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 على المبادئ  ةوالقائم ةعلاالف ةاإلنسانينشاطات وتنسيق ال على حشدمكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية )أوتشا(  يعمل

 بالشراكة مع جهات وطنية ودولية 

 التنسيق ينقذ األرواح

 الشرقية الغوطةالنزوح من  :سوريةال األزمة
  1 رقم الحالة تقرير

 آذار/مارس. 26إلى  9. ويغطي التقرير الفترة من الشركاء في المجال اإلنساني بالتعاون معتم إعداد هذا التقرير من قبل مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون االنسانية )أوتشا( 
 

 األحداث أهم
  حاليًا جماعية في ريف دمشق  مأوىمرافق ثمانية ستضيف وت آذار/مارس، 9شخص من الغوطة الشرقية منذ  80,000فر أكثر من

 الصرف الصحي. سوء حالةاالكتظاظ و ب وتتسمسيئة  مأوىمرافق ال. غالبًا ما تكون الظروف في اً شخص 50,722
 تشكل منطقة دوما اآلن الجزء  ،حزة/بطناكفر /التي أدت إلى عمليات إجالء من حرستا ومناطق عين ترما ،بعد سلسلة من االتفاقات المحلية

 الغوطة الشرقية. فيالمحاصر الوحيد 
  .تناشد األمم المتحدة وشركاؤها جميع و أدت األعمال العدائية المستمرة في دوما إلى المزيد من التدهور في الوضع اإلنساني داخل المنطقة

 .على وجه السرعة ول المساعدات اإلنسانية إلى السكان المحاصرين في دومادخح باسمالأطراف النزاع 
  مأوىمرافق ال فيلجميع النازحين  والحماية بخدمات المساعدة المنقذة للحياة لالستجابةليون دوالر م 115تحتاج األمم المتحدة والشركاء إلى 

تمويلية  ثغرة توجدالسيطرة. مناطق الغوطة الشرقية حيث حدثت تحوالت في من ين في مناطق باقباإلضافة إلى األفراد ال ،في ريف دمشق
 مالي إضافي لمساعدة األشخاص الذين تم إجالؤهم إلى إدلب.هناك حاجة إلى دعم ، و مليون دوالر 74تبلغ 
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 مكتظة مأوىداخل مرافق 
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 لوضعا عن ةعام لمحة
 

الحكومة السورية  وغل قواتتى أد ،الشهرين الماضيين داربعد سنوات من الحصار وتكثيف األعمال القتالية على م ،2018آذار/مارس  9منذ 
(GOS إلى نزوح حوالي )غوطة الشرقية الغادرت الغالبية العظمى من األفراد و خارج منطقة الغوطة الشرقية المحاصرة. إلى شخص  80,000

إلى محافظة إدلب كجزء من  ،همأسر معظمهم من المقاتلين و  ،شخص 13,000ما يقدر بنحو  كما تم إجالء ،المحددةممرات الالمحاصرة عبر 
الغوطة التي تغيرت مؤخرًا جهة السيطرة عليها في منطقة الين داخل باقد األفراد العدد من االتفاقات المحلية. وال يزال من غير الواضح عد

 شخص. 25,000و 20,000بين أنه يتراوح على الرغم من أن بعض التقديرات تشير إلى  ،الشرقية
 

مما يؤثر على  ،محاصرةمنطقة دوما هي الوحيدة ال أصبحت ،حزة/بطناكفر /حرستا ومناطق عين ترمابشأن في أعقاب أحدث االتفاقات المحلية 
في صفوف عدد الضحايا شخص. وال تزال األعمال العدائية المستمرة في دوما تؤدي إلى ارتفاع  78,000 إلى 70,000 بنحوحياة ما يقدر 

لى وضع إنساني مريع الحد األدنى من السلع والخدمات  لىع ال يحصلون سوى، و حيث يلجأ المدنيون إلى أقبية مكتظة وغير صحية ،المدنيين وا 
طبية.  أي مستلزماتاإلصابة باألمراض المعدية في وقت ال تكاد تتوفر فيه  يتمثل فيخطر متزايد ل ينضعفمستض السكان العر  وهذا ي ،األساسية

 ،الخدمات التي كانت متوفرة في وقت سابقوتتضاءل سكاكين منزلية. ب دون تخدير وأحياناً بنفذ تُ ويقال إن التدخالت الجراحية للمرضى والجرحى 
الوضع على األرض. كما استمر قصف السريع في تغير البسرعة مع  ،بما في ذلك خدمات الحماية المقدمة من الجهات الفاعلة عبر الحدود

 مما تسبب في سقوط العديد من الضحايا. ،مدينة دمشق من الغوطة الشرقية
 

اية بحماية المدنيين داخل جيب دوما المحاصر في الغوطة الشرقية وسط العمليات العسكرية الجارية وحمالت ال تزال األمم المتحدة مهتمة للغ
عندما قدمت قافلة  ،2018آذار/مارس  15 منذالمساعدات اإلنسانية إلى األفراد المحاصرين داخل دوما  لم تصلالقصف المدفعي المستمرة. و 

في و شخص في دوما.  26,100 تكفي لنحومساعدات غذائية للصليب األحمر اللجنة الدولية /لعربي السوريالهالل األحمر ا/تابعة لألمم المتحدة
ت ورد ،سرحصص غذائية بين العديد من األ وتم تقسيم ،حين أن هذه المساعدات الغذائية لم تكن كافية للوصول إلى جميع الناس في دوما
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بدخول مزيد من مارس. ويجب السماح آذار/ 18في دوما في  اً قصف مستودعاستهدف البعض الحصص الغذائية عندما تدمير تقارير عن 
الصحة والمياه والصرف الصحي والتغذية، إلى هذا الجيب كأولوية مستلزمات المساعدات الغذائية والمساعدات اإلضافية المتعددة القطاعات، مثل 

