التقرير الفصلي لرصد الحماية
تقرير كانون الثاني -آذار 8102
فريق عمل رصد الحماية

كتلة حماية سوريا

(محور تركيا )

حول فريق عمل رصد الحماية ()PMTF
إن فريق عمل رصد الحماية ،هي عبارة عن مبادرة من كتلة الحماية سوريا (تركيا) ،وتتألف من منظمات سورية غير حكومية
ومنظمات دولية غير حكومية تهدف الى تطوير قدرات الجهات الفاعلة في المجال اإلنساني على تقييم احتياجات الحماية في سوريا
وتحليلها واالستجابة لها.
ولقد شارك حوالي عشرون من المنظمات الغير الحكومية ،والمنظمات غير الحكومية الدولية في تشكيل فريق عمل رصد الحماية
 ،PMTFوالتي يقودها مكتب المفوضية السامية لشؤون الالجئين ( )UNHCRولجنة اإلنقاذ الدولية ( .)IRCوحتى وقت كتابة
هذا التقرير ،فإن هناك  21من األعضاء يساهمون بنشاط في رصد الحماية شهريا ،والذي بدأ في آذار .1122
إن جميع التقارير الفصلية متاحة على صفحة كتلة حماية سوريا (تركيا)/موقع االستجابة اإلنسانية  ،1كما ويستطيع القراء
ايضاالتشاور حول لوحة المتابعة التفاعلية لرصد الحماية  ،2والتي تقدم معلومات تفصيلية حسب المؤشر ،والموقع ،والشهر.
وباستخدام الدروس المستفادة من الرصد الشهري في عام  ،1122فقد قام األعضاء الناشطين في فريق عمل رصد الحماية PMTF
بتنقيح المقابلة الشهرية للمخبرين الرئيسيين على مستوى المجتمع بهدف تبسيط عملية جمع البيانات .وهذا هو التقرير الفصلي
األول الذي يعكس البيانات التي تم جمعها باستخدام هذه األدوات.

https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/stima/protection
http://tiny.cc/jwnory
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توصيات الجهات الفاعلة في المجال اإلنساني
يقدم فريق عمل رصد الحماية ،ومع األخذ بعين االعتبار النتائج التي تم التوصل إليها في الفترة من كانون الثاني إلى آذار ،1122
التوصيات التالية لكي تنظر فيها الجهات الفاعلة في المجال اإلنساني .وتود فرقة عمل رصد الحماية ،عند تنفيذ هذه التوصيات،
تذكير الجهات الفاعلة في المجال اإلنساني ضمان وإعطاء األولوية ألمن وسالمة موظفيها والمجتمعات التي تخدمهم في كل نشاط،
وصياغة نهج مرنة وبديلة للبرنامج تساعد على استمرار الجهود .كما وتدرك فرقة عمل رصد الحماية أن عدم القدرة على التنبؤ
بالوضع األمني وعدم استقراره ،باإلضافة إلى العوامل السياقية األخرى ،تتطلب حال شجاعا ،وابداعيا وابتكاريا للمشكالت.

◄ تبسيط عمليات التدخل من خالل نشر وتبادل المعلومات لضمان أن عمليات تقديم المساعدات واضحة
للمستفيدين .وتعزيز المعلومات العامة حول توزيع المعونات -تحديد وحل الثغرات فيما يتعلق بتبادل المعلومات
والحصول على المساعدات اإلنسانية.وأينما أمكن ،زيادة شفافية معايير اختيار المستفيدين بين المجتمعات .وباإلضافة
إلى ذلك ،يتعين مراجعة وتحديث قوائم المستفيدين بشكل دوري لضمان الحصول على المساعدات من قبل األشخاص
األكثر احتياجا والسماح بالمرونة في حاالت الحماية العاجلة .وتحسين الوعي بآليات التغذية الراجعة والشكاوى الموجودة.

◄ التأكد من أن فقدان الوثائق المدنية ال يعتبر عائقا أمام الحصول على الخدمات األساسية والمساعدة
اإلنسانية.إن فقدان الوثائق المدنية ظاهرة منتشرة بين المجتمعات وينبغي أال يكون ذلك شرطا للحصول على المساعدات
اإلنسانية .وهناك حاجة لتخطيط وتحسين الوعي بين الجهات الفاعلة في المجال اإلنساني حول تأثير الوثائق المدنية
المفقودة واآلليات البديلة لتحديد الهوية .ويتعين على الجهات المانحة أن تأخذ ذلك بعين االعتبار خاصة فيما يتعلق
بمتطلبات اإلبالغ وآليات الرصد الخاصة بهم.
◄ دعم المجتمعات لبناء مرافق المياه ،واإلصحاح والنظافة ( )WASHالمالئمة واآلمنة .تقديم الدعم لبناء المرافق
المناسبة في المجتمعات التي تفتقر فيها المساكن لمرافق المياه ،واإلصحاح ،والنظافة .باإلضافة إلى ذلك ،تحسين الوعي
حول أهمية الوقاية من األمراض المعدية ،بما في ذلك طرق المحافظة على مصادر مياه الشرب منفصلة عن المياه
الملوثة .وإرسال فرق طبية متنقلة إلى المجتمعات التي تعاني من تفشي األمراض بسبب نقص مرافق المياه ،واإلصحاح،
والنظافة المالئمة .ولمزيد من المعلومات انظر القسم  1-3ظروف المأوى.
◄ تحسين الوصول الى الخدمات الصحية ذات الجودة ومنخفضة التكلفة  -زيادة المرافق والحصول على الخدمات
الصحية في المجتمعات المتضررة ،مع إبالء اهتمام خاص لتكلفة التنقل وتكلفة الخدمات الصحية من الدرجتين الثانية
والثالثة .وتحسين وصول النساء الى الخدمات الصحية من خالل عيادات المنظمات غير الحكومية والفرق الطبية المتنقلة.
◄ تحسين الحصول على المياه النظيفة وبأسعار معقولة  -تحسين الحصول على المياه النظيفة ،وبأسعار معقولة في
المواقع التي تعاني من نقص الخدمات والمواقع النائية .وتحسين الوعي المجتمعي بطرق تنقية المياه .وتشجيع المنظمات
غير الحكومية التي تقوم بتزويد المجتمعات بالمياه على التاكد من أن المياه كافية ،ونظيفة وغير ملوثة.
◄ دعم أنشطة توليد سبل العيش -إن أنشطة التي تولد سبل العيش المجتمعية ،والتي تأخذ في الحسبان موارد واحتياجات
المجتمع ،والتي يمكن أن تستمر لفترة طويلة من الوقت ،خاصة إذا لم تعد الجهات الفاعلة في المجال اإلنساني مشاركة
فيها ،سوف تؤدي الى خلق فرص اقتصادية ،دائمة ومستدامة .ولضمان النجاح ،يتعين على الجهات الفاعلة في المجال
اإلنساني التواصل مع المجتمعات ،وفهم احتياجاتها وتفضيالتها ،وتقديم مالحظات دقيقة حول مدى توفر الظروف
المطلوبة لفعالية وفائدة هذه المشاريع .ويتعين على الجهات الفاعلة في المجال اإلنساني تقييم احتياجات المجتمع على
المدى القصير والطويل ،والعمل على تلبية االحتياجات قصيرة األجل قبل الشروع في مشاريع أطول مثل أنشطة توليد
الدخل.
◄ االستمرار في الدعم النفسي االجتماعي واألنشطة المالئمة لألطفال .يتعين على الجهات الفاعلة في المجال اإلنساني
تنفيذ برامج الدعم النفسي االجتماعي لجميع أفراد المجتمع .كما وأن ضمان حصول أولياء األمور /البالغين ومقدمي
الرعاية واألطفال على الدعم النفسي االجتماعي في وقت متزامن قد يساعد في التخفيف من الصدمة ذات الطبيعة
المترابطة والمعقدة الموجودة لدى هذه األسر والمجتمعات .وباإلضافة إلى ذلك ،فإن إيجاد الفرص التي تساعد األطفال
في المجتمع على ممارسة الحياة الطبيعية ،مثل فرص ممارسة الرياضة واللعب ،سيعزز من تأثير أنشطة الدعم النفسي
االجتماعي ويمكن أن يساعد في الحد من آثار الظروف المعيشية الصعبة.
◄ تحسين فهم الهياكل المحلية والوسائل المفضلة لحل النزاعات في المجتمعات .نظرا للنهج المختلفة والمتباينة
لحل النزاعات في المجتمعات السورية ،فانه البد من التاكد من أن تقديم المساعدات اإلنسانية والخدمات القانونية في
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المجتمعات المحلية مصمم مع فهم كامل للديناميكيات المحلية والتداعيات المحتملة للجهات الفاعلة في المجال اإلنساني.
وال بد من الدعوة ،في المجتمعات التي تقوم فيها المنظمات غير الحكومية بتنسيق األنشطة اإلنسانية مع المجالس
المحلية ،وإلى التمثيل الجنساني المتساوي ،والمساواة في الوصول إلى البرنامج لتوعية هياكل المجتمع المحلي بالقضايا
التي تؤثر على النساء والفتيات في المجتمع.
◄ دعم استقاللية النساء غير المصحوبات من خالل برامج الحماية التي تركز على النساء .المباشرة بأنشطة
التوعية وتوليد الدخل للنساء غير المصحوبات ،مثل األرامل والمطلقات والنساء غير المصحوبات بذويهم ،لتقديم قدر
أكبر من الدعم االجتماعي واالقتصادي لبقائهم واستقاللهم ،وقد يساعد أيضا على لم شمل األسر واألطفال والحد من
انفصال األطفال عن أسرهم.

◄ حيثما كان ذلك ممكنا ،تشجيع التفاعل االجتماعي اإليجابي من خالل شمول البرنامج لكل من النازحين داخليا
والمجتمعات المضيفة .وهذا يعتبر مهما وخاصة للنازحين داخليا المقيمين في المخيمات التي قد تكون معزولة وبعيدة
عن المجتمعات المضيفة .وحيثما كان ذلك ممكنا وآمنا ،تسهيل الوصول إلى المدن ومراكز المدينة للحصول على
الخدمات األساسية المتاحة في تلك المواقع (وخاصة األسواق) من خالل توفير الدعم في مجال النقل لسكان المخيمات
والمجتمعات المعزولة .باالضافة الى تركيز المبادرات على بناء التفاعل االجتماعي بين النساء النازحات داخليا والنساء
في المجتمعات المضيفة اللواتي لديهن فرص أقل للتفاعل بسبب قيود أكبر على حرية حركة النساء .وفي الحاالت التي
تكون فيها المنظمات غير الحكومية المحلية هي المصدر الرئيسي للعمالة في المجتمع ،فانه يتعين ضمان توفير فرص
العمل المتساوية للمجتمع المضيف والنازحين وتخفيف التصورات المتعلقة بالتمييز أو عدم المساواة.
◄ التخفيف من العوامل التي تمنع الذهاب إلى المدارس -تطبيق نهج متعدد المستويات والذي ال يحد فقط من العوائق
المالية والمادية واألمن المتعلقة بالوصول إلى المدارس ،بل يؤثر أيضا على تصورات المجتمع حول التعليم من خالل
مبادرات التوعية التي تؤكد على أهمية وضرورة التعليم.
◄ التخفيف من مخاطر المواد المتفجرة -مواصلة وتوسيع التوعية بالمخاطر وزيادة الوعي بشأن البقاء في مأمن من
األلغام واألخطار المتفجرة في المناطق التي توجد فيها هذه المخاطر بشكل عام.
◄ تحسين الوصول إلى الخدمات المتخصصة -هناك حاجة كبيرة لزيادة وتوسيع الخدمات المتخصصة .إن بعض
اإلعاقات قد تمنع أو تحد من التنقل والحركة والتي ينتج عنها تحديات إضافية في الوصول إلى الغذاء والماء والمواد
غير الغذائية وغيرها من المساعدات اإلنسانية الحيوية.
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نظرة عامة ،المنهجية ،والمواقع/ملف المخبرون
الرئيسيون
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خلفية تاريخية ونظرة عامة
لقد تسبب النزاع السوري ،الذي أصبح اآلن في سنته السابعة ،في معاناة المدنيين المستمرة .وفي سياق النزاع المسلح ،والحصار،
والتشرد ،وزيادة الفقر ،واالعتماد على آليات التكيف الضارة ،يواجه المدنيون مخاطر حماية عديدة ومتداخلة .وعلى الرغم من
تلك البيئة األمنية الصعبة ،تواصل الجهات الفاعلة في المجال اإلنساني االستجابة إلى الحجم الهائل من االحتياجات اإلنسانية
والحاجة إلى الحماية في سوريا.
وخالل فترة إعداد هذا التقرير ،من شهر كانون الثاني إلى شهر آذار  ، 1122حدثت التطورات الرئيسية التالية في سياق الصراع
السوري وما نتج عنه من نزوح:
 في شهر كانون الثاني  ،1122شنت الحكومة التركية عملية عسكرية ضد القوات السورية الديمقراطية والقوات التابعة
لها في قضاء عفرين في محافظة حلب الشمالية ،مما نتج عنه أعمال العنف والنزاع .وقد أدت هذه العملية العسكرية
والتصعيد في النزاع إلى حركة النازحين داخليا من عفرين باتجاه المناطق التي تسيطر عليها الحكومة السورية في
حلب.
 في شهر شباط  ،شنت الحكومة السورية عملية عسكرية برية في جنوب شرق إدلب ،بدعم من غارات جوية مكثفة
قامت بها الحكومة السورية على أجزاء جنوب ووسط إدلب .وقد أدت هذه العملية العسكرية إلى تصعيد النزاع ما بين
الحكومة السورية ومجموعات المعارضة المسلحة ،والتي نتج عنها نزوح جماعي من جنوب شرق إدلب نحو وسط
وشمال إدلب.
 وخالل شهر كانون الثاني– شباط ،كان هناك توترات ومواجهات مستمرة بين هيئة تحرير الشام (  )HTSوجبهة
تحرير سوريا ( )JTSفي إدلب وأجزاء من حلب ،مما تسبب في عدم االستقرار في الوضع األمني في معظم محافظة
إدلب وغرب حلب.
 باإلضافة إلى ذلك ،فقد أسفرت االتفاقيات المحلية للغوطة الشرقية في شباط عن حركة السكان والنزوح من الغوطة
الشرقية إلى إدلب والمناطق المحيطة بها.
ونتيجة لهذه التطورات السياسية واألمنية ،فقد استقبلت إدلب والمناطق المحيطة بها أكثر من  300,000نازح داخلي خالل الفترة
ما بين كانون الثاني وآذار  .1122وقد حدث ما نسبته  %82من عملية النزوح هذه خالل كانون الثاني بسبب النزاع في حلب
وإدلب وحماة .وقد تم استقبال أكثر من  20,000نازح داخلي في شمال حلب ،وخاصة بسبب نشاط النزاع في عفرين .وأيضا تم
تسجيل مغادرة أكثر من  300,000من النازحين داخليا خالل هذه الفترة ،حيث كانت نسبة المغادرة  ٪33من داخل محافظة إدلب،
ويرجع ذلك جزئيا إلى األعمال العدائية ونشاط النزاع في جنوب شرق إدلب خالل الفترة المشمولة بالتقرير (كتلة تنسيق وإدارة
3
المخيمات – مبادرة رصد الوضع ( -)ISMI CCCMتحليل االتجاهات ربع السنوية لشهر كانون الثاني  -آذار )1122

طريقة جمع وتمثيل البيانات
لقد أجرى أعضاء فريق عمل رصد الحماية  PMTFمقابالت مع المخبرين الرئيسيين على أساس شهري .وتقيس أسئلة المقابلة
مخاطر الحماية في مجاالت الحقوق ،والحاجات األساسية ،والفئات األشد ضعفا (المستضعفين) ،والعوامل الديمغرافية ،والحوادث.
وقد تم تحديد مؤشرات الحماية بالتشاور مع الجهات الفاعلة في مجال الحماية ومنسقي الكتل اآلخرين.
ومن أجل تحقيق نتائج ذات داللة إحصائية ،فقد تم تشجيع األعضاء على إجراء ما ال يقل عن  21مقابالت لكل مجتمع في الشهر،
مع قائمة المالحظات .وقد تم اختيار المواقع اعتمادا على عوامل من مثل وجود األعضاء وإمكانية الوصول.
ومن خالل المقابالت مع المخبرين الرئيسين ،قام األعضاء بجمع البيانات من المخبرين الرئيسيين  -وأفراد المجتمع الفاعلين
والقادرين على تقييم مختلف مخاطر الحماية وشواغل جميع المجموعات السكانية.
لقد تم جمع معظم البيانات المتوفرة في هذا التقرير من محافظة إدلب ( .)%83في حين تم إجراء المقارنات على مستوى المحافظة
في هذا التقرير ،إال انه ينصح القراء األخذ بعين االعتبار أن البيانات من المحافظات المتبقية محدودة :حلب ( ، )%28حماه (21
 ،)%حمص ( ،)% 22الحسكة ( ،)% 6الرقة ( )% 5وريف دمشق ( .)% 3وبسبب تنوع جامعي البيانات والوكاالت المشاركين
https://app.box.com/s/p0zyfqk9z2njoe36tnd6apo07hqot4ml
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في عملية رصد الحماية هذه ،فان نوع الردود يمكن أن يختلف .وباإلضافة إلى ذلك ،ال يمكن تعميم نتائج البيانات من المحافظات
لتمثيل السكان السوريين ككل .وال يمكن اعتبار النتائج المبلغ عنها سوى آراء وتصورات المشاركين في المسح .كما ويجب أن
تأخذ المقارنات بين النتائج في هذا التقرير والتقارير السابقة بعين االعتبار االختالف في مواقع المقابالت بين الفترتين ،بسبب
التغييرات في الوصول.
كما ويمكن أيضا الحصول على خرائط من لوحة المعلومات التفاعلية عبر اإلنترنت ،والتي تشير إلى حدة مخاطر الحماية القائمة
على المنطقة في هذا التقرير .ومع ذلك ،فمن المالحظ أن مؤشر شدة اللون قد ال يﮐون دقيقا في الحاالت التي ال يكون فيها سوى
عدد قليل من المقابالت في المجتمع .ومن الضروري أن يتم استخدام الخرائط والتحليالت مباشرة من خالل لوحة المعلومات
التفاعلية عبر اإلنترنت للوصول إلى كل هذه المعلومات ،بما في ذلك عدد المقابالت التي أجريت في مجتمع معين خالل فترة
الرصد .يرجى الرجوع إلى القسم األخير من هذا التقرير لمزيد من المعلومات حول كيفية الوصول واستخدام لوحة البيانات
التفاعلية الخاصة بـ  PMTFعبر اإلنترنت.

