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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

 الغوطة الشرقية :سوريةال األزمة
 في ريف دمشق الشرقية الغوطة لألزمة السورية في االستجابة

  2 رقم الحالة تقرير
 

لشؤون االنسانية لتحدة ألمم الما مكتب عدالى االستجابة لألزمة السورية في الغوطة الشرقية في ريف دمشق. ي التقرير يشير. 2018نيسان/ابريل  2 –أذار/مارس  12يغطي هذا التقرير الفترة 
 الغوطة في المحافظات الشرقية.لنازحي  االستجابةحول  ًا منقصلً تركيا، تقرير -تشا(و )أ
 

 أهم األحداث
________________________________________________________________________________ 
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  نازح محيط الغوطة الشرقية المحاصر إما من خلل مواقع النزوح المقامة في ريف دمشق  000133,ما يقارب  غادرأذار/مارس،  9منذ

دلب.   أو من خلل اتفاقيات اإلخلء الى محافظتي حلب وا 
 استمرت المواقع المكتظة في استضافة النازحين بما يفوق طاقتها ، بالرغم من تطبيق هذا الخيار؛ لكفالةنزوح من خلل نظام اال

الثمانية بمساعدة متعددة  حستيعابية. وتستمر األمم المتحدة وغيرها من الشركاء في الجهود االنسانية بتقديم الدعم في مواقع النزو اال
 القطاعات. 

  .يتم تقديم بعض كما تستمر االحتياجات اإلنسانية في المنطقة المحاصرة من الغوطة الشرقية وفي المناطق التي انتقلت السيطرة عليها
مكانية الوصول الى دوما إلوصول اليها، بينما تبقى توفرت إمكانية ابعض األماكن الجديدة التي لى إذين نزحوا المساعدات للسكان ال

 .2018أذار/مارس  15صعبة منذ إيصال آخر قافلة مشتركة لهيئات األمم المتحدة في 
 جهود االستجابة المنقذة للحياة لتتمكن من االستمرار ب، مليون دوالر 74 في مواجهة فجوة تمويلية بقيمةاألمم المتحدة وشركاؤها ستمر ت

في الغوطة الشرقية. ال يشمل  ومن بقيللمتضررين من األزمة في الغوطة الشرقية بما في ذلك النازحين في ريف دمشق وخدمات الحماية 
 الى شمال سوريا.دعم النازحين الذين تم نقلهم ل ةاللزم يةالتمويلاالحتياجات هذا الرقم 

 
 الحالة العامةاستعراض 

 
2آذار/مارس 9منذ شخص  133,000وصل عدد النازحين ممن غادر الغوطة الشرقية الى نحو 

متجهين نحو مواقع النزوح في ريف دمشق.  ، 
أن يغادروا مواقع النزوح  ،الكفالةشخص( ممن تم التحري عنهم من خلل نظام  39,295% منهم )47وفق المصادر الرسمية، استطاع نحو 

معدة خل مواقع النزوح، في مرافق شخص يقيم دا 44,308األقرباء أو المعارف في أماكن متفرقة، بينما ال يزال ما يقارب  دة عنمواإلقا
لمحافظات غالبيتهم من المدنيين وبعض المقاتلين، غادر الغوطة الشرقية تجاه او ، 49,414. كما ان نحو نازح فقط 25,855 الستيعاب

 الشرقية من خلل مفاوضات اإلجلء.
 

                                                 
في مواقع النزوح في ريف دمشق ومن بقي  نفياالمستضالحتياجات األشخاص  لالستجابةالمتطلبات التمويلية الالزمة  لتوضح هذه الفجوة التمويلية  مجم 1

 لمحافظتي إدلب وحلب. إخالءهممنهم في الغوطة الشرقية. هناك حاجة ماسة للمساعدات المالية لمن تم 

  في 3 نيسان/ابريل.2  هذه األرقام مزودة من قبل وزارة اإلدارة المحلية والبيئة.

 133 ,  000   

 9نازح غادر الغوطة الشرقية منذ 

أذار/مارس، لمواقع النزوح في 

لى محافظتي إريف دمشق أو 

 إدلب وحلب

مليون دوالر74   

في تقديم المساعدة  لالستمرار

للمتضررين من األزمة في 

قة في ريف دمشيالغوطة الشرق
1

 

 7.9%  

تبين إصابة  هذه النسبة من 

األطفال الذين تم إخضاعهم 

للكشف في مناطق النزوح بسوء 

  التغذية الحاد

 +451,000   

تم توفير المواد غير الغذائية 

في مواقع النزوح للنازحين داخليا    
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لء في األيام القليلة السابقة. تقديرات خالتزال المفاوضات مستمرة بين أطراف النزاع في دوما، وقد تم اإلبلغ عن حدوث بعض عمليات اإل
خيرة التي تمكنت األمم المتحدة فيها األوقد كانت المرة شخص.  150,000و  78,000أعداد الباقين في المناطق المحاصرة تتفاوت ما بين 

تابعة لألمم المتحدة/ اللجنة الدولية للصليب األحمر/الهلل ، حين تمكنت قافلة 2018أذار/مارس  15من الوصول الى هذه المناطق في 
التأييد  وحشدفي دفع شخص. وتستمر األمم المتحدة وشركاؤها   126,000من إيصال المساعدات الغذائية لنحواألحمر العربي السوري 

للوصول الى المنطقة  وتدني الخدمات  اإلمكانيةحيث الوضع اإلنساني قاس وال تتوفر إلمكانية الوصول الى أهالي دوما المحاصرين، 
، نتيجة أذار/مارس 18أذار/مارس قد تعرضت للتدمير في  15اإلنسانية، مع ملحظة أن بعض المواد والبضائع الغذائية التي تم تسليمها في 

 للغارات التي أصابت أحد المستودعات في دوما.
 