 لوصول الفوري دون عوائق إلى المنطقة المحاصرة في الغوطة الشرقية. ضمان ااع لالنز بتواصل األمم المتحدة دعوة األطراف المعنية و . قصوى
 

 
 
في ثمانية  ممعظمهيقيم مناطق السيطرة. و  مع تغيرمحاصرة في الغوطة الشرقية التي كانت مناطق الشخص  80,000غادر أكثر من  ،الً جماإ

 مأوىمرافق ال التوجه إلىتشمل المدارس والمستودعات والمباني األخرى. يجب على النازحين  ،أنحاء ريف دمشقمختلف جماعية في  مأوىمرافق 
ثبات أمني ع لعملية فحص و خضال  بعدالجماعية وال ُيسمح لهم بالمغادرة إال شخصًا  22,982. وحتى تاريخه، تلقى كفيلقدرتهم على إيجاد وا 

نظام كفالة . شخصًا مستضعفاً  50,722استضافة  مأوىأماكن أخرى، بينما تواصل مرافق ال بالمغادرة واالستقرار مع أقاربهم فيإذنًا رسميًا 
يبدو أنه سهل بشكل رئيسي خروج النساء والفتيات والفتيان دون و  ؛جميع المواقع تكافئ فيويتم تطبيقه بشكل غير م اً تمام اً لنازحين ليس واضحا

اإلجراءات القانونية  اتباعسنة. وال تزال األمم المتحدة تشعر بالقلق إزاء النظام الحالي وعدم  55 الذين تزيد أعمارهم عنالخامسة عشرة والرجال 
االحتجاز(. /في حاالت االعتقال سرواالتصال باأل تي تراعي الفروق بين الجنسين،واإلجراءات ال ،ضعفةمست)مثل إعطاء األولوية للحاالت ال
وخاصة بالنسبة ألولئك  ،حركة النازحين بسرعةحرية تسهيل بهدف الجماعية  مأوىمرافق الج النازحين من خرو هناك حاجة إلى نظام واضح ل

 بديلة. إقامةالمواقع والسعي لخيارات هذه الذين يفضلون مغادرة 
 

 لكة لذؤهلغير م مأوىمرافق دمة كفإن العديد من المباني المستخ ،التي تبذلها فرق الهالل األحمر العربي السوري الهائلةعلى الرغم من الجهود 
في من اكالعدد الأو تفتقر إلى /وتفتقر إلى القدرة على استضافة مثل هذه األعداد الكبيرة من األشخاص و ،اً ألنها غير سليمة هيكلي ،الغرض

 وفروال ت ،وتفتقر إلى الخدمات والمرافق األساسية ،من االكتظاظ الشديد مأوىز الاكر تعاني م ،مرافق المياه والصرف الصحي. ونتيجة لذلك
وخاصة بالنسبة للنساء واألطفال وغيرهم من ذوي االحتياجات  ،مخاطر الحمايةظهور مما يؤدي إلى  ،بالشكل الكافي اءةضم تيسول ،الخصوصية

آالف النازحين  يصل منعدمة عندمامحدودة أو  الالزمة لتنفيذ أعمال إعادة التأهيلالمتاحة فترة التكون  ،عدم وجود إشعار مسبقل ونظراً . الخاصة
 .إلى الموقع
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ن اختاروا إجالئهم إلى أ ، بعدهم وآخرين من عربين وحرستاأسر مقاتل و  13,000عدد من عمليات اإلجالء لنحو  تم تنفيذ آذار/مارس، 22ومنذ 
جماعية مكتظة. تم تفعيل مرافق حيث تم إيواء األشخاص الذين تم إجالؤهم في  ،الوضع في محافظة إدلب مصدر قلقأصبح محافظة إدلب. 
بالفعل ما يقرب من مليون نازح في  يوجدعاجلة.  ثغرةتمثل المحدودة  مأوىسعة ال بين أنوت ،القطاعية بين المجموعاتمشتركة استجابة فورية 

 للوافدين الجدد. وىمأالمحافظة وهناك حاجة ملحة إلى موارد إضافية لتوفير الهذه 
 

يعتمد الكثيرون على  ،والمعارف األقاربالخاصة بهم من خالل  يواءالقيام بترتيبات اإل من تمكنوافي حين أن بعض األشخاص الذين تم إجالؤهم 
دارتهاتنسيق  ةعو لمجم اً مراكز االستقبال التي تديرها المنظمات غير الحكومية كمكان إقامة أولي قبل استكشاف خيارات أخرى. ووفق  المخيمات وا 

(CCCM)،  شخص. وينطبق  2,000أعلى بكثير من قدرته التقديرية التي تبلغ عدد وهو  ،اً شخص 3,669 اً حاليزناز يميستضيف مركز استقبال
 2,133 اً ولكنها تستضيف حالي ،شخص 1,600ب اعيستلديها القدرة على االتي  ،الشيء نفسه على مركز االستقبال في بلدة معرة اإلخوان

تبلغ ولم  ،تقدم المنظمات اإلنسانية مساعدات متعددة القطاعات إلى النازحين في مراكز االستقبال ،األعداد الكبيرةتلك . وعلى الرغم من اً شخص
دارتها مجموعة  ثغرات.عن أي  تنسيق المخيمات وا 

