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 درعا والقنيطرة والسويداء
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 األحداث أهم
  تم  من اتفاق وقف إطالق النار الذي ا  جزءمنطقة تعد وهي  - سوريةتصاعدت األعمال العدائية في جنوب  حزيران/يونيو، 17منذ

 بين األردن واالتحاد الروسي والواليات المتحدة. وقد أودت األعمال العدائية بحياة عشرات المدنيين 2017يوليو تموز/في  التوصل إليه

 وشردت عشرات اآلالف من األفراد. ،الخدمةمن ت البنية التحتية المدنية أخرجو  ،بالفعل
  ما معظمهم )نزح  ،شخص 50,000و 45,000 تراوح بيننزوح ما ي قد أسفرت عناألعمال العدائية كانت  ،وقت كتابة هذا التقريرفي

 15,000و 12,000ما بين بينما نزح  ،محافظة درعا في شرق ( إلى مناطق قريبة من الحدود مع األردن35,000و 33,000بين 
 شخص إضافي من غرب درعا.

  والصحة  ءالغذااألساسية في مجاالت  واد اإلغاثةتواصل األمم المتحدة وشركاؤها توفير م ،األعمال العدائيةرار ماستعلى الرغم من
 األردن. منعبر الحدود  سوريةفي جنوب إليها والتغذية والتعليم لمئات اآلالف من المحتاجين 

 
 

 
 

 لوضعا عن ةعام لمحة
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جنوب غرب ات المسلحة من غير الدول في عاالخاضعة لسيطرة الجمالمناطق على لمدة عشرة أيام ستمر ذي االقصف المدفعي والجوي ال سفرأ
ضحية على  13سقوط عن ة تلقت األمم المتحدة تقارير موثوققد و شخص حتى اآلن.  50,000و 45,000 ينب تراوحما ي نزوح عن سورية
صابة و  ،أطفال من بينهم ،األقل  العمليات العسكرية والهجوم البري الالحق.من جراء تكثيف حزيران/يونيو  23منذ  بجروحالعديد ا 

 
أفادت  حزيران/يونيو، 24و 23وال سيما في الجيب الشرقي. في  ،لنزاعل ةميز هي السمة المال تزال الضربات العشوائية ضد البنية التحتية المدنية و 

 حزيران/يونيو 25وفي  ،مدني في مدينة بصر الحريرالدفاع للمركز صحي ومركز قد أسفر عن تدمير الهجمات ا النوع من هذالتقارير الواردة أن 
بسبب انعدام  أعمالهالشرقية إلى تعليق رية االغاضطر مستشفى آخر في و  .من الخدمة حراكالمستشفى في قرية  خراجأدت غارات جوية إلى إ

ق مساحات واسعة احر ا  و  ،في المئة من المنازل في بلدة الكرك 40ر حوالي يدمت قد أسفر عن أن القصف أشارت التقارير الواردة إلىاألمن. كما 
في حين  ،ين للعملصالحأصبح المركز الصحي المحلي ومبنى المجلس المحلي غير  ،الشرقية في مليحةو . البلدةمن األراضي الزراعية حول 

 ة في البنية التحتية.جسيمالمئة من المباني ألضرار في  60حوالي إلى تعرض المصادر المحلية  اتر يقدشير تت
 
نوى وعلى بعد سبعة كيلومترات من  حدث تصعيد كبير في األعمال العدائية في مناطق جديدة مثل ،في الساعات األربع والعشرين األخيرةو 

 .المناطق اآلمنةاتفاق بااللتزام  ضعفمما يشير إلى  ،نصيب
 
 القسري نزوحال
 

 بين األردن 2017يوليو تموز/ في التوصل إليه وهي جزء من اتفاق وقف إطالق النار الذي تم - سوريةية في جنوب ائعدعمال الاألتتصاعد 
شخص قد نزحوا من  50,000و 45,000بين ما أن الواردة أفادت األنباء وقد . ويوني/حزيران 17منذ  -والواليات المتحدة االتحاد الروسي و 

شرق وشمال من  قد خرجتالنزوح حاالت وأن معظم  ،حزيران/يونيو 26حتى  الشرقي والشمالي الشرقي والشمالي الغربيمحافظة درعا ريف 
القرى  نحوإلى األجزاء الجنوبية من المحافظة وتوجه غالبيتهم  ،نزحواقد شخص  35,000و 33,000ن بيأن ما كما قيل  محافظة درعا.شرق 

 ال سيما تلك ،أخرى قرى سوف تتعرضفي حين  ،ا  ببأكملها اآلن خالية من المدنيين الذين يفرون جنو  قرىأصبحت و القريبة من الحدود األردنية. 
حيث أعلنت الحكومة األردنية بالفعل أنها لن تسمح للنازحين  ،إلى ضغوط تفوق طاقتها في المستقبل القريب ،من الحدود السورية األردنيةالقريبة 
الغربي  يمحافظة درعا الشمالريف نازح من  15,000و 12,000بين باإلضافة إلى ذلك، تشير التقديرات إلى أن ما و  .إلى األردنالحدود بعبور 

