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  سوریة يف کارثةال

 ریف دمشقمحافظة يف  القسري من الغوطة الشرقیة التهجیر

 

 خلفیة

 مرحلة ما قبل التهجیر القسري

لقوى املعارضة "ة، وهي آخر املعاقل الرئیسیة طوال السنوات الخمس املاضیة، کانت الغوطة الشرقیّ 

ومع ذلك، کان یتم تهریب املواد . محاصرة من قبل النظام السوري دمشق، العاصمة السوریة قرب "املسلحة

نفاق املحفورة تحت الغذائیة والوقود من قبل قوى املعارضة املسلحة من حي برزة الدمشقي عبر األ

والتي تمر من حي القابون، الذي یفصل بین الجزء الشرقي من دمشق  "شرایین الحیاة"األرض والتي تعتبر 

عن حي برزة الدمشقي أو من خالل بعض التجار التابعین للنظام السوري من خالل نقطة عبور مخیم 

 .ةالوافدین إلی الغوطة الشرقیّ 

 لقابون يف محاولةأحیاء جوبر وا القتحام هجومًا عسکریًا ، شنّ النظام السوري2017فبرایر /شباط 18يف 

يف  بعد عدة محاوالت فاشلة، نجح النظام السوري  .ةعن الغوطة الشرقیّ لعزل حي برزة الدمشقي تمامًا

نفاق اقتحام حي برزة الدمشقي والسیطرة علیه تمامًا، وبذلك تمّ منع دخول أي مواد غذائیة من خالل األ

بدخول  یتحکم ذلك، بدأ النظام السوري عالوة یلع .الخانقة تحت الحصار وأصبحت الغوطة الشرقیّ

 .أو تحت ضغط من املجتمع الدولي ةة إما لتحقیق أهداف سیاسیّ املساعدات اإلنسانیّ 

تقریر الحالة املعلومات يف وحدة تنسیق الدعم أول نسخة من إدارة أصدرت وحدة  ،2017يف کانون الثاني 

ه یلع ئالتصعید املدمّر من قبل النظام السوري وحلفا الذي یعکس 1"الحصار واملوت يف الغوطة الشرقیّة"

تحت الحصار الخانق الذي یفرضه النظام  الغوطة الشرقیّة واملساعدات اإلنسانیّة األکثر إلحاحًا يف املنطقة

 .السوري

الستعادة الغوطة الشرقیّة، " غادروا أو موتوا"ه هجوم ؤ، شنّ النظام السوري وحلفا2018فبرایر /شباط 18يف 

تبنّی مجلس األمن التابع  فبرایر،/شباط 24يف . شهیدٍ وآالف الجرحی 1,700حیث کانت الحصیلة أکثر من 

 یومًا یلع األقل بناءً  30الب بوقف األعمال العدائیة يف سوریا ملدة الذي یط 24012لألمم املتحدة القرار 

 27ملدة خمس ساعات اعتبارًا من إنسانیة تاله اإلعالن عن هدنة . یلع مقترح من قبل الکویت والسوید

 . فبرایر والتي ال تراها األمم املتحدة کافیة إلدخال املساعدات اإلنسانیة وإخالء الجرحی/شباط

                                                           
1 https://www.acu-sy.org/wp-content/uploads/2017/12/Eastern-Ghota_Dec-2017_Ar.pdf 
2 https://www.un.org/press/en/2018/sc13221.doc.htm 
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تقریر الحالة من  اإلصدار الثانيوحدة إدارة املعلومات يف وحدة تنسیق الدعم ، أصدرت 2018مارس /يف آذار

لتسلیط الضوء یلع الوضع املأساوي يف الغوطة الشرقیّة والتهجیر  3ملوت يف الغوطة الشرقیّة""الحصار وا

 القسري وتجاوزات حقوق اإلنسان التي یرتکبها النظام السوري.