 
 .سوريةمثل المباني العامة في شمال غرب  ،فقد بدأت المنظمات اإلنسانية تحديد خيارات بديلة ،اً حالي تهاألن مراكز االستقبال تجاوزت سع اً نظر 
 

. ومع توقع مغادرة عدد أكبر من الناس هاالء وال تشارك في تنظيمجفي أي من اتفاقيات اإل اً طرفليست األمم المتحدة تجدر اإلشارة إلى أن 
لما ينص  اً وفق ،الجماعي للمدنيين يجب أن تظل المالذ األخير جالءأن عمليات اإل اً مم المتحدة مجددتؤكد األ ،في األيام المقبلةية شرقغوطة اللل

 ،يجب وضع ضمانات تكفل الخروج اآلمن والطوعي للمدنيين ،جالءتشدد األمم المتحدة على أنه في حاالت اإلو عليه القانون اإلنساني الدولي. 
دعم العمليات بهدف ألطراف جميع ال جالءمعايير اإل قديمفي ذلك. تم ت واإذا رغب ،بما في ذلك حرية تنقل النازحين وقدرتهم على العودة إلى ديارهم

 .الحمايةالتي تراعي 
 

  ألزمة الغوطة الشرقية اإلنسانية االستجابة
 
ل المساعدات اإلنسانية اصإيال يزال و وتتطور احتياجات السكان المتضررين مع تطور السياق.  ،يتسم بسيولة شديدةعلى األرض  وضعزال اليال 

على الرغم من االحتياجات المذهلة للمساعدة وجهود  ،في دوما يخضع لقيود شديدةباقين شخص  78,000إلى  70,000 نحوإلى ما يقدر ب
 ،شخص 26,100 تكفي لنحوغذائية  اً حصص عندما قدمت ،مارس/آذار 15 منذدوما  إلىمن الوصول األمم المتحدة  لم تتمكنالدعوة المستمرة. 
إيصال المساعدات  عو إلىمساعدات إنسانية أخرى مطلوبة بشكل عاجل. وتقف األمم المتحدة على أهبة االستعداد وتد جلبمن ولكنها لم تتمكن 

 السيطرة. غير جهاتين في المناطق التي شهدت تموجودأولئك الو ين داخل الغوطة الشرقية المحاصرة باقاإلنسانية إلى األفراد ال
 

تواصل األمم المتحدة بالتعاون مع الهالل األحمر  ،الجماعية خارج الغوطة الشرقية مأوىمرافق الفردًا يقيمون حاليًا داخل  50,722فيما يتعلق بـ 
تقديم المساعدات المنقذة للحياة  ،لشركاء اآلخرين في المجال اإلنسانيوالمنظمات غير الحكومية وا رائدًا، اً دور  يلعبالذي  ،العربي السوري

بسرعة تسجيل األسر في كافة مواقع النازحين ألغراض الحماية وتخطيط البرامج والمتعددة القطاعات. وتوصي األمم المتحدة بشكل عاجل 
 الغوطة الشرقية.من نزوح الالجماعية منذ بداية  مأوىالمرافق القطاعية في  برامجلمحة عامة عن ال التالييقدم القسم و . اإلنسانية

 
 والمواد غير الغذائية مأوىال
 

 :االحتياجات
 

 222,000أكثر من 
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  حاليًا التي ُتستخدم والعديد من المباني  ،الجماعية في منطقة ريف دمشق مكتظة مأوىمرافق الال تزال
 المالئم والحماية للسكان المتضررين. مأوىة لتوفير الناسبمعيشة غير م كنماأك
 الغير  موادثغرات حرجة في مجالي ال ألشخاص الذين يصلون إلى إدلبيواجه ا( غذائيةNFIs و )مأوىال. 
 

 :االستجابة
  مأوىمرافق الغذائية على السكان المتضررين في المواد غير من ال 222,000تم توزيع أكثر من. 
 باإلضافة إلى مجموعة  يةسر األاللوازم مجموعة واحدة كاملة من على الطوارئ في الغوطة الشرقية  ةت األسر النازحة المتضررة من حالحصل

مطبخ  وأطقم ،(3ر نوم )ائحص/مراتبو  ،(5ة القياسية بطانيات )ياألسر اللوازم مالبس عائلية ومجموعة مالبس أطفال. وتشمل مجموعة 
 (.1شمسية )الطاقة يعمل بالومصباح  ،(2) كنجر و  ،(1وأغطية بالستيكية ) ،(1)
  ُأجريت عملية إعادة تأهيل خفيفة و مجموعة من لوازم اإليواء في مواقع مختلفة لبناء غرف إضافية في المرافق.  650تم تركيب أكثر من

 .حواجز الفاصلةويشمل ذلك إصالح األبواب والنوافذ والوصالت الكهربائية وال ،لمباني اإليواء في مختلف مواقع النازحين
 الجديد "شركة الكرنك للنقل" بعد إجراء تقييمات فنية مفصلة. مأوىتم تطوير خطة لموقع ال ،وعالوة على ذلك 
 عامة إضافية إليواء األشخاص الذين تم إجالؤهم. أماكنيتم تحديد  ،في إدلب 
 
 والقيود: ثغراتال
  لبنية التحتية.عاجلة لوتتطلب جميعها صيانة  إنهاء االكتظاظوي الجماعية إلى أالممرافق تحتاج 
 .هناك حاجة إلى حلول إسكان عاجلة ومستدامة في إدلب 
 

 المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية
 

 :االحتياجات
   وتسهيل  إنشاءجعل ي ، األمر الذيإلى أحكام التخطيط المنهجي لمواقع النازحين مأوىمرافق التفتقر