رصد المناطق وملف المخبرين الرئيسين
خارطة مؤشر رصد الحماية على مستوى المناطق الفرعية
كانون الثاني-آذار
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خارطة مؤشر رصد الحماية على مستوى المجتمع
كانون الثاني-آذار

يستند هذا التقرير على بيانات تم جمعها من مقابالت
مع مخبرين رئيسيين على مستوى المجتمع المحلي
والتي تم إجرائها من قبل  22عضوا من فريق عمل
رصد الحماية  PMTFوخالل الفترة ما بين كانون
الثاني وآذار  1122في سبع محافظة تقع في جنوب
وجنوب غرب سوريا .هذا هو التقرير الفصلي األول
لعام  1122لفريق عمل رصد الحماية . PMTF
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بلغ عدد المخبرين الرئيسين في فترة هذا الرصد  2222فردا ،منهم  %13من اإلناث و  %22من الذكور .وقد كان المعلمون هم
األكثر شيوعا بين المخبرين الرئيسين ،ويليه السلطات المحلية ،وموظفي المنظمات غير الحكومية ،والزعماء الدينين ،و الكوادر
الطبية ،ومدير المخيم وغيرهم .ومن بين المخبرين الرئيسين األكثر ذكرا في فئة (أخرى) األعضاء البارزون في المجتمع (قادة
المجتمع والشخصيات التي تحظى باحترام كبير) ( ،)32وربات البيوت ( ،)22والمهندسين ( ، )2والطلبة ( )5والصحفيون (.)8

وقد اشارت ما نسبته  )183( ٪12من المسوحات
التي أجريت خالل فترة الرصد الى أن إحاالت
الحماية كانت للقطاعات التالية:
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النتائج
 0-3الحقوق
تسلط نتائج رصد الحماية على المخاطر المتصلة بالحقوق الضوء على العوائق التي تحول دون تمتع المدنيين بحياة مستقرة وآمنة
داخل مجتمعاتهم .فعلى سبيل المثال ،فإن عدم وجود الوثائق المدنية يعرض أفراد المجتمع المحلي لخطر عدم التمكن من الوصول
إلى الحقوق والخدمات األساسية .كما يواجه المدنيون تحديات في الحصول والحفاظ على المأوى وتحقيق تسوية للنزاعات .ومع
ذلك ،فإن عوامل مثل التماسك االجتماعي القوي يمكن أن تتصدى لتلك المخاطر .وينبغي أن تركز الجهات الفاعلة في المجال
اإلنساني علی الحفاظ علی التفاعل االجتماعي اإليجابي وتعزيزه مع الحد من مخاطر الحماية الناجمة عن عدم وجود وثائق الهوية
وترتيبات المأوى الغير الموثوقة وعدم كفاية التفاعل مع المنظمات غير الحكومية.

 0-0-3الوثائق المدنية

لقد أشار  %2من المخبرين الرئيسين الى أن الناس في مجتمعهم ال يفتقرون الى الوثائق المدنية الصادرة من الحكومة ،بينما أشار
 %31من المخبرين الرئيسين بان بعض ،أو غالبية ،أو كل أفراد المجتمع يفتقرون للوثائق المدنية الصادرة من الحكومة .
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يوضح الرسم البياني التالي ارتفاع معدل انتشار هذه المشكلة في المجتمعات المتأثرة بالنزاع ،ومدى ضرورة أن تأخذ الجهات
الفاعلة في المجال اإلنساني والجهات المانحة هذا العامل في االعتبار.

لقد أفاد المخبرين الرئيسين الى أن بعض ،أو غالبية ،أو جميع الناس في مجتمعهم يفتقرون إلى وثائق األحوال المدنية الصادرة من
الحكومة ،وقد ذكر معظمهم األسباب التالية :عدم وجود خدمات للحكومة السورية في هذا المناطق ،أو فقدان الوثائق ،أو ترك الوثائق
أثناء النزوح ,أو عدم الحصول على تلك الوثائق في المقام األول ،أو انتهاء صالحية الوثائق.
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وقد أشار العديد من المخبرون الرئيسيون الى اسباب اخرى لعدم امتالك الوثائق المدنية الصادرة عن الحكومة السورية والتي
تمثلت باجبارهم على دفع الرشاوي من اجل اصدار الوثائق وعدم القدرة على دفعها ،بينما ذكر اخرون انهم يخافون من الدخول
للمناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة السورية ،والخوف من االعتقال عند نقاط التفتيش التابعة للحكومة ،واالحتجاز التعسفي،
والتجنيد للخدمة العسكرية اإلجبارية .وهناك قضية أخرى تم اإلبالغ عنها وهي أنه بعد اندالع النزاع ،قامت العديد من االسر
بتأجيل إصدار الوثائق المدنية بسبب ظروف النزاع ،وعندما أتيحت لهم الفرصة إلصدار هذه الوثائق ،فإن الرسوم المتأخرة كانت
تمنعهم من اصدار مثل هذه الوثائق .وعلى سبيل المثال ،هناك بعض األسر التي لديها أطفال ولدوا بعد بدء النزاع قد يفقتقروا الى
شهادة ميالد للطفل .وفي كثير من األحيان ،تصبح هذه الوثائق المدنية ضرورية فقط عندما يصل الطفل إلى سن الدخول الى
المدرسة والمدارس تطلب منهم هذه الوثائق من اجل التسجيل.وعندها ،تحاول االسر الحصول على الوثائق المدنية لكن السلطات
تقوم بفرض رسوم تأخير والتي ال تستطيع االسر دفعها.
وافاد بعض المخبرين الرئيسيين الذين ذكروا "اسباب اخرى" أن الوثائق المدنية اما قد اتلفت بسبب الغارات الجوية ،أوانهم فارون
من الخدمة العسكرية ،وبالتالي ال يستطيعون استعادة هذه الوثائق ،والتي تحتفظ بها الحكومة إلى أن ينهوا خدمتهم .وذكر البعض
4
أنهم أكراد وال يملكون مثل هذه الوثائق ولم يحصلوا أبدا على مثل هذه الوثائق.
في حين أن بعض أسباب عدم امتالك الوثائق المدنية تنطبق على العديد من المناطق التي تم رصدها في هذا التقرير ،إال أن بعض
األسباب التي تم ذكرها كانت محددة لمناطق معينة .فعلى سبيل المثال ،تم تحديد الوثائق المدنية التي تمت مصادرتها في مناطق
الباب وجرابلس في حلب ،وتل االبيض في منطقة الرقة والسالمية في حماة وحارم في محافظة إدلب .غير أن من هم في منطقة
القامشلي في الحسكة كانوا أكثر عرضة لترك الوثائق المدنية عند النزوح .بينما كانت الوثائق المدنية التي انتهت صالحيتها أكثر
شيوعا في منطقة المالكية في محافظة الحسكة والسالمية والمحرده في حماة ودوما وريف دمشق في محافظة ريف دمشق .وبعض
هذه المناطق هي مواقع محاصرة أو هناك صعوبة في الوصول إليها ،في حين شهدت بعض المناطق االخرى مواجهات وتحول
في السيطرة عليها ،خالل الفترة المشمولة بالتقرير.

 4لم يتم إدراج بعض األكراد في تعداد عام  2691وتم حرمانهم من مقومات الدولة والوثائق المدنية من قبل الحكومة السورية .وقبل
النزاع ،واجه األكراد الذين ال يملكون الوثائق المدنية صعوبات في الحصول على الخدمات والحقوق األساسية ،بما في ذلك التعليم،
والرعاية الصحية ،والحق في التملك ،وحرية التنقل داخل البالد ،وتولي وظائف في القطاع العام .في  ، 1121-1122وقد منحت
الحكومة السورية صفة " األجنبي" لبعض األسر الكردية .ومع ذلك ،كانت اجراءات تقديم الطلبات مطلوبة ولم يتم منح الوثائق المدنية
لكل مقدم طلب ،مما جعل العديد من األكراد بدون جنسية وبدون وثائق مدنية .كما ال يزال أطفال األكراد غير مسجلين وال يملكون
الوثائق المدنية.
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لقد حدد المخبرون الرئيسيون المخاوف األمنية على أنها العامل الرئيسي لعدم الحصول على الوثائق المدنية الصادرة من الحكومة
السورية ،وتبعها الرسوم اإلدارية ،وتكاليف النقل واإلجراءات المطولة .كما وقد أشار بعض المخبرين الرئيسين الى أن الوثائق
المدنية الصادرة عن الحكومة السورية ال تعتبر ضرورية نظرا ألنهم يقيمون في مناطق ال تخضع لسيطرة الحكومة السورية.
وقد ذكر بعض المخبرين الرئيسين أيضا ،من بين أسباب أخرى ،إنهم ال يستطيعون دخول المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة
السورية من اجل إصدار مثل هذه الوثائق وذلك بسبب الخوف من االعتقال أو االحتجاز التعسفي أو التجنيد من اجل أداء الخدمة
العسكرية اإلجبارية .وباإلضافة الى ذلك فقد أشار بعض المخبرين الرئيسين الى انه من الممكن إصدار الوثائق المدنية من المناطق
الخاضعة لسيطرة الحكومة السورية ،إال أن ذلك يتطلب دفع رسوم إدارية باهظة ورشاوى والتي ال يستطيع الناس دفعها .ولهذا
السبب ،وفي المناطق الغير خاضعة لسيطرة الحكومة السورية ،يقوم الناس بإصدار بعض الوثائق المدنية مثل وثيقة السجل المدني
من المحكمة الشرعية المحلية أو مركز السجل المدني (الغير خاضعة لسيطرة الحكومة السورية) وبتكلفة بسيطة .ومع ذلك ،فان
هذه الوثائق غير معترف بها إال في المناطق الغير خاضعة لسيطرة الحكومة السورية .وقد أفاد احد المخبرين الرئيسين في
القامشلي/محافظة الحسكة بأنه ال يوجد قانون واضح حول اجراءات إصدار الوثائق المدنية ولذلك هناك صعوبة في تقديم طلبات
للحصول على هذه الوثائق ،وفي بعض األحيان يتم رفض هذه الطلبات.

تكلفة مرتفعة جدا بسبب الرشاوى ،إذا تم إصدار هذه الوثائق دون الذهاب إلى المناطق التي تسيطر عليها الحكومة .مخبر رئيسي
)ذكر،موظف من المنظمات غير الحكومية ،مدير مخيم ،منطقة إدلب  ،محافظة إدلب

