
	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	

 نظرة عامة:

 املتعلقة ا-Oتلفة والشواغل القضايا من مجموعة من BعاAي سور=ا 23 حماة محافظة نوا24 23 ا-1لية ا-,تمعات تزال ال

 ا1Qماية تقر=ر و=قدم. املناطق `ذه 23 والقصف املستمر القتال ذلك 23 بما العوامل، من العديد VسTب با1Qماية

 قلعة منطقة الصقيلبية ناحية 23 ا-1لية ا-,تمعات لبعض الرئgسية ا1Qماية احتياجات عن معلومات`ذا  ا-,تمعية

 النتائج وBسyند .نازوشvر  نبوذةوكفر  سtبل ودير الطاقة وrاب وا1Qمopات 1واشاQ: بما 23 ذلك حماة، محافظةاملضيق  23 

  76 معجلسات نقاش مركزة  6 عن فضال ،ودراسة استقصائية فردية مقابلة 151 إ|}
ً
. الtساء من م��م  %46 ،مشار�ا

 خط أساس لقياس توفop إ|} التقييم `ذا و��دف .2017 وBشر=ن الثاAيشvري Bشر=ن األول  بpن البيانات جمع حيث تم

وقطاع  ا1Qماية رصد عمل فرقة 23 الشر�اء جميع فvم 23 واملسا`مة ا-,تمعات تلك 23 ا1Qمايةب املتعلقة الحتياجاتا

 تحسpن آلية تحديد الدعم املقدم ملناطق محددة. أجل من الشبكة معارف وrناء ا1Qماية,

 ا/.واش:

 :
ً
 : معلومات أساسية حول ا/.واشأوال

يبلغ عدد  قر=ة سور=ة تقع 23 ر=ف حماه الشما|2 قرب قلعة املضيق و�2 إحدى قرى سvل الغاب.ا1Qواش �2 

ر ع¦} القر=ة واملناطق القر=بة م��ا استمرت . بفعل القصف املتكرّ عائلة 1200، ي£ّونون Aسمة 9000حوا|2 س£ا¢�ا 

عائلة، `ذه  180 عائلة، ووفد إل�ªا ما يقارب 150 ن القر=ةبلغ عدد النازحpن مفقد من ا1Qواش وإل�ªا، موجات ال©¨وح 

 بفعل الوضع األم¬. 
ً
 األعداد �2 تقدير=ة حيث أن ا1Qصول ع¦} أرقام دقيقة ومؤكدة لgس ممكنا

23  ،و¢�ارا²µ¬ ال´¬ يمل£23 األ `ا|2 قسم من األ حيث ±عمل  ،وا²³¬23 الزراعة وترrية املا1Qواش س£ان غالبية عمل ±

 . جرةباأل  رقسم آخحpن ±عمل 

و¹سTب  طopان ا1Q£ومة السور=ةبل من قِ  لك·oة تحليق الطopان فوقvا وrالتا|2 القصف املستمّر  القر=ةض تتعرّ 

 ثية.اغية واإل BعاAي املنطقة من النقص الشديد 23 اOQدمات ال1ّº  ذلك

 :
ً
 :األساسيةالتطورات وا/.اجات ثانيا

  ،منذ عام ضت للقصفية وحيدة 23 القر=ة وقد Bعرّ �ان `ناك نقطة طبّ  -
ّ
23 الوقت  .ثر ذلك عن العملإفت وتوق

|} إ`ا|2 للذ`اب األ  يضطّر  ول1Áصول ع¦} أي خدمات طبية ،¬ 23 القر=ةو مركز طÀّ أي نقطة أوجد ي الرا`ن ال

ي إ|} عدم يؤدّ �ل ذلك . كم40كم أو إ|} بلدة كفرنبل وال´¬ تبعد حوا|2 25وال´¬ تبعد حوا|2  قلعة املضيقناحية 

ية الالزمة؛ وال´¬ من ضم��ا عدم حصول الtساء ا1Qوامل ع¦} العناية الطبية الالزمة ي الس£ان لOÁدمات الطبّ تلّق 

  أثناء فoÃة ا1Qمل.