 مرحلة ما بعد التهجیر القسري

ات بوساطة روسیّة مع حرکة أحرار الشام وفیلق الرحمن لنقل املدنیین ومقاتلي قوى یعقد اتفاق تمّ

املعارضة املسلحة إلی محافظة إدلب. وبنفس الوقت، قام النظام السوري بفتح ما یسمی بممرات إنسانیة 

خر آ –نطقة املإلی مناطق سیطرته. عالوة یلع ذلك، املفاوضات ال تزال مستمرة مع جیش اإلسالم يف 

 معقل لقوى املعارضة املسلحة يف الغوطة الشرقیّة. 

، الذي یغطي OCHA يف األمم املتحدة أوالً، وفقا آلخر تقریر حالة صادر عن مکتب تنسیق الشؤون اإلنسانیة

إلی املناطق الخاضعة  4الغوطة الشرقیة غادروا 80,000 من مارس، أکثر/آذار 26و 9الفترة املمتدة من 

وسوء املرافق  االزدحام أماکن اللجوء غالبًا ما تکون وخیمة بسبب حیث األوضاع يف السوري،لسیطرة النظام 

ت إلی جنب مع عملیا واختطاف جنبًا تومع ذلك، کانت هناك تقاریر أخرى تتحدث عن اعتقاال. ةالصحیّ

واد املنقذة وأظهرت لقطات الفیدیو إذالل املدنیین أثناء توزیع بعض امل. میدانیة بین املدنیینإعدام 

یلع  میتم تصویرهلمغلقة آخرین يف مناطق  تم وضع. کما أجبروا یلع تمجید بشار األسد حیثللحیاة 

باستخدام أفادت األنباء هذا وقد  .ةالشرقیّ الغوطةمن  هم من املغادرةمنعتقد  أنّ قوى املعارضة املسلحة

سیطر للتقدم نحو املناطق التي توالقوات املوالیة  کدروع بشریة من قبل النظام السوري خرینآمدنیین 

 .قوى املعارضة املسلحةعلیها 

إلی محافظة ادلب عن طریق قلعة  شخص 30,000من جهة أخرى، وصلت خمس قوافل تحمل أکثر من 

صعبة معیشیة ظروف إنسانیة و النازحون واجه هؤالء. املضیق يف منطقة السقیلبیة يف محافظة حماة

لتلبیة االحتیاجات األساسیة  العاملة املنظماتعداد الکبیرة التي تتجاوز قدرة وصولهم بسبب األبدایة منذ 

 یة، الرعایة الطبّ افدین الجدد من الغذاء واملأوى وللو

اآلن هو کیفیة  ما یهم. عاجلالجرحی الذین یحتاجون إلی تدخل طبي من  عدد کبیرهناك وال سیما أنّ 

يف شعورهم باإلحباط بعدم عدم املساهمة و الئقبشکل  استضافتهم، ینالنازحالتخفیف من معاناة 

بشکل مناسب بشکل ال حفظ کرامتهم وتقدیم الدعم لهم تالدنیا التي  بالحدودتزویدهم  یلع القدرة

حل مشاکل األشخاص الذین تم ت لنبدائیة التي الالجئ املادیة وتیعالعینیة اال یلع املساعدات یقتصر

مبرر  نعطيونتیجة لذلك، ال  .بسبب االفتقار إلی الخدماتن من املمکن نزوحهم مجددًا الذیو، ابدأ إجالؤهم

إلی  واملتوقع وصولهم ریف دمشقجلس محافظة مل قًاوف 80,000 عددهم بـ لبقیة السکان الذین یقدر

 .النظام السوريوجه إلی املناطق الخاضعة لسیطرة الت الشمال السوري لیفضلوا

 

 

                                                           
3 https://www.acu-sy.org/wp-content/uploads/2018/03/Ghouta_Ar_010318_.pdf 
4 https://reliefweb.int/report/syrian-arab-republic/syrian-arab-republic-east-ghouta-displacement-
situation-report-no-1-26 
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:السکانیة للنازحینالترکیبة   

باحثیها املنتشرة يف کافة من خالل شبکة عملت وحدة إدارة املعلومات يف وحدة تنسیق الدعم 

يف املواقع التي استقروا  أعداد مهجري الغوطة یلع تعقبالنواحي الخارجة عن سیطرة النظام السوري 

، ولکن بعد إلی أماکن مجهزة مسبقًا فیها بعد أنّ مروا نقطة العبور يف قلعة املضیق الذین تم إرسالهم

