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مؤسسة إعمار الشام اإلنسانية

ريف دمشق

الغوطة الشرقية

عين ترما – حزة –بيت سوى
– سقبا – جسرين – حمورية
قطاع المرج ....

الغوطة الشرقية  :في الجنوب السوري ،على خاصرة العاصمة دمشق ،وتمتد من سفح قاسيون على
بساط أخضر يزيد على  400كم 2كما تضم نحو ستين مدينة و بلدة.
بلغ تعداد سكان الغوطة بحسب اإلحصاء السكاني لعام  2010نحو  2096000نسمة ،أي نحو 66150
3عائلة ،فيما انخفض تعدادهم بنسبة  % 80ليبلغ تعدادهم بحسب إحصاء مكتب التوثيق التابع للمكتب
اإلغاثي الموحد في الغوطة الشرقية  400ألف نسمة  ،أي ما يقارب  80ألف عائلة.

 20يوم
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ال يتعدى حال الغوطة الشرقية كونها سجن مغلق كبير انعدمت فيه كل وسائل التطور والحياة الحديثة حيث
يشكل الحصار حالة مركبة لمجموعة من االنتهاكات الجسيمة بحق المدنيين الذين يقدر عددهم ب 400
الف نسمة فهو ال يشمل قطع المواد اإلغاثية و الطبية فحسب بل يشمل قطع شرايين الخدمات األساسية
فمنذ بداية عام  2012تعيش الغوطة في ظالم حالك بعد قطع النظام لخطوط الكهرباء وقصفه للمحوالت
الكهربائية ومحطات التغذية ثم عمد الى قطع خطوط المياه المغذية للغوطة إتماما ً لمحاوالته البائسة في
إخضاع األهالي الثائرين وكان أخرها قطع خط مياه نبع الفيجة المغذي لحي جوبر وأجزاء كبيرة من
الغوطة الشرقية ما جعل حياة األهالي غاية في الصعوبة حيث يقضون أغلب أوقاتهم بمحاولة جلب الماء
من هنا جاءت فكرة المشروع
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ألنه يسهم في تامين المياه ويخفف عن السكان عبء اقتصادي كبير في ظل ما يعانونه من الوضع اإلنساني
واالقتصادي السيء للغاية ويساعد في تأمين الحد األدنى من مقومات الحياة ويسهم في عودة األهالي الى
منازلهم والحد من ظاهرة النزوح وما ينتج عنها من آثار سلبية للنساء واألطفال .

سد حاجة األهالي من المياه في المناطق البعيدة عن االبار

 .1المساهمة في التقليل من حاجة الناس وعوزهم .
 .2إعادة روح الحياة المدنية واإلنسانية في المنطقة

1

3

2

التعاقد مع الغرازة
تجهيز مكان الحفر
بدء الحفر
تصنيع الكباس وتركيبه
التوثيقات
التقرير النهائي

 120شخص

سكان المنطقة
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