	

-  ُV ّب ل ا|} املناطق ا-,اورة فيھ مخاطالتنّق كما أن  ية ا-,اورة عن القر=ةعد املشا23 والنقاط الطبTسV ةopر كب

 . بالقصفاس�Èداف الطر=ق 

-  oÉاء  ن ارتواز=إن ا23 القر=ة بrرv23 و (شما|2 وجنو¹ي) ±عمالن بواسطة الك 
ً
¹ش£ل عام ال يواجع الس£ان مشاكال

، وrالتا|2 اضطرار الس£ان إ|} املياه يقاف ÌّÍ ي إ|} إيؤدّ إذ  ،إال 23 حال انقطاع الكvرrاء ا1Qصول ع¦} املياه

 .شرا�Îا

  123وا|2 حصاءات ا-,لس ا-1¦2 حrحسTب إو املساعدات اإلAسانية تصل للقر=ة  -
ّ
يتم توزÐعvا ع¦} ة غذائية سل

  76، و`ا|2 القر=ةأ
ّ
 باملساعدات  كبop نقص `ناك ذلك، ومع .لعائالت النازحةة غذائية ع¦} اسل

ً
 Vعدد مقارنة

 .الناس من للعديد األساسية االحتياجات تأمpن يتمال  حيث املنطقة، 23 األسر

 ،|} العملإدتھ اعإم��ا و  ٍء ترميم جز وقد تّم  ،قصفضت 23 معظمvا للBعرّ  ،ا1Qواشقر=ة ر¹عة مدارس 23 أ`ناك  -

 ينقطع الطالب عن الذ`اب للمدارس.VسTب اOQوف من القصف  لكن و 

 :
ً
 :الدوLMتوصيات للمجتمع اإلDساDي ثالثا

 :أعاله املبgنة الرئgسية االحتياجات تلبية إ|} التالية التوصيات �Óدف

 ّد ية تخنقطة طبّ  إAشاء .1
ً
.والtساء ا1Qوامل واأل  م أفراد ا-,تمع عموما

ً
 طفال خصوصا

  سر و¹ش£ل دورّي Aسانية لyشمل جميع األ =ادة الدعم 23 مجال املساعدات اإلز  .2
َ
 م.ومنتظ

 . 23 القر=ةصالح الطرقات دعم Bعبيد وإ .3

 .دة تأ`يل شبكة الكvرrاء 23 القر=ةعاإ .4

 لقطاع الزرا2Ö 23 املنطقة، ومشارÐع سبل العgش. تأمpن الدعم ل .5

 طفال.توفop الدعم النف²Ø¬ لأل  .6

 .التدفئة مصادر عن فضال املدرسية، الكتب وتوفop املدارس، ترميم دعم .7

 

 ا/.مOPات:

 :
ً
 : معلومات أساسية حول ا/.مOPاتأوال

  ، قلعة املضيق بالقرب من 23 الر=ف الشما|1Q 2ماها1Qمopات  قر=ةتقع 
ّ

لقر=ة مزارع قopاطة  2وتyبع للمجلس ا-1¦

 واملزارع قرى من المجموعة والذي يتضمن ,
ُ
B1ردانة، القروطية،  ـعرف بQ2، تل `واش، اÛات غر¹ي وشرop1مQاطة، اopق)

 5840)، يبلغ عدد س£ان �ل مزارع القopاطة، ما يقارب من 1Ýاب، مزرعة اQ,راح، مزرعة املطopات، مزرعة املشايخ

عائلة. Bستحوذ ا1Qمopات ع¦} العدد األكoÞ من الس£ان 23 املنطقة والعدد األكoÞ للنازحpن A1184سمة، ي£ّونون حوا|2 



	

، حيث يبلغ عدد س£ان ا1Qمopات (غرrية وشرقية) 
ً
 250ف�ªا  عائلة، وعدد النازحpن A165سمة موّزعpن ع¦}  1000أيضا

 عائلة.  A45سمة موّزعpن ع¦} 

`لvا بالزراعة أفراد ا-,تمع من عشopة واحدة، ±عمل أبطبيعة عشائر=ة، حيث أن جميع  مجتمع ا1Qمopاتيمتاز 

َعّد `ذه املنطقة مستقّرة من حيث القصف، حيث  ض املنطقة لك·oة تحليق الطopان فوقvا،وترrية املوا²³¬. تتعرّ 
ُ
B 

ً
عموما

 ا آخر مرة منذ حوا|2 ثمانية أشvر.افvتّم اس�Èد

 
ً
 :التطورات واالحتياجات األساسية: ثانيا

ر ف�ªا يةطبّ الط انقال BعاAي القر=ة من عدم وجود -
ّ
و مرض  ِفَرق لقاح لألطفال ومعاQ,ة اللشمانيافقط ، و=توف ̀و

؛ وال´¬ لOÁدمات الطبية الالزمة، و=ؤّدي ذلك إ|} عدم تلّقي الس£ان ناجم عن ذبابة الرمل وال´¬ تنyشر 23 املنطقة

 من ضم��ا عدم حصول الtساء ا1Qوامل ع¦} العناية الطّبية الالزمة أثناء فoÃة ا1Qمل.

