العائالت بعد االنفصال الغير طوعي في جميع الم إلىالحاجة

المطروحة إعادة تسكين البعض اآلخر كأحد اآلليات عند أو  العودة إلى ديارهم بعض النازحيناختيار ر خاصة في حالة يعتبر هذا أحد أهم األموو

 راكزالبيانات في جميع الم دعلى الربط بين قواعله القدرة  يجاد نظام موحد ومحوسب للتسجيلإا بضرورة رتبط هذكما يلحل مشكلة االكتظاظ. 

 الروابط العائلية. استرجاعلتيسير 

  نى( ضرورة االستمرار في حشد التأييد والمناصرة حول الحفاظ على الطبيعة المدنية للمواقع، واقتصار التواجد العسكري خارج المواقع )كحد أد

 نشر عناصر نسائية.لسيدات. كما أن الحاجة تتزايد لأو في أماكن بعيدة عن مساكن ا

  بشكل  ،ماسة للتدخالت النفسية واالجتماعيةإال أن الحاجة التزال  كيحرتالحشد والأنشطة في  الفاعلينسيين األسابالرغم من استمرار الشركاء

 ال تقتصر عليهم.       بحيث أنألطفال، لخاص 

 تدخالت إمكانية يتزايد طلب النساء في المواقع على الخدمات المتكاملة المرتبطة بالصحة والعنف المبني على النوع االجتماعي. وتمثل هذه ال

تاحة إوديثاً ح تحاالت التي ظهرالقبل النزوح وما لحاالت  بالهواجس والهموم المرتبطة بالعنف المبني على النوع االجتماعي للبوح  مالذاً  توفير

 الفرص لدعم الناجيات منهن.

  تسهيل حرية الحركة وذلك ل المرتبطة بالعون القانونيمدنية لالستجابة الحوال ألوثائق اعلى الحصول  أهميةالتوعية حول ضرورة استمرار

تعلق ألغراض تألوراق الثبوتية اهمية حول أالية لى مستويات عحمالت مناصرة عضافةً الى ضرورة تنظيم إ. الخروج من المركزللنازحين عند 

عفاء النازحين من دفع وإ دار وثائق الدولة الرسميةصإإلسراع في واشهار الزواج( إالقابالت/تبليغات شهار وتسجيل األحداث الهامة )مستشفى/إب

 الغرامات القانونية الناتجة عن تأخير التسجيل.

   بالتعاون مع الشركاء لدعم تقديم عدد متنوع من الخدمات بما يتسق ضمان تشغيلها و مركزاية في كل منشاء وحدة حإتقوم الفرق المتنقلة بتنسيق

 لهذه الغاية.   صيغتي مع البروتوكول واجراءات العمل الت

 28,000+ 

استشارة وتيسير لجلسات 
التدخالت تم تيسيرها لمن يصل أو 

 المواقع من النازحين  يغادر
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 :االستجابة

 جانب  إلى مراكز اإليواءال الحماية مخولة بالعمل في جوفق المعلومات المتاحة، يوجد على األقل سبع منظمات غير حكومية  لديها خبرات في م

سعافات األولية والدعم النفسي واالجتماعي. عدد آخر من الفاعلين في تقديم االيوجد كما وكاالت األمم المتحدة والهالل األحمر العربي السوري. 

 وفي دمشق/ريف دمشق.راكز قطاع الحماية الملمن خالل نشر مسح فاعلين الجميع تعزيز التنسيق بين العمل على يتم 

 اإلحاالت  وتوفير بشكل يومي لتحديد االحتياجات وتنظيم  األرضعلى  تواجدها المحافظة على اية التابعة لألمم المتحدة تمكنت منوكاالت الحم

لدعم التدخالت السريعة بالتنسيق مع عدد من  راكزحمالت المناصرة بالمعلومات المبنية على الدالئل. تتواجد الفرق بشكل يومي في الم

ات ءجراإالخدمات وتيسير  إلىبتيسير التواصل واالتصال مع المجتمعات والوصول  تي تقومكومية الوطنية الحالمتطوعين من المنظمات غير ال

متابعة الحاالت التي تم  وة والشركاء العاملين والتعاون ئلتيسير التعريف بالبي مركز. كما تم تعيين نقاط ارتباط للوكاالت الرئيسة في كل الكفالة

 تحديدها بشكل أفضل.

