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فريق عمل رصد الحماية
كتلة الحماية سوريا
(محور تركيا )

حول فرق عمل رصد الحماية ()PMTF
إن فرق عمل رصد 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.
شاركت  32منظمة غير حكومية ومنظمات دولية غير حكومية ومجموعات في تشكيل فرق عمل رصد الحماية الذي في
يشارك في قيادته مكتب مفوضية األمم المتحدة العليا لشؤون الالجئين ( )UNHCRولجنة اإلنقاذ الدولية ( .)IRCاعتبارًا
عضوا بنشاط في رصد الحماية الشهرية ،الذي بدأ في آذار  .3122لمزيد من
من وقت إعداد هذا التقرير ،ويساهم 23
ً
11
المعلومات حول البيانات التي تم تقييمها في هذا التقرير ،يرجى الرجوع إلى لوحة المعلومات التفاعلية على اإلنترنت لعام
 .3122يمكن الوصول إلى جميع منتجات  ،PMTFبما في ذلك التقارير الفصلية وتقارير الرصد السريعة ،على موقع الويب
الخاص بكتلة الحماية.2
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Protection Monitoring 2017 Online Interactive Dashboard: http://tiny.cc/6dhcsy
Website of the Syria Protection Cluster (Turkey):
https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/stima/protection
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توصيات للجهات الفاعلة في المجال اإلنساني
تقدم فرقة العمل المعنية برصد الحماية التوصيات التالية كي تنظر فيها الجهات الفاعلة في المجال اإلنساني ،مع األخذ بعين
االعتبار الشواغل المتعلقة بالحماية والتي تم تسليط الضوء عليها في الفترة التي يغطيها تقرير تشرين األول إلى كانون األول
 .3122وعند النظر في هذه التوصيات وتطبيقها ،فانه يتم تذكير الجهات الفاعلة بان تكفل أمن وسالمة موظفيها والمستفيدين
في كل نشاط ،ترتيب أولوياتها ،وصياغة نهج مرنة وبديلة للبرمجة تسمح باستمرار الجهود مع األخذ بعين االعتبار عدم
القدرة على التنبؤ وتقلبات الوضع األمني.
◄ تبسيط عمليات نشر وتبادل المعلومات لضمان أن عمليات تقديم المساعدة واضحة للمستفيدين.
تعزيز المعلومات العامة حول توزيع المعونات وتحديد وحل الثغرات حول تبادل المعلومات والحصول عليها.
وضمان توفر معلومات واضحة حول كيفية الحصول على الخدمات (من خالل رسم الخرائط للخدمات واإلحاالت)
للسكان بأشكال متعددة .وزيادة الوعي بآليات التغذية الراجعة والشكاوى الموجودة .وضمان أن جميع المجموعات
السكانية في المجتمع لديها إمكانية وصول العادل إلى المعلومات المتعلقة بتقديم المساعدة ،وكذلك الوصول العادل
إلى التوزيعات.
◄ 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 تكون عائقا أمام الحصول على المساعدة
اإلنسانية .وهناك حاجة لتخطيط وتحسين الوعي بين الجهات الفاعلة في المجال اإلنساني حول تأثير الوثائق
المفقودة ومبادرات المشورة القانونية .وينبغي أن تنظر الجهات المانحة في هذا التحدي عند رصد وتقييم آثار
مشاريعهم.
◄ دعم وصول المجتمعات إلى مرافق المياه والصرف الصحي ( )WASHاآلمنة والقادرة على العمل ،وضمان
الحصول على المياه الكافية والنظيفة .تحسين الحصول على المياه النظيفة ذات األسعار المعقولة في المواقع التي
تفتقر إلى الخدمات والمواقع البعيدة .ويتعين على المنظمات غير الحكومية التي تقدم المياه للمجتمعات أن تضمن
أن المياه كافية ،ونظيفة ،وغير ملوثة.
◄ تحسين الحصول على 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.تحسين حصول على الخدمات الصحية من خالل الفرق الطبية المتنقلة.
◄ نهج الحلول القائمة على المجتمع مع فهم الهياكل المحلية التقليدية والوسائل المفضلة لحل النزاعات في
المجتمعات .البد من ضمان،نظرا للنهج المختلفة والمتباينة مختلفة لحل النزاعات في المجتمعات السورية ،أن
يكون تقديم المساعدات اإلنسانية والخدمات القانونية في المجتمعات المحلية مصمم مع فهم كامل للديناميكيات
المحلية والتداعيات المحتملة للجهات الفاعلة في المجال اإلنساني .والبد ،في المجتمعات التي تقوم فيها المنظمات
غير الحكومية بتنسيق األنشطة اإلنسانية مع المجالس المحلية ،من الدعوة إلى التمثيل الجنساني المتساوي،
والمساواة في الوصول إلى البرامج والمساواة في العمل لتوعية هياكل المجتمع المحلي بالقضايا التي تؤثر على
النساء والفتيات في المجتمع.
◄ دعم استقاللية النساء غير المصحوبات والغير متزوجات من خالل برامج الحماية التي تركز على النساء.
المباشرة بأنشطة التوعية وتوليد الدخل للنساء غير المصحوبات ،مثل األرامل والمطلقات والنساء غير
المصحوبات بذويهم ،لدعم قدر أكبر من الدعم االجتماعي واالقتصادي لبقائهم واستقاللهم .
◄ حيثما كان ذلك ممكنا ،تشجيع التفاعل االجتماعي اإليجابي من خالل شمول البرنامج لكل من النازحين داخليا
والمجتمعات المضيفة .جعل البرنامج شامال وخاصة لنازحين 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 .وتركيز المبادرات على بناء التفاعل االجتماعي بين النساء النازحات داخليا
والنساء في المجتمعات المضيفة اللواتي لديهن فرص أقل للتفاعل بسبب قيود أكبر على حرية حركة المرأة ،مع
االستمرار في مبادرات التفاعل بين الرجال والفتيان في المجتمع .ويجب ضمان ،في الحاالت التي تكون فيها
المنظمات غير الحكومية المحلية هي المصدر الرئيسي للعمالة في المجتمع ،وتوفير فرص العمل المتساوية
للمجتمع المضيف والنازحين وتخفيف التصورات المتعلقة بالتمييز أو عدم المساواة.
5

◄ التخفيف من العوامل التي تمنع الذهاب إلى المدارس  .إن أمكن ،تقديم الدعم إلى المدارس المجتمعية المكتظة
والمحرومة من الخدمة والتي تعاني من صعوبات في تلبية المتطلبات .وتقديم الدعم للنقل في الحاالت التي يمنع
فيها نقص المواصالت من الحضور .وتقديم الدعم للمجتمعات المحلية في جهودها إلعادة ترميم المدارس
المتضررة ،خاصة في الحاالت التي تكون فيها المدرسة المتضررة هي المدرسة الوحيدة المتاحة في القرية /
المجتمع .توفير الدعم النفسي االجتماعي لألطفال الذين يواجهون صعوبات للعودة إلى المدارس بسبب تعرض
مدارسهم ألضرار.
◄ 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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Overview
نظرة عامة
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التطورات السياقية
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 ،ويواجه المدنيون مخاطر حماية عديدة
ومتداخلة.وعلى الرغم من تلك البيئة األمنية الصعبة ،وتواصل الجهات اإلنسانية الفاعلة االستجابة إلى الحجم الهائل من
االحتياجات اإلنسانية والحاجة إلى الحماية في سوريا.
خالل فترة إعداد هذا التقرير،من شهر تشرين اول إلى كانون  ،3122حدثت التطورات الرئيسية التالية في سياق الصراع
السوري:
 في شهر تشرين األول تم دحر الدولة اإلسالمية في العراق وسوريا (داعش) من الرقة ،وأصبح النزاع في محافظة
دير الزور أكثر حدة ،والذي أدى إلى نزوح كبير باتجاه الشمال والشمال الغربي .وهذه التطورات أدت الى حركات
نزوح داخلية كبيرة في محافظة الحسكة .إن ما نسبته  %72من النازحين داخليا المغادرين والمسجلين في شهر
تشرين اول هم من المجتمعات في محافظة دير الزور ( ،)322,124و  )227,519( %72من النازحين داخليا
القادمين إلى محافظة الحسكة .وأيضا شهدت محافظات ادلب وحلب والرقة حركة نازحين داخليا (القادمين و
المغادرين) خالل هذه الفترة .هناك ما مجموعه (  )35,271من النازحين داخليا في محافظة ادلب في شهر تشرين
اول ،وتقريبا نصفهم قادمين من خارج المحافظة( .مجموعة تنسيق المخيمات وإدارة المخيمات(  )CCCMتشرين
اول .)3122
 في شهر تشرين الثاني ،تم دحر داعش بالكامل من دير الزور ،مما أدى إلى استمرار النزوح من المحافظة.
ونتيجة لزيادة االشتباكات وانعدام األمن في محافظتي حماه وحلب ،فقد حدثت عمليات نزوح كبيرة أيضاً من هذه
المواقع إلى محافظة ادلب .إن ما نسبته  )78,800( ٪55من جميع النازحين القادمين في شهر تشرين الثاني كانوا
إلى المجتمعات المحلية في محافظة ادلب ،في حين أن  ٪27من المغادرين ( )89,575كانوا من مجتمعات محلية
في محافظة الحسكة بسبب اشتداد حدة القتال في المنطقة .كما تم مالحظة التحركات الثانوية بين المجتمعات
المختلفة داخل محافظة ادلب خالل هذه الفترة ( .كتلة تنسيق وإدارة المخيمات ( )CCCMتشرين الثاني .)3122
 في شهر كانون األول ،حدثت اشتباكات بين قوات الحكومة السورية وقوات التحالف مع جماعات المعارضة
المسلحة في الجنوب والشرق ،مما أدى إلى نزوح جماعي داخليا داخل المحافظة وتوقف الخدمات اإلنسانية في
المجتمعات المتضررة .إن ما نسبته  )783,157( ٪71من مجموع النازحين داخليا المغادرين في شهر كانون
األول كانوا من المجتمعات المحلية في محافظة ادلب و  ٪21من الوافدين ( )227,221إلى المجتمعات المحلية
في محافظة ادلب ،مما يشير إلى حركة النازحين داخليا إلى مجتمعات مختلفة داخل المحافظة لتجنب األضرار
الناجمة عن الصراع المسلح .باإلضافة إلﯽ ذلك ،حدث بعض النزوح أيضا من ادلب إلﯽ محافظة حلب ،حيث
وصل ما مجموعه  40,642نازح داخلي إلﯽ حلب خالل شهر كانون األول.
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الطريقة ،ولمحة عامة
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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 المتعرضون للخطر ،والعوامل الديمغرافية ،والحوادث .وقد
تم تحديد مؤشرات الحماية بالتشاور مع الجهات الفاعلة في مجال الحماية ومنسقي ال كتل اآلخرين.
ومن أجل تحقيق نتائج ذات داللة إحصائية ،تم تشجيع األعضاء على إجراء ما ال يقل عن  21-5مقابالت لكل مجتمع في
الشهر ،مع قائمة المالحظات .وقد تم اختيار المواقع اعتمادا على عوامل من مثل وجود األعضاء وإمكانية الوصول.
لقد جمعت معظم البيانات المتوفرة في هذا التقرير من محافظة إدلب .ونظراً لطبيعة البيانات المحدودة من محافظات ريف
دمشق والحسكة ،لم يكن باإلمكان إجراء مقارنات هامة بين جميع المحافظات .وبسبب تنوع جامعي البيانات والوكاالت
المشاركة في عملية رصد الحماية هذه ،يمكن أن يختلف نوع الردود .وباإلضافة إلى ذلك ،ال يمكن تعميم استنتاجات البيانات
من المحافظات واستخدامها لتمثيل السكان ككل .كما ال يمكن اعتبار النتائج المبلغ عنها سوى آراء وتصورات المشاركين
في المسح .وباإلضافة 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.
.