-  ُV ّب ل ا|} املناطق ا-,اورة فيھ مخاطالتنّق كما أن  ية ا-,اورة عن القر=ةعد املشا23 والنقاط الطبTسV ةopر كب

 . بالقصفاس�Èداف الطر=ق 

توافر الكvرrاء منذ حوا|2 الشvر. ذلك أدى شبكة الكvرrاء 23 القر=ة فإن املنطقة BعاAي من عدم نyيجة اس�Èداف  -

ا. حيث أن 23 قر=ة مجاورة  ةبoÉ موجود Bعتمد ع¦}ة شبكة املياه العاّم  إ|} أزمة باملياه 23 املنطقة وعدم توف̀ر

 شراء ع¦} الس£ان انقطاع الكvرrاء أجoÞ وقد. الÌá أجل من الكvرrاء ع¦}بدور`ا  Bعتمدال´¬ و  اشو سمvا تل `ا

ا أو ود�Óاج ضمان دون  مرتفعةبأسعار  ياهامل  .مصد̀ر

 ملا سبق,  -
ً
ــة إضافة

ّ
حيــث يتلقــى عــدد محــدود مــن العــائالت الــدعم. Aســانية املســاعدات اإل±عاAي س£ان القر=ــة مــن قل

. و¹عــد`ا Aســانية فقــط الغpــoغاثــة اإللإل ل رأســpن ل£ــل عائلــة مــن املنظمــة الدوليــة توزÐــع أغنــام لألرامــل بمعــّد  تّم  وقد

الكبpـــo، حيـــث قـــام  منظمـــة القلـــباملقدمـــة مـــن غاثـــة حـــدوث مشـــ£لة عنـــد توزÐـــع اإل لـــم تتكـــّرر أي مســـاعدات VســـTب 

 أتوزÐع  يتّم  غاثة ومنذ وق�Èا لمإبمصادرة 1åنة  د أعضاء ا-,لس ا-1¦2 السابقحأ
ّ
 .ة 23 القر=ةي سل

ولكن �ان  ،وقد قام األ`ا|2 بoÃميمvا وإعاد�Óا للعمل ،املا²µ¬ مف العاضت للقصمدرسة القر=ة الوحيدة Bعرّ  -

 .ومضت فoÃة طو=لة ح´æ اعتادوا الذ`اب إ|} املدرسة ،ع¦} نفسية الطالب للقصف آثار سلبية

  ¬ 23 القر=ة من عّدة مشكالت تتضمن ماي¦2:التعليç ±عاAي النظام -

نالك .1 ر أي كتب مدرسية 23 مدرسة القر=ة ̀و
ّ
 .األساسية نقص 23 املستلزمات املدرسية عدم توف

 ال لك��ا السور=ة، ا1Q£ومة 23 والتعليم الoÃبية وزارة قبل من مازال ال£ادر التعليç¬ يتقاæ²µ الرواتب .2

̈ام إ|} يؤدي مما ،نفقا�Óم لتغطية تكفي Ãن من العديد عدم الpعمل فرص عن بحثابالدوام  املعلم 

 .إضافية



	

̈ام الطالب 23 املراحل الثانو=ة بمتاVعة التعليم VسTب اOQوف من  عدم وجود مدرسة ثانو=ة ±عيق .3 Ãال

 التنّقل ع¦} الطرقات.

 ±عاAي قطاع التعليم من  .4
ً
نقص الدعم املقدم من منظمات ا-,تمع املدAي وال´¬ تé,م عن العمل عموما

  23 املنطقة.