ال يستطيع األشخاص الذين ال يمتلكون لديهم وثائق الهوية المدنية أو جوازات سفر الحصول عليها بسبب عدم وجود مركز
السجل المدني الغير تابع للحكومة السورية في المناطق المحررة .أما بالنسبة لباقي الوثائق ،فقد يتم الحصول عليها من المحكمة
الشرعية أو دائرة النفوس ،مثل وثيقة السجل المدني .وتكون تكلفة إصدار مثل هذه الوثائق رمزية وتبلغ  511ليرة سورية .وهذه
الوثائق معترف بها فقط في المناطق المحررة ( مخبر رئيسي ذكر،السلطات المحلية،مدير مخيم،منطقة حارم،محافظة إدلب).
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وقد أفاد ما نسبته  %33من المخبرين الرئيسيين إلى أن االفتقار إلى الوثائق المدنية الصادرة عن الحكومية السورية ليس له أي
تأثير على المجتمع ،بينما حدد المخبرون الرئيسيون اآلخرون مخاطر مختلفة والتي كان من أهمها عدم القدرة على التنقل عبر
مناطق معينة .باإلضافة إلى ذلك ،أشار المخبرون الرئيسيون إلى أن الناس في المجتمع يواجهون صعوبات في الوصول إلى
المساعدات اإلنسانية والمدارس والوظائف والخدمات الطبية.
وكذلك استمر المخبرون الرئيسيون في اإلشارة إلى أن الوثائق المدنية تعتبر شرطا للحصول على المساعدات اإلنسانية .وقد أثارت
إجابة احد المخبرين الرئيسين عواقب واسعة النطاق بسبب االفتقار للوثائق المدنية وما ينتج عنها من عدم القدرة على السفر إلى
المناطق التي تسيطر عليها الحكومة السورية .كما وان بعض العالجات الطبية والتعليم العالي يتوفر فقط في المناطق التي تسيطر
عليها الحكومة السورية ،وبالتالي فان االفتقار للوثائق المدنية يمنع الناس في المجتمع من الوصول إلى هذه الخدمات واالستفادة
منها .وقد أشارت إجابات المخبرين الرئيسين الى أن االفتقار للوثائق المدنية يمثل أيضا عائقا أمام تنقل المرضى من أجل العالج
الطبي حتى عندما تكون الحاالت حرجة وعاجلة (على سبيل المثال الحاالت التي تحتاج إلى دخول تركيا للعالج من جسر
الشغور/محافظة إدلب).
باإلضافة إلی ذلك ،أفاد المخبرون الرئيسيون إلی أنه علی الرغم من أن المدارس متوفرة في المناطق التي ال تسيطر عليها
الحكومة السورية ،إال أنها تشترط وجود وثائق مدنية رسمية لتسجيل األطفال في المدرسة .وأفادت إجابات المخبرين الرئيسين
إلى أن العديد من المدارس لديها نهج أكثر مرونة فيما يتعلق بمتطلبات الوثائق المدنية ،وتقدم حلول بديلة لألسر .على سبيل المثال
عادة ما يكون توفر نسخة من دفتر العائلة أو تقرير أداء الطالب من مدرسة أخرى كافية كوثائق لتسجيل األطفال .تقبل بعض
المدارس أيضا تعهد األسرة بالحصول على وثائق للطفل قريبا وتقديمها للمدرسة .وعلى الرغم من هذه الحلول البديلة ،إال أن العديد
من األسر ال زالت غير قادرة على الحصول على الوثائق المدنية إما بسبب عدم القدرة على السفر إلى المناطق التي تسيطر عليها
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الحكومة السورية أو بسبب الرسوم المتأخرة المطلوبة .إن واحدة من اإلجابات أشارت الى انه من أجل تجنب دفع الرسوم المتأخرة،
فان بعض أطفال األسر كما لو كانوا ولدوا في تلك السنة بينما يكون عمر الطفل ست سنوات ،مما يعني أنه ال يمكن للطفل الدراسة
لمدة ست سنوات أخرى .باإلضافة إلى ذلك ،فإن طلبة المدارس اإلعدادية والثانوية الذين تمكنوا من الدراسة غير قادرين على
إجراء امتحاناتهم النهائية والحصول على الشهادات الرسمية الصادرة من الحكومة السورية بسبب عدم القدرة على السفر إلى
مراكز الفحص الموجودة في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة السورية بسبب االفتقار للوثائق المدنية.
تختلف القضايا المتعلقة باالفتقار للوثائق المدنية والوصول إلى التعليم اختالفا كبير تبعا للموقع الجغرافي .علی سبيل المثال ،في
حين أن المدارس الموجودة في المناطق الغير خاضعة للحكومة السورية ال يتم إدارتها من قبل الحكومة السورية والتي قد تتبع
نهج أكثر أﮐثر مرونة فيما يتعلق بالوثائق المدنية للطلبة وتسجيلهم في المدارس ،إال أن بعض المدارس في مناطق في حمص
وحماة والتي تخضع لسيطرة الحكومة السورية ال تزال تدار من قبل مديريات التربية والتعليم السورية وتشرط وجود الوثائق
الرسمية الصادرة عن الحكومة السورية لتسجيل الطالب .وبما أن األسر ال تستطيع السفر إلى المناطق التي تسيطر عليها الحكومة
السورية ،فإن هذا شرط توفر الوثائق المدنية يعتبر من احد العوائق المهمة للتعليم في هذه المناطق.
أفاد المخبرون الرئيسيون المخاطر اإلضافية التالية بسبب عدم الحصول على الوثائق المدنية الصادرة عن الحكومة السورية أو
استخدام وثائق مدنية غير صادرة عن الحكومة السورية :النزاعات المتعلقة بالمساكن واألراضي والممتلكات " "HLPوعدم
القدرة على إثبات عمليات الشراء أو البيع في المحكمة؛ وحقوق المرأة؛ والزواج والطالق؛ والميراث وعدم القدرة على دخول
المناطق التي تسيطر عليها الحكومة السورية إلصدار وثائق مدنية أخرى ،مثل جوازات السفر من اجل السفر خارج البالد.
وحسب المعلومات التي قدمها أحد أعضاء كتلة الحماية ،في مناطق مثل محافظة إدلب حيث تقوم المحاكم الشرعية بإدارة األمور
القانونية المتعلقة بالعائلة ،والزواج الذي يتم عقده دينيا من خالل إمام مصرح له بعقد الزواج من قبل محكمة الشريعة المحلية ،فان
مثل هذا الزواج يعتبر غير صحيح .كما يعتبر األطفال المولودون في إطار مثل هذا الزواج مولودا خارج إطار الزواج و "غير
موجودين" بالمعنى القانوني .وفي مثل هذه الحاالت يتم حرمان النساء واألطفال من الحقوق القانونية مثل الميراث .ويمكن للفرق
القانونية المساعدة في التخفيف من حدة هذه القضايا من خالل توعية المتزوجين حديثا بضرورة التعامل مع المحاكم الشرعية
للتسجيل من أجل االعتراف بالزواج الديني.
تشمل الصعوبات والمشاكل اإلضافية التي أشار إليها المخبرين الرئيسيون بسبب االفتقار للوثائق المدنية صعوبة التعرف على
األفراد الذين قتلوا بسبب العنف العام مثل القذائف والقصف .وأشار العديد من المخبرين الرئيسين في محافظة الحسكة الى أن
االفتقار للوثائق المدنية يحد من حرية تنقلهم وأنهم ال يستطيعون السفر خارج الحسكة .ويتم تسجيل الملكية في مناطق محددة،
وبالتالي فان الناس في المجتمع والذين ال يستطيعون السفر الى هذه المناطق بسبب االفتقار للوثائق المدنية غير قادرين على تسجيل
ممتلكاتهم .وقد أثيرت هذه المسألة على سبيل المثال في محافظة الحسكة.
ومن المهم اإلشارة أيضا إلى أن هذه المجموعة الواسعة من الصعوبات التي يتعرض لها المخبرين الرئيسيون فيما يتعلق بالوثائق
المدنية تؤدي أيضا إلى استخدام وثائق مزيفة أو مزورة (تزوير وثائق مدنية صادرة عن الحكومة السورية) .وقد أفاد  23من
المخبرين الرئيسيين الى هذه القضية خالل فترة هذا التقرير.
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 8-0-3الوصول الى العدالة
خالل فترة تقرير كانون الثاني-آذار  1122 ،1122أفاد ما نسبته  %33من المخبرين الرئيسين بأنه عندما يكون هناك مشاكل أو
نزاع ،فان أفراد المجتمع يلجئون الى السلطات المحلية لحل هذه النزاعات ،الناس يحلون المشاكل بأنفسهم ( ،)%31والمحاكم
الشرعية( ،)%31والشرطة(.)%18

كانت نسبة المخبرين الرئيسيين الذكور أكثر من اإلناث من حيث اإلفادة بأن أفراد المجتمع يلجئون الى السلطات المحلية ،المحاكم
الشرعية وزعماء القبائل ،بينما كانت نسبة اإلناث أكثر من الذكور من حيث اإلفادة بان أفراد المجتمع يلجئون لرب األسرة والمحاكم
القضائية لحل المشاكل.

19

في الوقت الذي تعتمد فيه كل المجتمعات على أكثر من جهة واحدة لحل المشاكل ،إال أن نوع الجهة والتفضيالت تختلف بين
المناطق .ال يتم استخدام بعض الجهات على اإلطالق في مواقع معينة .على سبيل المثال ،لم يتم ذكر الزعماء الدينيين في المواقع
التالية :مناطق الباب وعزاز وجرابلس في محافظة حلب والرقة والثورة في محافظة الرقة ومنطقة المحردة في محافظة حماة
ومنطقة جسر الشغور في محافظة حلب ،ومنطقة دوما بريف دمشق .ولم يتم ذكر المحاكم القضائية في منطقة المالكية في محافظات
الحسكة ،والرقة والثورة في محافظة الرقة ،السقيلبية والمحردة في محافظة حماة .وبالمقارنة مع التقارير السابقة ،أشار المخبرون
الرئيسيون في المجتمعات التي شملها هذا التقرير إلى أن المجتمعات تستخدم مجموعة متنوعة من الجهات لحل المشاكل ،وإن كان
تفاوت بدرجات مختلفة .ويمكن االستنتاج أنه في العديد من المناطق ،يمكن ألفراد المجتمع الوصول إلى جهات وخيارات مختلفة
لحل نزاعاتهم.
من بين  212من المخبرون الرئيسيون الذين ذكروا جهات "أخرى" ،أفاد  ٪53منهم إلى شخصيات بارزة ،و  % 26مجلس
الشورى ،و  % 6لجنة األمن.
.

20

 3-0-3التماسك االجتماعي
الحقوق -المؤشر 1.3
ظاهرة العالقات السلبية بين النازحين داخليا والمجتمعات المستضيفة

لوحة البيانات التفاعلية عبر االنترنت PMTF

وبما يتفق مع بيانات التقارير الفصلية السابقة ،فان العالقة بين النازحين داخليا والمجتمع المضيف في الغالب إيجابية.

21

تتفق أهم األسباب التي تم ذكرها وفيما يتعلق بالتفاعل االيجابي بين النازحين والمجتمع المضيف خالل فترة الرصد هذه مع نتائج
التقارير الفصلية السابقة .والسبب األكثر ذكرا من قبل المخبرين الرئيسيين في فترة هذا التقرير هو تعاطف المجتمع المضيف تجاه
النازحين داخليا ،ويتبعه وجود أصدقاء وأقارب لنازحين في المنطقة ومدة إقامة النازحين داخليا في المنطقة.

22

فيما يتعلق بالمناطق التي أشار فيها بعض المخبرين للتفاعل المحدود أو السلبي ،فانه يالحظ أن هذه المناطق ،مثل الباب ،وإعزاز
وجرابلس في محافظة حلب ومنطقة حارم بمحافظة إدلب ،هي مناطق تستضيف أعدادا كبيرة من النازحين داخليا والتي تستقبل
بشكل مستمر النازحين داخليا ،وأيضا المغادرين .وبما يتفق مع هذا ،فقد كان هناك تكرار للعوامل التي لها تأثير سلبي على العالقة
بين النازحين داخليا والمجتمع المضيف في هذه المناطق .على سبيل المثال ،تمت اإلشارة الى التنافس على فرص العمل وارتفاع
تكاليف المعيشة في محافظتي حلب وإدلب أكثر بكثير من المناطق األخرى.
أكد المخبرون الرئيسيون على العالقة اإليجابية من خالل تكرار العوامل مثل التعاطف ،وااللتزامات الدينية والتقليدية لمساعدة
األفراد المتأثرين بالنزاع والمحتاجين في المجتمع ،وتعزيز الروابط االجتماعية بين النازحين داخليا والمجتمعات المضيفة ،بما في
ذلك من خالل عالقات الجوار أو الزواج .وباإلضافة إلى ذلك ،يتشارك العديد من النازحين داخليا وأفراد المجتمع المضيف في
أنشطة العمل واألعمال التجارية معا.
فيما يتعلق بالعالقات السلبية أو المحدودة أو غير الموجودة بين النازحين داخليا والمجتمعات المضيفة ،فقد تمت اإلشارة الى قضية
االختالفات العرقية والدينية والثقافية واللغوية والطائفية وباألخص في المجتمعات في منطقة القامشلي في محافظة الحسكة .أفاد
بعض المخبرين الرئيسيين الى أن االختالفات في الدين والثقافة تؤثر على العالقات وأن القضايا الطائفية أصبحت أكثر انتشارا في
بعض المجتمعات.

23

هناك تفاعل محدود من قبل الطائفة المسيحية من المجتمع مع النازحين داخليا لكونهم مسلمين أو من مناطق محافظة.
االختالط وإقامة العالقات بين الطرفين محدودة للغاية( .مخبرة رئيسية أنثى ،من خارج المخيم ،ناشطة مدنية ،منطقة
القامشلي ،محافظة الحسكة).

بسبب عامل اللغة وعدم وجود تفاعل من قبل( .مخبرة رئيسية أنثى ،من خارج المخيم ،معلمة ،منطقة القامشلي ،محافظة
الحسكة).

التفاعل محدود بسبب األعراف والتقاليد االجتماعية المختلفة بين الطرفين( .مخبر رئيسي ،من خارج المخيم ،ناشط مدني،
منطقة القامشلي ،محافظة الحسكة).

24

كان هناك إشارة مرة أخرى خالل فترة هذا التقرير للتوتر بين النازحين والمجتمعات المضيفة في مجتمع صابورة في منطقة
السلمية بمحافظة حماه ،والذي أشار إليه المخبرون الرئيسيون في التقارير السابقة .

االختالفات الطائفية هي السبب ،خاصة بعد المجزرة التي ارتكبتها داعش في القرية والتحدث عن تعاون النازحين معهم.
(مخبر رئيسي ،خارج المخيم ،من السلطة المحلية ،منطقة السلمية  ،محافظة حماة ).
عندما يكون هناك أوجه تشابه في الخلفيات الدينية والعرقية والثقافية بين النازحين داخليا ،فان ذلك يؤدي الى تﺄثﻴﺮ إيﺠابي
ومﺘﻤاسﻚ على عالقات الﻨازحﻴﻦ داخليا والﻤﺠﺘﻤع الﻤﻀﻴﻒ .غالبية المخبرين الرئيسيين المشاركين في هذا الرصد أشاروا الى
العالقة االيجابية.
العالقة المتوقعة بين النازحين داخليا والمجتمع المضيف االتجاه ممثلة في الرسم البياني التالي في مجتمع أطمة في محافظة
إدلب ،والذي استضاف أعدا ًدا كبيرة من النازحين داخليا منذ بداية األزمة .وهناك انخفاض في النسبة المئوية للمخبرين الرئيسين
الذين أفادوا بعدم وجود تفاعل أو تفاعل سلبي ،في حين أن المخبرين الرئيسين الذين أفادوا بوجود تفاعل إيجابي في تزايد.

 8-3الخدمات األساسية
اظهر الرصد أن أفراد المجتمع ال يزال يواجهون صعوبات في الوصول إلى السلع والخدمات األساسية ،بما في ذلك الغذاء
والتعليم والرعاية الصحية و العمل  ،وذلك بسبب األضرار التي لحقت بالبنية التحتية للخدمات التعليمية والصحة ومرافق المياه،
واإلصحاح ،والنظافة ،باإلضافة إلى أسباب أخرى منها القيود المفروضة على حرية الحركة والتنقل والمخاوف األمنية ،بما في
ذلك الخوف من العنف العام والنشاط اإلجرامي.
استمر النزاع والعمليات العسكرية في عفرين وإدلب خالل الفترة المشمولة بالتقرير ،وما نتج عنها استمرار في حركة النازحين
داخليا ،والذي جعل من الضروري شمول عدد متزايد من األشخاص الذين يحتاجون إلى المساعدة اإلنسانية .ال تزال المجتمعات
25

المتأثرة بالنزاع تعتمد على المساعدات اإلنسانية من أجل البقاء ،وهناك حاجة توفير التمويل المستدام من اجل التصدي
الحتياجاتهم .ومن المهم ضمان أن تكون الخدمات متكاملة ودائمة ومستدامة وطويلة األجل ومجتمعية.
المقابالت الشخصية الشهرية على مستوى المجتمع المحلي طلبت من أفراد المجتمع وصف الضرر الذي لحق بالبنية التحتية
للخدمات التعليمية والصحة ومرافق المياه ،واإلصحاح والنظافة في مجتمعاتهم الذي حدث خالل األسابيع الثالثة قبل المقابلة .إن
تدمير أو إلحاق الضرر بالبنية التحتية يحد ويمنع أفراد المجتمع من الحصول على الخدمات األساسية .من  2222من المخبرين
الرئيسين ،أفاد  2منهم بان البنية التحتية للخدمات التعليمية في مجتمعاتهم المحلية قد تضررت بشكل كلي أو جزئي ،بينما أفاد
 %6بحدوث ضرر في البنية التحتية الصحية ،و % 21أفادوا بحدوث أضرار للبنية التحتية لمرافق المياه ،واإلصحاح والنظافة
نتيجة النزاع .هذه المعلومات ليست ممثلة لجميع البنية التحتية المتأثرة /المتضررة في سوريا وال تعني أي موقع جغرافي معين
في داخل المحافظات .
 0-8-3الحصول على الخدمات التعليمية
االحتياجات األساسية
ظاهرة عدم التحاق األطفال بالمدارس

لوحة البيانات التفاعلية عبر االنترنت

PMTF

ال توجد اختالفات بين هذه البيانات الفتيان والفتيات  .تشير النتائج إلى أن كال من الفتيان والفتيات يعانون من مستويات مماثلة في
الحصول على الخدمات التعليمية .ولكن كما هو مبين أدناه ،هناك بعض االختالفات في العوائق المتوقعة التي تحول دون حصول
الفتيان والفتيات على الخدمات التعليمية .
26
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في حين كان السبب الرئيسي عدم التحاق
األطفال في المدارس هو المخاوف األمنية ،الى
أن العوامل التي كان لها تأثير على عدم التحاق
األطفال بالمدارس كانت واضحة بمزيد من
التفصيل والتصنيف خالل فترة هذا التقرير.
وفي الوقت الذي استمرت المخاوف األمنية
وعدم القدرة على تحمل تكاليف المواد المدرسية
باعتبارها عوامل مهمة تؤثر سلبا الى التحاق
األطفال بالمدارس ،إال أن هناك عوامل أخرى
أثرت على األطفال على نحو غير متناسب .قد
ال يلتحق األطفال بالمدارس من اجل العمل لدعم
أسرهم ،والفتيات أكثر احتماال لعدم االلتحاق
بالمدارس من أجل المساعدة في رعاية األسرة.
وتعتبر المسؤوليات األسرية واألعمال المنزلية
السبب الرئيسي في عدم التحاق األطفال في
المدارس في هذه المجتمعات .تظهر األسباب
الرئيسية أيضا تفاوتا اعتمادا على المنطقة كما
هو موضح أدناه.

