التقرير الفصلي لرصد الحماية
تقرير تموز -أيلول 7102
فريق عمل رصد الحماية
كتلة حماية سوريا
(محور تركيا )

حول فرقة عمل رصد الحماية ()PMTF
إن فريق عمل لرصد الحماية،هي عبارة عن مبادرة من كتلة الحماية سوريا (تركيا)،وتتألف من منظمات سورية غير
حكومية ومنظمات دولية غير حكومية وتهدف الى تطوير قدرات الجهات الفاعلة في المجال اإلنساني على تقييم احتياجات
الحماية في سوريا وتحليلها واالستجابة لها.
واعتبارا من عام  ،7102بلغ عدد أعضاء المجموعة  72منظمة غير حكومية ومنظمات دولية ومجموعات حيث يساهم
 07عضو فيها بنشاط في رصد الحماية ،الذي بدأ في آذار  7102والذي يقودها مكتب المفوضية السامية لشؤون الالجئين
ولجنة اإلنقاذ الدولية.
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توصيات الجهات الفاعلة في المجال اإلنساني
تبسيط عمليات التدخل من خالل نشر وتبادل المعلومات لضمان أن عمليات تقديم المساعدة واضحة للمستفيدين.وتعزيز
المعلومات العامة حول توزيع المعونات  -تحديد وحل الثغرات حول تبادل المعلومات والحصول على المساعدات اإلنسانية.
أينما أمكن ،ونشر معايير المستفيدين بين السكان وكذلك تبادل المعلومات حول كيفية الحصول على الخدمات ،بما في ذلك
من خالل رسم الخرائط للخدمات واإلحاالت .وزيادة الوعي بآليات التغذية الراجعة والشكاوى الموجودة .بشكل عام ،تخطيط
وتحسين الوعي بين العاملين في المجال اإلنساني بشان اثر فقدان الوثائق والحاجة إلى أنظمة بديلة لتحديد الهوية .وينبغي أن
ال يكون حمل وثيقة رسمية شرطا لتلقي المساعدة اإلنسانية أو التسجيل في المدارس.
تحسين فرص الحصول على الخدمات والمساعدة للسكان األشد ضعفا -مراعاة االحتياجات الخاصة لكبار السن والمرضى
وذوي اإلعاقة لضمان المساواة في إمكانية الحصول على المساعدة .والتنبؤ والتخطيط واللوجستيات والنقل وفقا لذلك ،بما
في ذلك من خالل استخدام فرق التوعية المتنقلة .وباإلضافة إلى ،تحسين فرص الحصول على الخدمات القائمة لكبار السن
وذوي اإلعاقة وتقديم مساعدة أكثر تخصصا لهذه الفئات.
تحسين الوصول إلى الخدمات الصحية ذات الجودة ومنخفضة التكلفة -زيادة المرافق والحصول على الخدمات الصحية
في المجتمعات المتضررة ،مع إيالء اهتمام خاص لتكلفة التنقل وتكلفة الخدمات الصحية من الدرجتين الثانية والثالثة .وتحسين
حصول على الخدمات الصحية من خالل الفرق الطبية المتنقلة.
تحسين الحصول على مأوى جيد وبأسعار معقولة وموثوقة  -تنفيذ برامج لزيادة توافر المأوى ،وال سيما في المجتمعات
التي تستضيف أعدادا كبيرة من النازحين .والحد من مخاطر اإلخالء من خالل التأكد من أن األراضي المستخدمة في إنشاء
المخيمات والمأوى يتم التحقق منها وموثوق بها ومستدامة.
تحسين الحصول على المياه النظيفة وبأسعار معقولة  -تحسين الحصول على المياه النظيفة ،وبأسعار معقولة في المواقع
التي تعاني من نقص الخدمات والمواقع النائية.
الحد من النزوح الثانوي بسبب العوامل االقتصادية ودعم أنشطة توليد سبل العيش للتقليل من االعتماد على المساعدة
اإلنسانية - .زيادة أنشطة توليد سبل العيش للحد من النزوح الثانوي (تعتبر الظروف المعيشية السيئة وعدم توفر فرص
العمل من أكثر األسباب شيوعا لمغادرة المجتمع الحالي) .وكذلك تقليل االعتماد على المساعدات اإلنسانية كآليات للتكيف.
يجب أن تشمل فرص توليد سبل العيش لكل من الرجال والنساء .ضمان فترات أطول من الملكية عن طريق تحسين
الحصول على خيارات تتعلق بجودة السكن.
التخفيف من المخاطر التي تهدد حماية األطفال  -توسيع نطاق الوصول إلى أنشطة إدارة الحالة القوية من أجل تحديد
ومعالجة حاالت أسوأ أشكال عمالة األطفال ،واألطفال المرتبطين بالقوات المسلحة أو الجماعات المسلحة ،أو الزواج المبكر،
من بين التهديدات األخرى .ودمج إدارة الحاالت مع مبادرات سبل كسب العيش والتدريب المهني ألفراد األسرة من أجل
معالجة األسباب الجذرية .وتنفيذ البرامج لتحديد ودعم األطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم .وتنمية وعي الوالدين
والمعلمين حول أعراض االضطراب النفسي واالجتماعي والصدمات النفسية واإلحالة إلى خدمات الصحة العقلية والنفسية
واالجتماعية(  )MHPSSالمناسبة.
حماية النساء والفتيات من التأثير غير المتناسب لتقييد حرية التنقل – زيادة وعي أفراد المجتمع حول النتائج السلبية التي
تعاني منها النساء والفتيات عندما تكون حرية تنقلهم مقيدة بشكل غير متناسب (ألسباب أخرى غير األمن أو اللوائح المحلية
أو الخوف من المضايقة /التحرش) .وتعزيز إمكانية وصول النساء والفتيات الى العدالة من خالل تزويدهم بالمعلومات حول
آليات حل النزاع المتوفرة ،وزيادة المعلومات في مواجهة العنف المعمم وزيادة النشاط اإلجرامي ،وبالتالي فرض قيود على
حرية التنقل ،وزيادة برامج الدعم النفسي واالجتماعي ،والسيما للنساء والفتيات في المناطق التي يصعب الوصول إليها.
دعم وتشجيع تمثيل المجتمع في األجهزة المحلية لتسوية النزاع  -تشجيع وتمثيل أفراد المجتمع ،وكذلك التمثيل الجنساني
المتساوي ،في األجهزة المحلية (بما في ذلك إدارة المخيمات) التي تهدف إلى مناقشة وحل القضايا المتعلقة بالمجتمع .وقد
تبين بأن األجهزة المحلية التي يقودها أو يوجد فيها أفراد من المجتمع تكون أكثر فعالية .وتعزيز دمج والتمثيل المتساوي
للنساء والفئات األخرى التي ال تكون عادة موجودة في مستويات القيادة في األجهزة المحلية .ومطالبة األجهزة المحلية اإللمام
بشكل أفضل على قضايا المرأة في المجتمع ،وأكثر استجابة الحتياجاتهم.
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التخفيف من خطر 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.
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نظرة عامة
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خلفية تاريخية ونظرة عامة
لقد تسبب النزاع السوري ،الذي أصبح اآلن في سنته السابعة ،في معاناة المدنيين المستمرة والمذهلة .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 اإلنسانية الفاعلة االستجابة إلى الحجم الهائل من
االحتياجات اإلنسانية والحاجة إلى الحماية في سوريا.
وخالل فترة إعداد هذا التقرير ،من شهر تموز إلى أيلول  ،7102حدثت عدة تطورات رئيسية في سياق الصراع السوري.
وكان التطور األبرز خالل هذه الفترة هو استمرار هجوم الرقة ضد الدولة اإلسالمية في العراق وسوريا (داعش) ،حيث
قامت قوات سوريا الديمقراطية ( )SDFبدحر قوات داعش جنوبا ،فيما دحرتها القوات المسلحة السورية الى الشمال
والشرق ،وفي النهاية تم تطويق ومحاصرة داعش في جيوب صغيرة في أقصى جنوب شرق سوريا .وقد أدى هجوم الرقة
إلى نزوح جماعي باتجاه المحافظات الشمالية ،مثل الحسكة وحلب وإدلب .وطوال فترة النزاع ،كانت إدلب واحدة من أكثر
الوجهات للنازحين داخليا ،وما زال هذا االتجاه مستمرا ،ونتج عنه أن أصبحت محافظة ادلب تعاني من اكتظاظ السكان
ونقص مستمر في الخدمات األساسية مع مساعدات إنسانية محدودة.
وفيما يتعلق بالتطورات السياسية ،فقد تم التوصل الى اتفاق في شهر أيار بين إيران وروسيا وتركيا ،والذي أوجد أربعة "
مناطق تخفيف التصعيد" في كل من شمال وجنوب سوريا ،وتم التوصل إلى اتفاق محدود لوقف إطالق النار في جنوب
غرب سوريا في شهر تموز بين الواليات المتحدة وروسيا .ومع ذلك ،وبالرغم من هذه الخطوات للحد من األعمال القتالية،
إال أن الفترة المشمولة بالتقرير شهدت استمرارا ،وفي بعض الحاالت ،تصعيد لألعمال القتالية ،وال سيما من قبل القوات
المسلحة السورية .واستمرت المجتمعات المحلية في كل من شمال وجنوب سوريا للتعرض للغارات الجوية والقصف ،مما
أدى إلى استمرار النزوح الجماعي .ويشير تقييم كتلة تنسيق وإدارة المخيمات(  )CCCMإلى حركة النازحين داخليا في
 711إلى  211مجتمع من محافظات حلب والرقة ودير الزور وحماة وحمص وإدلب بين تموز  7102وأيلول  .7102حيث
تراوح عدد النازحين داخليا من  18,000الى ( 37,000وأعالها كان في شهر آب) ،والعودة تراوحت ما بين  12,000الى
( 25,000وأعالها كان في شهر آب ) خالل فترة التقرير نصف األسبوعية في المحافظات المذكورة أعاله ) كتلة تنسيق
وإدارة المخيمات –مبادرة رصد الوضع  CCCM ISMIتموز –أيلول .)7102
ويستند هذا التقرير إلى البيانات التي قدمها ثمانية من أفراد فريق عمل رصد الحماية ( ) PMTFفي الفترة ما بين تموز /
وأيلول للعام  .7102وهو التقرير الفصلي الثاني .إن التقرير
الفصلي األول موجود على موقع االستجابة اإلنسانية . 1ويستند
على مقابالت أجريت مع مخبرين رئيسيين على مستوى المجتمع
المحلي( )KIوقوائم المالحظات المرجعية .ومن خالل تلك
المقابالت ،جمع األعضاء البيانات من أعضاء نشطين واعين من
المجتمع قادرين على تقييم مختلف المخاطر والشواغل المتعلقة
بالحماية لجميع الفئات السكانية .ومن خالل قوائم المالحظات  ،قام
أعضاء من المنظمات غير الحكومية بتسجيل مالحظاتهم حول
القضايا التي تؤثر على أمن وكرامة وحقوق الرجال والنساء
والفتيات والفتيان في هذه المجتمعات.
ويعكس هذا التقرير بيانات تم تجميعها في  0721مقابلة رئيسية
من خمس محافظات تقع بشكل رئيسي في شمال غرب سوريا.
لمزيد من تحليل البيانات باالعتماد على مواقع محددة ،يرجى
الرجوع للوحة المتابعة التفاعلية لرصد الحماية.2