لمحة عامة
يستند هذا التقرير إلى البيانات التي قدمها ثمانية من أفراد فريق
عمل رصد الحماية ( ) PMTFفي الفترة ما بين تشرين اول/
وكانون اول للعام  .3122وهو التقرير الفصلي الثالث.جميع
التقارير الفصلية موجود على موقع االستجابة اإلنسانية . 3ويستند
هذا التقرير 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.
ويعكس هذا التقرير بيانات تم تجميعها من 3,117مقابلة رئيسية من
ثمان محافظات في شمال وجنوب غرب سوريا .لمزيد من تحليل
البيانات باالعتماد على مواقع محددة ،يرجى الرجوع للوحة
المعلومات التفاعلية لرصد الحماية.4 3122

https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/stima/protection
https://tinyurl.com/mfqnrff
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توضح الخريطة المبينة أدناه المواقع التي تم رصدها خالل فترة التقرير ومخاطر الحماية الجسيمة ،حيث

يشير اللون األخضر إلى المخاطر المنخفضة واللون األصفر للمخاطر المتوسطة واللون األحمر للمخاطر
الجسيمة .ومن األنسب النظر في هذه النتائج على مستوى المجتمع مع األخذ باالعتبار عدد المجتمعات

التي يتم رصدها في كل منطقة .ولمزيد من التفاصيل يرجى الرجوع إلى لوحة المعلومات التفاعلية على
اإلنترنت لعام .3122

المواقع التي تم رصدها خالل تشرين اول-كانون اول 3122

Methodology
الطريقة
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3
النتائج
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النتائج
 0-3الحقوق
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 ،فإن 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 .و ينبغي 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 و ترتيبات المأوى غير الموثوقة وعدم كفاية التفاعل مع
المنظمات غير الحكومية.

 0-0-3الوثائق المدنية

إن  %21من إجابات ما مجموعه  2,935من المخبرين الرئيسين قد أشارت الى أن الناس في مجتمعهم يفتقرون إلى وثائق
األحول المدنية ،مثل الهوية الوطنية ،أو دفتر العائلة ،أو جواز السفر .وتفتقر األسر إلى الوثائق لعدة أسباب وأهمها عدم
الحصول على وثائق في المقام األول وفقدان أو ترك الوثائق أثناء النزوح ,وانتهاء صالحية الوثائق وعدم تجديدها .وكانت

إجابات الذكور أكثر احتماال مقارنة مع اإلناث بان السبب الرئيسي هو انتهاء صالحية الوثائق أو مصادرتها.
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أفاد بعض المخبرين الرئيسيين ( 212إناث و  221ذكور) أن أفراد المجتمع لم يسبق لهم أن حصلوا على وثائق في
المقام األول .ويشار الى أن هذا السؤال يستفسر عن جميع الوثائق ،بما في ذلك جوازات السفر ،وال يعني بالضرورة
أن أعضاء المجتمع لم يحصلوا على أي وثائق .ومن المالحظ بشكل عام أنه ،باستثناء األطفال دون سن  ،2ومنذ بداية
الصراع أن معظم البالغين لديهم وثائق مدنية .حوالي  ٪ 57من المخبرين الرئيسيين في محافظة حمص ٪ 77 ،محافظة
إدلب  ٪ 23حماة  ٪ 31 ،في حلب  ٪21 ،في ريف دمشق ٪2 ،في الحسكة ،و  ٪3في الرقة ذكروا أن أفراد المجتمع
لم يسبق لهم أن حصلوا على وثائق مدنية.

حدد 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 ( %15من جميع المخبرين الرئيسيين) .اآلخرون ذكروا عوائق
أخرى تتعلق باإلجراءات اإلدارية أمام الحصول على وثائق مثل :عدم توفر الرسوم اإلدارية ()%5اإلجراءات
المطولة( ،)%5وعدم وجود مراكز التسجيل ( .)%2تم ذكر تكاليف النقل ،وعدم معرفة اإلجراءات اإلدارية ،وأخرى
وممارسة الموظفين للتمييز أو اإليذاء من قبل  %2من المخبرين الرئيسيين .أما اإلناث فذكروا وبنسبة أكثر قليال من الذكور
العوائق المتعلقة بعدم القدرة على دفع الرسوم اإلدارية ،واإلجراءات المطولة ،وعدم معرفة اإلجراءات اإلدارية.
في أواخر عام  ،3122تم توحيد مراكز تسجيل األحوال المدنية في محافظة ادلب تحت إدارة واحدة ،وهي مركز التسجيل
في ادلب في مدينة ادلب ،والتي تصدر الوثائق المدنية .في حين أن التصور العام الموجود لدى المجتمعات المحلية هو أنه
من األفضل الحصول على وثائق تصدرها الحكومة ،إال أن عدم القدرة على الدخول إلى المناطق التي تسيطر عليها الحكومة
من أجل الوصول إلى السجالت المدنية الحكومية بسبب المخاطر المختلفة المرتبطة بها (مثل االحتجاز التعسفي) يعتبر
عائق في معظم الحاالت .وعلى الرغم من أن المجتمعات في المناطق غير التابعة للحكومة السورية لديها مخاوف حول
الحصول على وثائق غير حكومية من إدارات مثل مركز ادلب للتسجيل ،إال أن تحليالت المخاطر من قبل الجهات الفاعلة
في المجال اإلنساني الذين يعملون على تحسين الحصول على الوثائق تشير إلى أن الحصول على وثائق غير صادرة من
الحكومة السورية يعتبر أفضل من عدم حصولهم على أية وثائق وذلك من اجل الحصول على الخدمات والمساعدات
األساسية ،على الرغم من المخاطر المحتملة التي تجلبها الوثائق الغير صادرة من الحكومة السورية نظرا الرتباط هذه
الوثائق مع الجماعات المصدرة .ونظرا الن بعض العوامل مثل التكاليف التي ال يمكن تحملها ،والمخاوف األمنية ال تزال
تشكل عوائق تحول دون الحصول على وثائق غير حكومية ،فإنه من المهم أن يضمن المجتمع اإلنساني أن عدم وجود
الوثائق يجب ال يشكل عائقا ً أمام الحصول على المساعدة اإلنسانية والخدمات.
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 0-7-3الوصول الى العدالة
خالل فترة تقرير تشرين اول -كانون اول  3122أفاد  %37من المخبرين الرئيسين بان الناس يحلون المشاكل بأنفسهم،
وتبعها المحاكم الشرعية ،والسلطات المحلية ،وأخرى ،والشرطة.
وقد كانت نسبة الذكور أكثر من االناث من حيث اإلفادة أن أفراد يحلون المشاكل بأنفسهم ،بينما كانت نسبة االناث اكثر من
الذكور من حيث االفادة بان أفراد المجتمع يلجئون للمحاكم الشرعية لحل المشاكل.

وقد قال المخبرون الرئيسيون الذين كانت اجابتهم "اخرى" ان افراد المجتمع يلجئون الى كيانات مختلفة اعتمادا على طبيعة
المشكلة ،وكذلك افضل كيان للتعامل مع مشكلتهم  .ويفضل افراد الجمتمع وفي بعض الحاالت اللجوء اوال لبعض الكيانات،
ومن ثم اللجوء لكيانات اخرى اذا كان الكيان االول غير قادر على حل مشكلتهم.

