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تم إنتاج هذه الوثيقة نيابة عن الفريق التوجيهي االستراتيجي ( )SSGوالشركاء في مجال العمل اإلنساني في إطار المنهج المتكامل لالستجابة
اإلنسانية في سورية ( .)WoSوهي توضح الفهم المشترك للمجتمع اإلنساني لألزمة ،بما في ذلك االحتياجات اإلنسانية األكثر إلحاحاً وتقدير عدد
األشخاص الذين يحتاجون إلى المساعدة.
على الرغم من أن هذه الوثيقة تحتوي على قاعدة أدلة موحدة يسترشد بها في التخطيط االستراتيجي المشترك ،فإن الكثير من األرقام الواردة
في هذه الوثيقة هي عبارة عن تقديرات تستند إلى منهجيات قد تكون ناقصة وجزئية.
ال تعبر التسميات المستخدمة وطريقة عرض المواد في هذا التقرير عن أية آراء من جانب األمانة العامة لألمم المتحدة بشأن الوضع القانوني ألي
بلد أو إقليم أو مدينة أو منطقة أو سلطاتها ،أو بشأن تحديد حدودها.
تم إصدار هذه النسخة في  21تشرين الثاني/نوفمبر .2017
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االحتياجات

اإلنسانية

مع دخول األزمة عامها السابع ،ال يزال حجم االحتياجات وشدة تعقيدها في جميع أنحاء سورية بازدياد بحيث يحتاج
اليوم نحو  13.1مليون شخص في سورية إلى المساعدات اإلنسانية* ١ومن بين هؤالء ،يوجد  5.6مليون شخص بحاجة
ماسة للمساعدة بسبب تزايد الضعف الناجم عن النزوح والتعرض لألعمال العدائية ومحدودية الحصول على السلع
والخدمات األساسية ٢**.وال يزال النزاع هو المحرك الرئيسي لالحتياجات اإلنسانية ،حيث يتعرض السكان المدنيون في
أجزاء عديدة من البالد يومياً لمخاطر كبيرة في مجال الحماية تهدد الحياة والكرامة والرفاه.
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ورغم بعض االنخفاض في مستوى األعمال القتالية في أجزاء معينة
من البالد ،وال سيما من خالل بعض اتفاقات خفض التصعيد ***
(لمزيد من المعلومات عن اتفاقات/مناطق خفض التصعيد ،يرجى
النظر إلى الصفحة  ،)34وانخفاض عدد المواقع التي تصنفها األمم
المتحدة على أنها محاصرة ،فقد أثر استمرار العنف أو زيادة حدته في
العديد من المناطق األخرى على حياة عدد ال يحصى من المدنيين.
في عام  ،2017استمر سكان سورية بتحمل وطأة األعمال العدائية
في ظل غياب حل سياسي ،وقد ساهم استمرار العنف في أكبر أزمة
نزوح في العالم .وعلى غرار العام الماضي ،نزح نحو  1.8مليون شخص
في األشهر التسعة األولى من العام ،يعتقد أن العديد منهم قد
نزحوا أكثر من مرة ٣.عاد إلى سورية عدد محدود جداً من بين 5.5

مليون الجئ سوري في جميع أنحاء العالم ،معظمهم في البلدان
المجاورة ٤.في عام  ،2017عاد ما يقدر بنحو  721,647شخصاً إلى
مناطقهم األصلية ٥.وعلى الرغم من أن عدد حاالت العودة
قليال خالل األشهر التسعة األولى من عام 2017
التلقائية**** قد زاد
ً
( 20في المئة) ٦عما كان عليه عام  ،2016فإن الظروف العامة للعودة
اآلمنة والكريمة والمستدامة ليست متوفرة حتى اآلن في أجزاء
عديدة من البالد .وفي مواجهة االضطرابات الناجمة عن األعمال
العدائية المطولة والنزوح الواسع النطاق ،ال تزال إمكانية الحصول
على الخدمات وفرص كسب العيش شحيحة .وبالتالي ،تتقلص قدرة
الناس على التكيف مما يؤدي في نهاية المطاف إلى إعاقة قدرتهم
على تلبية االحتياجات األساسية.

االحتياجات اإلنسانية

١

احتياجات البقاء على قيد
الحياة بين الفئات األكثر
ضعفاً

من بين ما مجموعه  13.1مليون شخص بحاجة إلى
المساعدة ،وعلى الرغم من أوجه الضعف الفردية
المتعلقة بالعمر والنوع االجتماعي واإلعاقة
والوضع االجتماعي واالقتصادي ،يواجه  5.6مليون
شخص احتياجات شديدة على وجه الخصوص .ومن
بين هؤالء ،تعتبر  6مجموعات سكانية هي األكثر
عرضة للخطر بسبب تعرضها لعوامل خطورة ،مثل
الحصار والقتال والنزوح ومحدودية فرص الحصول
على السلع والخدمات األساسية ٧.ويعيش نحو 2.98
مليون شخص في مناطق يصعب الوصول إليها ،بما
في ذلك  419,000شخص في المناطق التي تصنفها
األمم المتحدة على أنها محاصرة مما يعني فرقاً
مقداره نحو  1.9مليون شخصاً في عدد السكان
الذين يعيشون في المناطق التي يصعب الوصول
إليها مقارنة بالعام الماضي .وعلى الرغم من زيادة
إمكانية الوصول إلى العديد من المناطق في شمال
شرق سورية ،فإن احتياجات السكان في المناطق
التي تصنفها األمم المتحدة على أنها محاصرة أو
يصعب الوصول إليها ال تزال شديدة بشكل استثنائي

نظراً لعدة عوامل منها :القيود التعسفية المفروضة
على حرية تنقل المدنيين؛ وعدم القدرة على
الحصول على السلع أو الخدمات األساسية أو
المساعدة اإلنسانية؛ وانعدام السالمة الجسدية؛
والتحديات المستمرة التي تعيق تقديم المساعدة
اإلنسانية .وفي الوقت ذاته ،واصلت األعمال
العدائية تأجيج النزوح على نطاق واسع في سورية،
بمعدل  6,550نازح يومياً .ويواجه هؤالء النازحون
فضال عن حوالي  750,000شخص يعيشون
الجدد،
ً
في مالذهم األخير ،احتياجات حادة بشكل خاص
بسبب تراكم عوامل الخطر اإلنساني ٨*****،وبشكل
مماثل ،يواجه األشخاص العائدون بشكل طوعي
واألفراد الذين يعيشون في أماكن تشتد فيها حدة
الصراع مستويات غير مسبوقة من مخاطر الحماية و
تحديات الوصول إلى الخدمات األساسية ،كما و
يتأثر بنفس الظروف ماليين األشخاص في جميع
أنحاء سورية.

* على الرغم من أن هذه الوثيقة توفر قاعدة أدلة موحدة ناشئة عن تقييمات مختلفة أجريت في جميع أنحاء البالد وتهدف إلى المساعدة في إرشاد التخطيط االستراتيجي المشترك ،فإن العديد من األرقام الواردة في الوثيقة هي مجرد
تقديرات تستند إلى منهجيات غير مكتملة وجزئية في بعض األحيان.
** يتعرض األشخاص الذين هم بحاجة ماسة للمساعدة إلى مجموعة من عوامل الخطر اإلنساني ويواجهون مشاكل خطيرة أو حرجة أو كارثية ،وفقاً ألداة تصنيف الشدة المشتركة بين القطاعات) يرجى الرجوع إلى صفحة  74للحصول على
مزيد من المعلومات حول أداة تصنيف الشدة المشتركة بين القطاعات).
*** تشير اتفاقات خفض التصعيد إلى مذكرة وقعتها حكومات روسيا وتركيا وإيران في أستانا في  4أيار/مايو ،إلنشاء “مناطق خفض التصعيد في سورية .واألمم المتحدة ليست طرفاً في هذه االتفاقات.
**** يشير استخدام مصطلح “العودة التلقائية” في وثيقة اللمحة العامة عن االحتياجات اإلنسانية إلى العودة “المنظمة ذاتياً ” ويشير إلى كل من النازحين والالجئين.
***** تشير مصطلحات مخيمات المالذ األخير والمراكز الجماعية ومراكز االستقبال/العبور والمستوطنات العشوائية إلى المواقع التي تستخدم كمالذ أخير بعد أن استنفد النازحون جميع الخيارات األخرى.
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احتياجات الحماية
للمدنيين

يواجه المدنيون في سورية أزمة حماية مستمرة.
وفي خضم األعمال العدائية النشطة في أجزاء
عديدة من البالد ،ال تزال المنظمات اإلنسانية تشعر
بالقلق إزاء ارتفاع أعداد الضحايا المدنيين ،التي ال
يزال اإلبالغ عنها مستمراً  ،والتي تشير إلى انتهاك
القانون اإلنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق
اإلنسان ،بما في ذلك حظر الهجمات العشوائية
ومبادئ التناسب ٩واالحتياط .١٠وال يزال المدنيون
يتعرضون لمخاطر المتفجرات في المناطق الحضرية
المكتظة بالسكان ،حيث تشير تقديرات قطاع
الحماية إلى أن ما يقرب من  8.2مليون شخص
معرضون لمخاطر المتفجرات .وتؤثر الهجمات
العشوائية على المناطق المكتظة بالسكان ،مما
ينجم عنه تدمير البنى التحتية المدنية ،وخاصة
المرافق الصحية ١١والمدارس وشبكات المياه
واألسواق وأماكن العبادة .وقد تحققت آلية الرصد
واإلبالغ في سورية ( ،)MRM4Syriaالتي تختص
برصد االنتهاكات الجسيمة ضد األطفال في حاالت

النزاع المسلح ،من  26هجوماً على المدارس
واألطفال و المعلمين ومرافق التعليم ١٢،بينما أبلغ
قطاع الصحة عن حوالي  107اعتداء على العاملين
في مجال الصحة والمرافق الصحية في النصف
األول من عام  ١٣ .2017وفي نفس العام ازدادت
مواطن الضعف عند األفراد ال سيما األطفال.
ويشكل تجنيد األطفال مصدر قلق خاص ،حيث
شكل األطفال دون سن  15عاماً  -وبعضهم ال
تتجاوز أعمارهم  12سنة – نسبة  18في المئة من
 300حالة تم التحقق منها (من بينهم  289صبياً )
وتشير التقارير إلى أن الكثيرين منهم قد لعبوا دواراً
قتالياً نشطاً  ١٤.وفي إطار ارتفاع معدل االعتماد على
المساعدات اإلنسانية وتبني آليات التكيف
السلبية ١٥،تتفاقم احتياجات الناس وعدم قدرتهم
على الحصول على المساعدة اإلنسانية بسبب
عوامل الخطر ،مثل نقص وفقدان الوثائق المدنية،
والتمييز ،والهجمات التي تؤثر على العاملين في
المجال اإلنساني.

٣

ساهمت التحركات السكانية واسعة النطاق؛
والتدمير والتلوث الواسع االنتشار للبنى التحتية ذات
الصلة بالزراعة وسالسل القيمة ،مثل األسواق
والمخابز؛ ١٦واستنزاف األصول اإلنتاجية والمدخرات
وزيادة الديون؛ ومحدودية الفرص االقتصادية ،في
خلق مصاعب اجتماعية واقتصادية وتعطيل سبل
العيش .وقد ساهم ذلك في ارتفاع مستويات الفقر
في جميع أنحاء سورية ،حيث تشير التقديرات إلى أن
١٧
 69في المئة من السكان يعانون من فقر شديد.
ونتيجة لذلك ،استنُ فدت القدرة على التكيف لدى
الكثيرين في المجتمعات المحلية األكثر تضرراً في
سورية .وتلجأ األسر إلى آليات التكيف السلبية التي

تؤثر بشكل كبير على أشد الفئات ضعفا سيما
األطفال والشباب والمراهقين .وتشمل هذه اآلليات
تقليص استهالك األغذية ،وإنفاق المدخرات،
وتراكم الديون .إن آليات التكيف هذه سلبية وغير
مستدامة ،وبالتالي بمجرد استنفادها ،سيلجأ
األفراد إلى أنشطة استغاللية وخطرة على نحو
متزايد ،مثل عمالة وتجنيد األطفال والزواج المبكر
واالنضمام إلى الجماعات المسلحة ١٨.ولذلك ،فإنه
من الضروري بذل جهود متزايدة لدعم قدرة األسر
والمجتمعات المحلية على الصمود في مواجهة
١٩
الصدمات الحالية والمستقبلية.

٢

سبل العيش والخدمات
األساسية الضرورية

اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺘﻲ ﺗﺼﻨﻔﻬﺎ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﻣﺤﺎﺻﺮة أو ﻳﺼﻌﺐ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻴﻬﺎ*
اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺘﻲ ﺗﺼﻨﻔﻬﺎ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﻣﺤﺎﺻﺮة
أي ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻣﺤﺎﻃﺔ ﺑﺎﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﺑﺸﻜﻞ
ﻣﺴﺘﺪام ﻣﻤﺎ ﻳﺘﺴﺒﺐ ﻓﻲ ﻋﺪم إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ دﺧﻮل
اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺑﺎﻧﺘﻈﺎم ،وﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ
اﻟﻤﺪﻧﻴﻴﻦ واﻟﻤﺮﺿﻰ واﻟﺠﺮﺣﻰ أن ﻳﺨﺮﺟﻮا ﺑﺎﻧﺘﻈﺎم.
اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺘﻲ ﻳﺼﻌﺐ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻴﻬﺎ

أي ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ وﺻﻮل اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ
إﻟﻴﻬﺎ ﺑﺎﻧﺘﻈﺎم ﺑﻐﺮض ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺑﺮاﻣﺞ إﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻣﺘﻮاﺻﻠﺔ

ﺑﺴﺒﺐ رﻓﺾ اﻟﻮﺻﻮل ،واﻟﺤﺎﺟﺔ اﻟﻤﺴﺘﻤﺮة ﻟﺘﺄﻣﻴﻦ
اﻟﻮﺻﻮل ،أو ﺑﺴﺒﺐ ﻗﻴﻮد ﻣﺜﻞ اﻟﺼﺮاع اﻟﻨﺸﻂ ،وﺗﻌﺪد
ﻧﻘﺎط اﻟﺘﻔﺘﻴﺶ اﻷﻣﻨﻴﺔ أو ﻋﺪم اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﻓﻘﺔ
اﻟﺴﻠﻄﺎت ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ .وﺑﻌﺾ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ
اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺪرج ﺿﻤﻦ ﻓﺌﺔ اﻟﻤﻮاﻗﻊ اﻟﺘﻲ ﻳﺼﻌﺐ اﻟﻮﺻﻮل
إﻟﻴﻬﺎ ﺗﺨﻀﻊ ﻟﻘﻴﻮد وﺻﻮل ﻣﺤﺪدة ﻷﻧﻬﺎ ﻣﻄﻮﻗﺔ
ﻋﺴﻜﺮﻳﺎً .وﺗﺤﻴﻂ ﺑﻬﺬه اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﺟﻬﺔ ﻣﺴﻠﺤﺔ أو أﻛﺜﺮ،
ﻣﻤﺎ ﻳﻘﻴﺪ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ دﺧﻮل اﻹﻣﺪادات واﻷﻓﺮاد ﻣﻦ
وإﻟﻰ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ،وﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﻨﺤﻮ ،ﻳﺼﺒﺢ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺒﺮاﻣﺞ
اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﻤﻜﻦ.

* ُأﻃﻠﻘﺖ ﻫﺬه اﻟﺘﺴﻤﻴﺎت وﻓﻘﺎً ﻟﻠﻤﻨﻬﺠﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻟﺘﺼﻨﻴﻒ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻮﺻﻮل ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺔ.
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 ٢٫٩٨ﻣﻠﻴﻮن

 ٠٫٤٢ﻣﻠﻴﻮن

 ٠٫٧٢ﻣﻠﻴﻮن

ﻋﺎﺋﺪون ﺗﻠﻘﺎﺋﻴﺎً

ﻳﻌﻴﺸﻮن ﻓﻲ
ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺤﺎﺻﺮة

إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻟﻮﺻﻮل

 ١٣٫١ﻣﻠﻴﻮن

ﻣﺤﺘﺎج ﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺪة*

 ٥٫٦ﻣﻠﻴﻮن

ﺑﺤﺎﺟﺔ ﻣﺎﺳﺔ
ﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺪة**

٠٫٠٣

ﻣﻠﻴﻮن

ﻻﺟﺊ ﻋﺮاﻗﻲ

اﻟﻼﺟﺌﻮن

١٫٨

ﻟﻤﺤﺔ ﺳﺮﻳﻌﺔ ﻋﻦ اﻟﻤﺤﺘﺎﺟﻴﻦ ﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺪة

ﻳﻌﻴﺸﻮن ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ
ﻣﺼﻨﻔﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ
اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة
ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﻣﺤﺎﺻﺮة
أو ﻳﺼﻌﺐ اﻟﻮﺻﻮل
إﻟﻴﻬﺎ

٠٫٤٢

ﻣﻠﻴﻮن

ﻻﺟﺊ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻲ

ﻣﻠﻴﻮن

ﻧﺎزح ﺣﺪﻳﺜﺎً
ﻓﻲ ﻋﺎم ٢٠١٧

٨٫٢

٦٫١

ﻣﻠﻴﻮن

ﻣﻠﻴﻮن

ﻧﺎزح داﺧﻠﻴﺎً

اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ

٠٫٧٥

ﻧﺎزح ﻓﻲ ﻣﺴﺘﻮﻃﻨﺎت
اﻟﻤﻼذ اﻷﺧﻴﺮ

ﻣﻠﻴﻮن

ﻳﻌﻴﺸﻮن ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ
اﻟﻤﺘﻀﺮرة ﻣﻦ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻌﺪاﺋﻴﺔ
وﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﻤﺘﻔﺠﺮات

اﻟﻨﺰوح

 ١٢٫٢ﻣﻠﻴﻮن
ﻳﻌﻴﺸﻮن ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ
ﺗﺴﺘﻀﻴﻒ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  ٣٠ﺑﺎﻟﻤﺌﺔ
ﻣﻦ اﻟﻨﺎزﺣﻴﻦ/اﻟﻌﺎﺋﺪﻳﻦ ﺗﻠﻘﺎﺋﻴﺎً

 ٦٫٧ﻣﻠﻴﻮن
 ٦,٤ﻣﻠﻴﻮن
 ٥٫٣ﻣﻠﻴﻮن

ﺗﺼﻨﻴﻒ اﻟﻤﺤﺘﺎﺟﻴﻦ ﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺪة
أﻧﺜﻰ

ذﻛﺮ
ﻃﻔﻞ

ﻃﻔﻞ )(٤-٠

ﻃﻔﻞ )(١٧ - ٥

ﻣﺴﻦ )<(٥٩

 ٣٫٩ﻣﻠﻴﻮن  ١٫٤ +ﻣﻠﻴﻮن

 ٠٫٦ﻣﻠﻴﻮن
 ٢٫٩ﻣﻠﻴﻮن

ﺷﺨﺺ ﻣﻦ ذوي اﻹﺣﺘﻴﺎﺟﺎت
اﻟﺨﺎﺻﺔ

ﻳﻮﺿﺢ اﻟﺮﺳﻢ اﻟﺒﻴﺎﻧﻲ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت اﻟﺴﻜﺎﻧﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﻪ
اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت إﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺔ .وﻧﻈﺮاً ﻟﺘﻌﺮﺿﻬﻢ
ﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﻣﺘﻌﺪدة ،ﻓﺈن اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻨﻬﻢ ﻳﻨﺪرﺟﻮن ﺗﺤﺖ أﻛﺜﺮ
ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ واﺣﺪة .وﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺬﻟﻚ ،ﻓﺈن اﻟﻌﺪد اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ
ﻟﻸﺷﺨﺎص اﻟﻤﺤﺘﺎﺟﻴﻦ ﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺪة أﻗﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﺠﻤﻮع
اﻟﺘﺮاﻛﻤﻲ ﻟﻬﺬه اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت.

اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﻀﻴﻔﺔ

* ﻳﺸﻴﺮ ﻣﺼﻄﻠﺢ "اﻟﻤﺤﺘﺎﺟﻮن ﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺪة" إﻟﻰ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺬﻳﻦ ﺗﺘﻌﺮض ﺳﻼﻣﺘﻬﻢ اﻟﺠﺴﺪﻳﺔ ،أو ﺣﻘﻮﻗﻬﻢ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ،أو ﻛﺮاﻣﺘﻬﻢ ،أو ﻇﺮوف ﻣﻌﻴﺸﺘﻬﻢ ،أو ﺳﺒﻞ ﻋﻴﺸﻬﻢ ﻟﻠﺨﻄﺮ ،واﻟﺬﻳﻦ ﻻ ﻳﻜﻔﻲ ﻣﺴﺘﻮى وﺻﻮﻟﻬﻢ اﻟﺤﺎﻟﻲ إﻟﻰ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ واﻟﺴﻠﻊ واﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﻟﻠﻌﻴﺶ ﻓﻲ ﻇﺮوف ﻣﻌﻴﺸﻴﺔ ﻋﺎدﻳﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻤﻌﺘﺎدة دون ﻣﺴﺎﻋﺪة .وﻳﺸﻴﺮ ﻣﺼﻄﻠﺢ
أﺷﻜﺎﻻ أﺷﺪ ﻣﻦ اﻟﺤﺮﻣﺎن ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺳﻼﻣﺘﻬﻢ وﺣﻘﻮﻗﻬﻢ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ وﻇﺮوﻓﻬﻢ اﻟﻤﻌﻴﺸﻴﺔ ،وﻳﻮاﺟﻬﻮن اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت ﺗﻬﺪد اﻟﺤﻴﺎة وﺗﺘﻄﻠﺐ ﻣﺴﺎﻋﺪة إﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻋﺎﺟﻠﺔ.
اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺬﻳﻦ "ﻓﻲ ﺣﺎﺟﺔ ﻣﺎﺳﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺪة" إﻟﻰ أوﻟﺌﻚ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻮاﺟﻬﻮن
ً
** اﺣﺘﺴﺐ ﻋﺪد اﻟﻤﺤﺘﺎﺟﻴﻦ ﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺪة واﻟﺬﻳﻦ ﺑﺤﺎﺟﺔ ﻣﺎﺳﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺪة اﺳﺘﻨﺎداً إﻟﻰ ﺗﺼﻨﻴﻒ ﺷﺪة اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﻤﺸﺘﺮك ﺑﻴﻦ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت )اﻧﻈﺮ ﻗﺴﻢ اﻟﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ(.

توزيع المحتاجين للمساعدة في مختلف أنحاء

سورية (حتى آب/أغسطس )2017

اﻟﺤﺴﻜﺔ

ﺣﻠﺐ

اﻟﺮﻗﺔ

إدﻟﺐ

ﺣﻤﺎه

ﻃﺮﻃﻮس

ﺣﻤﺺ

ﻋﺪد اﻟﻤﺤﺘﺎﺟﻴﻦ ﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺪة ﺣﺴﺐ

اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺴﻜﺎﻧﻴﺔ )آب/أﻏﺴﻄﺲ (٢٠١٧

دﻣﺸﻖ

 Sرﻳﻒ دﻣﺸﻒ

٥٠٠ - ٠

١,٠٠٠ - ٥٠١

اﻟﺒﺤﺮ اﻷﺑﻴﺾ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ

دﻳﺮ اﻟﺰور

اﻟﻼذﻗﻴﺔ

ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺗﺪﻳﺮﻫﺎ
ﻗﻮة اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة
ﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ
ﻓﺾ اﻻﺷﺘﺒﺎك

٥,٠٠٠ - ١,٠٠١

١٠,٠٠٠ - ٥,٠٠١

٥٠,٠٠٠ - ١٠,٠٠١

اﻟﻘﻨﻴﻄﺮة

Damascus

> ٥٠,٠٠٠

اﻟﺴﻮﻳﺪاء

اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﻤﺤﺎﺻﺮة

درﻋﺎ

اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺘﻲ ﻳﺼﻌﺐ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻴﻬﺎ
) ٢٦أﻳﻠﻮل/ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ (٢٠١٧

اﻟﺤﺪود واﻷﺳﻤﺎء اﻟﻤﺒﻴﻨﺔ واﻟﺘﺴﻤﻴﺎت اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﺨﺮﻳﻄﺔ ﻻ ﺗﻨﻄﻮي ﻋﻠﻰ ﺗﺄﻳﻴﺪ أو ﻗﺒﻮل رﺳﻤﻲ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة.
اﻟﻤﺼﺪر :ﻣﻜﺘﺐ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻟﺘﻨﺴﻴﻖ اﻟﺸﺆون اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ  -اﺳﺘﻨﺎداً إﻟﻰ ﺑﻴﺎﻧﺎت ﺷﺪة اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت

اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ

ﻣﺤﺘﺎﺟﻮن

رﻳﻒ دﻣﺸﻖ

٢٫٣٥

ﺣﻠﺐ
دﻣﺸﻖ
إدﻟﺐ
ﺣﻤﺺ
ﺣﻤﺎة
اﻟﻼذﻗﻴﺔ
دﻳﺮ اﻟﺰور
اﻟﺤﺴﻜﺔ
درﻋﺎ
ﻃﺮﻃﻮس
اﻟﺮﻗﺔ
اﻟﺴﻮﻳﺪاء
اﻟﻘﻨﻴﻄﺮة

ﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺪة )ﺑﺎﻟﻤﻼﻳﻴﻦ(

٢٫٢٥
١٫٤٥
١٫٣٩
٠٫٩٥
٠٫٨٨
٠٫٧٧
٠٫٧٢
٠٫٦٦
٠٫٦٠
٠٫٥٥
٠٫٣٣
٠٫١٨
٠٫٠٧

ﺑﺤﺎﺟﺔ ﻣﺎﺳﺔ

ﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺪة )ﺑﺎﻟﻤﻼﻳﻴﻦ(

٪

ﻧﺴﺒﺔ ﻣﻦ ﺑﺤﺎﺟﺔ ﻣﺎﺳﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺪة ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﻤﺤﺘﺎﺟﻴﻦ ﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺪة

١٫٠٦

٪٤٥

٠٫٣٨

٪١٧

٠٫٧٤

٪٥١

٠٫٣٥

٪٢٥

٠٫٦٨

٪٧٢

٠٫١٠

٪١٢

٠٫٦٣

٪٨٢

٠٫٧١

٪٩٨

٠٫٠٥

٪٨

٠٫٣١

٪٥١

٠٫٢٦

٪٤٨

٠٫٢٨
٠٫٠٠
٠٫٠٢

٪٨٥
٪٠
٪٣٣

٢٫٩٨

ﻣﻠﻴﻮن

ﻣﺤﺘﺎج ﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺪة
ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺘﻲ
ﻳﺼﻌﺐ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻴﻬﺎ

٤١٩,٠٠٠

ﻣﺤﺘﺎج ﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺪة
ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺘﻲ
ﺗﺼﻨﻔﻬﺎ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة
ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﻣﺤﺎﺻﺮة

تاجايتحالا يناسنإلا
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٢٠١٨

٢٠١٦

٢٠١٧

١٢٫١

١٤٫٩

١٤٫٦

١٣٫٥

١٣٫٥

١٣٫٣

١١٫٥

١٢٫٨

١١٫٣

٨٫٢

٩٫٠

١٠٫٥

٩٫٢

١٠٫٠

٦٫٦

٦٫٣

٦٫١

٥٫٦

٦٫١

٦٫١

٥٫٢

٥٫٨

٤٫٧

٣٫١

٤٫٤

٤٫٦

٢٫٣

٤٫٣

٤٫٢

١٣٫٥

١٣٫٥

اﻟﻤﻴﺎه واﻟﺼﺮف اﻟﺼﺤﻲ واﻟﻨﻈﺎﻓﺔ

اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ

اﻟﺼﺤﺔ

اﻷﻣﻦ اﻟﻐﺬاﺋﻲ

اﻹﻧﻌﺎش اﻟﻤﺒﻜﺮ وﺳﺒﻞ اﻟﻌﻴﺶ

٩٫٨

ﺗﻨﺴﻴﻖ اﻟﻤﺨﻴﻤﺎت وإدارﺗﻬﺎ

اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ

اﻟﻤﻮاد ﻏﻴﺮ اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ

اﻟﺘﻐﺬﻳﺔ

اﻟﻤﺄوى

اﻟﻤﺤﺘﺎﺟﻮن ﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺪة ﺑﻴﻦ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت

١٣٫١

ريثأت مزألا

تأثير

األزمة

ماثال في جميع أنحاء البالد والمنطقة .ويتمثل التأثير الفوري لألزمة في المعاناة
ما يزال التأثير اإلنساني لألزمة السورية
ً
اليومية لماليين السكان من أجل البقاء على قيد الحياة وسط تهديدات واسعة النطاق لحياتهم وسالمتهم ورفاهيتهم
وكرامتهم .ويواجه هؤالء الناس أزمة حماية تتمثل في الهجمات العشوائية غير المتناسبة وغير المقيدة التي تُ لحق ضرراً
كبيرا وتتسبب بصعوبات للسكان المدنيين .وتتخلل الحياة اليومية أشكال عنف مختلفة تؤثر بشكل خاص على النساء
واألطفال .وفي الوقت نفسه ،ال يزال الصراع المديد والنزوح الواسع النطاق يمزقان النسيج االجتماعي واالقتصادي
في سورية ،مما يضاعف المعاناة الفورية ويهدد مستقبل سورية على المدى الطويل.
وقد أدت عوامل من بينها التعرض لألعمال العدائية ،والنزوح الواسع
فضال عن تدهور الخدمات والمؤسسات
النطاق ،وتدمير سبل العيش،
ً
األساسية إلى جعل ما يقدر بنحو  13.1مليون شخص ،أو سبعة من كل
عشرة أشخاص في سورية ،بحاجة إلى شكل من أشكال المساعدة
اإلنسانية .وتشير التقديرات إلى أن حوالي  5.6مليون من هؤالء بحاجة
20
ماسة للمساعدة.
األعمال العدائية المستمرة وانتهاكات القانون الدولي اإلنساني
والقانون الدولي لحقوق اإلنسان
ال تزال األعمال القتالية هي المحرك الرئيسي للمعاناة اإلنسانية في
سورية ،حيث تشكل تهديداً مباشراً لحياة البشر في أجزاء كثيرة من
البالد ،وكثيراً ما تحول دون تلقي المدنيين للمساعدات اإلنسانية
المنقذة للحياة والتي تشتد حاجتهم إليها .وفي الوقت ذاته،
انخفضت حدة العنف في بعض المناطق ،وال سيما في األماكن التي
ُأنشئت فيها مناطق خفض التصعيد أو التي تم التوصل فيها إلى
اتفاقات محلية* .وقد تباين تأثير مناطق خفض التصعيد األربعة على
المدنيين .فعلى سبيل المثال ،في جنوب سورية ،ومنذ دخول وقف
إطالق النار حيز التنفيذ في تموز/يوليو ،انخفض مستوى األعمال
العدائية بشكل كبير تبعا للتقارير األمنية؛ أما في إدلب و منطقة
خفض التصعيد في شمال غرب سورية ،فقد انخفض مستوى
األعمال العدائية بشكل مبدأي ،لكنه ارتفع مرة أخرى في أيلول/
سبتمبر ،ال سيما من جراء الغارات الجوية التي قصفت المرافق الطبية
و أسفرت عن مقتل  149مدنياً على األقل 21.ومنذ منتصف تشرين
األول/أكتوبر ،تم اإلبالغ عن تكثيف القصف والقتال في منطقة
فضال عن القصف المتزايد
خفض التصعيد في الغوطة الشرقية،
ً
لمدينة دمشق.
وفي عام  ،2017كان نطاق وشدة األعمال العدائية في المناطق
الحضرية المكتظة بالسكان الفتاً  ،ال سيما في مناطق مثل مدينتي
الرقة ودير الزور .وال يزال ارتفاع أعداد الضحايا المدنيين مؤشراً قوياً
على انتهاك حظر استخدام الهجمات العشوائية ولمبادئ التناسب
واالحتياط.

“منذ بداية الحرب ،هناك خوف دائم من القصف ...
حياتنا قبل الحرب كانت مختلفة للغاية عن حياتنا اآلن.
عندما نخرج ،نجد شخصاً ممزقاً إرباً من جراء القصف…
(امرأة سورية في جنوب سورية)

9
وال يزال تدمير البنى التحتية المدنية الداعمة للحياة ،مثل شبكات
فضال عن الهجمات التي تؤثر على
المياه والصرف الصحي والكهرباء،
ً
المستشفيات والمدارس واألراضي والمساكن والممتلكات ،يقوض
البنى الداعمة في المناطق الحضرية والريفية ،معرضاً حياة المدنيين
للخطر ومعيقاً عودة السكان النازحين بعد توقف القتال .وفي النصف
األول من عام  ،2017أبلغ قطاع الصحة عن زيادة قدرها  25في المئة
في عدد الهجمات على المرافق الصحية مقارنة بالفترة نفسها من
عام  ٢٢ ،2016حيث بلغ عدد الهجمات على المرافق الصحية حوالي 20
هجوماً في الشهر خالل الفترة من كانون الثاني/يناير إلى نيسان/أبريل،
بمعدل هجوم كل  36ساعة ٢٣.وعلى الرغم من أن عدد الهجمات التي
استهدفت المدارس ،والتي تم التحقق منها في النصف األول من
عام  2017،كان أقل بنسبة  50في المئة عن تلك التي تم التحقق منها
في النصف األول من عام  ،2016فإن الهجمات استمرت بشكل
٢٥ ٫ ٢٤
مماثل من حيث النوع والتأثير على األطفال.
واستمرت أيضاً الهجمات التي أدت إلى مقتل عمال اإلغاثة اإلنسانية
عامال
والعاملين في المجال الصحي ،حيث لقي ما ال يقل عن 17
ً
عامال بالمنظمات غير الحكومية حتفهم في األشهر
صحياً  ٢٦و12
ً
عامال في
الستة األولى من عام  ٢٧ .2017ومنذ بداية النزاعُ ،قتل 65
ً
الهالل األحمر العربي السوري و 21موظفاً من موظفي األمم
المتحدة ،في حين تعرض  26موظفاً من موظفي األمم المتحدة
لالحتجاز أو أصبحوا في عداد المفقودين ٢٨.وال تعبر هذه األرقام عن
كامل نطاق وضرر الهجمات التي تؤثر على العاملين في مجال اإلغاثة،
والتي ال يمكن قياسها بشكل ممنهج في أجزاء كثيرة من البالد.

* تشير االتفاقيات المحلية إلى االتفاقيات التي تم التوصل إليها بين الحكومة السورية وبعض الجماعات المسلحة المتعلقة بمواقع محددة والتي يسرتها في بعض األحيان أطراف ثالثة  ،وغالباً ما تكون من المناطق التي تصنفها األمم
المتحدة على أنها محاصرة أو يصعب الوصول إليها ،واألمم المتحدة ليست طرفاً في هذه االتفاقيات.

ريثأت مزألا

العيش

في وسط النزاع
لقد أصبحت انتهاكات حقوق األطفال منتشرة في جميع جوانب
الحياة اليومية في سورية ،حيث يشكل األطفال أكثر من  40في المئة
من المحتاجين للمساعدة ،ويواجهون احتياجات معينة تحددها
29
تجربتهم المؤلمة مع األزمة.
وفي النصف األول من عام  ،2017تحققت آلية الرصد واإلبالغ في
سورية ( )MRM4Syriaالمعنية باالنتهاكات الجسيمة لحقوق األطفال
في حاالت النزاع المسلح من أكثر من  1,000انتهاك جسيم ،من بينها
 75حالة احتجاز لألطفال بزعم ارتباطهم بجهات مسلحة ،و 524حالة
قتل وتشويه لألطفال و 300حالة تجنيد لألطفال واستخدامهم في
الصراعات المسلحة .وشكّ ل األطفال دون سن الخامسة عشرة ما
يقرب من  20في المئة من حاالت تجنيد األطفال واستخدامهم في
النزاعات المسلحة التي تم التحقق منها *.كما انتشرت تقارير عن
تجنيد األطفال قسراً في المناطق التي يسيطر عليها تنظيم الدولة
اإلسالمية في محافظتي الرقة ودير الزور.
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وباإلضافة إلى ذلك ،فقد تغلغل العنف في المجتمع والمدارس
والمنازل ،مما يعرض األطفال لمصادر متعددة من األذى البدني
والنفسي .ويقدر أن ثلثي األطفال في سورية قد فقدوا أحد أفراد
أسرهم ،أو ُأصيبت منازلهم بأضرار ،أو تعرضوا إلصابات متصلة بالنزاع.
وحرم األطفال الذين عانوا من هذه التجارب وتعرضوا لعنف كبير من
ُ
30
الشعور باألمن وأصبحوا عرضة ألزمات نفسية شديدة.

ومن المرجح أن تتفاقم هذه العواقب النفسية للعنف بسبب عدم
اليقين بشأن المستقبل في ظل اختالل ظروف الحياة اليومية
الطبيعية .ونتيجة لهذا االضطراب ،يكافح العديد من األطفال
للحصول على تعليم جيد .أما بالنسبة لألطفال القادرين على االلتحاق
بالمدارس ،فقد أثرت األعمال القتالية بشكل كبير على قدرة التعليم
المؤسساتي من حيث قدرة استيعاب الطلبة وتوفير التعليم
المناسب .كما وأدت األعمال القتالية إلى انخفاض كبير في قدرة
التعليم المؤسساتي و تدهور جودة التعليم ،حيث انسحب حوالي
 180٫000معلم من الخدمة ،وتشير التقديرات إلى أن األضرار أو الدمار
31
قد أثرت على  40في المئة من البنية التحتية للمدارس.
وقد جعلت األزمة أيضاً العديد من المراهقين والشباب يكافحون من
أجل تحديد سبل االنخراط اإليجابي في مجتمعاتهم وفي محيطهم
األوسع .وتقدر معدالت البطالة بين الشباب بنحو  75في المئة ،وهي
أعلى بكثير بين النساء 32.وفي ظل محدودية الفرص وعدم اليقين
بشأن ما يخبئه المستقبل ،يتزايد شعور المراهقين والشباب باإلحباط
وعدم التمكين.
وفي هذه المرحلة تتجلى مخاوف حقيقية وفورية بشأن احتمال
فقدان جيل كامل من األطفال والشباب بسبب مخاطر حماية الطفل،
وعدم الحصول على تعليم جيد ومحدودية الفرص المتاحة للمراهقين
والشباب للمشاركة الفعالة في مجتمعاتهم ،لذا وجب التأكيد على
أهمية نهج «ال لضياع جيل» ( )NLGفي وضع هذه القضايا في مركز
االستجابة اإلنسانية لألزمة السورية.

“تنعكس المشاكل التي تعاني منها األسرة على هيئة
عنف ضد األطفال .وفي كثير من األحوال تعاني األسر
من مشاكل أو معضالت مالية تتحول بشكل تلقائي
إلى غضب سيعاني منه األطفال”.
(امرأة من جنوب سورية)

* ينص قانون حقوق اإلنسان على أن السن القانونية الدنيا
لتجنيد األطفال واستخدامهم في األعمال القتالية هو 18
عاماً  .. .ويحظر تجنيد واستخدام األطفال الذين تقل أعمارهم
عن  15عاماً كجنود بموجب القانون اإلنساني الدولي ،مع
السماح حصراً وضمن شروط صارمة بتجنيد األطفال الذين
تتراوح أعمارهم بين  16و 18عاماً للخدمة غير النشطة.

ريثأت مزألا

وباإلضافة إلى أولئك النازحين ،تم تسجيل نحو  5.5مليون سوري
كالجئين ،من بينهم  5.3مليون الجئ في الدول المجاورة 34.وعلى
الرغم من السخاء الذي أبدته الدول المضيفة من خالل استقبال
ماليين السوريين ،استمر مجال اللجوء بالتقلص مع تبني دول الجوار
لسياسات دخول صارمة.

أكبر أزمة نزوح في العالم
واصلت العمليات العسكرية واألعمال العدائية الجارية في بعض أجزاء
من البالد خلق مستويات كبيرة من النزوح وخلق احتياجات إنسانية
حادة طوال عام  .2017وفي حين أن عدد النازحين على المدى
الطويل* قد انخفض بشكل طفيف من  6.3إلى  6.1مليون شخص
على مدار العام الماضي ،فقد بقي معدل النزوح الشهري اإلجمالي
مرتفعاً ومشابهاً إلى حد كبير للمعدالت المسجلة في عام ،2016
حيث تم اإلبالغ عن نحو  1.8مليون حالة نزوح بين يناير/كانون الثاني
33
وسبتمبر/أيلول  ،2017أي ما يقرب من  6,550نازح يومياً .
* يشير مصطلح النازحين داخلياً /النزوح على المدى الطويل إلى األشخاص الذين نزحوا ألكثر من ثالثة أشهر.

لمحة عامة عن النزوح داخل وخارج

سورية (حتى سبتمبر )2017

٦٫١

إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻋﺪد اﻟﻨﺎزﺣﻴﻦ

١٢٫٦

٥٫٥

ﻣﻠﻴﻮن

ﻣﻠﻴﻮن

٩٧٠,٠٠٠

ﻻﺟﺊ ﺳﻮري ﻣﺴﺠﻞ ﻓﻲ
ﺟﻤﻴﻊ أﻧﺤﺎء اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﻢ

ﻧﺎزح داﺧﻠﻴﺎً

٥٫٣

ﻣﻠﻴﻮن

ﺳﻮري ﺗﻘﺪﻣﻮا
ﺑﻄﻠﺒﺎت ﻟﺠﻮء
ﻓﻲ أوروﺑﺎ

ﻣﻠﻴﻮن

ﻻﺟﺊ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻤﺠﺎورة

٨٤

ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻳﻌﻴﺶ ﺑﻬﺎ اﻟﻨﺎزﺣﻮن داﺧﻠﻴﺎً

١٦

٪

ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ
اﻟﺤﻀﺮﻳﺔ

ﺗﺮﻛﻴﺎ

٪

ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ
اﻟﺮﻳﻔﻴﺔ

٣,٢٣٥,٩٩٢

اﻟﺤﺴﻜﺔ
ﺣﻠﺐ
اﻟﺮﻗﺔ

٢٤٤,٢٣٥

ﺣﻤﺎه

اﻟﻌﺮاق

ﻃﺮﻃﻮس

ﺣﻤﺺ

ﻋﺪد اﻟﻨﺎزﺣﻴﻦ داﺧﻠﻴﺎً

)آب/أﻏﺴﻄﺲ (٢٠١٧

٥٠٠ - ٠
١,٠٠٠ - ٥٠١
٥,٠٠٠ - ١,٠٠١
١٠,٠٠٠ - ٥,٠٠١
٥٠,٠٠٠ - ١٠,٠٠١
< ٥٠,٠٠٠
ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻏﻴﺮ ﻣﺄﻫﻮﻟﺔ

ﻻﺟﺌﻮن ﺳﻮرﻳﻮن
)أﻳﻠﻮل/ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ (٢٠١٧

١,٠٠١,٠٥١
دﻣﺸﻖ

رﻳﻒ دﻣﺸﻒ

٣٠,١٠٤

١٢٤,٥٣٤

اﻟﻼﺟﺌﻮن اﻟﺴﻮرﻳﻮن
ﻓﻲ ﺷﻤﺎل أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ

اﻟﻼﺟﺌﻮن اﻟﺴﻮرﻳﻮن
ﻓﻲ ﻣﺼﺮ

اﻟﺤﺪود واﻷﺳﻤﺎء اﻟﻤﺒﻴﻨﺔ واﻟﺘﺴﻤﻴﺎت اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﺨﺮﻳﻄﺔ ﻻ ﺗﻨﻄﻮي ﻋﻠﻰ ﺗﺄﻳﻴﺪ أو ﻗﺒﻮل رﺳﻤﻲ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة.
اﻟﻤﺼﺪر :ﻣﻜﺘﺐ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻟﺘﻨﺴﻴﻖ اﻟﺸﺆون اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ  -اﺳﺘﻨﺎداً إﻟﻰ ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺤﺘﺎﺟﻴﻦ ﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺪة اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت واﻟﻼﺟﺌﻴﻦ
اﻟﻤﺼﺪرhttp://data.unhcr.org/syrianrefugees/regional.php :

اﻟﺴﻮﻳﺪاء

درﻋﺎ

اﻷردن

اﻟﺒﺤﺮ اﻷﺑﻴﺾ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ

دﻳﺮ اﻟﺰور

إدﻟﺐ

اﻟﻼذﻗﻴﺔ

ﻟﺒﻨﺎن

ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺗﺪﻳﺮﻫﺎ
ﻗﻮة اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة
ﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ
ﻓﺾ اﻻﺷﺘﺒﺎك

اﻟﻘﻨﻴﻄﺮة

٦٥٤,٥٨٢
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ريثأت مزألا

أنماط النزوح
ماتزال أنماط النزوح في سورية متغيرة .حيث نزح العديد من األفراد
عدة مرات ،وانتقلوا من مكان إلى آخر بسبب تغير خطوط التماس
واقتراب األعمال العدائية .وحدثت معظم حاالت النزوح خالل العام
الحالي ضمن المحافظة الواحدة ولفترات قصيرة نسبياً  ،حيث سعى
النازحون إلى العودة بسرعة إلى ديارهم فور تراجع حدة القتال .وال
يزال النازحون معرضين لعدد من مخاطر الحماية ،بما في ذلك مخاطر
المتفجرات .وبسبب أنماط توزيع وتركيز المتفجرات في سورية ،من
المرجح أن يكون المزارعون والرعاة النازحون معرضين للخطر بشكل
خاص ،حيث أفاد حوالي  33في المئة من المجتمعات المحلية بأن
األراضي الزراعية ملوثة بالمتفجرات 35.وباإلضافة إلى ذلك ،وردت
تقارير تفيد بأن عدداً من مخيمات النازحين قد تعرضت لضربات جوية.
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وعلى الرغم من أن معدالت النزوح في عام  2017ال تزال مشابهة
لتلك المسجلة في عام  2016إلى حد كبير ،فقد تغير التركيز الجغرافي
لعمليات النزوح الجديدة مع تطور الوضع على أرض الواقع .وكانت
عمليات النزوح الجديدة أكثر تواتراً في شمال شرق سورية (محافظتي
الرقة ودير الزور) نتيجة للعملية العسكرية ضد تنظيم الدولة
اإلسالمية في العراق والشام ،حيث تم اإلبالغ عما يقدر بنحو
 484,000حالة نزوح في الفترة من تشرين الثاني/نوفمبر  2016إلى
نهاية أيلول/سبتمبر  .2017وقد نزح العديد من هؤالء جراء عمليات
عسكرية تهدف النتزاع السيطرة على مدينة الرقة من تنظيم الدولة
اإلسالمية ،والتي بدأت في حزيران/يونيو  .2017كما نزح عدد كبير من
األفراد من محافظات حماة وحلب وإدلب .وفي حالة إدلب ،كان من
بين النازحين بنحو  42,000فرداً وصلوا في  2017إلى المناطق التي
تسيطر عليها الجماعات المسلحة في شمال غرب سورية كجزء من
االتفاقات المحلية التي حدثت معظمها في المناطق التي كانت

تصنفها األمم المتحدة سابقاً على أنها إما محاصرة أو يصعب الوصول
إليها ،وشملت بنوداً تتعلق «بنقل» األفراد إلى المناطق التي تسيطر
36
عليها الجماعات المسلحة.
وفي شمال شرق سورية ،تأثرت أنماط النزوح إلى حد بعيد بالقيود
المفروضة على حرية تنقل النازحين نتيجة التدابير األمنية التي تفرضها
الجهات المسلحة والسلطات المحلية ،بما في ذلك إجراءات الفحص
األمني .وقد أدى ذلك إلى ازدياد عدد النازحين الذين يمرون ويعيشون
في مواقع المالذ األخير لفترات طويلة من الزمن .رغم جهود المناصرة
التي يبذلها قطاع الحماية ،ما تزال مصادرة وثائق التعريف الرسمية
بالنازحين لدى وصولهم إلى نقاط التفتيش أو مراكز العبور من قبل
السلطات العسكرية مستمرة .ويزيد تخزين هذه الوثائق بشكل
عشوائي أثناء تنفيذ اإلجراءات األمنية من خطر فقدانها أو تلفها ،وفي
الوقت نفسه ،يؤدي تأخير ردها إلى أصحابها أحياناً إلى جعل النازحين
37
يغادرون تلك المواقع من دون وثائقهم الرسمية.
وقد ُذكرت مصادرة الوثائق وفقدانها كأسباب رئيسية لعدم وجود
وثائق مدنية في محافظة الرقة ،في حين ُوصفت القيود المفروضة
على حرية التنقل بأنها النتيجة الرئيسية لعدم وجود وثائق مدنية في
وذكر طلب إبراز وثائق مدنية للحصول
محافظتي الرقة والحسكةُ .
على المساعدة أيضاً كأحد التحديات الرئيسية المتعلقة بالحصول على
38
المساعدة اإلنسانية في كلتا المحافظتين.