  تتواجد في المواقع فرق متنقلة من مختصين. و، يستمر تقديم الدعم القانوني للتوثيق المدني من خالل شركاء قانونيين مراكز اإليواءفي عدد من

الوثائق الرئيسية الالزمة للمتابعة الالحقة والتدخالت. كما يتم تزويد وتوفير  لالستشارات السريعةهم يستطيع النازحون التواصل مع المحامين

، تاريخهنجح القطاع، لخدمات التوثيق/التدخل. تعلق بفيما ي النازحين في المواقع بمعلومات وعناوين التواصل لالستمرار في االستفادة من الدعم 

 .مراكز اإليواءادرون غين يصلون أو يذلتدخالت لعدد من األشخاص الااستشارة فردية وتيسير  28,000تقديم ما يزيد عن  في

  في تخطي الضغوطات. معدتهلمسايستمر تقديم الدعم النفسي واالجتماعي من خالل استشارات فردية وجماعية لألطفال والنساء والفتيات 

 افات تستمر األنشطة المتعلقة بحماية الطفل في جميع المواقع من خالل مجموعة من األنشطة المعلوماتية/التوعوية، واألنشطة الترفيهية واالسع

 األولية النفسية واالجتماعية في مساحات صديقة للطفل. يتم تنفيذ هذه األنشطة من قبل قطاع حماية الطفل الفرعي والهالل األحمر العربي

 ومساعدتهم في استعادة بالطمأنينة والشعور بالحياة الطبيعية بعد المرور بتجربة الحصار واالعتداءات الصادمة.  األطفالالسوري لدعم رفاهية 

o  تستمر األنشطة في مركز الكهرباء ومجمع مدارس عدرا ومركز كهرباء عدرا حيث يتم تقديمها من خالل المساحات الصديقة لألطفال

 المعلومات واألنشطة الترفيهية في الهواء الطلق؛ومكاتب 

o  يتم تنفيذ تدخالت حماية األطفال في حرجلة من خالل مكاتب المعلومات واألنشطة الترفيهية في المساحات الصديقة للطفل التي تم انشاؤها

 وملعب كرة القدم الذي تم تجهيزه حديثاً؛ 

o ديقة للطفل وفي خيم مكاتب المعلومات في النشابية؛يستمر تنفيذ األنشطة الترفيهية في المساحات الص 

o  في النهجا بتنفيذ سلسلة من األنشطة الترفيهية من خالل مكتب المعلومات )عربة الفريق المتنقل( ومن خالل خيمة  الطفلتستمر أنشطة حماية

 المساحات الصديقة للطفل. ومن المنتظر توسعة المساحات الصديقة للطفل.

o منشور في النشابية(. 1,000ورات حول تشرذم وتفرق االسر على المواقع، وخاصةً الكبيرة منها )تم توزيع يتم توزيع المنش 

  لعنف المبني على النوع ل  قطاعالللعنف المبني على النوع االجتماعي في عدد من المواقع من قبل شركاء  االستجابةمنذ بدء األزمة، بدأ تنفيذ

وري، يعمل بشكل أساسي من خالل الفرق المتنقلة ويعمل على التدخالت  المتكاملة بين العنف المبني على النوع والهالل األحمر الس ,االجتماعي

رفع الوعي العام. كما يجري تسليم  إلىالنفسية واالجتماعية إضافةً  األوليةاالجتماعي والصحة اإلنجابية والدعم النفسي واالجتماعي واالسعافات 

حقيبة كرامة رجالية   3,700حقيبة كرامة نسائية و  30,800 سيدة وفتاة في عمر اإلنجاب، وحوالي 30,000فوطة صحية  لنحو  90,000نحو 

 يتم توزيعها بناًء على الفئات المستهدفة. 