 
ً
 :توصيات للمجتمع اإلDساDي الدوLM: ثالثا

 :أعاله املبgنة الرئgسية االحتياجات تلبية إ|} التالية التوصيات �Óدف

 ية تخّد توفop نقطة طبّ  .1
ً
.والtساء ا1Qوامل واأل  ،م أفراد ا-,تمع عموما

ً
 طفال خصوصا

 توفop مصدر آمن للمياه بت£لفة رمز=ة أو مجانية.2
ّ
دات كvرrائية Bعمل بالديزل لÌá املياه ، عن طر=ق توفop مول

ي حاجة الس£ان 23 املنطقة. جديد تجpv¨ بoÉ مياه ل من اآلبار، باإلضافة
ّ
 ليغط

ز=ادة الدعم 23 مجال املساعدات اإلAسانية لyشمل جميع األسر و¹ش£ل دوري ومنتظم، وحّل املش£لة بpن .3

.opاأل`ا|2 ومنظمة القلب الكب 

éِ,م املنظمات اإلAسانية ب£ل قطاعا�Óا لتقديم خدما�Óا ëB  23,يع.4
ُ
ا-Oاطر األمنية  ع��ا VسTباملنطقة، وال´¬ ت

 ع¦} الطر=ق املوصل للقر=ة نyيجة القصف. 

 تقديم الدعم النف²Ø¬ االجتما2Ö لألطفال..5

 واملستلزمات املدرسية. توفop املواد.6

 لتأمpن التدفئة.، باإلضافة س بالكتب املدرسية، ودعم ترميمvاتأمpن دعم للمدار .7

 

 باب الطاقة:

 :
ً
 :  باب الطاقة معلومات أساسية حول أوال

و=بلغ عدد س£ان  ،23 سvل الغاب 23 حماهقلعة املضيق  منطقة تقع بالقرب من�2 قر=ة سور=ة ر=ة باب الطاقة ق

23 الزراعة  الس£ان عمل معظم. ±عائلة نازحة 100حوا|2 ، باإلضافة إ|} عائلة 450 حوا|2 ، ي£ّونون Aسمة 3500 القر=ة

ذه القر=ة مشvورة بوترrية ا  باسمvا.æ املسt  çّبع باب الطاقةألسماك ̀و

عّد باب الطاقة 
ُ
B موقع 

ً
 تجار= ا

ً
 `اّم  ا

ً
|} قلعة إي ن الطر=ق الذي يؤدّ أحيث  ،بالtسبة ملنطقة الغاب الشمالية ا

ا املضيق يمّر  òÞا س£ان منطقة الغاب  ¬وضاع الصعبة ال´القصف واأل  ّن لك ،عvشgإى دّ أ±ع 
ّ
كvم وانتقالvم ة تحرّ |} قل

دى أو  ،القر=ةقتصادية 23 |} التأثop السلÀ¬ ع¦} ا1Qركة االإى دّ أا مّم  ،باب الطاقة وإ|} قر=ةت حركة املرور من وrالتا|2 خّف 

 أ
ً
 .سر 23 ا1Qصول ع¦} عملو اAعدام قدرة األ أ|} ضعف إ يضا



	

 
ً
 :التطورات واالحتياجات األساسية: ثانيا

سعاف إ�ان `ناك مركز  فقط فرق لقاح لألطفال. ، تتّوفرية 23 القر=ةطبّ الط انقال BعاAي القر=ة من عدم وجود -

 
ّ
 وحيد 23 القر=ة ولكنھ توق

ً
، فأّدى ذلك إ|} عدم تلّقي الس£ان VسTب القصفمنذ أر¹ع أشvر عن العمل  ف ¢�ائيا

لOÁدمات الطبية الالزمة؛ وال´¬ من ضم��ا عدم حصول الtساء ا1Qوامل ع¦} العناية الطبية الالزمة أثناء فoÃة 

 ا1Qمل.

-  ُVة فيھ مخاطم£لف و ل ا|} املناطق ا-,اورة التنّق كما أن  ية ا-,اورة عن القر=ةاملشا23 والنقاط الطبّ  عدopر كب

 . بالقصفVسTب اس�Èداف الطر=ق 

و ع¦} سوا2Û موصولة 23 أة داخل منازلvم ر فنيّ وَ 2 إذ ±عتمد األ`ا|2 ع¦} ُج لصرف الصìّ ال يوجد 23 القر=ة نظام ل -

 .برك املياهو أالقنوات الزراعية 

 ±عاAي س£ان القر=ة من عدم ا1Qصول ع¦} مساعدات إAسانية غذائية. -

 ±عاAي النازحون 23 القر=ة من ارتفاع أسعار آجارات املنازل. -

 |} مقاعد الدراسةإرغبة الطالب 23 العودة  وأّدى ذلك إ|} عدم23 املنطقة بالقصف اس�Èداف �افة املدارس  تّم  -

الكتب BعاAي املدارس من ضعف كفاءة الطاقم التعليç¬، ونقص 23 لك باإلضافة إ|} ذ. VسTب اOQوف