ح على نطاق أصغر تجاه المناطق و كما تم اإلبالغ عن حركة نز . يةالريفالمناطق إلى المخيمات في محافظة القنيطرة و  رئيسيبشكل يتوجهون 
 السويداء.محافظة وجباب أو  زرعامثل  ،السوريةالحكومة التي تسيطر عليها 

 
الظروف األمنية طالما سمحت  ،ال يزال النازحون يتمتعون بحرية الحركة ،ات المسلحة من غير الدولعاالمناطق التي تسيطر عليها الجموفي 
الجماعات المسلحة من غير وتسمح بحركة النازحين من المواقع التي تسيطر عليها  مفتوحةعل داخربة غزالة وكفر شمس و  معابرال تزال و بذلك. 
 إلىال تزال تحركات النازحين  ،محافظة درعا ومدينة دمشق. ومع ذلكريف مثل مدينة درعا و  ،الحكومة رةإلى المناطق الخاضعة لسيطالدول 

السورية حكومة اليجري حاليا  إعداد موقعين للنازحين في المناطق التي تسيطر عليها و محدودة.  الحكومة السوريةالمناطق التي تسيطر عليها 
شخص على التوالي. وبمجرد اكتمال  1,000و شخص 5,000تبلغ مخططة بقدرة استيعابية  ،عوازر جباب  إلىلنازحين اتدفق حتمال التحسبا  
 .الحكومة السوريةالمناطق التي تسيطر عليها  إلىالنازحين  انتقالزداد ييمكن أن  ،"الممرات"الرسمي عن عالن صدور اإلو  ينالمخيم

 
غير رسمية تبلغ حوالي  نقاط التفتيش تتقاضى رسوما   المتواجدة عند كومة السوريةأن قوات الحالواردة تقارير الأفادت  ،في محافظة السويداءو 

لنازحين الذكور تفيد مزاعم بأن ابينما  ،لدخول إلى المحافظةباللنساء واألطفال والمسنين مقابل السماح كل شخصين( عن ليرة سورية ) 5,000
بقدرة استيعابية  القريافي  مركز إيواءإنشاء  مني. ويجري حاليا  األ للفحصحتى وقت الحق من هذا األسبوع بعد خضوعهم  دخولباللهم ُيسمح لن 
 .شخص 1,000 تبلغ
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 ،بما في ذلك الوقود. وعالوة على ذلك ،بدوره إلى زيادة أسعار السلع األساسية ىأد مما ،الحركة التجاريةإلى تعطل األعمال العدائية  أدتوقد 
 القدرة الشرائية للسكان المتضررين في وقت ازدادت فيه األسعار.إضعاف مما أدى إلى  ،تأثرت معظم أنشطة كسب العيش بالقتال

 
 إمكانية إيصال المساعدات اإلنسانية

 
عبر الحدود إلى  ة العاملةلفاعلمفتوحة أمام الجهات اال تزال طرق الوصول الرئيسية  ،حتى اآلن )مفتوح(: إمكانية إيصال المساعدات اإلنسانية

 :سورية
 

 مفتوح(القنيطرة  /عا باتجاه شمال غرب در  اجنوب غرب درع( 
  مفتوح( سوريةمن الغرب إلى الشرق داخل العبور( 
  حزيران/يونيو،  25الساعة الثانية من مساء في  ن. ولكمفتوحا  افل األمم المتحدة من األردن و قالذي تمر منه ال يزال معبر الرمثا

الساعة وفي األمم المتحدة عبر الحدود العائدة إلى الرمثا. قافلة في مكتب الجمارك القديم في درعا على مقربة من  قتاليةعت أعمال اندل
تي القافلة ال بضرورة تأجيلالروسي  تفادي التضاربفريق  من خاللتم إبالغ األمم المتحدة  ،حزيران/يونيو 26مساء يوم  التاسعة من

سمح الحالة األمنية بمجرد أن تإرسال القافلة والنية معقودة على يونيو. حزيران/ 27الموافق يوم األربعاء كان من المخطط إرسالها 
 بذلك.