. من المستحيلضربًا  ةصحيلمياه والصرف الصحي والنظافة الا لفي مجاتوصيل الخدمات األساسية 
وتخزين المياه للشرب والصرف  ،ينبغي أن تشمل هذه الخدمات توفير مياه الشرب المأمونة

وجمع النفايات الصلبة والتخلص منها.  ،مرافق االستحماموالمراحيض و  ،الخدمات المنزلية/الصحي
مرافق المياه والصرف الصحي  إلىاألشخاص نسبة فيما يتعلق ب ةاألساسي مأوىال / سفيرتجاوز معايير اوتمعظم المواقع مزدحمة للغاية 

 هذا بدوره إلى مزيد من التدهور في معايير النظافة الشخصية والجماعية.وقد أدى . عراءفي ال النازحين تغوطمما يؤدي إلى  ،والنظافة
 

 :االستجابة
 إلى جميع المواقع الثمانية وتركيب و/أو إصالح مرافق المياه صول و تمكن قطاع المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية حتى اآلن من ال

مع والتعاقد الطارئ  النازحيننف العمل في إدارة النفايات الصلبة من خالل تعبئة ؤ است ،باإلضافة إلى ذلكو والصرف الصحي والنظافة. 
 جهات فاعلة في القطاع الخاص لمدة قصيرة.

  أكثر من توفير مع  ،النظافة المنزلية/رف الصحيصمعظم أماكن اإليواء ألغراض الشرب والإلى يجري توفير خدمات نقل المياه بالشاحنات
 .زجاجة مياه 81,280حوالي ب مأوىمرافق التم تزويد  ،باإلضافة إلى ذلكو . يومياً تر مكعب م 2,100

  على والنظافة المختلفة المياه والصرف الصحي  من لوازم 31,570بتوزيع  نظافةقام قطاع المياه والصرف الصحي وال االستجابة،منذ بداية
 .الجماعي مأوىسعة كبيرة في مباني ال يمياه ذ خزان 42وتركيب  الجماعية، مأوىال فقار في م النازحين

 نقطة إلى ية والصرف الصحي لألشخاص الذين يصلون صحخدمات النظافة ال واوقدم ،الشركاء المياه المعبأة في زجاجات وفر ،في إدلب
 . كما يتم تقديم المزيد من الدعم في مجال المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية لسكان المستوطنات الرسمية في المحافظة.صفرال

 

من المواد غير الغذائية تم 
 توزيعها على النازحين

31,570 
من لوازم المياه والصرف الصحي 

 على النازحينوالنظافة تم توزيعها 
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 والقيود: ثغراتال
  ومرافق ، ال سيما فيما يتعلق بصيانة المراحيض المزيد من الدعم في مجال المياه والصرف الصحي والنظافة الصحيةإلى  عاجلةتوجد حاجة

 .وتوسيع نطاق جمع النفايات الصلبة في جميع المواقع ،وتعزيز النظافة ،وتوزيع مستلزمات النظافة ،االستحمام
 

 والزراعة األمن الغذائي 
 

 :االحتياجات
   يواجهون انعدام األمن الغذائي داً جميع النازحين الوافدين أفراتعتبر استراتيجية قطاع األغذية والزراعة 

 .ويحتاجون إلى مساعدات غذائية فوريةالحاد 
 الحصص الغذائية الجاهزة لألكل  هي الخاصة بالنازحين من خاللطوبالتالي تُقدم مساعدات إلى مرافق ال

 والوجبات المطهية وربطات الخبز.
 

 :االستجابة
  قل تال  لمدة احتياجاتهم الغذائية الفورية ساعة من بداية األزمة لتغطية 72تهدف استجابة القطاع إلى الوصول إلى النازحين في غضون

 غذائية شهرية منتظمة. اتمساعدلهم قدم ستُ  ،الوصول إلى مرافق الطهي منن و النازح تمكنعن أسبوع واحد إلى أربعة أسابيع. عندما ي
  حصة  20,000هي كما يلي:  مأوىمرافق الفي  النازحينإلى  اإلنسانيفي المجال االستجابة الفورية التي قدمها القطاع وغيره من الشركاء

ة ربط 25,000ت إلى زاد ،ة خبز يومياً طبر  11,700و ،لتر من الحليب 114,000و ،ات غذائيةطرد معلب 7,000و ،غذائية جاهزة لألكل
 والوجبات الساخنة من خالل المطابخ الثالثة: ،نتالييفي اليومين ال خبز يومياً 

o  حصة غذائية كبيرة تكفي لتقديم وجبات ساخنة  1,700الطعام للنازحين في منطقة عدرا: تم تسليم  الضميرفي الموجود يقدم المطبخ
 شخص في اليوم الواحد. 8,500 إلى

o  إلىوجبات ساخنة  قديمحصة غذائية كبيرة تكفي لت 700: تم تسليم الدويرفي مخيم  نازحينلل الطعام في حفيرالموجود يقدم المطبخ 
 شخص في اليوم الواحد. 3,500

o  شخص  3,500لتقديم وجبات ساخنة إلى حصة غذائية كبيرة تكفي  700: تم تسليم الحرجلةالطعام للنازحين في  الحرجلةيقدم مطبخ
 الواحد. في اليوم

  إلى دوما اً غذائي اً طرد 10,720األخيرة  مساعدات المقدمة في األونةشملت ال ،)داخل الغوطة الشرقية ونقاط العبور(مرافق المأوى خارج، 
من  اً متري اً طن 24و ،وحمورية وسقبا بطناكفر إلى حصة غذائية  5,000و ،مورية ومناطق أخرىحو  ،ة خبز يوميًا إلى سقباطبر  3,300و
 التمر في نقطة العبور. طعق
 والحصص الغذائية الجاهزة لألكل كجزء من الدعم الغذائي المستمر لألشخاص الذين تم إجالؤهم  هيتم تقديم الطعام المط ،باإلضافة إلى ذلك

 إلى إدلب.
 
