
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 نظرة عامة:         

محافظة إدلب في سوريا تعاني من مجموعة من القضايا والشواغل املختلفة املتعلقة  نواحيال تزال املجتمعات املحلية في 

هذه املناطق. ويقدم تقرير الحماية املجتمعية هذا  علىبالحماية بسبب عوامل كثيرة، بما في ذلك القتال املستمر والقصف 

 منطقة عرة النعمان وسنجار فيمل نواحيمعلومات عن احتياجات الحماية الرئيسية للمجتمعات املحلية في كٍل من حيش و 

مقابلة ودراسة  75تستند النتائج الواردة في التقرير إلى  .وسرجة والتحغدفة الاملعرة بمحافظة إدلب، بما في ذلك 

،  21استقصائية، فضال عن جلستي نقاش مركزتين مع 
ً
%  منهم من النساء. وقد تم جمع البيانات بين شهري 57مشاركا

ي تلك . ويهدف هذا التقييم إلى توفير خط أساس لقياس االحتياجات املتعلقة بالحماية ف2017أيلول وتشرين الثاني 

املجتمعات واملساهمة في فهم جميع الشركاء في فرقة عمل رصد الحماية وقطاع الحماية, وبناء معارف الشبكة من أجل 

 تحسين آلية تحديد الدعم املقدم ملناطق محددة.

 

 الغدفة:

 :
ً
 : معلومات أساسية حول الغدفةأوال

. تستضيف نسمة 20.000 قرابة عدد سكانهاويبلغ دلب، ة النعمان في إقرية الغدفة في الريف الشرقي ملعر  تقع 

 
ً
سكانها بالصناعة والتجارة غالبية . يعمل من ريف حماه الشرقي وريف دمشقعائلة من النازحين  650القرية أيضا

 باقي القرى.مقارنة ب واضحيالحظ فيها نشاط تجاري و  ،والزراعة

لة األخيرة للطيران الروس ي والسوري في شهري آب وأيلول في الحماستهدافها  التي تم   املناطقالغدفة من ضمن  كانت

 .لم تتعرض القرية للقصف 2017منذ تشرين األول ، و 2017ام من ع

: التطورات واالحتياجات األساسية
ً
 :ثانيا

ا ولية فقط، م اإلسعافات األ يقد  واحد ي يوجد في القرية مستوصف طب   - ي السكان للخدمات إلى عدم تلق   ييؤد  مم 

حيث  .ية الالزمة أثناء فترة الحملمن ضمنها عدم حصول النساء الحوامل على العناية الطب  ؛ والتي ية الالزمةالطب  

 .كم عن البلدة10 يبعد (ة النعمانمشفى معر  أقرب مشفى ) يجب مالحظة أن

-  
 
، كم عن الغدفة 17تبعد خان السبل التي  بارآاستجرار املياه من  حيث يتم   ،ر املياه فيهاتعاني القرية من عدم توف

 
 
شراء  سوى السكان وكنتيجة لذلك اليبقى خيار لدى  ،ي غير قادر على تغطية تكلفة استجرار املياهواملجلس املحل

 صهاريج املياه
ً
 مادي ، وهذا يشكل عبئا

ً
 4000(   برميل 24) سعر الصهريج حيث يبلغ ،خاصة على الالجئينو  ،عليهم ا

  ن شبكة املياه في البلدة بحاجة لصيانة .كما أ، $(9)حوالي ليرة سورية 

 



 

 
ً
 :: توصيات للمجتمع اإلنساني الدوليثالثا

 تهدف التوصيات التالية إلى تلبية االحتياجات الرئيسية املبينة أعاله:

 .، وصيانة شبكة املياهدعم موضوع استجرار املياه من آبار خان السبل .1

 د  خي يطب   توفير مركز .2
ً
.والنساء الحوامل واأل  م أفراد املجتمع عموما

ً
 طفال خصوصا

و عن طريق توفير مولدات الكهرباء الخاصة حتى يتمكن رباء من بطاريات الطاقة الشمسية أتوفير مصدر للكه .3