https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/stima/protection
https://tinyurl.com/mfqnrff
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طريقة جمع البيانات
أجرى أعضاء فريق عمل رصد الحماية  PMTFمقابالت مع المخبرين الرئيسيين على أساس شهري .وتقيس أسئلة
المقابلة مخاطر الحماية في مجاالت الحقوق ،والحاجات األساسية ،و الفئات 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 دالالت إحصائية ،تم تشجيع األعضاء على إجراء ما ال يقل عن  01-5مقابالت لكل مجتمع في
الشهر ،مع قائمة المالحظات .وقد تم اختيار المواقع اعتمادا على عوامل من مثل وجود األعضاء وإمكانية الوصول.
لقد تم جمع معظم البيانات المتوفرة في هذا التقرير من محافظات إدلب وحلب وحمص .ونظرا لطبيعة البيانات المحدودة
من ريف دمشق وحماة والحسكة ،ف لم يكن باإلمكان إجراء مقارنات هامة بين جميع المحافظات .وبسبب تنوع جامعي
البيانات والوكاالت المشاركة في عملية رصد الحماية هذه ،فيمكن أن يختلف نوع الردود .وباإلضافة إلى ذلك ،ال يمكن
تعميم استنتاجات البيانات من المحافظات واستخدامها لتمثيل السكان ككل .وكما ال يمكن اعتبار النتائج المبلغ عنها سوى
آراء وتصورات المشاركين في المسح .باإلضافة إلى ذلك ،يجب أن تأخذ المقارنات بين النتائج في هذا التقرير والتقرير
السابق في االعتبار االختالف في مواقع المقابالت بين الفترتين ،بسبب التغيرات في الوصول.
.
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النتائج
 3-0الحقوق
تسلط نتائج رصد الحماية من المخاطر المتصلة بالحقوق الضوء على العوائق والتعزيزات التي تحول دون تمتع المدنيين
بأرواح مستقرة وآمنة داخل مجتمعاتهم المحلية .فعلى سبيل المثال ،عدم وجود وثائق األحوال المدنية يعرض أفراد المجتمع
المحلي لخطر عدم التمكن من الوصول إلى الحقوق والخدمات األساسية .كما يواجه المدنيون تحديات في الحفاظ على المأوى
وتحقيق تسوية للنزاعات .ومع ذلك ،فإن عوامل من مثل التماسك االجتماعي القوي يمكن أن تتصدى لتلك المخاطر .وينبغي
أن يركز أصحاب المصلحة العاملين في المجال اإلنساني علی الحفاظ علی التفاعل االجتماعي اإليجابي وتعزيزه مع الحد
من مخاطر الحماية الناجمة عن عدم وجود وثائق الهوية وترتيبات المأوى غير الموثوقة وعدم كفاية التفاعل مع المنظمات
غير الحكومية.
الوثائق المدنية

لقد أشارت  %21من إجابات المخبرين الرئيسين الى أن الناس
في مجتمعهم يفتقرون إلى وثائق األحول المدنية ،مثل الهوية
الوطنية ،أو دفتر العائلة ،أو جواز السفر .كما تفتقر األسر إلى
الوثائق لعدة أسباب وأهمها ترك الوثائق أثناء النزوح وعدم
الحصول على وثائق في المقام األول وفقدان الوثائق .وكانت
إجابات الذكور أكثر احتماال مقارنة مع اإلناث بان السبب
الرئيسي هو انتهاء صالحية الوثائق أو مصادرتها.

12

وقد أفاد بعض المخبرين الرئيسيين ( )051أن أفراد المجتمع لم يسبق لهم أن حصلوا على وثائق في المقام األول .ومن
بين أولئك ،هناك  %82منهم ( )052يقطنون في ادلب ،والغالبية  )012( %11من منطقة حارم.
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وحدد المخبرون الرئيسيون في إجابتهم على السؤال المتعلق بسبب عدم تمكن الناس في المجتمع ممن يفتقرون إلى
الوثائق من استصدارها المخاوف األمنية على أنها العامل الرئيسي ( %21من المخبرين الرئيسيين) .بما في ذلك %28
من المخبرين الذكور و  %20من اإلناث .واإلناث كانوا أكثر احتماال من الذكور لتحديد عوائق أخرى تتعلق باإلجراءات
االدارية أمام الحصول على وثائق مثل :عدم وجود مقر للتسجيل ،عدم القدرة على دفع الرسوم اإلدارية ،أو عدم توفر
المعرفة باإلجراءات .بشكل عام تضمنت األسئلة عدم وجود مقر للتسجيل( ،)%5وعدم توفر الرسوم اإلدارية ()%5
اإلجراءات المطولة( ،)%2وعدم معرفة اإلجراءات اإلدارية ( ،)%7وتكاليف النقل ( )%7وأخرى ( .)%5تم ذكر
ممارسة الموظفين للتمييز أو اإليذاء من قبل اثنين من المخبرين (ذكر وأنثى) من محافظة ادلب .وتمثل المصادرة
والتحديات في تجديد وثائق األحوال المدنية والحصول عليها مصدر خطر مباشر على المجتمعات المتضررة من
النزاع في سوريا والتي يعتمدون عليها للحصول على الخدمات في بعض الحاالت والمساعدة اإلنسانية.
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الوصول الى العدالة

بالمقارنة مع تقرير الرصد للفترة السابقة ،نالحظ انه كانت هناك زيادة بنسبة  ٪31للمخبرين الرئيسين الذين أفادوا بان الناس
يحلون المشاكل بأنفسهم ،في حين كان هناك انخفاض بنسبة  ٪ 31للمخبرين الرئيسيين الذين أفادوا أن الناس يلجئون
للمحاكم الشرعية و ٪ 2انخفاض في اللجوء للسلطات المحلية للمساعدة .وكانت هناك زيادة بنسبة  ٪1للمخبرين الرئيسين
الذين أفادوا بان أفراد المجتمع المحلي يلجأون للشرطة .أولئك الذين ذكروا أنهم لجئوا إلى أشكال أخرى للحصول على
المساعدة أفادوا ان العديد من أعضاء المجتمع المحلي ال يلجئون الى جهة واحدة بل العديد من الجهات المختلفة التقليدية
والرسمية للحصول على مساعدة وحل المشاكل .والجهات التقليدية التي يتم التشاور معها بشكل متكرر هم رب األسر
والزعماء الدينيين وزعماء القرى والقبائل والمجلس المحلي .أما الجهات الرسمية التي يتم اللجوء لها هي الشرطة والمحاكم
أيضا مع السلطات المحلية في حالة النزاع.
القضائية والمجالس المحلية .ويتواصل بعض أعضاء المجتمع ً

وقد لوحظ أن نسبة اإلناث كانت أكثر مع
الذكور من حيث اإلفادة أن أفراد المجتمع
يلجئون الى المحكم الشرعية ،والسلطات

المحلية ،والمحكم القضائية ،والزعماء الدينين
ورب األسرة للحصول على مساعدة لحل
النزاع؛ بينما كانت نسبة اإلناث اقل مقارنة
مع الذكور من حيث اإلفادة

بان أفراد

المجتمع يلجئون الى الشرطة زعماء القبائل.