ريثأت مزألا
( 2017حتى أيلول/سبتمبر)

إجمالي عدد تحركات النازحين في

٢٫٦

١٤٫
٨

٧٫٧
٢٩

١٣

٢٫٧

٢٫٢

١

٤٫٩

اﻟﻼذﻗﻴﺔ
٢

٣٫٧

٢٢٫١

ﺣﻤﺎه

٣

٫٤
١٢

دﻳﺮ اﻟﺰور

إدﻟﺐ

٥٨

٢٧

٣٫٩

ﻃﺮﻃﻮس
٣٫٦

١٠٫

٣

٫٧

٩٫٥

٢٢

٥٫٩

٢٫٦

ﺣﻤﺺ

١٫٧

٥٠

١١٫
١

٢٧

ﺣﻠﺐ

٥٤

اﻟﺮﻗﺔ

٥٥

٢٫١

اﻟﺤﺴﻜﺔ

١٦٫٧

٢٫١

١

١٧٫٣

٤٨

١٫٤

٢٫٥

٢٫٣

ﻋﺪد اﻟﻨﺎزﺣﻴﻦ اﻟﻮاﻓﺪﻳﻦ )ﺣﺴﺐ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ(

رﻳﻒ دﻣﺸﻒ

٥,٠٠٠ - ١,٠٠١
١٠,٠٠٠ - ٥,٠٠١
٢٠,٠٠٠ - ١٠,٠٠١
< ٢٠,٠٠٠
ﻟﻢ ﻳﺘﻢ اﻹﺑﻼغ ﻋﻦ وﺻﻮل ﻧﺎزﺣﻴﻦ

ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺗﺪﻳﺮﻫﺎ
ﻗﻮة اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة
ﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ
ﻓﺾ اﻻﺷﺘﺒﺎك

دﻣﺸﻖ

٣٠

اﻟﻘﻨﻴﻄﺮة
اﻟﺴﻮﻳﺪاء

إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻋﺪد اﻟﻨﺎزﺣﻴﻦ اﻟﻮاﻓﺪﻳﻦ

درﻋﺎ

١٫٤

اﻟﻨﺰوح ﻣﻦ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ اﻟﻤﻨﺸﺄ
إﻟﻰ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ اﻟﻤﻘﺼﺪ )ﺑﺎﻵﻻف(
)ﺣﺮﻛﺔ اﻟﻨﺎزﺣﻴﻦ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ أﻟﻒ ﻧﺎزح
ﻻ ﺗﻈﻬﺮ ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﺨﺮﻳﻄﺔ(

اﻟﺤﺪود واﻷﺳﻤﺎء اﻟﻤﺒﻴﻨﺔ واﻟﺘﺴﻤﻴﺎت اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﺨﺮﻳﻄﺔ ﻻ ﺗﻨﻄﻮي ﻋﻠﻰ ﺗﺄﻳﻴﺪ أو ﻗﺒﻮل رﺳﻤﻲ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة.
اﻟﻤﺼﺪر :اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻛﻤﺎ أﺑﻠﻐﺖ ﻋﻨﻬﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺗﻨﺴﻴﻖ اﻟﻤﺨﻴﻤﺎت وإدارﺗﻬﺎ ،وﻣﻨﻈﻮﻣﺔ رﺻﺪ اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت واﻟﺴﻜﺎن ،وﻣﻜﺘﺐ ﺗﻨﺴﻴﻖ اﻟﺸﺆون اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺔ
وﺗﺮﻛﻴﺎ واﻷردن ﻟﻌﺎم .٢٠١٧

إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻨﺎزﺣﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪى اﻟﻄﻮﻳﻞ
ﺣﺴﺐ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ

إﺟﻤﺎﻟﻲ ﺣﺮﻛﺔ اﻟﻨﺎزﺣﻴﻦ ﻓﻲ ٢٠١٧

)ﻳﺸﻤﻞ اﻟﻨﺰوح ﻣﻦ ﻣﻮاﻗﻊ داﺧﻞ وﺧﺎرج اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ(

اﻟﻮاﻓﺪون إﻟﻰ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ
ﺣﻠﺐ

اﻟﺮﻗﺔ

إدﻟﺐ

دﻳﺮ اﻟﺰور
ﺣﻤﺎة

٧٣

١١٤

رﻳﻒ دﻣﺸﻖ

٩٢

اﻟﺤﺴﻜﺔ

٩٣

درﻋﺎ

٣٠٨

٤٢٤

دﻣﺸﻖ

اﻟﻼذﻗﻴﺔ

١٣

ﻃﺮﻃﻮس

١٢

ﺣﻤﺺ

٢٤

اﻟﻘﻨﻴﻄﺮة

١١

اﻟﺴﻮﻳﺪاء

٤

ﺣﻠﺐ

٤٦١

اﻟﺮﻗﺔ

إدﻟﺐ

١٥٥

دﻳﺮ اﻟﺰور
ﺣﻤﺎة

رﻳﻒ دﻣﺸﻖ

٧٥

درﻋﺎ

١٠٢

٢٦

رﻳﻒ دﻣﺸﻖ

اﻟﻤﻐﺎدرون ﻣﻦ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ
٤٩٣

اﻟﻘﻨﻴﻄﺮة

ﻃﺮﻃﻮس
ﺑﺎﻵﻻف

اﻟﺴﻮﻳﺪاء

٢٣٢

٣٩

٦

٦٤٨

دﻣﺸﻖ

٤٢٧
٣٥٥

درﻋﺎ

٣٣٠

ﺣﻤﺎة

٢٨٧

اﻟﺤﺴﻜﺔ

٢٢٩

ﻃﺮﻃﻮس

٢٠٢

اﻟﺮﻗﺔ

١٥٧

دﻳﺮ اﻟﺰور

١٥٢

اﻟﺴﻮﻳﺪاء

٥

٢

ﺣﻠﺐ

٩٦٢

ﺣﻤﺺ

٦٠

٧

إدﻟﺐ

٩٨٤

اﻟﻼذﻗﻴﺔ

٣٣

دﻣﺸﻖ

اﻟﻼذﻗﻴﺔ

٤٧٨

٣٦

اﻟﺤﺴﻜﺔ
ﺣﻤﺺ

١٢٥

١,٣٠٠

ﺑﺎﻵﻻف

اﻟﻘﻨﻴﻄﺮة

٦٣
٤٩

ﺑﺎﻵﻻف
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ريثأت مزألا

النازحين ()٢٠١٧ - ٢٠١٦

اتجاهات حركة

ﺗﺤﻠﻴﻞ اﺗﺠﺎﻫﺎت ﺣﺮﻛﺔ اﻟﻨﺎزﺣﻴﻦ ﻓﻲ ٢٠١٧

ﺗﺤﻠﻴﻞ اﺗﺠﺎﻫﺎت ﺣﺮﻛﺔ اﻟﻨﺎزﺣﻴﻦ ﻓﻲ ٢٠١٦
)ﺑﺎﻵﻻف(

٢٧٠

٣٠٥

٢٧٥

٢٦٢

٢٥٣

٢٣٢

٢٠٠
١٢٦

١١٣
ﻛﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﻧﻲ

١٥٠

ﺷﺒﺎط

ﻧﻴﺴﺎن

آذار

١٦٥

١٢٩

١٣٠
١٢٨

١٢٢

أﻳﺎر

ﺣﺰﻳﺮان

ﺗﻤﻮز

آذار/ﻣﺎرس ٢٠١٧

ﺷﺒﺎط/ﻓﺒﺮاﻳﺮ ٢٠١٦
أدت اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻘﺘﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺘﻲ ﺣﻠﺐ
وإدﻟﺐ إﻟﻰ ﻧﺰوح أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  ٧٥,٠٠٠ﺷﺨﺺ ﻓﻲ
أول ﺛﻼﺛﺔ أﺳﺎﺑﻴﻊ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﺸﻬﺮ وﺣﺪه.
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١٨٢ .Avg

١٦٤

١٣٨

أﻳﻠﻮل

آب

ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻷول

ﻛﺎﻧﻮن
اﻟﺜﺎﻧﻲ

١٫٨

ﻣﻠﻴﻮن

إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻋﺪد ﺗﺤﺮﻛﺎت اﻟﻨﺎزﺣﻴﻦ
ﻓﻲ ) ٢٠١٧ﺣﺘﻰ أﻳﻠﻮل/ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ(

ﺗﺸﺮﻳﻦ ﺗﺸﺮﻳﻦ
اﻷول اﻟﺜﺎﻧﻲ

آذار

ﻧﻴﺴﺎن

ّأﻳﺎر

ﺣﺰﻳﺮان

٩٣,٨٦٧ ١٣٤,٩٥١

٢٦,٣٤٦

٧٨,٠٤٤

٣٠,٣٧٨

٥٢,٦١٦

٤١,٠٧٠ ١٠٥,٤٩٠ ٥١,٣٣٥

اﻟﺤﺴﻜﺔ

٤,١٨١

١٠,٧٠١

٥,٥٤٤

٦,٤١٤

١,٧٦٤

٢,٤٠٧

١,٩٣٢

١١,٣١٥

١,٩٩٣

٥,٨٣٤

اﻟﺮﻗﺔ

٤,٢٧٥

٤,٨٥٣

١١,٨٦٤

٨,١٤٠

٢,٤٠٢

٣,٦٣٧

٢,٥٨٥

٢,١٢٤

٦,٩٣٣

١,٤٣٤

٦,٣٢٩

ﺣﻠﺐ

ﺷﺒﺎط

ﺗﻤﻮز

أدت اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ اﻟﺠﺎرﻳﺔ ﺿﺪ ﺗﻨﻈﻴﻢ
اﻟﺪوﻟﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق واﻟﺸﺎم إﻟﻰ
ﻧﺰوح  ٧٠,٠٠٠ﺷﺨﺺ ،ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻣﺎ ﻳﻘﺮب
ﻣﻦ  ٦٠,٠٠٠ﺿﻤﻦ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ دﻳﺮ اﻟﺰور.

ﻧﺰوح ﻧﺤﻮ  ٦٥,٠٠٠ﺷﺨﺺ ﻣﻦ ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﺤﺴﻜﺔ ﻓﻲ
اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ  ١٧آب/أﻏﺴﻄﺲ إﻟﻰ  ٢٢آب/أﻏﺴﻄﺲ،
ﻓﻲ أﻋﻘﺎب ﻣﻌﺎرك ﺑﻴﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺴﻮرﻳﺔ
وﻣﺠﻤﻮﻋﺎت ﻣﺴﻠﺤﺔ

إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻋﺪد ﺗﺤﺮﻛﺎت
اﻟﻨﺎزﺣﻴﻦ ﻓﻲ ٢٠١٦
آب

ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻛﺎﻧﻮن اﻷول

أﻳﻠﻮل/ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ٢٠١٧

ﻣﻠﻴﻮن

أﻳﻠﻮل

١٨١

١٣٤

٩٥

آب/أﻏﺴﻄﺲ ٢٠١٦

أدى ﺗﻜﺜﻴﻒ اﻟﻘﺘﺎل ﻓﻲ ﺷﻤﺎل ﺳﻮرﻳﺔ إﻟﻰ
ﻧﺤﻮ  ٨٤,٠٠٠ﺣﺎﻟﺔ ﻧﺰوح ،ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﻘﺮب
ﻣﻦ  ٧٥,٠٠٠ﺣﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﺣﻠﺐ.

٢

٢٦٥

ﻛﺎﻧﻮن
اﻷول اﻟﻤﺠﻤﻮع

ﻛﺎﻧﻮن
اﻟﺜﺎﻧﻲ

آذار

ﺷﺒﺎط

ﻧﻴﺴﺎن

أﻳﻠﻮل اﻟﻤﺠﻤﻮع

ّأﻳﺎر

ﺣﺰﻳﺮان

ﺗﻤﻮز

آب

٢٨,٠٣٠

٨٢١,٧٤٩ ١٢١,٧٢٠ ٥٧,٩٠٢

٣٨,٨٠٠ ١٥٥,٣٩٧ ١١١,٥٧٢ ٣٢,٣١٩

٤٤,٦٥٨

٢٩,٣٤٩

٢٢,٩٦٠

٢٦,٩٢٧

٤٩٢,٩٨٩ ٣١,٠٠٧

٤,٣٨٨

٣,٠٢٨

٥٩,٥٠١

١,٨٨٥

٢,٣٠٧

٦,٥٥١

٦,٤٠٩

٨,٣٧٧

١٥,١٥٢

١٠,٨٨٣

٦,٩٣٨

٣٤,٦٣٤

٩٣,١٣٦
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ريثأت مزألا

يعتبر النازحون في مواقع المالذ األخير من بين األشخاص األكثر حاجة
إلى المساعدة اإلنسانية في سورية ،ويواجهون معاناة يومية لتلبية
احتياجاتهم الفورية للبقاء على قيد الحياة وكذلك احتياجات أسرهم.
ومن بين  6.1مليون نازح في سورية ،يعيش حوالي  750,000شخص في
مخيمات المالذ األخير ،والمستوطنات غير الرسمية ،ومراكز العبور
والمراكز الجماعية ،بما في ذلك المدارس والمباني السكنية
والمستودعات .توجد حوالي  2,900مستوطنة عشوائية ،وهي تتألف
عادة من مجموعات من الخيام/مراكز اإليواء التي أنشأها النازحون
أنفسهم ،وتشكل النسبة األكبر من مواقع المالذ األخير .وباإلضافة إلى
ذلك ،يوجد حوالي  2,631مركزاً جماعياً في سورية ،تشكل المدارس
ثلثها؛ و 315مخيماً منظما تديره منظمات إنسانية؛ و 285مركز استقبال
وعبور مخصصين لعمليات النزوح القصيرة جداً 39.ومن بين هؤالء
40
ال 750,000شخص ،يوجد حوالي  112,370نازحاً في محافظة الرقة.
وكمؤشر على انكماش موارد النازحين والمجتمعات المضيفة ،لجأ 20
41
في المئة من النازحين الجدد في عام  2017إلى مواقع النازحين.
ويواجه النازحون احتياجات فورية وحادة خالل األشهر األولى من
نزوحهم تتعلق بالمأوى وإمكانية الحصول على الغذاء والخدمات
األساسية وسبل العيش .أما على المدى األطول ،فإن التقارير الواردة
تشير إلى أن األسر النازحة تتلقى أجوراً أقل أو تعاني من انخفاض القدرة
على العمل .وال يرسل العديد من النازحين أطفالهم إلى المدراس حتى
يتمكنوا من العمل ،ويعمل الكثير من البالغين لساعات طويلة و/أو في
وظائف متعددة ٤٣ ٫ 42.وبوجه عام ،يرتبط ضعف أسر النازحين بافتقارهم
إلى فرص توليد الدخل وإلى عدم انتظام وانخفاض مستويات
المساعدة التي يتمكنون من الوصول إليها ٤٤.ولقد تضاءلت إمكانية
حصول األسر النازحة على فرص توليد الدخل بسبب انفصال أفرادها،
حيث أبلغ ثلث األسر عن غياب أحد أفرادها على األقل منذ عام ،2011
46 ,45
وغالباً ما يكون المعيل الرئيسي.

ما يقدر بنحو  50,000شخص تقطعت بهم السبل على الحدود
السورية األردنية
ال يزال ما يقدر بنحو  50,000شخص 47،من ضمنهم حوالي  80في
المئة منهم نساء وأطفال تبعا للتقييمات ،يعيشون في
مستوطنات مؤقتة في الركبان ،التي تقع في الصحراء الجرداء
القاحلة على الحدود الجنوبية الشرقية مع األردن .ويشمل ذلك نحو
 4,500شخص تم إجالؤهم من تجمع الحدالت في أيلول/سبتمبر،
عقب التغييرات التي طرأت في السيطرة على األراضي وتصعيد
فضال عن مئات األشخاص الذين فروا جنوباً من
األعمال القتالية،
ً
دير الزور بحثاً عن مالذ في الركبان .ونظراً لمحدودية فرص الحصول
على اإلمدادات الغذائية الحيوية وتوزيع المواد الغذائية ثالث مرات
فقط في العام الماضي ،مدة كل منها شهر واحد ،يعيش الناس
الذين تقطعت بهم السبل في الركبان في ظروف أليمة للغاية.
وفي حين يتم توفير المياه وإتاحة خدمات صحية محدودة للغاية
من خالل مرفق تابع لألمم المتحدة على الحدود األردنية ،فإن
الناس في الركبان ليس لديهم ما يكفي من فرص الحصول على
الموارد والخدمات األساسية التي تدعم الحياة .ومنذ الهجوم على
المركز الحدودي األردني في الركبان في حزيران/يونيو  ،2016أغلقت
الحكومة األردنية الجانب األردني من الحدود لمنع دخول المزيد من
حدت بشدة من تقديم
األشخاص المستضعفين إلى األردن ،كما ّ
المساعدات اإلنسانية من األردن .ومنذ ذلك الحين ،لم يتيسر تقديم
سوى ثالثة توزيعات جزئية من المواد الغذائية والمواد غير الغذائية
األساسية لمدة شهر واحد في كل مرة .ومع التغيرات األخيرة التي
طرأت على مواقع السيطرة الحدودية ،تعرض مسار التجارة
األساسي الذي يجلب إمدادات حيوية للخطر ،ومنذ تموز/يوليو
 ،2017تشير التقييمات عن بعد والمتعلقة بالمستوطنة إلى تدهور
سريع في األوضاع وزيادة معدالت اإلصابة باألمراض األساسية،
ومعاناة أكثر من  70في المئة من األطفال المصابين باإلسهال.
وقد أدت هذه الظروف مجتمعة لزيادة صعوبة حالة هؤالء األفراد
المستضعفين والمحفوفة بالمخاطر على نحو متزايد.

النازحون الذين يعيشون في مواقع المالذ األخير
ﻋﺪد اﻟﻤﻮاﻗﻊ
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العودة التلقائية
عاد أكثر من  721,000شخص ،من بينهم حوالي  66,000الجئ *،بشكل تلقائي
إلى مناطقهم األصلية حتى اآلن خالل عام  ،2017مقارنة بنحو  560,000عائد تم
اإلبالغ عنهم طوال عام  48 .2016بالرغم ن هذه التقارير إال أنه ال يمكن
لمنهجيات الرصد والتقييم الحالية التأكد من طوعية هذه العودة واستدامتها،
أو ما إذا كانت قد تمت بأمان وكرامة .وعلى الرغم من أن عدد حركات العودة
التلقائية قد يكون في ازدياد في بعض المناطق المستقرة نسبياً ،فإن
الظروف العامة لتحقيق عودة آمنة وكريمة ومستدامة غير متوفرة حتى اآلن
في أجزاء كثيرة من سورية *.وتواصل الجهات الفاعلة في المجال اإلنساني
دعم أولئك الذين يختارون العودة ،ولكنها ال تيسر العودة أو تشجعها.
شهدت محافظة حلب أكبر عدد من العائدين ،حيث يقدر عددهم بنحو
 455,300شخص في األشهر التسعة األولى من عام  ،2017واستقبلت مدينة
حلب وحدها ثلث النازحين العائدين خالل هذه الفترة .وال تزال حماة هي
المحافظة التي استقبلت ثاني أكبر عدد من العائدين ،حيث عاد إليها 102,700
شخص .ومع استمرار األنشطة العسكرية في شمال شرق البالد وانتقال
السيطرة من تنظيم الدولة اإلسالمية إلى قوات أخرى ،تحتل محافظة الرقة
49
المركز الثالث في استيعاب النازحين ،حيث تم تسجيل  47,400عائد.
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وبحسب تقديرات المنظمات اإلنسانية ،وتماشياً مع االتجاهات الحالية ،من
المتوقع أن يعود ما يقرب من مليون نازح خالل العام  ،2018معظمهم في
حلب ودمشق وريف دمشق وحمص والرقة ،باإلضافة إلى ما يقدر بنحو
 200,000الجئ .ويعتقد الشركاء في المجال اإلنساني أن عدد الالجئين
العائدين سيكون أقل من عدد النازحين العائدين ،على الرغم من أنه كما يبدو
حالياً في تركيا ،سوف يبقى مستوى االهتمام بزيارات «اكتشاف الواقع
اذهب وشاهد بنفسك»  -والتي يقوم بها النازحين بأنفسهم ودونمامساعدة من أية جهة رسمية -مرتفعاً .ومع ذلك ،فعلى الرغم من زيادة

العودة التلقائية المنظمة ذاتياً في أجزاء كثيرة من سورية في عام  ،2017فإن
هذه العودة ينبغي أن تعتبر جزءا رئيسيا من اإلطار األشمل الزمة النزوح
الكبيرة والصراع المستمر في سورية .كما وكشفت دراسة استقصائية عن
مخططات النازحين المستقبلية أجرتها المنظمة الدولية للهجرة في أيلول/
سبتمبر  2017أن ما يقرب من  65في المئة من أسر النازحين (تعادل ما يقرب
من  825,000أسرة) قد أعربوا عن نيتهم البقاء في موقعهم الحالي ( 17في
المئة يفضلون االندماج في مكان نزوحها و 47في المئة لم يتخذوا قراراً بعد
بشأن خططهم المستقبلية) .ومن بين أكثر من  430,000أسرة ترغب في
مغادرة موقعها الحالي ،تنوي  77في المئة العودة إلى مكانها األصلي،
وتنوي  13في المئة الخروج من سورية وتنوي  10في المئة االنتقال إلى
موقع آخر داخل سورية .ويعتزم أكثر من  80في المئة من الناس مغادرة
50
موقعهم الحالي بحلول نهاية عام .2018
ومن بين العوامل التي تم ذكرها من قبل النازحين كعامل رئيسي في
سواء كان
تشكيل مخططات المستقبلية هو تحدي األمن واألمان،
ً
عامل دفع أو جذب ،في كثير من األحيان باعتباره المحرك الرئيسي
للحركة .وذكر أن تحسن الوضع األمني في المدن األصلية للنازحين هو
عامل الجذب الرئيسي بالنسبة إلى  65في المئة من األسر ،في حين ُذكر
أن الوضع األمني السيئ في الموقع الحالي هو عامل الدفع الرئيسي
بالنسبة إلى  51في المئة من األسر .كما أن الحالة االقتصادية واآلفاق
فضال عن توافر المأوى ،لها أهمية أيضاً في
االقتصادية المستقبلية،
ً
تشكيل الخطط المستقبليةُ ،
وأثيرت ضرورة استعادة الممتلكات كعامل
حاسم بالنسبة لحوالي  15في المئة من األسر التي تعتزم العودة.
كما وبينت الدراسة احتمالية ربط الخطط المستقبلية بعوامل محددة مثل
العائالت المستضعفة واألسر التي تعيلها نساء على وجه الخصوص ،حيث
٥١
عبرت عن عدم رغبتها بالعودة الطوعية إلى ديارها.
* مفوضية األمم المتحدة السامية لشؤون الالجئين أيلول/سبتمبر 2017

ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺗﺼﻮرات اﻟﻨﺰوح واﻟﻌﻮدة
ﺗﻘﻠﺺ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻌﺪاﺋﻴﺔ
اﻟﻨﺸﻄﺔ/اﻟﻤﻜﺜﻔﺔ

اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﻟﺴﻼﻣﺔ اﻟﺒﺪﻧﻴﺔ
اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﻟﻤﻮاﻗﻊ اﻟﺘﻲ ﺗﻮﻓﺮ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ
اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ

اﻟﺴﺒﺐ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ اﻟﻤﺬﻛﻮر
ﻟﻠﻨﺰوح إﻟﻰ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻣﺎ

اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻣﻮاﻗﻊ ﻗﺮﻳﺒﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ
اﻷﺻﻠﻴﺔ ﻟﻠﻨﺎزﺣﻴﻦ و/أو اﻷﺻﻮل،
أو اﻟﺘﻲ ﻳﻌﻴﺶ ﺑﻬﺎ أﻗﺎرب
اﻟﻤﺼﺪر :ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﻤﺘﻌﺪدة اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت.٢٠١٧ ،

ﺗﻘﻠﺺ اﻟﻌﻨﻒ ﻣﻨﺨﻔﺾ اﻟﻜﺜﺎﻓﺔ

اﻟﺸﺮوط اﻟﻤﺴﺒﻘﺔ
اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﻠﻌﻮدة إﻟﻰ
ﻣﻜﺎن اﻟﻨﺎزﺣﻴﻦ اﻷﺻﻠﻲ

اﻟﻮﺻﻮل اﻟﻤﻨﺘﻈﻢ
وﺗﻮاﻓﺮ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ
اﻟﻤﺼﺪر :ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﻤﺘﻌﺪدة اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت.٢٠١٧ ،

ﻧﻮاﻳﺎ اﻟﻌﻮدة ﻟﺪى اﻷﺳﺮ اﻟﻨﺎزﺣﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ اﻹﺑﻼغ ﻋﻨﻬﺎ

٪٤٧٫١

ﻟﻢ ﺗﺘﺨﺬ ﻗﺮاراً ﺑﻌﺪ

اﻟﻤﺼﺪر :دراﺳﺔ اﺳﺘﻘﺼﺎﺋﻴﺔ ﻋﻦ ﻧﻮاﻳﺎ اﻟﻨﺎزﺣﻴﻦ أﺟﺮﺗﻬﺎ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﻬﺠﺮة،
أﻳﻠﻮل/ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ .٢٠١٧

٪٢٧٫١

اﻟﻌﻮدة إﻟﻰ ﻣﻜﺎن
ﻟﻠﻨﺎزﺣﻴﻦ اﻷﺻﻠﻲ

٪١٧٫٥

اﻻﻧﺪﻣﺎج ﻓﻲ اﻟﻤﻮﻗﻊ اﻟﺤﺎﻟﻲ

٪٤٫٦

ﻣﻐﺎدرة ﺳﻮرﻳﺔ

٪٣٫٦

اﻧﺘﻘﻠﺖ إﻟﻰ ﻣﻮﻗﻊ
ﺛﺎﻟﺚ داﺧﻞ ﺳﻮرﻳﺔ

* بحسب الشروط المحددة في إطار الحلول الدائمة التابع للجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت ،تشمل الظروف اآلمنة :السالمة على المدى الطويل واألمن وحرية التنقل؛ ومستوى المعيشة الالئق؛ والحصول على فرص العمل وسبل
العيش؛ واستعادة المساكن واألراضي والممتلكات؛ والحصول على الوثائق؛ وإعادة توحيد العائلة؛ والمشاركة في الشؤون العامة؛ والوصول إلى سبل االنتصاف الفعالة والعدالة.

ريثأت مزألا

التسلسل الزمني لألزمة

ﻧﻴﺴﺎن/أﺑﺮﻳﻞ ٢٠١٧

ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻷول/أﻛﺘﻮﺑﺮ ٢٠١٦

أﻳﺎر/ﻣﺎﻳﻮ ٢٠١٧

ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻟﺜﺎﻧﻲ/ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ٢٠١٦

ﻳﻌﻴﺶ ﺣﻮاﻟﻲ  ٩٧٤,٠٨٠ﺷﺨﺼﺎً ﻓﻲ
ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺼﻨﻔﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة
ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﻣﺤﺎﺻﺮة.

ﻛﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﻧﻲ/دﻳﺴﻤﺒﺮ ٢٠١٦

ﻓﻲ اﻟﻨﺼﻒ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﺗﺸﺮﻳﻦ
اﻟﺜﺎﻧﻲ/ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ،أدى اﻟﻘﺘﺎل اﻟﻤﺘﻮاﺻﻞ
ﻓﻲ ﺣﻠﺐ وﺗﻜﺜﻴﻒ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻌﺪاﺋﻴﺔ
ﻓﻲ ﺷﺮق ﺣﻠﺐ إﻟﻰ ﻣﻘﺘﻞ اﻟﻤﺌﺎت
وﻧﺰوح ﻋﺸﺮات اﻵﻻف ﻣﻦ اﻷﺷﺨﺎص
ﺑﺤﻠﻮل ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺸﻬﺮ.
ﻗﻮات ﺳﻮرﻳﺔ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ ﺗﺒﺪأ ﺣﻤﻠﺔ
ﻣﻨﺎﻫﻀﺔ ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﺪوﻟﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ
ﻓﻲ اﻟﺮﻗﺔ.

ﻓﻲ  ١٥ﻧﻴﺴﺎن/أﺑﺮﻳﻞ ،ﺑﺪء ﻋﻤﻠﻴﺎت إﺟﻼء
ﻣﺘﺰاﻣﻨﺔ ﻣﻦ أرﺑﻊ ﺑﻠﺪات ﻫﻲ ﻣﻀﺎﻳﺎ
واﻟﺰﺑﺪاﻧﻲ وﻓﻮﻋﺔ وﻛﻔﺮﻳﺎ )اﺗﻔﺎق ﻣﺤﻠﻲ
ﺗﻢ اﻟﺘﻮﺻﻞ إﻟﻴﻪ ﻓﻲ  ٢٧آذار/ﻣﺎرس(.

ﺣﺰﻳﺮان/ﻳﻮﻧﻴﻮ ٢٠١٧

أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  ١١٦,٠٠٠ﻧﺎزح ﻣﻦ ﺷﺮق ﺣﻠﺐ.
ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﻘﺘﺎل ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ وادي ﺑﺮدى
ﺗﺆدي إﻟﻰ ﻣﻘﺘﻞ اﻟﻤﺪﻧﻴﻴﻦ وﻧﺰوح
 ٧,٠٠٠ﺷﺨﺺ ،و اﻧﻘﻄﺎع إﻣﺪادات
اﻟﻤﻴﺎه اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ أﻳﻀﺎً ﻋﻤﺎ ﻳﻘﺪر ﺑﻨﺤﻮ ٥٫٥
ﻣﻠﻴﻮن ﺷﺨﺺ ﻓﻲ دﻣﺸﻖ واﻟﻤﻨﺎﻃﻖ
اﻟﻤﺤﻴﻄﺔ ﺑﻬﺎ.
وﻓﻲ  ٣٠ﻛﺎﻧﻮن اﻷول/دﻳﺴﻤﺒﺮ ،دﺧﻮل
وﻗﻒ إﻃﻼق اﻟﻨﺎر ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻌﻴﺪ
اﻟﻮﻃﻨﻲ ﺣﻴﺰ اﻟﻨﻔﺎذ.

ﺷﺒﺎط/ﻓﺒﺮاﻳﺮ ٢٠١٧

ﻛﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﻧﻲ/ﻳﻨﺎﻳﺮ ٢٠١٧

ﻋﺪم اﻟﺴﻤﺎح ﺑﻨﺸﺮ أﻳﺔ ﻗﺎﻓﻠﺔ ﻣﻦ
اﻟﻘﻮاﻓﻞ اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﺑﻴﻦ وﻛﺎﻻت
اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻋﺒﺮ ﺧﻄﻮط اﻟﻤﻮاﺟﻬﺔ
ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺧﻄﺔ اﻟﻘﻮاﻓﻞ اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﺑﻴﻦ
وﻛﺎﻻت اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة.
وﻓﻲ  ١٤ﻛﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﻧﻲ/ﻳﻨﺎﻳﺮ ،ﻗﻄﻊ
اﻟﻤﻴﺎه ﻋﻦ  ١٫٨ﻣﻠﻴﻮن ﻧﺴﻤﺔ ﻣﻦ ﺳﻜﺎن
ﺣﻠﺐ واﻟﺮﻳﻒ اﻟﺸﺮﻗﻲ اﻟﻤﺤﻴﻂ ﺑﻬﺎ.

آذار/ﻣﺎرس ٢٠١٧
ﺗﺪﻫﻮر اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻐﻮﻃﺔ اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ
ﻃﻮال اﻟﺸﻬﺮ وﺳﻂ ﺗﻘﺎرﻳﺮ ﻋﻦ اﻟﻘﺼﻒ
واﻟﻐﺎرات اﻟﺠﻮﻳﺔ واﻟﻘﺘﺎل اﻟﺒﺮي.
ﻓﻲ  ٢٣ﺷﺒﺎط/ﻓﺒﺮاﻳﺮ ،اﺳﺘﻴﻼء ﻣﻘﺎﺗﻠﻮن
ﻣﻦ اﻟﺠﻴﺶ اﻟﺴﻮري اﻟﺤﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﻳﻨﺔ
اﻟﺒﺎب ،ﺑﺪﻋﻢ ﻣﻦ ﺗﺮﻛﻴﺎ وﻳﻘﺎﺗﻠﻮن ﻛﺠﺰء
ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ درع اﻟﻔﺮات.

ﻣﻐﺎدرة ﺣﻮاﻟﻲ  ٦,٨٠٠ﺷﺨﺺ ﺣﻲ
اﻟﻮﻋﺮ اﻟﻤﺤﺎﺻﺮ ﻓﻲ ﺣﻤﺺ إﻟﻰ ﺟﺮاﺑﻠﺲ
ﻓﻲ رﻳﻒ ﺣﻠﺐ وﻣﻮاﻗﻊ ﻓﻲ إدﻟﺐ
ﻛﺠﺰء ﻣﻦ اﺗﻔﺎق ﻣﺤﻠﻲ ،وﻫﻲ أول
ﺣﺮﻛﺔ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ إﺧﻼء أﻛﺒﺮ.

ﻓﻲ  ٦ﺣﺰﻳﺮان/ﻳﻮﻧﻴﻮ ،ﺑﺪء اﻟﻬﺠﻮم ﻋﻠﻰ
ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﺮﻗﺔ ،وﺗﺆدي اﻻﺷﺘﺒﺎﻛﺎت
اﻟﻌﻨﻴﻔﺔ واﻟﻘﺼﻒ واﻟﻀﺮﺑﺎت اﻟﺠﻮﻳﺔ إﻟﻰ
ﺳﻘﻮط ﺿﺤﺎﻳﺎ وﺣﺪوث إﺻﺎﺑﺎت ﻛﺒﻴﺮة
ﻓﻲ ﺻﻔﻮف اﻟﻤﺪﻧﻴﻴﻦ ﻣﻊ ﻓﺮار ﻋﺸﺮات
اﻵﻻف ﻣﻦ اﻟﺴﻜﺎن.

آب/أﻏﺴﻄﺲ ٢٠١٧

ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﺮﻗﺔ ،ﻣﺎ زال ﺣﻮاﻟﻲ ١٥,٠٠٠
ﻣﺪﻧﻲ ﻣﺤﺎﺻﺮﻳﻦ ﻳﻮاﺟﻬﻮن ﻣﺨﺎوف
ﺧﻄﻴﺮة ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺤﻤﺎﻳﺔ .وﻻ ﺗﺰال أوﺿﺎع
اﻟﻤﺪﻧﻴﻴﻦ اﻟﻤﺤﺎﺻﺮﻳﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ
ﺗﺘﺪﻫﻮر.
ﻣﻊ اﺳﺘﻤﺮار اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﺑﺎﺗﺠﺎه
ﻣﺪﻳﻨﺔ دﻳﺮ اﻟﺰور ،ﺗﺰاﻳﺪ اﻟﻐﺎرات اﻟﺠﻮﻳﺔ
واﻻﺷﺘﺒﺎﻛﺎت ﻣﻊ ﻧﺰوح ﻣﺌﺎت اﻟﻌﺎﺋﻼت.

ﻓﻲ  ٤أﻳﺎر/ﻣﺎﻳﻮ ،ﺗﻮﻗﻴﻊ إﻳﺮان واﻻﺗﺤﺎد
اﻟﺮوﺳﻲ وﺗﺮﻛﻴﺎ ﻣﺬﻛﺮة ﺑﺸﺄن إﻧﺸﺎء
أرﺑﻌﺔ ﻣﻨﺎﻃﻖ آﻣﻨﺔ .وﺗﺬﻛﺮ اﻟﻤﺬﻛﺮة
اﻟﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰ إﻳﺼﺎل اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة
اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺑﺴﺮﻋﺔ وأﻣﺎن وﺑﺪون
ﻣﻌﻮﻗﺎت وﺗﻬﻴﺌﺔ اﻟﻈﺮوف ﻟﻠﻌﻮدة
اﻟﻄﻮﻋﻴﺔ ﻟﻼﺟﺌﻴﻦ واﻟﻨﺎزﺣﻴﻦ.
ﻓﻲ  ٧أﻳﺎر/ﻣﺎﻳﻮ ،اﺳﺘﺌﻨﺎف اﻷﻣﻢ
اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ
اﻟﻤﻨﻘﺬة ﻟﻠﺤﻴﺎة ﻋﻨﺪ اﻟﺴﺎﺗﺮ اﻟﺘﺮاﺑﻲ ﻣﻦ
ﺧﻼل دورة ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ.

ﺗﻤﻮز/ﻳﻮﻟﻴﻮ ٢٠١٧

ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ إدﻟﺐ ،أدى اﻧﺪﻻع اﻟﻘﺘﺎل
ﺑﻴﻦ ﺟﻤﺎﻋﺎت اﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﻏﻴﺮ
اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ إﻟﻰ ﺳﻘﻮط ﺿﺤﺎﻳﺎ
ﻣﺪﻧﻴﻴﻦ.
وإﻏﻼق ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻣﻌﺒﺮ ﺑﺎب اﻟﻬﻮى
اﻟﺤﺪودﻳﺔ ﻣﺆﻗﺘﺎً ﻟﻤﺪة أﺳﺒﻮع ﺑﺴﺒﺐ
اﻟﻘﺘﺎل.

أﻳﻠﻮل/ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ٢٠١٧

اﻟﻘﻮات اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﺗﻨﻬﻲ ﺣﺼﺎر ﻣﺪﻳﻨﺔ دﻳﺮ
اﻟﺰور اﻟﺬي اﺳﺘﻤﺮ ﻟﻤﺪة ﺛﻼث ﺳﻨﻮات.
اﺳﺘﻤﺮار أﺛﺮ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻓﻲ دﻳﺮ
اﻟﺰور وﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﺮﻗﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪﻧﻴﻴﻦ.
* أﺣﺪاث رﺋﻴﺴﻴﺔ اﻧﺘﻘﺎﺋﻴﺔ ﻣﻦ ﺗﻘﺎرﻳﺮ اﻷﻣﻴﻦ اﻟﻌﺎم
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زيادة الضغط على المجتمعات المضيفة

الحصار واالتفاقات المحلية

يعيش حوالي  12مليون شخص في مختلف أنحاء سورية في مناطق
يشكل فيها النازحون أكثر من  30في المئة من السكان .وتشير
التقديرات إلى أن  400,000أسرة من هؤالء يستضيفون نازحين أو
عائدين تلقائياً في منازلهم ٥٢.وكما كان الحال في السنوات السابقة ،ال
تزال األسر والمجتمعات المضيفة هي المصدر الرئيسي لتقديم
المساعدة في مجال اإليواء والدعم لهذه المجموعات .وفي الوقت
الذي توفر فيه هذه المجتمعات المضيفة شريان الحياة لعدد ال
يحصى من الناس ،فإن مجتمعات عديدة منها قد أصبحت هي نفسها
مستضعفة على نحو متزايد جراء األزمة.

في أيلول/سبتمبر  ،2017كان هناك حوالي  2.98مليون شخص بحاجة
إلى المساعدة في مناطق يصعب الوصول إليها ،من بينهم 419,920
في  10مناطق تصنفها األمم المتحدة على أنها محاصرة ،ومعظمهم
في الغوطة الشرقية *.وتحاصر الحكومة السورية  95في المئة من هذه
المناطق ،بينما تحاصر الجماعات المسلحة  ٢في المئة من األشخاص
المحاصرين ،بينما تحاصر كل من الجماعات المسلحة والحكومة السورية
معا  3في المئة .وقد انخفض عدد المدنيين في المناطق التي تصنفها
األمم المتحدة على أنها محاصرة بأكثر من  500,000شخص خالل العام
الماضي ،ويمكن أن ينخفض هذا العدد أكثر في عام  ،2018من خالل
٥٨
المزيد من االتفاقات المحلية بين أطراف النزاع.

وقد ساهم تدفق النازحين و/أو العائدين تلقائياً إلى بعض المناطق في
سورية في زيادة الضغوط االجتماعية واالقتصادية ومواطن الضعف في
العديد من المجتمعات المحلية ،ال سيما في المناطق الحضرية التي
تستضيف  84في المئة من النازحين 5٣.وفي مواجهة تزايد أعداد كبيرة من
النازحين ،أو العائدين تلقائياً ،تعاني هذه المجتمعات المثقلة باألعباء على
نحو متزايد من محدودية توافر الخدمات األساسية ،والمنافسة على
فرص كسب العيش والتوترات المحتملة المتعلقة بإمكانية الحصول على
الخدمات .وفي شمال سورية ،تكافح المجتمعات المضيفة من أجل
استيعاب النازحين ،كما وتعاني من تعطل الخدمات األساسية مثل
المدارس ،نظراً للجوء النازحين الجدد إلى تلك المرافق بشكل متزايد
الستخدامها كمأوى .ومع تدفق النازحين ،أصبحت المدارس في
المجتمعات المضيفة تلجأ إلى العمل لفترات مزدوجة أو حتى ثالثية ،األمر
٥٤
الذي يحد من الكمية والنوعية اإلجمالية للتعليم الذي يتلقاه أطفالهم.
وفي جميع أنحاء سورية ،ينظر  58في المئة من المجتمعات المحلية التي
تم تقييمها إلى قضايا المساكن واألراضي والممتلكات على أنها تحدث
أحياناً على األقل ،وفي  81في المئة من المجتمعات المحلية ،تم اإلبالغ
عن النزاعات على الملكية بوصفها مصدر رئيسي للقلق ٥٥.وفي بعض
المناطق في شمال غرب سورية ،تم اإلبالغ عن النزاعات حول ترتيبات
الملكية والتأجير واالستضافة باعتبارها السبب األكثر شيوعاً للتحديات
ذات الصلة بالمساكن واألراضي والممتلكات ٥٦،وهذه القضايا ال تفاقم
أوجه الضعف والتفاوت القائمة فحسب ،بل يمكن أيضاً أن تحول دون
٥٧
قدرة هذه المجتمعات على تلبية احتياجاتها األساسية والتعافي.

ومع ذلك ،ال تزال احتياجات السكان في المناطق التي تصنفها األمم
المتحدة على أنها محاصرة حرجة للغاية بسبب القيود التعسفية المفروضة
على حرية التنقل ،والقيود المفروضة على إيصال السلع األساسية
والمساعدة اإلنسانية ،ونقص فرص كسب العيش ،واألعمال القتالية الجارية.
و في نفس السياق ،استمرت اإلزالة المنهجية للمواد الطبية من المساعدات
الموجهة إلى المناطق التي تصنفها األمم المتحدة على أنها محاصرة أو
يصعب الوصول إليها ،حيث ُأزيل أكثر من  600,000مستلزم طبي أو ُمنع
تحميلها على القوافل المشتركة بين وكاالت األمم المتحدة في األشهر
الثمانية األولى من عام  ٥٩ .2017و من الجدير ذكره أن هذه اإلجراءات تؤثر
تأثيراً على األفراد المصابين بأمراض مزمنة بشكل متفاوت ،والمصابين بجروح،
والنساء اللواتي يعانين من حاالت والدة طارئة ،واألشخاص ذوي اإلعاقة ،إذ
تحرمهم من فرصة الحصول على رعاية الصدمات والعالجات الطبية الروتينية
الضرورية لرفاههم ونجاتهم .وباإلضافة إلى ذلك ،تؤثر قيود الوصول بشدة
فضال عن أسعار السوق.
على توافر األغذية والمواد األساسية األخرى،
ً
فعلى سبيل المثال ،أدى تعليق دخول السلع التجارية إلى الغوطة الشرقية
في أيلول/سبتمبر إلى زيادة التكلفة القياسية لسلة األغذية بنسبة  50في
المئة مقارنة بالشهر السابق ٦٠،وهو ما يمكن أن يساهم في نقص التغذية
٦١
وزيادة خطر سوء التغذية بين األطفال الذين يعيشون في تلك المنطقة.
وفي حين أن ظروف ومستويات المعاناة قد تختلف باختالف المناطق التي
تصنفها األمم المتحدة على أنها محاصرة ،فإن عبء الحصار طويل األمد بين
المدنيين الذين ما زالوا في هذه المناطق آخذ في االزدياد ،وتعتبر شدة
االحتياجات في تلك المناطق كارثية.

* هذه التسميات وفقا للمنهجية المستخدمة من قبل األمم المتحدة لتصنيف حالة الوصول.

تكلفة سلة الغذاء القياسية (بالليرة السورية) في أماكن مختارة من المناطق التي تصنفها األمم المتحدة على أنها محاصرة
أو يصعب الوصول إليها (شباط/فبراير – أيلول/سبتمبر )2017
)ﺑﺎﻷﻟﻒ ﻟﻴﺮة ﺳﻮرﻳﺔ(

ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﺮﻗﺔ

ﻣﺪﻳﻨﺔ دﻳﺮ اﻟﺰور اﻟﻤﺤﺎﺻﺮة )*(

اﻟﻐﻮﻃﺔ اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ

ﻣﻀﺎﻳﺎ ،ﺑﻘﻴﻦ ،اﻟﺰﺑﺪاﻧﻲ )**( )***(

٥٢٢
٠٠٢
٥٧١
٠٥١
٥٢١

اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ اﻟﻮﻃﻨﻲ

٠٠١
٥٧
٠٥
٥٢
-

ﺷﺒﺎط/ﻓﺒﺮاﻳﺮ

آذار/ﻣﺎرس

ﻧﻴﺴﺎن/أﺑﺮﻳﻞ

أﻳﺎر/ﻣﺎﻳﻮ

ﺣﺰﻳﺮان/ﻳﻮﻧﻴﻮ

ﺗﻤﻮز/ﻳﻮﻟﻴﻮ

آب/أﻏﺴﻄﺲ

أﻳﻠﻮل/ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ

* اﻋﺘﺒﺎراً ﻣﻦ  ٢٧أﻳﻠﻮل/ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ  ،٢٠١٧ﻟﻢ ﺗﻌﺪ ﻣﺪﻳﻨﺔ دﻳﺮ اﻟﺰور ﻣﺼﻨﻔﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﻣﺤﺎﺻﺮة ** .اﻋﺘﺒﺎراً ﻣﻦ آب/أﻏﺴﻄﺲ  ٢٠١٧ﻟﻢ ﺗﻌﺪ ﻣﻀﺎﻳﺎ وﺑﻘﻴﻦ واﻟﺰﺑﺪاﻧﻲ ﻣﺼﻨﻔﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﻣﺤﺎﺻﺮة.
*** ﻳﻐﻄﻲ رﺻﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻷﻏﺬﻳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻷﺳﻌﺎر اﻷﻏﺬﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﻀﺎﻳﺎ وﺑﻘﻴﻦ واﻟﺰﺑﺪاﻧﻲ اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ ﺷﺒﺎط/ﻓﺒﺮاﻳﺮ إﻟﻰ ﺗﻤﻮز/ﻳﻮﻟﻴﻮ .٢٠١٧
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تطور المحتاجين للمساعدة في المناطق التي تصنفها
األمم المتحدة على أنها محاصرة
٩٧٤
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٤٤٠
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آذار
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تطور المحتاجين للمساعدة في المناطق التي تصنفها
األمم المتحدة على أنها محاصرة ويصعب الوصول إليها

آذار

٢٠١٥

ﺗﻤﻮز

ﺗﺸﺮﻳﻦ ﻛﺎﻧﻮن
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اﻟﺜﺎﻧﻲ
اﻷول

أﻳﺎر ﺗﻤﻮز أﻳﻠﻮل

٢٠١٧

خالل عام  ،2017واصلت االتفاقيات المحلية تغيير تفاصيل وإحداثيات
موضوع الوصول في سورية .وعلى الرغم من أن هذه االتفاقات ساهمت
في تخفيض عدد األشخاص الذين يعيشون في المناطق التي تصنفها
األمم المتحدة على أنها محاصرة وحققت زيادة في حرية التنقل وإمكانية
إيصال السلع التجارية والمساعدات اإلنسانية ،فإنها لم تترجم دائماً إلى
وصول دائم ومستدام للمساعدات اإلنسانية ،سواء لتقييم االحتياجات
وتنفيذ البرامج العادية .وبالنسبة للمدنيين الذين يعيشون في هذه
المناطق ،فإن عدم الحصول الفوري على المساعدة يمكن أن يضاعف
عبء الحصار واألعمال العدائية المكثفة التي كثيراً ما تسبق االتفاقات
المحلية .وعالوة على ذلك ،توجد دالئل على أن هذه االتفاقات قد
أسفرت عن إجبار المدنيين على المغادرة رغماً عن إرادتهم.
وفي ذات السياق ،فإن إنشاء مناطق آمنة لم يترجم بعد إلى زيادات مستدامة
في القدرة على إيصال المساعدات اإلنسانية إلى كثير من تلك المناطق.
استجابة عام  :2017محاوالت التخفيف من التأثير األشد (األكثر سوءا)
ال تزال جهود االستجابة في سورية مذهلة ،إذ بلغ متوسط عدد
المحتاجين للمساعدة الذين تم الوصول إليهم لتقديم شكل من أشكال
المساعدة اإلنسانية على أساس معدل شهري لي حوالي  7.7مليون
شخص .ومن بين هؤالء ،تم الوصول إلى  3.9مليون امرأة وفتاة و3.7
٦٢
مليون شخص يعيشون في مجتمعات بحاجة ماسة إلى المساعدة.
وعلى الرغم من التحديات التي تعرقل قدرتنا الجماعية على قياس أثر
التدخالت اإلنسانية ،تشير البيانات الحديثة إلى أن المؤشرات اإلنسانية
الرئيسية المتعلقة بالمعدالت النوعية للمرض وسوء التغذية وانعدام
األمن الغذائي ال تزال مستقرة .وعلى الرغم من أن معدالت انعدام
األمن الغذائي ال تزال مرتفعة ،إال أنها ال تؤدي إلى زيادة مستويات
سوء التغذية الحاد أو الوخيم باستثناء السياقات المحلية (معظمها في
المناطق التي تصنفها األمم المتحدة على أنها محاصرة) .وساهم أيض ًا
تنفيذ حمالت التطعيم متعددة المستضدات والتحصين في خفض
معدالت االعتالل والوفيات .ومع ذلك ،فإن آليات التكيف ال تزال آخذة
في التدهور .وقد أدى استمرار استنزاف األصول وفرص كسب العيش
األخرى في جميع أنحاء سورية إلى مضاعفة عدد األشخاص المعرضين
لخطر انعدام األمن الغذائي .وتشير التقديرات إلى أن الجمع بين الجهود
اإلنسانية التي يتم توزيعها  -مع مستويات التمويل المتاحة  -يشكل
شريان حياة للكثيرين ويساعد على التخفيف من آثار تدهور الوضع
اإلنساني في سورية .ومن خالل تمويل إضافي لخطة االستجابة
اإلنسانية وتحسين إمكانية الوصول ،يمكن للجهات الفاعلة في المجال
اإلنساني أن توسع نطاق تقديم الخدمات وأنشطة كسب الرزق التي
من شأنها أن تسهم في الحد من مواطن الضعف بشكل مستدام .أما
في حالة خفض التمويل ،فانه من المرجح أن يؤدي خفض التمويل إلى

آذار

٢٠١٤

ﺗﻤﻮز

ﻛﺎﻧﻮن
اﻷول

ﺣﺰﻳﺮان

٢٠١٥

ﺗﺸﺮﻳﻦ
اﻷول

ﻛﺎﻧﻮن
اﻟﺜﺎﻧﻲ

ﺣﺰﻳﺮان

٢٠١٦

ﻛﺎﻧﻮن
اﻟﺜﺎﻧﻲ

ﺣﺰﻳﺮان أﻳﻠﻮل

٢٠١٧

وقف األنشطة المنقذة للحياة على النطاق الحالي .ومن شأن ذلك أن
يزيد من مواطن الضعف ويؤدي إلى تدهور الحالة اإلنسانية بشكل عام،
ويمكن أن يؤثر هذا الخيار على استقرار البلد والمنطقة بأسرها على
المدى الطويل.