تختلف طريق حل النزاعات باختالف طبيعة المشكلة .ويتم حل معظم المشاكل إما من خالل اتفاق بين
الناس أنفسهم أو من خالل تدخل من الشخصيات البارزة والشخصيات الدينية .بالنسبة للمشاكل األكثر
تعقيدا  ،ويلجأ البعض أحيانا إلى المحاكم الشرعية.
( المخبرون الرئيسيون ،خارج المخيم ،منطقة الشقيلبية ،محافظة حماة).
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لم تعد المناطق في سوريا المتضررة بالصراع غير الخاضعة لسيطرة الحكومة السورية تستضيف نظم العدالة التابعة للدولة،
واصبحت تخضع لسيطرة جماعات مسلحة مختلفة .وهذه المناطق غير محكومة تحت ظل نظام واحد للعدالة .ولقد شكلت
جماعات المعارضة المسلحة هيئات إدارية وقضائية منفصلة في المناطق التي يسيطرون عليها ،وتظهر تباينات في تنفيذ
العمليات اإلدارية والعدالة (تقرير تقييم سيادة القانون  :ILACسوريا .)3122
ونظرا الن التنفيذ يختلف إلى حد كبير في سوريا وغير منتظم ،لذلك فهناك صعوبات لفهم كيفية عمل هذه الشبكات .ومع
ذلك ،فقد أشارت نتائج هذا التقرير الى عدة مؤشرات حول الدور الذي تلعبه الهيئات المحلية في الوصول إلى العدالة ،وكيف
يتفاعل أعضاء المجتمع معها.
من المالحظ ،مع بعض االستثناء ،أن األفراد في معظم المجتمعات المشمولة في هذا التقرير غالباً ما يحلون المشاكل بأنفسهم
أو عن طريق المحاكم الشرعية .وهذا هو الحال بالنسبة للمجتمعات في محافظة إدلب التي تقع تحت سيطرة جماعات
المعارضة المسلحة ( )AOGsمثل هيئة تحرير الشام ( )HTSوغيرها .ويتم التعامل مع اإلجراءات اإلدارية والقضائية في
هذه المناطق من قبل الحكومة السورية المؤقتة التي تنسق مع المجالس المحلية ومراكز الشرطة في المناطق التي تسيطر
عليها المعارضة في شمال غرب سوريا.
ويشار إلى أن المجتمعات المحلية التي تلجأ للسلطات المحلية في المقام األول لحل المشاكل هي مجتمعات تحت سيطرة
القوات السورية الديمقراطية ( )SDFفي منطقة الحسكة ا-لرقة ودرع الفرات في حلب.
وفي المناطق التي تسيطر عليها جماعات المعارضة المسلحة في شمال غرب سوريا ،أي إدلب ،تقوم المحاكم الشرعية بمهام
السلطات المحلية والمحاكم الموجودة في مناطق أخرى من سوريا .ووفقا ً للنتائج ،في المناطق التي توجد بها المحاكم الشرعية،
افادت تقول نسبة كبيرة من أفراد المجتمع أنهم يحلون مشاكلهم بأنفسهم .وهذا النسبة أقل في المناطق التي توجد فيها السلطات
المحلية والمحاكم مثل حلب وحمص وريف دمشق.
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وتشير النتائج أيضا ً إلى أن التقاليد تلعب أيضا ً دوراً مهماً في اختيار أعضاء المجتمع المحلي لحل المشاكل .وعلى سبيل
المثال ،يتم تنظيم المجتمعات الكردية تاريخيا ً من قبل العشائر أو القبائل .وينطبق الشيء نفسه على المجتمعات العربية في
محافظة الرقة .وعلى الرغم من وجود السلطات المحلية والمحاكم في هذه المجتمعات ،يواصل أعضاء المجتمع اللجوء الى
زعماء القبائل العشائر  /التقليديين من اجل حل المشاكل.

 3 -0-3التماسك االجتماعي
وبما يتفق مع بيانات التقارير الفصلية السابقة ،فان
العالقة بين األشخاص النازحين داخليا والمجتمع
المضيف في الغالب إيجابية .وقد أفاد المخبرون
الرئيسيون الذكور بان هناك عالقات ايجابية ،في حين
كانت مؤشرات المخبرين الرئيسيون من االناث تشير
إلى أن التفاعل محدود أو سلبي أو غير موجود والذي
قد يكون مرتبطًا بالقيود المفروضة على حرية الحركة
وتنقل النساء والفتيات.
وتتفق األسباب الرئيسية التي تم ذكرها للتفاعل اإليجابي
بين النازحين داخليًا والمجتمع المضيف مع نتائج
التقارير الفصلية السابقة .حيث وصف المخبرون
الرئيسيون أسباب نوع التفاعل بين النازحين داخليا
والمجتمع المضيف على النحو التالي -٪57 :المجتمع
المضيف متعاطف مع النازحين داخليا- ٪23 ،
النازحون داخليا يعيشون في المنطقة منذ سنوات٪21 ،
 النازحون داخليا لديهم أقارب في المنطقة -٪21 ،النازحون داخليا لديهم أصدقاء في المنطقة - ٪7 ،التنافس على فرصالعمل يؤدي إلى ضغط على البنية التحتية - ٪2 ،أسباب دينية - ٪2 ،زيادة تكاليف المعيشة ،و  - ٪2التوافق السياسي.
وفي أطمة بمحافظة ادلب ،والتي تستضيف عددًا كبي ًرا من النازحين داخليا منذ بداية الصراع ،انخفضت نسبة المخبرين
الرئيسين الذين افادوا بوجود تفاعل أو وجود تفاعل سلبي بين اذار وكانون اول  .3122وكما هو موضح في الرسم البياني
أدناه  ،ومع ذلك ،وما زال نصف المخبرون الرئيسيون تقريبا يشيرون الى عالقة محدودة.
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وقد طلب من المخبرين الرئيسيين توضيح العوامل التي تؤثر على العالقة بين النازحين داخليا والمجتمع المضيف .وتشير
النتائج إلى أن العالقة معقدة ،وتتأثر بالعديد من العوامل المختلفة ،وتعتمد على الظروف المحلية لكل موقع جغرافي.
ووفقا ً للمؤشرات ،فإن العوامل الرئيسية التي تسهم في وجود عالقة إيجابية هي واألقارب واألصدقاء في المنطقة  ،طول مدة
بقاء النازحين داخليا في الموقع ،تعاطف المجتمع المضيف تجاه األشخاص النازحين داخليا .يؤكد النازحون داخليا على أن
وجود األقارب في المجتمعات هو مصدر دعم كبير لهم لتأسيس حياتهم في ذلك المكان ؛ لذلك يسعى النازحون داخليا للوصول
إلى مثل هذه المجتمعات .وكثيرا ما يذكر المخبرين الرئيسيين أيضا أن المجتمعات المضيفة تتعاطف مع وضع النازحين
داخليا وتساعدهم لهذا السبب .ويشرح بعض المخبرين الرئيسيين أن بعض أعضاء المجتمع المضيف قد نزحوا في الماضي،
مما يساعدهم على التعامل مع معاناة النازحين القادمين.
قبل أن يأتي النازح داخليا إلى المنطقة ،كان لديه أصدقاء في هذه المنطقة وبالتالي يتصل بهم ،ويساعدوه
في العثور على مأوى في منازلهم ( .مخبرة رئيسية من خارج المخيم  ،منطقة جبل سمعان ،محافظة
حلب)

الناس كرماء ولطفاء .لقد نزحوا عدة مرات ويعرفون مصاعب النازحين ،لذا فهم يتعاطفون معهم كما
يفعلون ( .مخبرة رئيسية من خارج المخيم ،منطقة محردة ،محافظة حماة)

أشار المخبرون الرئيسيون من المجتمع المضيف إلى أن النازحين داخليا الذين ظلوا في المجتمع لفترة طويلة قد اندمجوا إلى
حد كبير ،ولم يعد المجتمع في كثير من األحيان يميز بين النازحين داخليا وأفراد المجتمع المضيف .وفي بعض الحاالت،
ذكر المخبرون الرئيسيون أكثر من مرة الشراكات التجارية وكذلك الزواج بين النازحين داخليا والمجتمعات المضيفة .ذكر
 ٪ 2من  217من المخبرين الرئيسيون حاالت زواج بين النازحين داخليا والمجتمع المضيف ،وأوضحت بعض المخبرين
الرئيسيون أن هذا كان نتيجة للعالقات اإليجابية بينهما.

ال يوجد فرق بين النازحين والمضيف ،وال يستخدم مصطلح "النازحين" من قبل أي شخص .إنهم ضيوف،
وأصبحوا في اآلونة األخيرة مالكي عقارات[ ،رغم أن هذا األمر] نادر للغاية( ).مخبرة رئيسية من خارج
المخيم ،منطقة حارم ،محافظة ادلب)
يوجد عالقة جيدة بين الطرفين؛ الناس ال يميزون بين النازحين وسكان المدينة ،نتيجة لفترة النزوح
الطويلة .هناك أيضا عالقات اجتماعية قوية تتخللها عالقات الزواج والعمل بين الطرفين( .مخبر رئيسي
من خارج المخيم ،منطقة حارم ،محافظة ادلب).
هناك عالقات اجتماعية قوية بين الطرفين؛ مثل الزيارات المسائية والزواج والقرابة وذلك ألنهم مكثوا
لفترة طويلة من الزمن .وال يوجد فرق بين النازحين والمجتمع المضيف( .مخبر رئيسي من خارج المخيم،
منطقة حارم ،محافظة ادلب).

ذكر المخبرون الرئيسيون ،أفراد من المجتمع المضيف ،إلى أنه في حالة وصول النازحين داخليًا حديثًا إلى المجتمع ،انتقلوا
بعد فترة قصيرة من اإلقامة في المجتمع ،فانه يكون هناك وقت كاف للتفاعل معهم ،مما يدل على مدى ارتباط مدة اإلقامة
بالعالقة .
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لم يقضي النازحون في المنطقة وقت كافي إلقامة تفاعل إيجابية بينهم وبين المجتمع المضيف (مخبرة
رئيسية من خارج المخيم ،منطقة اريحا ،محافظة ادلب)
بسبب عدم توفر فرص العمل والقليل من المنظمات العاملة في المنطقة ،فان النازحون داخليا يضطروا الى
مغادرة هذه البلدة إلى مدينة أخرى( .مخبر رئيسي من خارج المخيم ،منطقة أعزاز ،محافظة ادلب).

وبالمثل ،اشار عدد من المخبرين الرئيسين الى أنه في الحاالت التي يكون فيها المجتمع المضيف ومجتمع النازحين داخليا
لهما تاريخ مشترك للتعايش ،فإن العالقة اإليجابية بينهما تكون أكثر احتماال .وقد تمت االشارة ،على سبيل المثال ،إلى مجتمع
خان شيخون في محافظة إدلب.
تم تحديد العديد من العوامل من قبل المخبرين الرئيسيين كأسباب للعالقات السلبية ،أو المحدودة ،أو غير الموجودة بين
النازحين داخليا والمجتمع المضيف .وتمحورت العوامل التي تم ذكرها غالبًا حول الصعوبات االقتصادية وفرص العمل
وفرص اإلسكان والمنافسة على هذه الموارد وغيرها من الموارد المحدودة .ففي حارم  ،إدلب ذكر  ٪37من المخبرين أن
التفاعل محدود ،وقد تم تحديد المنافسة على الوظائف وتكلفة المعيشة كأسباب لمثل هذه العالقات .وفي أعزاز ،حيث أشار
أكثر من نصف المخبرين الرئيسين إلى أن العالقة بين النازحين داخليا والمجتمعات المضيفة محدودة ،سلبية أو غير موجودة،
تم تحديد المنافسة الوظيفية وتكلفة المعيشة كأسباب لمثل هذه العالقات.
ومن المثير لالهتمام مالحظة أنه بينما في بعض المجتمعات المحلية ،يشعر النازحون داخليا ً بان هناك تمييز ضدهم إلى
التمييز أو االستغالل المالي من جانب المجتمع المضيف في فرص العمل ،وأسعار السلع واإليجارات ،إال انه في المجتمعات
األخرى  ،فقد كان المجتمع المضيف هم الذين يشعرون بالحرمان في الوصول إلى فرص العمل بسبب التمييز المتوقع ضدهم
من قبل النازحين داخليا الذي يديرون أماكن العمل.