مع وجود نسبة متساوية من اإلناث والذكور
أفادت بان أفراد المجتمع يتفقون مع بعضهم
البعض لحل المشاكل.
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التماسك االجتماعي
أجاب المخبرون الرئيسيون على السؤال المتعلق بأسباب نوع التفاعل بين النازحين داخليا والمجتمعات المضيفة .حيث
وصف المخبرون الرئيسيون هذه األسباب كما يلي :أن المجتمع المضيف يتعاطف مع النازحين داخليا  ، %88:وأن
النازحين داخليا عاشوا في المنطقة لعدة سنوات ، %05 :وأن النازحين داخليا لديهم أقارب في المنطقة ، %2 :والمنافسة
على الوظائف والذي يسبب ضغطا على البنية التحتية بلغت  ،%1كما عزا  %1منهم السبب إلى ارتفاع تكاليف المعيشة،
وبلغت نسبة األسباب الدينية  %7والموائمة الساسية . % 7وأهم األسباب التي ذكرت للتفاعل اإليجابي بين النازحين داخليا
والمجتمع المضيف في هذا الرصد تتفق مع نتائج التقرير الفصلي السابق .كما وأن إجابات اإلناث كانت اقل نسبة من
الذكور فيما يتعلق بالتفاعل المحدود بين النازحين داخليا والمجتمع المضيف.
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استمر المخبرين في ذكر أن المجتمعات المضيفة تشعر بالتضامن والتعاطف مع النازحين داخليا ،وهذا هو السبب الرئيسي
لتفاعلهم اإليجابي .وال يزال وجود أفراد األسرة واألقارب في المجتمعات المحلية يشكل مصدرا لدعم المجتمعات النازحة
داخليا .وكما ذكر بعض المخبرين فأن حاالت الزواج بين أعضاء المجتمع المضيف والنازحين داخليا قد أدى إلى عالقات
أقوى .ومن ناحية أخرى ،فان استمرار تدفق السكان النازحين داخليا داخل المجتمعات المحلية والتي نتج عنها الزيادة في
تكاليف سبل العيش والتنافس على الدخل والموارد ،قد أدى الى استمرار التوتر في العالقات بين المجتمعات المحلية
والنازحين داخليا .غير أن الذكور كانوا أكثر ميال من اإلناث لذكر التفاعل االجتماعي ،في حين كانت اإلناث أكثر ميال ذكر
التفاعل المحدود أو ال تفاعل .وقد يكون التحدي الرئيسي الذي تواجهه المرأة في التنقل بحرية داخل المجتمع عامال ساهم
في هذه النتائج.
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وعلى الرغم من ذكر انجاز العمل بشكل عام بمرات قليلة من قبل المخيرين الرئيسين ،إال انه ،وخالل هذه الفترة ،فقد لوحظ
زيادة ملحوظة في مجال المنافسة الوظيفية في منطقة جبل سمعان في حلب  -زيادة بنسبة  ٪751تقريبا (من  05مخبر رئيسي
الى  52مخبر رئيسي) .ويوجد في منطقة جبل سمعان حوالي  400,000نازح داخليا ،أي ما يقرب من  ٪ 51من النازحين
داخليا في محافظة حلب (رصد السكان واالحتياجات ( ،)NPMحلب  .)7102وأيضا في جبل سمعان ،تم ذكر وجود
األصدقاء عددا أكبر من المرات  -أي زيادة بنسبة  ٪821تقريبا منذ تقرير الرصد السابق.
تم ذكر الشعور بالتعاطف من قبل المجتمع المضيف تجاه النازحين داخليا عددا أكبر من المرات في مقاطعتي إدلب وحارم-
بزيادة  ٪50في إدلب و  ٪781في حارم ،بينما ذكرت بعدد أقل من المرات في جبل سمعان إعزاز – مع انخفاض بنسبة
 ٪ 27انخفاض في جبل سمعان  ،و  ٪22في إعزاز.
 7-3الخدمات األساسية

ويظهر الرصد أن أفراد المجتمع يواجهون تحديات في الوصول إلى السلع والخدمات األساسية :التعليم والصحة و فرص
العمل والخدمات المتخصصة والمياه والمساعدات اإلنسانية واألسواق والكهرباء والمأوى الموثوق به .وتؤثر المخاوف
األمنية مثل التهديدات المادية واستهداف البنية التحتية ،في حصول المجتمعات المحلية على السلع والخدمات األساسية مثل
التعليم والصحة والمياه .وباإلضافة إلى ذلك ،تؤدي المخاطر األمنية مثل العنف المعمم والنشاط اإلجرامي على إمكانية
حصولهم على الغذاء والتعليم والرعاية الصحية من خالل عدة عوامل مثل تقييد حرية التنقل والحصول على الخدمات
األساسية  .وعلى الرغم من التحديات ،وبسبب زيادة االعتماد على المساعدات اإلنسانية ،فإنه من األهمية بمكان إدراج عدد
متزايد من األشخاص موضع االهتمام في البرمجة اإلنسانية ،األمر الذي يتطلب تمويال مستمرا للجهات الفاعلة في المجال
اإلنساني .ومن األهمية بمكان ضمان أن تكون خدمات الحماية متكاملة ودائمة ومستدامة وطويلة األجل ومجتمعية.
وأفاد  %52من المخبرين الرئيسيين ( )881بحدوث أضرار بالبنية التحتية للتعليم ،بينما أفاد  )221( %75بحدوث أضرار
بالبنية التحتية الصحية ،وأفاد  )722( %71بحدوث أضرارا بالبنية التحتية للمياه والصرف الصحي والصحة العامة
( .(WASHوهذه المعلومات ليست ممثلة لجميع البنى التحتية المستهدفة  /التالفة في سوريا وال تعني أي موقع جغرافي
معين في داخل المحافظات .أن تدمير وإلحاق بالضرر بالبنية التحتية قيد ومنع أفراد المجتمع من الحصول على الخدمات
األساسية.
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الحصول على الخدمات التعليمية
أفاد  )208( %22من المستجيبين بأن األطفال يلتحقون بالمدرسة ،في حين أفاد  )082( %05بأن بعض األطفال فقط
يلتحقون بالمدرسة ،وأفاد  %2منهم ( )12أن األطفال ال يذهبون إلى المدرسة.

وكان السبب الرئيسي الذي أشار إليه )08( %72
من المستجيبين وراء عدم التحاق األطفال في
المدارس هو المخاوف األمنية .أما األسباب
األخرى التي ذكرها المخبرين الرئيسين فهي سوء
المعاملة في المدرسة ،أن األطفال يجب أن يعملوا
لدعم أسرهم ،واألسر ال تستطيع تحمل تكلفة المواد
المدرسية أو النقل ،والمدارس مكتظة ،وغير
مسموح للفتيات بالذهاب إلى المدرسة.
ويواجه كل من الفتيان والفتيات تحديات في
الوصول إلى المدارس .وتمثلت العوائق الرئيسية
التي تم تحديدها لكل من الفتيان والفتيات بعدم
وجود البنية التحتية للمدارس وضعف الوضع
األمني ( االشتباكات والقصف المستمر) ،حيث
تتأثر المدارس وتتضرر في كثير من االحيان
بسبب االشتباكات والتي تبدوعلى األقل انها تحدث
دون مراعاة مبدأ التمييز والحيطة .كما وجد أن أفراد المجتمعات المحلية يستخدمون آليات تأقلم سلبية أو ضارة من أجل الحد
من مخاطر الحماية بالنسبة للبنين والبنات .ومن بين آليات التأقلم الضارة هذه ،أن يطلب من الفتيان العمل من أجل دعم
أسرهم ماليا ،أو تزويج الفتيات في وقت مبكر ،مما يؤدي إلى عدم التحاق األطفال بالمدارس وهذه من بين النتائج الضارة
األخرى ( نظرة عامة على االحتياجات اإلنسانية.) 7102 ،
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وقد أفاد  )1757 %72من المخبرين أن البنية التحتية للتعليم قد تأثرت باالشتباكات  /القصف في منطقتهم .بينما )01( %0
لم يكونوا قادرين على اإلجابة .وعند النظر فيما يتعلق بعدد المخبرين الرئيسيين نسبة لكل منطقة ،فان الغالبية العظمى (أكثر
من  )%51أفادوا المخبرين أن البنية التحتية للتعليم قد تأثرت باالشتباكات /القصف في المناطق التالية  :الباب ،وسلمية،
والسقيلبية ،وجسر الشغور ،ومحردة وريف دمشق.
ومن المهم مالحظة أنه في العديد من القرى ،فإن المدارس الوحيدة المتضررة والتي أصبحت خارج الخدمة هي المدارس
الوحيدة الموجودة وبالتالي فإن أضرارها أعاقت األطفال من الحصول على الخدمات التعليمية بالكامل .وقد لوحظت هذه
المشكلة في القرى الواقعة في محافظات أريحا وحارم وادلب بمحافظة إدلب ومقاطعتي السقيلبية والسلمية بمحافظة حماه.
ومن الجدير بالذكر أيضا أن بعض األضرار التي لحقت بالبنية التحتية للتعليم تعود إلى سنتين ،لكن العديد من المدارس التي
تعاني من ضرر جزئي لم تتمكن من العودة إلى الخدمة بسبب عدم اإلصالح والترميم.
الحصول على الخدمات الصحية

كما ذكر  %82أن هناك تحديات أفراد المجتمع للحصول على الخدمات الصحية .وبالمقارنة مع نتائج تقرير الرصد
الفصلي السابق ،فهناك ارتفاع في عدد المخبرين الرئيسين الذين ذكروا أن هناك تحديات تواجههم للحصول على الخدمات
الصحية.