مواطن الضعف االجتماعية واالقتصادية المتزايدة
لقد كان لسبع سنوات من األعمال القتالية أثر كبير على االقتصاد السوري.
بين عامي  2011و  ،2016بلغت خسائر الناتج المحلي اإلجمالي التراكمية في
سورية ما يقدر بنحو  254مليار دوالر ،أي أكثر من أربعة أضعاف الناتج
المحلي اإلجمالي في سورية عام  ٦٣ .2010وتقدر الخسائر االقتصادية
٦٤
الناجمة عن تعطيل نظام التعليم في سورية بحوالي  11مليار دوالر  -أي
ما يعادل  18في المئة من الناتج المحلي اإلجمالي في سورية لعام ،2010
٦٥
في حين تقدر الخسائر التي لحقت بالقطاع الزراعي بنحو  16مليار دوالر ،
مما يزيد من تقويض آفاق االقتصاد السوري على المدى الطويل.
وبالنسبة للسكان الذين يعيشون في سورية ،فقد أدى ذلك إلى بيئة
اقتصادية تتسم بارتفاع أسعار السلع األساسية ،ونقص المستلزمات
األساسية واختالل األسواق ،وانخفاض األجور وارتفاع معدالت البطالة.
واعتباراً من عام  ،2015كان معدل البطالة يقدر بنسبة  53في المئة ،وارتفع
إلى مستويات تصل إلى  75في المئة بين الشباب ( 24-15سنة) .٦٦وقد حال
ذلك دون إمكانية الوصول اآلمن والمستدام إلى سبل العيش ،مما أسهم
في نهاية المطاف في زيادة مستويات الفقر في سورية وانعدام األمن
٦٧
الغذائي المستمر بين شرائح كبيرة من السكان.
وقد شهدت سورية تضاعف نسبة السكان الذين يعانون من فقر مدقع من
 34في المئة تقريباً قبل األزمة (أقل من  1.90دوالر في اليوم) إلى حوالي
 69في المئة اليوم ٦٨.وقد أدى ذلك ،إلى جانب الزيادة المفاجئة في
تكاليف المعيشة ،إلى تآكل شديد في القوة الشرائية لدى السكان .فعلى
٦٩
سبيل المثال ،ال تستطيع حوالي  1.2مليون أسرة تحمل تكاليف اإليجار،
وقد ذكر تقرير صدر مؤخراً عن قضايا المساكن واألراضي والممتلكات في
شمال غرب سورية “المساكن التي ال يمكن تحمل تكاليفها” باعتبارها
مصدر قلق في  100بالمئة من النواحي التي شملتها الدراسة ٧٠.وعالوة
على ذلك ،فإن نسبة الدخل الذي ينفق على الغذاء قد ازدادت بشكل كبير
نظراً النخفاض الدخل واإلنتاج الغذائي لألسر المعيشية ،في حين ازدادت
أسعار األغذية بمعدالت هائلة .كان حوالي  25في المئة من األسر ينفقون
أكثر من نصف دخلهم السنوي على الغذاء قبل األزمة .أما في عام ،2017
فينفق ما يقدر بنحو  90في المئة من األسر أكثر من نصف دخلهم السنوي
على الغذاء .وقد خفضت حوالي  50في المئة من األسر عدد الوجبات التي
تستهلكها يومياً ،بينما حدت أكثر من  30في المئة من األسر من
٧١
االستهالك الغذائي للكبار بهدف تمكين األطفال من تناول الطعام.
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ريثأت مزألا

تدهور الخدمات األساسية
على مدار األزمة السورية ،حدث انخفاض كبير في إمكانية الحصول على
الخدمات العامة األساسية .وبالنسبة للسكان في سورية ،ساهم ذلك في
فضال عن محدودية توافر
تقليص فرص الحصول على الرعاية الصحية والتعليم،
ً
المياه والكهرباء ،حيث تشير التقديرات إلى أن ثلثي السكان يتأثرون بتعطل
شبكات المياه والكهرباء .وفي حين كان ما يقرب من  100في المئة من سكان
سورية يحصلون على خدمات قبل األزمة من خالل شبكات المياه المدارة
مركزيا و”المجانية عند نقطة االستخدام” ،فإن األسر في بعض مناطق البالد
تنفق اآلن ما يصل إلى  20-15في المئة من دخلها لتأمين الحصول على  57لتر ًا
٧٢
من المياه في المتوسط للشخص الواحد في اليوم الواحد.
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وباإلضافة إلى القضايا الصحية األخرى ،ساهم تدهور حالة المياه والصرف
الصحي وتدمير البنية التحتية في زيادة عدد المصابين بداء الليشمانيا
( )Leishmaniosisفي سورية في السنوات األخيرة ،حيث ُسجلت 32,888
حالة في األشهر التسعة األولى من عام  2017مقارنة ب  31,105حالة خالل
نفس الفترة من عام  .2016وتعرض النظام الصحي في سورية لتدهور شديد
جراء النزاع ،وأصبح أقل من نصف المرافق الصحية تعمل بكامل طاقتها ،مما
أدى إلى حدوث آالف الوفيات التي كان يمكن تجنبها ٧٣.وباإلضافة إلى ضعف
نظام التحصين ،حيث أدى ضعف النظام الصحي إلى ظهور  39حالة إصابة
بفيروس شلل األطفال الدوار الناجم عن تناول اللقاح من النوع الثاني ( 37في
دير الزور ،وواحدة في حمص وواحدة في محافظة الرقة) خالل النصف األول
من عام  .2017وباإلضافة إلى ذلك ،ظهرت أعراض مرض الحصبة على أكثر من
 8,000طفل خالل النصف األول من العام .وبالمقارنة ،كانت معدالت التغطية
بتطعيم شلل األطفال واللقاح الثالثي والحصبة تتجاوز  ٪90قبل األزمة.
وبحسب تقديرات منظمة الصحة العالمية ومنظمة األمم المتحدة للطفولة
(اليونيسف) ،فإن تغطية التحصين قد انخفضت إلى ما يتراوح بين  60و 70في
المئة .وتشير بيانات التغطية األخيرة الصادرة عن وزارة الصحة إلى أن تغطية
التحصين قد ارتفعت إلى ( ٪77اللقاح الثالثي) و ٪84لكل من الحصبة وشلل
األطفال .ويمكن أن يعزى هذا التحسن جزئي ًا إلى حملة التعويض المتسارعة
التي نُ فذت في المناطق التي تصنفها األمم المتحدة على أنها محاصرة
٧٤
ويصعب الوصول إليها في عام .2016
وقد تفاقم أثر تعطيل الخدمات األساسية من جراء العقوبات أحادية الجانب
والقيود المفروضة على الصادرات ،مما يحد من نطاق وجودة المساعدة التي
يمكن أن تقدمها الجهات الفاعلة اإلنسانية في قطاعات متعددة ،ويؤثر ذلك
على إمكانية حصول الناس يومي ًا على الموارد المنقذة لألرواح والمحافظة
على الحياة .وقد أثرت هذه التدابير بشكل خاص على قدرة األمم المتحدة

والمنظمات غير الحكومية الدولية على استيراد العديد من اللوازم “ذات
االستخدام المزدوج” البالغة األهمية لتنفيذ المشاريع المتعلقة بالصحة
وإمدادات المياه والصرف الصحي والزراعة .فعلى سبيل المثال ،أفاد قطاع
المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية بأن القيود المفروضة على استيراد
منتجات معالجة المياه والمطهرات تشكل تحدي ًا أساسي ًا أمام توفير إمدادات
مياه آمنة وفعالة.
محدودية الحصول على سبل العيش
كما ساهم عدم كفاية الدخل وانخفاض القوة الشرائية وفرص العمل
المحدودة والنزوح في تآكل استراتيجيات التكيف ،وندرة فرص كسب العيش،
ومحدودية التعافي الزراعي الذي واصل التأثير على األمن الغذائي .وفي
الواقع ،ال يزال نحو  6.5مليون شخص في سورية يعانون من فجوات كبيرة في
استهالك األغذية وفقدان شديد ألصول كسب العيش ،مما يسهم في خلق
ثغرات استهالك األغذية على المدى القصير .ويوجد  4مليون شخص آخرين
معرضون لخطر اإلصابة بانعدام األمن الغذائي بسبب استنفاد األصول للحفاظ
على معدالت االستهالك الغذائي ٧٥.وقد أبلغت المجتمعات المحلية عن
إنفاق المدخرات ،وزيادة الديون جراء الشراء عن طريق القروض ،واستنزاف
األصول المنزلية ،والحد من االستهالك الغذائي باعتبارها استراتيجيات التكيف
السلبية األكثر شيوع ًا لتعويض النقص في مواد اإلغاثة األساسية ٧٦.ولن
تكون آليات التكيف هذه مستدامة في نهاية المطاف ،وفي غياب التدخالت
اإلنسانية أو التحسن العام في الوضع االجتماعي واالقتصادي لألفراد ،قد
تستمر في دفع الناس إلى اللجوء إلى األنشطة االستغاللية والخطرة على
نحو متزايد بعد استنفاد مواردهم المالية والمادية .وتؤثر آليات التكيف هذه
تأثير ًا غير متناسب على الفئات األكثر ضعفاً ،مثل األطفال .وفي جميع أنحاء
سورية ،ينظر حوالي  82في المئة من المجتمعات المحلية التي شملتها
الدراسة والبالغ عددها  4,185مجتمع ًا إلى عمالة األطفال على أنها تحول دون
االنتظام في المدارس داخل مجتمعاتهم المحلية ،ويرى نحو  ٦٥في المئة من
المجتمعات المحلية أن هذه مسألة “شائعة” ضمن واحد أو أكثر من
المجموعات السكانية ٧٧.وباإلضافة إلى ذلك ،الحظ  69في المئة من
المجتمعات حدوث الزواج المبكر ،الذي يعرض الفتيات لفقدان احترام الذات،
ومخاطر كبيرة تتعلق بالحماية الشخصية ،وقضايا صحية ،وحرمانهن من
التعليم ٨٧.وعالوة على ذلك ،تشير التقديرات إلى أن  15في المئة من القوى
العاملة السورية يشاركون في “النضال المسلح” أو النشاط االقتصادي “غير
القانوني” (القتال والتهريب واالتجار بالبشر) ،ويرجع ذلك في كثير من الحاالت
٧٩
إلى أنه هذه هي فرص كسب العيش الوحيدة المتاحة لهم.

المحتاجون للمساعدة حسب العام ()2018 – 2012
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ريثأت مزألا

الالجئون الفلسطينيون

في سورية

يتأثر ما يقارب  418,000الجئ فلسطيني ( 95في المئة من مجموع
الالجئين الفلسطينيين في سورية) باألزمة ويحتاجون إلى مساعدات
إنسانية ،كما يعيش  7في المئة منهم في المناطق التي تصنفها األمم
المتحدة على أنها محاصرة أو يصعب الوصول إليها .وبحسب التقديرات،
نزح ما يقارب  254,000شخص في مخيمات الالجئين الفلسطينيين
وتجمعاتهم في المناطق الحضرية في مختلف أنحاء سورية ،وخاصة
دمشق وحلب ودرعا .وتواجه هذه المناطق مستويات هائلة من النزوح
بعد أن تحولت المناطق السكنية إلى خطوط أمامية نشطة.
وال يزال اآلالف من الالجئين الفلسطينيين يعيشون في مناطق النزاع
النشط ،مثل مخيمي اليرموك ودرعا والقرى المحيطة في محافظة
درعا .وباإلضافة إلى ذلك ،يتحمل آالف الالجئين الفلسطينيين
عواقب القيود المفروضة على إيصال المساعدات اإلنسانية
ومحدودية خدمات األونروا (مخيم خان الشيح).تعيش هذه
المجتمعات في حالة من الضعف الشديد ،حيث يتعرض المدنيون في
كثير من األحيان لضغوط تفوق قدراتهم جراء األعمال القتالية
ولمستويات الحرمان التي تهدد الحياة.

وقبيل األزمة كان الالجئون الفلسطينيون يعانون من مستويات كبيرة
من الفقر والبطالة  ،وكان العديد منهم يعيشون تحت خط الفقر*.
وبعد مرور سبعة سنوات على بدء النزاع ،استنفدت قدرتهم
المتواضعة على الصمود وآليات تكيفهم المحدودة .ومنذ عام ،2015
تبنى األردن ولبنان سياسات أكثر صرامة إزاء دخول الالجئين
الفلسطينيين القادمين من سورية ،األمر الذي حرم هذه المجموعات
السكانية المستضعفة من وجود أي بدائل خارج سورية.
في عام  ،2018يتوقع الشركاء ازدياد االحتياجات بين العائدين
المحتملين الذين قد يختارون العودة إلى مناطقهم األصلية عندما
تسنح الظروف .ومن المتوقع أن تزداد االحتياجات اإلنسانية مع
استئناف القدرة على الوصول إلى مناطق محددة ،مثل مخيم سبينة
أو مخيم خان الشيح في محافظة دمشق .وباإلضافة إلى ذلك ،من
المتوقع استئناف الوصول إلى مناطق أخرى مثل اليرموك حيث تقدر
أن احتياجات السكان كبيرة كذلك.
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* األفراد الذين يعيشون تحت خط الفقر ليس لديهم ما يكفي من المال لتلبية احتياجاتهم األساسية ،حيث يحدد البنك الدولي خط الفقر المدقع في العالم بما يعادل  1.90دوالر في اليوم.

الصورة :األونروا ،أيلول/سبتمبر 2017

 ماقرألا ةيسيئرلا

األرقام

الرئيسية

١٣٫١

ﻣﻠﻴﻮن

ﺷﺨﺺ ﻣﺤﺘﺎج ﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺪة اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ

٥٫٣

٪٢٠

ﻣﻠﻴﻮن

ﺷﺨﺺ ﻳﻌﻴﺸﻮن ﻓﻲ ﻣﺮاﻛﺰ إﻳﻮاء وﻳﻌﺎﻧﻮن ﻣﻦ
ﻧﻘﺺ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت ﻋﺪﻳﺪة ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻧﻘﺺ
ﻣﺮاﻓﻖ اﻻﺳﺘﺤﻤﺎم أو اﻟﻄﺒﺦ اﻟﻀﺮورﻳﺔ ،وﻋﺪم
ﻛﻔﺎﻳﺔ اﻟﻤﺴﺎﺣﺔ ،واﻻﻓﺘﻘﺎر إﻟﻰ اﻟﺨﺼﻮﺻﻴﺔ،
واﻻﻓﺘﻘﺎر إﻟﻰ اﻟﺘﺪﻓﺌﺔ ،واﻻﻓﺘﻘﺎر إﻟﻰ اﻟﻌﺰل.
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ﻣﻦ اﻟﻨﺎزﺣﻴﻦ اﻟﺠﺪد ﻓﻲ ﻋﺎم ٢٠١٧
ﺗﻮﺟﻬﻮا إﻟﻰ ﻣﻮاﻗﻊ اﻟﻨﺎزﺣﻴﻦ ﻃﻠﺒﺎً
ﻟﻠﻤﺄوى ﻛﻤﻼذ أﺧﻴﺮ ،ﻣﻤﺎ ﻳﺸﻴﺮ
إﻟﻰ ﻧﻘﺺ ﻣﻮارد اﻟﻨﺎزﺣﻴﻦ
واﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﻀﻴﻔﺔ.

 ١٫٢ﻣﻠﻴﻮن

أﺳﺮة ﻏﻴﺮ ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ
ﺗﺤﻤﻞ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻹﻳﺠﺎر.

ﻣﻦ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺗﻘﻴﻴﻤﻬﺎ أﺑﻠﻐﺖ
ﻋﻦ ﻣﺼﺪر ﻗﻠﻖ رﺋﻴﺴﻲ ﻧﺎﺟﻢ ﻋﻦ ﻋﺪم وﺟﻮد أو
ﻓﻘﺪان اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ  ،ووﺻﻔﺘﻪ ﺑﺄﻧﻪ ﻋﺎﺋﻖ
ﻳﻤﻨﻊ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ.

٢٥

٪

زﻳﺎدة ﻓﻲ اﻟﻬﺠﻤﺎت ﻋﻠﻰ
اﻟﻤﺮاﻓﻖ اﻟﺼﺤﻴﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ
ﺑﺎﻟﻔﺘﺮة ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻣﻦ ﻋﺎم .٢٠١٦

٢٣,٠٠٠

اﻟﺼﺮاع

ﺣﺎدث اﻧﻔﺠﺎر ﻧﺎﺟﻢ ﻋﻦ اﻟﻨﺰاع
ﺗﻢ اﻹﺑﻼغ ﻋﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﻛﺎﻧﻮن
اﻟﺜﺎﻧﻲ/ﻳﻨﺎﻳﺮ إﻟﻰ ﺣﺰﻳﺮان/ﻳﻮﻧﻴﻮ
.٢٠١٧

٣٫٠

ﻣﻠﻴﻮن ﻃﻔﻞ دون
أﻛﺜﺮ ﻣﻦ
ﺳﻦ اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﻳﺤﺘﺎﺟﻮن إﻟﻰ اﻟﺘﻐﺬﻳﺔ
اﻟﻤﺜﻠﻰ ﻟﻠﻮﺻﻮل إﻟﻰ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺘﻐﺬﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ.

١٩,٠٠٠

٤٫٠

ﻣﻠﻴﻮن

ﺷﺨﺺ ﻳﻮاﺟﻪ اﻧﻌﺪام اﻷﻣﻦ اﻟﻐﺬاﺋﻲ اﻟﺤﺎد
وﻧﻘﺺ ﻛﺒﻴﺮ ﻓﻲ اﺳﺘﻬﻼك اﻟﻐﺬاء.

ﺷﺨﺺ ﻳﺘﻌﺮض ﻟﺨﻄﺮ اﻧﻌﺪام اﻷﻣﻦ اﻟﻐﺬاﺋﻲ -
ﺿﻌﻒ اﻟﻌﺪد اﻟﻤﺴﺠﻞ ﻓﻲ اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺎﺿﻲ  -ﺑﺴﺒﺐ
ﻧﻀﻮب اﻷﺻﻮل ﻟﻠﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻬﻼك اﻷﻏﺬﻳﺔ.

٪٨٠٠

ارﺗﻔﺎع ﻓﻲ أﺳﻌﺎر ﺳﻠﺔ اﻷﻏﺬﻳﺔ
ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻷﺳﻌﺎر ﻣﺎ ﻗﺒﻞ اﻷزﻣﺔ

أﻗﻞ ﻣﻦ ﻧﺼﻒ

٪٨٣

ﺣﻤﺎﻳﺔ
اﻟﻤﺪﻧﻴﻴﻦ

٦٫٥

ﻣﻠﻴﻮن

ﻃﻔﻞ دون
ﻣﺎ ﻳﻘﺎرب ﻣﻦ
ﺳﻦ اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﻳﻌﺎﻧﻮن ﻣﻦ ﺳﻮء اﻟﺘﻐﺬﻳﺔ
اﻟﺤﺎد اﻟﺸﺪﻳﺪ

٪٥٧

ﻣﻦ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت
اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺗﻘﻴﻴﻤﻬﺎ أﺑﻠﻐﺖ
ﻋﻦ ﺗﻜﺮر ﻇﺎﻫﺮة اﻟﺰواج اﻟﻤﺒﻜﺮ.

ﺗﺸﻴﺮ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ أن أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﺪرﺳﺔ

واﺣﺪة ﻣﻦ ﻛﻞ  ٣ﻣﺪارس إﻣﺎ
ﺗﻀﺮرت أو ُدﻣﺮت ،ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺗُ ﺴﺘﺨﺪم ﺑﻌﺾ
اﻟﻤﺪارس اﻷﺧﺮى ﻛﻤﺮاﻛﺰ إﻳﻮاء ﺟﻤﺎﻋﻴﺔ أو
ﻷﻏﺮاض أﺧﺮى.

٨٫٢

ﻣﻠﻴﻮن ﺷﺨﺺ ﻣﻌﺮﺿﻮن
ﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﻤﺘﻔﺠﺮات ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﻤﻠﻮﺛﺔ.

٣٣

 ٪ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻔﺠﺮات ﺗﻮﺟﺪ ﻓﻲ أراض
زراﻋﻴﺔ.

٪٨٢

ﻣﻦ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻲ
ﺗﻢ ﺗﻘﻴﻴﻤﻬﺎ أﺑﻠﻐﺖ ﻋﻦ ﻋﻤﺎﻟﺔ اﻷﻃﻔﺎل.

اﻷﻃﻔﺎل

ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺣﻀﺮﻳﺔ

٪٤٧

ﻣﻦ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت
اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺗﻘﻴﻴﻤﻬﺎ
أﺑﻠﻐﺖ ﻋﻦ ﺗﺠﻨﻴﺪ اﻷﻃﻔﺎل
ﻓﻲ ﻣﺠﺘﻤﻌﺎﺗﻬﺎ.

ارﺗﻔﺎع أﻋﺪاد اﻟﻀﺤﺎﻳﺎ اﻟﻤﺪﻧﻴﻴﻦ وﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ
اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﻤﻜﺘﻈﺔ ﺑﺎﻟﺴﻜﺎن.

اﻟﻤﺮاﻓﻖ اﻟﺼﺤﻴﺔ ﻓﻲ
ﺳﻮرﻳﺔ ﺗﻌﻤﻞ ﺑﻜﺎﻣﻞ
ﻃﺎﻗﺘﻬﺎ.

ﻣﺎ ﻳﺼﻞ إﻟﻰ

٪٣٥

ﻣﻦ اﻟﺴﻜﺎن ﻳﻌﺘﻤﺪون
ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺎدر ﻣﻴﺎه ﻏﻴﺮ
آﻣﻨﺔ ﻟﺘﻠﺒﻴﺔ اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت
اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻴﺎه.

ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ،
ﺗﻨﻔﻖ اﻷﺳﺮ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ

٪٢٠-١٥

ﻣﻦ دﺧﻠﻬﺎ ﻟﺘﺄﻣﻴﻦ
اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ  ٥٧ﻟﺘﺮاً
ﻣﻦ اﻟﻤﻴﺎه ﻓﻲ
اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ ﻟﻠﺸﺨﺺ
اﻟﻮاﺣﺪ ﻓﻲ اﻟﻴﻮم اﻟﻮاﺣﺪ.

٢٥٤

ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﺧﺴﺎﺋﺮ
اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ
اﻟﺘﺮاﻛﻤﻲ اﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ اﻟﻨﺰاع،
أﻛﺜﺮ ﻣﻦ أرﺑﻌﺔ أﺿﻌﺎف اﻟﻨﺎﺗﺞ
اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻓﻲ
ﺳﻮرﻳﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم .٢٠١٠

١٦

ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻗﻴﻤﺔ
اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
اﻟﻤﻘﺪرة ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﻟﺰراﻋﺔ.

٥٠

 ٪ﻣﻦ
أﻛﺜﺮ ﻣﻦ
اﻟﺴﻮرﻳﻴﻦ ﻋﺎﻃﻠﻴﻦ ﻋﻦ
اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺤﺎﻟﻲ.

$

اﻻﻧﻬﻴﺎر
اﻻﻗﺘﺼﺎدي

٦٩

 ٪ﻣﻦ اﻟﺴﻜﺎن
ﻳﻌﺎﻧﻮن ﻣﻦ ﻓﻘﺮ
ﺷﺪﻳﺪ ،و ٪٩٠ﻣﻦ
اﻷﺳﺮ ﺗﻨﻔﻖ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ
 ٪٥٠ﻣﻦ دﺧﻠﻬﺎ
اﻟﺴﻨﻮي ﻟﺘﻮﻓﻴﺮ
اﻟﻐﺬاء.
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تصنيف

المحتاجين للمساعدة

في العام الماضي ،انخفض العدد اإلجمالي لألشخاص المحتاجين للمساعدة في سورية بشكل طفيف من  13.5مليون
شخص إلى  13.1مليون شخص ،في حين بقي عدد األشخاص الذين بحاجة ماسة للمساعدة ثابتاً نسبياً  ،حيث حدث
انخفاض طفيف قدره  0.1مليون في التقديرات ٨٠.ويعزى هذا االنخفاض الطفيف في عدد المحتاجين إلى حد كبير إلى
زيادة إمكانية الوصول إلى بعض المناطق .وفي الوقت ذاته ،ال تزال االحتياجات مرتفعة في تلك المناطق ،في حين
ازدادت وتعمقت االحتياجات في األجزاء الشمالية الشرقية من سورية عقب تصعيد القتال وزيادة كبيرة في النزوح
٨١
خالل عام .2017
عدد المحتاجين للمساعدة

ومن بين المجموع البالغ  13.1مليون محتاج للمساعدة ،توجد ست
مجموعات سكانية تعتبر مستضعفة بوجه خاص ،ومن المرجح أن
تواجه تراكماً في االحتياجات وزيادة في مخاطر الحماية .وهذه
المجموعات هي سكان المناطق التي تصنفها األمم المتحدة على
أنها محاصرة أو يصعب الوصول إليها؛ واألشخاص المعرضين لألعمال
القتالية عالية الكثافة والمناطق الملوثة بالمتفجرات الخطرة؛
والنازحون في مخيمات المالذ األخير/المواقع/المراكز الجماعية؛
والنازحون حديثاً ؛ والعائدون تلقائياً ؛ والمجتمعات المضيفة المثقلة
باألعباء ،بما في ذلك النازحون على المدى الطويل.

5.6

13.1

*

مليون

مليون بحاجة ماسة للمساعدة

BREAKDOWN BY SECTOR/SEX/AGE
ذﻛﻮر

إﻧﺎث

أﻃﻔﺎل
((٤ - ٠

أﻃﻔﺎل
((١٧ - ٥

ﺑﺎﻟﻐﻮن
((٥٩ - ١٨

ﻣﺴﻨﻮن
(>(٥٩

اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ

٦٫٥

٦٫٨

١٫٥

٤٫٠

٧٫٢

٠٫٦

١٣٫ ٣

اﻟﺼﺤﺔ

٥٫٥

١٫٣

٣٫٤

٦٫١

٠٫٥

١١٫ ٣

اﻷﻣﻦ اﻟﻐﺬاﺋﻲ
واﻟﺰراﻋﺔ

٥٫٢

٥٫٣

١٫٢

٣٫٢

٥٫٦

٠٫٥

١٠٫ ٥

اﻹﻧﻌﺎش اﻟﻤﺒﻜﺮ
وﺳﺒﻞ اﻟﻌﻴﺶ

٤٫٨

٥٫٠

١٫١

٢٫٩

٥٫٣

٠٫٥

٩٫ ٨

اﻟﻤﻴﺎه واﻟﺼﺮف اﻟﺼﺤﻲ

٣٫٧

٣٫٩

٠٫٩

٢٫٣

٤٫١

٠٫٣

* *٧٫ ٦

ﺗﻨﺴﻴﻖ اﻟﻤﺨﻴﻤﺎت
وإدارﺗﻬﺎ

٣٫٠

٣٫١

٠٫٧

١٫٨

٣٫٣

٠٫٣

٦٫ ١

اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ

٣٫٠

٣٫١

-

٥٫٨

٠٫٣

-

٦٫ ١

اﻟﻤﻮاد ﻏﻴﺮ اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ

٢٫٣

٢٫٤

٠٫٥

١٫٣

٢٫٦

٠٫٣

٤٫ ٧

اﻟﺘﻐﺬﻳﺔ

-

ﺣﻮاﻣﻞ وﻣﺮﺿﻌﺎت

١٫٦

( ٥٩ – ٦ﺷﻬﺮاً(

-

-

-

٤٫ ٦

اﻟﻤﺄوى

٢٫١

٢٫١

٠٫٥

١٫٢

٢٫٣

٠٫٢

٤٫ ٢

اﻷﻋﺪاد ﺑﺎﻟﻤﻼﻳﻴﻦ

٥٫٨

٣٫٠

ﻣﺤﺘﺎﺟﻮن ﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺪة

* تم حساب عدد المحتاجين للمساعدة في سورية من خالل تطبيق أداة تصنيف الشدة بين القطاعات ،والتي تحسب مستوى الشدة على مستوى المجتمع من ( 0ال مشكلة) إلى ( 6مشكلة كارثية) وفقاً لستة مؤشرات بالوكالة .يرجى
االطالع على المرفق  1للحصول على مزيد من التفاصيل.
** يشير عدد المحتاجين للمساعدة فقط إلى األشخاص الذين في أمس الحاجة إلى مساعدات في مجال المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية.
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اﻟﻤﺤﺘﺎﺟﻮن ﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺪة

ﺣﺴﺐ اﻟﺤﺎﻟﺔ
ﻧﺎزﺣﻮن

ﻋﺎﺋﺪون

ﺣﻠﺐ

٩٦١٫٨

٤٤٤٫٥

٢,١٦٤٫٢

٣٢٤٫٣

اﻟﺤﺴﻜﺔ

٢٢٩٫٠

١٢٫٣

٨٦٥٫٨

٦٧٫٩

٪٥٤

اﻟﺮﻗﺔ

١٥٧٫٥

٤٧٫٤

٢٣٥٫٤

٢٦٠٫٨

٪٥٢

٤٤

اﻟﺴﻮﻳﺪاء

٦٣٫٣

٠٫٤

٢٦٤٫٧

٠

٪٥٢

٣٣

|

دﻣﺸﻖ

٦٤٧٫٦

٤٫٧

١,٢٧٣٫١

٣٦٫٩

٪٥٣

٢٩

|

٦٣

درﻋﺎ

٣٣٠٫١

١٤٫٤

٥٥٤٫٤

٦٧٫٧

٪٤٩

٤٧

|

٤٩

|

دﻳﺮ اﻟﺰور

١٥١٫٨

٠٫٥

٧٤٣٫٦

٧٢٢٫٢

٪٥٥

٤٥

|

٤٩

|

٪٦

ﺣﻤﺎة

٢٨٧٫٨

٨٧٫٨

١,٠٩٠٫٦

١١٩٫٢

٪٥١

٤٩

|

٤٧

|

٪٤

٨٧٥

ﺣﻤﺺ

٣٥٥٫٣

٤٫٤

١,٠٥٦٫١

٢٠٩٫٧

٪٥٢

٣٦

|

٦٠

|

٪٤

٩٥٠

٦٧٩

إدﻟﺐ

٩٨٤٫٥

٣١٫٩

١,٠٦٩٫٦

٨٫١

٪٤٩

٥٠

|

٤٧

|

٪٣

١,٣٩٢

٣٥٠

اﻟﻼذﻗﻴﺔ

٤٢٧٫١

٠٫١

٦٥٩٫٦

٠

٪٤٩

٤٥

|

٥١

|

٪٤

٧٧٢

٦٣٤

اﻟﻘﻨﻴﻄﺮة

٤٨٫٧

١٫١

٥٠٫٨

٦٫٠

٪٥١

٥٣

|

٤٤

|

٪٣

٦٩

٢٣

١,٣٠٣٫٦

٢٤٫٨

١,٩٣٢٫٩

١,١٥٨٫٤

٪٥٢

٤١

|

٥٥

|

٪٤

٢,٣٤٨

ﻃﺮﻃﻮس

٢٠١٫٨

٠

٦٢٩٫٧

٠

٪٤٩

٣٩

|

٥٥

|

٪٦

٥٥٣

اﻟﻤﺠﻤﻮع

٦,١٥٠

٦٧٤٫٤

١٢,٥٩٠٫٤

٢,٩٨١٫٢

٪٥١

رﻳﻒ دﻣﺸﻖ

* اﻷﻃﻔﺎل )>  ١٨ﻋﺎﻣﺎً ( ،اﻟﺒﺎﻟﻐﻮن ) ٥٩-١٨ﻋﺎﻣﺎً ( واﻟﻤﺴﻨﻮن )<  ٥٩ﻋﺎﻣﺎً (

ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻳﺼﻌﺐ
اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻴﻬﺎ
وﻣﺤﺎﺻﺮة

ﺣﺴﺐ اﻟﻨﻮع اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ/اﻟﻌﻤﺮ

ﻣﺠﺘﻤﻌﺎت
ﻣﻀﻴﻔﺔ

آب/أﻏﺴﻄﺲ  ٢٠١٧ﺑﺎﻵﻻف(
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ﺣﺴﺐ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ
اﻟﻮﺻﻮل

اﻟﻤﺠﻤﻮع

 ٪إﻧﺎث

 ٪أﻃﻔﺎل وﺑﺎﻟﻐﻮن وﻣﺴﻨﻮن*

٪٤٩

٣٦

|

٥٩

|

٪٥

٢,٢٥١

٣٨

|

٥٣

|

٪٨

٦٥٥

٥١

|

٤٩

|

٪٧

٣٣١

٢٨٠

٥٩

|

٪٧

١٨٣

٠

|

٪٨

١,٤٤٥

٧٤٣

٪٤

٦٠٠

٣٠٨

٧٢٢

٧٠٦

١٠١

٤١
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 ةدش اجايتحالا

شدة

االحتياجات

على الرغم من أن األزمة أثرت على جميع سكان سورية بدرجات متفاوتة ،فقد تأثرت بعض المواقع وقطاعات السكان و
بشكل أكثر حدة من غيرها .وتتركز أشد االحتياجات عبر قطاعات متعددة في مناطق النزاع الجاري أو المناطق التي
تضم أعداداً كبيرة من النازحين .ومن بين ما يقدر بنحو  13.1مليون شخص بحاجة للمساعدة ،يعاني ما يقدر بنحو 5.6
مليون شخص في سورية من احتياجات حادة ٨٢.ويشير هذا المصطلح إلى المحتاجين للمساعدة الذين يعيشون في
المناطق التي تعتبر المستويات العامة للحاجة بها قد وصلت إلى مستويات كارثية أو حرجة أو شديدة*.

26

وتحتاج المناطق التي تتسم بأشد درجات الحاجة إلى استجابة
تكميلية ومتعددة القطاعات لضمان توفير الخدمات األساسية
المنقذة للحياة وخدمات الحماية .ويجب أن تشمل هذه الجهود
الدعوة المتضافرة لضمان الوصول السريع دون عوائق والمستدام
إلى هذه المناطق ،وال سيما المناطق التي تصنفها األمم المتحدة
على أنها محاصرة .أما بالنسبة لمجموع األشخاص المحتاجين
المتبقين في سورية والذين يقدرون بحوالي  7.5مليون فرد ويقطنون
٨٣
في مناطق تعتبر شدة االحتياجات بها كبيرة أو معتدلة أو بسيطة.
ويحظى معظم هؤالء األشخاص باألمان بشكل نسبي ،وانتظام
الخدمات ،وتوافر األسواق/إمكانية الوصول إليها .وال يحول توافر

تقسيم السكان تبعا للحاجة وحسب المحافظة

٦

٪

اﻟﺸﺪة اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت

العوامل السابقة دون وجود احتياجات خاصة بكل قطاع ومواطن
ضعف أسرية فردية  -بسبب مجموعة متنوعة من العوامل  -في
العديد من هذه المناطق.
وسيجري تحديث لتصنيف دراسة الشدة المشترك بين القطاعات
بانتظام لتسليط الضوء على السياقات المتغيرة والتغيرات الالحقة
في الحاجة ،وذلك لضمان قدرة الشركاء في المجال اإلنساني على
تحديد المناطق التي تكون فيها االحتياجات اإلنسانية أكثر حدة،
وحيث يلزم تعزيز البرامج المشتركة بين القطاعات.

(حتى آب/أغسطس )2017

ﻧﺴﺒﺔ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺬﻳﻦ ﺑﺤﺎﺟﺔ ﻣﺎﺳﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺪة
ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﺴﻜﺎن اﻟﺤﺎﻟﻴﻴﻦ

ﻋﺪد اﻟﺬﻳﻦ ﺑﺤﺎﺟﺔ ﻣﺎﺳﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺪة
)اﻟﻨﻄﺎق  ٨٠٠أﻟﻒ(

دﻳﺮ اﻟﺰور

٥
ﺣﻤﺺ

٤
ﺣﻠﺐ

اﻟﺤﺴﻜﺔ

٣

إدﻟﺐ

اﻟﺮﻗﺔ

ﻃﺮﻃﻮس

٢

اﻟﺴﻮﻳﺪاء

اﻟﻼذﻗﻴﺔ

دﻣﺸﻖ

اﻟﻘﻨﻴﻄﺮة

درﻋﺎ
رﻳﻒ دﻣﺸﻖ

ﺣﻤﺎه

١
٠٪

١٠٪

٢٠٪

٣٠٪

٤٠٪

٥٠٪

٦٠٪

٧٠٪

٨٠٪

٩٠٪

* تسعى أداة تصنيف الشدة بين القطاعات إلى تحديد المناطق التي تكون االحتياجات اإلنسانية فيها أكثر حدة في جميع أنحاء سورية ،نظراً لتراكم العوامل ،بما في ذلك :الحصار والنزوح والتعرض لألعمال العدائية ومحدودية الوصول إلى
السلع والخدمات األساسية .وتتطلب تلك المناطق تعزيز البرامج المشتركة بين القطاعات لضمان تلبية احتياجات من هم في أمس الحاجة للمساعدة .ولمزيد من المعلومات ،يرجى الرجوع إلى المرفق األول.

 ةدش اجايتحالا

شدة االحتياجات المشتركة بين القطاعات

(حتى آب/أغسطس )2017

ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺗﺪﻳﺮﻫﺎ
ﻗﻮة اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة
ﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ ﻓﺾ اﻻﺷﺘﺒﺎك

اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ اﻟﻤﺸﺘﺮك ﺑﻴﻦ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت
ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺑﺴﻴﻄﺔ
ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻣﻌﺘﺪﻟﺔ
ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻛﺒﻴﺮة
ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺣﺎدة
ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺣﺮﺟﺔ
ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻛﺎرﺛﻴﺔ
ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻏﻴﺮ ﻣﺄﻫﻮﻟﺔ
اﻟﺤﺪود واﻷﺳﻤﺎء اﻟﻤﺒﻴﻨﺔ واﻟﺘﺴﻤﻴﺎت اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﺨﺮﻳﻄﺔ ﻻ ﺗﻨﻄﻮي ﻋﻠﻰ ﺗﺄﻳﻴﺪ أو ﻗﺒﻮل رﺳﻤﻲ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة.
اﻟﻤﺼﺪر :ﻣﻜﺘﺐ ﺗﻨﺴﻴﻖ اﻟﺸﺆون اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ  -اﺳﺘﻨﺎداً إﻟﻰ ﺑﻴﺎﻧﺎت ﺷﺪة اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت

27

تائفلا افعض رثكألا

الفئات

األكثر ضعفاً

في حين أن األزمة في سورية لم تترك أحداً دون أن تؤثر عليه ،فإن آثارها على المجموعات السكانية المختلفة ال تزال
متباينة .ومن المرجح أن تتأثر بعض شرائح السكان بشكل أكثر حدة من غيرها بسبب عوامل الخطر المحددة التي
يتعرضون لها .ومن بين  13.1مليون محتاج للمساعدة ،وإقرارا بأن هناك أشخاصاً بحاجة ماسة إلى المساعدة اإلنسانية
في جميع أنحاء البالد ،تم تحديد ست فئات سكانية واسعة على أنها تواجه بشكل عام أشد االحتياجات حدة في جميع
القطاعات )1( :األشخاص الذين يعيشون في المناطق التي تصنفها األمم المتحدة على أنها محاصرة أو يصعب الوصول
إليها؛ ( )2األشخاص المعرضون ألعمال عدائية شديدة الكثافة ويعيشون في مناطق ملوثة بالمتفجرات الخطرة؛ )3
النازحون الذين يعيشون في مخيمات المالذ األخير والمواقع ومراكز اإليواء الجماعية؛ ( )4السكان النازحون حديثاً ؛ ()5
العائدون تلقائياً ؛ ( )6المجتمعات المثقلة باألعباء.

اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ
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اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ واﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت

اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت اﻟﺴﺖ ذات اﻷوﻟﻮﻳﺔ اﻟﻤﺒﻴﻨﺔ أﻋﻼه ﻫﻲ ﻓﺌﺎت واﺳﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺤﺘﺎﺟﻴﻦ ﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺪة ﻓﻲ
ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت .وﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ أﻛﺜﺮ دﻗﺔ ،ﻓﺈﻧﻪ ﻣﻦ اﻟﻤﺮﺟﺢ أن ﺗﺘﻔﺎوت ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﻀﻌﻒ ﺿﻤﻦ
ﻫﺬه اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت اﻟﺴﻜﺎﻧﻴﺔ ذات اﻷوﻟﻮﻳﺔ ﻣﻤﺎ ﻳﺘﻄﻠﺐ اﻫﺘﻤﺎﻣﺎ ﺧﺎﺻﺎ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ وﺗﺤﺪﻳﺪ
أوﻟﻮﻳﺎت اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻟﻬﺬه اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت:
اﻷﻃﻔﺎل ﻣﻌﺮﺿﻮن ﻟﻠﺨﻄﺮ ﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎص،
ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺼﺤﻮﺑﻴﻦ ﺑﺄﻳﺔ ﺑﺎﻟﻐﻴﻦ
واﻟﻤﻨﻔﺼﻠﻴﻦ ﻋﻦ ذوﻳﻬﻢ أو اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﻴﺸﻮن
ﻣﻊ ﻣﻘﺪﻣﻲ رﻋﺎﻳﺔ ﻣﻦ ﻛﺒﺎر اﻟﺴﻦ أو
اﻟﻤﻌﻮﻗﻴﻦ ،أو ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻠﺘﺤﻘﻴﻦ ﺑﺎﻟﻤﺪارس.
ﺳﻮف ﻳﺘﻄﻠﺐ اﻷﻃﻔﺎل اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺸﺎرﻛﻮن ﻓﻲ ﻋﻤﺎﻟﺔ اﻷﻃﻔﺎل أو
اﻟﻤﺠﻨﺪﻳﻦ ﻷﻏﺮاض ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ اﻫﺘﻤﺎﻣﺎً ﺧﺎﺻﺎً .
اﻟﻨﺴﺎء واﻟﻔﺘﻴﺎت ﻗﺪ ﺗﻮاﺟﻪ ﻣﺨﺎﻃﺮ
ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﻧﻮﻋﻬﻦ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ووﺿﻌﻬﻦ،
ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ آﻟﻴﺎت اﻟﺒﻘﺎء اﻟﻀﺎرة ﻣﺜﻞ اﻟﺰواج
اﻟﻤﺒﻜﺮ واﻻﺗﺠﺎر ﺑﺎﻟﺒﺸﺮ واﻻﻋﺘﺪاء
واﻻﺳﺘﻐﻼل اﻟﺠﻨﺴﻴﻴﻦ.
اﻟﻔﺘﻴﺎت ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺼﺤﻮﺑﺎت ﺑﺄﻓﺮاد ﻣﻦ اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ ،واﻟﻨﺴﺎء اﻟﺤﻮاﻣﻞ
واﻟﻤﺮﺿﻌﺎت واﻷﺳﺮ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻴﻠﻬﺎ ﻧﺴﺎء ،ﻟﺪﻳﻬﺎ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت ﻣﺤﺪدة
ﺗﺘﻄﻠﺐ اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻴﻬﺎ.

اﻟﺸﺒﺎب ﻛﺜﻴﺮاً ﻣﺎ ﻳﻔﺘﻘﺮون إﻟﻰ ﻓﺮص اﻟﻌﻤﻞ
وﻛﺴﺐ اﻟﺮزق اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ،وﻟﺬﻟﻚ ﻗﺪ ﻳﺘﻌﺮﺿﻮن
ﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎص ﻟﺨﻄﺮ اﻻﺳﺘﻐﻼل أو اﻻﻧﺨﺮاط ﻓﻲ
أﻧﺸﻄﺔ ﺗﻨﻄﻮي ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺎﻃﺮ.
وﻗﺪ ﺗﻮاﺟﻪ اﻟﻔﺘﻴﺎت اﻟﻤﺮاﻫﻘﺎت ﻣﺨﺎﻃﺮ ﻣﺤﺪدة
ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ اﻟﺰواج اﻟﻤﺒﻜﺮ أو اﻟﻘﺴﺮي.

اﻷﺷﺨﺎص ذوي اﻷﻣﺮاض
اﻟﻤﺰﻣﻨﺔ واﻹﻋﺎﻗﺎت
واﻹﺻﺎﺑﺎت ﻟﺪﻳﻬﻢ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت

ﻣﺤﺪدة ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت
وﻗﺪ ﻳﻮاﺟﻬﻮن ﺻﻌﻮﺑﺎت ﻓﻲ
اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة اﻟﻼزﻣﺔ.

اﻟﻤﺴﻨﻮن ﻟﺪﻳﻬﻢ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت
ﻣﺤﺪدة ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻷﻣﻦ واﻟﻤﺄوى
وإﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ
اﻟﺨﺪﻣﺎت واﻟﻤﺮاﻓﻖ اﻟﺼﺤﻴﺔ
واﻟﻤﻮاد ﻏﻴﺮ اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ وﻣﺮاﻓﻖ
اﻟﻤﻴﺎه واﻟﺼﺮف اﻟﺼﺤﻲ.

تائفلا افعض رثكألا

األشخاص الذين يعيشون في المناطق التي تصنفها األمم المتحدة
على أنها محاصرة أو يصعب الوصول إليها
بالنسبة لألشخاص الذين يعيشون في هذه المناطق ،تؤدي القيود
التعسفية المفروضة على حرية التنقل ،ومحدودية فرص الحصول
على الخدمات األساسية ،وعدم إمكانية الوصول إلى الخدمات
فضال عن انقطاع العمل في األسواق وتوفر
اإلنسانية والتجارية،
ً
المواد االستهالكية ،إلى تفاقم أوجه الضعف واإلسهام في ارتفاع
حدة االحتياجات.
وال يزال األشخاص الذين يعيشون في هذه المناطق يواجهون ظروف
تهدد الحياة بسبب نقص مواد اإلغاثة األساسية مثل الغذاء والمأوى
والوقود واإلمدادات الشتوية ،فضال عن االفتقار إلى الخدمات
الوظيفية مثل الرعاية الصحية أو إمدادات المياه النظيفة .كما أن
احتياجات الحماية مهمة أيضا ،حيث أن التعرض لألعمال العدائية يهدد
حياة الناس ،مما يسبب الكرب والصدمات النفسية ومجموعة متنوعة
من العوامل المسببة للضيق .وفي هذا السياق ،ال تزال احتياجات
معالجة حاالت الصدمة الصحية كبيرة وفي حين أن االحتياجات
المهددة للحياة ال تزال ذات أولوية في هذه المجاالت ،فإن احتياجات
كسب العيش واضحة أيضا مع انخفاض فرص كسب العيش التي تحد
من مصدر رئيسي للغذاء والدخل.

بكثير ،وكذلك بالنسبة لألشخاص كثيري االنتقال ،بمن فيهم النازحون
والعائدون الذين ال يعرفون مواطن المخاطر في المناطق التي
ينتقلون عبرها ،ومن المرجح أن يكونوا أكثر عرضة للمخاطر الناجمة عن
المتفجرات ،بما في ذلك األلغام األرضية والذخائر غير المنفجرة
والعبوات الناسفة المرتجلة.
ومن الجدير بالذكر أن األشخاص الذين يعيشون في المناطق الملوثة
بالمتفجرات لديهم احتياجات من حيث التوعية بالمخاطر .وتصبح هذه
االحتياجات حادة بشكل خاص لدى األطفال ألنهم أكثر عرضة اللتقاط
مواد مشبوهة دون علم .وتُ عد االحتياجات الصحية المتعلقة برعاية
الصدمات النفسية كبيرة ،وال سيما بين األشخاص المعرضين ألعمال
قتالية شديدة الحدة في بيئات حضرية تخضع لقيود صارمة.

تفصيل األفراد المعرضون ألعمال قتالية تبعا للشدة

األشخاص الذين يعيشون في المناطق التي تصنفها األمم
المتحدة على أنها محاصرة أو يصعب الوصول إليها مقسمين
حسب شدة االحتياجات

ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺗﺪﻳﺮﻫﺎ
ﻗﻮة اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة
ﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ ﻓﺾ اﻻﺷﺘﺒﺎك

اﻟﺸﺪة
ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺻﻐﻴﺮة ) ٣,٠٥٨,٩٢٢ﻣﺤﺘﺎﺟﺎً ﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺪة(
ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ ) ١,٩٩٣,٤٢٤ﻣﺤﺘﺎﺟﺎً ﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺪة(
ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻛﺒﻴﺮة ) ١,٣٠٩,٧٩٠ﻣﺤﺘﺎﺟﺎً ﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺪة(
ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺷﺪﻳﺪة ) ٧٣٩,٦٥٦ﻣﺤﺘﺎﺟﺎً ﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺪة(
ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺣﺮﺟﺔ ) ١,٢٧٤,٢٢٢ﻣﺤﺘﺎﺟﺎً ﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺪة(
ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻛﺎرﺛﻴﺔ ) ١,٦٣٢,١٨٠ﻣﺤﺘﺎﺟﺎً ﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺪة(
ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻏﻴﺮ ﻣﺄﻫﻮﻟﺔ

ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺗﺪﻳﺮﻫﺎ
ﻗﻮة اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة
ﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ ﻓﺾ اﻻﺷﺘﺒﺎك

اﻟﺸﺪة
ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺻﻐﻴﺮة ) ٧٤٨ﻣﺤﺘﺎﺟﺎً ﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺪة(
ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ ) ٦٣,٤٤٢ﻣﺤﺘﺎﺟﺎً ﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺪة(
ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻛﺒﻴﺮة ) ٥٠٧,٧٣٨ﻣﺤﺘﺎﺟﺎً ﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺪة(
ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺷﺪﻳﺪة ) ٢٨٣,٤٢٢ﻣﺤﺘﺎﺟﺎً ﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺪة(
ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺣﺮﺟﺔ ) ٧٩٣,٣٤٩ﻣﺤﺘﺎﺟﺎً ﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺪة(
ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻛﺎرﺛﻴﺔ ) ١,٣٣٢,٤٦٠ﻣﺤﺘﺎﺟﺎً ﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺪة(
ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻳﺼﻌﺐ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻴﻬﺎ

اﻟﺤﺪود واﻷﺳﻤﺎء اﻟﻤﺒﻴﻨﺔ واﻟﺘﺴﻤﻴﺎت
اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﺨﺮﻳﻄﺔ ﻻ ﺗﻨﻄﻮي ﻋﻠﻰ
ﺗﺄﻳﻴﺪ أو ﻗﺒﻮل رﺳﻤﻲ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة.

األشخاص المعرضون ألعمال قتالية شديدة الحدة ويعيشون في
مناطق ملوثة بالمتفجرات الخطرة
يواجه األشخاص المعرضون ألعمال قتالية شديدة الحدة ويعيشون
في مناطق ملوثة بالمتفجرات الخطرة تهديدات مباشرة لبقائهم
على قيد الحياة .وتعتبر هذه التهديدات حادة بوجه خاص بالنسبة
للمدنيين الذين يعيشون بالقرب من خطوط التماس وفي المناطق
الحضرية المكتظة بالسكان ،حيث يكون خطر األضرار الجانبية أكبر

اﻟﺤﺪود واﻷﺳﻤﺎء اﻟﻤﺒﻴﻨﺔ واﻟﺘﺴﻤﻴﺎت
اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﺨﺮﻳﻄﺔ ﻻ ﺗﻨﻄﻮي ﻋﻠﻰ
ﺗﺄﻳﻴﺪ أو ﻗﺒﻮل رﺳﻤﻲ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة.
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تائفلا افعض رثكألا

النازحون في مخيمات المالذ األخير والمستوطنات غير الرسمية
ومراكز العبور ومراكز اإليواء الجماعية
هجر النازحون في مواقع المالذ األخير ديارهم بسبب األعمال القتالية
حيث انهم استنفدوا جميع الخيارات األخرى .ونظراً لقلة الموارد
المتاحة وفرص كسب الرزق الضئيلة ،لم يعد لهم أي خيار سوى
البحث عن مأوى في هذه المواقع.
ويعاني النازحون الذين يعيشون في مواقع المالذ األخير من حرمان
شديد والحاجة إلى تدخالت/مساعدات من مختلف القطاعات للبقاء
على قيد الحياة .وباإلضافة إلى الحاجة إلى مواد اإلغاثة الحيوية
واللوازم األساسية مثل الغذاء والمواد غير الغذائية (وخاصة إمدادات
الشتاء) والمأوى والمياه والتغذية والصحة ،بما في ذلك الرعاية
الصحية اإلنجابية ،يحتاج هؤالء النازحون بشكل خاص إلى خدمات
الحماية المتخصصة ،وخاصة في المواقع التي تخضعهم إلجراءات
فحص أمني صارمة حيث انهم ال يحملون وثائق مدنية .ونظراً للطبيعة
المؤقتة لمواقع المالذ األخير ،فإن احتياجات سبل العيش على المدى
الطويل محدودة نسبياً .غير أنه في بعض الحاالت ،ال سيما عندما يكون
السكان أكثر استقراراً وحيث يتواجد تركيز أكبر للشركاء في المجال
اإلنساني ،قد تكون احتياجات سبل كسب العيش ،بما في ذلك الحصول
على فرص مدرة للدخل والتدريب المهني ،أكثر وضوحاً.