[التفاعل سلبي أو محدود] هو في الغالب نتيجة لتشغيل الناس في المنطقة المضيفة ،وإهمال النازحين،
وعدم تكافؤ الفرص( .مخبرة رئيسية من خارج المخيم ،منطقة حارم ،محافظة ادلب).
[التفاعل محدود أو سلبي] ألن النازحين داخليا يتحكمون في معظم المنظمات وال يسمحون لألشخاص غير
النازحين بالحصول على وظائف( .مخبرة رئيسية من خارج المخيم ،منطقة حارم ،محافظة ادلب).

وتشير هذه النتائج إلى أن معدالت العمالة غير المتناسبة بين النازحين داخليا والمجتمعات المضيفة لها تأثير سلبي كبير على
العالقات .ويمكن للجهات الفاعلة اإلنسانية المحلية المساعدة في الحد من هذا التصور من خالل تقديم وضمان فرص العمل
المتساوية لكل من األشخاص النازحين داخليا والمقيمين في المجتمعات التي يعملون فيها.
وقد ذكرت بعض المجتمعات المضيفة وأعربت عن قلقها حول عدد النازحين داخليا في مجتمعاتهم ،والتي تجد أنها غير
متناسبة أو مفرطة:
ألن المدينة تجارية  ،فإن العالقة تقوم على المصالح والعمل .هناك بعض التوترات بين النازحين والسكان.
وهناك قلق حول طول النزوح ،حيث أن عدد النازحين أكبر من عدد سكان البلدة( .مخبرة رئيسية من
خارج المخيم ،منطقة حارم ،محافظة ادلب).
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منذ  4102أو  ، 4102كان عدد النازحين داخليا هو نفس عدد سكان المدينة األصليين( .مخبر رئيسي من
خارج المخيم ،منطقة سلمية ،محافظة حماة).

 7-3الخدمات األساسية
يوضح الرسم البياني التالي األضرار التي لحق بالبنية البنية التحتية األساسية كنتيجة للصرع خالل فترة التقرير .ويظهر
الرصد أن أفراد المجتمع يواجهون تحديات في الوصول إلى السلع والخدمات األساسية .وفيما يتعلق بالضرر الذي لحق
بالبنية التحتية األساسية ،وقد لوحظ عند سؤال المخبرين الرئيسيون من خالل المقابالت الشهرية عن الضرر الذي لحق
بالبنية التحتية األساسية في مجتمعاتهم المحلية في غضون األسابيع الثالثة السابقة لكل مقابلة ،وتعكس البيانات حالة هذه
المجتمعات ذات الصلة فترة محددة من التقارير.

من بين المخبرين الرئيسيين ( ) 2,949أفاد  %31بحدوث أضرار بالبنية التحتية للتعليم ،بينما أفاد  %13بحدوث أضرار
بالبنية التحتية الصحية ،وأفاد  %2بحدوث أضرارا بالبنية التحتية للمياه والصرف الصحي والصحة العامة ((WASH
نتيجة الصراع واالشتباكات .وهذه المعلومات ليست ممثلة لجميع البنى التحتية المستهدفة  /التالفة في سوريا وال تعني أي
موقع جغرافي معين في داخل المحافظات .وأن تدمير وإلحاق بالضرر بالبنية التحتية قيد ومنع أفراد المجتمع من الحصول
على الخدمات األساسية.
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الحصول على الخدمات التعليمية
خالل فترة التقرير تشرين اول – كانون األول ،أفاد  %11من
بين المخبرين الرئيسيين ( )2,949بأن األطفال يلتحقون
بالمدرسة ،في حين أفاد  %25بأن بعض األطفال فقط يلتحقون
بالمدرسة ،وأفاد  %5منهم أن األطفال ال يذهبون إلى المدرسة.
وقد لوحظ أن بعض المخبرين الرئيسيين من بعض المناطق ،مثل
دوما وريف دمشق في محافظة دمشق ،بان هذا المناطق قد
تضررت كثيرا بسبب الصراع واالشتباكات خالل فترة إعداد
التقرير ،وذكروا أن األطفال ال يذهبون للمدرسة.

.
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كان السبب الرئيسي الذي أشار إليه )51( %72
من المخبرين الرئيسين وراء عدم التحاق األطفال
في المدارس هو المخاوف األمنية .أما األسباب
األخرى التي ذكرها المخبرين الرئيسين هي أن
المدارس مكتظة ،وأن األطفال يجب أن يعملوا
لدعم أسرهم ،واألسر ال تستطيع تحمل تكلفة المواد
المدرسية أو النقل ،والمدارس مكتظة ،والمعاملة
السيئة في المدارس.
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وفي منطقة حارم بمحافظة إدلب ،والتي شهدت فترات متكررة من وصول النازحين داخليا ،وكان بها عدد كبير من النازحين
داخليا ،فقد اعتبر االكتظاظ في المدارس أنه سببًا مه ًما لعدم ذهاب االطفال إلى المدرسة في المنطقة .وقد ذكر المخبرون
الرئيسيون من مناطق دوما وريف دمشق في محافظة ريف دمشق أن المخاوف األمنية هي السبب الرئيسي والوحيد لعدم
ذهاب األطفال إلى المدرسة .وبالمثل ،تم اعتبار المخاوف األمنية على أنها سبب مهم في محافظات إدلب وأريحا والمعرة
بمحافظة إدلب ومنطقة السقيلبية بمحافظة حماه .وتم تحديد عدم قدرة العائالت على تحمل تكاليف المواد المدرسية بسبب
التكلفة العالية في منطقة أريحا في إدلب ،ومنطقة سلمية في حماة وجبل سمعان في حلب .وقد تم ذكر عدم القدرة على تحمل
تكاليف النقل في منطقة سقيلبية في حماة ،وتسوء معاملة األطفال في المدارس في حي المالكية بمحافظة الحسكة.
وفي فترة هذا التقرير  ،ذكر  ٪ 31من المخبرين الرئيسين أن البنية التحتية التعليمية تضررت بسبب االشتباكات والصراع
في مجتمعاتهم .بالمقارنة مع النسبة المئوية للمخبرين الرئيسين من كل منطقة والذين اجابوا على هذا السؤال ،ولوحظ أن
أكثر من  ٪ 51من المخبرين الرئيسيين في المناطق المحاصرة أو التي يصعب الوصول إليها ذكروا أن البنية التحتية للتعليم
قد تضررت :منطقة الرستن في محافظة حمص ودوما وريف دمشق في محافظة ريف دمشق.
وتشير النتائج إلى أن هذه المدارس قد تعرضت ألضرار جزئية أو شديدة في هذه المجتمعات ،وتتراوح بين رياض األطفال
والمدارس االبتدائية إلى المدارس الثانوية المهنية .وتحاول المجتمعات المحلية استعادة البنية التحتية التعليمية التي تضررت
جزئيا ً إلعادتها إلى الخدمة .وفي غضون ذلك ،تحاول مدارس أخرى غير متضررة في المنطقة االستجابة للحاجة من خالل
قبول المزيد من الطالب .ومع ذلك ،في بعض المجتمعات ،كانت المدارس المتضررة أو المدمرة هي الوحيدة المتاحة ،وهذا
منع األطفال من التعليم في هذه المناطق .وكما يشير بعض المخبرين الرئيسين إلى أنه حتى لو عادت المدارس إلى الخدمة،
فإن بعض األطفال لن يعودوا إلى الصفوف الدراسية الن المدارس سوف تتضرر بسبب الهجمات الجوية أو غيرها من
االشتباكات.
تم تدمير المدرسة الوحيدة في القرية بسبب القصف ( .مخبر رئيسي من خارج المخيم ،منطقة المعرة،
محافظة ادلب)

تعرضت بعض المدارس للقصف ،وبعضها توقف عن الخدمة ،مما فرض ضغوطا على المدارس األخرى
(مخبرة رئيسية من خارج المخيم ،المعرة ،محافظة إدلب).

مدرسة دوما الرابعة دمرت جزئيا .تأثر التعليم سلبا بسبب خوف الطلبة ( .مخبر رئيسي من خارج المخيم،
دوما ،محافظة ريف دمشق)
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 7-7-3الحصول على الخدمات الصحية

وقد ذكر ( %72من المخبرين الرئيسين) أن هناك تحديات أفراد المجتمع للحصول على الخدمات الصحية.
وبالمقارنةبالمخبرات اإلناث كانوا أكثر ميال من الذكور لذكر أن هناك تحديات يواجهها أفراد المجتمع .
وقد ذكر أكثر من نصف المخبرين الرئيسيين من مناطق جبل سمعان-محافظة حلب ،السقيلبية في محافظة حماة  -والرستن
في محافظة حمص ،والمعرة -محافظة ادلب أن هناك تحديات أفراد المجتمع للحصول على الخدمات الصحية.
وبالمقارنة مع الذكور ،كانت المخبرات اإلناث أكثر ميال لذكر عدم وجود الخدمات في المنطقة ،سوء نوعية الخدمات ،ال
يوجد خصوصية للنساء ،أفراد 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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وتابع المخبرين الرئيسيين في تحديد نقص
الخدمات ،وتكاليف النقل ،وتكلفة ونوعية
الخدمات الصحية لتكون عوائق أمام تلقي
الرعاية الصحية .وكانت اإلناث أكثر
احتماال لإلفادة بأنه ال توجد خدمات في
المنطقة أو أنهم ال يعرفوا الخدمات في
المنطقة وأن الخدمات سيئة ،وأنه ال توجد
خصوصية للمرأة .كانوا المخبرين الذكور
أكثر ميال لإلفادة بأنهم ال يستطيعون تحمل
تكاليف النقل الالزمة للوصول إلى الرعاية
الصحية وأن الخدمات الصحية باهظة
الثمن .في المناطق التالية ،أفاد  ٪51أو أكثر
من المخبرين الرئيسين بأنه ال توجد خدمات
رعاية صحية متوفرة في منطقتهم :المالكية
والقامشلي في محافظة الحسكة الرستن
بمحافظة حمص.
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وقد أفاد  ٪22من  3.777من المخبرين الرئيسين أن البنية التحتية الصحية تضررت مؤخ ًرا بسبب نشاط االشتباكات.باستثناء
مناطق المالكية والقامشلي في محافظة الحسكة حيث لم يذكر المخبرين الرئيسين أية أضرار ،وكانت هناك أضرار بالبنية
التحتية الصحية في جميع المناطق المشمولة في فترة هذا التقرير.
وقد أفاد جميع المخبرين الرئيسيين من مناطق دوما في ريف دمشق والمحردة في محافظة حماة بأن البنية التحتية الصحية
قد تضررت .وأفاد  %21من المخبرين الرئيسين أو أكثر في الباب بمحافظة حلب،المعرة-محافظة ادلب ،الرستن-محافظة
حمص ،وريف دمشق بأن البنية التحتية الصحية قد تضررت .وأفاد  %31من المخبرين الرئيسين من الشقيلبية في محافظة
حماة ومنطقة حمص بأن البنية التحتية الصحية قد تضررت.