28

قد كان هناك تباين في اسباب في عدم الحصول على الخدمات التعليمية أيضا حسب الموقع الجغرافي .حيث تشكل المخاوف
االمنية السبب الرئيسي في المناطق التي ال تزال فيها االشتباكات بين الجماعات المسلحة والتغيرات في خطوط المراقبة .ويالحظ
ذلك في المناطق التي تم رصدها في حماة وحمص وإدلب وريف دمشق .ايضا تمت مالحظة االسباب المتعلقة بتكلفة المواد
الدراسية ،ووسائل الوصول وحالة وجودة المدارس في كثير من األحيان في المواقع التي تستضيف اعداد كبيرة من النازحين
داخليا والتي تشهد حركة مستمرة للنازحين داخليا .علی سبيل المثال ،كان هناك مدارس مﮐتظة في جميع المناطق التي تم رصدها
في حلب وثالث مناطق في محافظة إدلب ،باإلضافة إلی مناطق في الحسﮐة والرقة .وشهدت هذه المناطق تدفق ومغادرة النازحين
داخليا خالل الفترة المشمولة بالتقرير .وقد تمت االشارة الى سوء المعاملة في المدارس كاحد االسباب الذي يمنع من الحصول
على الخدمات التعليمية في المناطق التي تم رصدها في الحسكة.
اشار بعض المخبرين الرئيسين الى تكلفة المواد المدرسية في كل منطقة تم رصدها خالل الفترة المشمولة بالتقرير .في حين أن
المنظمات اإلنسانية ال تستطيع أن تفعل الكثير للسيطرة على بعض العوامل األساسية التي تمنع من الحصول على الخدمات
التعليمية ،وعلى األخص المخاوف األمنية ،اال ان بامكانها دعم األطفال الذين ال يستطيعون الذهاب إلى المدرسة بسبب الشواغل
المالية ،من خالل توفير المواد المدرسية أو النقل اآلمن والمجاني.
ذكر المخبرون الرئيسيون ايضا اسباب "اخرى" والتي تمنع من الحصول على الخدمات التعليمية .على سبيل المثال ،أشار
المخبرون الرئيسيون الذين يعيشون في القرى والبلدات الصغيرة إلى عدم وجود مدارس بعد مرحلة االبتدائية في قريتهم
والمسافات البعية إلى أقرب مدرسة متوسطة أو ثانوية .ليس لدى االسر االمكانات المالية الوسائل المالية األطفال لمسافات بعيدة
لمواصلة تعليمهم .باإلضافة إلى ذلك ،فهم يعتمدون في كثير من األحيان على األطفال كمعلين بعد سن معينة ويكتفون بتعليمهم
في المرحلة االبتدائية لهذا السبب.
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بعض األطفال يكونوا مجبرين عند سن  51عام على ترك المدرسة لسببين )5 :عدم وجود مدرسة ثانوية )2 ،أنهم في
العمر الذي يجب عليهم ان يحصوا فيه على عمل (مخبر رئيسي ،خارج المخيم،من السطات المحلية ،داركوش ،منطقة جسر
الشغور ،محافظة ادلب)

ال يوجد دعم للمدرسة في القرية من أي جهة .لذلك فان المعلمين ضعفاء جدا .معلم التربية الدينية يدرس مواد اللغة العربية
والتربية الدينية .وكما ال توجد مدرسة متوسطة أو ثانوية في القرية ،لذلك فان معظم الطلبة وبعد إكمال الصف السادس يبقون
في البيت مع األشقاء الصغار أو يعملون في الحقول الزراعية مع اسرهم .كذلك ،ال تستطيع االسر إرسال بناتهم إلى القرية
األخرى بسبب الوضع األمني ونقاط التفتيش على الطريق( مخبر رئيسي ،من خارج المخيم ،معلم ،سلقين ،منطقة حارم،
محافظة ادلب).
من االمور األخرى التي تثار في كثير من األحيان تحت اسباب "أخرى" لعدم ذهاب االطفال الى المدرسة تتعلق بإدارة ومناهج
المدارس .على سبيل المثال ،في ادلب ،قد ذكر احد المخبرين الرئيسين أن بعض أعضاء هيئة التدريس بالمدرسة هم موظفون
في منظمات غير حكومية ،مما يسبب مخاوف لدى الطلبة ويمنعهم من الذهاب إلى المدرسة .في المناطق التي تسيطر عليها
القوات السورية الديموقراطية مثل القامشلي في الحسكة وتل االبيض في الرقة ،افاد العديد من المخبرين الرئيسين بأن أفراد
المجتمع ال يرسلون أطفالهم إلى المدارس ألن موظفي المنظمات الحكومية لم تعد تدرس في المدارس ،وأفراد المجتمع غير
موافقين على المناهج المطبقة من قبل السلطات المحلية.
األطفال ال يذهبون إلى المدرسة بسبب مشاكل بين أعضاء هيئة التدريس من الحكومة السورية واعضاء هيئة التدريس من
التحالف ،مما يثير مخاوف الطلبة (مخبرة رئيسية ،خارج المخيم ،موظفة في منظمة غير حكومية ،منطقة جسر الشغور،
محافظة ادلب)

المناهج الدراسية مفروضة وال تتناسب مع ثقافة المجتمع ( مخبر رئيسي ،من خارج المخيم ،معلم ،منطقة تل االبيض،
محافظة الرقة)
تتضمن العوامل التي تؤثر على تعليم الفتيات التصورات االجتماعية والثقافية والتي ترى ان الفتيات لسن بحاجة الى الكثير من
التعليم ،ومن األفضل لهن أن يتزوجن .
تنص العادات والتقاليد على إن البنات يجب ان ال يتعلمن سوى القراءة والكتابة ،لذلك يتركن المدرسة ويتزوجن عندما
يبلغن  51سنة فقط (مخبر رئيسي ،من خارج المخيم ،معلم ،سلقين ،منطقة حارم ،محافظة إدلب)

30

ذكر جميع المخبرين الرئيسيين من منطقة دوما بمحافظة ريف دمشق أن البنية التحتية لبعض أو معظم البنية التحتية التعليمية
تضررت في مجتمعاتهم .أفاد جميع المخبرين الرئيسين من منطقة دوما ،وفي محافظة ريف دمشق بان بعض أو غالبية البنية
التحتية التعليمية في مجتمعاتهم قد تضررت .أيضا أفاد العديد من المخبرين الرئيسين من كفر بطنا ،ومنطقة ريف دمشق،
ومحافظة ريف دمشق بأن جميع المدارس في مجتمعهم قد تضررت .وتتفق هذه النتائج مع تصاعد وتيرة النزاع مثل القصف
والغارات الجوية وتغيير خطوط السيطرة خالل هذه الفترة.
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لوحة البيانات التفاعلية عبر االنترنت
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وقد أشار المخبرون الذكور واإلناث أن هناك أن هناك عوائق تحول دون حصول أفراد المجتمع على الخدمات الصحية .معظم
المخبرين الرئيسين في منطقة الرستن ،محافظة حماة ومنطقة المعرة في محافظة ادلب أفادوا بان جميع افرد المجتمع يواجهون
مثل هذه العوائق .كال المنطقيتين تستضيف أعدادا كبيرة من األشخاص النازحين داخليا ،مما يعني أن هناك حاجة وطلب مرتفع
وكبير للرعاية الصحية والذي ال تستطيع أن تغطيه الخدمات المتوفرة في المجتمعات .ينصح الجهات الفاعلة في المجال اإلنساني
بزيادة تقديم الخدمات الصحية في هذه المواقع.

33

العوائق الرئيسية التي يواجهها أفراد المجتمع وتحول دون حصولهم على الخدمات تتلخص في نقص الخدمات الصحية ،عدم
توفر األدوية ،تكلفة الخدمات الصحية ،وسوء نوعية الخدمات .المخبرين الذكور كانوا أكثر ميال لإلشارة لتكاليف النقل كعائق،
وفي حين كانت المخبرات اإلناث أكثر ميال لذكر عدم وجود خصوصية للنساء وعدم توفر الموظفات.
حتى في المواقع التي يوجد فيها تركيز مرتفع للجهات الفاعلة والخدمات اإلنسانية ،مثل منطقتي إدلب وحارم في محافظة إدلب
 ،فان بعض المخبرين الرئيسين أفادوا بعض أفراد أعضاء المجتمع المحلي ال يعرفون عن هذه الخدمات الصحية في المنطقة.
قد يكون هذا بسبب ارتفاع أعداد الوافدين الجدد .يوصى بان تقوم الجهات الفاعلة في المجال اإلنساني بمواصلة تبادل المعلومات
وأنشطة زيادة الوعي بين األشخاص النازحين داخليا في هذه المناطق لضمان معرفة المجتمعات للخدمات الصحية المتوفرة.
ويالحظ أيضا أن عدم وجود خصوصية للنساء ،وخاصة في منطقة حمص في محافظة حمص ،ومنطقة الرقة في محافظة الرقة،
ومنطقة جرابلس في محافظة حلب يشكل عائق أمام النساء للحصول على الخدمات الصحية.
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ومن بين العوائق "األخرى" التي تحول دون الوصول إلى الخدمات الصحية ،أشار المخبرون الرئيسيون وباستمرار الى المسافة
والمخاوف األمنية .و العديد من المخبرين الرئيسيين ذكروا أن اقرب مرفق طبي يستطيعون الوصول إليه يبعد عنهم 21
كيلومترات (حوالي  6أميال) .باإلضافة إلى ذلك ،قد تشعر األسر بالقلق بشأن الظروف األمنية وهي بطبيعة الحال ليسوا على
استعداد للسفر فقط إلى مواقع آمنة (دون اشتباكات مستمرة أو عنف) للحصول على المساعدة الطبية.
في الفترة المشمولة بالتقرير من كانون الثاني ،برزت المستشفيات كمقدم الرعاية الصحية األولية ألفراد المجتمع بنسبة ،٪61
تالها العيادات الخاصة بنسبة  ٪85والصيدليات بنسبة  ٪85وعيادات المنظمات غير الحكومية بنسبة  .٪81ومن المالحظ أن
المخبرين الذكور كانوا أكثر ميال لذكر هذه الموقع نفي حين كانت المخبرات أكثر ميال لإلشارة إلى العيادات الطبية المتنقلة.
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بينما تعتمد المجتمعات في المناطق التي تم رصدها عدة أنواع مختلفة من مقدمي الخدمات الصحية ،إال انه من المالحظ أن
بعض في بعض المجتمعات ،ال يتمكنون من الوصول إلى عدد أقل من مقدمي الخدمة .على سبيل المثال ،في منطقة ريف دمشق،
أفادت المخبرات الرئيسيات أن الكثير من أفراد المجتمع يعتمدون على عيادات المنظمات غير الحكومية .يعتمد أفراد المجتمع
في منطقة الرقة على العيادات الخاصة وعيادات المنظمات غير الحكومية والفرق الطبية المتنقلة كمقدمي الخدمات الصحية
األساسيين .ومن ضمن "أخرى" أشار المخبرون الرئيسيون الى أن خدمات الرعاية الصحية األقرب إلى مجتمعهم تبعد عشرة
كيلومترات أو أكثر ،وأن الحاجة إلى السفر في هذه المسافات تجعل من الصعب للغاية الوصول إلى الخدمات الصحية.

36

ومن المالحظ أن نسبة كبيرة إلى أن نسبة كبيرة من المخبرين الرئيسيين في منطقة المحردة في محافظة حماة أشاروا إلى أن
معظم أو كل البنية التحتية الصحية تضررت في الفترة األخيرة .وبالمثل ،في منطقة ريف دمشق وإدلب حيث يوجد نزاع مستمر،
تضررت البنية التحتية الصحية في الفترات األخيرة.

37

أشار أكثر من نصف المخبرين الرئيسيين الى أن النساء الحوامل غير قادرات على الحصول على رعاية األمومة للوالدة في
مجتمعاتهن .يبين الرسم البياني أدناه صعوبة عدم الحصول على رعاية األمومة في المواقع التي تم رصدها .وبالتالي ،توصى
الجهات الفاعلة في المجال اإلنساني على تحسين حصول النساء على هذه الرعاية في المناطق المتأثرة .في حين أن بيانات محددة
عن األسباب غير متوفرة ،الى أن عدم الحصول على هذه الرعاية يرجع في الغالب إلى العوامل التي تقيد وصول المخبرين
الرئيسيين إلى الخدمات الصحية بسبب المسافة والمخاوف كما هو موضح أعاله.

.
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أشار المخبرون الرئيسيون الى وجود فجوة في الخدمات المتخصصة لألشخاص ذوي اإلعاقة وكبار السن .حيث أفاد ما نسبته
 %33من المخبرين الرئيسيين أنه ال توجد خدمات متخصصة متوفرة ة لألشخاص ذوي اإلعاقة في منطقتهم .ومع األخذ بعين،
اإلعتبار استمرار حركة النازحين داخليا إلى شمال غرب سوريا خالل فترة الرصد ،والتقارير الخارجية التي تشير إلى وجود
عدد متزايد من المدنيين من ذوي االعاقة ،وعدم كفاية الخدمات والدعم المتوفرة لهم (جمعية العون واإلغاثة ،اليابان،)1122 ،
فان هناك حاجة ملحة لزيادة الخدمات المتخصصة .إن اإلعاقة التي ينتج عنها تقييد الحركة والتنقل تؤدي الى صعوبات إضافية
في الوصول إلى الغذاء والماء والمواد غير الغذائية وغيرها من المساعدات اإلنسانية الحيوية .يجب على الجهات الفاعلة في
المجال المسئولة عن توفير المساعدات اإلنسانية األساسية أن تخطط اللوجستيات،التنقل والوصول من اجل ضمان أن يتوفر
لألشخاص ذوي االحتياجات الخاصة –ذوي االعاقة والمرضى -الوصول الكافي لهذه الموارد.
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بشكل عام كانت صهاريج المياه هي االكثر
استخداما من قبل أفراد المجتمع وبنسبة  %6تالها
شبكات المياه العامة واآلبار .بالنسبة للمواقع داخل
المخيمات ،فإن صهاريج المياه المجانية التي تقدمها
المنظمات غير الحكومية هي مصدر المياه
الرئيسي .للمواقع خارج المخيم ،كانت صهاريج
المياه للشراء هي المصدر الرئيسي.

41

أفاد ما نسبته  ٪13من المخبرين الرئيسيين خالل الفترة المشمولة بالتقرير من كانون الثاني –اذار ،إلى أنه ال توجد تحديات في
الحصول على المياه في المجتمع ،وأشار  ٪12إلى أن بعض افرد المجتمع يواجون تحديات ،بينما ذكر  ٪38أن معظم المجتمع
يواجه تحديات و  25افادوا أن كل المجتمع يواجه تحديات .المجتمعات داخل المخيمات تحصل على تغطية منتظمة وشاملة أكثر
بكثير بسبب المساعدة المنظمة وتقديم الخدمات من قبل العاملين في المجال اإلنساني .تواجه المجتمعات خارج المخيمات تحديات
أكبر في الحصول عاى االحتياجات األساسية  ،بما في ذلك المياه ،كما هو موضح في الرسم البياني أعاله .تشهد المجتمعات في
جميع المناطق التي تم رصدها تقريبا تحديات في الحصول على المياه .و يالحظ أن حوالي نصف المخبرين الرئيسيين في
المناطق التالية افادوا أن معظم أفراد المجتمع أو جميعهم يواجهون تحديات في الحصول على المياه :منطقة الباب وجبل سمعان
في حلب ،منطقة تل أبيض في الرقة ،حي الرستن في حماة ،منطقة حمص في حمص ،منطقة المعرة بمحافظة إدلب ودوما
وريف دمشق في محافظة ريف دمشق.

استمر المخبرون الرئيسيون الى أن تكلفة المياه تحديا رئيسيا
للحصول على المياه ،يليها المياه غير متوفرة و ملوثة أو غير نظيفة.

42

في المناطق التالية أفاد معظم المخبرين الرئيسين بان المياه إما غير متوفرة أو ملوثة/غير نظيفة :أعزاز في محافظة حلب،
ومناطق المالكية والقامشلي في محافظة الحسكة ،والرقة وتل االبيض في الرقة ،والرستن في حمص.

أفاد  %1من المخبرين الرئيسيين بعدم وجود أية أضرار %3 ،الغالبية %5 ،بعضها ،و % 22أفادوا بان البنية التحتية للمياه
واإلصحاح والنظافة قد تضررت خالل األسابيع الثالثة األخيرة.