 والقيود: ثغراتال
  إضافيين. جماعيينينسق القطاع عن كثب مع ثالثة شركاء إلنشاء مطبخين 
 فمن الصعب التأكد من  ،. ومن ثممأوىعلى عملية توزيع المساعدة على مستوى ال اً ي يؤثر سلبتيتمثل التحدي الرئيسي في إدارة الموقع ال

 .وتيرة التوزيعأو  ائية المتلقاة،غذحجم الحصص ال وأ ،عدد األشخاص الذين استفادوا من المساعدات الغذائية
 في  لمتضررين من هذه األزمةلوالدعم الغذائي المستمر  ،والحصص الغذائية الجاهزة لألكل ،هية على توفير الطعام المطر القدرة المستم

 .إدلب
 

 الحماية  

27,000 
 معلبات طردوجبة جاهزة لألكل و 

ربطة خبز يتم  11,700وغذائية 
 توزيعها )يوميًا(
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 :االحتياجات

  اإلقامة مع األقارببما في ذلك مع  ،ترتيبات اإلسكان البديلةين إلى نازحلجوء اول زالة التكدسمن المواقع إل النازحينتسريع خروج. 
  ريف دمشق )المراكز /مجموعة متنوعة من خدمات الحماية الموجودة بالفعل في دمشقإلى  همووصولدعم صمود النازحين

 ومرافق حماية الطفل(. ،المساحات اآلمنة للنساء والفتيات/المجتمعية
  الذين تزيد سنة( والمسنين  15للنساء واألطفال )يقتصر على األوالد دون سن  متاحأنه  الذي يقال ،لةلنظام الكفا اتحاضإيالحصول على

 سنة. 55 أعمارهم عن
 كحد أدنى( هاوالحد من وجود عسكريين خارج ،النازحين الحفاظ على الطابع المدني لمواقع( 
  سرواالتصال باأل ،الفروق بين الجنسين راعيت إجراءات وتشمل ،المستضعفة للحاالت األولوية تعطيالتأكد من أن إجراءات الفحص األمني 

 إلخ. ،االحتجاز/في حالة االعتقال
 نوع الوخاصة كطريقة لردع حوادث العنف القائم على  ،ومواقع التوزيع النازحينفي مواقع  الفروق بين الجنسينراعي تتدابير  اتخاذ

 القطاعات. في جميععلى النوع االجتماعي  قائمحدة مخاطر العنف ال التخفيف منتعميم  ،وبوجه عام ،تماعيجاال
 ثغراتتعزيز التنسيق بين الجهات الفاعلة في مجال الحماية لتجنب ازدواجية الخدمات أو ال. 
  مكانية إنشاء وحدات حماية في كل مجموعة متنوعة  لدعم توفير ،الشركاء بينالتعاون من خالل ربما  ،إيواءمرفق تعزيز الفرق المتنقلة وا 

 من الخدمات.
 النازحين بما في ذلك بعد الخروج من مواقع ،دعم توفير وثائق الحالة المدنية لتسهيل حرية التنقل. 
 

 :االستجابة
 الدعوة المستندة إلى األدلة.  رشادوا   ،وتنظيم اإلحاالت ،لتحديد احتياجات الحماية اً تعمل فرق حماية الوكاالت التابعة لألمم المتحدة يومي

 قادرة على دعم التدخالت السريعة.هي و  مأوىمرافق الالفرق يوميًا في جميع تتواجد 
 من خالل شركاء قطاع الحماية. وقد قدم شركاء  النازحينوثائق الحالة المدنية إلى  بشأنيتم تقديم الدعم القانوني  ،في العديد من المخيمات

 استشارة فردية. 7,800قانونيون وطنيون متخصصون حوالي 
 وتقوم بإجراء فحوصات وخدمات الحماية ،األرضعلى  االجتماعيعلى النوع  قائمتوجد العديد من فرق حماية الطفل وفرق العنف ال، 

حالتهم  ،ينالمنفصلين عن ذويهم وغير المصحوب األطفالوتسجيل   .النسائية ةنظافوتوزيع أطقم ال، ذلك حيثما أمكنوا 
  ة لألطفال ومكاتب معلومات.مالئمكمساحات  ستخدمخمس خيام في ثالثة مواقع تُ  صبقام شركاء القطاع بن ،مارسآذار/ 24في 
  ني إلى منظمة الهالل األحمر العربي السوري للمساعدة في توحيد التسجيل السريع فالرائدة في قطاع الحماية الدعم القدمت الوكاالت

 دارة هذه العملية.لدعم الفني إلاووضعه في صيغته النهائية، إلى جانب عرض 
 االجتماعي في النفسي و الدعم و الصحة اإلنجابية و  خدمات في مجاالت العنف القائم على النوع االجتماعيمتنقلة متكاملة دعم فرق  تقدم

 بعض القيود بسبب االفتقار إلى الخصوصية.وجود مع مرافق المأوى 
 خدمات تعميم في  القطاعالرائدة في الوكاالت من خالل إشراك  االجتماعيعلى النوع  قائماتخاذ تدابير التخفيف من حدة العنف ال يتم