والتغذية والحماية والدعم  واإلصحاح ، من تقديم الغذاء، المياهالهلل األحمر العربي السوريتمكنت األمم المتحدة وشركاؤها، من خلل 
شخص في   50,000حمورية. ويحتاج ما يقارب ال عليها، مثل كفر بطنا، سقبا و  الصحي لمن بقي في الغوطة الشرقية بعد انتقال السيطرة

 لى المساعدة والخدمات األساسية  والحماية التي تشهد مستويات متدنية بعد سنوات من النزاع والحصار.إهذه المناطق 

 
 
  
نسانية، ال يزال الوضع صعبًا في مواقع النزوح الثمانية، حيث تكتظ غالبية المرافق اإل االستجابةوتيرة وتوسعة نطاق عمليات بالرغم من تزايد  

معالجة المخاطر لتمكن من ل للكتظاظ وليجاد حلإ. هناك حاجة ماسة لضرورة قيام السلطات بتسريع االستيعابيةفيها بنحو ضعف قدرتها 
 العمل على تطوير مرافق الصرف الصحي والنظافةاالكتظاظ مثل عدم توفر الخصوصية والسرية، ضرورة  المتعلقة بالحماية والناتجة عن

 جراءات اللزمة للوقاية من انتشار األمراض السارية.إلللتمكن من أخذ ا العامة
 

تعجيل عملية مغادرة العمل على لطات السعلى  ه يتوجبال انإاستضافة أفواج جديدة من النازحين، لتمكن من لجديدة  تم تحديد مواقع إيواء
مكانية وصول النازحين الى الخدمات تحسين إفي هذه المواقع.  سيتيح هذا المتزايد معالجة االكتظاظ لمساعدة في ايجاد حلول لين لحالناز 

لقيام بالترتيبات اللزمة ات متوفرة في دمشق وفي ريف دمشق، و/أو ية، التي أصبالحماخدمات المختلفة، بما في ذلك الخدمات الصحية و 
م أو معارفهم حيث الظروف المعيشية أفضل.  إجراءات الخروج التي تم البدء في تطبيقها مواقع النزوح تعمل بشكل هإليواء النازحين مع أقارب

أي نوع من  لتحري وتوفيرجراءات اإ، بعد االنتهاء من 65وكبار السن فوق ال 17أساسي على تيسير مغادرة النساء والفتيات واألوالد دون ال
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 غير موحدة او متساوية في تطبيقها عبر مواقع النزوح المختلفة، مما يستدعي مزيدًا من اإليضاح كفالةتبقى متطلبات الفي حين . كفالةال
شرذم مستمر التقارير حول تدة بشكل مم المتحتستلم األ. كفالةالخيارات المتاحة ومتطلبات الإليضاح ازحين والتواصل بين السلطات والسكان الن

  لتيسير عملية لم شمل هذه األسر.الخروج في الغوطة الشرقية، وتعمل على حث السلطات العبور/نقاط عند قع النزوح أو ااألسر، سواء في مو 
 

دة حواجه األمم المت%، وت7.7االنسانية لعموم سوريا حاليًا نحو  االستجابةتظهر الحاجة الماسة للتمويل، حيث تبلغ نسبة توفر تمويل 
مليون دوالر أمريكي لتتمكن من مساعدة النازحين في مواقع النزوح في ريف دمشق ومن بقي في الغوطة  74وشركاؤها فجوة تمويلية تبلغ 

يوائهم في المحافظات الشمالية(. لمعالجة الفجوة التمويلية، أطلق ا  لئهم و خالتمويل اللزم لدعم النازحين الذين تم االمبلغ الشرقية )ال يشمل هذا 
 كرصيد احتياطي لمواجهة أزمة النزوح في الغوطة الشرقية وعفرين. اً مريكيأ اً مليون دوالر  20مبلغ تخصيص بصندوق اإلغاثة السوري مبادرة 

 
ق دوما والغوطة الشرقية، بسبب موجات النزوح الجديدة من منطقة تقوم األمم المتحدة بالمراقبة الحثيثة لتطورات الوضع واألحداث في مناط

الطارئة. أما فيما يتعلق بعمليات اإلجلء المحتملة من  االستجابةلخطط على نطاق أوسع دوما والتي تتطلب بشكل متزايد أماكن إيواء ووتيرة 
لء المدنيين الواسعة النطاق يجب أن تكون خد على أن عملية إلء وتؤكخدوما، ال تشارك األمم المتحدة في المفاوضات وال في عمليات اإل

مع الحدود الدنيا للمعايير وضمان الحماية. وتؤكد األمم  وافقاألخير، بما يتسق مع القانون اإلنساني الدولي، وأن تتم العملية بما يت ملذال
الطوعية واآلمنة للمدنيين بما في ذلك حرية حركة النازحين وانتقالهم  تأمين المغادرةلخيار، على ضرورة احال اللجوء الى هذا أنه في المتحدة، 

 وحماية ممتلكاتهم وأصولهم والحق في العودة الى ديارهم.
 

  ألزمة الغوطة الشرقية اإلنسانية االستجابة

 السكن والمواد غير الغذائية 
 االحتياجات:

 200باستثناء فيحاء الشام، ال تزال جميع مواقع النزوح تعاني من االكتظاظ بمعدل استيعابي يتجاوز ال.% 
 شركة نقل الكرنكموقع  ءإكمال جميع األعمال واألشغال القائمة/المخطط لها، بما في ذلك إنشا وبالرغم من

 أماكن ال تزال مكتظة. لذلك تظهر الحاجة الى إقامة مواقع جديدة لتوفيرالنزوح  حرجلة، اال أن مواقع وموقع
 الوحدات السكنية الحاجة الى ضرورة إصلح/تجزئة وفصل  لجميع النازحين. كما تظهر معيشة الئقة

 .السبعة بعض المواقع التي يقوم بتنفيذها شركاء القطاعفي 
 غذائية المختلفة.الغير واد الى الم شخص 85,352و وفق التقديرات، يحتاج نح 

 االستجابة
  لنوافذ وا بواألبواة إلنشاء مواقع سكنية عاجلة وتركيب الحواجز سكنيالمعدات الحقائب مجموعة من  1,000تم استخدام أكثر من

صلح اإلنارة، كما تم إن  را.دا تم نصب أرضية مطاطية في مدرسة عأربعة أسقف في حرجلة. كم ءشاوا 
  جراء التقييم إمن  االنتهاءجهيزه. تجراء مسح موقع شركة نقل الكرنك واإلعداد للبدء في عمليات تنظيف الموقع و إاالنتهاء من