 الثغرات والمعيقات:

 من النساء واألطفال التي غادرت  الكبيرةألعداد معالجة غياب الوضوح في مختلف أنظمة التسجيل الموجودة في المراكز والنظر في ا الحاجة إلى

مع اعدات بطريقة تضمن عدالة التوزيع، وسريع لتسجيل السكان وتنظيم تخطيط وتسليم المسالعمل على إنشاء نظام متميز ورة رالمراكز. وض

ضرورة المحافظة على مبادرات التسجيل التفصيلي لبعض الحاالت )مثل األطفال بدون مرافق/األطفال المفترقين عن أسرهم، العوائل التي 

 تحتاج إلى لم الشمل ، األطفال ذوي االحتياجات الخاصة(. 
 إيجاد  ل فردي من بعض الفاعلين في القطاع. وبالتالي، يجب العملتتزايد المطالبة في لم شمل العائالت إال انها ال تزال تفتقر إلى التنسيق وتتم بك

 تسريع عملية لم الشمل واسترجاع الروابط العائلية. ونظام يتسم بالفرادة  والتنسيق بين المؤسسات المسؤولة لدعم 
 خالل نظام الكفالة لرغبة العائالت تجنب فترات  تستغرق عملية التحقق والتدقيق األمني وقتاً طويالً  مما يؤثر سلباً على مغادرة أفراد األسر من

 والبعد. تسريع هذه العملية سيؤدي أيضاً إلى تخفيف االكتظاظ في المراكز. االنفصالطويلة من 
  لق بمحاوالت تحقيق عدالة التعامل للجميع. فيما يتعال تزال عملية المواءمة وتجانس أنظمة الكفالة في جميع المراكز نقطة حرجة 
  ُمع واالستشارات قد الجلسات عند ع الخصوصية والسرية ضمان ظروف معيشية كريمة و أمام تحقيقالمساحات الغير الئقة تحدياً  شكلت

 وبالتالي، هناك ضرورة وخاصة ما يتعلق بخدمات محددة مرتبطة بالعنف المبني على النوع االجتماعي.   همالنازحين الستكشاف احتياجات

لموافقة واساسية ، واحترام المبادئ األخاصةً النساء واألطفال الناجين من العنفذه التدخالت، األشخاص المعنيين بهوضمان مصلحة ة مراعال

 االستجابةالسرية في جميع تدخالت والواعية 
 انحين أن يُظهروا مرونة المنخرطين في االستجابة لقطاع خدمات الحماية في الغوطة الشرقية،  وعلى الم  فاعلينهناك حاجة لتمويل جديد لدعم ال

 فيما يتعلق باستخدامات التمويل وتوسعة نطاق االستجابة. 

 الصحة
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 االحتياجات: 

  الحاجة إلى تقوية وتعزيز التنسيق بين الهالل األحمر العربي السوري ومديرية الصحة على

في الجهود المبذولة. كما أن  االزدواجيةمستوى المراكز، وخاصةً فيما يتعلق بحاالت اإلحالة لتقليل 

هناك ضرورة لتقليل الوقت الذي  تستغرقه عملية الموافقة على اإلحالة، إذ تستغرق عملية إدخال 

المرضى للمستشفيات لبعض الحاالت عدة ساعات، من خالل المحاوالت مع المستشفيات المختلفة. 

 لخاصة.  وقد يكون الحل األفضل تنسيق إمكانية اإلحالة إلى المرافق ا

  ضرورة إنشاء عيادات ثابتة، على أن تتم عمليات تنسيق انشاء مراكز تأهيل بسيطة أو جاهزة  بين

 شركاء القطاع ضمن الخطط متوسطة وطويلة األمد المعدة لهذه الغاية.