21

وبالمقارنة مع نتائج تقرير الرصد السابق ،نالحظ أن تنوع التحديات التي يواجهها أفراد المجتمع في الحصول على الخدمات
الصحية ال تزال كما هي إلى حد ما .واستمر المخبرون الرئيسيون في تحديد النقص في الخدمات ،وتكاليف النقل ،وتكلفة
ونوعية الخدمات الصحية باعتبار إنها تشكل صعوبات في الحصول على الخدمات الصحية.

وبالمقارنة مع الذكور ،كانت اإلناث المخبرات أكثر ميال لذكر عدم وجود الخدمات في المنطقة ،وسوء نوعية الخدمات ،وال
يوجد خصوصية للنساء ،وأفراد المجتمع ال يعرفون الخدمات الصحية في المنطقة ،وال يوجد موظفات (نساء) .وبالمقارنة
مع اإلناث ،كان الذكور المخبرين أكثر ميال لذكر أن أفراد المجتمع ال يستطيعون تحمل مصاريف التنقل للحصول على
الخدمات الصحية ،وأن الخدمات الصحية غالية جدا ،وان هناك تمييزا.
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وأفاد ما نسبته  %5من المخبرين الرئيسيين بأن البنية التحتية الصحية قد تضررت بسبب االشتباكات .ولقد لوحظ أن البنية
التحتية الصحية  -المستشفيات والمستوصفات المختلفة – قد تضررت و/أو أنها توقفت عن العمل في العديد من المحافظات
المشمولة بهذا التقرير .كما لوحظ أن  00من أصل  08من المناطق التي يغطيها التقرير أن مرفق صحي واحد ُمدمر.

ومع األخذ بعين االعتبار إلى أن ما نسبته  ٪82من المخبرين الرئيسيين قد أفادوا أن أفراد المجتمع يواجهون تحديات في
الحصول على الخدمات الصحية ،واستمرار عدم وجود مرافق صحية كاملة في بعض المجتمعات ،فان الخدمات الصحية
ستستمر مجاال مهما لتلبية احتياجات المجتمعات المتضررة.
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الخدمات المتخصصة
ذكر  )222( %85من المخبرين الرئيسين أنه ال توجد خدمات
متخصصة لألشخاص ذوي اإلعاقة في منطقتهم .وذكر  ٪8فقط
( )22منهم أن هناك خدمات متخصصة .أما النسبة المتبقية
والبالغة  )1( ٪0فكانت غير قادرة على اإلجابة .ومع األخذ
باالعتبار استمرار تدفق األشخاص النازحين داخليا إلى شمال
غرب سوريا خالل فترة الرصد ،والتقارير الخارجية التي تشير
إلى عدد متزايد من المدنيين الذين يعانون من إصابات جسدية
وإعاقة ،وعدم كفاية الخدمات والدعم المتاح لهم
) ،( AAR,Japan,2017فان هناك حاجة ملحة لزيادة وتوسيع
الخدمات الصحية المتخصصة .وتعني اإلعاقات التي تؤدي إلى
نقص التنقل أو خفضه بطبيعة الحال أن هؤالء األفراد الضعفاء
سيواجهون تحديات إضافية في الحصول على الغذاء والماء
والمواد غير الغذائية وغيرها من المساعدات اإلنسانية الحيوية.
ولذلك ،فإنه من األهمية بمكان أن تقوم الجهات الفاعلة اإلنسانية
المسؤولة عن تقديم المساعدات اإلنسانية األساسية على وجه
التحديد بالتخطيط اللوجستي والنقل والوصول لضمان حصول
األشخاص ذوي االحتياجات الخاصة  -المرضى والمعوقين ،وكبار السن  -على وصول متساوي وكاف لتلك المصادر.

ذكر  )187( %82من المخبرين الرئيسين أنه ال توجد خدمات متخصصة لألشخاص ذوي اإلعاقة في منطقتهم .وذكر ٪88
( )158منهم أنه ال توجد خدمات متخصصة لكبار السن .وقد تم ذكر وجود خدمات متخصصة لذوي االحتياجات الخاصة
وكبار السن في بعض المجتمعات في مناطق حارم وادلب في محافظة ادلب.
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الحصول على المياه
أفاد  %12من المستجيبين ( )121أن هناك
تحديات في الحصول على المياه في منطقتهم ،في
حين قال  )728( %21بعدم وجود تحديات ،و
 )07( %0لم يتمكنوا من اإلجابة.
ويتواجد المخبرين الرئيسيين الذين أفادوا بعدم
وجود تحديات للحصول على المياه في مناطق
المعرة ،المالكية ،إعزاز ،حارم ،ادلب ،جبل
سمعان ،القامشلي ،وريف دمشق.
وبغض النظر عن كيفية حصوله على الماء ،فقد
ذكر  )210(%28من المجيبين الرئيسين أنهم
يشترون المياه و )208( %28يستخدمون شبكة
المياه العامة و )028( %08اختاروا اإلجابة
"أخرى" ،و  )077( %02يستخدمون اآلبار
ومخبر رئيسي واحد ذكر مصادر المياه
الطبيعية .ويقصد باألخرى المياه التي توزع مجانا من قبل المنظمات غير الحكومية من خالل صهاريج المياه؟

لوحظ أن المخبرين الرئيسين من اإلناث ،مقارنة مع الذكورُ ،كن أكثر ميال إلى ذكر أن افرد المجتمع يشترون الماء ،بينما،
وبالمقارنة مع المخبرين الرئيسين من اإلناث ،كان المخبرين الرئيسين من الذكور أكثر ميال لذكر أن أفراد المجتمع يعتمدون
على شبكة المياه العامة.
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ذكر  )827-121( %12من المخبرين الرئيسين أن هناك
تحديات في الحصول على المياه في المنطقة .وتمثل أكبر
تح ٍد في الحصول على المياه ارتفاع التكلفة بشكل كبير
للغاية وحسب إجابة  )882( %22من المخبرين.
وباإلضافة إلى ذلك ،ذكر  )002( %02أن المياه غير
متوفرة ،)72( %8 ،المياه ملوثة في حين أن  7من
المخبرين الرئيسيين حددوا بإن الحصول على المياه
صعب بسبب األوضاع األمنية.
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المياه و الصرف الصحي والصحة العامة ()WASH
وقد ذكر  )28( %2من المخبرين الرئيسيين أن البنية
التحتية للرعاية الصحية والصرف الصحي قد تضررت
خالل الثالث أسابيع الماضية ،بينما أشار )2850(%80
إلى أن البنية التحتية للرعاية الصحية والصرف الصحي
لم تتضرر ولم يتمكن  )02( %0من اإلجابة.
وهذا انخفاض ملحوظ مقارنة بالنتائج السابقة من تقرير
آذار -حزيران ،حيث ذكر  ٪71من المخبرين الرئيسين
أن البنية التحتية للمياه والصرف الصحي في مجتمعاتهم
قد تضررت خالل األسابيع الثالثة الماضية .والمناطق
التي تعرضت أو تدمير البنية التحتية للمياه والصرف
الصحي كما ذكرها المخبرون الرئيسيون هي :المعرة،
أريحا  ،السقيلبية  ،حارم ،إدلب ،جبل سمعان  ،محردة،
القامشلي وريف دمشق.
كما طُلب من المخبرين الرئيسين وصف المرافق
المتضررة .وقد وصف غالبيتهم الضرر الذي لحق بمرافق شبكات المياه العامة ،مما أدى إلى انقطاع خدمة المياه العامة في
المجتمع.
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المساعدات اإلنسانية
من المهم التأكيد على أن المجتمعات المحلية المتأثرة بالصراع في سوريا ال تزال تعتمد بشكل كبير على المساعدات اإلنسانية
من أجل بقائها ( .)HNO 2018فقد ذكر  )822( %50من أن
المساعدات اإلنسانية قد قدمت في موقعهم مؤخرا .كما ذكر % 82
( )822أن المساعدات اإلنسانية لم تقدم مؤخرا .ولم يتمكن )01( ٪7
من اإلجابة.
وقد حدد المخبرين الرئيسيين التحديات التالية التي واجهوها في
الحصول على المساعدات اإلنسانية وهي :االفتقار للوثائق (،)%2
و( )%0الفساد وعدم القدرة على الوصول إلى التوزيع .ومع استمرار
التحديات في الحصول على المساعدات اإلنسانية ،اال انه لوحظ ان عدد
ما المخبرين الرئيسين الذين ذكروا ان العملية غير واضحة قد ارتفع
خالل التقرير الفصلي هذا .وال يزال هناك حاجة لعمليات توزيع سلسلة
للمساعدات اإلنسانية وتبادل المعلومات.
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وقد لوحظ ان اجابات المخبرين الذكور واإلناث كانت تقريبا متساوية فيما يتعلق بتوفر الخدمات االنسانية