 المبدئي للموقع الجديد في حرجلة.
  ا )مدارس + كهرباء(، البردة در مادة غير غذائية، حتى تاريخه، على السكان المتضررين في موقع نزوح ع 451,883تم توزيع

 العربي السوري. هلل األحمرحنايا واليادودة /الصبية و اجا والنشهجلة والنوير وحر دوال
   اتمعيقوالت ثغراال

  بما فيها مواقع 25,885. تبلغ الطاقة االستيعابية الكلية لمواقع النزوح مجتمعة حلى تخفيف االكتظاظ في مواقع النزو إالحاجة ،
. وعليه، هناك فجوة تتعلق بمساحات وأماكن 44,308النزوح في حرجلة وشركة نقل الكرنك، في حين يقيم في الثمانية مواقع نحو 

يجاد مواقع  ةاإليواء كما أن هناك حاج  شخص. 18,453 نحو ضافية الستيعابإلتحديد وا 
 االزدواجية في توفير  الى ة الى غياب آلية تسجيل المستفيدين مما أدىضافإهم الثغرات، تشكل عملية تسجيل النازحين احدى أ

 المساعدات المطلوبة.
 .غياب المساحات التخزينية في المستودعات الموجودة في المواقع 

 
+451,000  

تم توفير المواد غير 

في  ا  الغذائية للنازحين داخلي

 مواقع النزوح
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 والنظافة العامة  صحاحالمياه واإل 
 

 :االحتياجات
 ظل  في ظل الحركة الديناميكية والحيوية )دخول وخروج( للنازحين في مختلف مواقع النزوح وفي

والنظافة العامة من معالجة جميع  واإلصحاحالمياه  قطاعم يتمكن سوء الترتيبات في المواقع، ل
 ومعايير بطريقة منتظمة على أرض الواقع أو باالستجابة لمتطلبات قطاعاالحتياجات المرتبطة بال

 في جميع المواقع.لستجابة اإلنسانية لاسفير الدنيا 
 خزانات وأحواض الصرف وربطها ب صرف الصحيهناك حاجة ماسة لتحسين ورفع كفاءة خطوط ال

دارة النفايات الصلبة وتشجيعلنظافة العامة والشخاوتوزيع مستلزمات  واألحواض خزاناتتفريغ الالصحي و  النظافة العامة  ممارسات صية وا 
تنسيق مع األطراف تشاور والواجراءات مراقبة ومكافحة نواقل األمراض ومبيدات الحشرات التي تتطلب معالجة حثيثة في جميع المواقع بال

 الحكومية الشريكة وشركاء القطاع.
 :االستجابة

  صلح األنابيب في جميع إمكانية الوصول إتوفير لى مياه الشرب اآلمنة من خلل خزانات مياه ومن خلل الربط على شبكة تزويد المياه وا 
من تركيب عدد من خزانات المياه واألنابيب الكافية للستجابة للحاجات والنظافة العامة واإلصحاح المياه قطاع شركاء تمكن المواقع. 

عملية المراقبة والفحص أكدت جودة المياه وصلحيتها وأمنها ألغراض الشرب وغيرها من الملحة والطلب على المياه في هذه المواقع. 
 االستخدامات المنزلية.

   حمامات اغتسال في  410حمام و 940تحسين وتركيب ما يزيد عن و امة من إصلح الع نظافةوال واإلصحاحالمياه  قطاعلتاريخه، تمكن
جميع المواقع وتركيب مراحيض جديدة وتحسين خطوط الصرف الصحي وحفر المجاري وتنفيذ غيرها من أعمال اإلصلح بالتشاور مع 

 األحمر العربي السوري والسلطات الحكومية المعنية باألخذ باالعتبار المساحات المتوفرة واالحتياجات الحرجة. هللال
  والنظافة العامة تقوم بدعم األعمال الطارئة لتجميع النفايات الصلبة في جميع مواقع النزوح قبل واإلصحاح جميع شركاء قطاع المياه

لتعاقد مع عمال باألجر للقيام بتنفيذ هذه المهام. في المواقع األربع الباقية، تتم عمليات فيها االتي تم  في مواقع النزوح األربعة التدخل
 والنظافة العامة.واإلصحاح المياه  قطاعتجميع النفايات الصلبة المستعجلة بمستويات متدنية من الدعم من شركاء 

  عدة تنظيف،  2200زجاجة مياه، و 248500صحية ، وأكثر من لحقائب الامجموعة من  8000أحد شركاء القطاع بتوزيع أكثر من قام
 . تتوفر أية  تفاصيل حاليا  كن الالجهود ولهذه شركاء آخرون بإكمال وقام ط صحية للسيدات. و ف 8600و لألطفالحفاظة  28,900و

  من لشركاء حيث اكتملت قائمة التحقق وغيره من ا نوع االجتماعيمع قطاع العنف المبني على ال واإلصحاحالمياه والصحة  قطاعتعاون
 .نظافة العامةوال واإلصحاحالمياه  قطاعبي السوري و ر العهلل األحمر من منسقي ال 14ط تعريفي انشتم عقد االعتداءات و 

 :معيقاتوال ثغراتال

 زالة الن، ال سيما فيما يتعلق بصيانة والنظافة العامةواإلصحاح المياه  قطاعدعم إلى  عاجلةالمتزايدة والحاجة ال ح في ضخطوط المجاري وا 
مدادات المياه و  ،االستحمام مرافق دارة النفايات الصلبة في األربع مواقع الباقية ومكافحة نواقل األمراض بربط تزويد وا  الشبكات القائمة، وا 

عداد التقارير المتعلقة باألمراض ال ،توزيع مستلزمات النظافةو   الوقت المناسب.في سارية والمعدية وتحديث وا 

 والزراعة األمن الغذائي 
 

 :االحتياجات

940  
تحسينها أو  مرحاض، تم تركيبها أو

 النزوح.إصلحها في مواقع 

27,500 
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  ألمن حاد ل نعداما يواجهون داً جميع النازحين الوافدين أفراتعتبر استراتيجية قطاع األغذية والزراعة
 سريعة األثر ومساعدات معيشية إلنقاذ الحياة فوريةالغذائي ويحتاجون إلى مساعدات غذائية 