43

غالبية المخبرين الرئيسيين في المناطق التالية أفادوا بان البنية التحتية للمياه ،واإلصحاح والنظافة في منطقتهم قد تضررت كليا
أو جزئيا في الفترة األخيرة :منطقتي الباب وجرابلس في حلب/منطقة الرقة في محافظة الرقة ،ومنطقة المحردة في حماة،
ومنطقة حمص في محافظة حمص.
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44

أفاد ما نسبته ذكر  ٪51من المخبرين الرئيسين أن ال أحد في المجتمع تلقى مساعدة إنسانية في الفترة األخيرة .تشمل المساعدات
اإلنسانية الغذاء ،المياه ،والمواد غير الغذائية ،والنقد ،الخدمات الطبية ،الدعم النفسي االجتماعي ،وتقديم والمشورة أو غيرها من
مساعدات الحماية .وذكر  ٪35من المخبرين الرئيسين أن بعض أفراد المجتمع تلقوا المساعدة ،و  ٪5ذكروا أن معظم أفراد
المجتمع تلقوا مساعدة و  ٪8ذكروا أن كل أفراد المجتمع لم يتلقوا المساعدة .المخبرون الرئيسيون من خارج المخيم كانوا أكثر
ميال لإلشارة أن ال احد ،أو قد يكون البعض ،تلقى مساعدات إنسانية ،وفي حين كان المخبرون الرئيسيون في المخيم أكثر ميال
لإلشارة الى أن معظم أفراد المجتمع تلقوا مساعدات إنسانية .ويرجع هذا االختالف إلى الطبيعة المنهجية والشاملة للمساعدات
اإلنسانية المنظمة في مخيمات النازحين داخليا.
هناك اختالفات متباينة في الحصول على المساعدات اإلنسانية والتي أشار إليها المخبرون الذكور واإلناث.
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تم الطلب من المخبرين األساسين الذين ذكروا أن أفراد
المجتمع تلقوا مساعدات إنسانية في الفترة األخيرة
تحديد أية تحديات .وقد أفاد  %53منهم بعدم وجود أية
تحديات ،و  %25ذكروا أن المساعدات ليست هي التي
يحتاجها المجتمع %23 ،أشاروا إلى التمييز
واالستثناء ،و  %2ذكروا االفتقار للوثائق المدنية .احد
المخبرين الرئيسين أفاد بان المساعدات ليست مجانية،
وأشار أخر إلى طلب تبادل المنفعة الجنسية أو
االستغالل في مقابل الحصول على المساعدة.
أفاد  %23من المخبرين الرئيسيين الذين ذكروا تحديات
"أخرى" إلى أن المساعدة ليست كافية لتلبية احتياجات
المجتمع وأن المجتمع ينظر إلى معايير المساعدات على
أنها صارمة للغاية وتستبعد الكثير من أفراد المجتمع
الذين هم بحاجة إلى المساعدة.
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المساعدات اإلنسانية التي تلقيناها من بعض المنظمات اإلنسانية غير كافية ،وهذا تسبب في استياء من األشخاص الذين ال
يتلقون هذه المساعدات أو الذين ال يستوفون المعايير التي وضعتها المنظمات ( مخبر رئيسي ،خارج المخيم ،من موظفي
المنظمات غير الحكومية  ،قلعة المضيق ،منطقة السقيلبية ،محافظة حماة)

تقتصر المساعدات اإلنسانية على فئات معينة مثل األرامل و ذوي االعاقة (مخبر رئيسي ،من خارج المخيم ،معلم ،احسم،
منطقة اريحا ،محافظة ادلب).

المساعدات فقط لألشخاص من ذوي االعاقة وال تعطى للسكان والذين هم بحاجة أيضا(مخبر رئيسي ،من خارج المخيم،
السلطات المحلية ،حيش ،منطقة المعرة ،محافظة ادلب)

في حين أنه من المعروف أن تبادل المعلومات على نطاق واسع فيما يتعلق بمعايير المساعدات قد يؤثر سلبا على تقديم المساعدة
أو يقوضها ،إال أن متلقي المساعدات اإلنسانية يعبرون عن االرتباك خصوص المعايير ويرون أن المعايير غير عادلة .ويزداد
هذا التصور بسبب الطلب المتزايد باستمرار على المساعدات اإلنسانية في العديد من هذه المواقع بسبب استمرار وصول
النازحين داخليا واالعتماد شبه الكامل على هذه المساعدات .إلى الحد األمن والمعقول ،فان يتعين على الجهات الفاعلة في المجال
اإلنساني دراسة زيادة الشفافية المتعلقة بالمعايير بين المجتمعات .باإلضافة إلى ذلك ،توصى الجهات الفاعلة في المجال اإلنساني
بمراجعة وتحديث قوائم المستفيدين بشكل دوري من أجل ضمان تلقي المساعدات من قبل األشخاص األكثر احتياجا.
تشير النتائج التي توصل إليها الرصد الذي قام  PMTFإلى أن المجتمعات المضيفة تشعر باالستياء من تقديم المساعدات بشكل
محدد للنازحين داخليا .ويعتقدون أنهم في حاجة ماسة ويرغبون في النظر في أهليتهم.
وإلى جانب تصورات المجتمعات حول توفير المساعدات اإلنسانية ،يجب على القطاع اإلنساني أيضا المشاركة في المناقشات
المتعلقة باآلثار طويلة المدى لالعتماد على المساعدات اإلنسانية ،ويجب أن يقوم باجراء عصف ذهني وتطبيق حلول اقتصادية
بديلة لالحتياجات المتزايدة في شمال وشمال غرب سوريا ،مثل مشاريع طويلة األجل ومستدامة إليجاد سبل العيش .إن خلق
سبل العيش المجتمعية ،والتي تأخذ في االعتبار موارد واحتياجات المجتمع ،والتي يمكن أن تستمر على مدى فترة طويلة من
الزمن ،خاصة بعد إذا لم تعد الجهات الفاعلة مشاركة فيها ،ستخلق اقتصادا دائما ومستداما وفرص البقاء لهذه المجتمعات.
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3
 6-8-الوصول الى األسواق

أفاد  %21من المخبرين الرئيسين أن جميع أفراد المجتمع لديهم وصول آمن إلى األسواق % 23 .معظمهم % 22 ،بعضهم،
و  % 6ذكروا أفراد المجتمع ال يستطيعون الوصول اآلمن إلى األسواق .وأشار جميع المخبرين الرئيسين الذين يعيشون خارج
المخيم الى عدم توفر وصول آمن لألسواق ،ويواجه أفراد المجتمع في مواقع خارج المخيم تحديات أكبر في الوصول اآلمن إلى
األسواق .إجابات المخبرين الذكور واإلناث كانت متماثلة.
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أفاد غالبية المخبرين الرئيسين في دوما وريف دمشق في محافظة ريف دمشق أن ال أحد في المجتمع لديه وصول آمن إلى
األسواق .لم يذكر أي من المخبرين الرئيسين بوجود وصول آمن في منطقة المحردة في حماة ،و  %8فقط من المخبرين الرئيسين
أفادوا بوجود وصول آمن في منطقة حمص في محافظة حمص .أشار غالبية المخبرين الرئيسين الى أن سبب ذلك يعود للمخاوف
األمنية والقصف والتعرض لألذى عند الذهاب باألسواق .
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 7-8-3الحصول على الكهرباء
االحتياجات األساسية –المؤشر 2-1
الحصول على الكهرباء

50

من بين المخبرين الرئيسين الذين افادوا أن المجتمع يحصلون
على الكهرباء ،أشار ٪85منهم إلى أنهم يحصلون على الكهرباء
من المولدات المشتركة ٪32 ،من الشبكة العامة ٪32 ،من
المولدات الخاصة و  ٪31من الطاقة الشمسية .وايضا اشار
المخبرين الرئيسين الى أن تكلفة الكهرباء مرتفعة للغاية وأن
تكلفة التيار الكهربائي لألمبير هي ثالثة آالف ليرة سورية
(حوالي  28دوالر أمريكي).
تعتمد المجتمعات داخل المخيم وخارجه بشكل أساسي على
المولدات المشتركة للحصول على الكهرباء .تستطيع
المجتمعات من خارج المخيم الحصول على الكهرباء من الشبكة
العامة ،والتي ال تتوفر في المخيمات .من المالحظ أن الطاقة
الشمسية تعد مصدرا هاما للكهرباء بالنسبة ألفراد المجتمع
داخل وخارج.
تشكل ظروف النزاع العديد من العوائق أمام الحصول المنتظم
والموثوق إلى الكهرباء .يعتبر النزاع المستمر واألضرار التي لحقت بالبنية التحتية والعوائق التي تحول دون حرية الحركة ونقص
الموارد مثل الوقود في بعض األسباب .ال يؤثر عدم الحصول على الكهرباء تأثير سلبي على نوعية حياة األسر وقدرتها على
مواجهة ظروف النزاع فحسب ،بل غالبا ما يشكل عائقا أمام الخدمات األساسية وحتى التدخالت المنقذة للحياة ،في حالة المرافق
الطبية .ولقد تكيفت المجتمعات المتأثرة بالنزاعات عن طريق االستثمار في المولدات .كما نجحت بعض الجهات الفاعلة في المجال
اإلنساني في تنفيذ مشاريع الطاقة الشمسية ،وازداد استخدام الطاقة الشمسية منذ بداية النزاع.

 2-8-3الحصول على السكن والمأوى
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أشار المخبرين الرئيسيون الى أن البيوت الجاهزة والمباني غير المكتملة البناء هي األنواع األكثر شيوعا لنوع التي يقيم فيها
النازحون داخليا 63% ،و  ، 55والشقق الجاهزة  ،12%المباني الحكومية و "أخرى"  ،%26و  %2من المخبرين الرئيسين
أفادوا بأنهم غير متأكدين من نوع المأوى.
من بين األنواع "أخرى" ،أفاد المخبرون الرئيسيون بان بعض أفراد المجتمع يعيشون في شقق/بيوت تضررت بسبب القصف،
والبعض أفاد بان النازحين داخليا يعيشون في خيم.
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أفاد  ٪35من المخبرين الرئيسين أنه ال توجد أسر
تدفع اإليجار في المجتمع و  ٪68ذكروا أن بعض
األسر على األقل تدفع اإليجار .ومع ذلك ،فقد أشار
ما نسبته  %21من المخبرين الرئيسين من خارج
المخيم الى انه في كثير من األحيان إلى أن بعض
العائالت على األقل تدفع اإليجار .بالنسبة للمخيم،
ذكر  ٪21من المخبرين الرئيسين من خارج المخيم
أن بعض األسر تدفع إيجار ،في حين أن  %21من
داخل المخيم أشاروا الى نفس النسبة .

المناطق التي كان فيها المخبرين الرئيسين أكثر ميال لإلشارة الى أن جميع األسر في المجتمع تدفع اإليجار كانت المالكية
والقامشلي في الحسكة .باإلضافة إلى ذلك ،فقد أشار جمع المخبرين الرئيسين أو غالبيتهم في منطقتي جرابلس وجبل سمعان في
قضاء حلب وجسر الشغور بإدلب ،إلى أن بعض األسر ،أو معظمها ،تدفع إيجارا مقابل اإلقامة.
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جميع األسر في مناطق المالكية والقامشلي في الحسكة تدفع أجار بحسب ما أفاد به المخبرون الرئيسيون .وباإلضافة إلى
ذلك ،في منطقتي جرابلس وجبل سمعان في قضاء حلب وجسرالشغور بإدلب ،فقد أفاد جميع المخبرون الرئيسيون الى أن
بعض األسر ،أو معظمها ،تدفع إيجارا مقابل اإلقامة.
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تم الطلب من المخبرين الرئيسين تحديد أكثر المشاكل في مجال المساكن واإلراضي والممتلكات التي تعرضوا لها في منطقتهم
في اآلونة األخيرة .في حين أن ما نسبته  28%من المخبرين الرئيسيين أفادوا بعدم وجود مشاكل ،إال أن بعض المخبرين
الرئيسين أشاروا الى قضايا الميراث ( ،)25تبعها االفتقار للوثائق( ،)%21والنزاع على الملكية ( ،)%2والنزاع على اإليجار
( )6باعتبارها القضايا األكثر شيوعا.

من حيث الموقع الجغرافي ،غالبا ما كان يشار إلى مشاكل السكن ،واألرض والملكية ( ) HLPفي بعض المناطق ،مثل مناطق
درع الفرات في الباب ،وأعزاز  ،وجرابلس وجبل سمعان في حلب؛ وكذلك دوما وريف دمشق في محافظة ريف دمشق .تمت
اإلشارة الى قضايا اإلرث ونزاعات الملكية واالفتقار لوثائق  HLPفي هذه المناطق باإلضافة إلى قضايا مثل الممتلكات التي
يتم االستحواذ عليها بشكل غير قانوني والتهديد باإلخالء أو المضايقة.
قضايا ( HLPوالتي تعني المساكن واإلراضي والممتلكات )هي أيضا أكثر شيوعا في منطقة الرقة في محافظة الرقة وريف
دمشق في محافظة ريف دمشق .وأفاد المخبرون الرئيسيون في منطقة الرقة ،الى أنه قد حدث تغيير في قواعد وإجراءات
اإلسكان وأن هذه الممتلكات مشغولة بشكل غير قانوني .ومع ذلك ،ونظرا للعدد الصغير من المخبرين الرئيسين في هذه
المنطقة ،بالتالي فإنها قد ال تعكس صورة شاملة لقضايا  HLPفي الرقة .في ريف دمشق ،كان هناك إشارة للنزاعات حول
اإليجار ،فقدان أو االفتقار لوثائق  .HLPباإلضافة إلى ذلك تم ذكر قضايا مثل نهب الممتلكات الخاصة والنزاعات األخرى
في هذه المنطقة .كانت منطقة دوما بريف دمشق هي منطقة أخرى أشار فيها المخبرين الرئيسيون الى النهب.
وقد ذكر المخبرين الرئيسيين مجموعة متنوعة من النزاعات والتحديات تتعلق بـ  .HLPإن االفتقار إلى وثائق  HLPوعدم
القدرة على إثبات ملكية الممتلكات هو تح ٍد رئيسي نتج عن فقدان الوثائق أو تلفها بسبب الضرر وتدمير المنازل أثناء النزاع،
وأيضا بسبب الضرر والتدمير الذي لحق بالمؤسسات الحكومية التي تحتفظ بسجالت الملكية .باإلضافة إلى ذلك  ،فإن غياب
المؤسسات التي تصدر سندات الملكية ووثائق الملكية لألراضي المشتراة والموروثة حديثا يزيد من تفاقم المشاكل.
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نتيجة للنزوح وحرق وهدم بعض المنازل ،فقد فقدت نسبة كبيرة من المواطنين وثائق تثبت ملكيتهم (مخبر ،من خارج
المخيم ،الطاقم الطبي ،دارة عزة ،منطقة جبل سمعان ،محافظة حلب)

بسبب تدمير البنية التحتية لمؤسسات الدولة ،فان العديد من الوثائق قد فقدت (مخبرة ،من خارج المخيم ،ناشطة مدنية،
جسر الشغور ،منطقة جسر الشغور ،محافظة حلب))..