ويواجه النازحون الجدد احتياجات ماسة تتعلق بالبقاء على قيد الحياة
في جميع القطاعات .فباإلضافة إلى توفير مواد اإلغاثة الحيوية
واللوازم األساسية مثل الغذاء والمواد غير الغذائية (وال سيما لوازم
الشتاء) والمأوى والمياه والتغذية والرعاية الصحية ،هناك أيضاً بعض
الحاجة إلى خدمات الحماية المتخصصة ،وال سيما بالنسبة للنازحين
الجدد المحتجزين في مراكز العبور .وكثيراً ما يصبح النازحون حديثاً
عالقين وسط القتال ويتطلبون الدعم النفسي واالجتماعي .وعالوة
على ذلك ،قد يكون العديد من هؤالء النازحين حديثاً قد فقدوا وثائق
مدنية (إما بسبب المصادرة أو بعد الفرار في غضون فترة قصيرة من
الزمن) ،مما يؤدي إلى تفاقم مواطن ضعفهم ويشكل عائقاً يحول
دون تلقي المساعدة اإلنسانية .وعلى الرغم من أن النازحين حديثاً
يواجهون نقصاً عاماً في فرص كسب العيش ،فإن احتياجات البقاء على
قيد الحياة ستكون أكثر إلحاحاً خالل األشهر الثالثة األولى من النزوح.

النازحون حديثاً

حسب الشدة (حزيران/يونيو – آب/أغسطس )2017

النازحون حديثاً
ﻣﻮاﻗﻊ اﻟﻤﻼذ اﻷﺧﻴﺮ ﻟﻠﻨﺎزﺣﻴﻴﻦ داﺧﻠﻴﺎً
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ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺗﺪﻳﺮﻫﺎ
ﻗﻮة اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة
ﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ ﻓﺾ اﻻﺷﺘﺒﺎك

اﻟﺸﺪة

ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺗﺪﻳﺮﻫﺎ
ﻗﻮة اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة
ﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ ﻓﺾ اﻻﺷﺘﺒﺎك

اﻟﺤﺪود واﻷﺳﻤﺎء اﻟﻤﺒﻴﻨﺔ واﻟﺘﺴﻤﻴﺎت اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﺨﺮﻳﻄﺔ
ﻻ ﺗﻨﻄﻮي ﻋﻠﻰ ﺗﺄﻳﻴﺪ أو ﻗﺒﻮل رﺳﻤﻲ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة.

النازحون حديثاً
وكما هو الحال بالنسبة للنازحين في مواقع المالذ األخير ،تعرض
النازحون حديثاً * بشكل عام لألعمال القتالية لفترات طويلة ،وكثيراً ما
اضطروا إلى الفرار من ديارهم خالل مهلة قصيرة ،ومن المرجح أن تكون
مواردهم محدودة .ونظراً النتشار القتال وارتفاع حدته النسبية في
محافظات إدلب والرقة ودير الزور ،من المرجح أن يتركز النازحون حديثاً
في شمال شرق وشمال غرب سورية .وفي بعض الحاالت ،قد يتداخل
النازحون الجدد من النازحين مع النازحين في مواقع المالذ األخير.

* يعتبر السكان نازحين حديثا خالل األشهر الثالثة األولى من النزوح.

ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺻﻐﻴﺮة ) ٠ﻣﺤﺘﺎﺟﺎً ﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺪة(
ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ ) ٩٠,١٤٨ﻣﺤﺘﺎﺟﺎً ﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺪة(
ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻛﺒﻴﺮة ) ٤٩,٢٦٩ﻣﺤﺘﺎﺟﺎً ﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺪة(
ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺷﺪﻳﺪة ) ٦٩,٩٧٩ﻣﺤﺘﺎﺟﺎً ﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺪة(
ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺣﺮﺟﺔ ) ٤٢,٦٦٢ﻣﺤﺘﺎﺟﺎً ﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺪة(
ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻛﺎرﺛﻴﺔ ) ١٣١,٩١١ﻣﺤﺘﺎﺟﺎً ﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺪة(
ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻏﻴﺮ ﻣﺄﻫﻮﻟﺔ

اﻟﺤﺪود واﻷﺳﻤﺎء اﻟﻤﺒﻴﻨﺔ واﻟﺘﺴﻤﻴﺎت
اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﺨﺮﻳﻄﺔ ﻻ ﺗﻨﻄﻮي ﻋﻠﻰ
ﺗﺄﻳﻴﺪ أو ﻗﺒﻮل رﺳﻤﻲ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة.

تائفلا افعض رثكألا

العائدون تلقائياً

المجتمعات المنهكة

تشمل أسباب العودة التي كثيراً ما يذكرها النازحون الحاجة إلى
حماية األصول/الممتلكات ،والتحسينات المتصورة في االستقرار
واألمن في منطقة المنشأ ،وتحسين إمكانية الحصول على
المساعدة اإلنسانية ،والقدرة على االحتفاظ بوثائق اإلثباتات
٨٤
المدنية إضافة إلى تحسن الحالة االقتصادية في منطقة العودة.
كما لوحظ عدد من عوامل الدفع في مناطق النزوح ،بما في ذلك
اإلعادة القسرية من جانب الجماعات المسلحة أو ظروف المعيشة
السيئة في مناطق النزوح.

قد تعاني المجتمعات المنهكة ،التي يقيم بها عدد كبير من النازحين
و/أو العائدين بشكل تلقائي (أكثر من  30في المئة من السكان) من
محدودية توافر الخدمات األساسية والمنافسة على فرص كسب
العيش والتوترات المحتملة بشأن إمكانية الحصول على الخدمات.

وتتمحور االحتياجات الفورية للعائدين بشكل رئيسي حول العودة
إلى الخدمات األساسية والبنية التحتية ،بما في ذلك المياه
والصرف الصحي والتعليم والرعاية الصحية والكهرباء في
مجتمعاتهم األصلية .وباإلضافة إلى ذلك ،قد يحتاج بعض
األشخاص أو العائالت في األجل القصير ،بشكل ملح للغذاء
والمأوى والمواد غير الغذائية نظراً لشدة ضعفهم على وجه
الخصوص .ومن المرجح أن تكون قضايا الحماية المتصلة بحقوق
المساكن واألراضي والممتلكات متعددة ،بما في ذلك بين
٨٥
األشخاص الذين فقدوا وثائقهم ،ولم يتمكنوا من إثبات الملكية،
أو تعرضوا لتلف أو تدمير الممتلكات أو لم يتمكنوا من استئناف
الزراعة .وكثيراً ما تكون مناطق العودة ملوثة بالمتفجرات الخطرة،
مع وجود احتياجات الحقة تتعلق بالتوعية بالمخاطر وإزالتها.
ويعاني العديد من العائدين تلقائياً من تحديات كبيرة في مجال
كسب العيش ،ويتطلبون دعماً كبيراً الستعادة سبل كسب العيش
وإصالح البنية التحتية المتضررة ،التي تعتبر بالغة األهمية للحفاظ
على األنشطة المستدامة المدرة للدخل .وسيكون توفير معلومات
دقيقة عن الظروف والخدمات المتاحة في مناطق العودة أمراً
ضرورياً لضمان تلبية احتياجات الفئات األكثر ضعفاً.

وتواجه المجتمعات المنهكة احتياجات ناجمة عن تدهور الخدمات
األساسية على مدار فترة األزمة ،والضغط المفروض على الخدمات
المتبقية بسبب تدفق النازحين أو العائدين بشكل تلقائي في هذه
المناطق .وعلى وجه التحديد ،إن عدم الحصول على المياه والرعاية
الصحية والمأوى ومجموعة متنوعة من الخدمات االجتماعية
والحماية ا يعد مصدر قلق رئيسي .وتعتبر استعادة الخدمات
األساسية والحد األدنى من البنية التحتية االجتماعية حاجة أساسية
لهذه المجتمعات والذي من شانه أن يسهم في زيادة فرص كسب
العيش .كما أن احتياجات التعليم ،وال سيما من حيث التدريب المهني
فضال عن الحاجة إلى زيادة فرص الوصول إلى
للمراهقين والشباب،
ً
األسواق ،مهمة أيضاً وستكون حاسمة في استعادة سبل العيش.

وصف تفصيلي للمجتمعات المثقلة باألعباء تبعا للضعف
وشدة االحتياجات
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وصف تفصيلي للعائدين تلقائيا والمحتاجين للمساعدة اإلنسانية

ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺗﺪﻳﺮﻫﺎ
ﻗﻮة اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة
ﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ ﻓﺾ اﻻﺷﺘﺒﺎك

اﻟﺸﺪة
ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺻﻐﻴﺮة ) ١,٤٢٥,٩٨٢ﻣﺤﺘﺎﺟﺎً ﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺪة(
ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ ) ١,٢٤١,٤٤٦ﻣﺤﺘﺎﺟﺎً ﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺪة(
ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻛﺒﻴﺮة ) ١,٥٤٩,٨٤٩ﻣﺤﺘﺎﺟﺎً ﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺪة(
ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺷﺪﻳﺪة ) ٤,١٨٣,٤٦٧ﻣﺤﺘﺎﺟﺎً ﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺪة(
ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺣﺮﺟﺔ ) ١,٧٤٥,٤٢٠ﻣﺤﺘﺎﺟﺎً ﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺪة(
ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻛﺎرﺛﻴﺔ ) ٢,٦٧٤,٤٩٣ﻣﺤﺘﺎﺟﺎً ﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺪة(
ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻏﻴﺮ ﻣﺄﻫﻮﻟﺔ
ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺗﺪﻳﺮﻫﺎ
ﻗﻮة اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة
ﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ ﻓﺾ اﻻﺷﺘﺒﺎك

ﻋﺪد اﻟﻌﺎﺋﺪﻳﻦ ﺗﻠﻘﺎﺋﻴﺎً اﻟﻤﺤﺘﺎﺟﻴﻦ
ﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺪة )ﻧﺎزﺣﻮن وﻻﺟﺌﻮن(
٥٠٠ – ٤
٢٠٠٠ - ٥٠٠
١٠٠٠٠ – ٢٠٠٠
٣٠٠٠٠ – ١٠٠٠٠
٨٠٠٠٠ – ٣٠٠٠٠
أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ٨٠٠٠٠
ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻏﻴﺮ ﻣﺄﻫﻮﻟﺔ

اﻟﺤﺪود واﻷﺳﻤﺎء اﻟﻤﺒﻴﻨﺔ واﻟﺘﺴﻤﻴﺎت
اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﺨﺮﻳﻄﺔ ﻻ ﺗﻨﻄﻮي ﻋﻠﻰ
ﺗﺄﻳﻴﺪ أو ﻗﺒﻮل رﺳﻤﻲ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة.

اﻟﺤﺪود واﻷﺳﻤﺎء اﻟﻤﺒﻴﻨﺔ واﻟﺘﺴﻤﻴﺎت
اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﺨﺮﻳﻄﺔ ﻻ ﺗﻨﻄﻮي ﻋﻠﻰ
ﺗﺄﻳﻴﺪ أو ﻗﺒﻮل رﺳﻤﻲ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة.

ةررضتملا تاعمتجملا تاروصت يناسنإلا ةدعاسملا نأشب

تصورات المجتمعات المتضررة

بشأن المساعدة اإلنسانية
أدى تقييم االحتياجات المتعدد القطاعات لعام ( 2017آب/أغسطس
فضال عن التقييمات القطاعية المحددة األخرى التي ُأجريت
،)2017
ً
في ذات الوقت لكي تكون أساس وثيقة اللمحة العامة عن
االحتياجات اإلنسانية ،إلى تحسين الفهم العام للشواغل ذات
األولوية في تصورات المجتمعات المتضررة عن االستجابة اإلنسانية،
وكذلك أشكال التواصل المفضلة لديهم في جميع أنحاء سورية.
ُأجري التقييم باستخدام مقابالت مع مصادر المعلومات الرئيسية
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على المستوى المجتمعي ،وتعكس النتائج أراء المجتمع المحلي
حول المساعدات اإلنسانية التي تلقاها ،وهي ليست ممثلة أو ذات
داللة إحصائية .وفي محاولة للتعرف على آراء أكبر فئة ممكنة من
المجتمع المحلي ،كان من بين مصادر المعلومات الرئيسية السلطات
المحلية ،وقادة المجتمعات المحلية من الذكور واإلناث ،وكبار السن
من الرجال والنساء ،وموظفون في مجال الصحة ،ومعلمون،
وموظفون في مجال التعليم ،وتجار ،ومنظمات إنسانية .وبشكل
عام ،كانت االحتياجات المعرب عنها متسقة مع االحتياجات المحددة
في التقييمات.
وإجماال ،أفاد  71في المئة من المجتمعات المحلية واألحياء التي
ً
شملها التقييم والبالغ عددها  5,520أن بعض أشكال المساعدة
اإلنسانية قد ُقدمت في األشهر الثالثة الماضية .وأبلغت
المجتمعات الخاضعة لسيطرة تنظيم الدولة اإلسالمية في محافظة
دير الزور عن أكبر فجوة في تغطية االحتياجات اإلنسانية ،حيث أفادت
حوالي  3في المئة فقط من المجتمعات المحلية بأنها تلقت
مساعدة إنسانية .ومن بين إجمالي نسبة  71في المئة من
المجتمعات المحلية السورية التي أبلغت عن تلقي المساعدات ،أفاد
 93في المئة منهم بأنهم تلقوا مساعدات غذائية ،وأبلغ  72في
المئة عن تلقي مساعدات غير غذائية ،وأفاد  41في المئة بأنهم
تلقوا مساعدة صحية.

وفي حين أن معظم المجتمعات المحلية أقرت بتلقي شكل من
أشكال المساعدة ،فإن نتائج التقييم كانت مفيدة بحيث شاركت
الكثير من اآلراء المتعلقة برضا متلقي المساعدة اإلنسانية ،وال سيما
فيما يتعلق بنوعية المساعدة وكميتها وحسن توقيتها ومالءمتها.
ومن بين حوالي نسبة  71في المئة من المجتمعات المحلية التي
أبلغت عن تلقي المساعدة ،أفاد  8في المئة بأن أغلبية أفراد
المجتمع راضون جداً عن المساعدة التي تلقوها ،وأن  67في المئة
منهم راضون جزئياً  ،و 25في المئة غير راضين .وفي المجتمعات التي
لم تكن راضية أو راضية جزئياً عن المساعدة التي تلقتها ،أفادت غالبية
األفراد ( 53في المئة) بأن المساعدة ليست ذات جودة كافية لتلبية
االحتياجات .وعموماً  ،أشارت المجتمعات المحلية التي أبلغت عن
تلقي المساعدة إلى أن غالبية األفراد ( 79في المئة) أشاروا إلى أن
المساعدات تلبي احتياجاتهم ذات األولوية جزئياً  ،وأشار  5في المئة
إلى أن االحتياجات قد استوفيت بالكامل ،وأفاد  16في المئة بأن
المساعدات ال تلبي االحتياجات ذات األولوية في المجتمع ٨٦.وسوف
يسترشد القائمون على تخطيط وتوزيع المساعدات اإلنسانية بهذه
النتائج لضمان تنفيذ استجابة إنسانية أكثر فعالية في المستقبل.
وأخيراً  ،تم طرح األسئلة المتعلقة بأفضل الطرق للتواصل مع
مقدمي المعونة بشأن احتياجات المجتمع المحلي أو المساعدة التي
يتلقاها على كافة المجتمعات البالغ عددها  . 5,520وبشكل عام،
كان قادة المجتمع المحلي والمناسبات االجتماعية في المدن
المختلفة هي وسائل التواصل المفضلة من قبل غالبية المجتمعات
المحلية في سورية .وكان تطبيق واتساب وغيره من منصات الهاتف
المحمول هي طريقة االتصال المفضلة في المناطق التي تسيطر
عليها المجموعات المسلحة .ومن الجدير بالذكر أن الرسائل النصية
القصيرة والتغريدات على موقع تويتر لم يقع عليها االختيار كوسائل
اتصال مفضلة في معظم المجتمعات.

أراء المجتمعات المضيفة

٨٤

٪٧١

٪٨

اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة اﻟﻤﺘﻠﻘﺎة

٪٩٣

٪٢٥

ﻃﻌﺎم

٪٦٧

٪٧٢

٥,٥٢٠

ﻣﺠﺘﻤﻌﺎت ﺗﻢ ﺗﻘﻴﻴﻤﻬﺎ

أﺑﻠﻐﺖ ﻋﻦ ﺗﺴﻠﻢ
ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات
ﻓﻲ اﻷﺷﻬﺮ اﻟﺜﻼﺛﺔ اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ
)آب/أﻏﺴﻄﺲ (٢٠١٧

اﻟﻤﻮاد
ﻏﻴﺮ اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ

٪٤١

اﻟﺼﺤﺔ

راﺿﻮن ﺟﺪاً

راﺿﻮن ﺟﺰﺋﻴﺎً
ﻏﻴﺮ راﺿﻴﻦ

يناسنإلا تادعاسملا لوصو تايدحت ةيليغشتلا تايدحتلاو

تحديات وصول المساعدات اإلنسانية

والتحديات

التشغيلية*

ال يزال الوصول إلى أجزاء كثيرة من سورية محدوداً للغاية نتيجة األعمال القتالية النشطة ،وتعرض المدنيون وموظفي
المنظمات اإلنسانية لمخاطر المتفجرات .وباإلضافة إلى ذلك ،فإن أطراف النزاع الذين لديهم التزام قانوني بتيسير
وصول المساعدات اإلنسانية كثيراً ما يفرضون القيود والعراقيل والشروط غير المقبولة لسماح مرور المساعدات
اإلنسانية .ومن أصل  ** 13.5مليون محتاج للمساعدات اإلنسانية في عام  ،2017تمكن العاملون في المجال اإلنساني
من الوصول إلى ما معدله  7.7مليون شخص فقط شهرياً  ،ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى القيود الكثيرة المفروضة على
عملية إيصال المساعدات اإلنسانية.
تحديات وصول ومرور المساعدات اإلنسانية
تعمل االستجابة اإلنسانية في سورية على أساس مبدأ تقديم
المساعدة عن طريق أقصر الطرق داخل سورية وفي الدول المجاورة
والتي من شأنها توصيل المساعدات اإلنسانية بكفاءة وأمان .وبموجب
قرار مجلس األمن  )2014( 2165والقرارات الالحقة  )2014( 2191و2258
( )2015و ،)2016( 2332أصبحت األمم المتحدة وشركاؤها مخولين
بتقديم المساعدات اإلنسانية من تركيا واألردن والعراق إلى سورية من
خالل معابر حدودية معينة .ويعتمد االستخدام الكامل لآلليات
المكملة إلدخال المساعدات اإلنسانية هذه ،بما في ذلك عمليات
فضال عن الحفاظ
التوصيل عبر الحدود ،على تجديد قرار مجلس األمن،
ً
على مساحة العمل اإلنساني المخصصة لألمم المتحدة وشركائها في
البلدان المجاورة ،ال سيما تركيا واألردن.
وال تزال الجهات الفاعلة اإلنسانية ،بما في ذلك وكاالت األمم
المتحدة وصناديقها التمويلية وبرامجها ،والهالل األحمر العربي
السوري والمنظمات غير الحكومية اإلنسانية الدولية والوطنية ،تُ منع
في كثير من الحاالت من تقديم المساعدة والخدمات المنقذة للحياة
بشكل منتظم وتشمل القيود المفروضة على الوصول اإلغالق
المتقطع لمعابر الحدود  ،وإزالة اإلمدادات الطبية الحيوية من
القوافل ،و عدم السماح بالعمل  ،وتأخير إصدار تصاريح العمل
والسماح بالمرور ،واستهداف العاملين في المجال اإلنساني
والمرافق اإلنسانية .وعالوة على ذلك ،ومما يزيد من تعقيد األوضاع
فإن الصعوبات في الوصول إلى المحتاجين للمساعدة في المناطق
التي تصنفها األمم المتحدة على أنها محاصرة أو يصعب الوصول
إليها ،أو القيود المفروضة على حركة السكان المدنيين للوصول إلى

الخدمات األساسية ،والتي تتزايد بشكل يومي .فعلى سبيل المثال،
في األشهر التسعة األولى من عام  ،2017تم الوصول إلى أقل من
 770,000محتاج للمساعدة اإلنسانية في المناطق التي تصنفها األمم
المتحدة على أنها محاصرة ويصعب الوصول إليها من داخل سورية،
وذلك من خالل  41قافلة مشتركة بين وكاالت األمم المتحدة و285
رحلة جوية و 141عملية إنزال جوي *** وال يزال معدل تنفيذ القوافل
المشتركة بين الوكاالت طوال عام  2017منخفضاً وتبلغ بمعدل نسبته
٨٧
 27في المئة.
ال تزال تحديات الوصول موجودة عبر خطوط السيطرة وتؤثر على
جميع طرق العمل .فعلى سبيل المثال ،أصبحت ظروف التوصيل
والعمل اإلنساني أكثر تقييداً في عام  2017في شمال غرب سورية
بسبب تدخل الجهات الفاعلة المسلحة والسلطات المحلية في تقديم
المعونة وفي ممارسة مزيد من السيطرة على نظام الحكم المحلي
والذي من شانه التأثير على المنظمات اإلنسانية .كما أثر إغالق
الحدود مع تركيا على إيصال المساعدات اإلنسانية المتمثلة
بالمساعدات الفورية إضافة إلى اإلمدادات الدائمة .وبالنسبة
للمنظمات اإلنسانية التي تعمل من تركيا ،أدت صعوبة الحصول على
تصاريح عمل إلى عرقلة االستجابة وتسببت في إيقاف برامج
المساعدة في بعض الحاالت .كما وشكل التدخل في االستجابة
اإلنسانية في مناطق درع الفرات السابقة عقبة أخرى أمام تقديم
المساعدة.

المعدل الشهري لألفراد الذين يتم الوصول إليهم مقابل إجمالي المحتاجين للمساعدة خالل عام 2017

 ٣٫٦ﻣﻠﻴﻮن

ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻋﺪد اﻷﺷﺨﺎص
اﻟﺬﻳﻦ ﺑﺤﺎﺟﺔ ﻣﺎﺳﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺪة
وﻳﺘﻢ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻴﻬﻢ

 ٧٫٧ﻣﻠﻴﻮن

ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻋﺪد ا اﻷﺷﺨﺎص
اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﻢ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻴﻬﻢ

 ٥٫٩ﻣﻠﻴﻮن

ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻋﺪد اﻷﺷﺨﺎص
اﻟﺬﻳﻦ ﻻ ﻳﺘﻢ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻴﻬﻢ

Source: Whole of
٤Ws analysis Syria

* تعكس احتماالت الوصول هذه ظروف ا العمل اإلنساني والتوصيل اعتباراً من أيلول/سبتمبر 2017
** أعداد األشخاص المحتاجين كما وردت في اللمحة العامة عن االحتياجات اإلنسانية لعام .2017
االليتان مع استئناف الوصول البري
*** في النصف األول من عام  ،2017أجرت األمم المتحدة سلسلة من عمليات اإلنزال الجوي من ارتفاعات شاهقة في مدينة دير الزور ،وعمليات نقل جوي من دمشق إلى القامشلي .وقد توقفت هاتان ّ
في هذه المناطق.
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يناسنإلا تادعاسملا لوصو تايدحت ةيليغشتلا تايدحتلاو

مناطق خفض التصعيد
في اجتماع عقد بمدينة أستانا في  4أيار/مايو ،وقع االتحاد الروسي
وإيران وتركيا اتفاقيه بشأن إنشاء أربع مناطق وقف النزاع حيث
تتوقف بها األعمال العدائية بين األطراف المتنازعة .وتشمل أحكام
االتفاقية والبيان المشترك الالحق الصادر عن الجهات الضامنة في
أستانا ،الحاجة إلى زيادة المعونات اإلنسانية ،وتيسير وصول
المساعدات اإلنسانية بسرعة وأمان وبدون معوقات ،وتهيئة
الظروف للعودة الطوعية لالجئين والنازحين داخلياً .وأدت مذكرة
أستانا إلى جانب «مناقشات عمان» (التي شملت الواليات المتحدة
واالتحاد الروسي واألردن) إلى إنشاء أربعة مناطق وقف النزاع في
المناطق التالية ( :أ) محافظة إدلب وأجزاء معينة من محافظات
الالذقية وحماة وحلب المجاورة( ،ب) أجزاء من الريف الشمالي
لمحافظة حمص( ،ج) الغوطة الشرقية في ريف دمشق( ،د) أجزاء
معينة من جنوب سورية (محافظتي درعا والقنيطرة) .وهناك أيضاً
منطقتان يطلق عليهما منطقتي خفض التصعيد والالتي أقيمتا
بوساطة من االتحاد الروسي في عفرين وشرق القلمون .وحتى
تشرين األول/أكتوبر  ،2017يقدر عدد األفراد المحتاجين للمساعدة من
القاطنين في مناطق خفض التصعيد بحوالي  2.6مليون شخص.
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وفي حين أن انخفاض حدة العنف ،وال سيما في المنطقة اآلمنة
الجنوبية ،يمثل تطوراً هاماً وإيجابياً للسكان المدنيين ،إال أن أعمال
العنف استمرت في المناطق اآلمنة األخرى بعد فترات خفض
األعمال العدائية .وباإلضافة إلى ذلك ،ما زالت العوائق البيروقراطية
من داخل سورية تؤخر وتعيق توسيع نطاق المساعدة اإلنسانية في
هذه المناطق.

ﺗﺤﺪﻳﺎت اﻟﻮﺻﻮل
اﻹﻏﻼق اﻟﻤﺘﻘﻄﻊ
ﻟﻠﻤﻌﺎﺑﺮ اﻟﺤﺪودﻳﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ

اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت
اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ
اﻟﺤﺮﻣﺎن ﻣﻦ ﻣﻮاد
اﻹﻏﺎﺛﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ
وإزاﻟﺘﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻘﻮاﻓﻞ
ﻋﺒﺮ ﺧﻄﻮط اﻟﻨﺰاع

ﻋﺮﻗﻠﺔ اﻟﻮﺻﻮل
ﻣﻦ ﻗﺒﻞ أﻃﺮاف اﻟﻨﺰاع
ﺑﻴﺌﺔ ﻧﺎﻇﻤﺔ ﻣﻌﻘﺪة ﺗﻮاﺟﻪ
اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻋﺒﺮ اﻟﺤﺪود
ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻤﺠﺎورة
إﻏﻼق ﻃﺮق اﻟﻮﺻﻮل اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ
إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻟﻮﺻﻮل ﻋﺒﺮ ﺧﻄﻮط اﻟﻨﺰاع
ﻻ ﻳﻤﻜﻦ اﻟﺘﻨﺒﺆ ﺑﻬﺎ

اﻧﻌﺪام اﻷﻣﻦ
وﺗﻐﻴﺮ ﺧﻄﻮط اﻟﺘﻤﺎس

اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻤﻘﻴﺪة اﻟﺘﻲ
ﺗﺘﺒﻌﻬﺎ أﻃﺮاف اﻟﻨﺰاع إزاء
اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ

ﻋﺮﻗﻠﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎت
اﻹﺟﻼء اﻟﻄﺒﻲ
اﻟﻤﻨﻘﺬة ﻟﻠﺤﻴﺎة
ﻷﺳﺒﺎب ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ

اﺳﺘﻬﺪاف اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻲ
اﻟﻤﺠﺎل اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ
واﻟﻤﺮاﻓﻖ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ

اﻟﺴﻜﺎن
اﻟﻤﺪﻧﻴﻮن
ﻋﺪم ﺗﻮﻓﺮ وﻋﺪم ﻣﻮﺛﻮﻗﻴﺔ
اﻟﺨﺪﻣﺎت أو ﻋﺪم اﻟﺜﻘﺔ ﻓﻴﻬﺎ

اﻟﻘﻴﻮد اﻟﻤﻔﺮوﺿﺔ
ﻋﻠﻰ ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺘﻨﻘﻞ
اﻟﻬﺠﻤﺎت اﻟﻌﺸﻮاﺋﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺆدي إﻟﻰ
إﺗﻼف وﺗﺪﻣﻴﺮ اﻟﺒﻨﻰ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ

ﻣﺪرﺳﺔ

اﻟﻨﺰوح وإﻋﺎدة اﻟﺘﻮﻃﻴﻦ
اﻟﻘﺴﺮﻳﺔ

اﻻﻓﺘﻘﺎر إﻟﻰ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ
اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ وﻓﻘﺪاﻧﻬﺎ

أﻃﺮاف اﻟﻨﺰاع ﺗﻘﻴﺪ  /ﺗﻤﻨﻊ
إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ
اﻟﻐﺬاء واﻟﻤﺎء واﻟﻮﻗﻮد

اﻧﻌﺪام اﻷﻣﻦ
وﺗﻐﻴﺮ ﺧﻄﻮط اﻟﺘﻤﺎس

 ةردقلا ةيليغشتلا

القدرة

التشغيلية
إن االستجابة اإلنسانية في سورية عملية معقدة يتم تنفيذها من داخل سورية ،وكذلك من تركيا واألردن والعراق
ضمن إطار "النهج المتكامل لالستجابة اإلنسانية في سورية".
وال تزال المساعدات تقدم من داخل سورية ،في حين يستمر تقديم
المساعدات عبر الحدود وفقاً لقرار مجلس األمن الدولي رقم )2014( 2165
وتجديداته السنوية الالحقة ،التي كان آخرها القرار  .)2017( 2332وتواصل
آلية الرصد التابعة لألمم المتحدة رصد تحميل شحنات األمم المتحدة عبر
الحدود للتحقق من طبيعتها اإلنسانية ،وتقديم إخطار تفصيلي إلى
السلطات السورية .وقد زاد عدد الشحنات المرسلة بموجب قرارات مجلس
٨٨
األمن في عام  ،2017بمعدل شهري قدره  490شاحنة في جميع المراكز.
كما وتقدم المنظمات غير الحكومية المعونة من البلدان المجاورة.
ويتم تنسيق جهود االستجابة من خالل آليات القطاعات الرسمية
ومجموعات العمل القطاعية في سورية وتركيا واألردن بتسهيل من
مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية ،ويقودها منسق الشؤون اإلنسانية في
كل دولة من دول االستجابة .وال يزال الموظفون المحليون والمتطوعون
يمثلون أول المستجيبين الذين يعملون في بيئات صعبة متقلبة وغير آمنة
لتقديم اإلمدادات والخدمات اإلنسانية.

صعوبة حصول المنظمات غير الحكومية السورية ،التي تأثرت بقدر أقل
بهذه القيود ،على التمويل المباشر قد زادت من تعقيد هذه المشكلة.
وتوجد  23منظمة غير حكومية مسجلة أخرى تعمل من األردن ٩٣.وتواصل
األمم المتحدة العمل من سورية وتركيا واألردن.
ويواصل النهج المتكامل لالستجابة اإلنسانية في سورية جمع الشركاء معاً
في إطار تنسيق واحد ،مع التركيز على االستفادة من الميزة النسبية لكل
مركز في تقديم المساعدة مما أدى إلى تحسين تبادل المعلومات
والتنسيق التشغيلي في عام  ،2017خاصة في المناطق التي يتم االستجابة
بها من قبل عدة مراكز ،مثل شمال شرق سورية.
وعلى الرغم من أن القدرات التقنية آخذة في النمو ،ال تزال هناك حاجة إلى
بناء القدرات على المدى الطويل ،وال سيما في مجاالت مثل برامج
المساعدات النقدية ،والقدرة على الصمود واإلنعاش المبكر ،وتأهيل
المأوى ،والحماية ،بما في ذلك القدرات التقنية الخاصة بالمساكن
واألراضي والممتلكات .وباإلضافة إلى عدم وجود فرص للشراكة ،وضعف
القدرات في هذه المناطق مما يشكل عقبة أمام توسيع نطاق الخدمات
وتنويعها في جميع أنحاء سورية من خالل برامج ذات جودة عالية.
ويكتسب ذلك أهمية خاصة في المناطق التي تقل فيها قدرة المنظمات
غير الحكومية الدولية الكبيرة على الوصول ،والتي ُأنشئت بها منظمات
محلية حديثاً ،حيث تكون الخبرات المحلية ذات أهمية خاصة.

في داخل سورية ،يوجد أكثر من  220منظمة غير حكومية سورية ،و23
منظمة غير حكومية دولية ،وحركة الصليب األحمر/الهالل األحمر ،و11
وكالة تابعة لألمم المتحدة مخولة بتقديم المساعدة في المناطق
الخاضعة لسيطرة سورية ٨٩.ومقارنة بعام  ،2016طرأت زيادة طفيفة في
عدد الشركاء الذين أذنت لهم الحكومة السورية بتنفيذ برامج إنسانية في
المناطق الخاضعة لسيطرتها ،حيث أصبح هناك أربع منظمات غير حكومية
دولية وأكثر من  26منظمة وطنية غير حكومية
٩٠
مفوضة بالعمل واالستجابة اإلنسانية.
الوجود التشغيلي (عدد القطاعات لكل مجتمع)
وباإلضافة إلى ذلك ،شهد عام  2017أيضاً زيادة
في عدد المنظمات العاملة في شمال شرق
سورية من العراق أو من داخل سورية ،وأبلغت
 24منظمة عن تنفيذ برامج إنسانية في سبعة
قطاعات ٩١.وإضافة إلى ذلك ،يواصل عدد كبير
من المنظمات غير الحكومية العمل من تركيا ،بما
في ذلك أكثر من  38منظمة غير حكومية دولية،
وأكثر من  190منظمة غير حكومية سورية و10
شبكات سورية ،معظمها ينسق مع األنظمة
اإلنسانية الرسمية ٩٢.ومع ذلك ،تسببت التحديات
المتعلقة بالبيئة التنظيمية في تركيا في توقف
برامج عدد من المنظمات غير الحكومية أو
تقليلها في شمال سورية .كما خفضت عدة
منظمات أخرى برامجها ،أو نقلت إدارة برامجها
ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻟﻮﺟﻮد اﻟﺸﻬﺮي ﻟﻠﻘﻄﺎﻋﺎت
إلى بلدان أخرى ،أو كليهما .ونظراً ألن العديد من
٠
هذه المنظمات كانت منظمات غير حكومية
٢-١
٤-٣
دولية كبيرة ومنتشرة بشكل كبير ،فقد خلق ذلك
٦-٥
ثغرات في البرامج في بعض المناطق ،على
٨-٧
اﻟﺤﺪود واﻷﺳﻤﺎء اﻟﻤﺒﻴﻨﺔ واﻟﺘﺴﻤﻴﺎت اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﺨﺮﻳﻄﺔ
ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻏﻴﺮ ﻣﺄﻫﻮﻟﺔ
الرغم من زيادة عدد الشركاء المحليين .كما إن
ﻻ ﺗﻨﻄﻮي ﻋﻠﻰ ﺗﺄﻳﻴﺪ أو ﻗﺒﻮل رﺳﻤﻲ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة.

ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺗﺪﻳﺮﻫﺎ
ﻗﻮة اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة
ﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ ﻓﺾ اﻻﺷﺘﺒﺎك
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تاعقوتلا  ماعلماعل

التوقعات

لعام 2018
في ظل غياب حل سياسي ،من المتوقع أن تبقى االحتياجات
اإلنسانية للسكان الذين يعيشون في سورية بشكل ومعدل مماثل
لالحتياجات في عام  2018مقارنة بعام  .2017ومن المحتمل أن يكون
الماليين من السوريين غير قادرين على العودة إلى ديارهم وبحاجة
إلى المساعدة اإلنسانية والحماية وتحسين الوصول إلى الخدمات
األساسية .ومع وجود أكثر من  6.1مليون نازح في سبتمبر/أيلول
 ،2017من المتوقع أن تستمر األزمة السورية في النزوح الضخم الناجم
عن النزاعات ،وال سيما في أجزاء من شمال غرب سورية بما في ذلك
محافظة إدلب.
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استناداً إلى تحليل معدالت النزوح واللجوء ،يقدر أن  1.5مليون سوري
على األقل سيصبحون نازحين حديثاً خالل عام  ،2018في حين من
المتوقع أن يعود ما يقرب المليون نازح إلى مدنهم األصلية .وقد
ترتفع العودة التلقائية بشكل بسيط خالل السنة القادمة ،وخاصة
بالنسبة لألشخاص الذين نزحوا لمناطق قريبة من مجتمعاتهم .وفي
الوقت نفسه ،من المتوقع أن يبقى حجم الالجئين العائدين من
البلدان المجاورة منخفضا نسبياً مقارنة بعودة النازحين ،على الرغم من
أن االهتمام بالزيارات المؤقتة إلى سورية سيظل مرتفعاً في أجزاء من
البالد التي ينحسر فيها العنف.
وعلى الرغم من أنه من المتوقع استمرار الصراع ،فإن التركيز
الجغرافي لألعمال القتالية سيستمر في التغير .ومن المتوقع أن يتركز
القتال في مناطق معينة ،ال سيما في أجزاء من شمال غرب سورية
التي تخضع إلى حد كبير لسيطرة هيئة تحرير الشام ،ويشمل ذلك
محافظة إدلب وأجزاء من محافظات الالذقية وحماة وحلب .ومن
المرجح أن يشير وجود الجماعات المسلحة في أجزاء أخرى من سورية،
بما في ذلك في ريف حمص الشمالي ومحافظات ريف دمشق
ودمشق ودرعا والقنيطرة ،إلى مستويات قتال مستمرة ولكنها
متفاوتة .ومن المتوقع أيضاً أن يستمر العنف الشديد في الشمال
الشرقي .وقد تكثفت العمليات العسكرية المنفصلة التي شنتها
الحكومة السورية والقوات الحليفة وكذلك التحالف الدولي بقيادة
الواليات المتحدة ضد تنظيم الدولة اإلسالمية في دير الزور خالل
النصف الثاني من عام  ،2017وأثر ذلك على حجم المساعدات التي
تصل إلى ما معدله  585,000شخص مما أدى إلى نزوح ما يقرب من
٩٤
 435,000شخص.
تعتبر مناطق خفض التصعيدمؤقتة بطبيعتها ،وسيؤدي تنفيذ وقف
إطالق نار حقيقي إلتاحة الفرصة لتقديم المساعدة والخدمات من
خالل أفضل الطرق الممكنة إلى تحديد سبل ونوع وحجم استجابة
المجتمع اإلنساني .غير أن مدى ترجمة انخفاض حدة األعمال العدائية
إلى وصول حقيقي للجهات الفاعلة في المجال اإلنساني وحرية تنقل
للسكان المدنيين سوف يستمر في التفاوت على األرجح ،خاصة أن
انخفاض حدة األعمال العدائية في بعض المناطق في عام  2017لم
يسهم دائماً في زيادة فرص الوصول وحرية التنقل.
وعالوة على ذلك ،من غير المتوقع أن تتحقق جميع االحتماالت التي
تم تصورها مسبقا ،وال سيما مدى تسهيل المناطق اآلمنة لشروط
العودة اآلمنة والطوعية لالجئين والنازحين .وتثير المناطق اآلمنة في

إدلب وشمال شرق سورية القلق بشكل خاص ،حيث من المتوقع أن
يتكثف الصراع بسبب وجود هيئة تحرير الشام ،مما قد ينطوي على
آثار إنسانية كبيرة بالنسبة لما يقرب من  1.7مليون محتاج للمساعدة،
٩٥
بما في ذلك أكثر من مليون نازح يعيشون في تلك المنطقة.
ومن المرجح أن يبقى المدنيون في المناطق التي تصنفها األمم
المتحدة على أنها محاصرة ،وال سيما في الغوطة الشرقية،
محرومون من المساعدة اإلنسانية المتواصلة ،وال تتوفر لهم سوى
إمكانية محدودة للحصول على السلع والخدمات األساسية ،بما في
ذلك الصحة والمياه والغذاء وخدمات/الدعم المتعلق بالحماية .ومن
المرجح أن يستمر تأثرهم بالهجمات العشوائية ،التي تشمل أحياناً
استخدام أسلحة ثقيلة ،وتعرضهم لتهديدات حماية متعددة .ومن
المتوقع أن ينخفض عدد األشخاص الذين يعيشون في المناطق التي
تصنفها األمم المتحدة على أنها محاصرة خالل عام  ،2018نتيجة
لمتغيرات النزاع ،فضال عن استمرار االتفاقات المحلية .وقد أدت
بعض هذه االتفاقات المحلية في الماضي إلى «نقل» السكان إلى
شمال غرب سورية (محافظتي إدلب وحلب) ،مما زاد من تدهور
التماسك االجتماعي وتفاقم االحتياجات اإلنسانية.
وال تزال الجهود جارية للسماح بدخول المساعدة اإلنسانية من خالل
معبر اليعربية ،وهو المعبر الحدودي بين العراق وسورية (وفقاً لقرار
مجلس األمن الدولي رقم  .)2165ومع ذلك ،فإن وصول المساعدات
اإلنسانية إلى شمال شرق سورية من الصعب التنبؤ به في عام ،2018
وسوف يتم بشكل جزئي على أساس تطور األحداث في العراق
المجاور ،حيث تعمل العديد من المنظمات.
وسوف يستمر العمل طوال عام  ،2018على تحليل وتقييم توقعات
المخاطر اإلنسانية  ,وتطورها في سورية .وفي المقابل ،سيسهم هذا
التحليل في التخطيط العام للطوارئ ،وتسترشد به خطوات خطط
الطوارئ لتوجيه استجابة أكثر فعالية وقائمة على المبادئ.

 مييقتلا ةيجهنم تامولعملا تارغثو

منهجية التقييم

وثغرات المعلومات
استند التحليل الذي تسترشد به وثيقة اللمحة العامة عن االحتياجات
اإلنسانية لعام  2018إلى سلسلة من التقييمات الخاصة بالقطاعات إضافة
إلى تقييم االحتياجات متعدد القطاعات ( )MSNAالذي يصل إلى جميع
المجتمعات المحلية في سورية .وفي حين شكلت التقييمات الخاصة
بالقطاعات أساس ًا لعملية تحديد االحتياجات ،فقد وفر تقييم االحتياجات
شامال لألوضاع اإلنسانية وحدد المناطق التي
متعدد القطاعات تصور ًا
ً
تكون فيها االحتياجات أكبر وأكثر شدة .وعلى الرغم من التحسينات في
سواء من حيث الجودة أو الوصول ،فإن
تقنيات جمع البيانات وتحليلها،
ً
العديد من األرقام المقدمة من خالل الوثيقة هي تقديرات تستند إلى
منهجيات غير مكتملة وجزئية في بعض األحيان .ونوضح أدناه بعض أوجه
القصور في هذه المنهجيات ،التي تشمل صعوبات في الوصول إلى بعض
فضال عن التحيز المستمر في قضايا النوع االجتماعي،
المجتمعات المحلية
ً
على الرغم من التقدم الذي تم إحرازه مؤخراً .وعلى الرغم من هذه القيود،
يوفر نطاق وعمق البيانات التي تم جمعها على مستوى المجتمع المحلي
قاعدة قوية من األدلة لتنفيذ استجابة أكثر فعالية وموثوقة في عام .2018
تقييم احتياجات القطاعات المتعددة
إن تقييم االحتياجات متعدد القطاعات هو تقييم متعدد المراكز ومتعدد
الشركاء ينسقه مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية بهدف
تحديد االحتياجات اإلنسانية على مستوى المجتمع المحلي .وقد أجري
التقييم بالتعاون مع  31شريكاً في  100بالمئة من المجتمعات المأهولة
بالسكان في الفترة من تموز/يوليو إلى آب/أغسطس .2017
وقد جمعت البيانات من مجموعة كبيرة من مصادر المعلومات الرئيسية،
بما في ذلك السلطات المحلية ،وقادة المجتمعات المحلية من الذكور
واإلناث ،والموظفين ،والمعلمين ،والموظفين العاملين في مجال التعليم،
والتجار وغيرهم من الوكاالت اإلنسانية .وبذلت جهود إلجراء مقابالت مع
األشخاص الذين يصعب الوصول إليهم ،خاصة ممن كانوا يتعرضون لمخاطر
إضافية ،مثل األشخاص ذوي اإلعاقة والنساء وكبار السن .وبوجه عام،
أجري ما يزيد عن  139,000مقابلة مع مصادر المعلومات الرئيسية 98 ،في
المئة منها مقابالت تمت وجهاً لوجه ،في حين أجريت  26في المئة من
المقابالت مع مصادر المعلومات الرئيسية من النساء.
وفي هذا العام ،قام الشركاء في المجال اإلنساني بتقديم المزيد من
التوضيح لتقديرات التخطيط اإلنساني المصنفة حسب النوع االجتماعي
والعمر واإلعاقة (أعداد السكان والنازحين) من خالل فرق العمل المعنية
بالسكان والنازحين .وتمثل تقديرات التخطيط اإلنساني هذه لمحة عن
االتجاهات السكانية في سورية حتى آب/أغسطس  .2017وسيتم تحديث
هذه األرقام كل ثالثة أشهر إلرشاد تحديث التقديرات المتعلقة بشدة
االحتياجات المشتركة بين القطاعات والمحتاجين للمساعدة.
ويستند تقييم االحتياجات متعدد القطاعات لعام  2017إلى الدروس
المستفادة من التقييمات التي أجريت في السنوات السابقة ٩٦.وقد أدت
خمس سنوات من التقييمات المشتركة والمنسقة إلى تحسين التغطية
فضال عن مبادرات جمع بيانات
تفصيال،
الجغرافية والمزيد من البيانات األكثر
ً
ً
موثوقة توفر تحديثات شهرية عن االحتياجات اإلنسانية .وقد أدى ذلك
أيضاً إلى تحسين تقنيات جمع البيانات وتحليلها .وعالوة على ذلك ،عززت

برامج بناء القدرات إمكانيات الشركاء الحاليين على جمع البيانات ،ال سيما
المنظمات غير الحكومية السورية.
التقييمات الخاصة بكل قطاع

تم مزج البيانات التي جمعت من خالل تقييم االحتياجات متعددة القطاعات
مع الدراسات الفنية الخاصة بكل قطاع ،بما في ذلك مسح سمارت (مبادرة
الرصد الموحد وتقييم اإلغاثة والحاالت االنتقالية) ٩٧،وتقييمين للمياه
٩٨
فضال عن مناقشات
والصرف الصحي على مستوى األسر المعيشية،
ً
مجموعات النقاش والعصف الذهني ٩٩،التي ركزت على تحليل احتياجات
القطاعات ،وفي بعض القطاعات ،ساهمت في تطوير مقياس شدة
االحتياجات .وعلى الرغم من إحراز تقدم كبير ،ما زالت الحاجة مستمرة لتقديم
تفصيال لفهم االحتياجات المحددة للفئات المستضعفة.
معلومات أكثر
ً
ت ق ي ي م ات ال ق ط اع ات ال ت ي ت س ت رش د ب ه ا وث ي قة ال ل م ح ة ال ع ام ة ع ن
االح ت ي اج ات اإلن س ان ية ل ع ام 2018
تنسيق المخيمات
وإدارتها

تقييم االحتياجات متعدد القطاعات ،مبادرة رصد أوضاع النازحين ،مشروع
ريتش ،رصد ديناميكيات التنقل (رصد االحتياجات والسكان)

اإلنعاش المبكر

تقييم االحتياجات متعدد القطاعات ،مقياس شدة احتياجات اإلنعاش
المبكر ،مؤشر الضرر الذي لحق بسبل العيش والبنية التحتية

التعليم

تقييم االحتياجات متعدد القطاعات ،نظام معلومات إدارة التعليم،
تقييم التعليم من قبل وحدة تنسيق المساعدة ،مراجعة البيانات الثانوية
في التقارير األخرى

األمن الغذائي

تقييم األمن الغذائي وسبل العيش ،تقارير تحليل هشاشة األوضاع
المتنقلة ورسم خرائطها ،تقارير مراقبة األسعار ،تقارير تقييم الشركاء،
بعثة تقدير إمدادات المحاصيل واألغذية ،تقييم االحتياجات متعدد
القطاعات ،تقارير تحليل النزاع والتحليل السياقي

المواد غير
الغذائية/المأوى

تقييم االحتياجات متعدد القطاعات ،تقييم على مستوى األسرة (ريتش)

الصحة

التغذية

الحماية

المياه والصرف
الصحي والنظافة

تقييم االحتياجات متعدد القطاعات ،نظام رصد توافر الموارد والخدمات
الصحية

مسح سمارت ،مسح المعرفة والمواقف والممارسات ،تقييم المياه
والصرف الصحي والنظافة على مستوى األسرة ،بيانات مراقبة التغذية

تقييم االحتياجات متعدد القطاعات ،تقييم احتياجات الحماية في مركز
سورية* للمناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة السورية ،مناقشات
مجموعات التركيز من قبل أعضاء القطاع ،مناقشات مجموعات التركيز
من قبل الخبراء ،آلية الرصد واإلبالغ (حماية الطفل)
تقييمات على مستوى األسرة (رصد االحتياجات والسكان) (جولتان)،
تقييم على مستوى األسرة المحاور الجنوبية والشمالية

وللوصول إلى معلومات أكثر تفصيال ،ال بد لنا من أن نتجاوز المقابالت
على المستوى المجتمعي والمقابالت مع مزودي المعلومات الرئيسيين
لجمع المعلومات على مستوى األسرة حول االحتياجات ،وهو ما يعتمد
بدوره على تحسين إمكانية الوصول التي تتيح االتصال والتشاور مع السكان
المتضررين .ومن الواجب ذكره أيضاً أنه على الرغم من التقدم المحرز مؤخراً،
ال يزال التحيز القائم على النوع االجتماعي يؤثر على نتائج التقييم .ويتطلب
التكافؤ بين الجنسين في جمع البيانات موارد مكرسة ودعوة مستمرة ،ال
سيما في ضوء التحديات المتعلقة بالتقييمات .ويمكن االطالع على
تفاصيل المنهجية المستخدمة في التحليل الواردة في وثيقة اللمحة العامة
عن االحتياجات اإلنسانية من خالل هذا الرابط .www.hno-syria.org
* تم استخدام نفس استبيان التقييم (كما وافقت عليه الحكومة السورية) ومنهجية التجميع والتحليل في تقييم
االحتياجات متعدد القطاعات وتقييم احتياجات الحماية في مركز سورية
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الجزء الثاني:
لمحات عامة عن
االحتياجات حسب القطاع
معلومات حسب القطاع
الحماية
تنسيق وإدارة المخيمات
اإلنعاش المبكر وسبل العيش
التعليم
األمن الغذائي والزراعة
الصحة
الخدمات اللوجستية
التغذية
المأوى والمواد غير الغذائية
المياه والصرف الصحي والنظافة

لمحات عامة عن االحتياجات حسب القطاع :ةيامحلا

الحماية
عدد االفراد المحتاجين للمساعدة

13.3

حسب الجنس

أﻃﻔﺎل
)(١٧-٥

٤

مليون

النقاط الرئيسية

• •ال يزال ارتفاع مستوى الضحايا المدنيين والنتائج المستمدة من
التقييمات األخيرة 100يوفر مؤشرات قوية على استمرار اإلبالغ عن
االنتهاكات والخروقات الجسيمة للقانون اإلنساني الدولي والقانون
الدولي لحقوق اإلنسان ،وفي الوقت ذاته ،فإن التلوث الواسع
النطاق بالمتفجرات الخطرة يعرض أرواح المدنيين للخطر.
• •اليزال العنف القائم على النوع االجتماعي يؤثر سلباً على حياة النساء
والفتيات في سورية ،داخل المنزل وخارجه ،مما يزيد من تآكل مساحة
وحقوق المرأة.