  على  لالخبز. سيتم العم ربطةالجاهزة والوجبات الجاهزة وأحصص الغذاء بسبب عدم توفر مرافق الطهي تتم المساعدة من خلل توزيع
توفير المساعدات المعيشية  سيتمإمكانية وصول السكان المعنيين لمرافق الطهي. كما  تأمين عندمن الغذاء  العتياديةاتوزيع الحصص 

مكانية إيصالها.جدواها و اإلنسانية ذات األثر السريع عند التأكد من   ا 
 :االستجابة

  أسبوع  لمدة احتياجاتهم الغذائية الفورية األزمة لتغطيةاندالع ساعة من  72تهدف استجابة القطاع إلى الوصول إلى النازحين في غضون
 غذائية شهرية منتظمة. اتمساعدلهم قدم ست   ،الوصول إلى مرافق الطهي منن و النازح تمكن. عندما يكحد ادنى واحد إلى أربعة أسابيع

-3لضمان حماية النازحين والمجتمعات المستضيفة خلل المساعدات المعيشية اإلنسانية ذات األثر السريع مكانية توفير إدراسة  سيتمكما 
 .أشهر 6

  حصة  27,000هي كما يلي:  مأوىمرافق الفي  النازحينإلى  اإلنسانيفي المجال االستجابة الفورية التي قدمها القطاع وغيره من الشركاء
وهناك خطط لزيادتها  ،ة خبز يومياً طبر  11,700و ،لتر من الحليب 90,000و ،ات غذائيةطرد معلب 7,000و ،غذائية جاهزة لألكل

 :والوجبات الساخنة من خلل المطابخ الثلثة ،ة خبز يومياً ربط 25,000لتصل الى 
o  حصة غذائية كبيرة تكفي لتقديم وجبات  2,200الطعام للنازحين في منطقة عدرا: تم تسليم  ريضمالفي الموجود يقدم المطبخ

 شخص في اليوم الواحد. 12,000ساخنة إلى 
o  وجبات ساخنة  قديمحصة غذائية كبيرة تكفي لت 1000: تم تسليم الدويرفي مخيم  نازحينلل الطعام فيرافي حالموجود يقدم المطبخ

 شخص في اليوم الواحد. 5,000 إلى
o  5,500حصة غذائية كبيرة تكفي لتقديم وجبات ساخنة إلى  1100: تم تسليم الحرجلةالطعام للنازحين في  حرجلةيقدم مطبخ 

 الواحد. شخص في اليوم
  إلى  اً غذائي اً طرد 20,720 :شملت ،وفي ريف دمشق العبورعند نقاط داخل الغوطة الشرقية و ، أي مرافق المأوىخارج تم تقديم المساعدات

من المعلبات  طرد 3,000و ،مورية ومناطق أخرىحو  ،ة خبز يوميًا إلى سقباطبر  3,300ووعين ترما وكفر بطنا وحمورية وسقبا؛  دوما
 ط العبور.انق عند التمر ألواحمتر من  36ربطة خبز يوميًا الى حرستا وحمورية و 3,000وغذائية ال

 :معيقاتوال ثغراتال
  إضافيين. جماعيينينسق القطاع عن كثب مع ثلثة شركاء إلنشاء مطبخين 
 من الصعب التأكد من وقع. وعليه، معلى عملية توزيع المساعدة على مستوى ال اً ؤثر سلبتي تيتمثل التحدي الرئيسي في إدارة الموقع ال

 .وتيرة وتكرار استلمهاو تي استلموها غذائية الحجم الحصص الو المساعدات الغذائية  منالمستفيدين عدد 
 احتياجات الباقين في الجيوب المحاصرة تحديدجراء تقييم إضافي لإحاجة الى ال 
 

 الحماية  
 

 :االحتياجات
 الناجمة  تبعاتع، إال أن المخاطر والبالرغم من نجاح الجهود في تخفيف حدة االكتظاظ في بعض المواق 

 زيادة عدد الخيم الحاجة الماسة الى يستدعيقائمة. مما  تزالالانعدام الخصوصية وتشتت األسر من عنها 
 لجميع   حاجة ماسة للملبسكما أن هناك نكشاف النازحين في مساحات مفتوحة، إفي بعض المواقع لتجنب 

 الكرامة، حقيبةلى مستلزمات تحفظ كرامة المرأة والطفل )مثل إالحاجة الفئات العمرية من النازحين، إضافة الى 
حفاظات(، كما أن هناك حاجة ماسة لتوفير أجهزة وآليات ميسرة للحركة نظرًا لوجود عدد كبير من ذوي االحتياجات الخاصة الفوط صحية و الو 

 عاقة الجسدية. واإل
 مكانية إيجاد من المواقع ل النازحينخروج إجراءات  عجيلالحاجة المستمرة لت  هابما في ،البديلة السكنترتيبات لين نازحلاتخفيف االكتظاظ وا 

لى الخدمات المتعددة المرتبطة بالحماية والمتوفرة في إيجب أن تتوفر للسكان النازحين القدرة على الوصول  .اإلقامة مع األقارب
 )المراكز المجتمعية والمساحات اآلمنة للنساء والفتيات ومرافق حماية الطفل(.دمشق/ريف دمشق 

تم توزيعها وجبة جاهزة لألكل 
 على النازحين.

+28,000 
استشارة وتيسير تدخالت 

فردية للتوثيق المدني تم تقديمها 

تدخل  62,000إضافة الى 

لخدمات العنف المبني النوع 

 االجتماعي  
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  النوع عطاء األولوية للحاالت المستضعفة بما في ذلك اإلجراءات المراعية العتبارات إفي سياق التحقق والكشف األمني، ضرورة مراعاة
 لقاء القبض أو االحتجاز، الخ.  إضمان التواصل مع األسر في حالة االجتماعي و 

  ،لتبين وجود أنظمة متعددة في  الكفالةالماسة لمواءمة وتنسيق حاجة وال كفالةال نظامح يضتو ضرورة و اإلقرار بحرية الحركة كمبدأ عام
طلع المجموعات السكانية بالخيارات المتوفرة وتخفيف القيود المدرجة على الفئات العمرية ا  المواقع المختلفة. يستدعي هذا أن يتم إبلغ و 

طوعي في المواقع غير اللتي عانت من التفريق والتشرذم (.  إضافًة الى تيسير إجراءات لم شمل األسر ا65-60لكبار السن )حاليا 
 ر سبل الحصول على الوثائق المدنية اللزمة من قبل إدارة المواقع.يالمختلفة وتيس

  بشكل ن واجديتتي لال ئيةنساال عناصرعدد من الهناك ضرورة لنشر  ،النازحين الطابع المدني لمواقعالحشد وجهود المناصرة للحفاظ على
 عابر في أحد المواقع الجماعية. 