 .الناس من شراء الكهرباء

 

 التح:

: معلومات أساسية حول التح
ً
 : أوال

ة النعمان في محافظة إدلب، التح هي قرية سورية تتبع ألف 24عدد سكانها حوالي   لناحية حيش في منطقة معر 

حماه ريف عائلة نازحة من قرى 150ما يقارب ويعمل معظمهم بالزراعة وخاصة زراعة الزيتون. تستضيف القرية  نسمة

ية واإلغاثية.الشمالي الشرقي والشمالي ومن ريف دمشق .تعاني املنطقة من النقص الشديد في الخدمات  كانت التح  الصح 

ها لم تتعرض ، ولكن2017في الحملة األخيرة للطيران الروس ي والسوري في شهري آب وأيلول من عام  أحد املناطق املستهدفة

 . 2017منذ تشرين األول  لالستهداف

: التطورات واالحتياجات األساسية:ثا
ً
 نيا

 2017أيلول  خالل شهر بسبب استهداف مشفى اإلحسان بالقصف  يةوجود مراكز للخدمة الطب  تفتقر القرية إلى  .1

ة النعمان التي تبعد األمر الذي أدى إلى  تدميره بالكامل، وفي حال الحاجة يتم  الذهاب إلى الصيدليات ومشفى معر 

ي  . في جميع األحوال,آمن ويقدم املشفى أغلب الخدمات الطبية والوصول إليه كم عن البلدة،12  الحالي الوضعيؤد 

ي ية السكان للخدمات الطبية الالزمة  إلى عدم تلق  والتي من ضمنها عدم حصول النساء الحوامل على العناية الطب 

 الالزمة أثناء فترة الحمل.

كانت تأتي الكهرباء ملدة ست  ساعات في اليوم، يتم  في هذه الساعات  2017قبل شهر نوفمبر املياه للقرية.  عدم ضخ   .2

 
 
ف ضخ  املياه، مم  تشغيل املضخ

 
ى إلى توق ، األمر الذي أد  ا ات للقرية، وبعد هذا التاريخ  انقطعت الكهرباء بشكل تام 

 .($6( حوالي )برميل 24)ل.س للصهريج الواحد  2500 تصل إلى لشراء املياه بأسعار باهظة يضطر السكان

 
ً
 :: توصيات للمجتمع الدولي اإلنسانيثالثا

 إلى تلبية االحتياجات الرئيسية املبينة أعاله:تهدف التوصيات التالية 

1. .
ً
، والنساء الحوامل واألطفال خصوصا

ً
م أفراد املجتمع عموما ية تخد   ضرورة توفير نقطة طب 



 

إعادة تقييم الوضع األمني في املنطقة، والذي تغير منذ وقف القصف، ملعرفة ما إذا كان يمكن تشجيع املنظمات  .2

 اإلنسانية على العمل فيها.

 توفير أماكن إقامة  للنازحين ذات شروط معيشية مالئمة وتضمن كرامتهم. .3

فاق يقض ي بعدم قطع التيار الكهربائي عن مصدر استخراج املياه في القرية .4 ل إلى ات  , وفي حال لم يكن ذلك التوص 

، يمكن العمل على توفير مصدر للكهرباء عن طريق الطاقة الشمسية أو عن طريق شراء الكهر 
ً
باء من ممكنا

 مولدات الطاقة الخاصة.