على النوع  قائمحول الحد من مخاطر العنف الشركاء القطاع جيه تو  مرجعية،في مختلف القطاعات )قائمة من العنف التصدي لهذا النوع 
 (.االجتماعي، إلخ

 لجهات الفاعلة في المواقع.ا تحديد أماكنتعزيز التنسيق و  جاري 
 
 والقيود: ثغراتال
  لتدخل النازحين بهدف افتقار إلى القدرة التقنية الموارد لتنفيذ التسجيل السريع الموحد في جميع مواقع االعدم وجود نظام للتسجيل السريع و

 .سيتطلب المزيد من المتابعة للكشف األولي عن الحاالت ذات االحتياجات الخاصة المساعدة وأيضاً  /عام اإلنساني ال
 عملية الفحص األمني تنطوي عليها ي التوالتحديات  ،النازحين والطابع المدني لمواقع ،انعدام االحترام العام لمعايير اإلجالء اإلنساني

 (.فروق بين الجنسينال تراعي التي والتدابير ،الخاصة االحتياجات ذوي لألشخاص ة إنهاء اإلجراءاتوسرع ،المدة)
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 درة المواقع.غياب الوضوح فيما يتعلق بنظام الكفالة ونقص معلومات النازحين حول عملية مغا 
 للكشف عن االحتياجات النازحينبما في ذلك التشاور المناسب مع  ،عدم كفاية المساحة لضمان الظروف الكريمة والخصوصية والسرية، 

 على النوع االجتماعي. قائممثل خدمات العنف ال ،وخاصة لتوفير خدمات معينة
  ًالخدمات منعهم من متابعة تعلق بالمساعدة يتالحماية إلى مهام أخرى  وظفيفإن إعادة توجيه م ،النازحين لستمرار وصو الكتظاظ وال نظرا

 المتخصصة.
 

 الصحة
 

 :االحتياجات
 أن األشخاص الذين  يعني ةنشطالنقص الحاد في موظفي الرعاية الصحية ومرافق الرعاية الصحية ال

 قد ال يتلقون الرعاية المنقذة للحياة. تهمهدد حياتيعانون من أمراض أو إصابات 
  إلى زيادة مخاطر  مأوىمرافق التؤدي المياه غير المأمونة والممارسات الصحية السيئة بين النازحين في

 األمراض التي تنقلها المياه واألغذية.اإلصابة ب
 عمين لخطر اإلصابة بأمراض تهدد الحياة مثل الحصبة وشلل األطفال.يتعرض األطفال غير المط 
 اضطرابات الجهاز الهضمي )القيءو القمل والجرب و التهابات الجهاز التنفسي العلوي و مثل اإلسهال الحاد  ،زيادة اإلصابة باألمراض المعدية، 

 التهاب الكبد الفيروسي.ب إصابتهاشتبه بيالتشنجات المعوية( بين األطفال. تم اإلبالغ عن حاالت 
  خدمات اإلحالة دون المستوى األمثل للمرضى الذين يعانون من أمراض خطيرة أو الجرحى الذين يحتاجون إلى مزيد من االستشفاء. )حتى

 قد تمنع مشاكل الوصول نقل المرضى إلى المستشفيات في بعض المناطق(. ،عندما تعمل خدمات اإلحالة بشكل جيد
  وسائل منع و  ،منع الحمل وأقراص ،ونقص وسائل منع الحمل )اللوالب ،لحواملالمقدمة للنساء اعدم كفاية خدمات الرعاية السابقة للوالدة

 الذكري(. واقيوال الحمل بالحقن
 على حد سواء االجتماعي لألطفال والبالغينو  نقص خدمات الصحة العقلية والدعم النفسي. 
 إلى رعاية طبية عاجلة وفورية من قبل مقدمي  ونيحتاجو  ،يةصحلذين وصلوا إلى إدلب في الحافالت من مشاكل عدد من األشخاص ا يعاني

 الرعاية الصحية عند الوصول.
 

 :االستجابة
  بما في ذلك السلطات  ،وفيحاء الشام( ،اهونج ،الدويرو  ،الحرجلةو  ،والنشابية ،الرئيسية )عدرا مأوىمرافق اليغطي الشركاء في القطاع الصحي

من  12والمنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية. تقوم  ،ووكاالت األمم المتحدة ،والهالل األحمر العربي السوري ،الوطنية
 تابعة لمديرية فرق طبية متنقلةوتقوم  ،ةستمر للمرضى م وحدات الرعاية الصحية بمراقبة األمراض. الفحوصات اليومية النشطة/فرق/مراكز

 تطعيم األطفال. وقد قامت منظمة الهالل األحمر العربي السوري ووزارة الصحة بتعبئة جميع سيارات اإلسعاف المتاحة.بالصحة 
 ن للرعاية اومركز  ،متنقالً  اً طبي اً فريق 54و ،وعشر وحدات صحية متنقلة ،لطوارئمواجهة اتم نشر الموارد الصحية التالية: نقطتان صحيتان ل

هناك حاجة إلى المزيد من الموارد الصحية. تراقب و وسيارات إسعاف.  ،استقراروثالثة مراكز  ،واحدة تضميد جروحوغرفة  ،األوليةالصحية 
إلى تسعة مستشفيات  مريضاً  620تم تحويل  ،2018آذار/مارس  25 وحتى إلى المستشفيات، دخول المرضىمنظمة الصحة العالمية 

 عامة.
 تقوم الوكاالت الصحية و . مأوىمرافق الإلى الهالل األحمر العربي السوري ووزارة الصحة الستخدامها في الطبية مدادات تم التبرع باألدوية واإل