 .تعزيز وجود الفرق المتنقلة والقادرة على الحركة في المواقع ووحدات تنسيق الحماية في كل موقع نزوح 
 :االستجابة

  مع المواقع وتعمل في منظمات غير حكومية يعمل تحت لوائها عدد من خبراء الحماية  7وفق المعلومات المتوفرة، يوجد على األقل
 يتم تعزيز التنسيق ومسح  اللعبين في المواقع. و األحمر العربي السوري.  لهللماية واحوكاالت األمم المتحدة المعنية بال

  المتطوعة لتحديد غير حكومية في الميدان بشكل يومي بالتعاون مع المنظمات اللوكاالت التابعة لألمم المتحدة لحماية التعمل فرق
اإلحاطة بالمعلومات المبنية على األدلة لغايات جهود و  ،اإلحاالتتيسير التواصل واالتصال باألسر وتنظيم و  ،احتياجات الحماية

ية المناصرة وكسب التأييد. تستمر الهيئات والوكاالت الرئيسة في قطاع الحماية من تقديم الدعم التقني لمساعدة الهيئات المناط بها مسؤول
 إنشاء نظام التسجيل السريع.

 قبل فرق من المحاميين من  النازحينالمدنية إلى الثبوتية ثائق فيما يتعلق بتوفير الو  من المخيماتفي عدد تقديم الدعم القانوني  يتم
لى إلون يصلألفراد الذين التابعين ألحد الشركاء الوطنيين المختصين. تم لغاية اآلن تقديم ما يزيد عن استشارة فردية وتيسير للتدخلت 

  أو من يغادرها.المواقع 
  القطاع الفرعي للعنف ومنسقحيث قام الناجمة عنه مخاطر حدة الوتخفيف العنف القائم على النوع االجتماعي  تضمين مفاهيمتعزيز 

 قائمتم خللها تعريفهم بسبل تخفيف حدة المخاطر المرتبطة بالعنف الجلسات توعية المشاركة في والشركاء ب االجتماعيعلى النوع  قائمال
على النوع االجتماعي ونشر القوائم الخاصة بالتحقق من وقوعه. وتمكن، حتى تاريخه، ممثلي قطاع الغذاء والزراعة وقطاع المياه 

والنظافة من نشر التوعية والتنبيه لهذه المخاطر خلل جلستين تم تخصيصهما لهذه الغاية والتأكيد على القيام بالمتابعة  واإلصحاح
 اللزمة.   

 على النوع االجتماعي في عدد من المواقع من قبل الشركاء الوطنيين لتقديم  قائمفرق االستجابة الطارئة للعنف النشاء إنذ بداية األزمة تم م
على النوع االجتماعي والصحة االنجابية من خلل وحدات وفرق متنقلة. تمكنت هذه  قائمالدعم والخدمات المتكاملة المرتبطة بالعنف ال

لى قيام الشركاء بتوزيع ما يزيد إضافًة إحالة لغاية تاريخه في الحمورية وكفر بطنا.  62,000الفرق من التدخل في معالجة ما يزيد عن 
 را وحرجلة. دوع اجهوير والندي الفوطة صحية ف 37,040مستلزمات حافظة للكرامة وحقيبة  5,539عن 

 من خلل التدخلت التالية: حماية الطفليتم حاليًا تنيفذ االستجابة ل 
(i) تتم إدارته من قبل متطوعين اثنين لتقديم المعلومات المرتبطة بخدمات األم والطفل وتسجيل األطفال المفقودين  نشاء مكتب معلوماتإ

ى خدمات حماية )طبية حرجة/نفسية والناجين من ألبدون مرافق والمنفصلين عن ذويهم وغيرهم من األطفال من هم بحاجة وصل ومن 
لى مساحات صديقة للطفل. قام فريق من الهلل األحمر العربي السوري إضافة إخيمة  13العنف، الخ(. تزويد مكتب المعلومات ب
 معلومات في خمس مواقع نزوح.نصات للممدعومًا بثلث من شركاء القطاع بإنشاء 

(ii) مشكلة من موظفين اثنين عاملة في ثمانية مواقع نجحت في حشد فرق من موظفي/متطوعي الهلل األحمر العربي السوري. ة لفرق متنق
تفريق األطفال وتعريضهم م المعلومات لمنع يوتقد لخدمات الحمايةتقوم الفرق المتنقلة بزيارة األسر/األطفال وتسجيل احتياجات األطفال 

 10لمزيد من المخاطر المرتبطة بحماية الطفل. قامت الفرق المتنقلة بتوزيع األساور التعريفية بالهوية في أربع مواقع لألطفال دون ال
 سنوات من العمر كإجراء لمنع تفريقهم عن أسرهم في المواقع.

(iii)  تقديم الخيم والمستلزمات لهذه المساحات. تم حاليًا إنشاء ثلث ل: االجتماعي من خالل المساحات الصديقة للطف-يالدعم النفس
غيرهم من الهلل األحمر العربي السوري و  ووير، حيث يقوم موظفدوال ارس عدر امدمجمع مساحات صديقة للطفل في الكهرباء و 
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إلكمال إنشاء المساحات الصديقة  يةباوالنشلموقعي حرجلة ن بتنظيم أنشطة ترفيهية لألطفال النازحين. كما تم تسليم الخيم يعو المتط
 لألطفال في القريب العاجل.

(iv) مدراء حالة لتغطية  9تم تعيين  :بمرافق بينو غير مصحنفصلين عن ذويهم أو االت، بما في ذلك تقصي معلومات األطفال المإدارة الح
  جميع مواقع النزوح.