النزاعات حول إثبات ملكية األرض بسبب عدم وجود إدارات مختصة إلصدار وثائق الملكية (مخبرة ،من خارج المخيم،
معلمة ،االتارب ،منطقة جبل سمعان ،محافظة حلب)
احد المخبرين الرئيسين اشار الى ان هذه القضايا متداخلة وغالبا ما تؤدي الى بعضها البعض:
بسبب عدم وجود وثائق تثبت الملكية ،فقد نشأت نزاعات حول الملكية وانتشر التزوير  /االحتيال بسبب الفراغ األمني
الكامل .وقد أدى ذلك إلى نهب الممتلكات الخاصة (مخبر رئيسي ،من خارج المخيم ،معلم ،جرابلس ،منطقة جرابلس،
محافظة حلب(
ومع ذلك ،فإن بعض المخبرين الرئيسيين اشاروا أيضا أن كل مجتمع ال يعاني من نزاعات تتعلق بوثائق  . HLPوقد اشار
بعض المخبرين الرئيسين الى بعض نزاعات الملكية ،ال سيما نزاعات االرث ،والمتعلقة باألسباب التي سبقت النزاع.
إن تفاهم اهل القرية والمعاملة الحسنة بينهم ومعرفة الجميع بحقوقه تقلل من أسباب الخالفات بينهم ( مخبر ،معلم ،خارج
المخيم ،كفر ُنبل ،منطقة المعرة ،محافظة إدلب)

السبب الرئيسي للنزاعات هو أن أسالفنا كانوا يشترون ويبيعون األراضي بدون وثائق رسمية .اآلن نشهد خالفات حول
الملكية والحدود (مخبرة ،من خارج المخيم ،معلمة ،السالمية ،منطقة السالمية ،محافظة حماة).
تشير البيانات إلى أن القرى والبلدات الصغيرة قد تشهد عددا أقل من النزاعات المتعلقة بـ  HLP.وبما أن أعضاء المجتمع
المحلي يعرفون بعضهم البعض ،وملكية الممتلكات معروفة جيدا بين جميع أفراد المجتمع ،فثمة نزاعات أقل حول الملكية،
وربما حتى في غياب وثائق HLP
عدد السكان قليل ،واألراضي الزراعية والمنازل هي ممتلكات معروفة في معظمها (مخبرة ،من خارج المخيم ،معلمة،
الصبورة ،منطقة السالمية ،محافظة حماة)
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يتوفر في المنطقة سجل رسمي وممتلكات األفراد معروفة .قد تحدث بعض النزاعات الطفيفة بين الورثة ،ولكن يتم حلها
بموجب القانون ( مخبر ،خارج المخيم ،معلم ،السالمية ،منطقة السالمية ،محافظة حماة).
أشارت بعض المخبرين الرئيسين الى أن السلطات المحلية والمحاكم الشرعية أو المجتمع نفسه يتوسط لحل النزاعات حول
 HLPأو منعها .باإلضافة إلى النزاعات المتعلقة بالميراث ،هناك أيضا نزاعات حول ملكية األراضي العامة التي نشأت
خالل.
نظرا لغياب المكاتب المسؤولة عن األراضي والممتلكات العامة ،استملك بعض األشخاص أراضي عامة بحجة أن
األراضي كانت ملكا لهم قبل النزاع ،وأن الحكومة قد استولت عليها( .مخبر ،خارج المخيم ،الطاقم الطبي ،تلبيسه ،حي
الرستن ،محافظة حمص)
على الرغم من أن هذا ليس واسع االنتشار وال يؤثر على معظم المجتمعات التي تم رصدها ،إال أن هناك حاالت تهديد باإلخالء
أو االستحواذ الغير قانوني على الممتلكات .وتشير البيانات إلى أن كل من مؤجري المنازل والمالك قد يهددون باالخالء او
المضايقة .في بعض االحيان قد تنتهك المنظمات الغير حكومية حقوق  HLPفي مناطق السيطرة.
في بعض األحيان يحدث أن المستأجر ال يترك المنزل ويهدد المالك أنه لن يدفع اإليجار .ويهدد بعض أصحاب العقارات
المستأجرين أنهم إذا لم يدفعوا إيجارا أعلى فسيتم طردهم (مخبر ،خارج المخيم ،من موظفي المنظمات غير الحكومية،
جرابلس ،منطقة جرابلس ،محافظة حلب)
هناك حاجة إلى برامج إنسانية لزيادة المأوى والحد من العوامل التي تضع المجتمعات المتضررة في خطر اإلخالء والحيازة
الغير اآلمنة .ويمكن للجهات الفاعلة في المجال اإلنساني التي تشارك في برامج إدارة المخيم والمأوى المساعدة في الحد من
هذه المخاطر من خالل ضمان ان األراضي المستخدمة في إنشاء المخيمات والمأوى قد تم التاكد من وضعيتها ،ويمكن االستعانة
بها ومستدامة بالنسبة للنازحين داخليا والمجتمعات المتضررة ،وتتوفر وسائل الراحة األساسية (يرجى الرجوع لالرشادات
العناية الواجبة  /كتلة المأوى  /المواد الغير الغذائية) .5
 9-8-3الحصول على فرص عمل

وقد افاد  ٪22من المخبرين الرئيسين ان الرجال في المجتمع ال يحصلون على فرص عمل %22 ،بعضهم ٪22 ،معظمهم،
و  ٪1فقط ذكروا أن جميع الرجال في المجتمع يحصلون على فرص عمل في المجتمع.

https://www.sheltercluster.org/sites/default/files/docs/hlp_xb_turkey_due_diligence_guidelines_final.pdf
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5

افادت نسبة كبيرة من المخبرين الرئيسين في المناطق التالية أنه ال يوجد رجال في المجتمع يحصلون على فرص العمل :منطقة
الباب في حلب ،ومنطقة الرقة في الرقة ،ومناطق دوما وريف دمشق في ريف دمشق.

افاد  %18من المخبرين الرئيسين أنه ال توجد نساء في المجتمع حصلن على فرص عمل .على العمل .وافاد  %66أن بعض
النساء حصلن على فرص عمل ،بينما ذكر  % 21أن معظم النساء حصلن على فرص عمل ،بينما اشار  %2من المخبرين
الرئيسين فقط بأن جميع النساء يحصلن على عمل.
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تحصل النساء على فرص العمل أكثر في بعض المجتمعات ،وكما هو الحال في منطقة جبل سمعان في حلب ،ومناطق الحسكة،
و تل أبيض في الرقة ،ومنطقة السالمية في حماة والعديد من مناطق إدلب التي تم رصدها مثل أريحا ،حارم وجسر الشغور.
وفي مجتمعات أخرى ،تحصل النساء على فرص عمل أقل بكثير ،كما هو الحال في الباب ،حلب ،السيقلبية ،المحردة في حماة
وريف دمشق.
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برز عدم توفر فرص العمل باعتباره العائق الرئيسي لعدم حصول الرجال والنساء على فرص .أفاد المخبرون الرئيسيون
إلى أن الرجال في المجتمع يتأثرون ببعض القيود أكثر من النساء ،مثل عدم توفر الفرص ،وعدم االعتراف بالتعليم ،ونقص
األدوات  /اللوازم ،وعدم وجود األراضي ،والمخاوف األمنية .وقد يرجع ذلك إلى حقيقة أن الرجال قد اعتبروا تقليديا بمثابة
المعيل في هذا السياق ويتوقع منهم أن يعملوا أكثر من النساء .غير إن بعض القيود من ناحية أخرى ،كانت محددة فقط للنساء
وليس الرجال .على سبيل المثال ،تم ذكر المضايقات في األماكن العامة ،الخوف من اإلشاعات /القيود االجتماعية والقيود
المفروضة التي تفرضها األسرة  /الزوج على النساء وليس على الرجال .أفاد  %38من جميع المخبرين الرئيسين أن القيود
التي تفرضها األسرة أو الزوج تقيد حركة النساء في المجتمع من الحصول على فرصة عمل .وافاد  %18من المخبرين
الرئيسين الخوف من االشاعات والقيود االجتماعية األخرى تقييد النساء في المجتمع من الحصول على فرصة عمل.
لقد تم االستحواذ على الكثير من األراضي الزراعية التي تعود ألهالي قريتنا من قبل قوات النظام ،مما تسبب في حرماننا
منها وفقدان مصدر الغذاء والدخل .يعاني سكان القرية بشكل عام من نقص فرص العمل ،وهناك بطالة منتشرة ( .مخبر
خارج المخيم ،السلطات المحلية ،منطقة السقيلبية ،محافظة حماة)

الموارد الزراعية باهظة السعر ،بما في ذلك البذور واألسمدة واألدوية .باإلضافة إلى ذلك ،نحن
نفتقر للمعدات الزراعية( .مخبر ،خارج المخيم ،من موظفي المنظمات غير الحكومية ،حي أعزاز،
محافظة حلب)

أغلقت جميع األعمال التجارية بسبب الحصار ،واألراضي الزراعية [والتي يتعذر الوصول إليها] بسبب موقعها خارج نقاط
التفتيش النظامية وخوفنا من الذهاب إلى مناطق النظام بسبب االعتقاالت التعسفية (مخبر ،خارج المخيم ،معلم ،منطقة
حمص ،محافظة حمص)

الدبلوما الصادرة عن الحكومة المؤقتة غير معترف بها ،وال توجد فرص عمل بسبب الحصار الذي يفرضه النظام (مخبر ،
خارج المخيم ،من الفريق الطبي ،منطقة حمص ،محافظة حمص)

نظرا الن بعض الرجال يفتقرون إلى الوثائق ،فإنهم ال يستطيعون مغادرة القرية للعمل في الخارج .هذا يسبب التنافس على
الفرص المتاحة في القرية .ال يستطيع الكثير منهم دفع ثمن مشغل أو معدات للمهنة التي يريدونها ( مخبر ،من خارج
المخيم ،من الزعماء الدينين ،منطقة السالمية ،محافظة حماة).

 3-3الفئات األشد ضعفا (هشاشة)
في خضم العنف المعمم والحواجز التي تحول دون الوصول إلى المواد األساسية و الخدمات ،المجتمعات المحلية تخشى من
خطر أكبر ألن تتعرض النساء والفتيات واألطفال والمعوقين والمسنين ،وكذلك الرجال إلى المزيد من األذى .وتتخذ المجتمعات
المحلية بعض االحتياطات الذاتية المعينة وتلجأ إلى آليات مواجهة سلبية معينة من أجل الحد من هذه المخاطر ألفراد المجتمع.
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 0-3-3األطفال
الفئات األشد ضعفا -المؤشر 1-3
ظاهرة األطفال المعرضون لخطر االستغالل
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افاد  %52من المخبرين الرئيسين أن األطفال معرضون لخطر االستغالل أو العنف .وافاد  %83أن بعض األطفال معرضون
لخطر االستغالل أو العنف ،و  %5افادوا بان جميع معرضون لخطر االستغالل أو العنف .المخبرين الرئيسين من داخل المخيم
كانوا أكثر ميال لذكر أن األطفال معرضون لخطر االستغالل أو العنف مقارنة مع المخبرين الرئيسين من خارج المخيم.
أشار جميع المخبرين الرئيسين الى أن بعض أو معظم األطفال معرضون لخطر االستغالل أو العنف في المناطق التالية جميع
 :منطقة جرابلس في حلب والرقة والثورة في محافظة الرقة ودوما وريف دمشق في محافظة ريف دمشق.

وقد أشار  % 33من  561من المخبرين الرئيسين الى
أن األطفال في المجتمع عرضة لخطر االنخراط في
عمالة األطفال .كما أفاد  ٪38بأن األطفال في المجتمع
معرضون لخطر اإلهمال الجسدي و  ٪6افادوا بأن
األطفال معرضون لخطر االتجار أو التهريب .تم ذكر
مخاطر عمالة األطفال في كل مجتمع حيث أجاب
المخبرين الرئيسيين على هذا السؤال .كما تمت اإلشارة
إلى خطر اإلهمال الجسدي على نطاق واسع وتمت
االشارة له في كل مجتمع تم رصده تقريبا .وقد تم تحديد
مخاطر أخرى من قبل المخبرين الرئيسين في مجتمعات
معينة .وعلى سبيل المثال ،تم ذكر مخاطر االحتجاز
واالعتقال في مناطق الباب ،وأريحا ،وإدلب .كما أشار
المخبرون الرئيسيون الى خطر االتجار أو التهريب
األعلى في منطقة السالمية في حماة ،وكذلك في القامشلي
وحمص وجسر الشغور .وتم ذكر مخاطر االختطاف
في جرابلس والسالمية ،وتعاطي المخدرات في
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جرابلس ،يليه جبل سمعان ،والقامشلي ،وتل أبيض وريف دمشق .وقد بين المخبرون الرئيسيون أنه بسبب الفقر والنزوح،
يتعرض األطفال بشكل متزايد لخطر اإلهمال ويعتمدون بشكل كبير على البقاء االقتصاد ،مما يعرضهم لمجموعة متنوعة من
مخاطر الحماية.

العديد من األطفال يقومن باعمال مختلفة لمساعدة أسرهم على تلبية احتياجاتهم  ...وهناك أيضا العديد من األطفال المهملين،
وخاصة أطفال االسر النازحة ( مخبر خارج المخيم ،من الفريق الطبي ،منطقة الرستن ،محافظة حمص).

يعمل عدد كبير من األطفال الذين تقل أعمارهم عن  22عاما في مهن واعمال مختلفة ،وهناك أطفال ال تهتم بهم أسرهم
بشأنهم وال يستطيعون توفير الرعاية لهم ( .مخبر ،خارج المخيم ،من الفريق الطبي ،منطقة الرستن ،محافظة حمص).

ال يستطيع معظم االباء تلبية احتياجات اطفالهم ( مخبر ،خارج المخيم ،معلم ،منطقة جسر الشغور ،محافظة ادلب).

من المحتمل أن تكون عمالة األطفال [الخطر الرئيسي] ناتجة عن الوضع االقتصادي لالسر .بعض المتطوعين في
الجماعات المسلحة يستغلون األطفال لبيع السلع التي نهبوها من المناطق التي يهاجمونها (مخبرة ،معلمة ،من خارج المخيم،
منطقة السالمية ،محافظة حماة)

اإلهمال [ خطر يتعرض له األطفال ].إهمال احتياجاتهم التعليمية ،وإهمالهم األسر أثناء تربيتهم ( مخبر ،خارج المخيم
صيدلي ،منطقة ادلب ،محافظة ادلب).

أثناء هجوم داعش على الحي الجنوبي من القرية ،تعرض األطفال للعنف وشاهدوا منظر إعدام أقاربهم (مخبر ،زعيم ديني،
من خارج المخيم ،منطقة السالمية ،محافظة حماة)
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كان االختطاف من المخاطر الحالية التي يتعرض لها األطفال في المجتمع االكثر ذكرا من قبل المخبرين الرئيسين في منطقة
السالمية في حماة .وقد أفاد المخبرون الرئيسيون في حماة أنه يتم اختطاف األطفال في مجتمعاتهم في بعض األحيان من اجل
الحصول على فدية .وكما يتبين من المخبرين الرئيسين في حماة ،فإن األطفال الذين يعملون أو ينتمون إلى جماعات مسلحة
كمتطوعين يشاركون أيضا في األنشطة غير المشروعة لهذه الجماعات ،بما في ذلك السرقة واالختطاف .وقد أشار ما نسبته
 %22من المخبرين الرئيسين في حماة الى خطر االتجار  /التهريب ،وهو رقم أعلى من أي مكان آخر.
 8-3-3تأثير النزاع على سلوكيات األطفال
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تم سؤال المخبرين الرئيسيين عما إذا كان األطفال في المجتمع قد أظهروا في الفترة األخيرة تغيرات سلوكية تدل على الكرب
العاطفي ،مثل العزلة ،وعدم المشاركة في األنشطة االجتماعية ،ومص األصابع ،والتبول الالإرادي ،والخوف الشديد ،والخجل،
والقلق  ،والعدوانية ،وعدم انتظام أنماط النوم ،وصعوبات التعلم .بشكل عام ،وقد أفاد  ٪85من المخبرين الرئيسين انه ال يوجد
أي من األطفال في المجتمع أظهر تغيرات سلوكية %82 ،اشاروا الى بعض التغيرات %3 ،الغالبية ،و  %2افادوا أن جميع
األطفال اظهروا مثل هذه التغييرات السلوكية .وقد بين المخبرون الرئيسيون أن األطفال يعرضون مجموعة متنوعة من
أعراض الكرب النفسي االجتماعي النفسي نتيجة ارتفاع مستويات الخوف والقلق الناجم عن مشاهدة العنف.
األمثلة التي قدمها المخبرون الرئيسيون عن الظروف المعيشية الحالية لألطفال المتأثرين بالصراع في شمال غرب سوريا
تشير إلى أن األطفال السوريين يعرضون احتياجات جسدية وعاطفية لم تتم تلبيتها .ال يتعرض األطفال فقط للفقر وعدم
الحصول على االحتياجات المادية األساسية مثل الطعام والمالبس؛ وانما لظروف الحروب والنزوح واالنفصال األسري التي
تعرض األطفال لمختلف أشكال اإلهمال واالنتهاك العاطفي .ومن خالل إجبارهم على العمل من أجل إعالة األسرة وتحمل
المسؤولية التي يقوم بها عادة البالغون داخل األسرة ،فان األطفال السوريون يعانون من القيام بدور الوالد الوحيد ،حيث يتم
عكس وتشويه األدوار التي تتم داخل األسرة .ويضطر األطفال إلى ممارسة ضغوط بدنية وعاطفية ليسوا على استعداد بعد
للتعامل معها .وبالنظر إلى الطبيعة التعسفية والمخاطر العالية لعمالة األطفال ،فإن األعباء العاطفية والجسدية مرتفعة وضارة
بشكل على نحو غير طبيعي .باإلضافة إلى ذلك ،ال يستطيع اولياء االمور والبالغون الذين يعانون من صدمات نفسية بسبب
النزاع وظروف الحياة الصعبة أن يوفروا لألطفال الرعاية الجسدية والعاطفة الالزمة للنمو الصحي ،مما يؤدي إلى إهمال
بدني وعاطفي من المحتمل أن يكون له عواقب طويلة األجل تمتد عبر مرحلة البلوغ.
وتقوم الجهات الفاعلة في المجال اإلنساني بتنفيذ أنشطة الدعم النفسي االجتماعي ) (PSSفي المجتمعات المتضررة من
النزاعات للتخفيف من هذه األخطار واألضرار والحد منها ،وتوصى بمواصلة والتوسع في هذه األنشطة .وتوصى أيضا
الجهات الفاعلة في المجال االنساني تنفيذ برامج الدعم النفسي االجتماعي التي تصل إلى جميع افراد المجتمع .وأن ضمان تلقى
مقدمي الرعاية من اولياء االمور/البالغين واالطفال الدعم النفسي االجتماعي في وقت واحد قد يساعد في الحد من الطبيعة
المعقدة والمتداخلة للصدمات النفسية الموجودة في هذه االسر والمجتمعات .ويتعرض بعض األطفال ألشكال حادة من العنف
وهم بحاجة إلى دعم مكثف وطويل األجل من الدعم النفسي االجتماعي .وتوصى الجهات الفاعلة في المجال االنساني التي تقدم
خدمات الدعم النفسي االجتماعي بتقييم احتياجات الدعم النفسي االجتماعي لكل حالة بحالتها ،والقيام بأنشطة المتابعة لضمان
تلبية خدمات الدعم النفسي االجتماعي الحتياجات الطفل .باإلضافة إلى ذلك ،فإن خلق الفرص التي تسمح لألطفال في المجتمع
بتجربة الحياة الطبيعية ،مثل فرص الرياضة والدراسة واللعب ،سوف يعزز تأثير أنشطة الدعم النفسي االجتماعي ويمكن أن
يساعد في الحد من آثار الظروف المعيشية الصعبة.
يمكن لموظفي الحماية المتخصصين في حماية األطفال والدعم النفسي االجتماعي على أن يقوموا برفع الوعي بين مقدمي
الرعاية من أولياء األمور والبالغين حول أهمية توفير الرعاية العاطفية غير المشروطة والرعاية الجسدية الضرورية لدعم
النمو الصحي لألطفال ،وعلى الرغم من ظروف الحياة الصعبة التي تعيشها األسرة حاليا .وعالوة على ذلك ،يمكن النشطة
الدعم النفسي االجتماعي التي تركز على األطفال أن تكون نموذجا لطرق األطفال للتعامل مع المشاعر الصعبة مثل الخوف
والقلق الذي غالبا ما يصبح منهجا في المجتمعات المتأثرة بالنزاعات.6

أفاد  ٪31من جميع المخبرين الرئيسين انهم ال يعرفون اية حاالت انفصال
لألطفال في مجتمعهم في الفترة األخيرة .وذكر  ٪5أنهم يعرفون بمثل
هذه الحاالت في مجتمعهم .وقد بين غالبية المخبرين الرئيسيين الذين
اشاروا الى حاالت انفصال األطفال في مجتمعاتهم المحلية االسباب التي
دعت الى انفصال األطفال والعيش مع أقاربهم البعيدين مثل طالق الوالدين
أو وفاة كال الوالدين أو وفاة أحد الوالدين وزواج الوالد مرة أخرى.