فيما يتعلق بالمكان الذي يذهب إليه أفراد المجتمع للحصول على الخدمات الصحية ،كان المخبرين الذكور اكثر ذكرا لعيادات
المنظمات غير الحكومية والفرق المتنقلة مقارنة مع االناث ،في حين أن االناث ذكروا المستشفيات والعيادات الخاصة
والصيدليات.
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 3 -7-3الخدمات المتخصصة
في الفترة المشمولة بالتقرير ،فقد استمر المخبرين الرئيسين لالفادة
بان هناك حاجة ملحة لخدمات متخصصة لألشخاص ذوي اإلعاقة
وكبار السن .وقد افاد  )3.777( %77من المخبرين الرئيسين أنه
ال توجد خدمات متخصصة لألشخاص ذوي اإلعاقة في منطقتهم.
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 المهمة .
ولذلك ،فإن 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 وكافي لتلك المصادر.

وقد ذكر  %77من  2227من المخبرين الرئيسين أنه ال توجد خدمات متخصصة لألشخاص ذوي اإلعاقة في منطقتهم.
وذكر  )2227( ٪77منهم أنه ال توجد خدمات متخصصة لكبار السن.
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 4-7-3الحصول على المياه
وقد اجاب  3777من المخبرين الرئيسين عن كيفية حصول الناس على المياه في المنطقة .فقد افاد  %55أنهم يشترون المياه
 %32،يستخدمون الشبكات العامة % 21،يستخدمون االبار %1 ،يستخدمون مصادر اخرى ،وثالث مخبرين افادوا انهم
يستخدمون مصادر المياه الطبيعية.

لوحظ أن المخبرين الرئيسين من الذكور ،مقارنة مع االناث ،كانوا أكثر ميال إلى ذكر أن افرد المجتمع يشترون الماء ،بينما،
بينما لوحظ ان المخبرات من االناث كانوا اكثر ميال الى ذكر ان افراد المجتمع يستخدمون الشبكات العامة ،واالبار ،ومصادر
المياه االخرى .ومن بين الذين ذكروا "اخرى"  ،فان  %25من المخبرين الرئيسين ذكروا انهم يستخدمون المياه التي توزع
مجانا من قبل المنظمات االنسانية .وافاد باقي المخبرين الرئيسين الذين ذكروا "اخرى" ان افراد المجتمع يعتمدون على اكثر
من مصدر واحد حسب توفرها .وعلى سبيل المثال ،قد يستخدمون الشبكات العامة ،أو شراء المياه ،او استخدام االبار.
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وقد افاد  )3777( %71من المخبرين الرئيسين أن هناك تحديات في الحصول على المياه في المنطقة .حيث افاد  %22بانه
ال توجد تحديات ،و  %2لم يكونوا قادرين على االجابة .وقد افاد اكثر من  %71من المخبرين الرئيسين في المناطق التالية
بانه ال توجد اية تحديات للحصول على المياه في منطقتهم :المالكية وقامشلي في محافظة الحسكة ،والسلمية في محافظة
حماه ،وأعزاز في محافظة حلب ،وحارم وجسر الشغور في محافظة ادلب.
وتمثل أكبر تحدي في الحصول على المياه ارتفاع
التكلفة ،تبعه عدم توفر المياه ،وتلوث المياه .وقد افاد
 %77من المخبرين الرئيسين الذين يقيمون خارج
المخيم ان المياه غالية جدا.افاد  %52من  72من
المخبرين الرئيسين ،الذين ذكروا ان صهاريج المياه
هي المصدر الذين يعتمدون عليه ،ان المياه غير
متوفرة وان المياه ملوثة وغير نظيفة.
وقد افاد اكثر من  %51من المخبرين الرئيسين في
المالكية وقامشلي ،بان المياه غير متوفرة .وكما هو
الحال في منطقة السلمية في محافظة حماة ،ومنطقة
أعزاز في محافظة حلب .وافاد اكثر من  %72من
المخبرين الرئيسين في المالكية وقامشلي ،بان المياه
غير متوفرة .وكما هو الحال في منطقة السلمية في محافظة حماة و  %27في منطقة تل االبيض في محافظة الرقة بان المياه
ملوثة وغير نظيفة.
وافاد  2%من المخبرين الرئيسين في المعرة ومركز ادلب في محافظة ادلب ،و  %2في جسر الشغور -محافظة ادلب،ومنطقة
ريف دمشق بان المخاوف االمنية تشكل عائق امام الحصول على المياه.
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المياه والصرف الصحي والصحة العامة ()WASH
وقد افاد  %2من المخبرين الرئيسيين ( )3777أن البنية التحتية
للرعاية الصحية والصرف الصحي قد تضررت بسبب االشتباكات،
واكثر من  %21من المخبرين الرئيسين افادوا بان البنية التحتية في
المناطق التالية قد تضررت  :مناطق الباب وأعزاز في محافظة حلب،
والمعرة في محافظة ادلب ،والرستن في محافظة حمص ،و السقيلبية
والمحردة في محافظة حماة ،و دوما وريف دمشق .وقد افاد  7من
 21من المخبرين الرئيسين من منطقة المحردة في محافظة حماة بأن
البنية التحتية للرعاية الصحية والصرف الصحي قد تضررت بسبب
االشتباكات.
كما طلب 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.
وعلى الرغم من ان االضرار لم تقتصر على هذه المناطق ،اال ان
المخبرين الرئيسين قد اكدوا على االضرار التي لحقت
بالبنية التحتية في المناطق التالية بسبب االشتباكات
والتي كانت عائق امام الناس للحصول على المياه.
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 5-7-3المساعدات اإلنسانية

وقد افاد  %72من  3777من المخبرين الرئيسين بانه يتم توزيع المساعدات االنسانية في مناطقهم %52،افادوا بعدم الحصول
على المساعدات االنسانية ،بينما  %2لم يكونوا قادرين على االجابة .ولوحظ أن المخبرين من االناث كانوا كثر ميال ،لذكر
انه ال يتم توزيع المساعدات االنسانية في مناطقهم .واكثر من  %51من المخبرين الرئيسين في المناطق التالية افادوا بانه لم
يتم توزيع المساعدات االنسانية في الفترة االخيرة  :في مناطق المعرة ،اريحا وحارم في محافظة ادلب ،مناطق السلمية،
المحردة و السقيلبية في محافظة حماة ،دوما وريف دمشق ،المالكية والقامشلي في محافظة الحسكة ،ومنطقة تل أبيض في
محافظة الرقة .وقد لوحظ ان هناك مناطق في حماة مثل المحردة و السقيلبية  ،ومناطق في حلب مثل أعزاز ،وبعض المناطق
في ريف دمشق ،ومحافظة الحسكة والرقة ،مصنفة على انها مناطق صعب الوصول اليها ،مما يعيق من عملية توزيع
المساعدات االنسانية  .وقد افاد ما نسبته  )2275( %21من المخبرين الرئيسين ان عدم الوضوح يعتبر من اهم التحديات
للحصول على المساعدات االنسانية،التمييز ( ، )%27االفتقار للوثائق ( ،)%2الفساد ( ،)%3عدم القدرة على الحصول
على المساعدات االنسانية ( .)%2ولوحظ أن المخبرين الذكور كانوا كثر ميال ،مقارنة مع اإلناث ،لذكر أن عملية توزع
المساعدات غير واضحة .بينما كانت اإلناث أكثر ميال ،مقارنة مع الذكور ،لذكر التمييز ،والفساد،وعدم القدرة على الحصول
على المساعدات االنسانية.
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يوضح الرسم البياني أعاله لتحديات التي يواجهها المستفيدون من المساعدات اإلنسانية في كل منطقة .ويالحظ أن جميع
المناطق قد ذكرت ان عملية التوزيع غير الواضحة تعتبر تحدي بالنسبه لهم .وكما تم ذكر درجة من التمييز في عملية التوزيع
في معظم المناطق المشمولة .وفي عدد قليل من المناطق ،ال يزال االفتقار الى الوثائق يشكل عائقا أمام الحصول على
المساعدات اإلنسانية .وذكر المخبرين الرئيسيين في بعض المواقع أيضا الفساد وعدم القدرة على الوصول إلى موقع التوزيع.
في ضوء هذه النتائج ،ينصح الجهات الفاعلة في المجال اإلنساني ضمان الوصول العادل إلى المساعدات اإلنسانية ،مع إيالء
االهتمام للمساواة بين الجنسين في هذه الجهود ،وضمان حصول الرجال والنساء على قدم المساواة على المعلومات
والمساعدة .ضمان الوصول إلى المجموعات الديموغرافية المستضعفة ،مثل األسر المعيشية التي يكون فيها رب االسرة
امراة او اطفال ،وذوي االحتياجات الخاصة ،وكبار السن .وفي بعض المناطق ،يشكل االفتقار للوثائق في الحصول على
المساعدات اإلنسانية .ان فقدان الوثائق ،وانتهاء الصالحية وعدم القدرة على تجديد الوثائق يحدث على نطاق واسع في هذه
المجتمعات بسبب ظروف النزوح؛ لذلك ،يجب على المنظمات أن تضمن أن عدم وجود وثائق ال يمثل عائق امام الحصول
على المساعدات اإلنسانية .
وبالنظر إلى أن المجتمعات المحلية المتأثرة بالصراع في سوريا ال تزال تعتمد بشدة على المساعدات اإلنسانية من أجل بقائها
( ،)HNO 2018فليس هناك حاجة فقط إلى تبسيط عمليات التوزيع وتبادل المعلومات للحد من التحديات والعوائق ،ولكن
ضا الحاجة طويلة األجل لتوجيه التركيز على توليد العيش.
أي ً
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 6-7-3الوصول إلى األسواق

افاد معظم المخبرين الرئيسين )3777( %17 ،أن الناس يمكنهم الوصول إلى األسواق بأمان .غير أن الذكور من المخبرين
كانوا اكثر ميال لذكر الوصول االمن مقارنة مع االناث .وفيما يتعلق بالتماسك االجتماعي ،حدد المخبرين الرئيسيون االماكن
والوصول لالسوق باعتباره عامل يؤثر على العالقات بين النازحين داخليا والمجتمع المضيف .كما وتوفر االسواق فرص
العمل للنازحين داخليا والمجتمع المضيف .وفي المجتمعات التي ال يستطيع أي منهم او كالهما على الوصول لالسواق ،فان
التفاعل سيكون محدود او غير موجود.