 وقود للتدفئة.  األساسية وعدم توفراملستلزمات املدرسية و 

 
ً
 :توصيات للمجتمع اإلDساDي الدوLM: ثالثا

 :أعاله املبgنة الرئgسية االحتياجات تلبية إ|} التالية التوصيات �Óدف

دم أفراد .1
ّ

 توفop نقطة طبية تخ
ً
.والtساء ا1Qوامل واأل  ا-,تمع عموما

ً
 طفال خصوصا

 شبكة صرف ص2ìّ 23 القر=ة..تقديم الدعم إلAشاء 2

 ز=ادة الدعم 23 مجال املساعدات اإلAسانية لyشمل جميع األسر و¹ش£ل دورّي ومنتظم..3

 توفop أماكن إقامة للنازحpن بأسعار رمز=ة أو مجانية..4

5. op2 توفÖي 23 املنطقة.دعم للقطاع الزراíلدعم تحقيق االمن الغذا 

 تقديم الدعم النف²Ø¬ االجتما2Ö لألطفال..6

 ووقود التدفئة.  وتأمpن الكتب واملستلزمات واملواد التعليمية األساسيةالقطاع التعليç¬ دعم .7

 

 

 

 



	

 دير سVبل:

 :
ً
 : معلومات أساسية حول دير سVبلأوال

تقع قر=ة ديرسtبل 23 الر=ف الشما|1Q 2ماه بالقرب من قلعة املضيق، و=بلغ عدد الس£ان قبل موجات ال©¨وح مايقارب 

عائلة،  150عائلة، ولكن Vعد موجات ال©¨وح انخفض عدد الس£ان إ|} حوا|A270  2سمة ي£ّونون حوا|2 1700من 

23 تزايد مع تحّسن الوضع األم¬ لس£ان القر=ة العدد اإلجما|2 لكن عائلة نازحة من املناطق ا-,اورة، و  40باإلضافة إ|} 

 فيما يخّص انخفاض مستو=ات القصف. 

 ذا طبيعة عشائر=ة، ±عمل الس£ان با  
ً
 صغopا

ً
املنطقة  شvدلزراعة وترrية املواB .¬²³ُ±َعّد مجتمع دير سtبل مجتمعا

 
ً
Vش£ل م1Áوظ 23 الشvر األخop من القصف انخفض ولكن لقصف عنيف، تتعرض ك·oة تحليق الطopان فوقvا، وأحيانا

 تار=خ إصدار `ذا التقر=ر. 

 :
ً
 :التطورات واالحتياجات األساسيةثانيا

ر BعاAي القر=ة من ع -
ّ
 فقط، مّما  ف�ªادم وجود النقاط الطّبية، و=توف

ً
سيارة إسعاف متنّقلة واحدة مرة أسبوعيا

يؤّدي إ|} عدم تلّقي الس£ان لOÁدمات الطّبية الالزمة؛ وال´¬ من ضم��ا عدم حصول الtساء ا1Qوامل ع¦} العناية 

 الطّبية الالزمة أثناء فoÃة ا1Qمل.

-  ُV ّة فيھ مخاطم£لف و ناطق ا-,اورة ل ا|} املالتنّق كما أن  ية ا-,اورة عن القر=ةعد املشا23 والنقاط الطبopر كب

 . بالقصفVسTب اس�Èداف الطر=ق 

نقص 23 توافر الكvرrاء بالعموم، ومنذ حوا|2 الشvر حصل خالف بpن  أدى إ|} ء 23 القر=ةشبكة الكvرrاس�Èداف ا -

 طقة Vش£ل تاّم. األ`ا|2 واإلدارة العامة لOÁدمات بخصوص دفع الرسوم الشvر=ة، مّما أّدى لقطع الكvرrاء عن املن

-  
ً
ر املياه، األمر الذي اضطّر الس£ان لشراء املياه بأسعار  نyيجة

ّ
لعدم توافر الكvرrاء حدثت أزمة فيما يخّص توف

د من 
ّ

ا. جود�Óا و با`ظة، باإلضافة لعدم التأك  مصد̀ر

ي  -
ّ
ة املساعدات اإلAسانية الواصلة للقر=ة ومحدودّي�Èا و�2 ال Bغط

ّ
 ±عاAي س£ان القر=ة من قل

ً
جميع األسر، وغالبا

ة غذائية واحدة.
ّ
 ما BشoÃك أك·o من أسرة نازحة 23 سل

Bعّرضت مدرسة القر=ة للقصف مّما أّدى إ|} تضّرر`ا واسyشvاد Vعض األطفال ف�ªا؛ لذا فإن األطفال ال يذ`بون  -