 .ذلك، معظمهم اتخذ القرار باالتجاه إلی أماکن أخرى

 ن قسریًّا من الغوطة الشرقیّةیوجهة النازح: 1الخریطة 
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 ع النازحینأماکن توزّ: 2الخریطة 
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 توزع النازحین:

، تمکن باحثو وحدة إدارة 2018مارس /آذار 28 حتی

نازحًا يف أماکن تواجدهم  20,490املعلومات من إحصاء 

 منهم يف نواحي معرة مصرین % 80. محافظات 3يف 

 2,552(وأریحا ) نازحًا 3,907( ومعرة النعمان) نازحًا 4,871(

 % 12 إلی کما تم الوصول. يف محافظة إدلب) نازحًا

يف محافظة ) نازحًا 2,500(منهم يف ناحیة األتارب 

يف ) نازحًا 1,595( املضیققلعة  استقرت يف% 8و حلب

هذه األرقام تتزاید  تجدر اإلشارة إلی أنّ. محافظة حماة

 .دوري تحدیثلذلك سیتم إصدار تقریر بشکل یومي 

 

 

 

 

 

 

 

 

    النازحین:أماكن سكن 

ة جماعیّ سکن مأوى يف مراکز  النازحینغالبیة وجد 

) نازحًا 3,417% (17 وتاله) نازحًا 10,124% (49بنسبة 

تمّت ) نازحًا 3,016% (15عارة ومُاستقروا يف منازل 

) نازحًا 2,814% (14و عائالت أخرىمن قبل  هماستضافت

ال ) نازحًا 929% (5ومستأجرة وشقق استقروا يف منازل 

غیر استقروا يف منازل ) نازحًا 190% (1العراء ويف  یزالون

 .مکتملة البناء

تمّ  ننازحین الذیمن العدد الکلي لل) نازحًا 8,489(% 41

املعلومات هم  وحدة إدارة يمن قبل باحث تعقبهم

کما تضمّنت . إناث) نازحًا 12,001(% 59مع ذکور باملقارنة 

الذین یعانون من سوء  ًاعیرض 1,653خمس الالقوافل 

جریحًا الذین یحتاجون إلی  307والتغذیة بسبب الحصار 

 .تدخل طبي عاجل أیضًا

 

 

 : عدد النازحین حسب النواحي األکثر استقباًال 1الشکل 

 

 : عدد النازحین حسب نوع املأوى2شکل 

 



 

Page | 7   
 

وحدة إدارة املعلومات| تنسیق الدعم  ةوحد  

 تحلیل االستجابة:

 )نازح 16,361% (80و. جاهزة لألکلتمّت مساعدتهم بوجبات ) نازح 16,740% ( 82نازح، فقط  20,490من بین 

ـ  .ةالرعایة الصحیّ تلقوا) نازح 14,698% (72و. بالخبز تمّت مساعدتهم  12,394% (60وتمّ تقدیم سالل غذائیة ل

أدوات ) نازح 4,426% (22تلقي هذا وقد ). نازح 11,960% (58 وتقدیم سالل نظافة لـ .من النازحین) نازح

والتي تعتبر ة نقدیّبمساعدات ) نازح 967(من العدد اإلجمالي % 5 يف حین تمّت مساعدة فقط. مطبخ

  .االستجابة الفجوة األکبر يف

حیث أنھ من المتوقع زیادة أعداد  وتكفي لفترة محدودة جداً،من الجدیر بالذكر، أن االستجابة المقّدمة ھي استجابة طارئة 
 . وبالتالي ینبغي تقدیم االستجابة التي تتناسب مع األعداد الجدیدة المھجرین خالل األسابیع القادمة

 وة يف االستجابة: االستجابة املُقدّمة والفج3الشکل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ةتوصی

ــرقیة  ــکان الذین تم إجالؤهم من الغوطة الش ــی الس ــوا لکل أنواع  5قض ــار وتعرض ــنوات تحت الحص س

ــلحة وعانوا ــوریة من املوت جوعًا األس ــوا ترك منازلهم واإلقامة  .وواجهوا آلة القتل الس ومع ذلك، رفض