حسب العمر

٦٫٨

إﻧﺎث

ﻣﻠﻴﻮن

ذﻛﻮر

٦٫٥

ﻣﻠﻴﻮن

٠٫٦

ﻣﻠﻴﻮن

أﻃﻔﺎل
)(٤-٠

١٫٥

ﻛﺒﺎر ﺳﻦ
)<(٥٩

ﻣﻠﻴﻮن

ﻣﻠﻴﻮن

ﺑﺎﻟﻐﻮن
)(٥٩-١٨

٧٫٢

ﻣﻠﻴﻮن

إلى تبني استراتيجيات تكيف ضارة ،وأضعفت هياكل الدعم ،وخلقت
بيئة حماية متزايدة التعقيد وعالية المخاطر.

خريطة المحتاجين للمساعدة

• •العنف ضد األطفال منتشر ،بما في ذلك في المناطق التي تنخفض
فيها حدة األعمال العدائية ،ويسهم في زيادة تدهور آليات التكيف.
• •تم اإلبالغ عن المخاوف المتعلقة بتقديم المساعدات اإلنسانية ،بما
في ذلك نقص/فقدان الوثائق المدنية والتمييز وروايات عن العنف
والتحرش الجنسي – األمر الذي يتطلب بذل جهود متظافرة من جانب
جميع الجهات الفاعلة.
• •العودة التلقائية تحدث بصورة متزايدة ،ولكنها غالباً ما تكون قصيرة
وغير طوعية أو كريمة أو آمنة أو مستدامة ،ولذلك فإنها تولد
مجموعة متنوعة من االحتياجات التي تتجاوز قدرة الجهات المسؤولة
على االستجابة.

لمحة عامة

ال تزال قضايا الحماية في سورية واسعة االنتشار ،وقد أبلغت  97في
المئة من المجتمعات المحلية التي جرى تقييمها عن حدوث* واحد
على األقل من التحديات المتعلقة باألمن والحماية 101.وعلى الرغم
من الزيادة الكبيرة في تدخالت وخدمات الحماية في جميع أنحاء
البالد ،فإن حجم االحتياجات ال يزال يفوق قدرات االستجابة .وال يزال
الناس في سورية معرضين ألعمال عدائية نشطة ،وال تزال نتائج
وثيقة تقييم احتياجات الحماية وارتفاع مستويات الضحايا المدنيين
من المؤشرات القوية على انتهاكات حظر الهجمات العشوائية
ومبادئ التمييز والتناسب في القانون اإلنساني الدولي .وفي
المناطق التي ُسجل فيها انخفاض حدة األعمال القتالية ،يعاني
المدنيون من آثار أكثر من ست سنوات من الصراع ،بما في ذلك
تفكك شبكات الدعم المجتمعي وشبكات األمان ومؤسسات سيادة
القانون ،وانتشار األسلحة ،والضغط المستمر على الموارد ،و التعرض
لمستويات عالية من الصدمات والضغوط النفسية 102.وقد أدت
موجات النزوح القسري المتعددة ،إلى جانب انفصال أفراد األسرة،
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اﻟﻤﺤﺘﺎﺟﻮن ﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺪة
١٦,٠٠٠ - ١

٥٠,٠٠٠ - ١٦,٠٠١

١٠٠,٠٠٠ - ٥٠,٠٠١

٢٢٥,٠٠٠ - ١٠٠,٠٠١
٣٦٠,٠٠٠ - ٢٢٥,٠٠١

٣,٥٠٠,٠٠٠ - ٣٦٠,٠٠١

خريطة شدة الحاجة

* تستند بيانات قطاع الحماية إلى مفهوم حدوث او موقف انساني .و تم طرح األسئلة على المجتمعات التي شملها التقييم عن  13مسألة تتعلق بالحماية ،وما إذا كانت ال تحدث أبداً  ،أو تحدث أحياناً  ،أو شائعة ،أو شائعة جداً بالنسبة لسبع
مجموعات سكانية مختلفة .ويشير الحدوث إلى القضايا التي ُوصفت بأنها تحدث أحياناً  ،أو شائعة أو شائعة جداً بالنسبة لمجموعة سكانية واحدة أو أكثر.

لمحات عامة عن االحتياجات حسب القطاع :ةيامحلا

”حياتنا مليئة بالمتفجرات“

(صبي مراهق في محافظة حلب)
وفي عام  ،2017تمكن قطاع الحماية من زيادة تغطية االحتياجات
ودرجة تحليل قضايا الحماية ،مع جمع بيانات على المستوى
المجتمعي بشأن عدة قضايا تتعلق بالحماية في  4185مجتمعاً محلياً
في جميع أنحاء البالد *،وتصنيفها حسب العمر والجنس .وتبين النتائج
أن الترابط بين قضايا الحماية يتطلب استجابة انسانية متكاملة.

تحليل االحتياجات اإلنسانية
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ال تزال مجموعات سكانية مختلفة 103داخل سورية متأثرة بقضايا
الحماية المتعددة والمترابطة ،مع حدوث ما ال يقل عن خمسة
تحديات /مخاوف تتعلق بالحماية في  59بالمئة من المجتمعات
المحلية التي تم تقييمها .وتصف النتائج التدهور الشديد في ظروف
االمن والحماية في المجتمعات الواقعة في الرقة ،حيث تم تحديد ما
بين  10و 13قضية حماية في  21في المئة من مجموع المجتمعات
والبالغ 313التي تم تقييمها في المحافظة .وفي هذه المجتمعات
التي تم تقييمها ،وصفت قضية حماية واحدة على األقل بأنها
«شائعة جداً » بالنسبة لمجموعة سكانية واحدة أو أكثر ،مما يبرز
أهمية تصنيف البيانات حسب الجنس والعمر واإلعاقة لكي تسترشد
بها أستجابة الحماية والتي تستهدف الفئات األكثر ضعفاً.
• •تفاقم مخاطر الحماية الحالية بالنسبة للمجتمعات واألفراد
ال يزال األفراد والمجتمعات يواجهون تحديات في جهودهم لمواجهة
األزمة ،وغالباً ما يضطرون إلى اللجوء إلى آليات التكيف السلبية للبقاء
على قيد الحياة .وقد أثر هذا على األطفال بشكل خاص ،وتم اإلبالغ
عن حاالت الزواج المبكر وعمالة األطفال كآليات تكيف في  57في

المئة و 82في المئة من المجتمعات التي تم تقييمها على التوالي**.
وال يزال االعتماد على المساعدات اإلنسانية مالذاً رئيسياً لجميع فئات
السكان المتضررين ،ويعتمد عليها أكثر من  50في المئة من المجتمعات
المحلية التي تم تقييمها .وفي الوقت نفسه ،تم اإلبالغ عن مخاوف
تتعلق بطريقة تقديم المساعدة اإلنسانية في  64في المئة من
المجتمعات المحلية التي جرى تقييمها .ومن المخاوف المشتركة،
ضرورة إبراز وثائق مدنية للحصول على المساعدة ،وكون المساعدة
غير كافية لتلبية احتياجات السكان .وشملت القضايا البارزة التي تم
اإلبالغ عنها ،ولكنها كانت أقل شيوعاً ،التمييز واالستبعاد وحاالت
العنف والتحرش الجنسي أثناء عمليات التوزيع.
إن نقص وفقدان الوثائق المدنية يفاقم مخاطر الحماية ونقاط الضعف
لدى االفراد .وقد تم تحديد تقديم الوثائق المدنية للحصول على
المساعدة والخدمات اإلنسانية كأحد المخاوف الرئيسية ،التي تؤثر
بشكل مباشر على قدرة المجتمعات المحلية على تلبية احتياجاتهم
المنقذة للحياة .كما أنه يؤثر على جوانب أوسع من حياة ومستقبل
األطفال الذين يواجهون تحديات في الحصول على التعليم أو الحالة
المدنية/الجنسية .وأفادت التقارير بأن نقص/فقدان الوثائق المدنية
يؤثر على جميع الفئات السكانية في  83في المئة من المجتمعات
المحلية التي جرى تقييمها .وأفادت التقارير أن نقص الوثائق المدنية
وفقدانها «شائع جداً» في محافظة الرقة .وفي المجتمعات التي تم
تقييمها وتم تحديد ذلك كأحد مصادر القلق ،و أدى ذلك نقص الوثائق
المدنية وفقدانها إلى تفاقم القيود المفروضة على حرية الحركة ،104مما
يحول دون تسجيل االفراد لألحداث المهمة والمعامالت المتعلقة
باألراضي 105،مع ما يترتب على ذلك من عواقب محتملة على المدنيين
الذين يحملون وثائق صادرة من مناطق غير خاضعة لسيطرة الحكومة،
واالعتقال ،واالحتجاز ،وقضايا المساكن واألراضي والممتلكات 106.وتم
اإلبالغ عن قضايا المساكن واألراضي والممتلكات كإحدى االمخاوف
في  57في المئة من المجتمعات المحلية التي تم تقييمها ،وكان
تقديم المساعدة القانونية المتعلقة بالوثائق المدنية وقضايا المساكن
واألراضي والممتلكات يندرج ضمن مجموعة متنوعة من خدمات

* عمالة األطفال وتجنيد األطفال والعنف المنزلي والزواج المبكر واالستغالل االقتصادي والمتفجرات الخطرة واالنفصال عن األسرة والمضايقات والمساكن واألراضي والممتلكات واالختطاف ونقص/فقدان الوثائق المدنية والتحرش
الجنسي والعنف الجنسي .كما نظر التقييم في حرية التنقل والشواغل المتعلقة بالمساعدات اإلنسانية وآليات التكيف وخدمات الحماية (تقييم االحتياجات متعدد القطاعات وتقييم احتياجات الحماية في محور سورية)
** القيم الواردة هنا تشير إلى المؤشر المتعلق بآليات التكيف المستخدمة للفتيان والفتيات .ويرتفع هذا الرقم إلى  71في المئة في حالة زواج األطفال في المجتمعات الحضرية (تقييم االحتياجات متعدد القطاعات وتقييم احتياجات الحماية
في محور سورية).

النسبة المئوية للمجتمعات التي أبلغت عن قضايا حماية
٪٨٣

٪٨٢

ﻧﻘﺺ/ﻓﻘﺪان
اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ

ﺗﺸﻐﻴﻞ اﻻﻃﻔﺎل
ﻣﻤﺎ ﻳﻤﻨﻊ
اﻟﺤﻀﻮر اﻟﻤﺪرﺳﻲ

٪٦٩

اﻟﺰواج
اﻟﻤﺒﻜﺮ

اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺗﻘﻴﻴﻤﻬﺎ

٪٥٧

ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻹﺳﻜﺎن/
اﻷرض/اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ

وأﺑﻠﻐﺖ ﻋﻦ ﺷﻮاﻏﻞ/ﻣﺸﺎﻛﻞ ﺗﺘﻌﻠﻖ
ﺑﺎﻟﻤﺴﺎﻋﺪة اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ
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٪٥٢

٪٥١

٪٤٧

اﻧﻔﺼﺎل
اﻷﺳﺮة

اﻟﻌﻨﻒ
اﻟﻤﻨﺰﻟﻲ

ﺗﺠﻨﻴﺪ
اﻷﻃﻔﺎل

٪٦٤

ﻧﻌﻢ،
ﺗﻮﺟﺪ ﻣﺨﺎوف

٪٣٦

ﻟﻢ ﻳﺘﻢ اﻹﺑﻼغ
ﻋﻦ أي ﻣﺨﺎوف

٪٤٢

٪٤١

اﻟﻤﺘﻔﺠﺮات
اﻟﺨﻄﺮة

اﻻﺳﺘﻐﻼل
اﻻﻗﺘﺼﺎدي

٪٣٣

اﻟﻤﻀﺎﻳﻘﺎت

اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺗﻘﻴﻴﻤﻬﺎ
وأﺑﻠﻐﺖ ﻋﻦ

ﻗﻴﻮد ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺮﻛﺔ

٪٢٨

٪٢٧

٪٢٤

اﻟﺘﺤﺮش
اﻟﺠﻨﺴﻲ

اﻟﻌﻨﻒ
اﻟﺠﻨﺴﻲ

ﺧﻄﻒ/
اﺧﺘﻄﺎف

٪٥٦

ﻧﻌﻢ،
ﺗﻮﺟﺪ ﻗﻴﻮد

٪٤٤

ﻟﻢ ﻳﺘﻢ اﻹﺑﻼغ
ﻋﻦ أي ﻗﻴﻮد

لمحات عامة عن االحتياجات حسب القطاع :ةيامحلا

الحماية التي يحتاجها السكان .ومن المتوقع حدوث زيادة هائلة في
قضايا المساكن واألراضي والممتلكات ،بما في ذلك القضايا المتعلقة
باسترداد الممتلكات والتعويض في سياق عودة النازحين المتزايدة.
• •العنف ضد الفتيات والفتيان ،بما في ذلك االنتهاكات الخطيرة
لحقوق الطفل
ال يزال األطفال يتعرضون لمخاطر حماية متعددة وانتهاكات لحقوقهم
كل يوم .وال تزال االنتهاكات الخطيرة لحقوق الطفل تشكل مصدر قلق
بالغ ،حيث لقي عدد ال يحصى من األطفال مصرعهم أو أصيبوا بجروح
من جراء االستخدام المستمر لألسلحة المتفجرة في المناطق المدنية،
وتجنيد األطفال واستخدامهم ،والتعذيب ،واالحتجاز ،واالختطاف،
والعنف الجنسي ،والهجوم على المدارس والمستشفيات ،والحرمان
من وصول المساعدات اإلنسانية ،وال سيما لألطفال الذين يعيشون
في المناطق التي تصنفها األمم المتحدة على أنها محاصرة 108.وتعرض
هذه البيئة االسامة الكثير من الفتيات والفتيان لمخاطر نفسية
واجتماعية (مثل انعدام الشعور باألمن ووضوح الهدف والسيطرة
واألهمية ،وممارسة االستقالل االجتماعي).
ال يزال اإلبالغ عن تجنيد األطفال واستخدامهم من قبل الجهات
ويستخدم األطفال ،وال سيما األوالد المراهقون،
المسلحة مستمراًُ .
في األدوار القتالية وكذلك في أدوار الدعم .وشملت  18في المئة
من حاالت التجنيد التي تم التحقق منها والبالغ عددها  300حالة
أطفاال تقل أعمارهم عن  15سنة 109.يعتبر المال الذي يجنيه األطفال
ً
من التجنيد هو العامل الرئيسي الذي يسهم في ذلك أكثر من
األيديولوجية ،كما وتشمل العوامل األخرى تأثير األسرة والمجتمع
المحلي ،وتلقين األطفال واختطافهم واعتقالهم وإكراههم .وفي 47
في المئة من المجتمعات التي شملتها الدراسةُ ،ينظر إلى تجنيد
األطفال على أنه يحدث في مجتمعاتهم 110.وتشير التقارير إلى أن
عمالة األطفال تحدث في  82في المئة من المجتمعات التي شملتها
الدراسة 111،بما في ذلك أشكاله األشد خطورة مثل التجنيد
واالستخدام من قبل أطراف النزاع ،والتسول والبحث عن خردة
المعادن بين النفايات 112.ويقال إن اليأس يدفع الفتيات والفتيان من
جميع األعمار إلى أداء أعمال تتجاوز قدراتهم العقلية واالجتماعية
والبدنية ،مما قد يحرمهم من حقوقهم األساسية ،بما في ذلك
التعليم 113.وقد فرض دمار سبل العيش واالقتصاد ضغوطاً هائلة
على األسر وأجبر أعداداً كبيرة من األطفال على االلتحاق بسوق
العمل وأصبحت خيارات النجاة محدودة ،ال سيما بالنسبة لما يقدر
بنحو  1.05مليون طفل يعيشون في المناطق التي يصعب الوصول
إليها و 202,300طفل يعيشون في المناطق التي تصنفها األمم
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المتحدة على أنها محاصرة.
وأفادت التقارير الواردة بأن االنفصال عن مقدمي الرعاية يحدث في
 52في المئة من المجتمعات المحلية التي جرى تقييمها ،وكانت وفاة
مقدمي الرعاية والطالق واألسباب االقتصادية وزواج األطفال
(معظمهم من الفتيات المراهقات) وتجنيد األطفال (معظمهم من
الفتيان المراهقين) هي األسباب الرئيسية النفصال األطفال عن
مقدمي الرعاية ،بحسب ما ورد 115.ويلقى معظم األطفال المنفصلين
عن ذويهم رعاية من جانب أقربائهم ،بحسب العادات و التقاليد
للمجتمعات المحلية ،ولكن هناك بعض المؤشرات على أن هذه
الترتيبات تتعرض لضغوط .ومما يبعث على القلق أن البيانات تشير
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إلى زيادة في مراكز الرعاية السكنية غير المنظمة ،مثل دور األيتام،
وتؤكد الحاجة إلى تعزيز آليات تعقب األسر ولم شملها.

“بدأت الفتيات على وجه الخصوص تفضلن البقاء في
المنزل عن الخروج خوفاً من التعرض لالختطاف أو
االعتداء الجنسي الذي من شأنه أن يجلب العار ألسرتها”.
(امرأة في محافظة درعا).

• •ال تزال المتفجرات الخطرة تتسبب في مقتل وتشويه المدنيين
وتقييد وصولهم إلى الخدمات وتعيق إيصال المساعدات
اإلنسانية بشكل آمن
طوال عام  ،2017شهدت سورية انتشار األعمال القتالية على نطاق
واسع في العديد من المناطق .وقد استخدمت أنواع مختلفة من
األسلحة منذ عام  ،2011مخلفة وراءها مجموعة من المتفجرات
الخطرة ،من بينها األلغام والمتفجرات من مخلفات الحرب والعبوات
الناسفة .وتشكل هذه المتفجرات مخاطر خاصة وتتطلب استراتيجيات
تخفيف مختلفة للحد من تأثيرها .وفي الفترة من كانون الثاني/يناير إلى
117
حزيران/يونيو  ،2017وقع ما يزيد عن  23,000حادثة تفجير فردية
شملت أكثر من  11,500قصف جوي و 11,000قصف باألسلحة الثقيلة.
وباإلضافة إلى ذلك ،تم اإلبالغ عن انفجار أكثر من  700عبوة ناسفة.
وسوف تستمر مخلفات المتفجرات الخطرة في هذه المناطق بالتسبب
بإصابات وخسائر في األرواح داخل المجتمعات المجاورة ،كما تحد من
إمكانية الوصول اآلمن إليها .وفي عام  ،2017ارتفعت مستويات النزاع
في محافظات مثل الرقة ودرعا وانخفضت في محافظات مثل حلب
وحمص .وأدى هذا التحول الجغرافي إلى إضافة طبقة أخرى من
المتفجرات الخطرة إلى السنوات السابقة ،مما أدى إلى تفاقم الخطر
وزيادة الحاجة إلى تدخالت منظمة واسعة النطاق.
يعيش  8.2مليون شخص في مجتمعات تبلغ عن وجود متفجرات خطرة
باعتبارها مصدر قلق رئيسي في مجال الحماية 118.تنتشر هذه
المجتمعات في جميع أنحاء البالد وترتبط بالمناطق التي شهدت
معظم الصراعات .إن تأثير المتفجرات الخطرة على المجتمعات فوري
ومدمر ،ولكنه أيضاً يمنع إيصال المساعدات اإلنسانية بأمان ،ويؤثر على
حركة السكان ويحد من نطاق جهود التعافي وإعادة اإلعمار .وقد
تتعطل الخدمات الرئيسية ،مثل المدارس والمستشفيات واألسواق
واألراضي الزراعية واآلبار والطرق والتعليم والصحة وفرص التسوق
وكسب العيش اآلمنة ،بسبب انتشار المتفجرات من مخلفات الحرب.
وفي حين أن إزالة هذه المتفجرات هو السبيل الوحيد للقضاء على
التهديد ،فإن توفير التوعية بهذه المخاطر أمر بالغ األهمية لتزويد
المدنيين برسائل السالمة األساسية بهدف الحد من المخاطر اليومية.
وتؤدي الوفاة واإلصابات الناجمة عن الحوادث إلى إصابة الضحايا
وأسرهم بصدمات جسدية ونفسية طويلة األجل .وتعتبر جميع الفئات
السكانية معرضة لتهديد المتفجرات الخطرة ،غير أن بعض الفئات
معرضة لمخاطر أكبر بسبب أنماط أنشطتها .ومن بين المجتمعات
المحلية التي أبلغت عن وفيات وإصابات بسبب المتفجرات الخطرة،
ذكر  53في المئة منها المزارعين والرعاة الذين يحفرون ويسيرون في
األراضي الزراعية ،وذكر  37في المئة األطفال الذين يلتقطون األشياء
التي تثير اهتمامهم ،وذكر  32في المئة مزيلي األنقاض الذين
يصادفون المتفجرات أثناء محاولة إعادة البناء ،وذكر  31في المئة
119
األشخاص المتنقلين الذين يدخلون دون قصد إلى مناطق الخطر.
وباإلضافة إلى الصدمات الجسدية والنفسية ،يمكن أن يكون لهذه
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اإلصابات والوفيات آثار اجتماعية واقتصادية طويلة األجل على هيكل
األسرة .إن االفتقار إلى الخدمات المناسبة ،يزيد من مواطن الضعف
هذه ويمكن أن يؤدي إلى آليات سلبية للتأقلم ،بما في ذلك إخراج
األطفال من المدرسة وعمالة األطفال.

العام الماضي .ومع ذلك ،فإن هناك  149ناحية ال تُ نفذ بها أي برامج
خاصة بالعنف القائم على النوع االجتماعي ،وال يزال شمال شرق
122
سورية يعاني من نقص الخدمات.

لم يعرف بعد حجم خطر المتفجرات في سورية بالكامل ،لذا يجب أن
تكون تدابير التخفيف من تأثيرها على المدنيين شاملة وواسعة
النطاق .كما ويتطلب المدنيون توعيتهم بشأن المخاطر اليومية التي
يواجهونها ،ويجب إجراء مسح للمناطق المختلفة ووضع عالمات
أفضل لتحديد أماكن المتفجرات الخطرة ،وفي الوقت نفسه ،يلزم
إزالة المتفجرات الخطرة وتقديم المساعدة المادية والنفسية
واالجتماعية واالقتصادية للضحايا وأسرهم.

السكان المتضررون

• •التأثير غير المتناسب للعنف القائم على النوع االجتماعي على
النساء والفتيات
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أظهرت التقييمات أن العنف القائم على النوع االجتماعي ،وبخاصة
المضايقة اللفظية والعنف المنزلي (بما في ذلك العنف األسري ضد
النساء والفتيات) والزواج المبكر والخوف من العنف الجنسي ،يواصل
إفساد حياة النساء والفتيات في سورية داخل المنزل وخارجه ،وبالتالي لم
يتبق سوى عدد قليل جداً من األماكن التي تشعر فيها النساء والفتيات
باألمان 120.ويؤدي طول األزمة و كون المجتمع السوري مجتمع ذكوري
عبر التاريخ ،باالقتران مع الفوضى المتصاعدة في بعض المناطق ،إلى
تطبيع هذا العنف ،مع استمرار تآكل حقوق المرأة .ويشكل الخوف من
العنف الجنسي ،الذي غالباً ما يرتبط باالختطاف ،مصدر قلق تثيره النساء
والفتيات ويسهم في اإلجهاد النفسي واالجتماعي ويحد من تحركاتهن.
كما أن تقييد حرية حركة النساء والفتيات يحول دون حصولهن على
الخدمات والمساعدات اإلنسانية ويقوض حقوقهن في نهاية المطاف.
وكثيراً ما يمنع العار والوصم الذي يحيط بالعنف الجنسي الناجيات من
الحديث عن العنف عندما يحدث .وتخشى النساء والفتيات أيضاً ما
يسمى بجرائم الشرف نتيجة للعنف الجنسي .وتقوم األسر بترتيب
الزيجات للفتيات ،معتبرة أنها ستحميهن وتخفف من العبء المالي
الواقع على األسرة .وتفيد التقارير بأن الفتيات يتزوجن في أعمار أقل،
وأحياناً ينطبق زواج األطفال على فتيات تتراوح أعمارهن بين  10سنوات
و 11سنة في إطار استراتيجية التكيف الوقائي في  11من أصل 14
محافظة 121.وفي نهاية المطاف ،يرغم الوضع االجتماعي واالقتصادي
ونقص فرص كسب العيش المزيد من النساء اللواتي تلجأن إلى آليات
تكيف ضارة ،مثل ممارسة الجنس كوسيلة للبقاء على قيد الحياة.
وال تزال أدوار الجنسين على مستوى األسرة متغيرة .على الرغم من
أن المرأة تتحمل مسؤولية أكبر ،فإن هذا ال يستتبع المزيد من
السلطة .وقد اضطلعت المرأة بأدوار إضافية ترتبط تقليدياً بالرجل ،بما
في ذلك دور رب األسرة والمعيل الرئيسي لها .ويسهم ذلك في
زيادة الضغط واإلجهاد على النساء إلعالة أسرهن ويمكن أن يؤدي
إلى زيادة مخاطر العنف ضدهن داخل األسرة وفي مكان عملهن.
وتحد الممارسات التي تفرضها الجماعات المتطرفة وآخرون في بعض
أنحاء البلد ،مثل قواعد الزي والمرافق اإلجباري ،من حرية النساء
والفتيات .وحيثما وجدت خدمات التصدي للعنف القائم على النوع
االجتماعي ،أكدت النساء والفتيات أن لها تأثير إيجابي على حياتهن،
وهو ما يؤكده مقدمو الخدمات الذين يتلقون إفصاحات أكثر من

يولي قطاع الحماية اهتماماً خاصاً بكيفية تأثير المخاوف واالحتياجات
المتعلقة بالحماية على الفئات السكانية المختلفة .وال تزال الفتيات
والفتيان من جميع األعمار يواجهون العنف في جميع مجاالت حياتهم:
في المنزل والمدرسة وأماكن العمل والمجتمعات المحلية 123.وتشهد
فترة االنتقال إلى مرحلة المراهقة على وجه الخصوص تزايد تعرض
األطفال ألشكال جديدة من العنف .فاألطفال المراهقون هم األكثر
عرضة للقتل واإلصابة واالحتجاز والتجنيد من قبل أطراف النزاع* أو
المشاركة في عمالة األطفال .وتتعرض الفتيات المراهقات بشكل
خاص لخطر الزواج المبكر وغيره من أشكال العنف القائم على النوع
االجتماعي ،بما في ذلك العنف الجنسي 124.وكما هو الحال على
الصعيد العالمي ،تتأثر النساء والفتيات بصورة غير متناسبة بجميع
أشكال العنف القائم على النوع االجتماعي في سورية ،في األماكن
العامة والخاصة على حد سواء .وباإلضافة إلى ذلك ،ال تزال النساء
فضال عن الزواج
المطلقات واألرامل تتعرضن للوصم والتمييز،
ً
القسري .ومن المفهوم أيضاً أن األوالد يتعرضون لخطر العنف
الجنسي .ويتأثر الرجال بشكل خاص بالقيود المفروضة على حرية
التنقل** وأشكال العنف المرتبطة مباشرة بأعمال القتال (مثل االحتجاز
والتجنيد) .ويؤثر االفتقار إلى مقدمي الرعاية وتفكك المجتمع
ومجموعات الدعم العائلي تأثيراً كبيراً على الفئات المستضعفة ،مثل
المسنين واألشخاص ذوي اإلعاقة والذين كانوا يعتمدون على آليات
125
الدعم الخارجي للبقاء على قيد الحياة على أساس يومي قبل النزاع.
وتتعرض هذه الفئات ألشكال مختلفة من العنف وتواجه تحديات
كبيرة تعرقل الحصول على المساعدة االنسانية 126.ومن المرجح أن
يؤدي استبعاد الفئات المستضعفة من السكان من المساعدة إلى
تفاقم المخاطر القائمة ،مثل االستغالل الجنسي أو االقتصادي.
ويواجه األشخاص الذين ال يحملون وثائق رسمية تحديات محددة.
فاألطفال غير الموثقين ،على سبيل المثال ،معرضون لخطر انعدام
الجنسية او الحرمان منها .وال يزال الالجئون الفلسطينيون ،وال سيما
ما معدله  250,000الذين يعتبرون نازحين من المخيمات المدمرة
ويتجمعون ويعيشون في مواقع المالذ األخير أو في المناطق التي
تصنفها األمم المتحدة على أنها محاصرة أو يصعب الوصول إليها،
حيث يتعرضون لمجموعة متنوعة من مخاطر الحماية ونقاط الضعف،
بما في ذلك الصدمات النفسية واالجتماعية ،ومختلف أشكال العنف
القائم على النوع االجتماعي ،واالستبعاد ،والتمييز ،واإليذاء ،والتعرض
للجريمة .وقد يبرز المزيد من المخاوف بشأن الالجئين الفلسطينيين،
فضال عن إمكانية
بما في ذلك تلك المتعلقة بالسالمة واألمن،
ً
الحصول على المأوى والمسائل ذات الصلة بالمساكن واألراضي
والممتلكات ،في سياق حركات العودة.

* أفادت التقارير بأن تجنيد األطفال يحدث بين الفتيان المراهقين في  47في المئة من المجتمعات المحلية التي جرى تقييمها.
** أفادت حوالي  43في المئة من المجتمعات المحلية التي تم تقييمها بأن القيود المفروضة على التنقل تؤثر على الرجال.
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تنسيق المخيمات وإدارتها
عدد المحتاجين للمساعدة
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النقاط الرئيسية

• •ال تزال مواقع النازحين تستضيف بعض النازحين األكثر ضعفاً الذين
يحتاجون إلى مساعدة فورية منقذة لألرواح.
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خريطة المحتاجين للمساعدة

• •ال يزال استخدام مواقع النازحين (المخيمات والتجمعات العشوائية
ومراكز العبور ومراكز اإليواء) هو خيار المالذ األخير ،إال أن عدم
وجود بدائل أخرى ساهم في بقاء  20في المئة من أعداد النازحين
الجدد الذين يلتمسون المأوى في هذه المواقع في أعقاب
موجات النزوح في عام .2017
• •نظراً لطبيعتها المؤقتة ،فإن مواقع النازحين تتطلب صيانة ودعم
دائمين.
• •تمثل النساء واألطفال  79في المئة من العدد اإلجمالي الذي يزيد
عن  750,000نازح في مواقع النازحين.
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لمحة عامة

يلجأ الكثيرون من بين  6.1مليون شخص نزحوا من ديارهم إلى المخيمات
والتجمعات العشوائية ومراكز العبور لمراكز اإليواء الجماعية كمالذ أخير
نتيجة عدم توافر خيارات اخرى .وكمؤشر على انخفاض موارد النازحين
والمجتمعات المضيفة ،لجأ  20في المئة من النازحين الجدد في عام
 2017إلى مواقع النازحين حيث تلقوا مساعدة مباشرة منقذة لألرواح.
ومنذ نهاية عام  ،2016تشير تقديرات مجموعة تنسيق المخيمات
وإدارتها إلى أن حوالي  804,300شخص قد نزحوا عبر المحافظات
الشمالية ،حلب وإدلب وحماة والرقة ودير الزور .ويعيش أكثر من نصف
مليون شخص حالياً في مواقع النازحين في جميع أنحاء سورية.

تحليل االحتياجات اإلنسانية

تواصل مجموعة تنسيق المخيمات وإدارتها رصد أنماط النزوح في
شمال سورية .ومنذ تشرين األول/أكتوبر  ،2016قامت المجموعة
بتتبع ما يقرب من  915,000عملية نزوح (قد يكون بعضها نزوحاً ثانوياً )
في شمال سورية من خالل مبادرة رصد أوضاع النازحين ()ISMI
والمعلومات المقدمة من المنظمات اإلنسانية .ويبلغ متوسط النزوح
الشهري حوالي  148,640حالة ،مقارنة ب 40,300حالة تم تسجيلها في
عام  .2016وقد وصلت حاالت النزوح بشكل عام إلى ذروتها بسبب
بدء أو تجدد العمليات العسكرية ،وخاصة في محافظات حلب وحماة
وإدلب والرقة ،ومؤخراً في دير الزور.
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خريطة الشدة
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وتشمل احتياجات النازحين بسبب األعمال العدائية جميع القطاعات،
حيث تمثل مواقع النازحين المالذ األخير للنازحين الذين لم يتمكنوا من
تلبية احتياجاتهم األساسية .وعادة ما يكون النازحون في هذه
المواقع من بين أكثر الفئات ضعفاً.
وتتألف مراكز اإليواء الجماعية من مساكن مشتركة ،غالباً ما تكون
في المباني العامة التي أعيد تخصيصها الستيعاب أعداد كبيرة من
النازحين .ومن بين حوالي  2,631مركزاً جماعياً في سورية ،تعتبر
المدارس ( 33في المئة) والمباني السكنية ( 15في المئة)
والمستودعات ( 8في المئة) أكثر أنواع المباني شيوعاً .كما تستخدم
المباني البلدية ( 8في المئة) والتجارية ( 3في المئة) ،وكذلك
المساجد ( 3في المئة) والمصانع ( 2في المئة) لنفس الغرض.
وتؤديمراكز اإليواء الجماعية دوراً هاماً في استقبال الوافدين الجدد،
كما تعوض أيضاً عن الحاالت التي تكون فيها قدرة المجتمع المحلي
على استضافة نازحين جدد محدودة.
يواجه النازحون المقيمون في المراكز الجماعية عدداً من التحديات
التي تعرقل تقديم الخدمات األساسية .و تتعلق هذه التحديات بوجه
خاص بمسائل توفير المياه ( 15في المئة) ،وسوء حالة مرافق الصرف
الصحي والنظافة الصحية ( 13في المئة) ،ونقص الكهرباء ( 12في
المئة) .كما أن سوء أوضاع مرافق الصرف الصحي ( 11في المئة)،
ونقص التدفئة ( 9في المئة) ،وسوء حالة المأوى ( 9في المئة) من
المشاكل المشتركة في هذه المواقع.
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وتشكل حوالي  2,900مستوطنة غير رسمية أكبر حصة من مواقع
النازحين في سورية .وعادة ما تكون هذه المواقع «العفوية» أو
«المنشأة ذاتياً » عبارة عن مجموعات من الخيام/مراكز المأوى التي
ينشئها النازحون أنفسهم أو جهات فاعلة غير متخصصة (جمعيات
خيرية محلية أو أفراد) ،وال تديرها منظمات إنسانية ذات قدرة كافية،
وفي كثير من األحيان ،ال يمكنها ضمان توفير حماية كريمة وخدمات
متعددة القطاعات .أما المخيمات المنظمة ،التي تديرها منظمات
إنسانية ،فعددها  315فقط ،وهناك  285مركز استقبال وعبور إضافي
مخصص لحاالت النزوح المؤقتة.

نسبة مواقع النازحين في سورية
حسب نوع الموقع

ﻣﻮاﻗﻊ اﻻﺳﺘﻘﺒﺎل
/اﻟﻌﺒﻮر

٪٤٧

ﻣﺮاﻛﺰ ﺟﻤﺎﻋﻴﺔ

٪٥

٪٥

وفي شمال سورية ،تنسق مجموعة تنسيق المخيمات وإدارتها
االستجابة في  342موقعاً  ،منها  244مستوطنة غير رسمية و 79مركزاً
جماعياً و 16مخيماً مخططاً وثالثة مراكز استقبال .وتخضع هذه
المواقع لمراقبة منتظمة من خالل أداة رصد مواقع النازحين
المتكاملة ( )ISIMMحيث تستضيف  361,077نازحاً (اعتباراً من أيلول/
سبتمبر  .)2017وتوفر الجهات الفاعلة اإلنسانية خدمات منتظمة
ألغلبية النازحين الذين يعيشون في هذه المواقع .غير أن الزيادة في
عدد سكان الموقع مقارنة بالعام الماضي لم تقابلها أي زيادة في
الموارد المالية او التمويل االنساني .وبالتالي ،فإن تقديم الخدمات
غالباً ما يتعرض لضغوط تفوق قدرته و بالتالي ال تمكنه من
االستجابة لكافة االحتياجات .على سبيل المثال ،ال يستطيع دعم
المأوى والمواد غير الغذائية تغطية احتياجات  35و 32في المئة من
السكان النازحين على التوالي .وال يستطيع  30في المئة من السكان
الحصول على الحد األدنى من المساعدات الغذائية بشكل شهري.
وال تزال هناك تحديات مستمرة أيضاً في مجال الصرف الصحي (13
في المئة من السكان) ،وإزالة النفايات ( 12في المئة) ،والمياه (10
في المئة) .وقد شهدت محافظتا حلب وإدلب على وجه الخصوص
هائال من النازحين من محافظات أخرى ،ومن المتوقع وصول
تدفقاً
ً
المزيد .ومع ازدياد حاالت النزوح ،تتفاقم نقاط الضعف القائمة بين
النازحين ،وفي الوقت نفسه ،تقوض آليات التكيف لدى المجتمعات
المضيفة والنازحة.
في محافظة الرقة ،أدت األعمال القتالية إلى حوالي  436,000حالة
نزوح من/داخل المحافظة بين نهاية تشرين الثاني/نوفمبر 2016
ونهاية أيلول/سبتمبر  .2017وفي حين بقيت غالبية عمليات النزوح

التغير في عدد النازحين المقيمين في مواقع
النازحين في شمال سورية منذ آب/أغسطس 2016

تقسيم النازحين المقيمين في
مواقع النازحين حسب النوع
االجتماعي في شمال سورية
ﻓﺘﻴﺎن

)ﺑﺎﻵﻻف(
اﻟﻤﺨﻴﻤﺎت
اﻟﻤﺨﻄﻄﺔ

وغالباً ما تكون التحديات التي يواجهها النازحون في هذه المواقع
مماثلة لتلك التي تواجهها المراكز الجماعية .ويشكل نقص المياه (20
في المئة) الفجوة األكثر انتشاراً  ،يليه سوء حالة الصرف الصحي
والنظافة الصحية ( 14في المئة) ونقص الكهرباء ( 12في المئة) .وفي
حين أن سوء حالة مرافق الصرف الصحي ( 11في المئة) ومراكز
المأوى ( 9في المئة) شائعة ،فقد تم إبراز غياب الخصوصية في
أماكن النوم واالستحمام ( 8في المئة) كقضية رئيسية أيضاً.

٣٥٨

٣٥٦
٣٣٦

٣٦١
ﻓﺘﻴﺎت

٣٣٥

ﻧﺴﺎء

٪٤٣

ﻣﺴﺘﻮﻃﻨﺎت
ﻏﻴﺮ رﺳﻤﻴﺔ

آب
٢٠١٦

ﺗﺸﺮﻳﻦ
اﻟﺜﺎﻧﻲ
٢٠١٦

ﻛﺎﻧﻮن
اﻟﺜﺎﻧﻲ
٢٠١٦

ﻧﻴﺴﺎن
٢٠١٧

ﺗﻤﻮز
٢٠١٧

رﺟﺎل

٪٢٨
٪٢٧
٪٢٤
٪٢١

لمحات عامة عن االحتياجات حسب القطاع :اهترادإو تاميخملا قيسنت

داخل المحافظة وتألفت من حركات نزوح قصيرة األمد (عادت األسر
إلى ديارها بعد نزوح قصير) ،ال يزال هناك أكثر من  90,000نازح في
مواقع النازحين .وبسبب محدودية وصول المنظمات اإلنسانية إلى
الرقة ،فإن األشخاص الذين يعيشون في هذه المواقع ال يحصلون
غالباً على مساعدات متعددة القطاعات ويواجهون فجوات كبيرة في
القدرة على توفير خدمات الغذاء والماء والصحة األساسية.

السكان المتضررون

قليال بين المراكز الجماعية ومواقع النازحين
تتباين التحديات والثغرات
ً
األخرى في سورية .وفي حين يعاني النازحون في مواقع أخرى من
نقص المياه وسوء حالة مرافق الصرف الصحي ،تكون األسر في
المراكز الجماعية أكثر تعرضاً لنقص التدفئة واالكتظاظ ومراكز المأوى
فضال عن
غير اآلمنة .ويشكل نقص المساحة في المراكز الجماعية،
ً
القضايا المتصلة بالخصوصية ،شواغل رئيسية لدى السكان ،وله آثار
هامة على بيئة الحماية ،وال سيما بالنسبة للنساء والفتيات.
وتعكف مجموعة تنسيق المخيمات وإدارتها على جمع معلومات
مفصلة عن مواقع النازحين من خالل المصفوفة المتكاملة لرصد
مواقع النازحين بشكل منتظم .وفي جميع مواقع النازحين في شمال
سورية و البالغة  342موقع  ،يشكل األطفال  54في المئة من
السكان ،أي حوالي  194,940فرداً .وفي مواقع النازحين في إدلب
وحلب ،قامت المجموعة بتتبع حركة  576أسرة تعيلها إناث و166
أسرة يعيلها أطفال.

إحصاءات عن األشخاص المحتاجين للمساعدة حسب
الجنس والعمر

زاد عدد النازحين الذين يعيشون في مواقع النازحين في شمال سورية
من حوالي  336,162فرداً إلى  361,077فرداً (زيادة قدرها  7.4بالمئة
منذ آب/أغسطس  .)2016وقد قامت مجموعة تنسيق المخيمات
وإدارتها بتتبع  138,680حالة نزوح جديدة إلى المخيمات منذ آب/
أغسطس  .2016وخالل هذه الفترة ،تم إنشاء  74موقعاً جديداً
للنازحين ،منها ثالثة في محافظة حلب و 71في محافظة إدلب.
ويشير تقسيم النازحين الذين يعيشون في مواقع النازحين حسب
النوع االجتماعي إلى وجود  27في المئة فتيات و 28في المئة فتيان
و 24في المئة نساء و 21في المئة رجال.
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لمحات عامة عن االحتياجات حسب القطاع :يعلا لبسو ركبملا شاعنإلا

اإلنعاش المبكر وسبل العيش
عدد المحتاجين للمساعدة

9.8

حسب الجنس

أﻃﻔﺎل
)(١٧-٥

مليون

النقاط الرئيسية

• •تشير التقديرات إلى أن حوالي  9.8مليون شخص بحاجة ماسة إلى
اإلنعاش المبكر ودعم سبل كسب العيش.
• •تعرض أكثر من  50في المئة من البنية التحتية االجتماعية األساسية
في سورية اآلن للدمار الكامل او الجزئي.

٢,٩

٥

إﻧﺎث

ﻣﻠﻴﻮن

ذﻛﻮر

٤٫٨

ﻣﻠﻴﻮن

• •شهدت سورية تضاعف نسبة السكان الذين يعانون من فقر مدقع
(أقل من دوالرين في اليوم) من ما يقرب من  34في المئة قبل
127
األزمة إلى حوالي  69في المئة اليوم.

لمحة عامة

أدى الصراع المستمر منذ ما يقرب من سبع سنوات إلى إضعاف قدرة
وصمود سكان سورية بشدة في مواجهة الصدمات والضغوط الناجمة
عن األزمة .وقد ساهم فقدان فرص العمل وسبل العيش ،واستنزاف
األصول اإلنتاجية والمدخرات ،وتزايد الديون ،وتدمير البنى التحتية
المدنية ،والنزوح الواسع النطاق ،وتعطيل الخدمات االجتماعية في زيادة
الصعوبات االقتصادية التي أدت إلى تقويض قدرة الناس على التكيف.
وال يزال تدهور الخدمات األساسية يقوض قدرة القطاعات اإلنتاجية
على البقاء ،ويغذي حلقة مفرغة من البطالة وتقلص الموارد ويؤدي
إلى زيادة مستويات الفقر .ونظراً لحرمانهم من األدوات اإلنتاجية الالزمة
لتلبية احتياجاتهم األساسية ،وغياب الخدمات األساسية التي تدعمها
الدولة ،يلجأ العديد من األسر إلى حلول مرتجلة لتلبية احتياجاتهم.
واستناداً إلى هذا التحليل ،تشير تقديرات قطاع اإلنعاش المبكر وسبل
العيش إلى أن  13مليون شخص في سورية يحتاجون إلى مساعدات
إنسانية ،من بينهم  9.8مليون بحاجة ماسة للمساعدة ،مقارنة بنحو 13.8
مليون في عام  ،2017من بينهم  10ماليين بحاجة ماسة للمساعدة.

تحليل االحتياجات اإلنسانية

يشير حجم وشدة اإلحتياجات التي تحتاج الى إستجابة (أي الثغرات)
إلى أن القدرة العامة على الصمود في مواجهة الصدمات قد أصبحت
محدودة بشكل متزايد .ويركز تحليل القطاع لتأثير األزمة على البنية
األساسية واالجتماعية والظروف والتحديات االجتماعية واالقتصادية.

أﻃﻔﺎل
)(٤-٠

١,١

اﻟﻤﺤﺘﺎﺟﻮن ﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺪة
١٦,٠٠٠ - ١

٥٠,٠٠٠ - ١٦,٠٠١

١٠٠,٠٠٠ - ٥٠,٠٠١

٢٢٥,٠٠٠ - ١٠٠,٠٠١
٣٦٠,٠٠٠ - ٢٢٥,٠٠١

٣,٥٠٠,٠٠٠ - ٣٦٠,٠٠١

خريطة الشدة

ﻛﺒﺎر ﺳﻦ
)<(٥٩

٠٫٥

ﻣﻠﻴﻮن

ﻣﻠﻴﻮن

خريطة المحتاجين للمساعدة

• •ال يشارك ما يقدر بثالثة من أصل أربعة أشخاص في سن العمل في
أي أنشطة مدرة للدخل.
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حسب العمر

ﺑﺎﻟﻐﻮن
)(٥٩-١٨

٥,٣

ﻣﻠﻴﻮن

ﻣﻠﻴﻮن

لمحات عامة عن االحتياجات حسب القطاع :يعلا لبسو ركبملا شاعنإلا

البنية التحتية للخدمات االجتماعية واألساسية :وفقاً للتحليل
األخير لشدة اإلحتياجات في هذا القطاع ،فإن أكثر من  50في المئة
من البنية التحتية اإلجتماعية في سورية متوقفة عن العمل ،ويرجع
ذلك إلى تدمير غالبيتها نتيجة لألعمال القتالية .ويفتقر قرابة 13
مليون شخص ،أي ما يقرب من  70في المئة من سكان سورية ،إلى
إمكانية الحصول على الكهرباء .وقد تأثر إنتاج الكهرباء ونقلها
وتوزيعها بشدة جراء األعمال القتالية الجارية ،مما أدى إلى إخراج
الكثير من البنية التحتية للكهرباء من نطاق العمل.
وكان لهذا النقص في الكهرباء أثر سلبي على جميع القطاعات ،بما في
ذلك الصحة والمياه واإلصحاح .في الواقع ،يفتقر نحو  13مليون شخص
إلى إمكانية الحصول على المياه ،وفي كثير من األحيان ،يعتمد السكان
في بعض المناطق على مياه الخزانات والمصادر الخاصة األخرى ،مما
يزيد من العبء المالي اإلجمالي على األسر .وقد واجهت الجهود
المبذولة الستئناف تقديم هذه الخدمات العديد من العراقيل جراء
التحديات التي تعيق إصالح المرافق المتضررة بسبب ندرة قطع الغيار ،و
التي ترجع جزئياً إلى العقوبات ،وتزايد الصعوبات التي تعترض الوصول
إلى مناطق القتال النشط الجهود المبذولة الستئناف تلك الخدمات.
األوضاع/التحديات االجتماعية واالقتصادية :إن تأمين سبل العيش
هو أحد أهم التحديات التي تواجه السكان في سورية ،حيث لم يعد
هناك وجود لما يزيد على نصف الوظائف التي بلغ عددها  5مليون
وظيفة قبل األزمة .وينعكس ذلك في معدل بطالة قدره  53في المئة،
بناء على هذه
ويصل إلى  75في المئة بين الشباب ( 24-15سنة) .و ً
المعطيات ،ارتفعت نسبة السكان الذين يعيشون في فقر مدقع أو أقل
من  1.90دوالر في اليوم إلى  69في المئة ،أي أكثر من ضعف معدل ما
قبل األزمة 128.كما أدى تفاقم األوضاع جراء ارتفاع مستويات التضخم
وخفض الدعم الحكومي على المواد األساسية ،مثل الخبز ،إلى انخفاض
القوة الشرائية اإلجمالية.
ونتيجة االفتقار إلى الوسائل اإلنتاجية والفرص المدرة للدخل الالزمة
لتلبية احتياجاتهم اليومية األساسية ،وبالنظر إلى تعطيل الخدمات
األساسية ،يلجأ الناس إلى آليات التكيف الضارة ،التي قد تشمل في
البداية خفض استهالك األغذية أو زيادة الديون أو استنزاف األصول
المنزلية .ومع مرور الوقت ،تلجأ بعض األسر إلى أنشطة تنطوي على
مخاطر واستغالل متزايدبسبب استنفاذ مواردها المالية والمادية.