رسالها بتخزين اإلمدادات الصحية لتضمينها في قوافل مشتركة بين الوكاالت   .الغوطة الشرقية في التي ال تزال محاصرة المناطقإلى وا 
  االجتماعي المجتمعي على األرض.و الدعم النفسي  متخصصة فيفرق توجد 
 يتم تقديم الخدمات و المرضى. انتقال ن عاستالم إشعار مسبق  عند ،وصولهم فورالفرق الطبية األشخاص الذين تم إجالؤهم  بلتقست ،في إدلب

 بما في ذلك التطعيمات. ،الصحية استجابة الحتياجات األشخاص الذين ينتقلون إلى إدلب
 

54 
فريقًا طبيًا متنقاًل يقدمون 

 خدمات طبية للنازحين
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 والقيود: ثغراتال
  عادة و  ،لى خدمات الرعاية الصحية األساسية والمتقدمةعصول حالإمكانية تحسين  تنشيط مرافق الرعاية الصحية العامة.ا 
 التطعيم الروتيني لألطفال. وتوفير ،تدريب العاملين في مجال الرعاية الصحيةو  ،العيادات الطبية المتنقلة/نشر الفرق 
 العيادات المتنقلة./واإلمدادات لدعم خدمات التشخيص والعالج في مرافق الرعاية الصحية والفرق التبرع باألدوية والمعدات 
  وتعزيز مستويات التأهب واالستجابة لتحسين إدارة الصدمات النفسية  ،في مرافق الرعاية الصحية العامة ةحالة الطارئاإلتحسين نظام

 والمرضى اآلخرين.
 

 التغذية  
 

 :االحتياجات
   الحالة التغذوية أصبحت  ،صحيةالخدمات محدودية الالنقص الحاد في الغذاء و و بعد سنوات من الحصار

ة سيئ ،المرضعاتالحوامل و الخامسة واألمهات سن سيما األطفال دون  وال ،ين من الغوطة الشرقيةنازحلل
 وتتطلب استجابة عاجلة وشاملة.

 النازحينفي ريف دمشق وبين  مأوىمرافق ال حاالت سوء التغذية الحاد والمزمن بين األطفال في حديدتم ت 
 من إدلب.

 
 :االستجابة

  ةمرضعحامل و أم  211والخامسة سن طفل دون  2,000من قام شركاء القطاع بفحص ما يقرب (PLW في ثالثة ) الحرجلة) مأوىمرافق 
 بسوء التغذية الحاد المعتدل صابينم 290طفل ) 300 ،من بين هؤالءو . 2018آذار/مارس  22إلى  15من خالل الفترة ( الدويرعدرا و و 
 ونتلقالمزمن، ويبسوء التغذية الحاد و هم على أنهم مصابين تم تشخيصامرأة حامل ومرضعة  15و( صابين بسوء التغذية الحاد الوخيمم 10و

 ي.و غذتاآلن الدعم ال
 شخص 50,000التي تغطي  ،الخروج/النازحين وعند نقاط العبور مراكز إيواءتغذية المنقذة للحياة في جميع يقدم شركاء القطاع تدخالت ال، 

 مرضعات.حوامل و الخامسة وأمهات سن هم أطفال دون نيبمن 
  خدمات التغذية العالجية. كما عن  ، فضالً لتوفير إمدادات التغذية الوقائية للنساء واألطفال متنقالً  اً طبي اً فريق 17قام شركاء القطاع بنشر

 .الحوامل والمرضعاتسوء التغذية الحاد المعتدل بين األطفال دون سن الخامسة واألمهات من العالج  يوفرون
  وخيماثنان في دمشق وواحد في ريف دمشق لقبول وعالج حاالت سوء التغذية الحاد ال ،عيادات الداخليةفي التغذية تم تجهيز ثالثة مرافق 

ومضاعفات الوخيم إحالة سبعة أطفال يعانون من سوء التغذية الحاد  تتم ،مضاعفات تحتاج إلى دخول المستشفى. وحتى اآلنالمصحوبة ب
 .ةداخليفي العيادات الة إلى هذه المستشفيات وتلقوا عالجًا صحي

 بدعم من شركاء القطاع بتوفير إمدادات التغذية المنقذة للحياة للنساء واألطفال في نقاط العبور ،قوم منظمة الهالل األحمر العربي السوريت، 
 .ألول مرة النازحينصل مع واحيث يتم الت

  نطاق توسيع  يعكف علىفإن القطاع  ،وداخل الغوطة الشرقية هائلة مأوىمرافق الفي النازحين بما أن احتياجات التغذية لألطفال والنساء
لدعم تعزيز الرضاعة الطبيعية  يةتوعية مجتمع/ترويجفرق  تكوينباإلضافة إلى  ،إنشاء المزيد من مراكز العالج بالتغذية عن طريقاالستجابة 

 وممارسات التغذية التكميلية.
 

 والقيود: ثغراتال
  مأوىمرافق الإلى فرق تعمل في  غذاء بالمبي التكميليتسليم كميات غير كافية من. 
 حالواجه ي  مأوىمرافق المضاعفات بعض القيود. مطلوب دعم إضافي في جميع المصحوبة بالوخيم  سوء التغذية الحادحاالت  ةتسجيل وا 

 .المنشأة حديثاً 

 50,00 من أكثر
تم توزيعها على من لوازم التغذية 

 مخيمات النازحين ونقاط العبور
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 ينبغي منحها و  اً تحديتمثل  ،ة والتغذية التكميليةريصحبما في ذلك الرضاعة الطبيعية ال ،حماية وتعزيز ودعم ممارسات تغذية الرض ع ال تزال
 وتوسيع نطاقها. ةولوياأل

 
 التعليم

 
 :االحتياجات

   السنوات  اراألزمة على مد من الغوطة الشرقية بسبب/جميع األطفال في سن المدرسة فيتأثر تعليم
تم إغالق المدارس التي كانت تعمل بشكل جزئي خالل  ،السبع الماضية. داخل الغوطة الشرقية
منسقًا لم يكن األطفال يتلقون تعليمًا  ،متوفراً  التعليم كانعندما و األشهر الثالثة أو األربعة الماضية. 