الوصول إلى األسواق
ذكر الغالبية من المخبرين الرئيسين  )218( %82 ،أن الناس يمكنهم الوصول إلى األسواق بأمان ،.بينما ذكر )12( %2
منهم أن الناس ال يمكنهم الوصول بأمان ،ولم يتمكن  )5( %0من اإلجابة .وبالمقارنة مع النتائج السابقة ،فقد لوحظ ان
هناك زيادة في الوصول إلى األسواق بأمان.
وحدد المخبرين الرئيسين الذين قالوا بأنهم غير قادرين على الوصول إلى األسواق بسالم األسباب بأنها عائدة إلى الخوف
أو األوضاع األمنية السيئة والقصف والتفجير المتكرر لألسواق .واستمر المخبرين الرئيسين في ذكر ان األسواق غالبا ما
تتأثر من االشتباكات.
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الحصول على الكهرباء
ذكر  )821( %51من المخبرين الرئيسين أن الناس يحصلون
على الكهرباء في المنطقة ،بينما ذكر  )850( %82أن الناس
ال يمكنهم الكهرباء،
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الحصول على السكن المأوى
ذكر  )127(%27من المجيبين الرئيسين بأن
العائالت تعيش في أراضي ملكية خاصة.
وبسبب الطبيعة الديناميكية للنزاع ،فقد تم إنشاء
بعض المخيمات على أراضي ذات ملكية خاصة
والتي يكون مالكها معروفا أو غير معروف.
وينتج عن هذا الوضعية نزاعات الممتلكات
واألراضي ،ويكون األشخاص النازحين داخليا
عرضة لخطر اإلخالء وفقدان المأوى.
أدى النزوح الناجم عن مجموعة متنوعة من
العوامل مثل التغيرات في البيئة األمنية
والتطورات السياسية وتوافر الخدمات
األساسية والمساعدات اإلنسانية ،إلى استخدام
مجموعة غير منتظمة من ترتيبات المأوى من
جانب المجتمعات المتضررة.
وتوفر خيارات اإلسكان والمأوى المتاحة للمجتمعات المحلية أنواعا مختلفة من التحديات .فعلى سبيل المثال ،تعاني العائالت
التي تعيش في أراضي ملكية خاصة أو منازل مستأجرة من ارتفاع أسعار اإليجارات المتضخمة التي تستمر في الزيادة،
وتضع العائالت تحت خطر اإلخالء إذا لم تكن لديها الوسائل االقتصادية .وبعض العائالت في بعض المجتمعات ال تزال
تستخدم المباني العامة مثل المدارس كمأوى .في حين أن العائالت التي تقطن في مخيمات النازحين داخليا الرسمية والتي
أقيمت في األراضي العامة هم أكثر احتماال للحصول على مساعدة أكثر تنظيما ومستديمة ،إال أن العائالت التي تقطن في
األماكن غير الرسمية يتعرضون لخطر عدم الحصول المساعدات اإلنسانية والخدمات األساسية بشكل منتظم وكافي.
وباإلضافة إلى هذه القضايا ،فان جميع المواقع مكتظة والنازحين داخليا حديثا يجدون صعوبة في الحصول على مأوى
مالئم وآمن.
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وتتوافق تحديات السكن واألرض والملكية التي برزت في هذا التقرير مع النتائج والتوصيات التي قدمها المجلس النرويجي
لالجئين ( )NRC Housing Land & Property (HLPفي أيار .)7101
في الوقت الذي وصف فيه العديد من المخبرين الرئيسيين الذين يقيمون في البيوت والشقق على أنها بحالة جيدة مع توفر
وسائل الراحة األساسية ،كما أنها آمنة وصالحة للسكن؛ إال انه كانت هناك مالحظة بأن بعض المساكن قد تم تدميرها ،وبحالة
سيئة .حيث أشار بعض المخبرين الرئيسيين في المجتمعات المحلية في أحياء حاريم وريف دمشق و محردة والباب وإدلب
والسلمية إلى أن أفراد المجتمع كانوا يقيمون في مساكن متضررة وغير صالحة للسكن .باإلضافة إلى ذلك  ،يقيم أفراد
المجتمع الذين يعيشون بمنطقة حارم في خيام قديمة وبالية والتي تحتاج إلى استبدال .ووصف المخبرون الرئيسيون المخيمات
في إعزاز بأنها خربة  ،مع وجود خيام عشوائية وغياب المرافق األساسية.
هناك حاجة إلى برامج إنسانية لزيادة المساكن والحد من العوامل التي تضع المجتمعات المتضررة في خطر اإلخالء.
يمكن للجهات الفاعلة اإلنسانية التي تشارك في برامج إدارة المخيمات والمأوى المساعدة في الحد من هذه المخاطر من خالل
التأكد من أن األراضي المستخدمة في إنشاء المخيمات والمأوى يتم التحقق منها وموثوق بها ومستدامة للنازحين والمجتمعات
المحلية المتضررة( .انظر إلى المبادئ التوجيهية الخاصة بالعناية الألزمة لكتلة المأوى  /المواد غير الغذائية)13)..
اإلخالء
وقد ذكر  )80( %01من المخبرين الرئيسين بأنه طلب من العائالت
في المجتمع مغادرة مسكنها .وهناك ما يزيد عن  51عائلة طلب منها
مؤخرا مغادرة مسكنها في هذا الرصد في منطقة إعزاز في حلب.
وتم الطلب من هذه العائالت المغادرة بسبب النزاع على االراضي
ذات الملكية الخاصة والتي أقيمت عليها مواقع النازحين داخليا .
من بين األسباب الرئيسية للطلب من العائالت المغادرة هي أسعار
اإليجارات والسلطات المحلية ومالكي العقارات .وفي بعض األحيان،
كانت السلطات تطلب من السكان المغادرة بسبب الزيادة المتوقعة في
نشاط النزاع .والمالكون كانوا يطلبون من السكان المغادرة ألنهم
يريدون زيادة اإليجار واألسر كانت غير قادرة على تحمل اإليجار
أو أن المالك يريد استعادة السكن الستخدامه الخاص أو ألحد من
أقاربه.
إن المؤشر العام فيما يتعلق بالسكن ،واألرضي و الممتلكات هو أن
هناك حاجة إلی مساكن جيدة في هذه المواقع ،وال سيما بسبب
استمرار تدفق النازحين إلی المجتمعات ،وخاصة إلى محافظة إدلب.
ويظهر ذلك في عدم كفاية المساحة المخصصة للنازحين في مجتمع
أطمة في منطقة حارم ،حيث أن العائالت ال تزال تستخدم المباني
العامة مثل مدارس في حي حربوش في منطقة إدلب .يواجه مديرو
المخيمات تحديات متزايدة في دعم النازحين القادمين وغير قادرين
على توفير مساحة للجميع ،ويضطرون إلى إعطاء األولوية حسب
الحاجة .وفي إحدى الحاالت ،اضطر مدير المخيم في إدلب ،من أجل
توفير المأوى ألسرة محتاجة ،إلى الطلب من أسرة أخرى مغادرة
المخيم ألن مكان وجودهم األصلي أصبح آمنا للعودة إليه.
وقد ذكر المخبرون الرئيسيون عوامل إضافية لمغادرة العائالت ،وقد أشار )78( % 71منهم إلى ارتفاع تكلفة اإليجار في
مجتمعهم  )05( %01،ذكروا أن السلطات طلبت من السكان المغادرة )8(%01 ،المالك قد طلب منهم المغادرة ،و%8

https://www.sheltercluster.org/sites/default/files/docs/hlp_xb_turkey_due_diligence_guidelines_final.pdf
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( )8بسبب التوتر مع المجتمع المضيف )0(%0،لم تعد األسرة المضيفة قادرة على استضافتهم ،ومن المهم مالحظة أن
ثالثة من المخبرين الرئيسين وصفوا الوضعيات التي طلب فيها من العائالت المغادرة الن المجتمعات المحلية لم تعد ترغب
بتواجدهم ألسباب مثل :النزاعات الشخصية ،وسمعة العائلة السيئة ،وان العائالت تبدوا وأنها تدعم النظام السوري.