 :معيقاتوال ثغراتال
 ة التسجيل عدة مراتعمليجراء عرض النازحين إلقد ت   ضروريةظمة موازية غير أنلى خلق إفي المواقع قد يؤدي لتسجيل انظام  غياب .

لتدخل اليس فقط ألغراض النازحين التسجيل السريع الموحد في جميع مواقع  إجراءات لى الموارد التقنية والبشرية لتنفيذإحاجة ال وتستمر
 لمتابعة اللحقة. غايات ال االحتياجات الخاصة ذويللكشف األولي عن حاالت  أيضاً بل  ،العامة المساعدةاإلنساني/

 المغادرة وعملية لم شمل األسر في جميع المواقع.  بإجراءاتوالمعايير المرتبطة  كفالةغياب الوضوح فيما يتعلق بنظام ال 
 صة التحديات المرتبطة بالطبيعة المدنية للمواقع وعملية الكشف والتحقق األمني )المدة والمرور واإلجراءات السريعة لذوي االحتياجات الخا

 . (مراعية للنوع االجتماعي إلجراءاتوالحاجة 
  ذلك المشاورات الملئمة مع النازحين ات الكافية التي تضمن الظروف المراعية للكرامة والخصوصية والسرية بما في المساح توفرعدم

 . النوع االجتماعيعلى  قائماف الحاجات وخاصًة ما يتعلق بخدمات معينة مرتبطة بالعنف الفالستش
  مرتبطة  غراض ومهام مختلفة)من موظفي الهلل األحمر العربي السوري والمتطوعين( للستجابة ألتحويل الموظفين المعنيين بالحماية

 صة.  صمن النازحين مما أدي الى اهمالهم القيام بالخدمات المتخجديدة  اً وصول أعداداستمرار و  ظياد االكتظادز ابسبب  بالمساعدة
  نوع على ال قائممن العنف ال الناجينالحفاظ على سرية وخصوصية لضرورة ضرورة التحلي باالحترام الكافي واللئق والموافقة الواعية

 وقلق الضحايا ومصالحهم وخاصًة النساء واألطفال.  هواجسومراعات  تلالتدختنفيذ عند  االجتماعي
 

 الصحة
 

 :االحتياجات
  خدمات اإلحالة للمرضى الذين يعانون من أمراض خطيرة أو المصابين بجروح ممن يلزمهم إدخال

 خاصة في ساعات الليل. مستمرةوالعناية ال ياتللمستشف
  مستلزمات قائبلى توفير حإنجابية للنساء الحوامل. واإلبلغ عن الحاجة عدم كفاية خدمات الصحة اال 

التهابات و اإلسهال الحاد وخاصًة  زيادة اإلصابة باألمراض المعديةلحديثي الوالدة. اإلبلغ عن  صحية
صحية المتخصصة للمرضى ممن "أ هملت" حالتهم الصحية )الصدمات والفشل الكلوي . نقص في الرعاية الالقملو الجهاز التنفسي العلوي 

كما يزداد الطلب على خدمات طب األسنان واألنف واألذن والحنجرة والعيون في مختلف بين األطفال، الخ(.  والتشوهات الخلقيةوالبتر 
في  ابالتلسيميوالسل، كما تم الكشف عن مرضى مصابين  وبائيبد الالتهاب الكب إصابتهابالمواقع. والحاجة الى متابعة الحاالت المشتبه 

 المواقع. إضافًة للنقص في أدوية األمراض السارية بشكل عام.
  واالجتماعية لألطفال والبالغين على حد سواء. نفسيةوالغياب خدمات الدعم للصحة العقلية 
  ى من غرف الفحص والمعالجة حيث يتم تقديم غالبية الخدمات للحد األدنطوارئ صحية. هناك حاجة ال تتوفر في بعض المواقع مراكز

 من خلل العيادات المتنقلة أو المركبات المؤجرة.
 .الحاجة لكراسي متحركة للبالغين واألطفال بشكل عام وكدعم لذوي االحتياجات الخاصة 

   االستجابة:
  استشارة طبية خارجية  17,000ساسية بالخدمات الصحية من خلل شركاء قطاع الصحة، حيث تم تقديم نحو يتم تغطية المواقع األ

أيام بما في ذلك استشارات عامة وخدمات دعم متكاملة للصحة والنفسية  ةثلثاستشارة كل  16,000بشكل يومي في جميع المواقع، و
 عضو( بتقديم التدخلت النفسية واالجتماعية األساسية. 57واالجتماعية. وتقوم فرق مجتمعية متدربة )

 2018نيسان/ابريل  2مريض لتسعة مستشفيات منذ  780حالة إدخال المرضى للمستشفيات. تمت إ متابعة  . 
  طفل لتاريخه. 8,700أكثر من تطعيم 
  تقييم صحي على األقل تم إجراءها في المواقع. 20شارك قطاع الصحة في 

17,000  

استشارة لمرضى 

 خارج العيادة يوميا  
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  معالجة  210,000طن من المستلزمات التي تكفي ل  3العربي السوري و طن من المستلزمات الطبية للهلل األحمر 1.5التبرع ب
 لمديرية الصحة في ريف دمشق.

 :االستجابة
  رية الصحة/الهلل األحمر يومد األمم المتحدة، والمنظمات غير الحكومية الوطنية والدوليةمن خلل دعم وحدات متنقل و فريق  85حشد

فريق متنقل ووحدات صحية من مديرية الصحة المجهزة بالدعم للقيام بحملت لتطعيم األطفال بشكل  32العربي السوري مجتمعين، و
حالة بعض الحاالت روتيني وتطعيمات الحصبة والجدري وف يتامين أ واالستشارات العامة واألدوية ومراقبة والكشف عن األمراض السارية وا 

د عن يغيلية بشكل يومي لما يز شالى المستشفيات والخدمات المتكاملة للصحة العقلية والدعم النفسي واالجتماعي.  تتم تغطية الكلفة الت
  حة.عامل صحي يتم تعيينهم من قبل مديرية الص 200

 :معيقاتوال ثغراتال
 .التنسيق غير الكافي بين مختلف مزودي الخدمات الصحية 
 في ظل ظروف االستجابة المثقلة بشكل العربي السوري ومديرية الصحة في دمشق  نقص سيارات اإلسعاف المتوفرة لدي الهلل األحمر