وعلى سبيل المثال ،تشير التقديرات إلى أن  15في المئة من القوى
العاملة السورية يشاركون في «نشاط مسلح» أو أنشطة اقتصادية
غير مشروعة ،مثل القتال والتهريب واالتجار بالبشر ،في كثير من
129
الحاالت ألن هذه هي فرص المعيشة الوحيدة المتاحة لهم.
وعالوة على ذلك ،كثيراً ما تؤثر آليات التكيف السلبية على الفئات
السكانية األكثر ضعفاً  ،مثل األسر التي تعيلها نساء أو أطفال أو
أشخاص يعانون من أمراض مزمنة .وفي عام  ،2017شعر حوالي 82
في المئة من المجتمعات المحلية أن عمالة األطفال تمنعهم من
االلتحاق بالمدارس داخل مجتمعاتهم المحلية ،وتوقعت حوالي 69
في المئة من المجتمعات المحلية حدوث الزواج المبكر .وإذا لم تلبى
احتياجات البقاء على قيد الحياة وسبل العيش على نحو كاف ،فمن
المرجح أن يزداد اللجوء إلى حلول التكيف الضارة ،مع تزايد خطر أن
تصبح دائمة األثر.
وفي الوقت نفسه ،فإن الضغوط الناجمة عن ما يقرب من سبع
سنوات من الصراع والحرمان تغير في نهاية المطاف مفاهيم الطفولة
واألسرة والمجتمع .وتظهر هذه الضغوط بشكل خاص في
المحافظات التي شهدت تدفقاً كبيراً للنازحين .وقد تساهم هذه ا
التغييرات في مزيد من التراجع في رأس المال اإلجتماعي ،الذي يتم
تعريفه من حيث المؤسسات والعالقات والقواعد التي تسترشد بها
التفاعالت االجتماعية في أي مجتمع .وتشير دراسة حديثة إلى أن
سورية قد شهدت ،على مدار األزمة ،انخفاضاً بنسبة  30في المئة في
رأس المال االجتماعي ،وترتفع هذه النسبة إلى  80في المئة في
قتاال شديد الحدة ونزوحاً واسع
محافظات مثل الرقة ،التي شهدت
ً
النطاق 130.وباإلضافة إلى اآلثار الطويلة األجل ،فإن هذا االنحالل
االجتماعي يشكل خطر التنافس على الموارد والخدمات األساسية
الشحيحة داخل المجتمعات المحلية.

السكان المتضررون

لقد كان آلثار التدهور االقتصادي وتدهور األحوال المعيشية والتفتت
االجتماعي أثراً عميقاً وبعيد المدى على سكان سورية .ومع ذلك،
ومراعاة للمجموعات
ً
واستناداً إلى تحليل شدة إحتياجات القطاع،
السكانية العريضة الست التي تواجه بشكل عام أكثر الحاجات إلحاحاً في
جميع القطاعات ،فإن قطاع اإلنعاش المبكر لديه قاعدة أدلة واضحة
أوال.
إلرشاد االستجابة العامة وضمان تلبية احتياجات الفئات األكثر ضعفاً ً

أعداد المحتاجين للمساعدة في مجال اإلنعاش المبكر حسب المؤشر

١٠٫٥

ﻣﻠﻴﻮن

ﺷﺨﺺ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﻓﺮص ﻋﻤﻞ
ﻣﺤﺪودة أو ﻣﻌﺪوﻣﺔ

 ٩٫٦ﻣﻠﻴﻮن

ﺷﺨﺺ ﻳﻌﻴﺸﻮن ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ
ﻟﺤﻘﺖ ﺑﺒﻴﻨﺘﻬﺎ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ أﺿﺮار

 ١٢٫٨ﻣﻠﻴﻮن

ﺷﺨﺺ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﻓﺮص ﻣﺤﺪودة أو ﻣﻌﺪوﻣﺔ
ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء

 ٧٫٣ﻣﻠﻴﻮن

ﺷﺨﺺ ﻳﻌﻴﺸﻮن ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ
ﻟﺤﻘﺖ ﺑﻤﺒﺎﻧﻴﻬﺎ أﺿﺮار
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وتندرج ضمن هذه المجموعات المختلفة ذات األولوية ،مالمح
مختلفة لألشخاص ،بمن فيهم المراهقون والشباب والمسنون
والنساء المعيالت ألسرهن واألشخاص ذوو اإلعاقة الذين يحتاجون
إلى اهتمام خاص عند تخطيط االستجابة وتحديد األولويات.
سواء على
إن احتياجات المراهقين والشباب تتطلب اهتماماً خاصاً
ً
المدى القصير أو البعيد من أجل إعادة بناء النسيج االجتماعي في
سورية .ويشكل المراهقون والشباب ( 24-10سنة) حوالي  31في
المئة من السكان 131،وغالباً ما يكونون من المجموعات األكثر تهميشاً
على المستويين االقتصادي واإلجتماعي في سورية .وال يملك
الشباب سوى فرص قليلة جداً للمشاركة في األنشطة االقتصادية،
لكنهم يفتقرون أيضاً إلى فرص المشاركة في عمليات صنع القرار التي
يمكن أن تسهم في إعمال حقوقهم .ويفتقرون إلى القنوات الرسمية
للمشاركة بفعالية في الحياة االجتماعية والمدنية واالقتصادية .وفي
نهاية المطاف ،يشعر الشباب بأنهم محرومون من حقوقهم وليست
لديهم ثقة تذكر في أن يكون لمنصات المشاركة الحالية تأثير إيجابي
على مستقبلهم.
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التعليم
عدد المحتاجين للمساعدة

6.1

حسب الجنس

مليون

النقاط الرئيسية

• •تواصل الهجمات المباشرة على المدارس و العاملين في مجال
التعليم ،وال يزال المنحى السائد في األشهر الستة األولى من عام
 2017مستمراً فيما يتعلق بأنواع الهجمات وأثرها على األطفال.

٣,١

إﻧﺎث

ﻣﻠﻴﻮن

ذﻛﻮر

٣

ﻣﻠﻴﻮن

حسب العمر

أﻃﻔﺎل
)(١٧-٥

٥,٨

ﻣﻠﻴﻮن

ﻣﻌﻠﻤﻮن
وﻣﻮﻇﻔﻮ ﺗﻌﻠﻴﻢ

٠٫٣

ﻣﻠﻴﻮن

خريطة المحتاجين للمساعدة

• •تعرضت أكثر من مدرسة واحدة من بين كل ثالث مدارس ألضرار أو
تدمير ،بينما يتم استخدام مدارس أخرى كمراكز إيواء جماعية أو
ألغراض أخرى.

لمحة عامة

مع دخول األزمة عامها السابع ،يوجد اآلن حوالي  5.8مليون طفل
وشاب من سن ما قبل المدرسة إلى سن المرحلة الثانوية (بما في
ذلك أكثر من  100,000طفل من الالجئين الفلسطينيين) وأكثر من
 300,000موظف في مجال التعليم بحاجة إلى مساعدات تعليمية
داخل سورية .وفي حين أن البيانات الجديدة الصادرة عن نظام
معلومات إدارة التعليم 132للعام الدراسي  17/2016ال تزال قيد
المراجعة ،فإن ما يقدر بنحو  1.75مليون طفل ،أو ما يقرب من ثلث
األطفال في سن الدراسة (الذين تتراوح أعمارهم بين  5و 17سنة) من
العام الدراسي  2016/2015غير ملتحقين بالمدارس ،ويتعرض 1.35
مليون آخرين لخطر اإلنقطاع عن الدراسة .وقد انسحب نحو 180,000
من العاملين في مجال التعليم ،بمن فيهم المدرسون ،من النظام
التعليمي ،مما أثر سلباً على جودة التعليم لجميع األطفال .وتسببت
األعمال القتالية في إلحاق الضرر أو الدمار بأكثر من مدرسة واحدة
من بين كل ثالث مدارس أو أصبحت خارج الخدمة أو تم تخصيصها
كمركز إيواء وأغراض أخرى .وتفيد التقارير بأن المدارس ،التي تمثل ما
يقدر بنحو  33في المئة من المراكز الجماعية ،هي أكثر أنواع المباني
استخداماً كمواقع إيواء للنازحين في سورية 133،وقد فرضت زيادة
النزوح الداخلي ضغوطاً هائلة على البنية التحتية الحالية ،وأبرزت
الحاجة إلى إعادة تأهيل المدارس.
وقد أدى تزايد عدد اإلتفاقات المحلية وتوسيع نطاق الوصول إلى
المناطق التي تصنفها األمم المتحدة على أنها محاصرة أو يصعب
الوصول إليها إلى فتح فرص التعليم الرسمي المعتمد لألطفال في سن
الدراسة الذين تخلفوا عن سنوات الدراسة .ومع ذلك ،فإن عدد الطالب
الذين تركوا المدرسة لمدة تزيد عن خمس سنوات آخذ في االرتفاع أيضاً،
ممثال عن المجتمع ا المحلي عمالة األطفال بأنها
حيث ذكر حوالي 2,114
ً
السبب الرئيسي في إبعاد األطفال عن المدارس *.إن نظام التعليم مثقل
بالعبء ويتعرض لضغوط تفوق طاقته ومفتت على نحو متزايد ،حيث يتم
تدريس ما ال يقل عن ستة مناهج مختلفة ،لهذا تداعيات خطيرة على
*  2,114مجتمعاً محلياً تمثل  40في المئة من مجموع المجتمعات التي أجريت بها مقابالت

اﻟﻤﺤﺘﺎﺟﻮن ﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺪة
١٦,٠٠٠ - ١

٥٠,٠٠٠ - ١٦,٠٠١

١٠٠,٠٠٠ - ٥٠,٠٠١

٢٢٥,٠٠٠ - ١٠٠,٠٠١
٣٦٠,٠٠٠ - ٢٢٥,٠٠١
>٣٦٠,٠٠١

خريطة الشدة
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اعتماد التعلم .وقد لوحظت مخاطر الحماية خالل فترات اإلمتحانات
الرسمية للطالب الذين يعبرون الخطوط األمامية النشطة لإللتحاق
134
باإلمتحانات الرسمية.
وال يزال التعليم في المخيمات يعاني من نقص الخدمات .ووجد تقييم
أجري مؤخراً في  171مخيماً أنه التتوفر أي خدمات تعليمية في  74في
المئة من المخيمات والمستوطنات.

تحليل االحتياجات اإلنسانية

منذ بداية عام  ،2017يوفر المشهد السياسي المتغير ،بما في ذلك في
ريف دمشق وحلب وحمص وشمال شرق سورية (بما في ذلك أجزاء
من الحسكة والرقة ودير الزور التي تمت استعادتها مؤخراً من تنظيم
الدولة اإلسالمية) ،فرصة سانحة لتوسيع نطاق إيصال المساعدات
اإلنسانية ،وتنفيذ برامج التعليم ألولئك الذين تغيبوا عن التعليم خالل
السنوات القليلة الماضية .بيد أن األعمال العدائية المستمرة والفوارق
الجغرافية المستمرة تحرم األطفال من الحق في التعليم.
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وال تزال الحواجز التي تعرقل الوصول كبيرة ،وال سيما في مناطق
القتال النشط والمناطق التي تصنفها األمم المتحدة على أنها
محاصرة أو يصعب الوصول إليها ،حيث يحتاج عدد كبير من المدارس
والمعلمين إلى المساعدة .ويشكل انعدام األمن والسالمة أكبر حاجز
أمام الحصول على التعليم ،حيث يبدو أن المدارس والمرافق
التعليمية تتعرض للهجوم واإلستخدام من قبل جهات فاعلة
مسلحة .وتشير بيانات التقييم إلى أن  53في المئة من المرافق
135
التعليمية قد تعرضت ألضرار جزئية ،بينما ُدمرت  10في المئة منها.
وتعمل بعض المدارس لفترات مزدوجة/ثالثية (في الصباح والظهر
وبعد الظهر) الستيعاب التدفق الكبير لألطفال النازحين .ويقلل هذا
من ساعات التدريس من ست ساعات إلى ساعتين أو ثالث ساعات
يومياً  ،مما يؤثر سلباً على نتائج التعلم .ويشير استعراض البيانات
الثانوية التي يضطلع بها بانتظام قطاع التعليم في نهج سورية
المتكامل إلى أن ما يقرب من  40في المئة من جميع المدارس
الخارجة عن الخدمة موجودة في المناطق التي يسيطر عليها تنظيم
الدولة اإلسالمية .وعالوة على ذلك ،فإن حوالي  17في المئة من
المباني في هذه المدارس قد دمرت تماماً  136.والمدارس أبعد ما

تكون عن األماكن اآلمنة و محمية .وال تعرض الهجمات على
المدارس سالمة و مصلحة الطالب وموظفي المدارس للخطر
فحسب ،بل إن الخوف من مثل هذه الهجمات يثني اآلباء عن إرسال
أبنائهم إلى المدارس أيضاً .وقد تحققت آلية الرصد واإلبالغ في
سورية من وقوع  74هجوماً على المدارس و 11هجوماً على العاملين
في مجال التعليم خالل عام  ،2016مما أسفر عن مقتل تسعة من
موظفي التعليم وإصابة  16آخرين .وفي أثناء هذه الهجمات ،تم
طفال أثناء وجودهم بداخل المدارس
التحقق من مقتل أو إصابة 255
ً
أو بالقرب منها * .وبالمقارنة مع عام  ،2016ال يزال عدد الهجمات
على المدارس التي تم التحقق منها في النصف األول من عام 2017
أقل من  50في المئة من تلك المسجلة في العام السابق .غير أن
اتجاه الهجمات على المدارس ال يزال ثابتاً من حيث نوع الهجمات
137
وأثرها على األطفال.
وال تزال الضغوط على قدرة التدريس تفوق طاقتها .ولم يعد أكثر من
 180,000معلم وموظف تعليم يشغلون وظائفهم .ويتعرض الباقون
لضغوط تفوق قدراتهم ،مما يؤدي إلى تدهور نوعية التعليم بشكل
عام 138.يحتاج المعلمون والطلبة النازحون ،وكذلك أولئك الذين كانوا
خاضعين لسيطرة تنظيم الدولة اإلسالمية ،إلى الدعم النفسي
واالجتماعي الذي يتطلب تدخالت متخصصة لتحقيق فعالية التعليم
والتعلم .وتعتبر جودة التعليم من العناصر األساسية ألداء الطلبة،
وقدرة المعلمين أساسية لحصول األطفال على تعليم جيد .ويؤثر
اإلعتماد على المعلمين غير المؤهلين الذين يحصلون على أجر مالي
محدود نتائج التعلم لدى طالب المدارس الحكومية ،مع وجود تفاوتات
هامة بين المناطق وبين النازحين والمجتمعات المضيفة.
ويؤكد تقييم نتائج التعلم الذي أجري في آذار/مارس  2017وجود
تحديات كبيرة تتعلق بالتعلم في المدارس التي تم تقييمها ،مشيراً إلى
الحاجة إلى مواصلة دعم التعليم الجيد لضمان أن األطفال ال ينعمون
باألمن فقط في المدرسة ،بل وبالتعلم أيضاً .وأظهر التقييم أن  59في
المئة من طالب الصف السادس و 52في المئة من طالب الصف
السابع و 35في المئة من طالب الصف الثامن ال يستطيعون قراءة
قصة بسيطة تتراوح بين  7وُ 10جمل ،أي ما يعادل مهارات القراءة في
الصف الثاني .وباإلضافة إلى ذلك ،وجد تقييم حديث للقراءة
والرياضيات في الصفوف المبكرة أن أقل من  10في المئة من طالب
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* ال تعد هذه األرقام مؤشراً على النطاق العام ،ولكنها تمثل فقط تلك الحاالت التي تمكنت آلية الرصد واإلبالغ في سورية من تسجيلها والتحقق منها.

تفتت أنظمة التعليم واألضرار التي لحقت بالبنية التحتية للتعليم في سوريا
اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺴﻮرﻳﺔ

ﻧﻈﻢ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻣﻔﺘﺘﺔ
ﻳﺘﻢ ﺗﺪرﻳﺲ
ﺳﺘﺔ ﻣﻨﺎﻫﺞ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ
ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ داﺧﻞ ﺳﻮرﻳﺔ

اﻟﻤﻨﺎﻫﺞ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ
اﻟﻤﻨﺎﻫﺞاﻟﻜﺮدﻳﺔ
ﻧﻈﺎم ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﺪوﻟﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ
اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺴﻮرﻳﺔ اﻟﻤﺆﻗﺘﺔ
ﻣﻨﺎﻫﺞ ﺟﺒﻬﺔ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ اﻟﺸﺎم

أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﺪرﺳﺔ واﺣﺪة
ﻣﻦ ﻛﻞ ﺛﻼث ﻣﺪارس
ﺗﻀﺮرت أو ُدﻣﺮت ﻓﻲ ﺣﻴﻦ أن

ُﻳﺴﺘﺨﺪم ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻛﻤﺮاﻛﺰ إﻳﻮاء
ﺟﻤﺎﻋﻴﺔ وﻷﻏﺮاض أﺧﺮى

١٫٧٥

ﻣﻠﻴﻮن

ﻃﻔﻞ وﺷﺎب ﻓﻲ ﺳﻦ اﻟﺪراﺳﺔ
ﻏﻴﺮ ﻣﻠﺘﺤﻘﻴﻦ ﺑﺎﻟﻤﺪارس
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الصف الثالث يستطيعون قراءة وأداء العمليات الحسابية األساسية
140
على مستوى الصف.
تعرضت السالمة النفسية واالجتماعية والحماية الجسدية لألطفال
في سن المدرسة لخطر شديد طوال األزمة ،حيث أبلغ أكثر من  80في
141
المئة من الطالب عن شعورهم باالنزعاج أو القلق أو اإلجهاد.
ويواجه األطفال تحديات مستمرة تعيق الوصول اآلمن إلى التعليم
والتكيف مع األثر المفجع ألعمال القتال ،ال سيما أولئك الذين خضعوا
لسيطرة تنظيم الدولة اإلسالمية.
وأخيراً ،فإن نظام التعليم مثقل باألعباء ويتعرض لضغوط تفوق طاقته
جراء تحديات نظامية منتشرة تهدد بتقويض استدامة االستجابة في
مجال التعليم .إن طبيعة تنفيذ برامج التعليم مجزأة ،مع تغيير خطوط
السيطرة وتعدد الجهات الفاعلة التي تسيطر على مناطق مختلفة من
البالد وتمارس سيطرتها على السياسات التعليمية .وال تزال المناهج
الدراسية وإصدار الشهادات قضية رئيسية بالنسبة لقطاع التعليم في
نهج سورية المتكامل ،حيث يتم تدريس  6مناهج دراسية مختلفة في
جميع أنحاء البالد مما يعيق بشكل كبير إمكانية الحصول على التعليم
ويترتب عليه آثار خطيرة متعلقة باعتماد البرامج وإصدار الشهادات
التعليمية .فعلى سبيل المثال ،أنشأ تنظيم الدولة اإلسالمية نظامه
الخاص وكتبه المدرسية التي تركز على نشر أيديولوجيته اإلسالمية
الراديكالية ،مما أدى إلى تدهور كبير في الخدمات التعليمية ،بل وأدى
إلى وقف تام لهذه الخدمات في العديد من المناطق.

السكان المتضررون

لم يلتحق ما يقدر بنحو  1.75مليون طفل داخل سورية ،أو ما يقرب
من ثلث األطفال في سن الدراسة (الذين تتراوح أعمارهم بين  5و17
سنة) ،بالدراسة منذ العام الدراسي  ،2016/2015ويتعرض حوالي 1.35
مليون آخرين لخطر اإلنقطاع عن الدراسة .وأصبح معدل اإلنقطاع عن
الدراسة أعلى في المجتمعات النازحة 142.ويوجد أكثر من 750,000
طفل في المناطق التي يصعب الوصول إليها وحوالي  127,000طفل
داخل المناطق التي تصنفها األمم المتحدة على أنها محاصرة .وفي
جميع أنحاء سورية ،نزح ما يقرب من مليوني طفل في سن الدراسة
جراء النزاع ،وفي كثير من الحاالت ،نزحوا عدة مرات .ويواصل تنظيم
الدولة اإلسالمية واألطراف األخرى استخدام التعليم لتلقين
األطفال وتجنيدهم*.
لقد ازداد عدد األطفال ممن في سن الدراسة الذين ال يستطيعون
الحصول على فرص التعلم ضعفاً على مدار ما يقرب من سبع سنوات
منذ بداية األزمة ،مما يعرض األطفال لخطر أكبر يتمثل في التعرض
لالستغالل وسوء المعاملة وانتهاك الحقوق .وقد أثر تكثيف القتال
في بعض المناطق سلباً على آالف األطفال الذين لم يتمكنوا من
الحصول على فرص التعليم ،وال سيما في محافظات حلب وإدلب
والرقة ودير الزور والحسكة .وكثيراً ما يضطر األطفال إلى مغادرة
منطقة سكنهم فجأة بسبب إغالق المدارس ،وعدم وجود معلمين،
وعدم توفير التعليم المعتمد.

وال تزال األطر القانونية التي تنظم تسجيل المدارس واإلجراءات
البيروقراطية العقيمة تؤثر سلباً على البرامج ،والرصد في الوقت
المناسب على مستوى المدارس ،واإلبالغ عن التدخالت التعليمية،
وتنمية قدرات الشركاء.

* في كانون األول/ديسمبر  ،2015فرض تنظيم الدولة اإلسالمية نظاماً جديداً للتعليم اإللزامي على جميع الصبيان من الصف األول إلى الصف الثاني عشر ،وعلى الفتيات من الصف األول إلى الصف الرابع ،وهذا أحد العوامل التي أسهمت
في تجنيد األطفال في المناطق الخاضعة لسيطرة التنظيمreferer=/english/&Lang=E&360/2016/http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=s :

51

لمحات عامة عن االحتياجات حسب القطاع :عارزلاو يئاذغلا نمألا

األمن الغذائي والزراعة
عدد المحتاجين للمساعدة

10.5

حسب الجنس

أﻃﻔﺎل
)(١٧-٥

مليون

النقاط الرئيسية

• •في جميع أنحاء سورية ،ال تزال الدوافع الرئيسية التي تؤدي إلى
انعدام األمن الغذائي لألسر هي انعدام األمن ،واستنزاف أصول
ومصادر كسب العيش التي تحد من قدرة األسر المالية والبدنية على
الحصول على الغذاء.

حسب العمر
٣,٢

٥,٣

إﻧﺎث

ﻣﻠﻴﻮن

ذﻛﻮر

٥,٢

ﻣﻠﻴﻮن

٠٫٥

ﻣﻠﻴﻮن

أﻃﻔﺎل
)(٤-٠

١,٢

ﻛﺒﺎر ﺳﻦ
)<(٥٩

ﻣﻠﻴﻮن

ﻣﻠﻴﻮن

ﺑﺎﻟﻐﻮن
)(٥٩-١٨

٥,٦

ﻣﻠﻴﻮن

خريطة المحتاجين للمساعدة

• •وفقاً للتقديرات الحالية ،فإن حوالي  6.5مليون شخص في سورية
يعانون من انعدام األمن الغذائي ،وهناك  4ماليين آخرين معرضون
لخطر انعدام األمن الغذائي الحاد ،ويشكلون معاً أكثر من نصف سكان
سورية الذين في أمس الحاجة إلى المساعدة المنقذة للحياة
والداعمة لها بشكل عاجل في مجاالت الغذاء والزراعة وسبل العيش.
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• •وبالمقارنة مع العام الماضي ،انخفض عدد السوريين الذين يواجهون
قليال من  37في المئة إلى  33في المئة
انعدام األمن الغذائي الحاد
ً
من السكان .غير أن عدد األشخاص المعرضين لخطر انعدام األمن
الغذائي قد تضاعف ،مما يشير بوضوح إلى المزيد من نضوب أصول
ومصادر سبل كسب العيش في جميع أنحاء البالد.
• •يقدر إجمالي إنتاج القمح في سورية في عام  17/2016بنحو  1.8مليون
طن ،وهوما يمثل زيادة بنسبة  12في المئة عن عام  ،2016ولكنه ال
يزال أقل من نصف متوسط ما قبل األزمة البالغ  4.1مليون طن
( .)2011-2002وانخفض متوسط التكلفة الوطنية لسلة الغذاء
القياسية بنسبة  0.3في المئة بين آب/أغسطس  2017وآب/أغسطس
 .2016ومع ذلك ،ال تزال أسعار سلة الغذاء أعلى بنسبة  90في المئة
عن المتوسطات الوطنية في آب/أغسطس  2015وبنسبة  800في
المئة عن مستويات ما قبل األزمة.

اﻟﻤﺤﺘﺎﺟﻮن ﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺪة
١٦,٠٠٠ - ١

٥٠,٠٠٠ - ١٦,٠٠١

١٠٠,٠٠٠ - ٥٠,٠٠١

٢٢٥,٠٠٠ - ١٠٠,٠٠١
٣٦٠,٠٠٠ - ٢٢٥,٠٠١

٣,٥٠٠,٠٠٠ - ٣٦٠,٠٠١

خريطة الشدة

لمحة عامة

تتمثل الدوافع الرئيسية النعدام األمن الغذائي في انعدام األمن
والحماية ،واستنزاف أصول ومصادر كسب العيش ،مما يحد من قدرة
األسر المالية والبدنية على الحصول على الغذاء.
انعدام األمن
ال يتعلق انعدام األمن والحماية باألعمال العدائية الجارية في أجزاء
عديدة من سورية فقط ،بل يتعلق أيضاً باآلثار المتراكمة ألزمة عمرها
سبع سنوات ونزوح واسع النطاق .وتشمل أسباب النزوح زيادة
الصعوبات االقتصادية وغياب الخدمات األساسية .وأدى النزاع أيضاً
إلى نزوح األشخاص ذوي المهارات التقنية وكذلك العمال متوسطي
المهارة في معظم القطاعات ،بما في ذلك الزراعة .وأشار الرصد
الذي أجراه قطاع األمن الغذائي في عام  2017إلى وجود اختالفات

في أنماط استهالك األغذية بين المقيمين والنازحين ،حيث أظهر
التقييم أن النازحين لديهم فرص محدودة للحصول على أصول
وبناء على ذلك ،تعتبر المناطق ذات
ومصادر كسب العيش المتنوعة.
ً
التركيزات العالية من النازحين ،مثل إدلب والقنيطرة ،أكثر معاناة من
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انعدام األمن الغذائي .ويتأثر تقديم المساعدة اإلنسانية بانعدام
األمن واإلجراءات اإلدارية العقيمة في المناطق التي تصنفها األمم
المتحدة على أنها محاصرة ويصعب الوصول إليها.
نقص القدرة المالية والبدنية و تاثيرها على الحصول على الغذاء
انخفاض معدالت و كميات توافر الغذاء :إإن القطاع الزراعي
مساهم رئيسي في الناتج المحلي اإلجمالي القومي ويمثل المصدر
الرئيسي للدخل بالنسبة لغالبية السكان الذين يعيشون في سورية.
ومنذ بداية األزمة ،تأثر هذا القطاع بشكل كبير بانخفاض إنتاج
المحاصيل ،وانخفاض أعداد الثروة الحيوانية (غالباً بسبب نضوب
األصول) ،وتدمير البنية التحتية والخدمات (الري والتخزين والطب
البيطري والطرق) ،والتلوث بالمتفجرات الخطرة ،وتدهور حالة
األراضي ،والهجرة ،وفقدان الموارد البشرية الضرورية لإلنتاج .وتقدر
التكلفة المالية لألضرار والخسائر التي لحقت بالقطاع الزراعي خالل
الفترة من  2011إلى  2016بمبلغ  16مليار دوالر .ويقدر إجمالي إنتاج
القمح في سورية في عام  17/2016بنحو  1.8مليون طن ،أي بزيادة
قدرها  12في المئة مقارنة بعام  .2016وتعزى هذه الزيادة أساساً إلى
تحسن هطول األمطار وبعض التحسينات المحلية المحدودة في
مجال األمن المدني مما يسمح للمزارعين بحصاد نسبة أكبر من
محصولهم .غير أن مستوى اإلنتاج ال يزال أقل بكثير مقارنة بمتوسط
ما قبل األزمة البالغ  4.1مليون طن ( .)2011-2002وفي حين أن
مناطق القمح المروية والمحصودة قد ازدادت أيضاً في معظم
المحافظات (ال تزال أقل من  50في المئة من مستويات ما قبل
األزمة) ،لم تطرأ زيادة على إنتاج المحاصيل في مناطق اإلنتاج
الرئيسية ،وهي الرقة والحسكة ودير الزور .وعلى مدار العامين
الماضيين ،استقرت أحجام القطعان ،وإن كان ذلك على مستوى
منخفض جداً  ،بعد انخفاض حجم القطعان على مستوى األسرة بنسبة
تتراوح بين  47و 57في المئة من الدواجن والماعز واألغنام والماشية.
وال تزال القيود الرئيسية تتمثل في ارتفاع أسعار األعالف وعدم
كفاية الخدمات البيطرية وإمكانية الوصول إلى مناطق الرعي في
أجزاء كثيرة من البالد بسبب الحالة األمنية المتقلبة.

الدوافع الرئيسية في كل محافظة
الحسكة :األضرار التي لحقت بالبنية التحتية الزراعية ومحدودية
الوصول إلى األسواق بسبب إغالق الطرق التجارية.
الرقة :الصراع الناشئ و /أو المستمر ،والنزوح الجماعي ،وعدم
كفاية الوصول إلى األسواق والمساعدة اإلنسانية.
دير الزور :الصراع النشط المستمر ،والنزوح الجماعي ،واعتماد األسر
على استراتيجيات التكيف المعيشية عالية المخاطر وغير
المستدامة ،وتعطيل مصادر كسب العيش.
إدلب :ارتفاع تركيز النازحين يزيد من الضعف.
حلب :تدفق أعداد كبيرة من العائدين وزيادة أسعار السلع.

حمص :غياب مصادر كسب العيش المستقرة وارتفاع أسعار السلع.
حماة :مستويات مختلفة من انعدام األمن المدني ،وسبل
المعيشة وانعدام األمن الغذائي.
دمشق :ارتفاع تركيز النازحين يزيد من الضعف.
ريف دمشق :محدودية توافر األغذية والقدرة المالية والبدنية
على الوصول لألسواق بالنسبة لألسر في المناطق التي تصنفها
األمم المتحدة على أنها محاصرة بسبب قطع طرق اإلمداد.
الالذقية :ارتفاع تركيز النازحين .تأثر المزارعين باختالل السوق ،مما
يعرقل إيصال السلع إلى األسواق الحضرية األخرى.
طرطوس :ارتفاع أسعار السلع األساسية .وتتأثر األنشطة الزراعية
بنقص المدخالت (البذور واألدوات واألسمدة).
درعا :النازحون والمقيمون لديهم فرص محدودة لكسب الرزق
واستنزاف األصول اإلنتاجية .ومن المرجح أن يزداد تدهور
استراتيجيات التكيف مع زيادة األسعار الموسمية المتوقعة.
القنيطرة :يتكون نصف السكان من النازحين .ومن المرجح أن تزداد
أسعار الثروة الحيوانية .وتنفق  90في المئة من األسر بالفعل أكثر
من  75في المئة من دخلها على الغذاء.
السويداء :عدم توفر المياه (بما في ذلك انخفاض هطول األمطار
مقارنة بأجزاء أخرى من سورية) ،وارتفاع أسعار المدخالت الزراعية،
وعدم توافرها ،وارتفاع أسعار العمالة واآلالت.
نقص الدخل وانخفاض القوة الشرائية:
ال يزال مصدر الدخل الرئيسي للسكان ينبع من األنشطة الزراعية مثل
إنتاج المحاصيل ومبيعاتها وكذلك تربية المواشي (على الرغم من
حدوث تغير كبير في أنماط المحاصيل وتربية الحيوانات يعكس آلية
تكيف سلبية) .وتتيح الرواتب والتحويالت المستمدة من هذه
األنشطة للناس شراء األغذية .وعلى الرغم من الزيادة الطفيفة في
إنتاج القمح ،فإن التضخم المفرط ،واالفتقار إلى مصادر أخرى للدخل
وفرص العمل ال يزال يؤثر تأثيراً كبيراً على القوة الشرائية لألسر.
وتقاس القوة الشرائية لعمال المياومة حسب شروط التجارة 143.وقد
تم تقييم القوة الشرائية لعمال المياومة على أنها متوسط معدل
األجر اليومي االسمي في آب/أغسطس  2017الذي يبلغ  1,731ليرة
سورية ( 3.4دوالراً ) وتفاوتت في أسواق مختلفة ،من  950ليرة سورية
( 1.9دوالراً ) في الحسكة إلى  2,070ليرة سورية ( 4دوالرات) في
حماة .وحتى آب/أغسطس  ،2017تمكن العمال العارضون من شراء ما
يعادل  6.7كيلوغرامات من دقيق القمح ،بزيادة قدرها  24في المئة
على مدى ستة أشهر ،وزيادة قدرها  27في المئة عن آب/أغسطس
 .2016ومع ذلك ،فقد انخفضت القوة الشرائية بشكل ملحوظ عن
مستويات ما قبل األزمة ،حسب التقديرات.
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أسواق ضعيفة و منتشرة بشكل ضعيف وأسعار مرتفعة :أدى
االنخفاض النسبي في األعمال العدائية النشطة على نطاق واسع
في بعض أنحاء البالد إلى إعادة فتح بعض طرق اإلمداد التي تربط
أسواق دمشق باألسواق الحضرية األخرى في محافظات حلب
والحسكة ومؤخراً دير الزور .ونتيجة لذلك ،انخفض سعر سلة الغذاء
القياسية بنسبة تتراوح بين  15و 45في المئة في بعض األسواق
(محافظات حلب والحسكة وريف دمشق) مقارنة مع بداية العام.
وعالوة على ذلك ،كان للعقوبات االقتصادية أيضاً أثر خطير على أداء
األسواق ،وتؤثر على قدرة األسواق على العمل .وفي آب/أغسطس
 ،2017بلغ متوسط التكلفة الوطنية لسلة الغذاء القياسية  32,225ليرة
سورية (حوالي  63دوالراً ) ،وكان أقل بنسبة  0.3في المئة عن أسعار
آب/أغسطس  .2016وعلى الرغم من أن هذا يمثل تحسناً طفيفاً  ،فإن
أسعار سلة الغذاء ال تزال أعلى من مستويات آب/أغسطس 2015
بنسبة  23في المئة ،وثمانية أضعاف مستويات سعرها ما قبل
األزمة .وبصفة عامة ،ال تزال الحالة هشة نظراً بسبب عرقلة التجارة
جراء انعدام األمن وتلوث طرق اإلمداد باأللغام ،مما يشكل مخاطر
أمنية كبيرة ويضخم تكاليف المعامالت بالنسبة للتجار .وعلى الرغم
من انخفاض أسعار وقود الديزل (لكل لتر) وغاز البوتان (لكل أسطوانة)
بنسبة  9و 17في المئة على التوالي في آب/أغسطس  2017من آب/
أغسطس  ،2016إال أن هذه األسعار ال تزال أعلى من المتوسط
المسجل في آب/أغسطس  2015بأكثر من  100في المئة .وقد ساهم
فضال عن التضخم المفرط في
إلغاء دعم بعض السلع نتيجة لألزمة،
ً
جميع أنحاء سورية ،في االنخفاض الكبير في القوة الشرائية بشكل
عام .فعلى سبيل المثال ،لم تعد األسر في درعا تستفيد من الدعم
في مختلف القطاعات ،التي استفادت منها  100في المئة من األسر
قبل األزمة .ويبين الجدول أدناه أسعار سلة الغذاء والديزل وغاز
البوتان في آب/أغسطس  2017مقارنة بالسنوات الثالث السابقة.
وفيما يتعلق بالتغيرات في النسبة المئوية ،ال تزال األسعار أعلى من
مستويات آب/أغسطس  ،2014مما يشير إلى أن الوضع ال يزال أسوأ
مقارنة بفترة ما قبل األزمة ،ولكنه يظهر في الوقت نفسه بعض
التحسينات مقارنة بعام  ،2015مما يعني تحقيق بعض التعافي من
الصدمات األولية واستقرار األسعار في بعض المناطق.

تكلفة سلة الغذاء حسب المحافظة (آب )2017
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استنفاد أصول ومصادر سبل العيش
قبل عام  ،2011كانت الزراعة هي المصدر الرئيسي لتشغيل  47في
المئة من السكان .وأدى تدمير البنى التحتية إلى ارتفاع مستويات
البطالة ،حيث قدر معدل البطالة في عام  2015بنسبة  53في المئة،
وطرأت زيادة أخرى على مدار العامين الماضيين .على سبيل المثال ،ال
عاطال عن العمل ،حيث تتراوح
يزال جزء كبير من السكان في درعا
ً
معدالت العمالة في معظم النواحي بين  25و 29في المئة ،باستثناء
درعا ( 46في المئة) وازرع ( 38في المئة) .وقد ساهمت الصدمات
المتكررة ،بما في ذلك النزوح المتعدد وتقلص فرص كسب العيش،
في خلق مستقبل غير مؤكد بالنسبة لغالبية سكان سورية .ونتيجة
لذلك ،لجأ الناس إلى عدة استراتيجيات تكيف ضارة فيما يتعلق
بالغذاء وسبل العيش أدت في كثير من األحيان إلى تفاقم مخاطر
الحماية التي يتعرضون لها .وتشمل آليات التكيف الضارة إنفاق
المدخرات ،واقتراض المال ،وتقليص المواد غير الغذائية ،واستنفاد
األصول اإلنتاجية .وترد تقارير عن مشاركة نسبة عالية من األسر في
استراتيجيات التكيف الخطرة ( التي ال رجعة فيها) من أجل تلبية
االحتياجات الغذائية ،بما في ذلك بيع الممتلكات أو األراضي،
واالنخراط في أنشطة عالية المخاطر .وفي المجتمعات الريفية ،لم
تعد األسر قادرة على كسب عيشها من خالل الزراعة وحدها بسبب
فضال عن ضعف إمكانية الوصول إلى
انخفاض اإلنتاجية والدخل،
ً
المناطق الصالحة للزراعة بسبب انعدام األمن.

تحليل االحتياجات اإلنسانية

يمثل األشخاص الذين يعانون من انعدام األمن الغذائي الحاد وأولئك
المعرضين لخطر انعدام األمن الغذائي ما يقدر بنحو  54في المئة من
سكان سورية .وقد تم تحديد شدة االحتياجات اإلنسانية في هذا
القطاع من خالل مجموعة صارمة من البروتوكوالت ،حيث تم ربط/
تحليل جميع البيانات المتاحة على مستوى األسر بشأن مؤشرات األمن
الغذائي والتغذية األساسية مع العوامل المساهمة ،وتحليل النزاعات
والسياق وحجم المساعدة اإلنسانية .وسيستمر القطاع في تحديث
درجة الشدة وأعداد المحتاجين للمساعدة عند توفر بيانات جديدة .على
سبيل المثال ،تم مؤخراً االنتهاء من تقييم األمن الغذائي على مستوى
األسرة ،ولكنه لم يكن متاحاً إلدراجه في وثيقة اللمحة العامة عن

ترتيب نسبة الشدة في النواحي
ﻋﺪد
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ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻟﺸﺪة
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لمحات عامة عن االحتياجات حسب القطاع :عارزلاو يئاذغلا نمألا

االحتياجات اإلنسانية في مجال األمن الغذائي لعام  .2018وسوف يتم
تحديث خريطة شدة احتياجات األمن الغذائي والمحتاجين للمساعدة
الذين يعانون من انعدام األمن الغذائي فور توفر نتائج هذا التقييم.
ومن المتوقع أن يستمر اعتماد نسبة كبيرة من سكان سورية على
المساعدات الغذائية طوال العام القادم ،وسيظل الحصول على غذاء
متنوع حاجة أساسية لتحسين الحالة التغذوية لمن يعانون من انعدام
األمن الغذائي الحاد .وعالوة على ذلك ،فإن تدخالت الزراعة وسبل
كسب العيش ضرورية لزيادة االعتماد على الذات ،وتعزيز القدرة على
الصمود ،والتعافي المبكر ،وخاصة في المناطق المستقرة بشكل
متزايد بالنسبة للمجموعات التي تعاني من انعدام األمن الغذائي الحاد
والمعرضة لخطر انعدام األمن الغذائي .وينبغي ،حيثما أمكن ،بذل
جهود متضافرة لتحسين الصالت بين األشخاص الذين يتلقون
المساعدة في مجال الغذاء وسبل العيش لدعم األسر والحد من
اعتمادها على المساعدة وضمان قدرتها على االعتماد على الذات
بمرور الوقت.
ال م ح ت اج ون ل ل م س اع دة
 6.5مليون بحاجة حادة
للمساعدة
* من بينهم  419,920في 10
مواقع محاصرة و418,000
الجئ فلسطيني

 4مليون محتاج للمساعدة
ومعرض للخطر

حرج
( 28ناحية)

ال ت ع ري ف

على الرغم من تأثر جميع السوريين باألزمة الطويلة التي دامت سبع
سنوات ،إال أن العديد من المجموعات السكانية تتأثر بشكل خاص
بانعدام األمن الغذائي .ويشمل ذلك األشخاص الذين يعيشون في
المناطق التي تصنفها األمم المتحدة على أنها محاصرة أو يصعب
الوصول إليها ،والنازحين الذين يعيشون في مخيمات المالذ األخير/
المواقع/المراكز الجماعية ،والنازحين حديثاً  ،والنازحين العائدين تلقائياً ،
والمجتمعات المثقلة باألعباء التي تضم كل من النازحين والمقيمين.
وعالوة على ذلك ،فإن مجموعات كسب العيش المنتشرة في
المناطق الزراعية في سورية ،وخاصة المزارعين الصغار والمتوسطين،
والرعاة ،وأصحاب األعمال الصغيرة والعمال االؤقتين ،إما تواجه
احتياجات حادة أو معرضة لخطر انعدام األمن الغذائي .وعلى مستوى
األسرة ،يعتبر األشخاص الذين يعانون من حاالت ضعف متعددة على
أساس النوع االجتماعي واإلعاقة ونسبة اإلعالة المرتفعة وأنواع
المأوى ،والنازحين حديثاً أو النازحين عدة مرات ،واألسر العائدة التي
فقدت أصولها وتحتاج إلى إعادة تشغيل سبل عيشها ،أكثر معاناة من
انعدام األمن الغذائي من غيرهم.

ثغرات كبيرة في استهالك الغذاء وفقدان شديد ألصول
سبل العيش سيؤدي إلى ثغرات في استهالك الغذاء
على المدى القصير.

أو

قادرون بشكل ضعيف على تلبية الحد األدنى من
االحتياجات الغذائية ،ولكن مع االستنفاد المتسارع
ألصول سبل العيش الذي من شأنه أن يؤدي إلى ثغرات
في استهالك الغذاء.
معرضون لخطر انعدام األمن الغذائي بسبب استنفاد
األصول للحفاظ على استهالك األغذية.

المناطق التي تم فيها اإلبالغ عن فجوات كبيرة في
استهالك الغذاء جنباً إلى جنب مع الخسائر الفادحة في
أصول سبل العيش.
ويلزم اتخاذ إجراءات عاجلة إلنقاذ الحياة من خالل تقديم
المساعدة الغذائية وسبل العيش.

شديد
( 107ناحية)

المناطق التي تكون فيها الثغرات في استهالك الغذاء
مرتفعة أو الناس قادرين على تلبية االستهالك بشكل
هامشي فقط من خالل استنزاف شديد لموارد سبل العيش.
ويلزم اتخاذ إجراءات إلنقاذ الحياة من خالل تقديم المساعدة
الغذائية وسبل العيش.

معتدل
( 43ناحية)

المناطق التي يكون فيها السكان قادرين على تلبية الحد
األدنى من احتياجاتهم الغذائية دون تبني آليات تكيف ضارة
للغاية .ويلزم اتخاذ تدابير لحماية سبل كسب العيش وتقديم
المساعدة الغذائية في مناطق معينة.

كبير
( 89ناحية)

السكان المتضررون

المناطق التي تم فيها تقييم الحد األدنى من االستهالك
الكافي للغذاء ولكن الناس غير قادرين على تحمل بعض
النفقات األساسية غير الغذائية دون تبني استراتيجيات
تكيف سلبية و /أو التي من غير الممكن التراجع عنها.
مطلوب اتخاذ تدابير لحماية سبل العيش وتوفير المساعدة
الغذائية في مناطق معينة.
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لمحات عامة عن االحتياجات حسب القطاع :ةحصلا

الصحة
NUMBER OF PEOPLE IN NEED

11.3

حسب الجنس

أﻃﻔﺎل
)(١٧-٥

مليون

النقاط الرئيسية

• •أسفرت ست سنوات من النزاع عن تعطيل النظام الصحي في
سورية بشكل كبير ،فتقلص عدد المرافق التي تعمل بكامل طاقتها
إلى أقل من النصف ،مما أدى إلى آالف حاالت الوفاة التي يمكن
تجنبها جراء اإلصابات أو األمراض.

٣,٤

٥,٨

إﻧﺎث

ﻣﻠﻴﻮن

ذﻛﻮر

٥,٥

ﻣﻠﻴﻮن
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• •سورية هي أخطر دولة في العالم بالنسبة للعاملين في المجال
الصحي .وقد تقوضت القدرة على تقديم الخدمات الصحية بشدة
اعتداء ( 72تم التحقق منها و 35جاري
جراء تعرض المرافق لنحو 107
ً
التحقق منها) على العاملين الصحيين والمرافق الصحية خالل
النصف األول من عام  ،2017و 155هجوماً تم التحقق منها (من
أصل  377تم اإلبالغ عنها) خالل عام .2016

لمحة عامة

لقي ما يقدر بنحو  400,000شخص حتفهم جراء النزاع 145،ويواصل
شركاء القطاع الصحي العمل على توفير الرعاية األولية والثانوية
المنقذة للحياة في جميع أنحاء البالد في ظل ظروف متزايدة
الصعوبة ،بما في ذلك عبر خطوط الصراع األمامية النشطة وفي
المناطق التي تصنفها األمم المتحدة على أنها محاصرة أو يصعب
الوصول إليها .وفي عام  ،2017أدى استمرار إتالف وتدمير البنية
التحتية للصحة العامة إلى فرض مزيد من الضغوط على المرافق
الصحية القائمة ،مما حد من قدرة األشخاص المستضعفين على
الحصول على المساعدة الطبية الكافية ،وكان لذلك تأثير خطير على
جاهزية المرافق المتبقية وتوافر الموظفين لتقديم الخدمات.
وأشار نظام رسم خرائط توافر الموارد الصحية ( )HeRAMSالذي ينفذه
قطاع الصحة في سورية إلى أن مرافق الصحة العامة في جميع
المحافظات ال 14و 105منطقة صحية (بما في ذلك المناطق التي
تصنفها األمم المتحدة على أنها محاصرة أو يصعب الوصول إليها) وأكثر
من نصف المستشفيات والمراكز الصحية العامة إما مغلقة أو تعمل
جزئياً فقط.

١,٣

ﻣﻠﻴﻮن

خريطة المحتاجين للمساعدة
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• •ال يزال النزوح يفاقم االحتياجات الصحية ،ال سيما في شمال شرق
سورية ،حيث خلف تدفق النازحين أكثر من  484,000محتاج
للمساعدة العاجلة ،وخلق تحدياً إضافياً للبنية التحتية الصحية التي
تتحمل ضغوطاً تفوق طاقتها بالفعل.
• •ال يزال االفتقار إلى إمكانية الوصول المستدام الذي يمكن التنبؤ به
إلى المناطق التي تصنفها األمم المتحدة على أنها محاصرة أو
يصعب الوصول إليها يزيد من تفاقم االحتياجات في تلك المناطق،
مما يحرم االفراد من الخدمات واإلمدادات الطبية األساسية.

حسب العمر

ﺑﺎﻟﻐﻮن
)(٥٩-١٨
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لمحات عامة عن االحتياجات حسب القطاع :ةحصلا

ومن بين  111مستشفى عام ،أفادت التقارير بأن  50في المئة منها ()55
تعمل بشكل كامل؛ و 22في المئة ( )25تعمل جزئياً (أي تواجه نقصاً في
الموظفين أو المعدات أو األدوية أو أضراراً في المباني في بعض
الحاالت)؛ و 28في المئة ( )31ال تعمل .ومن بين  1802مركز صحة عامة،
تم اإلبالغ عن  46في المئة ( )834تعمل بالكامل؛ و 22في المئة ()396
تعمل جزئياً؛ و 31في المئة ( )565ال تعمل (خارج الخدمة تماماً) ومستوى
الوظيفية غير معروف في واحد في المئة (.)7
وأفادت التقارير الواردة بأن  46في المئة ( )51من المستشفيات العامة
قد أصيبت بأضرار ،منها  14في المئة ُأتلفت بالكامل و 32في المئة لحقت
بها أضرار جزئية .وتم اإلبالغ أيضاً أن  25في المئة ( )462من مراكز الصحة
العامة قد أصيبت بأضرار ،من بينها  7في المئة ُأتلفت بالكامل ،و 18في
المئة ُأتلفت جزئياً؛ في حين قيل أن  66في المئة ( )1183سليمة وحالة 9
في المئة منها ( )157غير معروفة .وتقع المراكز الصحية والمستشفيات
العامة في محافظات الحسكة والرقة ودير الزور وريف دمشق ودرعا
وحمص وحماة بشكل عام في المناطق التي يصعب الوصول إليها ،حيث
يتعذر وصول الشركاء في المجال اإلنساني إلى بعضها بالكامل تقريبا.
فضال عن
وتعطلت إمدادات الكهرباء وتحتاج غالبية مراكز الصحة العامة،
ً
 60في المئة من المستشفيات العامة العاملة ،إلى مولدات كهربائية.
وقد أدى القتال المكثف في محافظتي دير الزور والرقة خالل النصف
الثاني من عام  2017إلى ارتفاع حاالت الصدمات النفسية .وأصبح ما
يقرب من  99في المئة من جميع مرافق الصحة العامة في محافظة
الرقة إما مغلقة أو تعمل جزئياً فقط .وفي المناطق التي يسيطر عليها
تنظيم الدولة اإلسالمية ،يقتصر توفير الرعاية الصحية على شبكة
مقدمي الخدمات الخاصة ( 18مستشفى؛ وكلها تقريباً تعمل جزئياً وال
توجد سوى معلومات محدودة عن الموظفين والقدرات المتاحة في
اثنين فقط منها).
كما و يساهم انخفاض القدرة على تامين المطاعيم الالزمة في زيادة
التعرض للمخاطر ،خاصة بالنسبة للنساء واألطفال والنازحين ،وقد تم
تأكيد  39حالة من فيروس شلل األطفال الناجم عن تناول اللقاح من النوع

الثاني ( )CVDPV2في سورية ،تم تسجيل  37حالة منها في دير الزور،
وحالة واحدة في كل من محافظتي حمص والرقة .وباإلضافة إلى ذلك،
كانت حالة أكثر من  8,000طفل تطابق أعراض مرض الحصبة خالل النصف
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بعد مرور سبع سنوات على بدء األزمة ،توجد حاجة ماسة إلى دعم
إضافي لتوسيع نطاق الخدمات من أجل تلبية االحتياجات المتزايدة
للصحة النفسية ،حيث يقدر عدد األشخاص الذين يحتاجون إلى خدمات
الصحة النفسية من خالل المراكز الصحية بنحو  27,635شخصاً ،ويحتاج
 61,788شخصاً إلى الرعاية النفسية في العيادات الخارجية ،ويتطلب
حوالي  12,000شخص الرعاية النفسية في العيادات الداخلية .وبحسب
تقديرات منظمة الصحة العالمية ،يعاني شخص من كل ثالثين شخصاً
يعيشون في سورية من أمراض نفسية حادة (مثل االكتئاب الشديد أو
الذهان أو القلق المعيق) ويعاني شخص على األقل من كل خمسة
أشخاص من أمراض نفسية خفيفة إلى معتدلة (مثل االكتئاب أو
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اضطرابات القلق).