 3-3الفئات المستضعفة (األكثر هشاشة)
وفي خضم العنف المعمم والحواجز التي تحول دون الوصول إلى المواد األساسية والخدمات ،أدى النزاع إلى وضع
األشخاص ذوي االحتياجات الخاصة في خطر التعرض ألذى إضافي .وتشير نتائج الرصد إلى أن المجتمعات المحلية تخشى
من خطر أكبر ألن تتعرض النساء والفتيات واألطفال والمعوقين والمسنين ،و كذلك 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.
األطفال
ذكر  )872( ٪15من المخبرين الرئيسين أن
األطفال معرضون لخطر االستغالل أو العنف،
بينما ذكر  )771( ٪28أن األطفال ليسوا
معرضين للخطر ،ولم يتمكن  )2( ٪0من
اإلجابة
وقد أفاد  )022( ٪20من المخبرين بأن األطفال
معرضون لخطر عمالة األطفال ،كما بين ٪2
( )02بأن األطفال معرضون لخطر االستغالل،
و  )01( ٪8منهم ذكروا بأن األطفال معرضون
لخطر اإلهمال البدني .وذكر  )8( ٪8أن األطفال
معرضون لخطر االختطاف و  )2( % 0بأن
األطفال معرضون لخطر عدم وجود من يرافقهم
أو أن ينفصلوا عن أهاليهم .وذكر  )7( ٪07أن
األطفال معرضون لخطر التحرش واإلساءة ،و
 )7( ٪0أن األطفال معرضون لخطر تعاطي المخدرات.
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تم تحديد مجموعة أكبر من المخاطر التي قد يتعرض لها األطفال في محافظات إدلب وريف دمشق .وقد يكون أحد األسباب
المحتملة هو العدد الكبير للسكان ،وكذلك األشخاص النازحين داخليا في هذه المواقع .ويبلغ عدد سكان محافظة إدلب أكثر
من  7مليون شخص ،منهم حوالي  900,000شخص من النازحين داخليا (نظرة عامة حول االحتياجات اإلنسانية لمحافظة
ادلب  .)7102ويوجد حوالي  190,000نازح داخلي في منطقة إدلب وحدها  ٪ 70 -من السكان النازحين في المحافظة (
رصد السكان واالحتياجات في محافظة ادلب .)2017
انفصال األطفال عن ذويهم
أفاد  )585( %27من المخبرين الرئيسين أنهم ال يعرفون أطفال منفصلين عن والديهم أو عن مقدمي الرعاية المعتادة لهم
أو يعيشون بدون شخص بالغ نتيجة للوضع الحالي في الشهرين الماضيين ،في حين أن  )21( ٪00منهم ذكروا أنهم على
معرفة بمثل هؤالء األطفال .أما المخبرين الرئيسين الذين على معرفة بأطفال منفصلين عن والديهم أو عن مقدمي الرعاية
المعتادة لهم بأطفال منفصلين عن والديهم يقيمون في مناطق حارم ( ،)57وادلب ( ،)00والباب ( ،)1وريف دمشق()8
والمعرة ( . )2بينما لم يتمكن  )81( %1من اإلجابة.
في هذا الرصد ،تبين أن وفاة أحد الوالدين أو كليهما كان السبب الرئيسي لألطفال المنفصلين عن ذويهم؛ وذكر ذلك من قبل
 88من المخبرين الرئيسين .فاألطفال الذين فقدوا والديهم بسبب الحرب يتلقون الرعاية من األقارب ،واألجداد عموما ،وفي
الحاالت التي ال يوجد فيها أقارب تكون من الجيران .كما وصف المخبرين الرئيسيين بعض الحاالت التي يكون فيها الطفل
األكبر في العائلة ،وغالبا ما يكون ذكرا يتراوح عمره بين  05و  02عاما ،والذي يقوم بدور رب األسرة والعائل ويحاول
رعاية األخوة في غياب الوالدين وهذا يدفع األطفال إلى عمالة األطفال ويزيد أيضا من خطر الزواج المبكر .وفي حين
تستجيب المنظمات اإلنسانية الحتياجات األطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم ،يجب عليهم أيضا فهم ومحاولة
مواجهة مخاطر الحماية اإلضافية التي تنشأ في هذه الحاالت ،مثل عمالة األطفال والزواج المبكر.
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عمالة األطفال
أفاد ما يقرب من  )105( ٪82من عدد المخبرين
الرئيسيين ( )110بأن هناك أطفاال دون سن  02عاما
يعملون في مجتمعهم .وقال  )82( ٪2منهم فقط أنه ال
يوجد عمالة لألطفال في مجتمعهم ،وكان الباقي غير
قادرين على اإلجابة.
ووصف المخبرين الرئيسيين أنواع العمل التي يشارك
فيها األطفال في مجتمعهم .وتشمل هذه األعمال مجموعة
واسعة من األعمال الموضحة في الجدول .
العنف /االستغالل

نوع العمل
الزراعة
عمالة مهنية
(نجارة،حدادة،مياكانيك،اصالح)
عمال بناء
باعة
رعي الماشية
ورش /مصانع (نسيج ،صناعية9
تسول

العدد
141
68
46
41
21
20
2

أجاب  )807( %12من المخبرين الرئيسيين بأن األطفال ال تساء معاملتهم في أماكن العمل بينما ذكر وقال )057( %75
منهم بأن األطفال تساء معاملتهم وكانت البقية البالغة نسبتهم  )50( %2غير قادرين على اإلجابة .وتتضمن إساءة المعاملة
التي ذكرها المخبرون الرئيسيون ما يلي :اإليذاء اللفظي والعنف الجسدي واألجر القليل والطلب منهم أن يعملوا لساعات
طويلة في ظروف عمل صعبة.
وأشارت اإلجابات إلى أن األطفال يتعرضون إلى اإليذاء اللفظي مثل توجيه االهانات والمالحظات المهينة .كما أنهم
يتعرضون للعنف الجسدي وتتم معاقبتهم بعنف إذا ما ارتكبوا أي خطأ خالل العمل .وأبلغ المخبرون الرئيسيون أن تلك
األوضاع تساهم في تدهور صحة األطفال العاملين .وقد ذكر استغالل األطفال  72مرة من قبل المخبرين الرئيسين .وشعر
المخبرون الرئيسين أن مجتمعات العمل تستفيد من عمالة األطفال الذين يكونوا مجبرين على العمل من اجل دعم أسرهم من
خالل ممارسات االستغالل غير عادل والتمييز.
زواج األطفال
تشير النتائج إلى أن خطر التعرض لإليذاء والتحرش للفتيات قد يسهم في آليات التكيف السلبية ،بما في ذلك الزواج المبكر.
والحظ المخبرون الرئيسيون أن بيئة النزاع ومعدالت الجرائم والحوادث األمنية العالية والظروف المعيشية للنازحين
الداخليين توجد مخاطر اكبر تتعرض لها النساء والفتيات .ويتخذ المجتمع خطوات متعددة لمنع األذى والمضايقة مثل تحديد
حرية التنقل وضرورة أن يرافق قريب ذكر النساء والفتيات عند تنقلهن .فهم يدركون أن حرية التنقل للنساء تعرضهن
لمخاطر اكبر ولذلك يفضل النازحون الداخليين أن يزوجوا فتياتهم ويبقوهن في المنزل بدال من التحاقهن بالمدارس أو العمل.
وهناك اعتقاد بان الزواج والبيت آمن للفتيات ويمنع عنهن األذى مثل االختطاف واالغتصاب والمضايقة .ومع ذلك ،وكما
بينت النتائج التي توصلت إليها مناقشات مجموعات التركيز نتج عن آليات التكيف المؤذية هذه المزيد من الضعف وتعرض
النساء والفتيات لمزيد من الخطر.
أثر النزاع على سلوك األطفال
أشارت ما نسبته  22( %52من أصل  )012من المالحظات أن سلوك األطفال في المجتمع قد تغير وتحول إلى العدوانية
والعزلة الذاتية نتيجة للتعرض للنزاع .وبالتوافق مع نتائج تقرير الرصد السابق ،فأن األطفال في المجتمعات المتضررة
استمروا في عرض مجموعة من السلوكيات التي تشير إلى عالمات الكرب النفسي االجتماعي .وهذه السلوكيات تتمثل
بالعدوانية في المقام األول ،والخوف الشديد ،والتبول الالإرادي ،عدم االهتمام بالدراسة أو الهوايات ،وتقليد النزاع واستخدام
العنف في اللعب .كما أن الصدمة التي يعاني منها هؤالء األطفال وصحتهم العقلية تظهر أيضا في بواعث قلق صحية جسدية
أخرى .والحظ  1من المخبرين الرئيسين أن الحالة النفسية لألطفال تتسبب في التسرب المدرسي ،في حين ذكر اثنين من
المخبرين الرئيسين أن عدم القدرة على الذهاب إلى المدرسة (بسبب نقص المدارس في المجتمع) يؤدي إلى تفاقم الحاالت
النفسية لألطفال.
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 4-3المجموعات الديموغرافية
يعتبر األمن العامل الرئيسي الذي يشكل خطرا على الحماية فيما يتعلق بالتنقل والنزوح الداخلي .وتعاني جميع المجموعات
الديموغرافية من قيود تفرض على حرية تنقلهم في المجتمع  .إن عدم توفر األمن غير مقتصرة على األذى العام من المعارك
المسلحة بل يشمل أيضا أنشطة إجرامية أصغر تؤثر على حرية التنقل .ويعود ارتفاع معدل الجريمة والعنف إلى مزيج من
العوامل المتعلقة بالنزاع بما فيها أحكام القانون غير الموجودة وتفسخ منظومات المجتمع والضغط الشديد على المصادر
المحدودة والنتائج النفسية السلبية التي يعاني منها أفراد المجتمع ككل بسبب استمرار النزاع الشديد ( .كتلة الحماية ،النظرة
العامة على االحتياجات اإلنسانية .)7102
حرية التنقل/فرض قيود على التنقل