 ط االستجابة الطارئة.يخطعملية تعداد وموجات النازحين الجدد المتوقعة من دوما مما يستدعي تحسين أعام. وفي ظل 
  اضافية من العيادات المتنقلة وسيارات االسعاف. اً لى مناطق جديدة ما يستدعي تجهيز أعدادإمكانية الوصول أازدياد 
  يادات والوحدات الصحية وتوفير الفرق الطبية.ت وأدوات لتجهيز العلزمامستساسية و أجهزة توفير ألى إالحاجة 
  غياب أو التأخير في الحصول على الموافقات إلدخال للمستشفيات لعدد متزايد من المرضى ذوي الحاالت الخطرة )صدمات، فشل كلوي

األمراض المنقولة في مواقع تفشي . واحتمال زيادة ابالتلسيميلدى األطفال، الخ(. والرعاية المحدودة للمصابين  والتشوهات الخلقيةوبتر 
 النزوح.

  لى توزيع موانع الحمل وتعليمات الصحة اإلنجابية.إ باإلضافةنشطة تنظيم األسرة أزيادة وتكثيف 
 .االكتظاظ وغياب النظافة العامة والشخصية في المواقع قد يكون لها ارتباط مباشر بزيادة تفشي المخاطر واألوبئة 
 

 التغذية  
 

 :االحتياجات
  احتياجات التغذية للنساء واألطفال دون الخمس سنوات في المواقع ممن يعانون من سوء التغذية الحادة

ن خلل تقديم مستدام مدعم توفير لى إلى نقص في المغذيات الدقيقة وتظهر الحاجة إوالمزمنة اضافة 
 ل منتظم.كالخدمات بش

  صابة  5طفل تحت ال 6,269تشخيص سنوات باإلصابة بسوء التغذية الحادة في ست مواقع نزوح وا 
% ممن تم الكشف عليهم. تم توفير 7.9حادة(، يمثلون  63معتدلة و 433بسوء التغذية ا ) 496

المعالجة التغذوية اللزمة للحاالت المكتشفة ونقل أربع حاالت منها للمراكز لضمان استقرار أوضاعهم. 
 (.%4.0منهم بسوء التغذية الحادة ) 37طفل وتبين إصابة  934وحرستا تم الكشف على ا في سقب

 يجاد و عن البحث ليات الدعم القائمة لحين آتتواصل و  تهااحتياجات النازحين الباقين في الغوطة الشرقية تستمر في أولوي منهجية أكثر ا 
 استدامة.

 :االستجابة
  لشؤون السورية ل هيئةوالوقائية لجميع المواقع والنقاط من خلل الفرق المتنقلة تحت إدارة مديرية الصحة والتقديم خدمات التغذية العلجية

بدعم من وكاالت األمم المتحدة. كما تقوم الفرق  نقاط العبوروي عند تغذالبتوفير الدعم  ربي السورييقوم الهلل األحمر العو  ية،نلسكاا
. وتقوم مديرية الصحة في ريف دمشق بتوفير خدمات التغذية بما في ذلك المعالجة الطبيعية الفضلى عةالمتنقلة بترويج ممارسات الرضا

 وحرستا. افي بعض المواقع داخل الغوطة الشرقية مثل سقب شخاصمن سوء التغذية لأل

 7.9% 
النساء واألطفال في مواقع من 

الكشف عليهم  النزوح تم 
صابتهم بسوء تشخيص إو 

 التغذية 
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  حدتين طبيتين في مخيمات النزوح في حرجلة تقوم الفرق الطبية المتنقلة حاليا  بتوفير خدمات التغذية في تسع مواقع باإلضافة الى نقطتين/و
يادة المتنقلة التابعة لليونيسيف في موقعي أكرم وأبو النصر. تشمل عساعة ومن خلل ال 24والدوير من خلل توفير الخدمة على مدار 

 لى للرضاعة الطبيعية. ضفالخدمات التغذوية تقديم اإلمدادات األساسية والكشف ومعالجة سوء التغذية الحادة وترويج الممارسات ال
  اللزمة  السورية لتنظيم األسرة كالةالو من المغذيات التكميلية المسمنة لمديرية الصحة و  طرد 512قامت منظمة الغذاء العالمي بتسليم

حالة. كما  722 ةلمعالجمدادات اإل وتكفي هذه المرضعات. و لمعالجة سوء التغذية الحادة بين األطفال دون سن الخامسة والنساء الحوامل 
السوري لدعم النازحين عند مواقع العبور وتوفير عدد  العربي للهلل األحمر ةالمسمن لجرعاتمن ا طرد 2,310قامت اليونيسيف بتوفير 

من البندق المسمن  طرد 158من البسكوت الغني بالطاقة و طرد 350و ةالمسمن جرعاتمن ال طرد 1,100نة مثل ممن المواد المس
 تغطية احتياجات النازحين في المواقع ومن بقي داخل الغوطة الشرقية. ب لشؤون السكان السوريةالهيئة لمديرية الصحة و 

    بتفعيل خمس مراكز للكشف ولمراقبة التغذية في عربين وزملكا  ،بدعم من منظمة الصحة العالميةفي ريف دمشق، قامت مديرية الصحة
في  واثنانا في القطيفة ممشافي إحالة مع مراكز لتثبيت الوضع يقع أحده ثمنظمة الصحة العالمية الدعم لثل. وقدمت اوعردوعين تمرة 

 رى.خالمصاحبة لظروف طبية أحاالت الحادة لوتستمر في تقديم العلج والدعم ل ،دمشق
 :معيقاتوال ثغراتال
  ليها في الغوطة إتيح الوصول أ  ضرورة توسيع نطاق خدمات التغذية بمكونيها الوقائي والعلجي وخاصة في المناطق الجديدة التي

لى لتعزيز الجهود في مواجهة نقص وسوء فضالالطبيعية لى ترويج وتقديم االستشارات حول ممارسات الرضاعة إالشرقية. والحاجة 
 التغذية.