تحليل االحتياجات اإلنسانية

ال تزال إمكانية الحصول على الرعاية الصحية ضعيفة ،وال سيما في
المناطق التي تصنفها األمم المتحدة على أنها محاصرة أو يصعب
الوصول إليها بسبب االفتقار إلى مرافق عاملة ،ونقص الموظفين
الصحيين واألدوية واللوازم الطبية ،واالشتباكات المستمرة بين
مختلف الجماعات المسلحة .أما نظم اإلحالة الخاصة لحاالت الصدمة
النفسية رعاية حاالت الوالدة الطارئة والخدمات الجراحية فهي غير
كافية ،في حين ال تزال العيادات المتنقلة تتمتع بقدرة محدودة على
الوصول إلى المستوطنات المؤقتة غير المستقرة والمجتمعات
المضيفة .كما أن صيانة المعدات الطبية تشكل تحدياً أساسياً  ،يتفاقم
من جراء القيود المتعلقة بالعقوبات الدولية المفروضة على سورية،
والتي تمنع الشركاء من استيراد قطع الغيار الحيوية.

بيانات عن الفترة من كانون الثاني/يناير إلى آب/أغسطس 2017

 ١٤ﻣﻠﻴﻮن

٦

ﻣﺠﻤﻮع اﻹﺟﺮاءات
اﻟﻄﺒﻴﺔ اﻟﻤﻨﻔﺬة

ﻣﻠﻴﻮن

إﺟﻤﺎﻟﻲ اﺳﺘﺸﺎرات
اﻟﻌﻴﺎدات اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻟﺘﻲ
ﻳﻘﺪﻣﻬﺎ ﺷﺮﻛﺎء ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ
اﻟﺼﺤﺔ ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺔ

١٢٠

ﺣﻮادث
اﻟﻌﻨﻒ ﺿﺪ
اﻟﺒﻌﺜﺔ اﻟﻄﺒﻴﺔ

اﺗﺠﺎه اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﻟﺤﻘﺖ ﺑﻬﺎ أﺿﺮار* ﺷﻬﺮﻳﺎً )(٪
٪٥٠

ﻟﺤﻘﺖ ﺑﻬﺎ أﺿﺮار

٪٣٥
٪٣٠

٪٣٠

٪٤٥

٪٤٠

ﻧﻴﺴﺎن/أﺑﺮﻳﻞ ٢٠١٤

* fully or partially damaged

اﻟﻀﺤﺎﻳﺎ
)اﻟﻘﺘﻠﻰ٥٠ :؛
اﻟﺠﺮﺣﻰ(١١٧ :

ﺧﺪﻣﺔ
ﻣﻌﻄﻠﺔ ﺷﻬﺮﻳﺎً

ﺣﺎﻻت اﻟﺼﺪﻣﺎت٢,٩٥٠ :

دﺧﻮل اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎت٥,١٠٥ :

اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺠﺮاﺣﻴﺔ اﻟﻜﺒﺮى٦,٣١٠ :

اﻻﺳﺘﺸﺎرات اﻟﻄﺒﻴﺔ٨٣,١٣٠ :

اﺗﺠﺎه اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﻟﺤﻘﺖ ﺑﻬﺎ أﺿﺮار* رﺑﻊ ﺳﻨﻮﻳﺎً )(٪

اﺗﺠﺎه

٪٤٥

١٦٧

>٩٩,٠٠٠

ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﻮﻻدة١,٥٢٠ :

أﻳﻠﻮل/ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ٢٠١٧

اﺗﺠﺎه

٪٢٥
٪٢٠
٪١٥
٪١٠

٪٢٧

ﻟﺤﻘﺖ ﺑﻬﺎ أﺿﺮار
اﻟﺮﺑﻊ اﻷول ﻣﻦ ٢٠١٤

اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﻦ ٢٠١٧
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لمحات عامة عن االحتياجات حسب القطاع :ةحصلا

االحتياجات واألولويات الصحية الرئيسية:
1.1الحصول على الرعاية الصحية األولية من خالل مجموعة أساسية من
خدمات الصحة األولية لتغطية احتياجات الرعاية الصحية األساسية
للسكان المستضعفين.
2.2الحصول على الرعاية الصحية الثانوية ،بما في ذلك رعاية الصدمات
النفسية.
 .33.3الحفاظ على سلسلة توريد األدوية لعالج الصدمات النفسية،
والرعاية التوليدية ،واألمراض المعدية ،والحاالت المزمنة.
4.4صيانة ورفع مستوى المراقبة الوبائية والقدرة على الكشف عن
تهديدات الصحة العامة والتحقيق فيها واالبالغ عنها ،واحتواءها من
خالل أنظمة اإلنذار المبكر بهدف الحد من تأثير األوبئة ذات الصلة
بالمياه غير االمنة ،وسوء حالة الصرف الصحي والنظافة الصحية،
واالكتظاظ ،وضعف تغطية التحصين ،والعوامل األخرى ذات الصلة.
5.5الحصول على خدمات الصحة اإلنجابية والرعاية الصحية لألطفال
(التحصين واإلدارة المتكاملة وما إلى ذلك).
6.6وهناك أيضاً حاجة ماسة لزيادة توافر خدمات الصحة النفسية.
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السكان المتضررون

على الرغم من أن جميع السكان قد تأثروا بطريقة ما او باخرى باألزمة
السورية ولهم الحق في الحصول على الرعاية الصحية ،فإن بعض
الفئات معرضة لمخاطر معينة تجعلهم مستضعفين بشكل خاص.
وعلى هذا النحو ،سيعطي قطاع الصحة األولوية لتقديم المساعدة
إلى األشخاص الذين يعيشون في المناطق التي تصنفها األمم
المتحدة على أنها محاصرة أو يصعب الوصول إليها؛ والمعرضين لشدة
األعمال قتالية والمناطق الملوثة بالمتفجرات الخطرة؛ والنازحين
الذين يعيشون في مواقع المالذ األخير حيث ال تزال حرية التنقل و/أو
إمكانية الوصول إلى الخدمات محدودة وظروف المعيشة دون
المستوى؛ والنازحين حديثاً  ،والعائدين تلقائياً  ،وخاصة في أشهر
العودة األولى؛ والمجتمعات التي تستضيف أعداداً كبيرة من النازحين
و/أو العائدين تلقائياً.

لمحات عامة عن االحتياجات حسب القطاع   :ةيتسجوللا تامدخلا

الخدمات اللوجستية
النقاط الرئيسية

• •ال تزال القوافل اإلنسانية المشتركة بين الوكاالت
شديدة األهمية للجهود الرامية إلى توسيع نطاق إيصال
المساعدات اإلنسانية إلى المناطق التي تصنفها األمم
المتحدة على أنها محاصرة أو يصعب الوصول إليها.

• •ال يزال التنسيق وتبادل المعلومات في جميع أنحاء
سورية أساسياً في التغلب على الثغرات واالختناقات اللوجستية ،وفي
نهاية المطاف يضمن استجابة أكثر تنسيقاً وفعالية.

القوافل أداة هامة في الدعوة إلى الوصول دون عوائق إلى جميع
المناطق التي يتعذر على المجتمع اإلنساني الوصول إليها حالياً.
وقد انخفض عدد القوافل اإلنسانية المشتركة بين الوكاالت انخفاضاً كبيراً
مقارنة بعام  2016بسبب الصعوبات في الحصول على الموافقات .وعالوة
على ذلك ،وفي ضوء التغيرات في األوضاع على أرض الواقع ،يمكن اآلن
دعم بعض المناطق التي تصنفها األمم المتحدة على أنها محاصرة أو
يصعب الوصول إليها من خالل برامج منتظمة.
وتم تيسير العمليات الجوية ،من خالل برنامج األغذية العالمي ،إلى
مدينة دير الزور (اإلنزال الجوي) حتى أيلول/سبتمبر  2017وإلى
القامشلي (النقل الجوي) حتى حزيران/يونيو  2017عندما تيسر
استئناف الوصول البري .وفي ضوء ما تحقق مؤخراً من قدرة على
الوصول البري إلى هذه المواقع التي كانت معزولة من قبل ،توقفت
العمليات الجوية وتم تيسير النقل البري المجاني للمنظمات اإلنسانية
إلى هذه المناطق من خالل برنامج األغذية العالمي .ويقوم قطاع
الخدمات اللوجستية بتتبع التحركات اإلنسانية على الطرق البرية إلى
القامشلي ودير الزور ،ويجري اتصاالت مستمرة مع الجهات الفاعلة
اإلنسانية لتحديد الثغرات واالختناقات وإيجاد الحلول المناسبة.

• •يتوقع قطاع الخدمات اللوجستية االستمرار في تقديم الدعم الكامل
لنقل المساعدات عبر الحدود من خالل المعابر الحدودية التي حددها
مجلس األمن الدولي من تركيا واألردن إلى سورية.

لمحة عامة

يواصل قطاع الخدمات اللوجستية تقديم الخدمات المشتركة (النقل
والتخزين وإعادة الشحن والتدريب وإدارة المعلومات والتنسيق) وفقاً
الحتياجات الشركاء في المجال اإلنساني في سورية.

وبإضافة مستودع حلب في آب/أغسطس  ،2017ازدادت مساحة التخزين
المجانية المتاحة للمجتمع اإلنساني بأكمله في ستة مواقع في جميع
أنحاء البالد من  14,000متر مربع إلى ما مجموعه  16,429متراً مربعاً.

وتتيح القوافل اإلنسانية المشتركة بين الوكاالت إلى المناطق المحاصرة
والتي يصعب الوصول إليها ،التي يتم تنظيمها من خالل التعاون الوثيق
مع الهالل األحمر العربي السوري ومكتب المم المتحدة لتنسيق الشؤون
اإلنسانية إضافة الى والمنظمات اإلنسانية ،إيصال المساعدة اإلنسانية
التي تشتد الحاجة إليها إلى المجموعات السكانية المحتاجة للمساعدة،
وفي الوقت نفسه ،تمثل آلية لزيادة الثقة بين الجهات الفاعلة في المجال
اإلنساني والسلطات ذات الصلة ،وتبني الزخم التشغيلي ،وفي نهاية
المطاف ،تزيد من فرص الوصول إلى المواقع المعزولة .ويمثل نجاح هذه

استمرت العمليات عبر الحدود من الرمثا (الحدود األردنية السورية) وكذلك
من الريحانية وكيليس (الحدود التركية السورية) بنجاح في عام  .2017وال
تزال العمليات المنفذة عبر الحدود بموجب قرارات مجلس األمن
 2332/2258/2191/2165ذات اهمية كبيرة في تمكين الوصول إلى مناطق
يتعذر الوصول إليها بأي طرق أخرى..

إجمالي الشاحنات المخزنة بين كانون الثاني/يناير وآب/أغسطس ( 2017متر مكعب)

٤٠٠

اﻟﺮﻣﺜﺎ

٤٠٠

٣٠٠
٢٠٠

١٠٨

١٠٠
٠

ﻛﺎﻧﻮن ﺷﺒﺎط
اﻟﺜﺎﻧﻲ

آذار

ﻧﻴﺴﺎن

أﻳﺎر

ﺣﺰﻳﺮان ﺗﻤﻮز

٣٠٠

٣٠٠

٢٠٠

٢٠٠

١٠٠

١٠٠

٠

آب

اﻟﻤﻴﺎه واﻟﺼﺮف
اﻟﺼﺤﻲ واﻟﻨﻈﺎﻓﺔ

ﺑﺎب اﻟﻬﻮى

٣٩٢

٤٠٠

ﻛﺎﻧﻮن ﺷﺒﺎط
اﻟﺜﺎﻧﻲ

اﻟﻤﺄوى

آذار

ﻧﻴﺴﺎن

اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ

أﻳﺎر

ﺣﺰﻳﺮان

ﺗﻤﻮز

اﻟﻐﺬاء

٠

آب

اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ

ﺑﺎب اﻟﺴﻼم

٩٠
ﻛﺎﻧﻮن ﺷﺒﺎط
اﻟﺜﺎﻧﻲ

اﻟﺼﺤﺔ

آذار

ﻧﻴﺴﺎن

اﻟﺘﻐﺬﻳﺔ

أﻳﺎر

ﺣﺰﻳﺮان

اﻟﺪﻋﻢ اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻲ

٥,٣٣٧
٣,٣٩٩

١٤,٩٥٥

إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺸﺎﺣﻨﺎت اﻟﻤﺨﺰﻧﺔ )ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ(

٢,٦٣٦

٢,٠٠٥
٦٨٥

٥٩٧

٢٩٣

ﺗﻤﻮز

٤

آب
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لمحات عامة عن االحتياجات حسب القطاع   :ةيتسجوللا تامدخلا

تحليل االحتياجات اإلنسانية

مع استمرار التحديات والتأخيرات نظراً لطول سالسل التوريد واإلجراءات
الجمركية المعقدة وعدم االستقرار في الطرق الرئيسية (الممرات
االنسانية )والحاجة إلى موافقة السلطات ،ال يزال وجود نظام قوي
إلدارة المعلومات والتنسيق أمراً بالغ األهمية لضمان تحديد القيود
اللوجستية واالختناقات والسعي إلى إيجاد حلول مشتركة.

هناك حاجة للحفاظ على مساحة التخزين المشتركة المتاحة حالياً في
ستة محاور داخل سورية (محافظات الالذقية وطرطوس وريف
دمشق والقامشلي وحمص وحلب) ،والنظر في إمكانية إنشاء
مستودعات إضافية في المناطق التي تيسر الوصول إليها حديثاً
لتمكين التخزين المسبق لإلمدادات الرئيسية مسبقا وضمان تقديم
االستجابة اإلنسانية في الوقت المناسب.
كما يلزم توفير قوافل إنسانية مشتركة بين الوكاالت إلى المناطق
التي تصنفها األمم المتحدة على أنها محاصرة أو يصعب الوصول
فضال عن خدمات النقل المشتركة ،بما في ذلك العمليات
إليها،
ً
الجوية الطارئة ،وخدمات التنسيق وإعادة الشحن عبر الحدود.
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ومن المتوقع حدوث نقص موسمي في الوقود وارتفاع أسعار
الوقود خالل فصل الشتاء القادم .وهناك حاجة إلى زيادة مخزونات
الطوارئ من الوقود وتخزين وتوفير الوقود الشتوي لمراكز إيواء
النازحين/المراكز الطبية ألغراض الطهي والتدفئة والخدمات
األساسية األخرى.
ويلزم بناء القدرات من خالل التدريب وورشات العمل من أجل
التخفيف من آثار انخفاض عدد موظفي الخدمات اللوجستية وتعزيز
القدرات الحالية.

لمحات عامة عن االحتياجات حسب القطاع :ةيذغتلا

التغذية
عدد المحتاجين للمساعدة

4.6

مليون

النقاط الرئيسية

حسب العمر
ﻧﺴﺎء ﺣﻮاﻣﻞ وﻣﺮﺿﻌﺎت

١,٦

ﻣﻠﻴﻮن

أﻃﻔﺎل ) ٥٩-٦ﺷﻬﺮاً (

٣

ﻣﻠﻴﻮن

خريطة المحتاجين للمساعدة

• •على مدار عام  ،2017ظهرت جيوب سوء التغذية الحاد والمزمن في
عدد من المناطق المحلية.
• •النساء واألطفال الذين يعيشون في المناطق التي تصنفها األمم
المتحدة على أنها محاصرة أو يصعب الوصول إليها ،والمجتمعات
المثقلة باألعباء ،والمناطق المحرومة من الخدمات االجتماعية
األساسية والنازحين بحاجة ملحة إلى تدخالت في مجال التغذية
وينبغي منحهم األولوية لضمان استقرار وتحسن حالتهم الغذائية.
• •محدودية حصول الفتيان والفتيات دون سن الخامسة والنساء
الحوامل والمرضعات على خدمات التغذية الوقائية والعالجية
المنقذة للحياة والمتعلقة بتغذية الرضع وصغار األطفال في حاالت
الطوارئ والمغذيات الدقيقة والعالج من سوء التغذية الحاد
تفاقم ضعفهم ،وخاصة أولئك الذين يعيشون في ظروف قاسية،
أو في مناطق ال تتوفر بها قدرات مجتمعية ومؤسسية كافية.

لمحة عامة

على الرغم من أن مستوى سوء التغذية الحاد الشامل بين الفتيان
والفتيات دون سن الخامسة في غالبية المواقع التي تم تقييمها تبين
أنه في حدود المستويات المقبولة ،ما زالت هناك جيوب في منطقة
اللجاة بمحافظة درعا حيث كشفت المسوح التي ُأجريت مؤخراً
بطريقة سمارت عن مستويات سيئة من سوء التغذية الحاد .وتشير
دراسات سمارت لعام  2017في المناطق التي تصنفها األمم المتحدة
على أنها محاصرة أو يصعب الوصول إليها إلى مستويات من سوء
التغذية المزمن تتراوح بين سيئة وخطيرة .وال تزال ممارسات تغذية
الرضع وصغار األطفال في حاالت الطوارئ في المواقع التي تم
تقييمها دون المستوى األمثل ،وكلها دون مستويات ما قبل األزمة.
ويتناول تصنيف شدة احتياجات القطاع لعام  2018سبعة عشر مؤشراً
خاصاً بالتغذية ويتسم بالحساسية من قطاعات أخرى مثل األمن
الغذائي والمياه واإلصحاح والصحة ،باإلضافة إلى ثالثة مؤشرات
شاملة تتعلق بإمكانية الوصول وحدة القتال وتحركات السكان
لتسليط الضوء على المناطق الجغرافية ذات األولوية لكي تسترشد
بها االستجابة الالحقة .ويبدو أن خطورة الوضع في شمال شرق
سورية أكبر مما هي عليه في باقي أنحاء البالد وتتطلب اهتماماً
خاصاً .وفي جميع أنحاء سورية ،وجد أن  66من أصل  270ناحية تواجه
مشاكل حرجة وتحتاج إلى مساعدة إنسانية فورية (وتقع هذه النواحي
في حلب والحسكة والرقة ودرعا ودير الزور وحماة وحمص والالذقية
وريف دمشق) .وباإلضافة إلى ذلك ،تصنف  121من أصل  270ناحية
على أنها تواجه مشاكل حادة (تقع هذه النواحي في مختلف أنحاء
البالد ،باستثناء السويداء والقنيطرة) وتتطلب مساعدة إنسانية

اﻟﻤﺤﺘﺎﺟﻮن ﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺪة
١٦,٠٠٠ - ١

٥٠,٠٠٠ - ١٦,٠٠١

١٠٠,٠٠٠ - ٥٠,٠٠١

٢٢٥,٠٠٠ - ١٠٠,٠٠١
٣٦٠,٠٠٠ - ٢٢٥,٠٠١

٣,٥٠٠,٠٠٠ - ٣٦٠,٠٠١

خريطة الشدة
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عاجلة .وقد صنفت النواحي ال 83الباقية التي تعاني من مشاكل
رئيسية وتتطلب مساعدة إنسانية أيضاً.
وفي ضوء النزوح المستمر ،والعودة المتوقعة ،وإشكالية الحصول
على الخدمات الصحية والغذاء ،وارتفاع أسعار المواد الغذائية،
وتضاؤل فرص العمل ،وانخفاض تغطية الخدمات ،يتوقع شركاء قطاع
التغذية ظهور المزيد من حاالت نقص التغذية في المناطق التي
تصنفها األمم المتحدة على أنها محاصرة أو يصعب الوصول إليها
وكذلك المناطق المتضررة من النزاع .وبالتالي ،فإن القطاع يصنف
جميع المناطق التي أعلنت األمم المتحدة أنها محاصرة أو يصعب
الوصول إليها على أنها «حرجة».

تحليل االحتياجات اإلنسانية

62

أظهرت دراسات سمارت التي أجريت في سورية في عامي  2015و2016
مستويات مقبولة من سوء التغذية المزمن ( 12.7في المئة) وسوء
التغذية الحاد ( 3في المئة) في  11محافظة من أصل  14محافظة.
وفي عام  ،2017ركز القطاع على ايجاد أدلة جديدة من خالل دراسات
سمارت ونظم المراقبة من المواقع التي تعاني من ثغرات في
المعلومات ،مثل الغوطة الشرقية وإدلب واللجاة (درعا) والرقة .وتشير
الدراسات االستقصائية التي أجريت حتى بداية عام  2017إلى وجود
مستويات مقبولة من سوء التغذية الحاد في الغوطة الشرقية وإدلب،
لكن الحصار الذي طال أمده ،ال سيما في الغوطة الشرقية ،أسهم في
فضال عن عدم كفاية فرص وصول
زيادة أسعار األغذية والوقود،
ً
المواد الغذائية إلى األسواق ،مما أدى إلى ظهور تقارير مثيرة للقلق
بشأن حالة التغذية في هذا الجيب .وعلى هذا النحو ،بدأ قطاع التغذية
دراسة سمارت جديدة في الغوطة الشرقية في  3تشرين الثاني/نوفمبر
لفهم حجم ونطاق االحتياجات التغذوية في الجيب بشكل أفضل.
وستتاح نتائج هذا االستقصاء للجمهور من خالل قطاع التغذية في
المنهج المتكامل لالستجابة اإلنسانية في سورية بحلول نهاية تشرين
الثاني /نوفمبر ،وفي الوقت نفسه ،سوف يسعى القطاع لتنفيذ خطة
149 ,148
استجابة موسعة لتلبية االحتياجات.
تشير دراسات سمارت بشأن التغذية في عام  2017إلى جيوب سوء
التغذية المزمن الناشئة في جميع المناطق التي شملتها الدراسات
حديثاً ،وسوء التغذية الحاد في اللجاة (درعا) .ويعد مستوى سوء
التغذية المزمن سيئاً في إدلب واللجاة ،وخطيراً في الغوطة

الشرقية 150.وربما تعكس هذه المستويات المرتفعة من سوء التغذية
المزمن عدم كفاية المدخالت الغذائية على المدى الطويل ،بما في
فضال عن تكرار إصابة
ذلك عدم كفاية كمية المغذيات الدقيقة،
ً
األطفال األصغر سناً باألمراض بسبب انخفاض االعتماد على الرضاعة
الطبيعية( الثدي )في األشهر الستة األولى من العمر وعدم كفاية
األغذية التكميلية من حيث الجودة وتكرار تناولها .وعلى الرغم من أن
١٥١
سوء التغذية الحاد ما زال مثيراً للقلق في الغوطة الشرقية وإدلب،
فإن حالة التغذية في اللجاة سيئة ويمكن أن تعزى إلى سوء ممارسات
تغذية الرضع وصغار األطفال ومحدودية توافر األغذية في المنطقة.
حدد تحليل البيانات قياس محيط منتصف العضد التي تم جمعها عن
طفال
طريق حمالت التحصين التي وصلت إلى ما مجموعه 525,469
ً
طفال مصاباً بسوء التغذية الحاد الشامل،
دون سن الخامسة5,972 ،
ً
طفال
من بينهم  1,952مصاباً بسوء التغذية الحاد الوخيم ،و4,020
ً
يعانون من سوء التغذية الحاد المعتدل 15٢.ال تزال مستويات سوء
التغذية الحاد عند مستويات مقبولة تعكس مستويات سوء التغذية
المسجلة في عام  .2016وتؤكد بيانات مراقبة التغذية الصادرة عن
وزارة الصحة ،التي تشير إلى أن معدالت انتشار سوء التغذية الحاد
الشامل قريبة من المتوسط الوطني ،مستويات فحص محيط
منتصف العضد ،وتبلغ نسبة انتشار سوء التغذية الحاد الشامل 2.8
153
في المئة.
يعتبر الوضع التغذوي بين النساء في سن اإلنجاب ضعيف بشكل عام
في جميع أنحاء البالد ،حيث تبلغ معدالت اإلصابة باألمراض الناجمة
عن سوء التغذية الحاد الشامل  7.8في المئة بين النساء في سن
اإلنجاب ،وتصل إلى مستويات خطيرة تبلغ  11.5في المئة بين النساء
154
الحوامل والمرضعات في منطقة اللجاة في درعا.
ينتشر فقر الدم بين كل من النساء في سن اإلنجاب واألطفال دون
سن الخامسة ،وتبلغ معدالت انتشاره  25.9في المئة و 24.5في المئة
على التوالي ،األمر الذي يمثل مشكلة معتدلة في مجال الصحة
العامة 15٥.وتشير بيانات إدلب في عام  2017إلى معدالت انتشار فقر
الدم تبلغ  35.3في المئة بين األطفال ،وتمثل أيضاً مشكلة صحة
عامة معتدلة .وتشير هذه النتائج إلى إمكانية وجود مستويات خطيرة
أخرى من نقص المغذيات الدقيقة بين النساء واألطفال.
ويعد انتشار ممارسات تغذية الرضع وصغار األطفال منخفض وغير
مثالي .وفي دراسات سمارت لعام  ،2016/2015بلغت معدالت
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الرضاعة الطبيعية الحصرية  30في المئة ،ونسبة الشروع المبكر في
الرضاعة الطبيعية  35.9في المئة .وأظهرت نتائج دراسة استقصائية
عن المعارف والمواقف والممارسات (كاب) بشأن تغذية الرضع
وصغار األطفال ُأجريت في آذار/مارس  2017من قبل شركاء قطاع
التغذية عبر الحدود في أجزاء من محافظات حلب وإدلب وحماة أن
معدالت انتشار الرضاعة الطبيعية الحصرية بلغت  30.9في المئة (25.3
في المئة  36.8 -في المئة ،و 95في المئة في فترة الثقة) ،وبلغت
معدالت انتشار الشروع المبكر في الرضاعة الطبيعية  37.8في المئة
( 34.6في المئة  41 -في المئة و 95في المئة في فترة الثقة) وتم
تحقيق الحد األدنى المقبول من التغذية في  57.3في المئة (53.4
في المئة  61.1 -في المئة ،و 95في المئة في فترة الثقة) من
الحاالت التي شملتها الدراسة.
وقد أدى استنفاد سبل كسب العيش ،ومحدودية القدرة المالية
والبدنية على الحصول على الغذاء ،إلى استمرار ارتفاع مستويات
النزوح والتلوث بالمتفجرات الخطرة/انعدام األمن المتعلق بالنزاع إلى
تفاقم الضعف .كما أن محدودية فرص الحصول على المياه عالية
الجودة وكذلك انخفاض القوة الشرائية الذي يحول دون الحصول
على لوازم النظافة الصحية ،قد تسهم في ارتفاع معدل انتشار
أمراض الطفولة .ويمكن لهذه العوامل أن تؤثر سلباً على الوضع
التغذوي ،خاصة في سياق تفاقم الرعاية الصحية وتغطية الخدمات
التي تميز الوضع الذي يواجه كثير من الناس الذين يعيشون في
المناطق التي تصنفها األمم المتحدة على أنها محاصرة أو يصعب
الوصول إليها ،وكذلك األشخاص الذين يعيشون في مجتمعات مثقلة
باألعباء أو بين السكان «المتنقلين».
وتنطوي هذه العوامل مجتمعة على احتمال زيادة تعرض الحالة
الصحية للفتيات والفتيان دون سن الخامسة للخطر مما يزيد من
المخاطر العامة لنقص التغذية والعواقب القصيرة األجل والطويلة
األجل التي تؤثر على حالتهم التغذوية والصحية ،مثل التقزم والنمو
المتعثر والمراضة والوفيات.

السكان المتضررون

يتعرض  4.6مليون فتاة وفتى دون سن الخامسة وامرأة حامل
ومرضعة لخطر نقص التغذية ويحتاجون إلى خدمات التغذية الوقائية
والعالجية في عام  .2018ويعاني  84,200فتاة وفتى تتراوح أعمارهم
بين  6أشهر و 59شهراً من نقص حاد في التغذية ،ويندرج 18,700
منهم تحت فئة نقص التغذية الشديد وهم معرضون لخطر الموت 11
مرة أكثر من األطفال الذين حصلوا على تغذية جيدة .ويعاني 865,295
فتاة وفتى دون سن الخامسة من نقص المغذيات الدقيقة .ويحتاج
 3.05مليون فتاة وفتى دون سن الخامسة إلى التغذية المثلى
للوصول إلى حالة التغذية الكافية ،بينما تحتاج  1.55مليون امرأة حامل
ومرضعة إلى خدمات التغذية الوقائية.
وسيواصل قطاع التغذية رصد حركات العودة لتخطيط وتنفيذ
االستجابة لخدمات التغذية حسب حاجة العائدين.
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المأوى والمواد غير الغذائية
عدد المحتاجين للمساعدة  /المواد غير الغذائية

عدد المحتاجين للمساعدة  /المأوى

4.2

مليون

حسب الجنس

حسب العمر

حسب الجنس

أﻃﻔﺎل
)(١٧-٥

١٫٢

٢,١

إﻧﺎث

ﻣﻠﻴﻮن

ذﻛﻮر

٢,١

ﻣﻠﻴﻮن

أﻃﻔﺎل
)(٤-٠

٠٫٥

ﻣﻠﻴﻮن

4.7

مليون

حسب العمر

ﻛﺒﺎر ﺳﻦ
)<(٥٩

٠٫٢

ﻣﻠﻴﻮن
ﺑﺎﻟﻐﻮن
)(٥٩-١٨

٢٫٣

خريطة المحتاجين للمساعدة  /المأوى

ﻣﻠﻴﻮن

أﻃﻔﺎل
)(١٧-٥

١٫٣

ﻣﻠﻴﻮن

٢٫٤

إﻧﺎث

ﻣﻠﻴﻮن

ذﻛﻮر

٢,٣

ﻣﻠﻴﻮن

ﻣﻠﻴﻮن

١٦,٠٠٠ - ١

٥٠,٠٠٠ - ١٦,٠٠١

١٠٠,٠٠٠ - ٥٠,٠٠١

اﻟﻤﺤﺘﺎﺟﻮن ﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺪة
١٦,٠٠٠ - ١

٥٠,٠٠٠ - ١٦,٠٠١

١٠٠,٠٠٠ - ٥٠,٠٠١

٢٢٥,٠٠٠ - ١٠٠,٠٠١

٢٢٥,٠٠٠ - ١٠٠,٠٠١

٣,٥٠٠,٠٠٠ - ٣٦٠,٠٠١

٣,٥٠٠,٠٠٠ - ٣٦٠,٠٠١

٣٦٠,٠٠٠ - ٢٢٥,٠٠١

خريطة الشدة/المأوى

ﺑﺎﻟﻐﻮن
)(٥٩-١٨

٢٫٦

ﻣﻠﻴﻮن

خريطة المحتاجين للمساعدة/المواد غير الغذائية
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اﻟﻤﺤﺘﺎﺟﻮن ﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺪة

٠٫٣

ﻣﻠﻴﻮن

أﻃﻔﺎل
)(٤-٠

٠٫٥

ﻛﺒﺎر ﺳﻦ
)<(٥٩

٣٦٠,٠٠٠ - ٢٢٥,٠٠١

خريطة الشدة/المواد غير الغذائية

ﻣﻠﻴﻮن

لمحات عامة عن االحتياجات حسب القطاع :ةيئاذغلا ريغ داوملاو ىوأملا

النقاط الرئيسية

• •ال تزال المساعدات المتعلقة بالمواد غير الغذائية تمثل حاجة أساسية
ومنقذة للحياة ،ال سيما بالنسبة للنازحين الجدد أو الذين أجبروا على
االنتقال .ومع ذلك ،فإن االحتياجات متنوعة وتختلف باختالف المواقع
بديال لها – األمر الذي
 وغالباً ما تتجاوز اللوازم األساسية وأحيانا تكونً
يتطلب طرق مرنة ومعلومات مفصلة عن االحتياجات المتغيرة على
مستوى المجتمع والناحية.
• •تعد الضغوط االقتصادية هي الدوافع الرئيسية للحاجة ،وتشير
مجموعات سكانية كبيرة إلى أن أكثر التحديات انتشاراً هي عدم القدرة
على تحمل اإليجار أو شراء المواد غير الغذائية المطلوبة.
• •ال تزال احتياجات المأوى مرتفعة ،وفي حين أن االستجابة الطارئة
للنازحين حديثاً وحلول المأوى الدائم للعائدين كثيراً ما تحظى باالهتمام
األكبر ،ال يزال عدد كبير من السكان يعيشون في حالة نزوح طويلة
األمد ،وغالباً ما تكون مراكز اإليواء فيها غير كافية ودون المستوى.
• •يتم إدراج العناية الواجبة في مجال المساكن واألراضي وحقوق الملكية
في استجابة المأوى ،إال أن متطلبات إثبات هذه الحقوق يشكل
تحديات تعيق تنفيذ استجابة المأوى ،وال سيما بالنسبة للتدخالت
الرامية إلى دعم األسر التي تعيلها نساء.

لمحة عامة

ونتيجة لتطورات وتحوالت األزمة ،حدثت تغيرات مماثلة في شدة
الحاجة العامة والمحتاجين للمساعدة .وعلى الصعيد الوطني،
انخفضت الشدة الشاملة لالحتياجات القائمة على أساس الدرجات
المجمعة لكل من المأوى والمواد غير الغذائية .أما بالنسبة للمأوى،
فقد ظل عد المحتاجين للمساعدة ثابتاً  ،حيث ال تزال شدة االحتياجات
مرتفعة في المناطق المكتظة بالسكان .وبالنسبة للمواد غير
الغذائية ،بينما انخفض إجمالي عدد المحتاجين للمساعدة ،فقد
حدثت بالفعل زيادة في عدد المواقع التي تواجه ارتفاع شدة
االحتياجات .وتعكس هذه التطورات عوامل الصراع التي اتسمت
بزيادة الحدة والقيود المفروضة على الوصول إلى بعض المناطق
المحلية؛ وانخفاض حدة العنف المباشر واالستقرار النسبي في
مناطق أخرى ،واالختالفات بين المناطق الحضرية والريفية .ففي

قضايا كفاية المأوى األكثر شيوعاً التي يتم اإلبالغ عنها

المناطق الحضرية ،توجد أعداد كبيرة من المحتاجين للمساعدة في
الرقة وحلب والباب وحمص وحماة ودمشق وضواحيها .أما في
المناطق الريفية في شمال شرق سورية ،فقد حدثت زيادة في عدد
األشخاص الذين يفتقرون إلى إمكانية الوصول إلى الخدمات
واألسواق نتيجة الرتفاع معدالت النزوح من الرقة ودير الزور .وال يزال
السكان في المناطق التي يسيطر عليها تنظيم الدولة اإلسالمية
(وإن كان عددهم يتناقص) ،بعيدين عن متناول شركاء قطاع المأوى
إلى حد كبير ،مما يحد من قدرة الشركاء على فهم االحتياجات
المحددة ومعرفتها بشكل سليم.
ال يزال  4.2مليون شخص بحاجة إلى دعم في مجال المأوى في
سورية .وقد لحقت أضرار واسعة النطاق بمرافق المأوى والبنية
التحتية ،خاصة بعد القصف الشديد للبيئات الحضرية المكتظة
بالسكان ،مثل حلب والباب والرقة .ومن الواضح أن حجم إعادة البناء
والتعمير يتجاوز قدرة ومسؤولية القطاع واالستجابة اإلنسانية بشكل
عام .وتوجد احتياجات طارئة مستمرة للنازحين من أو داخل مناطق
مثل شمال شرق سورية والمناطق التي يتم فيها التوصل إلى
اتفاقات محلية .ومن ناحية أخرى ،تمكن عدد كبير من النازحين ،أو
يرغبون في ،العودة إلى مجتمعاتهم األصلية ،مما يزيد من الحاجة إلى
إصالح وإعادة تأهيل مراكز المأوى المتضررة كخطوة نحو التوصل إلى
حلول لمن يستطيعون العودة.
يحتاج  4.7مليون شخص إلى مساعدات غير غذائية ،ويمثل هذا الرقم
انخفاضاً بنسبة  20في المئة عن عام  ،2017ويرجع ذلك أساساً إلى
تحسن حالة األسواق في بعض المناطق التي تتناقص فيها
مستويات الصراع ويتزايد االستقرار .وكانت إمكانية الحصول على
المواد غير الغذائية أكثر استقراراً من العام السابق ،وأبلغت  24في
المئة من المجتمعات المحلية عن تدهور الوضع مقارنة ب  72في
المئة في عام  .2016غير أن االحتياجات ال تزال كبيرة من حيث
االحتياجات المنقذة للحياة ،ال سيما بالنسبة لألعداد الكبيرة من
النازحين الجدد الذين يحتاجون إلى مساعدات أساسية وتكميلية
أجال بين المجتمعات التي
وموسمية؛
فضال عن االحتياجات األطول ً
ً
تحتاج إلى دعم موجه نحو الصمود للمساعدة في تقليل االعتماد
على استراتيجيات التكيف الضارة .وفي المقابل ،تشير النتائج إلى
انخفاض الحاجة إلى المواد غير الغذائية القياسية/األساسية وزيادة
كبيرة في الطلبات المتعلقة بلوازم خاصة بالوضع الذي تواجهه بعض

استراتيجيات التكيف األكثر شيوعاً لمواجهة
النقص في المواد غير الغذائية
١,١٧٦

ﻧﻘﺺ اﻟﺘﺪﻓﺌﺔ

ﻋﺪم وﺟﻮد اﻟﻌﺰل ﻣﻦ اﻟﺒﺮد

إﻧﻔﺎق اﻟﻤﺪﺧﺮات

ﻧﻘﺺ اﻹﺿﺎءة

ﻋﺪم اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﻴﺎه ﺷﺮب ﻣﺄﻣﻮﻧﺔ

ﻳﺘﻌﺬر ﻏﻠﻖ اﻟﻤﻨﺰل ﺑﺄﻣﺎن

١,٢٤٧

ﺑﻴﻊ ﻣﻨﺰل أو أرض

ﻋﺪم اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ اﻟﻤﺮاﺣﻴﺾ

١,١٦١
٩٨٧

ﻋﺪم اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ
ﻣﺮاﻓﻖ اﻟﻄﺒﺦ

اﻟﺘﺴﻮل

ﻻ اﺟﺎﺑﺔ

ﻣﺨﺎﻃﺮ ﻋﺎﻟﻴﺔ أو ﻋﻤﻞ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ

٪٤٩

ﻻ ﺗﻐﻴﻴﺮ

ﺗﻘﻠﻴﻞ اﻟﺴﻌﺮات اﻟﺤﺮارﻳﺔ  /اﻻﺳﺘﻬﻼك اﻟﻐﺬاﺋﻲ

٪٢٤
أﺳﻮأ

٥٢٥

ﻻ اﺟﺎﺑﺔ ٦٠

ﻻ أﻋﻠﻢ

ﺗﻮاﺗﺮ اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ

ﻻ ﺷﻲء

٠

١,٩٣٥

اﻟﺤﺪ ﻣﻦ اﻟﻨﻔﻘﺎت ﻏﻴﺮ اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ

ﻋﺪم اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ ﻣﺮاﻓﻖ اﻻﺳﺘﺤﻤﺎم

٤٠٠

٢,٣٨١

ﺑﻴﻊ اﻷﺻﻮل اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ أو وﺳﺎﺋﻞ اﻟﻨﻘﻞ

ﻧﻘﺺ اﻟﻤﺴﺎﺣﺔ داﺧﻞ اﻟﻤﺄوى

ﻏﻴﺮ ذﻟﻚ

٣,٠٧٠

ﺑﻴﻊ اﻷﺻﻮل/اﻟﺴﻠﻊ اﻟﻤﻨﺰﻟﻴﺔ

اﻧﻌﺪام اﻟﺨﺼﻮﺻﻴﺔ داﺧﻞ اﻟﻤﺄوى

٤,١٥١

٣,٣٨٩

اﻗﺘﺮاض اﻟﻤﺎل/اﻟﺸﺮاء ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ اﻻﺋﺘﻤﺎن

ﺗﺴﺮب اﻟﻤﻴﺎه أﺛﻨﺎء اﻟﻤﻄﺮ

ﺗﻬﻮﻳﺔ ﻣﺤﺪودة

ﻻ ﺣﺎﺟﺔ ﻻﺳﺘﺨﺪام اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﺗﻜﻴﻒ ﻟﻌﺪم وﺟﻮد ﻧﻘﺺ
ﻓﻲ اﻟﻤﻮاد ﻏﻴﺮ اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ

ﻫﻞ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ
اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻠﻮازم اﻟﻤﻨﺰﻟﻴﺔ
أﻓﻀﻞ أم أﺳﻮأ؟

٨٠٠

١,٢٠٠

١,٦٠٠

٢,٠٠٠

٢,٤٠٠

٢,٨٠٠

٣,٢٠٠

٣,٦٠٠

٤,٠٠٠

ﻻ أﻋﺮف/ﻏﻴﺮ ﻣﺘﺄﻛﺪ ٣٧
ﻏﻴﺮ ذﻟﻚ ٢٨

ﺗﻮاﺗﺮ اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ

٪١٨
أﻓﻀﻞ

٪٩

ﻻ إﺟﺎﺑﺔ
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المجتمعات أو المجموعات السكانية .وفي عام  ،2018سيؤدي ذلك
إلى زيادة الضغط على شركاء القطاع إلعداد تدخالت غير غذائية
تكون مصممة خصيصاً لسياقات معينة وتتسم بالمرونة.
كما يدرك القطاع وشركاؤه أن الزيادة المحتملة في عودة النازحين
ستتطلب توسيع نطاق تدخالت معينة موجهة نحو تلبية االحتياجات
الفريدة للنازحين العائدين إلى ديارهم بعد فترات نزوح مطولة.

تحليل االحتياجات اإلنسانية

66

فيما يتعلق بالمأوى ،يعيش  5.3مليون شخص في مراكز مأوى
ويعانون من قضايا عدم كفاية متعددة ،بما في ذلك عدم كفاية
مرافق االستحمام أو الطبخ الضرورية ،وعدم كفاية المساحة ،واالفتقار
إلى الخصوصية ،واالفتقار إلى التدفئة ،واالفتقار إلى العزل ،وعدم
القدرة على غلق منازلهم بشكل آمن ،وما إلى ذلك .ووفقاً لدراسة
حديثة أجراها البنك الدولي تغطي ثماني محافظات ،فإن التقديرات
المتحفظة تشير إلى أن  32في المئة من جميع المساكن في تلك
ودمر  9في المئة منها ،بينما لحقت أضرار
المحافظات قد تأثرت بالنزاعُ ،
جزئية ب 23في المئة منها .وتتباين مستويات الضرر والدمار باختالف
المواقع وبين المناطق الريفية/الحضرية ،حيث ُدمرت بعض األحياء
تماماً وال يمكن إصالحها ،وأخرى يمكن أن يتم إنقاذها .ال يستطيع 3.7
مليون شخص يعيشون في سورية القيام باإلصالحات الضرورية
لمنازلهم ،ويرجع ذلك أساساً إلى أنهم ال يستطيعون تحمل تكاليف
المواد و /أو المساعدة المهنية الالزمة لتنفيذ إعادة التأهيل.

وكما كان الحال في السنوات السابقة ،فإن المقدمين الرئيسيين
لمساعدات ودعم المأوي هم األسر المضيفة ،حيث تشير التقديرات
إلى أن  400,000أسرة تستضيف أشخاصاً آخرين .ويعتبر نقص التدفئة
والعزل من الطقس البارد هو قضية عدم مالئمة المأوى األوسع
انتشاراً ،ويكثر اإلبالغ أيضاً عن نقص اإلضاءة والحماية من األمطار.
ويتجلى األثر العام لنقص الدخل وارتفاع األسعار في البيانات التي تبين
أن حوالي  1.2مليون أسرة ال تستطيع تحمل تكاليف اإليجار ،مما يؤدي
إلى زيادة الضعف واستخدام آليات التكيف الضارة .وال تزال قضايا
المساكن واألراضي والممتلكات تشكل تحدياً على جبهات عديدة .وال
يمكن الشروع في إصالح المساكن وإعادة تأهيلها إال بعد تأكيد حقوق
المساكن واألراضي والممتلكات ،ومع ذلك ،فإن العديد من النازحين
ليست لديهم وثائق كافية (لم يكن لدى العديد منهم وثائق صحيحة أو
رسمية أو فقدوها أثناء النزوح) ،واإلجراءات والبنية التحتية الالزمة
إلضفاء الطابع الرسمي على الوثائق أو استعادتها ال تعمل بشكل
موحد أو يتعذر الحصول عليها .ويزداد خطر اإلجالء و /أو االستغالل مع
ما ينطوي عليه من آثار كبيرة على الحماية (خاصة بالنسبة للفئات
المستضعفة بشكل خاص) ،وفي الوقت نفسه ،توجد أيضاً مخاطر
انتهاكات الحقوق (سواء حقوق المالك أو الشاغلين) والنزاعات
المستقبلية بسبب صعوبة إثبات الملكية.
تعتبر األسواق ضرورية لتلبية احتياجات المأوى والمواد غير الغذائية،
حيث يستخدم  98في المئة من سكان سورية األسواق لتلبية هذه
االحتياجات كلياً أو جزئياً .ومع ذلك ،توجد تحديات تعيق الوصول إلى
األسواق ،وأهمها نقص وسائل النقل والقيود المادية والمسافات.
وتشكل الشواغل األمنية أيضاً قضية هامة .وقد أدى الصراع إلى عزل
عدد من المجتمعات المحلية ،وزيادة تكاليف السفر بين/إلى األسواق،
وتعطيل وظائف السوق العادية بشكل كبير .وتوجد ألف قرية تقريباً
معزولة تماماً عن األسواق ،وبالتالي ال يمكنها الحصول على أي لوازم.

توجد معظم هذه المجتمعات في شمال شرق سورية وجنوب سورية
ومحافظة ريف دمشق والمناطق الواقعة شرق محافظة حلب .وفي
المجتمعات التي تحظى بإمكانية الوصول إلى األسواق ،ال يمكن تحمل
تكاليف الكثير من األصناف ،وال سيما المواد ذات الصلة بالطاقة ،مثل
الوقود والبطاريات ومصادر الضوء .كما أن عدم توافر اللوازم الفردية
وعدم إمكانية تحمل تكلفتها مرتبطان ببعضهما البعض ،مما يشير إلى
أن اإلمدادات الممنوعة قد تؤدي إلى ارتفاع األسعار ،مما سيؤدي إلى
استنزاف أصول السوريين وزيادة ديونهم لتلبية احتياجاتهم.

السكان المتضررون

ال يزال السكان في المناطق ذات الطقس البارد جداً خالل موسم
الشتاء بحاجة إلى دعم موسمي ،حيث أفادت المجتمعات التي
شملتها الدراسة االستقصائية عن أوجه قصور في المأوى ذات صلة
بالتدفئة (نقص التدفئة والعزل) باعتبارها المسألة األكثر انتشاراً.
وكانت الحاجة إلى المالبس ووقود التدفئة أيضاً من بين القضايا
األكثر شيوعاً (األولى والثالثة ،على التوالي) المتعلقة باحتياجات
المواد غير الغذائية في جميع أنحاء البالد.
وأعربت النساء والرجال والفتيان والفتيات وكبار السن عن احتياجات
معينة من المواد غير الغذائية .فعلى سبيل المثال ،أعربت نسب كبيرة
من الفتيان والفتيات عن الحاجة إلى المالبس واألحذية؛ وطلبت نسبة
كبيرة من الرجال الحصول على وقود التدفئة ومصادر الضوء وحاويات
المياه؛ وأعربت النساء والفتيات عن الحاجة إلى الفوط الصحية،
وأعربت النساء عن الحاجة الماسة إلى اللوازم ذات الصلة بالمطبخ؛
وركز كبار السن على البطانيات والطاقة ومصادر الضوء.
وفي سورية ،تذكر األسر تقليدياً الزوج الذكر في وثائق المساكن
واألراضي والممتلكات و ال يتم ذكر االناث .ونتيجة للنزاع ،أصبح لدى
سورية عدد متزايد من ربات األسر واألسر التي تفرق أفرادها .وبالنظر
إلى مخاطر الحماية المذكورة أعاله والمتعلقة بالمساكن واألراضي
والممتلكات والحاجة المحددة إلى وثائق المساكن واألراضي
والممتلكات كشرط مسبق لتلقي بعض المساعدة والحق في
المأوى ،فإن المرأة تواجه عبئاً إضافياً للحصول على حقوقها وعلى
هذا الدعم.
كما ال يزال ضعف الالجئين الفلسطينيين يتفاقم بشدة جراء األزمة.
وال تزال الغالبية العظمى ( 95في المئة) تعتمد على المساعدة
اإلنسانية لتلبية احتياجاتها الحيوية والحصول على الخدمات
األساسية .وفي عام  ،2018من المتوقع أن يظل وصول الالجئين
الفلسطينيين إلى السلع األساسية محفوفاً بالمخاطر .وستستمر
معدالت البطالة المنخفضة ،إلى جانب فقدان األعمال التجارية
وتضخم األسعار ،في تعريض آليات التكيف الخاصة بهذه الفئة
للخطر ،وال سيما أولئك النازحون داخل البالد (أكثر من 250,000
نسمة) ويقيمون في المناطق التي تصنفها األمم المتحدة على أنها
محاصرة أو يصعب الوصول إليها (حوالي  28,900شخص).
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المياه والصرف الصحي والنظافة
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عدد المحتاجين للمساعدة

7.6

حسب الجنس

حسب العمر
أﻃﻔﺎل
)(١٧-٥

مليون

مليون acute humanitarian need

النقاط الرئيسية

• •ال يزال الوصول إلى المياه الصالحة للشرب محدودا بالنسبة لكثير
من السكان ،مع الحاجة المتزايدة لضمان جودة المياه للتأكد من
استمرار حصول السكان على المياه الصالحة للشرب.
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٧٫٩

ﻣﻠﻴﻮن

خريطة المحتاجين للمساعدة

• •خدمات إمدادات المياه البديلة وإمدادات المياه والصرف الصحي
والنظافة متوفرة ،ولكنها مكلفة نسبياً  ،مما يدفع األسر
المستضعفة إلى تبني استراتيجيات تكيف غير آمنة.
• •تتطلب شبكات المياه والصرف الصحي زيادة الدعم ،بما في ذلك
إمدادات الطاقة ،لمواصلة توفير الحد األدنى من الخدمات
• •يفتقر السكان في المناطق المحاصرة التي تيسر الوصول إليها
حديثاً والمناطق التي تصنفها األمم المتحدة على أنها محاصرة إلى
فرص كافية للحصول على خدمات وإمدادات المياه والصرف
الصحي والنظافة الحيوية.