 ه الخدمات.إلى هذ تمت المطالبة بتوفير الرعاية الصحية خالل فترات المساء والليل حيث تفتقر حالياً جميع المراكز 

 مرفق صحي في جميع المناطق الجديدة التي يمكن الوصول اليها. 25ضرورة العمل المشترك مع مديرية الصحة إلجراء تقييم سريع ل 

   نقص الرعاية الصحية الخاصة للمرضى بالحاالت الصحية "المهملة" )الصدمات والفشل الكلوي وعمليات البتر وحاالت الروماتيزم المزمنة

 ات الخلقية لدى األطفال( والحاجة إلى معالجتها.والتشوه

 االستجابة: 

  زيارة خالل فترة هذا التقرير.  15تم القيام ب. يومية ةتقييميالقيام بزيارات 

  نجابية والدعم النفسي ون الخمس سنوات، وخدمات الصحة اإلاستشارة طبية لمرضى خارج العيادة، بما فيهم األطفال د 20,000تم تقديم نحو

ما قبل الوالدة بما فيها  . كما يتم تقديم الدعم لخدمات تنظيم األسرة والرعاية راكزالمتكاملة التي يتم تقديمها بشكل مستمر ويومي في جميع الم

للمرافق وإحالة حاالت الحمل الخطرة  التهابات الجهاز التناسلي التصوير الصوتي والمكمالت والوالدة الطبيعية والرعاية بعد الوالدة وعالج

من  350فريق طبي متنقل ووحدات صحية متنقلة ونقاط طبية ودعم الكلفة التشغيلية ل 90الصحية العامة. كما قام قطاع الصحة بدعم 

. كما تم وضع اجراءات الجهوزية االستجابةنظام لإلنذار المبكر و 19موظفي مديرية الصحة. كما يتم دعم مواقع حراسة من خالل 

 سيق مع السلطات المعنية.بالتن االستجابةو

   طفل دون   5,000منها من اللقاحات الجزئية/الكاملة(؛ وتطعيم  %90طفل من التطعيمات الروتينية ) 9,500أنشطة التطعيم غطت نحو

سنة تلقوا تطعيم الحصبة. كما تم إيصال خدمات المناعة والتحصين لغالبية أطفال  12فوق   8,000الخامسة من العمر بتطعيم الجدري؛ و

 المواقع.

  مريض بحالة حرجة إلى المستشفيات في دمشق وتتم مراقبة حالتهم الصحية. 925تمت إحالة نحو 

  مديرية الصحة والهالل األحمر العربي معالجة( إلى  800,000طن من المستلزمات الصحية )تكفي للقيام ب  45تم تسليم ما مجموعه

% 25حقائب لألطفال، ومراهم بنزوات البنزيل  350حقائب لحديثي الوالدة، و 1502علبة حفاظات، و 4,000السوري )بما في ذلك 

 )للجرب والقمل(،  وشامبوهات بيرمثرين )للجرب والقمل(، وكراسي وطاوالت للفرق المتنقلة(.  

  جلسة استشارات واسعاف اولي للدعم النفسي واالجتماعي. 3,000اكثر من المساعدة في اتمام وعقد 

 .تشجيع شركاء القطاع في اتَباع خطوط اإلبالغ المتضمنة في أداة التقييم التي تم تصميمها على مستوى المجتمع 

 الثغرات والمعيقات: 

  والنظافة العامة. واإلصحاحالشاملة والعامة لقطاعي الصحة والمياه  االستجابةتضمين األنشطة المروجة للصحة ضمن 

  والتعاون بين جميع مزودي الخدمات الصحية. قوالتنسيتقوية وتعزيز التواصل 

  ضرورة إصدار تقارير الوفاة. إلىالنظام الحالي لتسجيل الوفيات ضعيف والحاجة 

 مركز رعاية صحية  22استعادة القدرة على تزويد خدمات الصحة في كامل الغوطة الشرقية التي تدمرت تماماُ بما فيها ثالث مستشفيات و

 كانت عاملة قبل األزمة. 

 التغذية  

 االحتياجات: 

  إلى نقص في المغذيات الدقيقة عند النساء  باإلضافةوجود حاالت من سوء التغذية الحاد والمزمن

واألطفال تحت سن الخامسة  في المراكز، كما تظهر الحاجة إلى الدعم المتواصل من خالل تزويد 

 الخدمات المنتظم.