نه ولکنهم أجبروا یلع التوجه إلی  .يف الخیام محافظة ادلب التي تعتبر وجهتهم النهائیة حیث أ

 . ینبغي أن یجدوا بدیالً مناسبًا

لتقدیم حل اسـتراتیجي بغیة تأمین تناشـد وحدة تنسـیق الدعم املجتمع الدولي واملنظمات العاملة 

مأوى دائم ملهجري الغوطة الشـــرقیة، باإلضـــافة إلی تأمین الرعایة الصـــحیة وتقدیم خدمات الدعم 

 . سي ومبالغ نقدیة لتأمین االحتیاجات األساسیة للعائالت املهجرةالنف
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 ھ إلیھا النازحون مع أعدادھم التي توجّ  التجمعات السكانیة: قائمة ملحق

 التجمع السكاني الناحیة المنطقة المحافظة
رمز 

Pcode 
عدد النازحین 

 عدد الذكور )أفراد(
عدد 
 اإلناث

عدد 
 عدد الجرحى عرضال

 إدلبمركز  إدلب
معرة 

 C3947 25 15 10 5 0 معر تمصرین تمصرین

 C4068 235 105 130 20 0 كفر نبل كفر نبل معرة النعمان إدلب

 C4278 2300 1000 1300 323 0 أریحا مركز أریحا أریحا إدلب

 C3934 8 6 2 0 0 شللخ تفتناز مركز إدلب إدلب

 C4280 120 55 65 10 0 مجدلیا مركز أریحا أریحا إدلب

 C6608 132 55 77 15 0 كفر نجد مركز أریحا أریحا إدلب

 C3204 165 75 90 2 0 صھریة قلعة المضیق السقیلبیة حماة

 C3191 150 70 80 2 0 شھرناز قلعة المضیق السقیلبیة حماة

 C3194 100 40 60 2 0 الحویز الشمالي قلعة المضیق السقیلبیة حماة

 C3195 125 55 70 2 0 الحواش قلعة المضیق السقیلبیة حماة

 قلعة المضیق السقیلبیة حماة
جماسة 
 C3193 200 90 110 3 0 الشریعة_عدیات

 C3207 650 290 360 11 0 قلعة المضیق قلعة المضیق السقیلبیة حماة

 C3209 35 15 20 0 0 كفر نبودة قلعة المضیق السقیلبیة حماة

 C3199 50 25 25 1 0 باب الطاقة قلعة المضیق السقیلبیة حماة

 C3197 30 13 17 0 0 تل ھواش قلعة المضیق السقیلبیة حماة

 C3190 90 40 50 1 0 دیر سنبل قلعة المضیق السقیلبیة حماة

 معرة النعمان إدلب
مركز معرة 

 C3985 3400 1300 2100 40 0 معرة النعمان النعمان

 C3916 300 160 140 30 0 سراقب سراقب مركز إدلب إدلب

 C3871 700 350 350 12 0 إدلب مركز إدلب مركز إدلب إدلب

 جسر الشغور إدلب
مركز جسر 

 C4199 80 25 55 10 0 جسر الشغور الشغور

 جسر الشغور إدلب
مركز جسر 

 C4202 2 1 1 0 0 عین الحمرا الشغور

 C4105 74 42 32 4 7 حیش حیش معرة النعمان إدلب

 مركز إدلب إدلب
معرة 

 C3944 117 55 62 8 3 حزانو تمصرین

 مركز إدلب إدلب
معرة 

 C3938 1350 405 945 178 28 مشھد_زردنا تمصرین

 مركز إدلب إدلب
معرة 

 C3941 18 10 8 4 0 رام حمدان تمصرین

 مركز إدلب إدلب
معرة 

 C3950 3140 1256 1884 395 71 معارة االخوان تمصرین

 مركز إدلب إدلب
معرة 

 C3943 212 91 121 34 8 حرنبوش تمصرین

 مركز إدلب إدلب
معرة 

 C3942 9 4 5 0 0 كفریحمول_الكفر تمصرین

 C3877 50 20 30 5 0 فیلون مركز إدلب مركز إدلب إدلب