 

 سرجة:

 :
ً
 : معلومات أساسية حول سرجةأوال

ة النعمان سرجة هي قرية سورية   500 حوالي إدلب، عدد سكانهافي محافظة تتبع لناحية سنجار في منطقة معر 

عائلة نازحة من  200إلى القرية ، إذ وفد هم سكان األصليينيقارب عددو عدد كبير من سكان القرية هم من النازحين  .نسمة

  150. باإلضافة إلى جود عقيربات بحكم صلة القرابة واالمتداد العشائري بين السكان في املنطقتين
ً
عائلة تسكن خيما

ا بالنسبة  النازحين. تعاني القرية، وهناك صالت عشائرية مع عشوائية من نقص شديد في الناحيتين الصحية اإلغاثية. أم 

  د  القرية من املناطق اآلمنة،للقصف فُتع  
ً
 .للقصفوال تتعرض حاليا

: التطورات واالحتياجات األساسيةثا
ً
 :نيا

ية الالزمة؛ والتي  - ي السكان للخدمات الطب  ي إلى عدم تلق  ا يؤد  ية فيها، مم  تعاني القرية من عدم وجود النقاط الطب 

ية ا  لالزمة أثناء فترة الحمل.من ضمنها عدم حصول النساء الحوامل على العناية الطب 

ية لها تقع في سنجار  - ية املجاورة عن القرية، حيث أن أقرب نقطة طب   كم 10التي تبعد و ُبعد املشافي والنقاط الطب 

ل إلى املناطق املجاورة فيه مخاطر كبيرة بسبب عن القرية  أن التنق 
ً
استهداف الطريق تكرر ، ويزيد األمر سوءا

ل الطيرانالوحيد  ف القصف . 2017 الحربي. إال أنه خالل شهر تشرين الثاني من ِقب 
 
 توق

وتجدر اإلشارة هنا إلى أنه هناك أزمة تعاني منها القرية فيما يخص  توافر املياه، إذ ال يوجد شبكة مياه في القرية،  -

ا يضطر  السكان لشراء املياه بأسعار باهظة، ف 2011حتى قبل عام  ر الصهريج سعلم يكن فيها شبكة مياه، مم 

د من  $8ل.س حوالي  3500
 
 مصدرها. جودة باإلضافة لعدم التأك

م جزء منها، وقد قام األهالي بإصالح جزء من  2015تعر ضت مدرسة القرية الوحيدة للقصف في عام  - ى تهد  ا أد  مم 

عون دون  أجر، عالوة على أن  املبنى، ولكن املدرسة تبقى غير قادرة على استيعاب كل الطالب، واملدر سون فيها متطو 

 منها 
ً
 يشغله النازحون.تم تحويله لقسما



 

ر أماكن إيواء لهم، -
 
 وتفتقر ،زة أو مفروشة يعيشون في منازل غير مجه   حيث يعاني النازحون في القرية من عدم توف

.
ً
 ألبسط شروط العيش. وهنالك منازل يقطنها ما يقارب من أربعين شخصا

ي، وإنما تتبع القرية ملجلس سنجار الذي يضم   -
 
قرية، وليس لديه إمكانيات  17ال يوجد ضمن القرية مجلس محل

 املساعدات الكافية . باإلضافة إلى عدم تقديم املنظماتلتغطية احتياجات النازحين، 

 
ً
 :: توصيات للمجتمع الدولي اإلنسانيثالثا

 جات الرئيسية املبينة أعاله:تهدف التوصيات التالية إلى تلبية االحتيا

1) .
ً
، والنساء الحوامل واألطفال خصوصا

ً
دم أفراد املجتمع عموما

 
ية تخ  توفير نقطة طب 

 توفير أماكن إقامة  للنازحين ذات شروط معيشية مالئمة وتضمن كرامتهم. (2

سر وبشكل دوري ومنتظم. (3
ُ
 زيادة الدعم في مجال املساعدات اإلنسانية لتشمل جميع األ

 طرق آمنة للحاالت الصحية واإلنسانية.توفير  (4

 إعادة ترميم املدرسة وتوسيعها لتصبح قادرة على استيعاب جميع الطالب. (5

 وبأسعار مقبولة.آمن للمياه توفير مصدر  (6

 

 

 

 

 

 

  

 