37

وقد أفاد  ٪ 211من من المخبرين الرئيسين في منطقة دوما و  ٪ 75من المخبرين الرئيسيين في منطقة ريف دمشق في
محافظة ريف دمشق أن الناس ليس لديهم وصول آمن إلى األسواق بسبب الحصار المستمر في وقت جمع البيانات .وافاد
مخبرين رئيسين اخرين إلى أن الناس ليس لديهم وصول آمن إلى األسواق في حلب وحماة وحمص وادلب بسبب العديد من
العوامل .وافادت األغلبية أن الخوف من القصف يدفع أفراد المجتمع إلى تجنب الذهاب الى األسواق .وايضا افاد بعض
المخبرين الرئيسين أن القصف يحدث عادة في الليل ،ويمكن الوصول إلى األسواق خالل النهار ،ولكن ليس في الليل17 .
 ٪من  317المخبرين الرئيسين الذين افادو ان افراد المجتمع المحلي ال يستطيعون الوصول اآلمن إلى األسواق المحددة
بسبب الخوف والذي اعتبروه السبب الرئيسي .ووصف المخبرون الرئيسيون أن أماكن التجمع في المجتمعات ،مثل األسواق،
معرضة لخطر القصف.
وال يشكل الخوف من االذى الناتج عن العنف المعمم العائق الوحيد أمام الوصول اآلمن إلى األسواق .ففي بعض المواقع ،ال
يوجد سوق ،أو تم إغالق السوق بسبب المخاوف األمنية .وفي بعض المجتمعات المحلية ،تكون األسواق األقرب بعيدة ،وال
يوجد أي وسيلة نقل متاحة للوصول إلى السوق.
تم اغالق االسواق في المنطقة بسبب المخاوف األمنية ( مخبر رئيسي ذكر ،من خارج المخيم ،منطقة
اريحا-محافظة ادلب)
ال يوجد اسواق في المنطقة ويقع أقرب سوق في المنطقة على بعد أكثر من  8كيلومترات من المنطقة (
مخبر رئيسي ذكر ،من خارج المخيم ،منطقة الرستن -محافظة حمص )
ال يوجد وصول آمن ألن المنطقة بعيدة عن األسواق وال تتوفر وسائل النقل .إذا كانت متوفرة  ،فهي مكلفة
ال يوجد اسواق في المنطقة ويقع أقرب سوق في المنطقة على بعد أكثر من  8كيلومترات من المنطقة (
مخبر رئيسي ذكر ،من خارج المخيم ،منطقة الرستن -محافظة حمص)

باإلضافة إلى ذلك ،ذكر بعض المخبرين الرئيسين أنه في حين أن األسواق المتاح ،فإن الطرق المؤدية إليها في حالة سيئة
وهي غير آمنة .وال يستطيع بعض أفراد المجتمع الوصول إلى األسواق بسبب الخوف من الجريمة مثل االختطاف والسرقة
والمضايقة سواء أثناء الرحلة أو في األسواق .إن المسافات الطويلة بين المخيمات /المساكن واألسواق وخطر المضايقة أثناء
الرحلة ادت خلق تحديات وعوائق إضافية أمام النساء اللواتي يرغبن في الوصول إلى األسواق.
المسافة إلى السوق بعيدة والطرق غير آمنة ( مخبر رئيسي  ،من خارج المخيم ،منطقة المعرة -محافظة
ادلب )
األسواق بعيدة وهناك خطر التحرش (مخبرة انثى ،من داخل المخيم ،منطقة حارم – محافظة ادلب
وهناك صعوبات في النقل ،وتتعرض النساء للمضايقات وسرقة السيارات التحرش (مخبرة انثى  ،من
داخل المخيم ،منطقة حارم – محافظة ادلب )

إن التفسير اإلضافي الذي قدمه بعض المخبرين الرئيسين هو أن تكلفة السلع في السوق مرتفعة للغاية وال يستطيع أفراد
المجتمع تحمل شرائها.
األمن والتضخم [السعر] ( مخبر رئيسي ،من خارج المخيم ،منطقة جبل سمعان -محافظة حلب )
األسواق بعيدة عن المنطقة واألسعار مرتفعة (مخبرة انثى ،من خارج المخيم ،منطقة الرستن – محافظة
حمص )
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 2-7-3الحصول على الكهرباء

وقد أفاد خالل فترة التقرير ،من تشرين اول الى كانون
االول %72 ،من المخبرين الرئيسين بانه ال يوجد كهرباء
تقريبا في جميع المناطق التي يغطيها هذا التقرير ،وقد افاد
نصف المخبرين الرئيسين أن الناس ال يمكنهم الحصول على
الكهرباء،
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 8-2-3الحصول على السكن
افاد  )3777( %27من المخبرين
الرئيسين بأن العائالت تعيش في أراضي
ملكية خاصة وكنوع من الماوى%27 ،
في بيوت مستاجرة .وقد افاد المخبرين
الرئيسين من المخيم الى ان الناس
يعيشون في مخيمات معروف ملكيتها،
ومخيمات غير رسمية على اراضي
عامة ،واراضي ذات ملكية خاصة،
ومخيمات خاصة غير معروف ملكيتها.
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أوضاع المأوى
ذكر  ٪25من  2949من المخبرين أن المساكن في مجتمعهم قد تضررت كليا أو جزئيا بسبب القصف .في حين أن بعض
الضرر هو الحد األدنى ،وترك المالجئ صالحة للسكن وبدون مشاكل كبيرة ،في حاالت أخرى ،فإن مدى الضرر يشكل
مشاكل كبيرة ألفراد المجتمع .وتشمل هذه المخاطر انهيار المبنى ،أو تعرض سكانه للعناصر ،بما في ذلك البرد والمطر.
في الحاالت التي يكون فيها بعض الترميم ممكنًا ،على سبيل المثال من خالل استبدال النوافذ واألبواب المحطمة ،حاول
السكان استعادة المباني إلى حالة صالحة للسكن .ولكن في حاالت كثيرة يكون مدى الضرر شديدًا ومكلفًا للغاية بالنسبة
ألعضاء المجتمع المحلي.
وبصرف النظر عن حقيقة أن ما يقرب من كل المجتمع المشمولة في هذه الفترة المشمولة بالتقرير وصف بعض من مدى
الضرر الذي لحق بالمأوى في المجتمع بسبب القصف والقصف ،وكانت القضية الرئيسية األخرى المذكورة عدم وجود
مرافق المياه والصرف الصحي ،وبشكل أكثر تحديدا ،عدم وجود شبكات الصرف الصحي والمرحاض المرافق في هذه
المالجئ.
وهناك حاجة إلى البرمجة اإلنسانية لزيادة مخزون المأوى والحد من العوامل التي تضع المجتمعات المتضررة في خطر
اإلخالء والحيازة غير اآلمنة .ويتعين على العاملين في المجال اإلنساني ضمان أن التحقق من ملكية األراضي المستخدمة
للمخيم وان تكون موثوقة ومستدامة للنازحين والمجتمعات المتضررة ،وتتضمن وسائل الراحة األساسية والضرورية (يرجى
الرجوع إلى المأوى  /المواد غير الغذائية العنقودية إرشادات العناية الواجبة). 5
االخالء
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وقد افاد ( %22من  )3725من المخبرين
الرئيسين بأنه طلب من العائالت في المجتمع
مغادرة مسكنها .ومن المالحظ ان المخبرات
االناث كانوا اكثر ميال لذكر انه طلب من العائالت
في المجتمع مغادرة مسكنها مقارنة مع الذكور.
 52من  237من المخبرين الرئيسين افادوا بانه
طلب منهم مؤخرا مغادرة المسكن ،وذكر حوالي
 21عائالت .وافاد  %7ان ما بين  21الى 51
عائلة طلب منها مغادرة مسكنها ،و  %3ذكروا ان
ما بين  51الى  211عائلة طلب منها مغادرة
مسكنها  ،في حين افاد  %2ان اكثر من  211عائلة
طلب منها مغادرة مسكنها .وافاد احد المخبرين ان
حوالي  211عائلة تركت المجتمع في االونة
االخيرة ،والذين غادروا منطقة جسر الشغور في
محافظة ادلب بسبب المأوى.
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وبشكل عام ،حدد المخبرين الرئيسين "االخرى" (بما في ذلك مشاكل المالك  /المستأجر) عدم القدرة على تحمل اإليجار
كواحد من االسباب الرئيسية التي دفعت العائالت لمغادرة الماوى في اآلونة األخيرة .ولوحظ أن المخبرين الذكور كانوا
أكثر ميال لذكر األسباب "اخرى" ،مقارنة مع اإلناث ،في حين كانت اإلناث أكثر ميال لذكر ارتفاع تكلفة االيجار مقارنة مع
الذكور .أما المخبرين الرئيسين الذكور والذين ذكروا "أخرى" فقد افادوا أن العائالت لم تجبر على المغادرة ،لكن بعض
العائالت اضطرت للمغادرة المغادرة ألنهم ال يملكون الموارد المالية لدفع اإليجار أو ألن المالك يرغب في االنتقال إلى
المنزل .وهناك عدد قليل من المخبرين الرئيسين الذين ذكروا أن النزاعات بين الجيران أو مخاوف من أن يخرط بعض
القاطنين في أنشطة إجرامية .وبين المخبرين الرئيسين أن أفراد المجتمع المحلي يقدرون أمن وسالمة المجتمع فوق العوامل
األخرى ،وإذا كانت هناك معلومات أو مؤشرات على أن أحد أفراد المجتمع المحلي قد يشارك في أنشطة إجرامية أو فإنهم
يفضلون مغادرة السكان المتورطين في المجتمع.