لمحة عامة

قبل بدء النزاع ،كان ما يقرب من  100في المئة من سكان سورية
يتمتعون بالخدمات التي توفرها شبكات مياه حكومية متطورة وتدار
مركزياً .بينما كانت شبكات الصرف الصحي ،بما في ذلك محطات
المعالجة ،ال تخدم سوى المدن الرئيسية ،في حين تعتمد أجزاء أخرى
من البالد على تقنيات أكثر بساطةُ .أجريت أربعة تقييمات شاملة للمياه
والصرف الصحي والنظافة في عام  ،2017شملت دراسات استقصائية
فردية على مستوى األسرة وتقييم شبكات المياه القائمة .وعلى الرغم
من حدوث بعض التحسن خالل العام الماضي ،أظهرت النتائج وجود
شبكات خارج الخدمة و شبكات قادرة على العمل بجزء من طاقتها
التصميمية األصلية  .وفي العديد من المناطق التي تصنفها األمم
المتحدة على أنها محاصرة أو يصعب الوصول إليها ،ال تملك األسر خيار
سوى اللجوء إلى مصادر مياه بديلة موكلفة لتلبية احتياجاتها الدنيا من
إمدادات المياه.
ال تزال شبكات المياه المنقولة باألنابيب ،وإن كانت غير منتظمة في
بعض المناطق ،تعمل بدرجات متفاوتة من الكفاءة ،وتعتبر الخدمة في
المراكز الحضرية أفضل بصورة عامة .ويبدو أن كفاءة البنية التحتية قد
تأثرت سلباً بسبب األزمة ،مع انخفاض كفاءة البنية األساسية للكلورة.
ويعد عدم توافر إمدادات الطاقة المنتظمة مسألة حاسمة بالنسبة
لمعظم شبكات المياه ،مما يضر بتوفير المياه بشكل عام في بعض
المناطق .وباإلضافة إلى ذلك ،فإن االعتماد على العمليات والصيانة
قليال.
منخفض بشكل عام ،لكن توافر الموظفين المؤهلين أفضل
ً

اﻟﻤﺤﺘﺎﺟﻮن ﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺪة
١٦,٠٠٠ - ١

٥٠,٠٠٠ - ١٦,٠٠١

١٠٠,٠٠٠ - ٥٠,٠٠١

٢٢٥,٠٠٠ - ١٠٠,٠٠١
٣٦٠,٠٠٠ - ٢٢٥,٠٠١

٣,٥٠٠,٠٠٠ - ٣٦٠,٠٠١

خريطة الشدة
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وبسبب هذه القيود على إمدادات شبكة المياه ،يعتمد ما يقرب من
 35في المئة من األسر التي شملتها الدراسة والبالغ عددها 25,000
أسرة ( 70في المئة في مناطق تسيطر عليها جماعات مسلحة و30
في المئة في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة السورية) على
مصادر مياه بديلة وغير آمنة في كثير من األحيان لتلبية احتياجاتها من
المياه .وفي المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعات المسلحة  ،تشكل
عمليات نقل المياه التجارية حالياً ما يصل إلى  62في المئة من
إجمالي إمدادات المياه على مستوى األسرة.
وفي حين أن ما يقرب من  62في المئة من األسر التي شملتها
الدراسة ماتزالقادرة على الحصول على إمدادات المياه بأقل تكلفة
من الشبكات العامة واآلبار الخاصة (على الرغم من أن هذه النسبة
تنخفض إلى  18في المئة في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعات
المسلحة من غير الدول) ،فإن انخفاض الدخل والقوة الشرائية يعني
أن األسرة تنفق أحياناً ما يتراوح بين  15و 20في المئة من دخلها في
بعض المناطق ،لضمان الحصول على متوسط  57لتراً من المياه
للشخص الواحد في اليوم وهذا مؤشر على أن أغلبية األسر تعتبر
ذلك الحد األدنى من المياه المطلوبة للحفاظ على صحتها ونظافتها
الصحية.

68

وعلى الرغم من الجهود المبذولة إلعادة تشغيل شبكات المياه ،فإن
نحو  30في المئة من شبكات المياه التي شملتها الدراسة والبالغ
عددها  988ال تزال غير جاهزة للعمل .تبين أن كفاءة معالجة المياه في
 70في المئة من الشبكات تتباين كثيراً من شيكة ألخرى  ،بما في ذلك
عمليات التطهير ،العاملةعلى الرغم من توفير الكلور باستمرار في عدة
مواقع ،وهذا يمكن أن يمنع تطهير المياه في المناطق الواقعة تحت
سيطرة كل من الحكومة السورية والمعارضة .وقد أدى ذلك إلى زيادة
حاالت األمراض المنقولة عن طريق المياه في بعض المواقع.
وفيما يتعلق بالصرف الصحي ،يستطيع أكثر من  98في المئة من
السكان الذين شملتهم الدراسة الوصول إلى مرحاض صالح
لالستعمال وال تزال شبكات الصرف الصحي صالحة لالستعمال بشكل
عام ،على الرغم من ضرورة إجراء إصالحات وتحسينات محلية .بينما
توقفت محطات معالجة مياه الصرف الصحي في العديد من

المناطق عن العمل بسبب إصابتها بأضرار أو عدم توفر اإلمدادات
والدعم الحيوي .مقارنة ببقية السكان ،تعد احتياجات الصرف الصحي
في سورية أعلى بكثير بين السكان النازحين الذين يعيشون في
تجمعات غير رسمية ،أو مراكز إيواء جماعية مؤقتة ،أو في مخيمات.
وباإلضافة إلى المسائل العامة المتعلقة باالكتظاظ والنظافة في
مرافق الصرف الصحي ،أكدت التقييمات أن قضايا الحماية ،مثل عدم
وجود أقفال على األبواب وأضواء ،وعدم وجود مرافق منفصلة
فضال عن انعدام الخصوصية
للجنسين ،وبعد المسافة عن المرافق،
ً
والتحرش في الطريق إلى المرافق ،يشكل مخاوف كبيرة بالنسبة
للنساء والفتيات .كما يوجد نقص في المرافق المخصصة لألطفال
والمعوقين أيضاً.
تعتبر السلطات المحلية في معظم أنحاء البالد مسؤولة عنتقديم
خدمات جمع القمامة  ،وعادة ما توفر مستوى أساسي من الخدمة.
غير أنه نظراً لعدم وجود استراتيجيات شاملة للتخلص من النفايات
والتحديات التشغيلية ،يلزم بذل جهود في مجتمعات ريفية وحضرية
محددة لتعزيز وتحسين جودة وانتظام جمع النفايات الصلبة.

تحليل االحتياجات اإلنسانية

أثرت األضرار التي لحقت بشبكات الكهرباء سلباً على استمرارية
إمدادات المياه في أجزاء كثيرة من البلد .وباإلضافة إلى ذلك ،فرضت
العقوبات قيوداً على استيراد معدات إمدادات المياه الهامة مثل
منتجات معالجة وتطهير المياه ،مما زاد من تعقيد العمليات وتنفيذ
برامج فعالة في مجال المياه والصرف الصحي والنظافة  .وتشير نتائج
مسح المياه والصرف الصحي والنظافة إلى أن شبكات المياه
والصرف الصحي تتطلب دعماً متزايداً لمواصلة توفير الحد األدنى من
الخدمات .وعلى الرغم من توافر خدمات المياه والصرف الصحي
ولوازم النظافة الصحية ،فإنها مكلفة نسبياً .ولذلك ،ال يستطيع
النازحون والعائدون شراءها ومواصلة ممارسات النظافة األساسية.
ويتعين على شركاء قطاع المياه والصرف الصحي والنظافة بذل
مزيد من جهود ضمان الجودة للتأكد من حصول السكان على المياه
اآلمنة بكميات كافية وخدمات المياه واإلصحاح .ويحتاج النازحون في
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التجمعات العشوائية والمرافق الصحية والمدارس إلى تحسين
خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية.
وعموماً  ،فإن معدل انتشار األمراض المنقولة عن طريق المياه مساو
لمعدل العام الماضي تقريباً  ،مع وجود تحسن في الوضع .ومع ذلك،
سجلت زيادات معتدلة في معدل انتشار األمراض المنقولة بالمياه
في محافظات إدلب والرقة وحلب ودير الزور وريف دمشق .وال تزال
إمكانية الوصول المنتظم وحرية االنتقال والتحديات التشغيلية تؤثر
بشكل كبير على إيصال دعم المياه والصرف الصحي والنظافة إلى
السكان المتضررين في أجزاء كثيرة من البالد.

السكان المتضررون

نظراً لطبيعة برامج المياه والصرف الصحي والنظافة  ،فإن دعم
شبكات المياه والصرف الصحي والنظافة يعود بالنفع على جميع
السكان الذين يحصلون على خدمات في منطقة البرنامج ،بغض النظر
عن الحالة أو مستوى الحاجة .وتشير المعلومات المتاحة لقطاع المياه
حاال
والصرف الصحي والنظافة إلى أن النازحين دائماً ما يكونون أسوأ ً
من المجتمعات المقيمة/المضيفة من حيث الحصول على خدمات
ولوازم المياه والصرف الصحي والنظافة  .وتواجه مجموعات معينة
أيضاً احتياجات محددة ،وتحتاج النساء في سن اإلنجاب ( 31في المئة
من السكان) على سبيل المثال ،إلى الدعم في مجال النظافة
الشخصية خالل فترة الدورة الشهرية ،وتحتاج األسر التي لديها أطفال
دون سن العامين ( 7في المئة) إلى حفاضات.
وعلى الرغم من أن االحتياجات الخاصة بالنظافة تختلف حسب الفئة
السكانية ،فإن التقييمات على مستوى األسرة تؤكد الوصول إلى
مستوى جيد من ممارسات النظافة في جميع أنحاء سورية ،على الرغم
من استمرار األزمة التي طال أمدها .وباستثناء المناطق التي تصنفها
األمم المتحدة على أنها محاصرة ،ال تزال األسواق في جميع أنحاء
البالد تعمل بشكل عام ،كما أن األغلبية الواضحة من لوازم النظافة
الشخصية متاحة للشراء .وبالتالي فإن العائق الرئيسي أمام الحصول
على لوازم النظافة الشخصية هو انخفاض القوة الشرائية لألسر
السورية ،وال سيما النازحين .ومع ذلك ،وبسبب تعطل األسواق
المحلية ،ال تزال معظم مستلزمات النظافة الشخصية غير متوفرة في
المناطق التي تصنفها األمم المتحدة على أنها محاصرة.
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ةيماتخلا تاقيلعتلا تامولعملا تارغثو

التعليقات الختامية

 .1التقييم المشترك بين القطاعات2017 ،
 .2التقييم المشترك بين القطاعات2017 ،

 .3فرقة العمل المعنية بالنازحين ،أيلول/سبتمبر 2017

 .4مفوضية األمم المتحدة السامية لشؤون الالجئين http://www.unhcr.org/
 ، figures-at-a-glance.htmlأيلول/سبتمبر 2017
 .5رصد االحتياجات والسكان ،أيلول/سبتمبر 2017
 .6رصد االحتياجات والسكان ،أيلول/سبتمبر 2017

 .7المجموعات السكانية الست التي تعتبر مستضعفة بشكل خاص هي :األشخاص
الذين يعيشون في المناطق التي تصنفها األمم المتحدة على أنها محاصرة
أو يصعب الوصول إليها؛ واألشخاص المعرضين لألعمال القتالية عالية الكثافة
والمناطق الملوثة بالمتفجرات الخطرة؛ والنازحون في مخيمات المالذ األخير/
المواقع/المراكز الجماعية؛ والنازحون حديثاً؛ والعائدون تلقائياً؛ والمجتمعات
المضيفة المثقلة باألعباء (حيث يشكل النازحون و/أو العائدون تلقائياً أكثر من 30
في المئة من السكان).
 .8قطاع تنسيق المخيمات وإدارتها ،أيلول/سبتمبر 2017

 .9القانون الدولي اإلنساني العرفي للجنة الدولية للصليب األحمر ،القاعدة :14
التناسب في الهجومُ :يحظر الهجوم الذي قد يتوقع منه أن يسبب بصورة
عارضة خسائر في أرواح المدنيين أو إصابات بينهم ،أو أضرار باألعيان المدنية ،أو
مجموعة من هذه الخسائر واألضرار ،ويكون مفرطاً في تجاوز ما ينتظر أن يسفر
عنه من ميزة عسكرية ملموسة ومباشرة.
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 .10القانون الدولي اإلنساني العرفي للجنة الدولية للصليب األحمر ،القاعدة :15
االحتياطات في الهجوم :يتوخى الحرص الدائم في إدارة العمليات العسكرية
على تفادي إصابة السكان المدنيين ،واألشخاص المدنيين ،واألعيان المدنية.
وتتخذ جميع االحتياطات العملية لتجنب إيقاع خسائر في أرواح المدنيين ،أو
إصابتهم ،أو اإلضرار باألعيان المدنية بصورة عارضة ،وتقليلها على أي حال إلى
الحد األدنى.
 .11قطاع الصحة ،أيلول/سبتمبر 2017

 .12آلية الرصد واإلبالغ عن االنتهاكات الجسيمة ضد األطفال في حاالت النزاع
المسلح في سورية ،تموز/يوليو .2017
 .13قطاع الصحة ،أيلول/سبتمبر 2017

 .14آلية الرصد واإلبالغ عن االنتهاكات الجسيمة ضد األطفال في حاالت النزاع
المسلح في سورية ،تموز/يوليو 2017

 .15قطاعات المأوى والمواد غير الغذائية واألمن الغذائي والحماية ،أيلول/سبتمبر
2017
 .16قطاع األمن الغذائي وسبل العيش ،أيلول/سبتمبر 2017

 .17المركز السوري لبحوث السياسات ،تقرير تأثير األزمة السورية ،حزيران/يونيو
2016
 .18لمحة عامة عن احتياجات الحماية في المنهج المتكامل لالستجابة اإلنسانية
في سورية ،أيلول/سبتمبر 2017
 .19األمن الغذائي/قطاع المأوى والمواد غير الغذائية ،أيلول/سبتمبر 2017
 .20أوتشا ،تحليل االحتياجات المشتركة بين القطاعات ،أيلول/سبتمبر 2017

 .21بيان من منسق الشؤون اإلنسانية اإلقليمي لألزمة السورية حول تصاعد
العنف مؤخراً في سورية ،تشرين األول/أكتوبر 2017
 .22قطاع الصحة ،أيلول/سبتمبر 2017

 .23وكيل األمين العام للشؤون اإلنسانية ،بيان لمجلس األمن عن الحالة اإلنسانية
في سورية (أيار/مايو )2017
 .24آلية الرصد واإلبالغ عن االنتهاكات الجسيمة ضد األطفال في حاالت النزاع
المسلح في سورية2017 ،
 .25قطاع التعليم ،أيلول/سبتمبر 2017
 .26قطاع الصحة ،حزيران/يونيو 2017

 .27آلية الرصد واإلبالغ عن االنتهاكات الجسيمة ضد األطفال في حاالت النزاع
المسلح في سورية2017 ،

 .28تقرير األمين العام عن تنفيذ قرارات مجلس األمن ،)2014( 2165 ،)2014( 2139
 )2015( 2258 ،)2014( 2191و ،)2016( 2332أيلول/سبتمبر 2017
 .29تقييم متعدد القطاعات2017 ،

 .30لمحة عامة عن احتياجات الحماية في سورية ،أيلول/سبتمبر 2017
 .31قطاع التعليم ،أيلول/سبتمبر 2017

 .32المركز السوري لبحوث السياسات ،تقرير تأثير األزمة السورية ،حزيران/يونيو
2016
 .33فرق العمل المعنية بالسكان والنازحين ،أيلول/سبتمبر 2017

 .34مفوضية األمم المتحدة السامية لشؤون الالجئينhttp://data.unhcr.org/ ،
 ،syrianrefugees/regional.phpأيلول/سبتمبر 2017
 .35لمحة عامة عن احتياجات الحماية في المنهج المتكامل لالستجابة اإلنسانية
في سورية ،أيلول/سبتمبر 2017
 .36خطة االستعداد للنزوح إلى شمال غرب سورية ،حزيران/يونيو 2017
 .37تقرير عن الوضع في شمال شرق سورية ،أيلول/سبتمبر .2017

 .38لمحة عامة عن احتياجات الحماية في المنهج المتكامل لالستجابة اإلنسانية
في سورية ،موجز عن الرقة والحسكة)2017 ،
 .39قطاع تنسيق المخيمات وإدارتها ،أيلول/سبتمبر 2017
 .40قطاع تنسيق المخيمات وإدارتها ،أيلول/سبتمبر 2017
 .41قطاع تنسيق المخيمات وإدارتها ،أيلول/سبتمبر 2017
 .42األمن الغذائي ،أيلول/سبتمبر 2017

 .43تقييم احتياجات الحماية ،أيلول/سبتمبر 2017

 .44قطاع األمن الغذائي وسبل العيش ،أيلول/سبتمبر 2017
 .45قطاع األمن الغذائي وسبل العيش ،أيلول/سبتمبر 2017
 .46تقييم احتياجات الحماية ،أيلول/سبتمبر 2017
 .47تقدير األمم المتحدة ،أيلول/سبتمبر 2017

 .48فرقة العمل المعنية بالنازحين ،أيلول/سبتمبر 2017
 .49فرقة العمل المعنية بالنازحين ،أيلول/سبتمبر 2017

 .50استطالع نوايا النازحين ،المنظمة الدولية للهجرة ،أيلول/سبتمبر 2017
 .51استطالع نوايا النازحين ،المنظمة الدولية للهجرة ،أيلول/سبتمبر 2017
 .52أوتشا ،أيلول/سبتمبر 2017
 .53أوتشا ،أيلول/سبتمبر 2017

 .54قطاع التعليم ،أيلول/سبتمبر 2017

 .55تقييم احتياجات الحماية ،أيلول/سبتمبر 2017

 .56المجلس النرويجي لالجئين ،النزوح ،والمساكن واألراضي والممتلكات،
والحصول على الوثائق المدنية في شمال غرب الجمهورية العربية السورية،
تموز/يوليو .2017

 .57لمحة عامة عن احتياجات الحماية في المنهج المتكامل لالستجابة اإلنسانية
في سورية ،لمحة عامة وطنية ،أيلول/سبتمبر 2017
 .58تقييم متعدد القطاعات2017 ،

 .59قطاع الصحة ،أيلول/سبتمبر 2017

 .60دراسة برنامج األغذية العالمي لرصد أسعار األغذية ،تشرين األول/أكتوبر 2017

 .61اليونيسف ،تشرين األول/أكتوبر 2017

 .62أوتشا ،تحليل استجابة المنهج المتكامل لالستجابة اإلنسانية في سورية ،أيلول/
سبتمبر 2017
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 .63المركز السوري لبحوث السياسات ،تقرير تأثير األزمة السورية ،حزيران/يونيو 2016
 .64قطاع التعليم2016 ،

 .65قطاع األمن الغذائي وسبل العيش2017 ،

 .66المركز السوري لبحوث السياسات ،تقرير تأثير األزمة السورية ،حزيران/يونيو 2016
 .67قطاع األمن الغذائي وسبل العيش ،أيلول/سبتمبر 2017

 .68المركز السوري لبحوث السياسات ،تقرير تأثير األزمة السورية ،حزيران/يونيو 2016
 .69قطاع المأوى/المواد غير الغذائية ،أيلول/سبتمبر 2017

 .70المجلس النرويجي لالجئين ،النزوح ،والمساكن واألراضي والممتلكات،
والحصول على الوثائق المدنية في شمال غرب الجمهورية العربية السورية،
تموز/يوليو 2017
 .71قطاع األمن الغذائي وسبل العيش ،أيلول/سبتمبر 2017

 .72قطاع المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية ،أيلول/سبتمبر 2016
 .73قطاع الصحة ،أيلول/سبتمبر 2017
 .74قطاع الصحة ،أيلول/سبتمبر 2017

 .75قطاع األمن الغذائي ،أيلول/سبتمبر 2017

 .76قطاع المأوى/المواد غير الغذائية ،أيلول/سبتمبر 2017

 .77لمحة عامة عن احتياجات الحماية في المنهج المتكامل لالستجابة اإلنسانية
في سورية ،أيلول/سبتمبر 2017
 .78لمحة عامة عن احتياجات الحماية في المنهج المتكامل لالستجابة اإلنسانية
في سورية ،أيلول/سبتمبر 2017

 .79المركز السوري لبحوث السياسات ،تقرير تأثير األزمة السورية ،حزيران/يونيو 2016
 .80تقييم متعدد القطاعات2017 ،

 .81أوتشا تحليل االحتياجات المشتركة بين القطاعات ،أيلول/سبتمبر 2017
 .82تقييم متعدد القطاعات2017 ،
 .83تقييم متعدد القطاعات2017 ،

 .84دراسة استقصائية عن النازحين ،المنظمة الدولية للهجرة ،أيلول/سبتمبر 2017
 .85لمحة عامة عن احتياجات الحماية في المنهج المتكامل لالستجابة اإلنسانية
في سورية ،أيلول/سبتمبر 2017
 .86لمحة عامة عن احتياجات الحماية في المنهج المتكامل لالستجابة اإلنسانية
في سورية ،أيلول/سبتمبر 2017
 .87لمحة عامة عن احتياجات الحماية في المنهج المتكامل لالستجابة اإلنسانية
في سورية ،أيلول/سبتمبر 2017

 .99قطاع الحماية2017 ،

 .100انظر لمحة عامة عن احتياجات الحماية في المنهج المتكامل لالستجابة
اإلنسانية في سورية لعام https://www.humanitarianresponse. 2018
info/system/files

 .101ألغراض تقييم احتياجات الحماية ،قام شركاء قطاع الحماية وغيرهم من الجهات
الفاعلة بجمع المعلومات من خالل مجموعة متنوعة من المنهجيات ،بما في
ذلك البيانات الكمية (الرصد المجتمعي المباشرة والمقابالت مع مزودي البيانات
الرئيسيين ،بما في ذلك المقابالت التي أجراها شركاء قطاع الحماية) المشار إليها
باسم «تقييم االحتياجات المتعدد القطاعات» وتقييم احتياجات الحماية في
مركز سورية والبيانات النوعية ،مع مناقشات وتحليل مجموعات التركيز .كما يتم
استكمال معلومات االحتياجات من خالل مصادر مثل التقييمات وقواعد البيانات
الخاصة بالموضوع/القطاع .ويتم تجميع المعلومات وعرضها على مستوى
المجتمع المحلي ،وهي توضح حدوث وتواتر حدوث (في بعض األحيان ،شائع،
شائع جداً) القضايا المبلغ عنها .وفي حين أن البيانات التي تم جمعها تقدم صورة
دقيقة عن احتياجات وتصورات أولئك الذين شملهم االستقصاء ،فمن المهم
أن تكون الحدود والقيود المفروضة على هذه التقييمات مفهومة تماماً قبل
تطبيق النتائج التي توصلت إليها على البرامج أو توليد استقراء إحصائي .والقصد
من القيم ليس المقارنة أو اإلشارة إلى شدة أو خطورة كل قضية محددة أو خطر
على الحياة .ما لم ينص على خالف ذلك (على سبيل المثال المصادر األخرى)،
تشير النتائج المبينة في هذا التحليل إلى تقييم االحتياجات هذا.

 .102لمحة عامة عن احتياجات الحماية في المنهج المتكامل لالستجابة اإلنسانية
في سورية ص  ،83-21أيلول/سبتمبر 2017

 .103يعمل تحليل احتياجات قطاع الحماية على تحليل قضايا الحماية المختارة بصورة
منفصلة للنساء والرجال والفتيات المراهقات (من سن  12إلى  17سنة) والفتيان
المراهقين (من سن  12إلى  17سنة) والفتيات (صفر  )11 -والفتيان (صفر )11 -
(تقييم االحتياجات المتعدد القطاعات وتقييم احتياجات الحماية في مركز سورية).

 .104من بين  2,272مجتمعاً محلياً أبلغت عن القيود المفروضة على التنقل ،ذكر
 ٪45أن عدم وجود وثائق الهوية هو سبب القيود المفروضة على الحركة (تقييم
االحتياجات المتعدد القطاعات وتقييم احتياجات الحماية في مركز سورية).
 .105ومن بين  2,280مجتمعاً محلياً أبلغت عن قضايا المساكن واألراضي
والممتلكات ،تم ذكر نقص الوثائق باعتباره مصدر قلق خاص من قبل  ٪80منها
(تقييم االحتياجات المتعدد القطاعات وتقييم احتياجات الحماية في مركز سورية).

 .106المرجع نفسه

 .107بالنسبة لمؤشر المتفجرات الخطرة :تنطبق هذه النسبة المئوية على
المجتمعات الواقعة في النواحي التي وقعت بها  ٪99من حوادث النزاع منذ
كانون الثاني/يناير .2015
 .108تقرير األمين العام عن األطفال والصراعات المسلحة
( ،)821/2017/S-361/72/Aآب/أغسطس 2017
 .109المرجع نفسه

 .88أوتشا ،العمليات عبر الحدود بموجب قرارات مجلس األمن
 ،2332/2258/2191/2165آب/أغسطس 2017

 .110تقييم االحتياجات المتعدد القطاعات وتقييم احتياجات الحماية في مركز سورية.

 .90أوتشا ،أيلول/سبتمبر 2017

 .112مناقشات مجموعة التركيز لقطاع الحماية

 .92أوتشا ،أيلول/سبتمبر 2017

 .114تقييم االحتياجات المتعدد القطاعات وتقييم احتياجات الحماية في مركز سورية.

 .94خطة االستجابة الطارئة في شمال شرق سورية ،آب/أغسطس 2017

 .116مناقشات مجموعة التركيز في قطاع الحماية

 .89أوتشا ،أيلول/سبتمبر 2017

 .111المرجع نفسه

 .91أوتشا ،أيلول/سبتمبر 2017

 .113المرجع نفسه

 .93أوتشا ،أيلول/سبتمبر 2017

 .115المرجع نفسه

 .95فرقة العمل المعنية بالسكان ،أيلول/سبتمبر 2017

 .96تقييم االحتياجات المتكاملة في سورية لعام  ،2013تقييم االحتياجات
المتعدد القطاعات ،تقييم المنهج المتكامل لالستجابة اإلنسانية في سورية
لعام  ،2015التقييم المشترك بين القطاعات والمتعدد القطاعات لعام ،2016
فضال عن التقييمات التي أجرتها آلية رصد االحتياجات والسكان ومبادرة
ً
ريتش ،وشركاء آخرون.
 .97قطاع التغذية2017 ،

 .98قطاع المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية2017 ،

 .117األرقام من قاعدة بيانات كالش .في حين تتوافر معلومات عن الطبيعة
المحددة لمدى التلوث بالمتفجرات الخطرة ومدى انتشارها في بعض المواقع
في سورية ،األمر الذي سيوجه استجابة اإلجراءات المتعلقة باأللغام في تلك
المناطق ،فإن هناك نقص في المعلومات الشاملة عن التلوث في جميع
أنحاء البلد ككل .وتسجل قاعدة بيانات كالش الحوادث في جميع المجتمعات،
ومن ثم تتيح إمكانية مقارنة التهديد المحتمل للمتفجرات الخطرة في جميع
المناطق .واالفتراض األساسي هو أن الصراع يولد مخاطر المتفجرات وحوادث
تشمل استخدام أسلحة ذات معدل فشل ،أي الذخائر التي يتم إسقاطها جواً،
ونيران األسلحة الثقيلة ،والعبوات الناسفة المرتجلة.
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ةيماتخلا تاقيلعتلا تامولعملا تارغثو

 .118تقييم االحتياجات المتعدد القطاعات وتقييم احتياجات الحماية في مركز سورية.
 .119استناداً إلى تقييم احتياجات الحمايةُ ،طلب من المجتمعات التي أبلغت عن
إصابات ووفيات ناجمة عن المتفجرات الخطرة توفير المزيد من المعلومات
عن نشاط األشخاص الذين أصيبوا أو لقوا مصرعهم .وأشار البعض إلى أنشطة
متعددة ،وبالتالي فإن الرقم أعاله .٪100

 .120مناقشات مجموعة التركيز المنظمة في  172ناحية ،ومناقشات مجموعات
التركيز المجتمعية ،وخبراء العنف القائم على النوع االجتماعي ،والتقييم المتعدد
القطاعات ،ومشروع رصد االحتياجات والسكان ،ومبادرة المالمح المجتمعية
التابعة لموئل األمم المتحدة.
 .121لمحة عامة عن احتياجات الحماية في المنهج المتكامل لالستجابة اإلنسانية
في سورية2017 ،
 .122لمحة عامة عن احتياجات الحماية في المنهج المتكامل لالستجابة اإلنسانية
في سورية ،أيلول/سبتمبر 2017

 .123لمحة عامة عن احتياجات الحماية في المنهج المتكامل لالستجابة اإلنسانية
في سورية ،أيلول/سبتمبر  .2017وفقاً للنتائج ،تم اإلبالغ عن حدوث العنف
األسري في  51في المئة من المجتمعات المحلية التي جرى تقييمها ،وتعرض
له على األقل «أحياناً» األوالد (أقل من  12سنة) والفتيات (أقل من  12سنة)
في  45في المئة و 44في المئة على التوالي من المجتمعات المحلية التي جرى
تقييمها .وكان من المفهوم أن العنف األسري يشير إلى العنف داخل األسرة
(وليس عنف الشريك الحميم فقط).
 .124لمحة عامة عن احتياجات الحماية في المنهج المتكامل لالستجابة اإلنسانية
في سورية ،أيلول/سبتمبر 2017
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 .125في المجتمعات التي تم فيها الكشف عن االستبعاد/التمييز في تقديم
المساعدة اإلنسانية ،اعتبر كبار السن من أكثر الفئات تعرضاً للخطر ،إلى جانب فئات
مختلفة من النساء غير المتزوجات اللواتي تفتقرن إلى دعم األسرة/المجتمع.

 .126تم اإلبالغ عن الحاجة إلى الخدمات المتخصصة (التي ال تزال غير كافية أو غير
موجودة ولكنها ضرورية) لألشخاص ذوي اإلعاقة في  ٪72من المجتمعات
المحلية التي تم تقييمها ،في حين تم تحديد احتياجات آليات رعاية المسنين في
 ٪71من المجتمعات التي تم تقييمها.

 .127المركز السوري لبحوث السياسات ،تقرير تأثير األزمة السورية ،حزيران/يونيو 2016

 .128المركز السوري لبحوث السياسات ،تقرير تأثير األزمة السورية ،حزيران/يونيو 2016
 .129المركز السوري لبحوث السياسات ،تقرير تأثير األزمة السورية ،حزيران/يونيو 2016
 .130المركز السوري لبحوث السياسات ،تأثير النزاع على رأس المال االجتماعي:
التدهور االجتماعي في سورية ،يونيو 2017
 .131تقييم متعدد القطاعات2017 ،
 .132نظام معلومات إدارة التعليم

 .133تقييم متعدد القطاعات2017 ،

 .134وحدة تنسيق المساعدة ،2017 ،المدارس في مخيمات شمال سورية ،تقرير
مواضيعي العدد رقم.01 :

 .135البنك الدولي ،2017 ،حصيلة الحرب :العواقب االقتصادية واالجتماعية للصراع
في سورية

 .136وحدة تنسيق المساعدة ،أيار/مايو  ،2017المدارس في سورية تقرير مواضيعي
العدد رقم.03 :

 .137بالنسبة للحوادث التي وقعت في عام  ،2017كانت هناك فترات زمنية أطول
بين الحوادث الفعلية والتحقق منها بسبب زيادة القيود المفروضة على الوصول
في مناطق الصراع الرئيسية ،بما في ذلك محافظات إدلب ودرعا والرقة ودير
الزور ،ونتج عن ذلك ما يسمى ب»التحقق المتأخر» .ومن المتوقع أن يرتفع عدد
الهجمات التي تم التحقق منها على المدارس في عام  2017كثيراً ،حيث يجري
حالياً التحقق من المزيد من الحاالت ،وستنعكس األرقام النهائية لعام 2017
على هذا النحو في التقرير السنوي المقبل لألمين العام عن األطفال والنزاعات
المسلحة في عام 2018
 .138يؤكد علم األعصاب أن األطفال الذين يتعرضون للعنف والضيق ،بما في
ذلك بسبب النزوح ،يمكن أن تكون لديهم استجابة فسيولوجية «سامة» تمنع
نمو دماغهم ،مما يؤثر على صحتهم البدنية والعقلية وسلوكهم وعالقاتهم
وقدرتهم على التعلم.

 .139لجنة اإلنقاذ الدولية ،تأثير الحرب على تعلم األطفال السوريين ،آذار/مارس 2017

 .140كيمونيكس إنترناشونال ،حالة التعليم االبتدائي المبكر في سورية ،تشرين
األول/أكتوبر 2017
 .141المرجع نفسه

 .142وحدة تنسيق المساعدة ،تقرير الرصد الديناميكي2017 ،

 .143مستمدة من متوسط األجر اليومي االسمي وتكلفة دقيق القمح و/أو األغنام
 .144باستخدام سعر الصرف  1دوالر =  515ليرة سورية اعتباراً من آب/أغسطس 2017

 .145تقرير مبعوث األمم المتحدة الخاص لسورية لعام 2016؛ تقرير مواجهة التفتت،
المركز السوري لبحوث السياسات لعام 2016
 .146حملة مكافحة الحصبة ،وزارة الصحة ،نيسان/أبريل 2017
 .147منظمة الصحة العالمية2017 ،

 .148أطباء عبر القارات ،دراسة سمارت عن الغوطة الشرقية ،كانون الثاني/يناير 2017
 .149أطباء عبر القارات ،دراسة سمارت عن إدلب2017 ،
 .150وزارة الصحة ،مراقبة التغذية2017 ،
 .151دراسة سمارت2017 ،

 .152وزارة الصحة ،مراقبة التغذية2017 ،
 .153دراسة سمارت 2016/2015
 .154دراسة سمارت 2016/2015

رصتخملا ءامسألا تامولعملا تارغثو
رصتخملا ءامسألا

األسماء المختصرة
 – AAPالمساءلة أمام السكان المتضررين

 – NPMرصد االحتياجات والسكان

 - CCCMتنسيق المخيمات وإدارتها

 - PINأشخاص محتاجون للمساعدة

 - CBAسن اإلنجاب

 - CFSAMبعثة تقييم المحاصيل واألمن الغذائي

 - OCHAمكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية
 - PLWالنساء الحوامل والمرضعات

 – cVDPV2فيروس شلل األطفال الناجم عن تناول اللقاح من النوع الثاني

 – PNOلمحة عامة عن احتياجات الحماية

 – EOعبوة ناسفة

 – SAMسوء التغذية الحاد الوخيم

 – DEAمنطقة آمنة

 – ERWمتفجرات من مخلفات الحرب

 - SADDمصنف حسب النوع االجتماعي والعمر والعجز
 - SARCالهالل األحمر العربي السوري

 - ESCWAلجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغرب آسيا

 - SCPRالمركز السوري لبحوث السياسات

 - GAMسوء التغذية الحاد الشامل

 - SYPالليرة السورية

 - FAOمنظمة األغذية والزراعة التابعة لألمم المتحدة

 - SEAاالستغالل واالعتداء الجنسيين

 - GBVالعنف القائم على النوع االجتماعي

 - TADاألمراض الحيوانية عبر الحدود

 - GoJالحكومة األردنية

 - UNDOFقوة األمم المتحدة لمراقبة فض االشتباك

 - GDPالناتج المحلي اإلجمالي

 - GoSالحكومة السورية

 - UNاألمم المتحدة

 - UNDPبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي

 - HeRAMSنظام رسم خرائط توافر الموارد الصحية

 - UNFPAصندوق األمم المتحدة للسكان

 - HNOلمحة عامة عن االحتياجات اإلنسانية

 - UNICEFمنظمة األمم المتحدة للطفولة

 – HTSهيئة تحرير الشام

 - UNRWAوكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين
الفلسطينيين في الشرق األدنى

 - HLPالمساكن واألراضي والممتلكات
 - HTRمنطقة يصعب الوصول إليها
 - IDPشخص نازح داخلياً

 - IEDعبوة ناسفة مرتجلة

 - IHLالقانون الدولي اإلنساني

 - IHRLالقانون الدولي لحقوق اإلنسان
 - INGOمنظمة دولية غير حكومية

 - INSOمنظمة سالمة المنظمات غير الحكومية الدولية
 - ISILتنظيم الدولة اإلسالمية في العراق والشام
 - ISMIمبادرة رصد أوضاع النازحين

 - IYCFتغذية الرضع وصغار األطفال

 – MAMسوء التغذية الحاد المعتدل

 - MHMإدارة نظافة الحيض
 - MRMآلية الرصد واإلبالغ

 - MRM4Syriaآلية الرصد واإلبالغ عن االنتهاكات الجسيمة ضد
األطفال في حاالت النزاع المسلح في سورية
 – MSNAتقييم احتياجات متعدد القطاعات
 - MTطن متري

 – MUACقياس محيط منتصف العضد  - NFIالمواد غير الغذائية

 - NGOمنظمة غير حكومية
 - NLGال لضياع جيل

 - NNGOمنظمة وطنية غير حكومية

 - UNHCRمفوضية األمم المتحدة السامية لشؤون الالجئين

 - UNMMآلية الرصد التابعة لألمم المتحدة

 - UNSCمجلس األمن التابع لألمم المتحدة

 - USDالدوالر األمريكي

 - USGوكيل األمين العام

 - WASHالمياه والصرف الصحي والنظافة الصحية

 - WFPبرنامج األغذية العالمي التابع لألمم المتحدة

 - WHOمنظمة الصحة العالمية التابعة لألمم المتحدة

 - WoSالمنهج المتكامل لالستجابة اإلنسانية في سورية
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المشترك بين القطاعات
رصتخملا ءامسألاشدة االحتياجات
مرفق  :1تصنيف
تامولعملا تارغثو

مرفق 1
تصنيف شدة االحتياجات المشترك بين القطاعات
ال توجد حاجة إلى ال مساعدة اإلنسانية

ب ح اج ة إل ى ال م س اع دة اإلن س ان ية

ب ح اجة ح ادة وف ورية ل ل م س اع دة اإلن س ان ية

0

1

2

3

4

5

6

ال ت وج د م ش ك ل ة

م ش ك ل ة ص غ ي رة

م ش ك لة م ع ت دلة

م ش ك ل ة ك ب ي رة

م ش ك ل ة ش دي دة

م ش ك ل ة ح رج ة

م ش ك ل ة ك ارث ية

يصعب الوصول إليها
تخضع لسيطرة تنظيم
الدولة اإلسالمية

محاصرة ،مطوقة
عسكرياً

النازحون الجدد و /
أو العائدون
(< 3أشهر ،بما في
ذلك النازحون في
المواقع)

ال حاالت نزوح أو
عودة مفاجئة

< ٪25نازحون جدد
من إجمالي النزوح
وحجمه

 ٪30-25نازحون جدد
من إجمالي النزوح
وحجمه

 ٪40-30نازحون جدد
من إجمالي النزوح
وحجمه

 ٪60-40نازحون جدد
من إجمالي النزوح
وحجمه

 ٪90-60نازحون جدد
من إجمالي النزوح
وحجمه

 ٪100-90نازحون
جدد من إجمالي
النزوح وحجمه

 ٪النازحين
والعائدين مقابل
السكان المضيفين

السكان ال يشهدون
تحركات سكانية

< ٪10من السكان
في المنطقة نازحون
 /عائدون

 ٪20-11من السكان
في المنطقة نازحون
 /عائدون

 ٪30-21من السكان
في المنطقة نازحون
 /عائدون

 ٪40-31من السكان
في المنطقة نازحون
 /عائدون

 ٪50-41من السكان
في المنطقة نازحون
 /عائدون

> ٪50من السكان
في المنطقة نازحون
 /عائدون

حدة الصراع

السكان ال يشهدون
أي صراع

السكان يشهدون
الحد األدنى من
الصراع

السكان يشهدون
معتدال
صراعاً
ً

السكان يشهدون
صراعاً كبيراً

السكان يشهدون
صراعاً شديداً

السكان يشهدون
صراعاً حرجاً

السكان يشهدون
صراعاً كارثياً

المؤشر المركب
( ٪ارتفاع أسعار
السلع األساسية
(الوقود والدقيق))

< ٪10من نطاق
المؤشر المركب

 ٪20-٪10من نطاق
المؤشر المركب

 ٪40-٪20من نطاق
المؤشر المركب

 ٪60-٪40من نطاق
المؤشر المركب

 ٪80-٪60من نطاق
المؤشر المركب

 ٪100-٪80من
نطاق المؤشر
المركب

>  ٪100زيادة في
نطاق المؤشر
المركب

الحصول على
الخدمات األساسية
(الحصول على المياه
المأمونة واستخدام
المعالجة)

وضع طبيعي

مصدر غير آمن
للمياه واستخدام
المياه المعالجة
بنسبة ٪100-91

مصدر غير آمن
للمياه واستخدام
المياه المعالجة
بنسبة ٪90-61

مصدر غير آمن
للمياه واستخدام
المياه المعالجة
بنسبة ٪60-41

مصدر غير آمن
للمياه واستخدام
المياه المعالجة
بنسبة ٪40-21

مصدر غير آمن
للمياه واستخدام
المياه المعالجة
بنسبة ٪20-11

مصدر غير آمن
للمياه واستخدام
المياه المعالجة
بنسبة ٪10-0

مؤشر استراتيجية
التأقلم مع سبل
العيش

ال تستخدم أي
استراتيجيات تكيف

الحد األدنى من
استراتيجيات التكيف

استراتيجيات تكيف
معتدلة

استراتيجيات تكيف
سلبية كبيرة

استراتيجيات تكيف
سلبية شديدة

استراتيجيات تكيف
سلبية حرجة

غير متوفر

حالة الوصول
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تامولعملا تارغثو
بهم
أشخاص يمكن االتصال
رصتخملا ءامسألا

أشخاص يمكن االتصال بهم
تنسيق وإدارة المخيمات
منسق المنهج المتكامل لالستجابة اإلنسانية في سوريا :جيسون هيبس ()hepps@unhcr.org
منسقو مركز تركيا :دهر هايو ()hayo@unhcr.org

اإلنعاش المبكر وسبل العيش

منسق المنهج المتكامل لالستجابة اإلنسانية في سوريا :موريس ديوولف (،)maurice.dewulf@undp.org
عالء الدين شاموق ()Aladdin.shamoug@undp.org
منسق مركز سوريا :موريس ديوولف ()maurice.dewulf@undp.org
منسق مركز تركيا :فرانشيسكو بالدو ()francesco.baldo@undp.org

التعليم

منسق المنهج المتكامل لالستجابة اإلنسانية في سوريا :فرانشيسكو كالكانيو ()fcalcagno@unicef.org
منسق المنهج المتكامل لالستجابة اإلنسانية في سوريا المشارك :إروم بركي ()erum.burki@savethechildren.org
منسق مركز سوريا :رانيا زاخية ()asimbolon@unicef.org
منسق مركز تركيا :مايا دنيتش مونك ( ،)mdmunk@unicef.orgأيسا كوجاك ()Ayse.Kocak@savethechildren.org
منسق مركز األردن :فرانشيسكو كالكانيو ( ،)fcalcagno@unicef.orgمنى سرسك ()Muna.Sarsak@savethechildren.org

االتصاالت في حاالت الطوارئ

منسق المنهج المتكامل لالستجابة اإلنسانية في سوريا :دراغان موسيفيتش ()dragan.mocevic@wfp.org
منسق مركز سوريا :دراغان موسيفيتش ()dragan.mocevic@wfp.org
منسق مركز تركيا  /األردن :شاهان آرا قادر ()shahan.araqadir@wfp.org

األمن الغذائي

منسق المنهج المتكامل لالستجابة اإلنسانية في سوريا :سامانثا تشاتاراج )Samantha.Chattaraj@wfp.org
منسق المنهج المتكامل لالستجابة اإلنسانية في سوريا المشارك :باربرا بيتون ()BBitton@mercycorps.org
منسقو مركز سوريا :برنار مريوا ( ،)bernard.mrewa@wfp.orgجوزبف أونيكا ()Joseph.Oneka@fao.org
منسق مركز تركيا :فرانشيسكو سالفيريا ()Francesco.Slaviero@fao.org
منسق مركز األردن :سامانثا تشاتاراج  ،)Samantha.Chattaraj@wfp.orgمالك الرداد ()malraddad@irdglobal.org

الصحة

منسق المنهج المتكامل لالستجابة اإلنسانية في سوريا :دكتور ماوريسيو كالديرون (،)mcalderon@who.int
دكتور قيس الديري ()Kais.AlDairi@rescue.org
منسق مركز سوريا :أزريت كالميكوف ()kalmykova@who.int
منسق مركز تركيا :دكتور جامشيد علي خان تانولي ( ،)tanolij@who.intعبد الرحمن العمر ()aalomar@sams-usa.net
منسق مركز األردن :دكتور ماوريسيو كالديرون ()mcalderon@who.int

الخدمات اللوجستية

منسق المنهج المتكامل لالستجابة اإلنسانية في سوريا :صامويل تيريفي ()samuel.terefe@wfp.org
نائب منسق المنهج المتكامل لالستجابة اإلنسانية في سوريا :أليساندرا بيكولو ()alessandra.piccolo@wfp.org
المنظمة الدولي للهجرة ،مجموعة الخدمات اللوجستية ،المنهج المتكامل لالستجابة اإلنسانية في سوريا)agnes.semaan@wfp.org( :
منسق مركز سوريا :صامويل تيريفي ( ،)samuel.terefe@wfp.orgأليساندرا بيكولو ()alessandra.piccolo@wfp.org
منسق مركز تركيا :إلين هاينز ()ellen.hynes@wfp.org
منسقو مركز األردن :مراد بكز ( ،)murad.bakz@wfp.orgصامويل تيريفي ()samuel.terefe@wfp.org
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تامولعملا تارغثو
االتصال بهم
رصتخملا ءامسألا
أشخاص يمكن

التغذية
منسق المنهج المتكامل لالستجابة اإلنسانية في سوريا :دكتور سجى عبد الله ()sabdullah@unicef.org
منسق المنهج المتكامل لالستجابة اإلنسانية في سوريا المشارك :لينزي بيكر ()lbaker@me.acfspain.org
منسق مركز سوريا :محي الدين عبد الله ()mabdulahi@unicef.org
منسق مركز تركيا :وجدان مدني ()wmadani@unicef.org
منسق مركز األردن :دكتور سجى عبد الله ()sabdullah@unicef.org

الحماية (بما في ذلك القطاعات الفرعية لحماية الطفل والعنف القائم على النوع االجتماعي)
منسق المنهج المتكامل لالستجابة اإلنسانية في سوريا :جيسون هيبس ()hepps@unhcr.org
المنهج المتكامل لالستجابة اإلنسانية في سوريا ،منسق القطاع الفرعي لحماية الطفل :سوزان أندرو ()sandrew@unicef.org
المنهج المتكامل لالستجابة اإلنسانية في سوريا ،منسق القطاع الفرعي للعنف القائم على النوع االجتماعي :جنيفر ميكيل ()miquel@unfpa.org
المنهج المتكامل لالستجابة اإلنسانية في سوريا ،منسق القطاع الفرعي لألعمال المتعلقة باأللغام :ماثيو ويليامز ()mattheww@unops.org
منسق مركز سوريا :إليزابيتا برومات ()brumat@unhcr.org
منسق القطاع الفرعي لحماية الطفل في مركز سوريا :كيهكاشان بينيش خان ()kbkhan@unicef.org
منسق القطاع الفرعي للعنف القائم على النوع االجتماعي في مركز سوريا :وداد بابكر ()babikir@unfpa.org
منسقو مركز تركيا :فيكتوريا شيبرد ()victoria.shepard@rescue.org
منسق القطاع الفرعي لحماية الطفل في مركز تركيا :صامويل سيساي ( ،)sbsesay@unicef.orgعبد القادر عبدي ()abdikadir_abdi@wvi.org
منسق القطاع الفرعي للعنف القائم على النوع االجتماعي في مركز تركيا :ماريا مارغريتا ماغليتي ()maglietti@unfpa.org
منسق القطاع الفرعي لألعمال المتعلقة باأللغام في مركز تركيا :هبة نجار ()Heban@unops.org
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منسق مركز األردن :نينا شريبفر ( ،)schrepfe@unhcr.orgدنيس أرديس ()dennis.ardis@rescue.org
منسق القطاع الفرعي لحماية الطفل في مركز األردن :سوزان أندرو ()sandrew@unicef.org
منسق القطاع الفرعي للعنف القائم على النوع االجتماعي في مركز األردن :مريت هيتانين ()merit.hietanen@ri.org
منسق القطاع الفرعي لألعمال المتعلقة باأللغام في مركز األردن :جيانماركو م .فيتالي ()gianmarcom@unops.org

المأوى والمواد غير الغذائية

منسق المنهج المتكامل لالستجابة اإلنسانية في سوريا :جيسون هيبس ()hepps@unhcr.org
منسق المنهج المتكامل لالستجابة اإلنسانية في سوريا المشارك :غريغ أندروز ()wos_nfi_shelter@drc-mena.org
منسقو مركز سوريا :جويل أندرسون ( ،)andressj@unhcr.orgبانكاج كومار سينغ ()singhpa@unhcr.org
منسق مركز تركيا :ديفيد ويميس ( ،)dwemyss@globalcommunities.orgانجيل باسكوال ()pascual@unhcr.no
منسقو مركز األردن :نينا شريبفر ( ،)schrepfe@unhcr.orgلوكاس فان ترير ()lukasvantrier@nrc.no

المياه والصرف الصحي والنظافة
منسق المنهج المتكامل لالستجابة اإلنسانية في سوريا :باتريك لوران ()plaurent@unicef.org
منسق المنهج المتكامل لالستجابة اإلنسانية في سوريا المشارك :جيكوب باجاك ()jakub.pakak@acted.org
منسق مركز سوريا :مادهاف بهاري ()mpahari@unicef.org
منسقو مركز تركيا :سعيد حميد ( ،)shameed@unicef.orgعمر صبح ()wash.coordination.turkey@gmail.com
منسقو محور األردن :باتريك لوران ( ،)plaurent@unicef.orgجوليان تونغ ()Julian.Tung@care.org

القطري اإلنساني والشركاء.
تم إنتاج هذه الوثيقة نيابة عن الفريق ُ
القطري اإلنساني المشترك لألزمة ،بما في ذلك االحتياجات اإلنسانية األكثر إلحاحاً وتقدير عدد األشخاص
تعرض هذه الوثيقة لفهم الفريق ُ
الذين يحتاجون إلى المساعدة .وتمثل قاعدة أدلة موحدة ،وتساعد في إرشاد التخطيط االستراتيجي المشترك لالستجابة.
إن التسميات المستخدمة في هذا التقرير وطريقة عرض المواد الواردة فيه ،ال تعبر إطالقاً عن رأي األمانة العامة لألمم المتحدة بشأن الوضع
القانوني ألي بلد ،أو إقليم ،أو مدينة ،أو منطقة ،أو لسلطات أي منها ،أو بشأن تحديد حدودها أو تخومها.

http://www.unocha.org/syria
https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/whole-of-syria
http://www.hno-syria.org
@ocha_Syria