6

https://www.kidsmatter.edu.au/mental-health-matters/social-and-emotional-learning/emotionaldevelopment
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 4-3-3عمالة األطفال
الفئات األشد ضعفا–المؤشر 1-3
ظاهرة عمالة األطفال

إن عمالة األطفال هي أكثر المخاطر التي يتعرض لها األطفال والتي تم ذكرها خالل الفترة المشمولة بالتقرير .في حين أفاد
 %2فقط من المخبرين الرئيسين أنه ال يوجد أطفال يعملون في المجتمع ،إال أن ما نسبته  ٪21منهم افادوا بأن بعض األطفال
يعملون ،وذكر  ٪12أن معظم األطفال في المجتمع يعملون .ويالحظ أن أكثر من نصف المخبرين الرئيسين في منطقة الباب
في حلب ودوما وريف دمشق في محافظة اشاروا الى أن معظم األطفال في المجتمع يعملون .وإن معظم األطفال يشاركون
بشكل رئيسي في الزراعة والبيع (سواء في المتاجر أو في الشارع) ،والعمالة الماهرة (بما في ذلك الصناعة  /التصنيع والحرف
اليدوية) والرعي وكذلك البناء والتحميل والتفريغ.
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 5-3-3العنف واالستغالل في عمالة االطفال

أفاد  %58من  2122من المخبرين الرئيسين أن األطفال الذين يعملون ال يتعرضون لسوء المعاملة .في حين أفاد  ٪31أن
بعضهم يتعرضون لسوء المعاملة و  ٪3ذكروا أن معظمهم يتعرضون لسوء المعاملة.
وبما يتفق مع التقارير السابقة ،استمر المخبرين الرئيسين في االشارة الى تعرض األطفال لسوء المعاملة المتمثل في ساعات
عمل طويلة ،وتدني األجور ،والعمل الذي ال يتناسب مع عمرهم وقدراتهم الجسدية ،والعنف اللفظي والجسدي ،واالهانة
والحرمان من الراحة واالحتياجات االساسية للغذاء ،مما يؤدي إلى اإلرهاق وسوء التغذية .إن األطفال ال يشاركون فقط في
العمل الذي يعرضهم الى ضرر جسدي بسبب طبيعتهم الجسدية أو التي تتطلب الكثير من المتطلبات؛ وانما ،وكما أشار احد
المخبرين الرئيسين المشاركة في أعمال ذات طبيعة إجرامية ،مما يعرضهم لمخاطر إضافية.
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يتم استغالل األطفال من خالل دفعهم الى بيع أشياء مسروقة تؤثر سلبا على سمعة اولياء امورهم (مخبرة ،من خارج
المخيم ،معلمة ،منطقة السالمية ،محافظة حماة)

 6-3-3خدمات كبار السن وذوي االحتياجات الخاصة

وقد طلب من المخبرين الرئيسيين بيان ما إذا كانت هناك أي خدمات مخصصة لذوي االحتياجات الخاصة في مجتمعاتهم
المحلية ،بما في ذلك الفتيان والفتيات األشد ضعفا ،واألطفال الغير مصحوبين والمنفصلين عن ذويهم  ، (UASCواألشخاص
الذين يعانون من ظروف صحية خطيرة ،واألشخاص ذوي االحتياجات الخاصة من الحماية القانونية /المادية ،والنساء الغير
المتزوجات ،واألسر التي ترأسها إمراءة ،وكبار السن واألشخاص ذوي اإلعاقة .أفاد  % 33من المخبرين الرئيسين أنه ال
توجد خدمات مخصصة لذوي االحتياجات الخاصة .وتشمل الخدمات المخصصة التي ذكرها المخبرون الرئيسيون مساحات
صديقة لألطفال ذوي االحتياجات الخاصة ،والعالج الطبيعي ،ومراكز الرعاية الخاصة لإلعاقات الناجمة عن االضطرابات
الصحية مثل الشلل الدماغي ،وبرامج الدعم المالي لألرامل واأليتام ،وتوزيع العكازات والكراسي المتحركة للمعاقين ،وخدمات
اإليواء لألرامل ،ومركز دعم متخصص للنساء الناجيات من العنف .وفي حين أن هناك بعض خدمات االحتياجات الخاصة
كما هو موضح أعاله في المجتمعات التي تم رصدها ،إال أن  % 33من المخبرين الرئيسيين اشاروا الى انه ال توجد خدمات
مخصصة خاصة لكبار السن.

 4-3المجموعات الديموغرافية والتنقل
الوضع األمني هو العامل الرئيسي الذي يؤثر على التنقل والنزوح ،والذي ال يزال منتشر ومتكرر .باإلضافة إلى ذلك ،تواجه
جميع المجموعات السكانية قيودا على حرية الحركة داخل المجتمع .ليس فقط العنف المعمم من القتال المسلح ولكن أيضا نشاط
المجرمين الذي يؤثر على حرية الحركة .إن عدم كفاية أو عدم وجود سيادة القانون ،تفكك الهياكل المجتمعية ،والضغط الشديد
على الموارد المحدودة ،وانتشار األسلحة ،العواقب النفسية السلبية التي يعاني منها أفراد المجتمع بسبب نزاع طويل األمد
وشديد الكثافة ،وكلها عوامل تؤدي الى تدهور األمن ( .نظرة عامة حول احتياجات الحماية.)1122،
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 5-1-3حرية التنقل/فرض قيود على التنقل
القيود المفروضة على حركة الرجال والفتيان

أفاد  ٪62من من جميع المخبرين الرئيسين أن الرجال والفتيان قادرون على التنقل بحرية في المجتمع .وفي حين ذكر ٪22
أن معظمهم قادرون على التنقل بحرية ،و  ٪22افادوا أن بعضهم قادر على التنقل بحرية و  ٪5ال يمكن ألي شخص التنقل
بحرية في المجتمع .من بين المخبرين الرئيسين الذين ذكروا أن بعض ومعظم الرجال والفتيان ال يستطيعون التنقل التحرك
بحرية ،اشاروا الى أسباب تقييد حركة الرجال والفتيان على النحو التالي :الخوف من القصف الجوي واالشتباكات (،)٪35
جود نقاط التفتيش ( ،)٪15الخوف من االعتقال ( ،% )25الخوف من الخطف والسرقة ( ،)% 28القيود التي تفرضها األسرة
أو الزوج ( ،)% 28قوانين أو شروط التي تفرضها سلطات معينة ( ،)% 22والعنف العام ( ،)% 22وأنشطة الجماعات
المسلحة ( .)% 21يمكن مالحظة القيود اإلضافية التي تؤثر على حرية تنقل الرجال والفتيان في الرسم البياني التالي.

القيود المفروضة على حركة النساء والفتيات
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أفاد  ٪59من من جميع المخبرين الرئيسين أن النساء والفتيات قادرات على التنقل بحرية في المجتمع .وفي حين ذكر  ٪26أن
معظمهن قادرات على التنقل بحرية ،و  ٪22افادوا أن بعضهن قادرات على التنقل بحرية و  ٪6افادوا بان النساء والفتيات
غير قادرات على التنقل بحرية في المجتمع.

أشار  %53من المخبرين الرئيسين الى أكثر القيود التي تقيد على حرية تنقل النساء والفتيات وهو الخوف من اإلشاعات
(النميمة) والقيود االجتماعية .ومن المالحظ أن المخبرين الرئيسين الذكور كانوا أكثر ميال لإلشارة الى هذه القيود مقارنة
المخبرين الرئيسين من اإلناث .وقد أشار  % 58من المخبرين الرئيسين الى القيود التي تفرضها األسرة والزوج .وذكر 35
 %منهم أن الخوف من الضربات الجوية واالشتباكات يقيد حرية تنقل النساء والفتيات ،الخوف من االختطاف والسرقة (2
 )%وأنشطة الجماعات المسلحة ( .)% 6وقد أشار أكثر من نصف المخبرين الرئيسين الى وجود عوامل مجتمعية وثقافية ،
بينما أشار  % 35فقط إلى مخاوف أمنية.
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وتشير النتائج إلى أن الخوف من الضربات الجوية واالشتباكات هو التقييد الوحيد الذي يؤثر على حرية تنقل النساء والفتيات
والرجال والفتيان .في حين أن بعض القيود األخرى تؤثر على الرجال أكثر بكثير من النساء ،وهناك أيضا قيود تؤثر على
النساء أكثر بكثير من الرجال .على سبيل المثال ،تم ذكر القيود مثل نقاط التفتيش ،والقوانين التي تفرضها السلطات ،والعنف
العام ،والخوف من االعتقال ،والخوف من االختطاف والسرقة تؤثر أكثر على الرجال والفتيان مقارنة مع النساء والفتيات .كما
تمت اإلشارة إلى حاالت كثيرة مثل الخوف من اإلشاعات والقيود االجتماعية والقيود التي تفرضها األسرة أو الزوج على
النساء والفتيات أكثر من الرجال والفتيان .وقد تم تحديد المضايقات في األماكن العامة كواحدة من القيود على تؤثر فقط على
حرية تنقل النساء والفتيات في فترة الرصد هذه.
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 -48-3تنقل النازحين داخليا
الوافدون

وقد أفاد  % 82من المخبرين الرئيسيين أنه كان هناك وافدون إلى منطقتهم في الفترة األخيرة .أشارت نسبة متساوية من
المخبرين الرئيسيين أنه لم يكن هناك وافدون إلى منطقتهم .وذكر أكثر من نصف المخبرين الرئيسيين في المواقع التالية أنه
كان هناك وافدون :مناطق الباب ،وجرابلس وجبل سمعان في حلب ،وحي السقيلبية في حماة ،وجميع المناطق التي تم رصدها
في محافظة إدلب ،وريف دمشق في محافظة ريف دمشق. .

72

أفاد  %26من المخبرين الرئيسيين الذين ذكروا أن هناك وافدين الجدد إلى منطقتهم ،بان النازحون تركوا مناطقهم بسبب
المخاوف األمنية .وتشمل األسباب األخرى التهديد بالعنف ( ،)% 32وفقدان الممتلكات أو تلفها ( ،)% 15تجنب التجنيد (22
 ،)%تحسن الوضع األمني في الموقع الحالي ( )% 21والصعوبات االقتصادية (.)% 6
وقد بين المخبرين الرئيسيون أن النازحين داخليا الذين وصلوا مؤخرا إلى مجتمعاتهم غادروا مواقعهم السابقة ألسباب أمنية:
االشتباكات ،والقصف وتقدم قوات الحكومة في المنطقة .وكثيرا ما ذكر أن المناطق الريفية الجنوبية والشرقية من إدلب
وريف حماه الشرقي هي الموقع السابق للنازحين الوافدين حديثا.
العائدون
أفاد  % 38من جميع المخبرين الرئيسين بﺄنه لم يكن هناك أي من
العائدين من النازحين داخليا ً إلى موقعهم في الفترة األخيرة ،بينما ذكر
 % 22أنه غادروا ،و  % 6لم يتمكنوا من اإلجابة .تشير البيانات إلى
أن بعض المغادرة الطوعية للنازحين كانت تحدث بأعداد صغيرة في
جميع المجتمعات التي تم رصدها ،كما يمكن مالحظته في الرسم البياني
التالي.
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وفقا لمعلومات المخبرين الرئيسين الذين أفادوا إلى أنه كان هناك عائدون إلى مناطقهم في الفترة األخيرة ،فقد ترك
األشخاص موقعهم السابق بسبب التحسن في الوضع األمني في الموقع الحالي ( ،)% 88باإلضافة إلى المخاوف األمنية في
الموقع السابق ( .)% 81وتبع ذلك فقدان  /تلف الممتلكات ( ، )% 11الظروف االقتصادية ( ،)% 28والتهديد بالعنف (23
 ،)%وتجنب التجنيد ()% 21
أشار بعض المخبرين الرئيسين الى أن عودة األمن والحصول على االحتياجات والخدمات األساسية هي األسباب الرئيسية
وراء عودة النازحين إلى مجتمعاتهم السابقة.
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المغادرون

أفاد  %65من المخبرين الرئيسين بأنه لم يكون هناك أية مغادرة من مناطقهم في الفترة األخيرة ،وبينما أفاد  %13منهم بأنه
كان هناك مغادرين .نسبة كبيرة من المخبرين الرئيسين في المناطق التالية أشاروا الى أن هناك مغادرة في الفترة األخيرة:
منطقة الباب وجبل سمعان في محافظة حلب ومنطقة الرقة في محافظة الرقة ،ومنطقة المحردة في حماه ،ومنطقة دوما في
محافظة ريف دمشق.
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ولقد حدد المخبرون الرئيسيون الذي أشاروا الى أن هناك مغادرين من منطقتهم في الفترة األخيرة األسباب التالية التي دفعتهم
للمغادرة :العودة لبيوتهم ( ،)% 61ألسباب تتعلق بالسالمة واألمن ( ،)% 16عدم الحصول على عمل (  ،)% 15ظروف
معيشية صعبة ( ،)% 11وال يستطيعون دفع اإليجار (.)% 28

76

 5-3خطر المتفجرات ،الحوادث األمنية و الهياكل المجتمعية
 0-5-3خطر المتفجرات
الحوادث – المؤشر 2-5
ظاهرة التلوث بمخاطر المتفجرات