.¬çعليB ادر� من القصف، إضافة إ|} عدم وجود 
ً
 إ|} املدرسة خوفا

 23 البلدة من عّدة مشكالت:  1¦2¬ ا-التعليçالنظام ±عاAي  -



	

 بtي�Èا التحتية األساسيةو وقود للتدفئة، باإلضافة لال تتوافر 23 مدرسة القر=ة أي كتب مدرسية، أ >1

 (األبواب والنوافذ) نyيجة تضّرر`ا بفعل القصف. 

ب ال)، األمر الذي قيمون خارج البلدة ( 23 مخّيمات الشمي معظم أعضاء ال£ادر التعليç¬ للمدرسة >2
ّ
يoÃت

̈امvم عليھ تأخ Ãم اليومي أو عدم ال ̈ام ̀ر Ãم ع¦} اإلل�Ó²¬. أو قدرñبالدوام املدر 

بات الشvر=ة ال تزال تأBي من وزارة الoÃبية >3
ّ
ونyيجة لعدم كفاي�Èا، فإن , السور=ةوالتعليم 23 ا1Q£ومة  املرت

̈م Ãن ال يلpل أيام األسبوع بالدوامون العديد من املدّرس�فاق مع  V 23عض ا1Qاالت، 
ّ
أحد يتّم االت

 عن املدرسpن البدالء
ً
مقابل جزء من الراتب. و23 أغلب األحيان ي£ون  أحد املدرسpن للتدرÐس بدال

 املدّرس البديل غop كفؤ واليحمل شvادة جامعية.

 :
ً
 :توصيات للمجتمع اإلDساDي الدوLMثالثا

 :أعاله املبgنة الرئgسية االحتياجات تلبية إ|} التالية التوصيات �Óدف

1..
ً
، والtساء ا1Qوامل واألطفال خصوصا

ً
 توفop نقطة طّبية تخّدم أفراد ا-,تمع عموما

 OÁدمات، إليصال التيار الكvرrاíي إ|} القر=ة.العامة لدارة اإل القر=ة و س£ان حّل اOQالف بpن  .2

 .ز=ادة الدعم 23 مجال املساعدات اإلAسانية لyشمل جميع األسر و¹ش£ل دوري ومنتظم.3

 توفop طرق آمنة ل1Áاالت العاجلة..4

 إعادة تأ`يل املدرسة وتزو=د`ا بمصادر التدفئة..5

6. opسgن للوصول إ|} القر=ة، موضوع التنّقالت لتpن نفس األمرلمعلمpشابھ الوضع فيما يخّص لل وتأمyقرى ا-,اورة ل

 وضع املعلمpن واملدارس.  

 

 كفرنبوذة:

 :
ً
 : كفرنبوذةمعلومات أساسية حول أوال

اQ,نو¹ي ر=ف ، وال1Qماه بالقرب من قلعة املضيقالغر¹ي 23 الر=ف الشما|2 �2 بلدة سور=ة تقع  كفرنبوذة

. `ذه االرقام Aسمة من النازحpن B10000ستضيف حوا|2 و Aسمة 15000حوا|2 البلدة س£ان يبلغ عدد -1افظة ادلب. 

 ل
ً
  والقصف.م¬ لوضع األ �2 تقدير=ة وتتغV opش£ل مستمر تبعا



	

ضافة للنازحpن من باإل إل�ªا ل�ªا قسم كبop من األ`ا|2 إوعاد  2017أيار شvر املدينة فoÃة `دوء منذ بداية  شvدت

و23 شvر  .انخفض عدد الس£ان Vش£ل م1Áوظ 2017الكثيف 23 شvر أيلول  د القصفلكن مع تجّد  .القرى ا-,اورة

ف القص
ّ
وÐُشار إ|} أن القر=ة ال   .األسواق واملدارس ا1Qياة حيث تم إعادة فتحف عن املنطقة وعادت Bشر=ن األول توق

 . لطopان فوقvامستمّر ل تحليقل ضتتعرّ تزال 

 :
ً
 :التطورات واالحتياجات األساسيةثانيا

 للموارد. يةللعديد من االختصاصات الطبّ  نطقةوتفتقر امل23 كفرنبوذة  وحيد مستوصف وجودي -
ً
¹سTب و  إضافة