 C3872 15 7 8 2 0 المسطومة مركز إدلب مركز إدلب إدلب

 C3868 13 7 6 2 0 عین شیب مركز إدلب مركز إدلب إدلب

 دركوش جسر الشغور إدلب
خربة _الزھراء

 C4250 2 1 1 0 0 عامود

 C4184 65 31 34 4 2 ملس أرمناز حارم إدلب

 C4176 158 73 85 12 17 أرمناز أرمناز حارم إدلب

 C4180 36 20 16 2 5 بیرة ارمناز أرمناز حارم إدلب

 C4183 27 15 12 3 3 أم الریاح_كوارو أرمناز حارم إدلب

 C4185 45 22 23 5 4 كبتھ أرمناز حارم إدلب

 C3920 20 8 12 2 0 افس سراقب مركز إدلب إدلب

 C3915 75 30 45 6 0 سان سراقب مركز إدلب إدلب
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 معرة النعمان إدلب
مركز معرة 

 C3984 86 40 46 3 0 كفرومة النعمان

 C4058 182 79 103 17 0 حاس كفر نبل معرة النعمان إدلب

 معرة النعمان إدلب
مركز معرة 

 C3963 178 87 91 9 0 الغدقة النعمان

 معرة النعمان إدلب
مركز معرة 

 C3977 120 66 54 10 0 جرجناز النعمان

 معرة النعمان إدلب
مركز معرة 

 C3974 73 41 32 5 0 تلمنس النعمان

 معرة النعمان إدلب
مركز معرة 

 C3978 50 22 28 2 0 معرشورین النعمان

 C4157 140 63 77 10 0 تخاریمكفر  كفر تخاریم حارم إدلب

 C6616 7 3 4 0 0 كوكنایا قورقینا حارم إدلب

 C4330 177 83 94 12 1 محمبل محمبل أریحا إدلب

 C4327 20 8 12 2 0 الصحن محمبل أریحا إدلب

 C4319 41 17 24 5 0 حمیمات محمبل أریحا إدلب

 C6613 38 16 22 5 0 العلیة محمبل أریحا إدلب

 C3904 143 74 69 7 3 بنش بنش إدلب مركز إدلب

 C1139 35 16 19 4 0 دارة عزة دارة عزة جبل سمعان حلب

 C1022 1000 425 575 100 0 األتارب أتارب جبل سمعان حلب

 C6679 1500 500 1000 200 0 میزناز أتارب جبل سمعان حلب

 C4126 500 225 275 0 0 الدانا دانا حارم إدلب

 C4121 35 16 19 0 0 سرمدا دانا حارم إدلب

 C4130 509 220 289 25 20 اطمھ دانا حارم إدلب

 C4127 350 158 192 0 0 عقربات دانا حارم إدلب

 C3987 40 18 22 2 0 خان شیخون خان شیخون معرة النعمان إدلب

 C3990 11 5 6 0 0 عابدین خان شیخون معرة النعمان إدلب

 C4295 200 88 112 19 14 احسم احسم أریحا إدلب

 C4307 64 28 36 9 3 معراتة احسم أریحا إدلب

 C4304 276 140 136 27 42 البارة احسم أریحا إدلب

 C4309 314 129 185 25 76 كنصفرة احسم أریحا إدلب

 C4266 13 6 7 0 0 آذار الجانودیة جسر الشغور إدلب

 C4259 6 4 2 0 0 الملند الجانودیة جسر الشغور إدلب

 C4255 19 9 10 0 0 الجانودیة الجانودیة جسر الشغور إدلب

 C4257 13 7 6 0 0 ھتیا_الحسانیة الجانودیة جسر الشغور إدلب

 C4258 4 3 1 0 0 قیقون_القادریة الجانودیة جسر الشغور إدلب

 C4267 7 3 4 0 0 كفر دبین_الحمامة الجانودیة جسر الشغور إدلب

 C4265 5 3 2 0 0 جدیدة الجسر الجانودیة جسر الشغور إدلب

 C4263 11 5 6 0 0 الزوف_الفوز الجانودیة جسر الشغور إدلب
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