  لتحسين آليات التنسيق بين الشركاء في التنفيذ في مواقع النازحين.تبقى األولوية 
 

 التعليم 
 

 :االحتياجات
  النازحين من الغوطة الشرقية بين الطلب رفع الوعي حول قرار وزارة التعليم بتيسير إعادة إدماج

النازحين. الحاجة الى توفير فرص التعلم من خلل أي شكل من أشكال المواد التعليمية األهالي من 
 .التعليميةعادة ربطهم بالعملية ا  إلشغال األطفال وملء وقتهم بما يتيح عودتهم و 

  ى فصول دراسية جاهزة لعدم قدرة المدارس العاملة على استيعاب إليحتاج موقعي حرجلة ونهجا
بعمر المدرسة. وتم افتتاح فصول لألطفال في عمر المدرسة من النازحين في مخيم  ، على التواليطفل 2,000و  5,000أكثر من 

 الدوير وتبقى الحاجة الى التوفير الفوري للمستلزمات الدراسية والحقائب المدرسية وأدوات الترفيه.  
  البدء بتوفير الخدمات التعليمية لى الكتب المدرسية الوطنية وخاصة في موقعي حرجلة والدوير حيث تم إ  12و 9 مرحلةحاجة طلب

  لى صفوف تكميلية للتمكن من اللحاق بما فاتهم واالستعداد للخضوع للمتحانات الرسمية. إمن قبل مديرية التعليم. وحاجة هؤالء الطلب 
  وحمورية.  اقبسالغوطة الشرقية في كفر بطنا و  بقوا فيرسة الذين دلألطفال في عمر الم حول المخاطر وخاصةً ثقيف لى التإالحاجة

 لى المستلزمات المدرسية والصفوف الجاهزة الستيعاب جميع الطلب في المدارس. إى الحاجة إلباإلضافة 
 :االستجابة

 شهر العطلة الصيفية. كما وافقت على السماح أ 3تمديد السنة الدراسية لطلب الغوطة الشرقية لتشمل مديرية التربية والتعليم في  قامت
 لطلب الصف التاسع ممن يحملون شهادة حكومة التحالف من الجلوس المتحان الصف التاسع الوطني للسنة الحالية.

 تم تطوير المنهاج ب.   ،مج رسمي للتعلم السريعرفع الوعي حول قرارات وزارة التربية والتعليم الجديدة وتوفير برنا 
  لى إ باإلضافةفي الدوير  9-1طفل نازح في المراحل  600في موقع حرجلة. تم تسجيل أكثر من جاهز  دراسي فصل 15البدء بتركيب

تم العمل على تزويد طاولة دراسية لدعم استيعاب األعداد المتزايدة من النازحين. كما  100طالب من أهالي الدوير. تسليم  310
 المواصلت لبعض األطفال من مخيم حرجلة لحضور فترات إضافية في المدارس المجاورة.

  طفل في عمر المدرسة بالمهارات الحياتية وثقافة المواطنة في بعض المواقع في عدرا وموقع الدوير. 400دعم نحو 
  وحرجلة. ابيةالتعليمية في عدرا والنششخص رعاية الطفولة المبكرة والوعي واألنشطة  1,000دعم نحو 
 :معيقاتوال ثغراتال

+2,000  
من خدمات التعليم  تهمستفادا بدأت

 الرسمي والغير رسمي 
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  لى فهم أفضل الحتياجات األطفال في عمر المدرسة بسبب زيادة األعداد في هذا القطاع. وبالتالي، إصعوبة إجراء تقييم معمق للوصول
االستجابة الطارئة لحاجات  تتطلبهيئة مقارنًة بما لى االعتماد على تحديثات وزارة التربية والتعليم التي عادًة ما تكون بطإيلجأ القطاع 

لى زيادة إبطاء جهود يؤدي إالحصول على الموافقات اللزمة من وزارة التربية والتعليم مما  حينة لعطلالتعليم. الزالت عمليات التنفيذ م
 االستجابة. 

  التربية والتعليم وزارةالمؤقتة حًل فوريًا، إال أنه ال تتوفر الضمانات بالموافقة عليها من  التعليميةفي حين تشكل المساحات 

 اإلنعاش المبكر 
 
 :االستجابة 
 تطوير خطط عمل لدعم جهود االستجابة في الغوطة معيشية في لقام قطاع اإلنعاش المبكر والظروف ا

الشرقية بما يشمل مناطق المعيشة والخدمات االجتماعية والبنى التحتية والتجانس واإلدماج المجتمعي 
عادة تأهيل المعاقين.  وا 

   واقع عدرا وحرجلة ونهجا والدوير مالنفايات في إزالة ورفع في أعمال  مشاركةلل اً نازح 520تم توظيف
 النقد مقابل العمل.برنامج ضمن آلية 

 

 الخدمات اللوجستية 
 

 :االستجابة
   تاحة خدمات واقع النزوح. مإلى عند الطلب لتسليم المساعدات مين خدالنقل المجاني للمستتوفير وا 

من  مكعبً  متر 681تم تسليم ما مجموعه نيسان/ابريل  2 – مارس/آذار 16ن خلل الفترة م
. تم تركيب وحدة تخزين حرجلةر و يدو العدرا و في واقع النزوح مالمساعدات متعددة القطاعات إلى 

 لسلع اإلنسانية.اتخزين للتوفير مساحة  ةحرجلفي  اً مربع اً متر  320 تهامساحتبلغ متنقلة 
 صغيرة الحجم  5متوسطة الحجم وعدد  2شاحنات، عدد  تبيثمجموعة الخدمات اللوجستية ستقوم ب

لمساعدة الهلل األحمر العربي السوري لنقل اإلمدادات من مستودعاتهم المركزية ومواقع النزوح. يقوم حاليًا شريك آخر  24/7على مدار 
 شاحنات صغيرة في مواقع النزوح لمساعدة الهلل األحمر العربي السوري لحين نشر باقي الشاحنات في بداية نيسان/ابريل.  3 تثبيتب

 
 
 
 
 
 
 

520    
نازحًا تم توظيفهم ضمن خطط 
برنامج النقد مقابل العمل في 

 أربع مواقع إلزالة النفايات 

     
من المساعدات متعددة القطاعات 

إلى مراكز اإليواء في تم تقديمها 
 عدرا والدوير والحرجلة

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

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