 عيد ترميمھ جأو  املستوصف تضرر القصف 
ً
ي الس£ان لOÁدمات الطبية الالزمة؛ ي إ|} عدم تلّق يؤدّ �ل ذلك ، زئيا

  ية الالزمة أثناء فoÃة ا1Qمل.وال´¬ من ضم��ا عدم حصول الtساء ا1Qوامل ع¦} العناية الطبّ 

-  ُV ّة فيھ مخاطم£لف و ل ا|} املناطق ا-,اورة التنّق بلدة كما أن ية ا-,اورة عن العد املشا23 والنقاط الطبopر كب

 . بالقصفVسTب اس�Èداف الطر=ق 

 يتّم ، لذا عن اOQدمة Vش£ل �املوجvا خر  |}ى إدّ ا أمّم  والتدمop لقصف23 البلدة لياه املانات خزّ جميع  ضت Bعرّ  -

 Ìّáال  oÉة الب ذا ماإVش£ل مباشر من ف̀و  ب ضعف±سTّ  |} الشبكة، ̀و
ً
حياء 23 الضغط وعدم وصول املياه لأل  ا

 عند انقطاع التيار الكvرrاíيو=زداد األ  .و البعيدة عن البoÉأاملرتفعة 
ً
رت شبكة الكvرrاء 23 ّم دُ فقد  ،مر سوءا

 ، و البلدة Vش£ل �امل نyيجة القصف وسرقة ال£ابالت
ّ

صالح شامل إل مبادرة محلية  بإطالق  2قام ا-,لس ا-1¦

 لشبكة الكvرrاء.

- BيAسانيةاملساعدات اإلوصول  عدم من  بلدةال عاA. 

وقسم كبop  ،)ضت جميعvا للقصفBعرّ  مدرسة ةعشر  ىحدإ( نطقةاس�Èداف جميع املtشآت التعليمية 23 امل تّم  -

لكن `ناك ة ،بلدرس Vش£ل جزíي السyيعاب الطالب املقيمpن 23 الامد ثالثترميم  تّم  .ر Vش£ل �املدّم م��ا 

وال تزال املدارس تyبع 1Q£ومة النظام  .تكرار القصفشعور`م باOQوف من VسTب عن املدارس  انقطاع للطالب

السوري الذي ال يتكّفل إال برواتب املعلمpن، والذي �Óّدد قواتھ بقصف القر=ة 23 حال تّم تقديم دعم من قبل 

واملواد بالوقود واملستلزمات  م1Áة لoÃميم املدارس ودعمvاحاجة مدنية. `ناك  ا1Q£ومة املؤقتة أو أي منظمة

 املدرسية.

 :
ً
 :توصيات للمجتمع اإلDساDي الدوLMثالثا

 :أعاله املبgنة الرئgسية االحتياجات تلبية إ|} التالية التوصيات �Óدف

 توفop نقطة طبية تخّد .1
ً
 والtساء ا1Qوامل واأل  م أفراد ا-,تمع عموما

ً
  .مع وجود نقطة إسعاف ليلية طفال خصوصا

 التفكop 23 حلول من شأ¢�ا تخفيف األعباء فيما يخّص التنّقل إ|} أقرب مركز خدمة طّبية للبلدة..2



	

 .توفop مصدر آمن للمياه بت£لفة رمز=ةدعم بناء أو ترميم خّزانات املياه ال´¬ تّم قصفvا �ôدف .3

ات املياه 23 حال ا.4
ّ

Oáاء ملrرvعمل ع¦} إنتاج الكB اء ديزلrرvدات ك
ّ
 نقطاع التيار الكvرrاíي ع��ا.تأمpن مول

 ومنتظم. سر و¹ش£ل دورّي Aسانية لyشمل جميع األ ز=ادة الدعم 23 مجال املساعدات اإل.5

  العاجلة.ال1ºية واإلAسانية توفop طرق آمنة ل1Áاالت .6

 واملستلزمات األساسية األخرى.بالكتب املدرسية و¹ش£ل خاص تزو=د املدارس  الدعم للتعليمتأمpن .7

 من داعمةال نظماتمن امل أليٍ  إعالمية Bغطية `ناك ت£ون  أال =جبو . التدفئة بمصادر وتزو=د`ا املدارس،ترميم  دعم. 8

 .املعلمpن رواتبوإيقاف  املدينة بقصف السور=ة ا1Q£ومة �ÓديداتVسTب  ذلكو  البلدة 23 األمن ع¦} ا1Qفاظ أجل