بينما تشير النتائج أن حرية التنقل مقيدة لكل من الرجال والنساء  ،اال أن المخبرين الرئيسيين يرون أن المرأة في المجتمع
لديها حرية تنقل أقل من الرجال.
القيود وأثرها على الرجال واألوالد
ذكر  )112( %87من المخبرين الرئيسين أن
الرجال قادرين على التنقل بحرية في مجتمعهم ،وقال
 %2منهم ( )88إن الرجال غير قادرين على التنقل
بحرية – في المعرة ،وحارم ،وادلب وريف دمشق.
واحد من المخبرين الرئيسين كان غير قادر على
اإلجابة .وبالمقارنة مع نتائج تقرير الرصد السابق،
هناك زيادة في نسبة المخبرين الرئيسين الذين ذكروا
أن الرجال قادرون على التنقل بحرية ( %25إلى
 .)%87واحد األسباب لذلك هو تحسن الوضع
األمني في المجتمعات .وعلى سبيل المثال ذكر اثنان
من المخبرين الرئيسين في مجتمع سراقب في ادلب
أن حرية التنقل تحسنت بسبب الهدنة المحلية والتي
أنهت قصف المجتمع.
و فيما يتعلق بالعوامل التي تحد من حرية تنقل الرجال بحرية في مجتمعهم ،فقد ذكر  )27( %15من المخبرين الرئيسين
المخاوف األمنية ،بينما ذكر  )8( %02الخوف من الجريمة ،وذكر  )2 ( %1الخوف من التحرش واإلساءة و )2( %1
ذكروا أسباب أخرى  )0(%7،التوتر مع المجتمع المضيف ،أما  %7منهم ( )0فذكر التعليمات المحلية.
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وأوضح بعض المخبرين الرئيسين أن
الخوف من السالمة الشخصية ،بشكل عام
بسبب الخوف من االعتقال التعسفي من
قبل الجماعات المسلحة ،أو الخوف من
األنشطة اإلجرامية مثل االختطاف
والسرقة والقتل ،يقيد حركة الرجال في
المجتمع.
ولوحظ أن المخبرين الذكور كانوا كثر
ميال ،مقارنة مع اإلناث ،لذكر أن الخوف
من األنشطة اإلجرامية هو العامل في تقييد
تنقل الرجال في المجتمع بحرية .بينما
كانت اإلناث أكثر ميال ،مقارنة مع الذكور،
لذكر أن الخوف من اإلساءة والتحرش،
والتوتر مع المجتمع المضيف والتعليمات
المحلية هي من العوامل التي تقيد تنقل
النساء في المجتمع بحرية.
القيود المفروضة على النساء والفتيات
أفاد  )528( %22من المخبرين
الرئيسين أن النساء قادرات على التحرك
بحرية في مجتمعهم – المعرة ،وحارم،
وادلب وريف دمشق .غير أن ثالثة من
المخبرين الرئيسين كانوا غير قادرين
على اإلجابة.
وقد ذكر المخبرين الرئيسين العوامل
التي تقيد عن تقييد حرية المرأة في التنقل
،حيث كانت المخاوف األمنية من أهم
العوامل ،وتبعها الخوف من االساءة
والتحرش ،والتقاليد المحلية ،والتوتر مع
المجتمع المضيف ،والخوف من
الجريمة.
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ولوحظ أن المخبرين الذكور كانوا كثر ميال،
مقارنة مع اإلناث ،لذكر أن المخاوف األمنية
والتقاليد هي العوامل التي تقيد تنقل النساء في
المجتمع بحرية .بينما كانت اإلناث أكثر ميال،
مقارنة مع الذكور ،لذكر أن الخوف من
الجريمة ،والخوف من اإلساءة والتحرش،
التوتر مع المجتمع المضيف والتعليمات
المحلية هي من العوامل التي تقيد تنقل النساء
في المجتمع بحرية.
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تنقل النازحين داخليا
أفاد  )222( %58من المخبرين
الرئيسين بعدم وصول أشخاص
مؤخرا في الشهر الماضي إلى
مجتمعهم ،بينما ذكر )721( %21
بوصول أشخاص إلى مجتمعهم في
الشهر الماضي ،وكان  %5منهم
( )28غير قادرين على اإلجابة.
وبالمقارنة مع نتائج تقرير الرصد
السابق ،نالحظ أن هناك انخفاض في
عدد في النسبة المئوية في عدد
المخبرين الرئيسين الذين ذكروا
بوصول اشخاص مؤخرا.
أجاب  721من المخبرين الرئيسين على السؤال المتعلق بسبب مغادرة الناس لموقعهم السابق ،حيث ذكر  %58منهم ()028
عدم الشعور باألمان %72 ،منهم ( )18الخوف من العنف )01( %8،ذكروا فقدان أو دمار الممتلكات )8( %8 ،ذكروا
أسبابا أخرى ،وأفاد  %7منهم ( )5تجنب التجنيد ،وذكر  )2( %0نقص الخدمات ،كما ذكر  )2( %0الصعوبات االقتصادية،
و )2( %0نقص المساعدات اإلنسانية .
فيما يتعلق فيما إذا كان هناك أي
مغادرين من موقعهم في الشهر
الماضي .أفاد %10منهم ()282
بعدم وجود مغادرات في الشهر
الماضي ،بينما ذكر )778( %28
بوجود مغادرات في الشهر الماضي،
مع عدم تمكن  %5منهم ( )25من
اإلجابة.
أما بالنسبة ألسباب مغادرة األسر
كانت الظروف
لمجتمعاتهم،
المعيشية واالقتصادية الصعبة هي
من العوامل الرئيسية التي دفعتهم
للنزوح ،كما ذكرت المخاوف األمنية باستمرار .حيث ذكر  )17( %72من المخبرين الرئيسين أن الظروف المعيشية
الصعبة هي التي دفعت األسر للمغادرة .بينما أفاد  )57( %72عدم الحصول على تشغيل )80(%02 ،عدم توفر األمن،
 )25( %01ألسباب أمنية ،بينما أجاب  % )02( %2أسباب أخرى و )07( %5عدم القدرة على دفع اإليجار)8( %7 .
ذكروا انه تم إخالء األسر من قبل أفراد المجتمع المضيف.
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أفاد المخبرين الرئيسيين بأن النازحين الداخليين يحبون العيش في الموقع الحالي وان لديهم خطط لالنتقال إلى موقع أخر،
حيث ذكر  )785( %85منهم أن النازحين الداخليين يرغبون بالعيش في منطقتهم الحالية .بينما ذكر  )782( %85بان
النازحين الداخليين ال يرغبون بالعيش في منطقتهم الحالية ،في حين لم يكن  )18( %00قادرين على اإلجابة.
كان الوضع األمني (وجود/عدم وجود اشتباكات ،والقصف ،والعنف المعمم) هو العامل رقم  0الذي ذكر المخبرون الرئيسيون
بأنه يؤثر على قراراهم في البقاء في الموقع الحالي أو مغادرته .باإلضافة إلى الوضع األمني ،هناك عوامل أخرى مثل
تخوف األسر من الوضع المادي ،والعوامل التي تؤثر على بقائهم مثل توفر المساعدات اإلنسانية ،والحصول على عمل
وسبل العيش والوصول للسواق .والتفاعل بين النازحين داخليا مع المجتمع المضيف ،ومستوي القبول والدعم الذي يتلقاه
النازحون داخليا في مواقعهم أيضا تعتبر من العوامل الهامة التي تؤثر على قرارهم .وتتفق هذه النتائج مع نتائج تقرير
الرصد السابق.
 5-3خطر المتفجرات والحوادث األمنية
تستمر مخاطر المتفجرات واألحداث األمنية في فرض وجودها من حيث
كونها مصدر خطر للمجتمعات في شمال شرق سوريا .
مخاطر المتفجرات
أجاب  )522( %28من المخبرين الرئيسيين على سؤال فيما إذا قد تأثر
مجتمعهم بمخاطر التفجيرات .وأفاد  %01منهم ( )12بان المجتمع قد تأثر
بمخاطر التفجيرات ،وكان  %0منهم ( )1غير قادرين على اإلجابة.
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يجب أن نالحظ آن هذه البيانات ال تحدد وال تؤكد المواقع المتأثرة بخطر التفجيرات بالضبط ،بل تعكس مدركات المخبرين
الرئيسين الذين شاركوا في عملية المسح المجتمع وال يمكن تعميمها على المحافظة ككل او على المحافظات التي لم تتم
تغطيتها بالرصد .وكما أشارت نتائج  ( UNMASدائرة األمم المتحدة ا لمكافحة أللغام – شباط  )7102أن هناك %22
من المخبرين في حلب وادلب وريف دمشق حددوا مخاطر المتفجرات باعتبارها مشكلة في مناطقهم .إن الجهات اإلنسانية
التي تسعى للحصول على معلومات يمكنها أن تقدم طلب  UNMASللحصول على معلومات.
الحوادث األمنية
أفاد  %21من المخبرين الرئيسين ( )578بعدم بوجود حوادث أمنية ،بينما
أفاد  %02منهم ( )008بوجود اية أحداث امنية وكان  %7منهم ( )08غير
قادرين على اإلجابة .وبالمقارنة مع نتائج تقرير الرصد السابق ،هناك انخفاض
في النسبة المئوية للمخبرين الرئيسين الذين أشاروا إلى وقوع حوادث أمنية
في المجتمع ( ٪20إلى  .)٪02ويأتي االنخفاض في الحوادث األمنية في أعقاب
اتفاق الهدنة الذي وقع في ايار بين إيران وروسيا وتركيا .ودعت االتفاقية إلى
وقف األعمال العدائية بين القوات السورية وجماعات المعارضة المسلحة
( )AOGsوغطت أربع مناطق ،بما في ذلك محافظة إدلب .ومنذ ذلك الحين،
شهدت المنطقة انخفاضا في عدد الهجمات الجوية والقصف المدفعي في
المناطق التي تسيطر عليها المعارضة ،وفضال عن الخطوط األمامية المستقرة
الخالية من العمليات العسكرية.
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كانت االشتباكات بين الجماعات المسلحة المختلفة في المجتمع وحاالت االختطاف من بين الحاالت األكثر ذكرا من قبل
المخبرين الرئيسيين