توفير فرص مساحة الالزمة لال تونادرًا ما وجد ،المباني إلى أقبية أجلت سرم. كانت األينظوجيد الت
 التعلم لألطفال.

  كثيرين ال يعرفون القراءة الكشفت المناقشات مع األطفال في سن المدرسة وأولياء أمورهم أن  ،في بعض مواقع اإليواءسريع من تقييم أولي
 فقدوا مهاراتهم.قد سنوات عديدة من التعليم  تغيبواوأن الذين  ،والكتابة

 والتدخالت التي تشمل  ،ضبطقبل أن يتمكنوا من االلتحاق بتعليم منظم ومن ةالتعليمية الطارئ برامجيحتاج األطفال إلى دمج فوري في ال
 .إلحاحاً الدعم النفسي واالجتماعي هي األكثر 

 
 :االستجابة

 تم و مارس. آذار/ 20 فيحول األطفال في سن المدرسة  اً أولي اً تقييم وزارة التربية والتعليمدمشق التابعة لمديرية التربية والتعليم في ت جر أ
شركاء أعضاء القطاع سترشد يو (. يةوالنشاب ،الحرجلةو  ،ومجمع الكهرباء ،وعدرا ،الدوير) مأوىمرافق طفل في خمسة  13,000تقييم حوالي 

 في خطة االستجابة الخاصة بهم.هذا التقييم ب
 ويقوم أعضاء قطاع التعليم بوضع اللمسات األخيرة على التزامهم باالستجابة واستعدادهم لبدء أنشطة التعليم في حاالت الطوارئ في أماكن 

ًا ة لجعل التعليم متاحالمطلوب المعايير من األدنى الحد وفق المدارس تأهيل بإعادة األجلالتعلم المؤقتة. وتشمل االستجابة التزامًا متوسط 
 ها.اتتوجيهفقًا لو و ها بشكل مشترك مع وزارة التربية والتعليم حديدوعمليًا في المناطق التي يتم ت

 طفل  600تصل األنشطة إلى و مارس. آذار/ 21الطوارئ في إحدى مدارس عدرا منذ حاالت التعليم في قطاع أنشطة الأحد أعضاء  شند
 درسة.ماألطفال في سن الأعد إضافية من ويجري توسيعها تدريجيًا ومنهجيًا للوصول إلى 

 
 والقيود: ثغراتال
  التعلم المؤقت في مواقع النازحين.خدمات عدم وجود مساحة إلعداد 
 بشكل كامل لتسهيل الوصول. تتعاونأن وزارة التعليم  حيث ،الموارد المالية ألعضاء القطاع لالستجابة 
  وخاصة أولئك الذين حصلوا على شهادة  ،يةر المدارس الرسمية التابعة للحكومة السو الصعوبات في إعادة إدماج اآلالف من األطفال في

 التاسع أو الثاني عشر. ينالصف فيامتحانات غير معتمدة 
 

 اإلنعاش المبكر
 

 :االستجابة
   بيئة خلق مما يدعم  ،مأوىمرافق الفي أعمال إدارة النفايات في  مشاركةلل اً نازح 170تم توظيف حوالي

 .أجرينللعمال المست وفير سبل كسب العيشت ، وفي الوقت نفسهمعيشية أكثر نظافة وصحة
 
 

600 
طفل في سن المدرسة حصلوا على 
 خدمات التعليم في حاالت الطوارئ

170 
نازحًا تم توظيفهم لدعم إدارة 
المخلفات في مرافق المأوى 

 الجماعية
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 مجموعة الخدمات اللوجستية
 

 :االستجابة
   من المنظمات  همين لمن يطلبخديتاح النقل المجاني للمست ،ةاللوجستي مجموعة الخدماتمن خالل

تم  ،مارس/آذار 26إلى  16ن خالل الفترة م. و مأوىمرافق التقديم المساعدة إلى  لمن أجاإلنسانية 
عدرا في  يواءاإل كزمرامن المساعدات متعددة القطاعات إلى  اً مكعب اً متر  681تسليم ما مجموعه 

لتوفير  الحرجلةفي  اً مربع اً متر  320 تهامساحتبلغ . تم تركيب وحدة تخزين متنقلة الحرجلةر و يدو الو 
 لسلع اإلنسانية.اتخزين لمساحة 

 
 
 
 
 

  ب: االتصال يرجى ،المعلومات من لمزيد
 younes4@un.orgسورية،  أوتشا، رئيس مكتب كريستل يونس

  jensen8@un.org ،تركيا أوتشا مكتب رئيس ،ينسن تروند
 toml@un.org سورية،أوتشا مكتب  في مسؤول اإلعالم، ليندا توم

 www.unocha.org/syria  www.reliefweb.intلمزيد من المعلومات، يرجى زيارة 
 

 مترًا مكعباً  681
من المساعدات متعددة القطاعات 

إلى مراكز اإليواء في تم تقديمها 
 عدرا والدوير والحرجلة