ُطلب من إحدى العائالت المغادرة ألن أحد أفراد األسرة متهم بزرع قنبلة (مخبر رئيسي ،من خارج
المخيم ،منطقة تل أبيض -محافظة الرقة)
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ﮐما افاد المخبرين الرئيسين انه بسبب الوضع األمني والقصف ،ال يوجد لدى أعضاء المجتمع الخيار إال إخالء المجتمع من
وقت آلخر ،ولﮐن هذه الحرﮐة ليست دائمة ،ويعود أعضاء المجتمع بمجرد تحسن الوضع األمني.
قبل حوالي شهر  ،تعرضت المدينة للقصف الشديد ،مما أدى إلى تشريد معظم العائالت من المدينة التي
عادت بعد أن هدأ القصف .لقد اعتاد الناس على هذا؛ وقد تم تهجيرهم من المدينة عدة مرات للسبب نفسه
وعادوا في وقت الحق (مخبر رئيسي ،خارج المعسكر ،منطقة المحرده ،محافظة حماة).

 3-3الفئات المستضعفة
في خضم العنف المعمم والحواجز التي تحول دون الوصول إلى المواد األساسية والخدمات .وتشير نتائج الرصد إلى أن
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

افاد  )2222( ٪71من المخبرين الرئيسين أن األطفال معرضون لخطر االستغالل أو العنف ،وكانت اجابات االناث والذكور
متشابهه من حيث الرئيسين أن األطفال معرضون لخطر االستغالل أو العنف .وقد كان المخبرين الرئيسين من داخل المخيم
كانوا أكثر ميال لذكر أن األطفال معرضون لخطر االستغالل أو العنف مقارنة مع المخبرين الرئيسين من خارج المخيم.

إن أكثر من  %51من المخبرين الرئيسين في المناطق التالية افادوا أن األطفال يتأثرون أو معرضون لخطر العنف أو
االستغالل :منطقة المعرة بمحافظة إدلب ،حي الرستن ومنطقة حمص بمحافظة حمص،السلمية بحماه.أعزاز في محافظة
حلب ودوما وريف دمشق ومنطقة تل االبيض في محافظة الرقة
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وبما يتوافق مع التقارير السابقة فقد حدد
المخبرون الرئيسيون عمالة األطفال على
أساس انها الخطر الرئيسي الذي يؤثر على
االوالد والبنات .وقد لوحظ أن المخبرين
الرئيسين الذكور كانوا أكثر ميال في اعتبار
عمالة األطفال بانها مصدر خطر مقارنة مع
االناث .المخبرين الرئيسين من داخل
وخارج المخيم كانوا متشابهين في تحديد
أنواع العنف واالستغالل .انظر الرسم
البياني( جهة اليسار)
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 7-3-3انفصال األطفال
وقد أفاد  )2227( %22من المخبرين الرئيسين أنهم يعرفون أطفال منفصلين عن والديهم أو عن مقدمي الرعاية المعتادة
لهم أو يعيشون بدون شخص بالغ نتيجة للوضع الحالي في الشهرين الماضيين.

ومن أبرز النتائج في منطقة حمص بمحافظة حمص ،وقد ذكر أن  ٪15من المخبرين الرئيسيين أنهم على معرفة بمثل هؤالء
األطفال.المخبرين الرئيسين الذين على معرفة بأطفال منفصلين عن والديهم أو عن مقدمي الرعاية المعتادة في المجتمع .
وقد وصف  ٪27من ما مجموعه  275من المخبرين الرئيسين حاالت األطفال المنفصلين عن ذويهم وغير المصحوبين
بذويهم في مجتمعاتهم المحلية التي وصفت فيها حاالت وفاة والد الطفل وزواج االم ،مع ترك األطفال في رعاية أقاربهم
المقربين مثل األجداد واألعمام .وعلى الرغم من أن النتائج ال تقدم األسباب الدقيقة للزواج مرة أخرى واالنفصال والفصل
األسري ،إال أنها تشير إلى أن التحديات االجتماعية واالقتصادية التي تواجهها األرامل في المجتمعات المتضررة من
النزاعات وغياب آليات الدعم والحماية المتاحة لها من اآلباء .وبالتالي ،يتم تشجيع الجهات الفاعلة في المجال اإلنساني على
تنفيذ برامج الحماية ،بما في ذلك أنشطة التوعية وتوليد الدخل التي تستهدف النساء غير المصحوبات  -مثل األرامل
والمطلقات والنساء المنفردات الغير المصحوبات  -لتعزيز الدعم االجتماعي واالقتصادي لبقائهن واستقاللهن ،وبالتالي
تشجيع تماسك األسرة.
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 3.3.3عمالة األطفال

وقد أفاد ما يقرب من  ٪15من عدد المخبرين الرئيسيين ( )2222بأن هناك أطفاال دون سن  21عاما يعملون في مجتمعهم.
ولوحظ أن المخبرات االناث كانوا أكثر ميال لذكر أنه ال يوجد عمالة لألطفال في مجتمعهم مقارنة مع الذكور .وكان المخبرين
الرئيسين من داخل وخارج المجتمع متشابهين في ذكر أن هناك عمالة أطفال في مجتمعهم .ووصف المخبرين الرئيسيين
أنواع العمل التي يشارك فيها األطفال في مجتمعهم .وتشمل هذه األعمال مجموعة واسعة من األعمال الموضحة في الرسم
البياني .وغالبا ما يعمل األطفال في مجال الزراعة  ،والمحالت ،والعمالة المهنية والرعي.
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 4-3-3العنف /االستغالل
وقد أجاب  )2771( %32من المخبرين الرئيسيين بأن األطفال تساء معاملتهم في أماكن العمل ،وهذا يتوافق مع التقارير
السابقة .وتتضمن إساءة المعاملة التي ذكرها المخبرون الرئيسيون العمل لساعات طويلة ،واإليذاء اللفظي والعنف الجسدي
واألجر القليل وتوجيه االهانات والمالحظات المهينة .باالضافة من حرمانهم من االستراحة والحاجات االساسية مثل الطعام.

 5-3-3زواج األطفال
وتشير 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 .ونتج عن آليات التكيف المؤذية هذه المزيد من
الضعف وتعرض النساء والفتيات لمزيد من الخطر:

 6-3-3أثر النزاع على سلوك األطفال
أن األطفال في المجتمعات المتضررة قد 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 .وقد أشارت النتائج السابقة أن عدم القدرة على الذهاب إلى المدرسة يؤدي إلى
تفاقم الحاالت النفسية لألطفال مما ينتج عنه عدم الذهاب للمدرسة في المجتمعات المتضررة من النزاع.

 4-3المجموعات الديموغرافية
 1-4-3حرية التنقل/فرض قيود على التنقل

هناك قيود مفروضة على حرية التنقل لكل من الرجال .على الرغم من أن النتائج تشير إلى أن هناك قيود مفروضة على
حرية التنقل بالنسبة للمراة أكثر من الرجل ،اال انه من المعروف بشكل عام أن هذا شائع في المجتمع السوري.

49

وقد ذكر  )2237( %71من المخبرين الرئيسين أن الرجال قادرين على التنقل بحرية في مجتمعهم ،وقال  %7إن الرجال
غير قادرين على التنقل بحرية.
وكانت المخاوف األمنية هي العامل الرئيسي الذي يمنع الرجال من التنقل بحرية ،والخوف من الجريمة ( .)%21باالضافة
إلى االفتقار للوثائق ،اال أن المخبرات االناث ذكرن إلى أن االفتقار للوثائق ال يشكل عائق لتنقل المراة .وافاد المخبرين
الرئيسين من الذكور أن التحرش والمضايقة يشكل عائق امام حرية تنقل النساء أكثر من الرجال .وقد لوحظ أن المخبرين
الذكور كانوا أكثر ميال مقارنة مع االناث لتحديد المخاوف األمنية واالفتقار للوثائق من اسباب تحد من حرية الرجال على
التنقل في المجتمع .في حين أن المخبرات االناث كانوا أكثر ميال من الرجال لذكر الخوف من الجريمة ،والخوف من
التحرش/االساءة والتوتر مع المجتمع المستضيف كاسباب تحد من حرية تنقل المراة.
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القيود واالثر على النساء والفتيات

وقد افاد  %12من المخبرين الرئيسين أن المراة قادرة على التنقل بحرية ،وافاد  %22أن المراة غير قادرة على التنقل
بحرية.واحد األسباب لذلك هو المخاوف األمنية التي تمنع المراة من التنقل بحرية ( ، )%51والتقاليد ( ،)%22والخوف من
التحرش/المضايقات ( . )%25وتعتبر التقاليد من االسباب الرئيسية التي تمنع المراة من التنقل بحرية ،ولم يتم ذكر هذا
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السبب لكل من الرجال واالطفال .وقد تم ذكر التحرش  /االساءة أيضا كاحد االسباب التي تحد من حرية تنقل المراة بحرية.
ومن جانب اخر كان االفتقار للوثائق من االسباب التي ذكرت وتمنع الرجال من التنقل بحرية ،وليس النساء .وقد يكون السبب
في انه يطلب دائما من الرجال اثبات هويتهم أثناء التنقل في المجتمع.