انواع الحوادث
االشتباكات بين الجماعات المسلحة
االختطاف /اختطاف الرجال من اجل الفدية
االختفاء
االغتيال
السرقة
اختطاف النساء/الفتيات/االطفال
تفجير انتحاري/عبوات ناسفة
االنتحار/إيذاء الذات

العدد
63
30
7
7
6
2
2
1

ذكر المخبرون الرئيسيون مجموعة واسعة من الحوادث األمنية التي تحدث في مجتمعاتهم .وبينما ذكرت االشتباكات بين
الجماعات المسلحة مرات عديدة ،فإن ثاني أكثر أنواع الحوادث األمنية المذكورة كان اختطاف رجال للحصول على فدية.
كما كان المخبرون الرئيسيون على علم بحاالت االختفاء العشوائي ألفراد المجتمع الذين ال يزال مكان وجودهم مجهوال.
وهناك أيضا حوادث القتل والسرقة في المجتمعات .غير أن اثنين من المخبرين الرئيسين ذكروا ان أمن الحدود التركية قد
فتح النارعلى المدنيين الذين يحاولون عبور الحدود المغلقة إلى تركيا بالقرب من أتما ،مما أدى إلى إصابة بعض األشخاص
النازحين داخليا ،بمن فيهم طفل .وفي حادثة أخرى أُبلغ عنها في أطمة  ،أشعلت امرأة النيران بنفسها بسبب الفقر الشديد
الذي تعاني منه أسرتها ،إلى الحد الذي ال تستطيع تحمل شراء الخبز .وتوضح هذه الحادثة تزايد المعرضين للخطر التي
تعاني منها األسر في المجتمع في مواجهة الصعوبات المالية الطويلة والفقر والتحديات في الحصول على الغذاء الكافي من
أجل البقاء.
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هيئات مجتمعية

أجاب المخبرين الرئيسيين على السؤال المتعلق بوجود م هيئة أو منظمة أو مؤسسة او كمجموعة قادة تلبي حاجات المجتمع
او تم تنظيمها لمناقشة وحل قضايا المجتمع .وقد افاد  %20منهم ( )521بوجود مثل هذه هيئة بينما افاد  %01منهم ()011
بعدم وجود مثل هذه الهيئة .
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ومن المالحظ ان الذكور ،مقارنة مع اإلناث كانوا اكثر ميال لذكر ان الهيئة تلبي احتياجات المجتمع .وقد أفاد غالبية المخبرين
الرئيسين بعدم وجود مثل هذه ال هيئة في حارم ( ،)12وادلب ( )77في محافظة ادلب )70(%2 .كانوا غير قادرين على
االجابة.

وبالتوافق مع نتائج تقرير الرصد السابق ،كانت المنظمات التي تقدم المساعدات اإلنسانية هي النوع االكثر الشائع لهذه
الهيئات  .حيث ذكر  )521-228 ( %27من المخبرين الرئيسين الغايات األكثر ذكرا لهذه الهيئة االجتماعية هي تيسير
المساعدات االنسانية .في حين ذكر  )002(%77داعمة التفاعل االجتماعي )77( %8 ،ذكروا ان هذه هيئة توفر الحماية
لالطفال ،بينما ذكر  )01( %7اسباب اخرى واثنين من المخبرين ذكروا المناصرة.
إن المجلس المحلي هو الهيئة التي ذكرت عدة مرات من قبل المخبرين الرئيسين .غير أن العديد من المخبرين الرئيسين
ذكروا ان الغاية من المجلس المحلي هو تقديم المساعدة اإلنسانية والخدمات األساسية .وجاء مجلس الشورى بعد المجلس
المحلي في الهيئات المجتمعية المذكورة .ووصف المخبرين الرئيسين مجلس الشورى بأنه مجموعة من وجهاء القرية الذين
يعملون على حل النزاعات في القرية ،وأيضا تقديم توجيهات للمجلس المحلي أحيانا.
وغالبا ما يذكر النازحون الداخليون في المخيمات إدارة المخيم على أنها تلك الهيئة  ،والتي تضم مجموعة شاملة من االنظمة
تضم رئيس قطاع لكل قطاعات المخيم ،باالضافة الى مدير المخيم ومساعديه الذين يقومون بتنسيق مجموعة متنوعة من
القضايا مثل مساعدات اإلغاثة وحل النزاعات .أما بالنسبة لبعض المخيمات األخرى ،فقد وصف المخبرين الرئيسين كيانات
غير رسمية وغير منظمة بشكل ويتألف عموما من مجموعة من الرجال من المخيم الذين يجتمعون لمناقشة قضايا المخيمات.
وفي العديد من مخيمات مجموعة أطمة في محافظة إدلب على سبيل المثال ،وصف المخبرين الرئيسين أن حل النزاعات
وحل المشكالت تتم من قبل مجموعة من سكان المخيم .ومع االخذ بعين االعتبار أن  ٪28من المخبرين الرئيسين في أطمة
يرون ان منظومتهم ممثلة ،و  ٪25يرون ان منظومتهم مفيدة ،فان هذه النتائج قد تكون دليال على المنظومات المجتمعية
التي يقودها مجموعة من كبار السن في القرية أو القبيلة وتضم افرادا من المجتمع.
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وقد تم سؤال المخبرين الرئيسين لوصف ما اذا كانت المجتمعات تشعر بأن ا الهيئة شرعية ممثلة ومفيدة .وقد ذكر ٪22
( )810من المخبرين الرئيسين أن المجتمعات تشعر بأن الهيئة شرعية ،بينما ذكر  )88( ٪8أنها غير شرعية ،وأن ٪8
( )71غير قادرين على اإلجابة .وافاد  )818( ٪ 21من المخبرين الرئيسين أن المجتمع يشعر أن الهيئة ممثلة ،بينما ذكر
المخبرين الرئيسين أن المجتمع يشعر أن عمل المنظومة مفيد ،بينما افاد  )22( ٪01أنها ليست مفيدة ،و  )01( ٪2غير
قادرين على اإلجابة .وقد لوحظ إلى أنه في المجتمعات التي وجد أن الهيئات غير مفيدة (أعزاز ،وحاريم ،وإدلب) ،غير
ممثلة (أعزاز أريحا ،وحارم ،وإدلب ،ريف دمشق) ،وغير مشروعة (أعزاز ،وحارم) .ومعظم المخبرين الرئيسين ذكروا
ان الهيئة المحلية لتكون المجلس المحلي الذي يتمثل هدفه في المساعدة اإلنسانية .فقط المخبرين الرئيسين في أعزاز ان
هذه الهيئة لتكون مجلس إدارة المخيم (مخيم الرحمة ،وسالمة).
من المهم أن مالحظة أن المخبرين الرئيسين من اإلناث ،ومقارنة مع الذكور ،كانوا كثر ميال لذكر أن المجتمع ال يشعر أن
الهيئة ممثلة .وهذا يدل على أن الهيئات المجتمعية تفتقر إلى التمثيل المتساوي بين الجنسين .وال تشعر النساء في المجتمع
بأن الهيئة تمثل النساء في المجتمع ،وبالتالي ،قد ال تكون هذه الهيئات مدركة أو مستجيبة للقضايا واالحتياجات التي تواجهها
النساء والفتيات.
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من المعروف ان هناك أنواع متعددة من الكيانات مثل المجالس المحلية ،الموجودة في المناطق التي تسيطر عليها هيئة
تحرير الشام وأحرار الشام تقوم بتقديم الخدمات واتخاذ القرارات في الشؤون المتعلقة بالمجتمع .وقد تدل حقيقة ان بعض
المخبرين الرئيسيين الذين يقطنون في تلك المناطق يعتبرون تلك الهيئات غير شرعية على أن افراد المجتمع هناك غير
قادرين على المساهمة في إجراءات اتخاذ القرار لتلك الهيئات مما يؤكد على أهمية أن يكون أفراد المجتمع مشاركين فعالين
في تأسيس منظومة حكومة محلية تتخذ قرارات تؤثر على المجتمع.
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أجاب  127من المخبرين الرئيسيين على السؤال المتعلق فيما إذا كانت الهيئة تتلقى دعما أم ال .افاد  )710( %21من
المخبرين الرئيسيين بأن الهيئة تتلقى مساعدات مالية ،بينما أفاد  %02منهم ( )002بان الهيئة تلقت دعما ماليا ،وأفاد
 %08منهم ( )82ان الهيئة تلقت دعما لبناء القدرات وذكر  )710( %28أن الهيئة تتلقى أنواعا أخرى من الدعم.

االختصارات
أطفال ملتحقين بالقوات المسلحة او الجماعات المسلحة
مناقشات جماعية مركزة
اإلسكان واإلراضي والممتلكات
نظرة عامة على اإلحتياجات اإلنسانية
النازحون داخليا
منظمات دولية غير حكومية
مخبر رئيسي
مقابلة مع مخبر رئيسي
منظمة غير حكومية
فريق عمل رصد الحماية
نظرة عامة على إحتياجات الحماية
أطفال غير مصحوبين ومنفصلين عن ذويهم
دائرة األمم المتحدة لمكافحة األلغام
المياه والصرف الصحي والنظافة العامة
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CAAFAG
FGD
HLP
HNO
IPD
INGO
KI
KII
NGO
PMTF
PNO
UASC
UNIMAS
WASH