  التحديات المرتبطة بالغذاء والمياه واإلصحاح والنظافة العامة في المواقع  قد تؤثر على التغذية

 ن.المناسبة للسكا

  االستجابة:

 طن 45 
مستلزمات صحية  تم 
تسليمها تكفي لتقديم 

 معالجة  800,000

 تسع 
تفعيل تسع مراكز لمراقبة 

  التغذية  
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 ديرها مديرية الصحة والهيئة السورية يتم تزويد خدمات التغذية الوقائية والعالجية للنازحين في المراكز من خالل الفرق الطبية المتنقلة التي ت

 لشئون اآلسرة بدعم من شركاء القطاع. كما يتم إنشاء خدمات تغذوية منتظمة في جميع المراكز.

  تقوم مديرية الصحة في ريف دمشق، بدعم من الشركاء، في تقديم الخدمات الصحية والتغذوية، بما فيها معالجة سوء التغذية لسكان المناطق

الجديدة في الغوطة الشرقية التي توفرت إمكانية الوصول اليها )سقبا وحرستا وزملكا وعربين وعين ترما والحزة( من خالل الفرق الطبية 

طفل دون سن الخامسة  لكشف احتمال  2,721عامل في مجال الصحة(. تم خالل الفترة التي يغطيها التقرير، فحص نحو  45-24ة )المتنقل

( . %0.3حاالت سوء تغذية الحاد الشديد ) 9( و%4.2منهم بسوء التغذية الحاد المعتدل  ) 114اصابتهم بسوء التغذية، وأكد الفحص إصابة 

 ل المعالجة المناسبة.وفد تلقى جميع األطفا

   ( من مديرية الصحة في ريف دمشق لتقديم خدمات الصحة والتغذية  75-60يقوم شركاء القطاع بدعم الفرق الطبية المتنقلة )عامل صحة

ة لتقديم فرق طبية متنقلة من الهيئة السورية لشئون األسر 9-7)استشارات طبية، وتطعيم وخدمات تغذوية أساسية( في جميع المواقع ودعم 

طفل دون سن  4,869خالل الفترة التي يغطيها التقرير، فحص نحو استشارات طبية وخدمات تغذوية أساسية في مواقع النازحين.  تم 

حاالت سوء  55( و%4.5منهم بسوء التغذية الحاد المعتدل  ) 217الخامسة  للكشف عن احتمال اصابتهم بسوء التغذية، وأكد الفحص اصابة 

 التغذية الحاد الشديد ). وقد تلقى جميع األطفال العالجات المناسبة، وتم نقل حالة واحدة إلى مركز االستقرار لغرض متابعة الحالة.

  في كفر بطنا وحزة وعين ترما وعدرا.  وقامت مراكز مراقبة للتغذية  9قامت مديرية الصحة في ريف دمشق، بدعم من الشركاء، بتفعيل

منظمة الصحة العالمية بدعم ثالث مستشفيات إحالة تشمل مراكز استقرار، احدها في القطيفة واثنان في دمشق وتستمر في دعم  توفير 

 العالج ومتابعة حاالت سوء التغذية الحاد الشديد المصاحب لحاالت مرضية أخرى. 

 ستلزمات التغذوية األساسية، تقوم الفرق الطبية المتنقلة بتحديد ومعالجة األطفال والنساء الحوامل والمرضعات إلى توفير الم باإلضافة

 المصابات بسوء التغذية الحاد في جميع المراكز، كما تعمل على تشجيع الرضاعة الطبيعية. 

 الثغرات والمعيقات:
 ع مكوناتها الوقائية والعالجية في جميع المناطق الجديدة  في الغوطة الشرقية التي الحاجة إلى توسعة نطاق الخدمات التغذوية الشاملة بجمي

 توفرت إمكانية الوصول اليها.