�لفة Bشغيلية ألعمال النظافة وترحيل القمامة.9 opمن البلدة. توف 

 .وال´¬ �2 مرض BسTبھ ذبابة الرمال 1Qشرات املسTّبة لألمراض وrخاصة اللشمانيامل£افحة احمالت إطالق .10

 VسTب الوضع األم¬.  تé,م عن تقديم اOQدمات `ناك �و¢�ا Aسانية للعمل 23 البلدةاملنظمات اإل ëB,يع ومساعدة.11

 

 ش[رناز:

: معلومات أساسية حول ش[رناز
ً
 : أوال

عدد  لغيبب. من سvل الغاب من القرى القر=بةو�2 23 محافظة حماه جبل 1åشبو  غربتقع �2 قر=ة شvرناز 

و¹ش£ل خاص إ|} مخّيمات  ،|} أماكن أخرى إ م��ا نزحت 100 حوال ،عائلة 475 ، ي£ّونون Aسمة 3500 حوا|2 س£ا¢�ا

 الشمال، 
ً
 .عائلة 97وBعداد`ا  أخرى  مناطقل�ªا من إعدد من العائالت ال´¬ نزحت  وف�ªا أيضا

 vمÐعمل معظمو  خالد |} عشopة ب¬إظم الس£ان يtتمون عن مأ±غلب ع¦} القر=ة الطاVع البدوي والعشائري حيث   

 .وBعاAي املنطقة من النقص الشديد 23 اOQدمات ال1ّºية  .بالزراعة وترrية املوا²³¬

 
ً
 :التطورات واالحتياجات األساسية: ثانيا

 أنھ �انت `ناك  ، إذ يتّوفريةطبّ الط انقال عدم وجود BعاAي القر=ة من -
ً
نقطة طبية فقط ِفرق لقاح لألطفال، علما

ا Vش£ل �امل 23 القر=ة حيث تّم  òpا ْد عَ ولم ±ُ  من القصف، تدمvشغيلB دماتOÁمّما أّدى إ|} عدم تلّقي الس£ان ل ،

 ناية الطبية الالزمة أثناء فoÃة ا1Qمل.الطبية الالزمة؛ وال´¬ من ضم��ا عدم حصول الtساء ا1Qوامل ع¦} الع



	

-  ُV ّة فيھ مخاطم£لف و ل ا|} املناطق ا-,اورة التنّق بلدة كما أن ية ا-,اورة عن العد املشا23 والنقاط الطبopر كب

 بالقصف Vش£ل متكرر.VسTب اس�Èداف الطر=ق 

 للقصف,  -
ً
 ،�ا أضرار جزئيةÈوأصاب ،رة�دفت املدرسة 23 الفoÃة السابقة بالقصف بالoÞاميل املتفّج سÈُ انyيجة

و=جد  .خوفvم من الذ`اب إ|} املدرسةو لدى األطفال حدوث آثار نفسية سلبية  ى ذلك إ|}أدّ ولكن  ،وأعيد تأ`يلvا

ل، وعدم  ن التعليم لم ±عد باQ,ودة ال´¬ �انتأ`ا|2 األ  ّ̀ ، والسTب `و عدم وجود ال£ادر التعليç¬ املؤ
ً
عليھ سابقا

 تعليم، ُيضاف إل�ªا الوضع االقتصادي املoÃّدي لأل`ا|2.توافر أVسط مستلزمات ال

 
ً
 :توصيات للمجتمع اإلDساDي الدوLM: ثالثا

 :أعاله املبgنة الرئgسية االحتياجات تلبية إ|} التالية التوصيات �Óدف

 توفop نقطة طبية تخّد .1
ً
.والtساء ا1Qوامل واأل  م أفراد ا-,تمع عموما

ً
 طفال خصوصا

 23 منطقة سvلية، والقر=ة موجودة 23 منطقة جبلية. دعم بoÉ املاء .2
ً
 بالوقود �ونھ موجودا

 . دعم Bعبيد وإصالح الطرقات 23 القر=ة.3

 ..توفop الدعم للقطاع الزرا2Ö ودعم مشارÐع سبل العgش4

 تقديم الدعم النف²Ø¬ االجتما2Ö لألطفال..5

6. opالضروري  ومن. األساسية التعليمية واملواد املدرسية بالكتب املدارس تزو=د وخاصة ،للتعليم الدعم توف  
ً
 توفop أيضا

 .التعليم لتلقي لألطفال آمن م£ان

 