أفاد  %96من المخبرين الرئيسيين إلى أن مجتمعهم لم تتﺄثر بمخاطر المتفجرات ،بما في ذلك األلغام وغيرها من مخلفات
الحرب القابلة لالنفجار .ذكر  ٪28أن بعض مجتمعاتهم ملوثة ،و  ٪1ذكروا أن معظم المجتمع ملوث و  ٪8أشاروا إلى أن
كل مجتمعهم ملوث بمخاطر المتفجرات .
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اشارت نسب كبيرة من المخبرين الرئيسين في المناطق التالية أن بعض المجتمعات المحلية ملوثة بمخاطرالمفجرات :الباب
وجربلس في حلب ،والرقة في محافظة الرقة ،وحمص في محافظة حمص والمعرة في محافظة إدلب .وقد أفاد ما يقرب من
نصف المخبرين الرئيسين في منطقة الرستن في حمص أن جميع مجتمعاتهم المحلية ملوثة بمخاطر المتفجرات .وتشير النتائج
إلى أن أشد التلوّثات شدة في مناﻃق دوما و ريف دمشق في محافظة ريف دمشق ،حيث أن كل مخبر رئيسي أفاد بان هناك
اما بعض ،غالبية أو كل المجتمع ملوث بمخاطر المتفجرات .كما تم تحديد بعض المجتمعات المحلية في المعرة ،التي تستضيف
العديد من النازحين داخليا ،على أنها منطقة ملوثة .ومع ذلك ،يجب مالحظة أن هذه البيانات ال تحدد أو تؤكد المواقع الدقيقة
الملوثة بمخاطر المفجرات .وهو يعكس تصورات المخبرين الرئيسيين الذين شاركوا في االستطالع ،وال يمكن تعميمه على
كامل المحافظة ،أو على المواقع التي ال يغطيها الرصد.
خالل الفترة نفسها من كانون الثاني إلى اذار  ، 1122أشارت نتائج إستبيان Clashإلى االرقام التالية عن الحوادث المبلغ
عنها 3123 :في ريف دمشق 1228 ،في حلب 2161 ،في حمص 2113 ،في حماة  311 ،في إدلب و  225في الحسكة.
وتتسق هذه النتائج مع نتائج رصد PMTFحيث كان المخبرين الرئيسين في ريف دمشق وحلب أكثر ميال لالشارة إلى أن
مجتمعاتهم ملوثة بمخاطر المتفجرات .وتجدر اإلشارة إ لى أن هذه النتائج ال تشير إلى وجود تلوث ناجم عن التلوث بمخاطر
المتفجرات والتلوث هو مجرد احتمالية فقط .يمكن للجهات الفاعلة في المجال االنساني التي تسعى للحصول على بيانات عن
المخاطر في مناطق محددة أن تقدم لدائرة األمم المتحدة لألعمال المتعلقة باأللغام للحصول على معلومات.
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 8-5-3الحوادث األمنية

وقد أفاد جميع المخبرين الرئيسين في منطقة جرابلس بحلب إن الحوادث األمنية تحدث أحيانا أو شائعة جدا في مجتمعاتهم.
وبالمثل  ،في حي السالمية في حماة ،حيث تمت اإلشارة الى أن الحوادث األمنية تحدث أحيانا أو شائعة أو شائعة جدا .كما وأن
منطقة الرستن في حمص هي موقع آخر حيث كان هناك إشارة للعديد من الحوادث األمنية.
أشار المخبرين الرئيسين الى نوعين من الحوادث األمنية التي تحدث في مجتمعاتهم :الصدامات بين الجماعات المسلحة الجرائم.
النزاع المسلح  -االشتباكات بين الجماعات المسلحة والقصف واالنفجارات – حدثت في المناطق التي تم رصدها خالل فترة
هذا التقرير .باإلضافة إلى ذلك ،غالبا ما أشار المخبرين الرئيسيون الى الجرائم التي تؤثر على مجتمعاتهم ،بما في ذلك
الخطف من اجل فدية والقتل والسرقة والسطو .كما وضح العديد من المخبرين الرئيسين الى أن الكثير من جرائم الشوارع،
مثل الخطف والقتل ،مدفوعة ب دوافع لسرقة األموال أو البضائع القيمة من األفراد .وهذا يشمل النقد والذهب ،ولكن أيضا
السيارات وااللكترونيات والممتلكات المماثلة التي عليها طلب كبير والتي يمكن أيضا بيعها بسهولة من أجل المال ،مثل
السيارات والدراجات النارية ،واأللواح الشمسية ومولدات الكهرباء والمواشي مثل األغنام ،والعمل األدوات والمعدات ذات
الصلة.
إحدى الحوادث التي أشار اليها العديد من المخبرين الرئيسين ،والتي تركت أثرا سلبيا دائما على شعور المجتمع باألمن في
الفترة األخيرة ،هي اختطاف وقتل طفلة تبلغ من العمر تسع سنوات في منطقة جسر الشغور بمحافظة إدلب .تم اكتشاف جثتها
بعد يومين من اختطافها على ضفاف نهر العاصي.
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 3-5-3الهياكل المجتمعية

وقد أفاد  % 22من المخبرين الرئيسيين أن هناك منظومات
وهياكل مجتمعية أو رابطة أو مجموعة من القيادات المجتمعية
التي تجتمع أو يتم تنظيمها لمناقشة والتصدي لقضايا واحتياجات
المجتمع .حيث أشار  %22أنه ال يوجد مثل هذه المنظومات ،و 5
 %كانوا غير قادرين على اإلجابة.
إن المخبرون الرئيسيون الذين ذكروا أن هناك منظومات
مجتمعية ،قد حددوا المنظومات التالية :المجلس المحلي ()685
مرة ،يليه مجلس الشورى ( )58مرة ،شيوخ القرية ( )15مرة،
الشرطة ( )25مرة ،المحكمة الشرعية ( )5مرة ،مجلس القبائل
( )1مرة.
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وقد أفاد  %21من المخبرين الرئيسين الذين أشاروا الى وجود منظومات مجتمعية تتصدى لقضايا واحتياجات المجتمع ،وقد
حددوا اإلشراف على المساعدة اإلنسانية أو إدارتها كأحد أغراض المنظومات المجتمعية .بينما أفاد  % 52وأشاروا الى تسوية
المنازعات بين أفراد المجتمع ،و % 83مناصرة الحتياجات المجتمع ،و % 88اإلشراف أو إدارة الوصول إلى المرافق العامة
مثل المياه والكهرباء ،و % 13اإلشراف على األمن العام ،و  % 21حماية أفراد المجتمع األشد ضعفا .
81

وقد أفاد ما نسبته  ٪11من المخبرين الرئيسين بأن بعض أفراد المجتمع يشعرون بأن المنظومة المجتمعية شرعية وممثلة
ومفيدة ،غير أن % 61قد أشاروا الى أن معظم المجتمع المحلي يشعر بأن المنظومة المجتمعية شرعية وممثلة ومفيدة ،في
82

حين أفاد  % 12-26أن جميع أعضاء المجتمع لديهم نفس الشعور .وبما يتوافق مع نتائج تقارير الرصد السابقة وكما هو
موضح في الرسم البياني أعاله ،كان المخبرين الرئيسين أكثر ميال لإلشارة الى أن المنظومات المجتمعية ممثلة مقارنة مع
المخبرات اإلناث .قد يكون هذا مؤشرا على عدم تمثيل النساء في المنظومات المجتمعية في هياكل المجتمع و /أو الحاجة إلى
أن تركز المنظومات المجتمعية على احتياجات وشواغل النساء والفتيات في المجتمع.

أفاد  %88من المخبرين الرئيسين بان المنظومات
المجتمعية ال تتلقى أي دعم،بينما أفاد  %13منهم بان
المنظومات تتلقى دعم مادي %23 ،دعم مالي %26 ،بناء
القدرات ،وأفاد  %12بأنهم ال يعرفون.
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يوضح هذا الرسم البياني مدى شعور المجتمعات المحلية بﺄن المنظومات المجتمعية شرعية وفعالة ،ومدى وجود منظمات
شرعية ،وممثلة ومفيدة في كل مجتمع.
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 6-3اليات التأقلم
خارطة مؤشر آليات التأقلم على مستوى المناطق الفعلية

قيمة عالية للمؤشر تمثل حدة قضايا الحماية

تشير الرسومات البيانية التالية أدناه إلى مدى تكرار اعتماد أفراد المجتمع في الفترة األخيرة على آليات المواجهة التالية :الزواج
المبكر ،واالنسحاب من المدرسة من أجل العمل ،والمساعدة اإلنسانية ،واألنشطة غير القانونية (مثل السرقة أو التهريب)،
تقييد تنقل النساء والفتيات ،والتسول ،الوصول إلى الخدمات المجتمعية (المراكز المجتمعية ،والمساحات األمنة للنساء
والفتيات)،او لدعم المحلي  /المجتمعي .في حين أن بعض آليات التأقلم ،مثل الزواج المبكر والتسرب من المدرسة تعتبر
ضارة ،مما يسبب الضرر لألفراد والمجتمعات من خالل زيادة مخاطر الحماية على المدى الطويل ،ويعتبر البعض اآلخر
آليات التأقلم إيجابية ،مثل االعتماد على الخدمات المجتمعية والدعم المجتمعي.
وتستمر هذه النتائج في إظهار المستوى العالي من القوة ،والقدرة على التحمل والمواجهة لالفراد والمجتمعات .أشار المخبرين
الرئيسين الى أن المجتمعات تواجه مجموعة متنوعة من الصعوبات التي تتحدى قدرتهم على البقاء ،وأنها تتكيف بشكل طبيعي
مع الظروف الحالية ،وتستخدم الفرص والوسائل المتاحة لها من أجل بقائها ورفاهها .في حين أن بعض آليات المواجهة السلبية
مثل الزواج المبكر يمكن أن تتأثر من خالل رفع الوعي والمناصرة  ،إال أن المجتمعات تحتاج أيضا إلى وصول أفضل إلى
آليات المواجهة اإليجابية .تشير النتائج إلى أن المجتمعات ال تصل حاليا إلى آليات مواجهة إيجابية مثل خدمات المجتمع والدعم
المجتمعي.
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اليات مواجهة ضارة أو طبيعية

اليات مواجهة سلبية

في حين أن طبيعة النزاع والنزوح تجبر العديد من المجتمعات على االعتماد على المساعدات اإلنسانية من أجل البقاء ،إال أن
المجتمع اإلنساني يدرك أن االعتماد على هذه المساعدات ال يمكن أن يستمر لفترة طويلة وأن على المجتمعات أن تعمل على
تامين سبل العيش على المدى الطويل .ولغاية ما تساعد الظروف المجتمعات المحلية لكي تصبح مكتفية ذاتيا ،فإن المساعدة
اإلنسانية ضرورية لبقاء هذه المجتمعات.

في حين يتم تشجيع المشاريع التي تساعد على توليد سبل العيش وتعزيز االكتفاء الذاتي للمجتمعات ،إال انه يتعين تنفيذ هذه
المبادرات بعد تقييم دقيق الحتياجات وقدرات المجتمع .في العديد من المجتمعات حيث يوجد نزاع مستمر ،تهتم المجتمعات
86

المحلية بتلبية احتياجاتها األساسية والضرورية ولم يتم تهيئتها بعد لمشاريع سبل العيش المستدامة طويلة األجل التي تتطلب
عوامل مثل األمن والموارد مثل األرض واألهم من ذلك الوقت لتحقيق أهدافها .من الضروري التواصل مع المجتمعات قبل
المباشرة بهذه المشاريع .توصى بالجهات الفاعلة في المجال اإلنساني أن تطبق نهج تقييم احتياجات المجتمع على المدى
القصير والطويل ،وأن تعمل من أجل تلبية االحتياجات قصيرة األجل قبل الشروع في مشاريع أطول أجالً مثل توليد الدخل .

في حين أشارت المجتمعات المحلية في كل منطقة تم رصدها إلى بعض االعتماد على آلية المواجهة السلبية المتمثلة بتقييد
حركة النساء والفتيات ،إال أن هناك كان اشارة أكثر لهذه االلية في المناطق التالية :الباب ،وأعزاز ،وجرابلس ،وجبل
سمعان ،والرقة ،والثورة و الرستن .وكثيراً ما تقيد المجتمعات المحلية من حركة النساء والفتيات كإجراء وقائي ويمكن أن
يزداد االعتماد على آلية المواجهة هذه بسبب بعض العوامل مثل النازحين داخليا ً الذين يعيشون في األحياء المزدحمة
والمتقاربة ووجود حوادث أمنية في المجتمع .ومع ذلك ،فإن آلية المواجهة تقلل إلى حد كبير من نوعية حياة النساء والفتيات،
وتحد من حصولهن على خدمات مثل التعليم والرعاية الصحية وفرص العمل واألسواق ،ولها تﺄثير سلبي على تجربتهن
النفسية االجتماعية.
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يبين الرسم البياني أعاله مدى اعتماد أفراد المجتمع على الخدمات المجتمعية كآلية للتﺄقلم .على الرغم من أن هذه آلية إيجابية
 ،إال أن النتائج تشير إلى أن المجتمعات المحلية ال تستطيع أو غير قادرة على الوصول إلى الخدمات المجتمعية في كثير من
األحيان .هذا صحيح حتى في المناطق التي يوجد فيها عدد كبير من النازحين داخليا ووجود الجهات الفاعلة في المجال
االنساني ،مثل المناطق في محافظة إدلب.

الختام
واجهت مجتمعات شمال وشمال غرب سوريا التي زارها فريق رصد الحماية خالل الفترة المشمولة بالتقرير من كانون
الثاني إلى آذار  1123 -حاالت أمنية متقلّبة وغير قابلة للتو ّقعات والنزوح .تشير النتائج خالل هذه الفترة إلى أن المجتمعات
ال تزال تواجه تحديات في الوصول إلى االحتياجات والخدمات األساسية ،وتتعرض لمجموعة متنوعة من مخاطر الحماية.
يواصل المجتمع اإلنساني جهوده لتوفير المساعدة على البقاء وخدمات الحماية لهذه المجتمعات ،وأظهر نشاط وحيوية بشكل
كبير في االستجابة لحاالت الطوارئ ،وخاصة الناجمة عن النزوح وتدفق النازحين .تشير التوضيحات والمالحظات التفصيلية
التي قدمها المخبرين الرئيسيين المشاركين في رصد الحماية إلى أن المجتمعات تحتاج إلى دعم مستمر ومساعدة من أجل
بقائها ،وتحتاج أي ً
ضا من المجتمع اإلنساني زيادة االهتمام باحتياجات المجتمع والمساعدة في صياغة حلول فعالة ومفيدة.
إن هناك حاجة للمزيد من عمليات توزيع المساعدة األكثر شفافية وسهلة للوصول ،مع مراعاة احتياجات المجتمعات على
المدى القصير والطويل عند تطوير حلول سبل العيش ،وتوسيع أنشطة الدعم النفسي االجتماعي مع التركيز على الحد من
ومنع اإلهمال الجسدي والعاطفي ،والتوعية بﺄهمية التعليم .من المحتمل أن تكون صياغة نهج أكثر مرونة للتعليم واحتياجات
العمل هي بعض التوصيات المهمة للغاية التي تنبثق من هذا الرصد .توصى الجهات الفاعلة في المجال اإلنساني على أخذ
هذه التوصيات في االعتبار للبرمجة المستقبلية.

لوحة المعلومات التفاعلية على اإلنترنت
تقدم لوحة المعلومات التفاعلية عبر اإلنترنت  PMTFنظرة عامة ،وتحليل مفصل لنتائج رصد الحماية من الشمال والشمال
الغربي لسوريا التي تم وصفها في هذا التقرير .وتوفر لوحة المعلومات نهجً ا عمليًا وسهلة االستخدام لتقييم مخاطر الحماية
السريعة على أساس المناطق مما يجعل من الممكن متابعة االتجاهات والتغييرات في بيئة الحماية .وبما أن هذه اللوحة يتم
تحديثها أسبوعيا ،لذلك فهي تقدم فهم في الوقت الحقيقي لحالة الحماية في هذه المجتمعات .وتوصى الجهات الفاعلة في المجال
اإلنساني على استخدام لوحة المعلومات لتلبية احتياجاتها التحليلية ،ويمكنها تحليل النتائج المتوفرة في هذا التقرير والتقارير
المستقبلية من خالل التحليل المحدّد للمؤشر الذي يعد إضافة جديدة في عام  .1123تتوفر لوحة التحكم التفاعلية على اإلنترنت
على الموقعhttp: // tiny .CC / jwnory7 :

 7دليل استخدام لوحة المعلومات التفاعلية متوفر على
https://www.dropbox.com/s/p65twgp53lwbeq6/User percent20Guide.pdf?dl=0
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االختصارات
مجموعات المعارضة المسلحة
األطفال الملتحقين بالقوات او الجماعات المسلحة
مناقشات جماعية مركزة
الحكومة السورية
المساكن واإلراضي والممتلكات
نظرة عامة حول اإلحتياجات اإلنسانية
النازحون داخليا
منظمات دولية غير حكومية
مخبر رئيسي
مقابلة مخبر رئيسي
منظمة غير حكومية
فريق عمل رصد الحماية
نظرة عامة حول إحتياجات الحماية
أطفال غير مصحوبين ومنفصلين عن ذويهم
دائرة األمم المتحدة لألعمال المتعلقة باأللغام
المياه و الصرف الصحي والصحة العامة
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AOG
CAAFAG
FGD
GoS
HLP
HNO
IDPs
INGO
KI
KII
NGO
PMTF
PNO
UASC
UNIMAS
WASH