  الحاجة إلى توسعة نطاق أنشطة ترويج وحمالت توعية واستشارات حول ممارسات الرضاعة الطبيعية الفضلى لتعزيز الجهود لتجنب نقص

 سبل التنسيق بين الشركاء المنفذين في مراكز اإليواء.التغذية،  وإعطاء األولوية لتحسين 

 التعليم  

 :االحتياجات
 يفة حول تمعات المستضجرفع الوعي بين جميع األهالي والنازحين في جميع مراكز اإليواء والم

في  يتعلق بتيسير إعادة تسجيل الطالب النازحين من الغوطة الشرقيةما قرارات وزارة التعليم في 

 .النظام التعليمي

  يستضيف مركز حرجلة العدد األكبر من األطفال في سن المدرسة، غالبية هؤالء األطفال فاتتهم

القدرة ال تتوفر فيهما هناك مدرستين عاملتين في حرجلة وأشهر.  ةفرصة التعلم لمدة تتجاوز الثالث

أقرب توفر القدرة تطفل في عمر المدرسة. في مركز نهجا ال  5,000لى استيعاب أكثر من ع

 اك حاجة للفصول الجاهزة التي يمكن تركيبها في مجمع التعليم.نطفل في عمر الدراسة. وبالتالي ه 2,000على استيعاب أكثر من مدرستين 

   لدوير حيث تم البدء بتقديم الخدمات التعليمية االكتب المدرسية خاصةً في مراكز حرجلة و إلىبحاجة  12و 9الصف ين في حالطالب الناز

اق بما فاتهم من دروس حتمكن من اللدروس إضافية كالدروس التكميلية لل إلىمن قبل مديرية التعليم. كما أن هؤالء الطالب بحاجة فيهما 

 الجلوس لالمتحانات الرسمية الوطنية. و

 ضرورة توفير إلىحول المخاطر خاصةً لألطفال بعمر المدرسة ممن بقوا في الغوطة الشرقية. باإلضافة  للتثقيفسة هناك حاجة ما 
 المستلزمات المدرسية والفصول الجاهزة  الستيعاب الطالب في المدارس.

 : االستجابة
  حقيبة مدرسية ألطفال النازحين الجدد من الغوطة الشرقية في النشابية ومعهد  2,630مادة تعلم ذاتي ضمن  2,630تم تسليم وتوزيع

 المدارس في عدرا.مجمع عدرا و/النصرالكهرباء/عدرا وفي أبو 
  قامت مديرية ريف دمشق، بدعم من الشركاء، بتشكيل فريق يتكون من تسع نقاط ارتباط من المعلمين المتواجدين ضمن مكاتب معلومات

 ل لتيسير األنشطة التعليمية في مراكز اإليواء.حماية  الطف
  طالب من  310 إلى افةضباإل، 9-1المدرسة الموجودة في صفوف  إلىطفل  650إدخال  تدرج لمدرسة الدوير التي أعاد 100تم إرسال

حقائب أدوات أنشطة ترفيهية  5طالب( و 40حقائب كرتونية )تكفي الواحدة منها ل  10 إلىحقيبة باإلضافة  650الدوير. كما تم توزيع  أهل

  8,000 مركزنيسان/ابريل. وقد تم تسليم ال 12فصل دراسي جاهز في حرجلة بدءاً من  15طالب(. سيتم تشغيل  90)تكفي كل واحدة  ل 

 تأجل التوزيع لحين االنتهاء من تركيب الفصول الجاهزة.  ترفيهية. حقيبة أدوات أنشطة  50حقيبة كرتونية مدرسية و 150حقيبة مدرسية و

  عدرا ونهجا وحرجلة والدوير والنشايبة تدخالت تعليمية طارئة بأشكال مختلفة كتنظيم األنشطة  طالب في مراكز 16,000يتلقى أكثر من

غر الترفيهية المنتظمة ومهارات التعليم المدني والمواطنة وتقديم جلسات حول رعاية الطفولة المبكرة وجلسات تعليمية توعوية لألطفال األص

 16,000+ 
طفل بدأ في االستفادة من 
خدمات التعليم الرسمية 

 والغير رسمية 
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 اً هاج )ب( من قبل مديرية التعليم للمدارس في كفر بطنا لمساعدة الطالب الذين خسروا أشهركتاب مدرسي من المن 700سناُ.  كما تم توزيع 

 . ومتابعة تحصيلهم العلمي من التعليم المدرسي للتمكن من اللحاق بما فاتهم

 الثغرات والمعيقات: 