 
إلى األردن. هناك حاجة  سوريةإذا استمرت األعمال العدائية، فمن المتوقع زيادة الحاجة إلى اإلجالء الطبي من  )مقيدة(: الطبياإلجالء عمليات 
 في الوقت المناسب.المنقذ للحياة تحديات الوصول والقيود التمويلية لضمان حصول المرضى على العالج إلى التغلب على ملحة 

 
  :)معلقة( اءوالمدنية بين درعا والقنيطرة والسويدطرق الوصول التجارية 

 
ال تزال بعض المعابر فإن  ،تم إغالق العديد من الطرق التجارية والمدنية بين المحافظات الجنوبية الثالث أو تعذر الوصول إليها. ومع ذلك

 حركات المدنية والتجارية.تمفتوحة أمام ال
 

 األسواق.في ات المخزون طريق السويداء مغلق، مما حال دون تجديد أن يقال 
 ( مغلق أمام حركة المرور التجاريةاغالخربة غزالة :)رية الغربية 
 ل(: مغلق أمام حركة المرور التجاريةعخربة غزالة )دا 
 بخت(: مغلق أمام حركة المرور التجاريةال)دير  سكفر شم 

 
 التأهب واالستجابة

 
  األعمال العدائية، استمرار على الرغم من المأوى.  ستلزماتبم ةتعلقتلك الملمساعدات اإلنسانية، ال سيما إلى احاجة ماسة بالنازحون

والصحة والتغذية والتعليم لمئات اآلالف من المحتاجين  ءالغذااألساسية في مجاالت  واد اإلغاثةتواصل األمم المتحدة وشركاؤها توفير م
 األردن منة عبر الحدود في جنوب سوريإليها 

 
 وطلخطعلى ااستجابة أولية ، وذلك لتقديم هجوم في الجنوبشن ل تحسبا   مسبقا   مخزنةتم إرسال إمدادات  ،خالل الشهرين الماضيين 

الوصول  فور توفرترجمة خطط التأهب إلى خطط تنفيذية. توجد قدرة على االستجابة لالحتياجات المتزايدة  ، ويجري حاليا  ةاألمامي
 اآلمن وغير المقيد.
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 شخص  30,000لألكل إلى أكثر من  ةالجاهز  ئيةغذاوجبات الحزيران/يونيو، قام برنامج األغذية العالمي وشركاؤه بتسليم ال 26 حتى
المعلبة، مثل توفر هذه الحصص الغذائية ما يكفي من الغذاء لمدة أسبوع واحد، وتشمل المواد الغذائية و في القرى والُمخيمات المؤقتة. 

سوء التغذية بين الرضع، يقدم برنامج ب اإلصابة الوقاية منالتونة والدجاج والفاصوليا، والتي ال تتطلب أي طهي. وللمساعدة في 
 ية متخصصة. و غذتمنتجات  أيضا  األغذية العالمي 

 
  لحالة الطوارئ المتكشفة في جنوب غرب  ةالغذائيغير المواد يونيو، استجاب شركاء مجموعة العمل الخاصة بالمأوى و حزيران/ 19منذ

من الشواغل الرئيسية التي أبلغ عنها إلى أن المأوى والمياه  حزيران/يونيو 24ويشير التقييم السريع األخير الذي ُأجري في  .ةسوري
 28,000إلى أكثر من ة ر الغذائيغيالمواد مجموعة العمل الخاصة بالمأوى و ت يونيو، وصلحزيران/ 26من  اعتبارا  و . النازحون حديثا  

المأوى، ومجموعات المواد غير الغذائية لوازم بما في ذلك مجموعات  ،والمواد غير الغذائية المأوىمستلزمات  مختلفلتقديم شخص 
نقل مواد على  كف المجموعةينضب بسرعة، تع ة. وبما أن المخزون األولي المتاح في جنوب سوريالصحية ومستلزمات النظافة
 إضافية عبر الحدود.

 
 بما في ذلك  ،االجتماعيو الحماية بإيفاد فرق متنقلة لتوفير الدعم النفسي في مجال شركاء ال، قام يونيو /حزيران 19، منذ وبالمثل

المتعلقة الشواغل في تحديد  فرق متنقلة أيضا   وتشارك .ةالعنف األخير أحداث لألشخاص الذين فروا من  ،اإلسعافات األولية النفسية
جراء اإلحاالت حيثما أمكنالنوع االجتماعي العنف القائم على ب  ،مخاطر األلغامب التوعيةتدريب فرق  وال يزال. ذلك وحماية الطفل وا 

الخدمات الطبية ذات تقديم  يتواصل، ةمبكر البفضل التعبئة و . ، مستمرا  لنازحين الذين يعيشون في المناطق الملوثةا ةتوعيمن أجل 
عادة التأهيل البدني والدعم النفسي االجتماعي.، وذلك لجراءات المتعلقة باأللغامباإلالصلة   تقديم المساعدة الطبية وا 

 
 
 
 
 
 

  ب: االتصال يرجى ،المعلومات من لمزيد
 

  muscroft@un.org  ،األردن أوتشا مكتب رئيس ،ساره مسكروفت
  younes4@un.org  ،سورية أوتشا مكتب رئيس ،كريستل يونس
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