  هناك صعوبة ودمشق.  إلىمهاتهن مراكز اإليواء أ برفقةطفل في عمر المدرسة من النازحين الغوطة الشرقية  16,000غادر على األقل

 المدرسة واللحاق بما فاتهم واالستمرار في التعلم. إلىومحدودية في القدرة على الوصول اليهم لتقديم الدعم الالزم إلعادة إدخالهم 

  ن جميع الجهود المبذولة لدعم واإلسراع في الموافقات من وزارة التعليم قبل البدء في التنفيذ تشكل عقبة بالرغم م نتظارا متطلبات ال زالت

   تنفيذ المشروع.

 اإلنعاش المبكر  

 االحتياجات:
  المعيشية، بناًء على تقييم الحاجات السريع الذي تم تنفيذه من قبل فريق اإلنعاش المبكر والظروف

 ظهرت الحاجة األهم والماسة لمعالجة األكوام المتراكمة من النفايات الصلبة.

 : االستجابة

  العمل -مقابل-منهم من النازحين( ضمن آلية برنامج النقد %98شخص ) 528تم تشغيل أكثر من

يات افطن من الن 150في األشغال المرتبطة بجمع النفايات الصلبة، وتم تجميع وإزالة أكثر من 

فرصة عمل  62لق خاإليواء والمساكن. كما تم  مراكزظروف معيشية أكثر نظافة داخل  إلىالصلبة من مراكز اإليواء. وأتاح هذا الوصول 

 طارئة للقيام بإدارة ومراقبة واإلشراف على العمل.

  صة، من فرص العمل في مجمع مدارس نازح، من ضمنهم أربع سيدات وأربع أشخاص من ذوي االحتياجات الخا 60وبشكل خاص، استفاد

 3بما فيهم ، نازح  70استفاد كما طن من النفايات الصلبة من المركز.  30إزالة  إلىالعمل في وظائف أدت -مقابل-عدرا، من برنامج النقد
دارة النفايات العمل في مجال التدخالت إل-مقابل-اشخاص من ذوي االحتياجات الخاصة، من فرص العمل ضمن برنامج النقد 3نساء و

 ،نازح 40، استفاد  النصرفي مراكز أكرم وأبو وطن من النفايات الصلبة.  24، وتم تجميع وإزالة أكثر من معهد كهرباء عدراالصلبة في 

طن من  3وتم تجميع وإزالة  العمل-مقابل-مل ضمن برنامج النقداشخاص من ذوي االحتياجات الخاصة، من فرص الع 2نساء و 5بما فيهم 

اشخاص من ذوي االحتياجات  6سيدة و 15بما فيهم   ،نازح 50. في الفيحاء/مركز جسر بغداد استفاد ةالنفايات الصلبة من المراكز المستهدف

ي حرجلة استفاد طن من النفايات الصلبة من المركز. ف 23تم تجميع وإزالة  مل والع-مقابل-الخاصة، من فرص العمل ضمن برنامج النقد

العمل في تجميع -مقابل-اشخاص من ذوي االحتياجات الخاصة، من فرص العمل ضمن برنامج النقد 5سيدة و 35نازح، بما فيهم  280

نازح استفادوا بدايةً من العمل في  28في الدوير  طن من النفايات الصلبة من المركز. 22وإزالة النفايات الصلبة، تم من خاللها إزالة 

  طن من النفايات الصلبة. 48الت  إدارة النفايات الصلبة في مركز الدوير حيث تم تجميع وإزالة مجا
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 -مقابل-تم توظيفهم من خالل آلية النقد
 العمل في مجال إزالة النفايات الصلبة 

 للمزيد من المعلومات، يرجى االتصال:
 

Kristele Younes, Head of OCHA Syria, younes4@un.org 
Trond Jensen, Head of OCHA Turkey, jensen8@un.org 

Linda Tom, Public Information Officer, toml@un.org 

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

mailto:trives@un.org
mailto:toml@un.org
http://www.unocha.org/
http://www.reliefweb.int/