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 اإلساءة والتحرش،
والتعليمات المحلية هي من العوامل التي تقيد تنقل النساء في المجتمع بحرية .إن المخبرين االناث والذكور على حد سواء
افادوا أن التقاليد تقيد حركة النساء والفتيات في هذا التقرير .ويشار إلى أن تقيد حرية تنقل النساء والفتيات قد تم تحديدها
بشكل أكبر في مناطق مثل منطقة جبل سمعان بمحافظة حلب ،ومنطقة الرستن بمحافظة حمص ،والمعرة وحارم بمحافظة
إدلب ،ومجتمعات النازحين داخليا.
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 7-4-3تنقل النازحين داخليا

أفاد  %32من المخبرين الرئيسين بعدم وصول أشخاص مؤخرا في الشهر الماضي إلى مجتمعهم ،بينما ذكر  %57أن هناك
مغادرة من مجتمعهم في الشهر الماضي.
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أجاب المخبرين الرئيسين على السؤال المتعلق بسبب مغادرة الناس لموقعهم السابق ،حيث ذكر  %22منهم ( )2123عدم
الشعور باألمان ،الخوف من العنف ،)%23(،ذكروا فقدان أو دمار الممتلكات ،)%7( ،تجنب التجنيد ( )%3من الصعوبات
االقتصادية ( ،)%3نقص الخدمات ( ،)%3أخرى ( )%3ونقص المساعدات اإلنسانية ( ،)%2والبنية التحتية ( 7مخبرين
رئيسين).

أما بالنسبة ألسباب مغادرة النازحين داخليا لمجتمعاتهم :عدم الحصول على الشغل أو العمل  ،)272( %72والظروف
المعيشية الصعبة ( ،)%33وعدم القدرة على دفع اإليجار ( ،)%1واسباب امنية ( ،)5ومخاوف امنية ( ،)%2وإخالء األسر
من قبل أفراد المجتمع المضيف ( 7 )%2مخبرين رئيسين.
وقد أفاد  )2231( %57من المخبرين الرئيسيين بأن النازحين الداخليين يحبون العيش في الموقع الحالي ،بينما افاد  22بان
النازحين الداخليين ال يرغبون بالعيش في منطقتهم الحالية .ومعظم المخبرين الرئيسين من منطقة الباب-محافظة حلب،
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ومنطقة المالكية في محافظة الحسكة ،ومنطقة تل االبيض بمحافظة الرقة ،ومنطقة دوما بمحافظة ريف دمشق أن النازحين
ال يرغبون في البقاء في مجتمعاتهم الحالية .وبالتالي فان بعض النازحين داخليا يخططون لالنتقال الى اماكن اخرى إذا لم
تتغير الظروف التي تؤثر علﯽ قرارهم في البقاء او المغادرة.
وقد استمر المخبرين الرئيسين في وصف العديد من العوامل التي تؤثر على رغبة النازحين داخليا في البقاء والعيش في
مواقعهم الحالية .وال يزال األمن والسالمة يشكالن عامالً رئيسيا ً في قرارهم ،تليها عوامل اقتصادية مثل توافر المساعدة
اإلنسانية ،وتوافر العمالة ،وتكلفة اإليجار ،واالحتياجات األساسية .كما أن توافر المساكن والخدمات األساسية له تأثير كبير
على قرار النازحين داخليا بالبقاء أو المغادرة .وأخيرً ا اشار المخبرين الرئيسين إلى أن الدعم االجتماعي  -وجود أقارب أو
أصدقاء في المنطقة ،والعالقات بين األشخاص النازحين داخليًا والمجتمع المستضيف ،والدعم الذي يتلقاه المجتمع المضيف
ضا على قرار النازحين فيما يتعلق بالبقاء او المغادرة .ويلخص ما يلي هذه العوامل العديدة بشكل جيد:
 يؤثر أي ًالمعاملة الجيدة من قبل السكان [ يدفع الناس للبقاء] .لدينا سالمة جيدة نسبيا مقارنة بالمناطق األخرى .وهناك سكن مجاني
ولدينا الماء والكهرباء .وقد بدأ بعض النازحين استئجار األراضي الزراعية في كفرنبودة وبدأوا االستثمار في المنطقة.
(مخبر رئيسي ،من خارج المخيم ،منطقة السقيلبية -محافظة حماة).

 5-3خطر المتفجرات و الحوادث األمنية
 0-5-3خطر المتفجرات
وتشير النتائج إلى أن مخاطر المتفجرات والحوادث األمنية ال تزال
تشكل مخاطر للحماية على المجتمعات المشمولة في هذا التقرير .وقد افاد
 ٪ 22من  231من المخبرين الريسيين أن مجتمعهم ملوث بمخاطر
التفجير.
وقد أفاد  ٪ 71-21من المخبرين الرئيسين في المواقع التالية أن مجتمعهم
ملوث بمخاطر المتفجرات :منطقة المعرة -محافظة إدلب  ،حي الرستن
– محافظة حمص جبل سمعان في حلب ،ومنطقة المحردة في حماة .أفاد
 ٪ 51من المخبرين الرئيسين في منطقة الباب في حلب  ،و  ٪ 12في
منطقة ريف دمشق ،وأبرزها  ٪ 211من المخبرين الرئيسين في منطقة
دوما في ريف دمشق ومنطقة حمص في محافظة حمص أن مجتمعهم
ملوث بمخاطر المتفجرات.
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إن نتائج هذا التقرير (الفترة من تشرين اول -كانون اول) تتوافق مع نتائج ( UNMASإدارة هيئة األمم المتحدة المتعلقة
باأللغام – شباط  )3121حول عدد حوادث المتفجرات خالل االطار الزمني الذي يقع ضمن المنطقة المغطاة .أعلى عدد
من الحوادث وقع في ريف دمشق (،)22172محافظة حلب ( ،)1127ومحافظة حمص ( ،)1722ومحافظة حماة
( ،)7277ومحافظة ادلب ( ،)2512ومحافظة الرقة ( ،)2513ومحافظة الحسكة (.)2775

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 .إن الجهات اإلنسانية التي تسعى للحصول على معلومات يمكنها أن تقدم طلب  UNMASللحصول على
معلومات.

 2.5.3الحوادث األمنية
وبينما أفاد عدد من المخبرين الرئيسين بوجود أحداث أمنية ،في
مجتمعهم (مثل االشتباكات ،واالختفاء ،واالختطاف) في االسابيع
الثالثة الماضية والتي تتفق مع نتائج الفترة المشمولة بالتقرير
السابق .وقد افاد  % 22من  2231من المخبرين الرئيسين بذلك.
وعلى الرغم من اتفاقية أستانا التي تم توقيعها في ايار بين إيران
وروسيا وتركيا التي دعت إلى وقف األعمال العدائية بين القوات
المسلحة السورية وجماعات المعارضة المسلحة ( )AOGsفي
أربع مناطق لتخفيف التصعيد ،تشير النتائج التي تم التوصل إليها
في الفترة المشمولة بالتقرير إلى وقوع حوادث أمنية تتعلق
باالشتباكات واستمر القتال في بعض المواقع .وقد أفاد حوالي -71
 ٪75من المخبرين الرئيسين في منطقة المعرة وأعزاز–محافظة
ادلب ،ومنطقة دوما في ريف دمشق انه كان هناك حوادث امنية في
هذه المناطق .وقد أفاد  ٪ 12من المخبرين الرئيسين في منطقة السلمية – محافظة حماه بوقوع الحوادث األمنية في مجتمعاتهم.
وكما تم التأكيد في النتائج األخرى لهذا التقرير ،فإن انتشار الحوادث األمنية يؤثر على جوانب عديدة من حياة الناس في
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المجتمعات المتضررة من النزاعات ،وتتراوح بين الحصول إلى االحتياجات والخدمات األساسية ،وحرية التنقل ،واتخاذ
قرار بالبقاء او المغادرة.

إن عمليات االختطاف هي أكثر الحوادث
األمنية التي ذكرت في هذه الفترة ،وحسب ما
افاد  ٪72من  312من المخبرين الرئيسين.
وقد بين المخبرين الرئيسين أن عمليات
الخطف تحدث لمجموعة متنوعة من األسباب
المختلفة في المجتمع ،بما في ذلك لتحقيق
مكاسب مالية ،مثل االبتزاز على شكل فدية أو
السرقة ،واالنتقام وبسبب االنتماء إلى جماعة
مسلحة .كما ذكر المخبرين الرئيسين حاالت
النساء واألطفال المختطفين.

تم اختطاف عدة أشخاص في القرية وعادوا إلى منازلهم بعد دفع الفدية للخاطفين (مخبر رئيسي ،من خارج
المخيم ،منطقة إدلب ،محافظة إدلب).
وهناك عمليات اختطاف مستمرة في بعض أجزاء الطرق بواسطة اللصوص .قبل يومين ،حدثت محاولة
لخطف شخص من منزله .وقد واجههم سكان الحي وقاومت العصابة وطردتهم (مخبر رئيسي ،من خارج
المخيم ،منطقة حارم ،محافظة إدلب).
وقد تم اختطاف الفتيات واخذهن إلى أماكن مجهولة من قبل داعش (مخبر رئيسي ،من خارج المخيم،
منطقة السلمية ،محافظة حماة).
تم اختطاف إمام وقتله (مخبر رئيسي ،من خارج المخيم ،منطقة إدلب ،محافظة إدلب).
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وهناك اشتباكات وخطف األطفال (مخبرة انثى ،من خارج المخيم ،منطقة حارم ،محافظة إدلب).
وهناك عمليات خطف الناس بهدف االبتزاز والحصول على فدية أو ألغراض شخصية (مخبرة انثى ،من
خارج المخيم ،منطقة اريحا ،محافظة إدلب).

 3-5-3منظومات المجتمع

وقد افاد  22من المخبرين الرئيسيين بوجود منظومة أو منظمة أو مؤسسة او كمجموعة قادة تلبي حاجات المجتمع او تم
تنظيمها لمناقشة وحل قضايا المجتمع .وافاد  %31من المخبرين الرئيسين بعدم وجود مثل هذه المنظومة .وبالتوافق مع
النتائج السابقة ،فقد لوحظ ان المخبرين الذكور كانوا ميال لذكر وجود أن منظومات المجتمع التي تعالج قضايا المجتمع
واالحتياجات مقارنة مع االناث ،مما يشير مرة أخرى إلى أن النساء قد ال يحصلن على تمثيل كاف في المنظومات المجتمعية
الموجودة .وقد ذكرت أغلبية الغالبية العظمى من المخبرين الرئيسين في المناطق التالية ان المجتمع يفتقر إلى المنظومات
التي تعالج القضايا واالحتياجات :منطقة أعزاز  -محافظة حلب ،منطقة السلمية -محافظة حماة ،جسر الشغور  -محافظة
إدلب.
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وقد ذكر  %27من  2221من من
المخبرين الرئيسين الغايات األكثر ذكرا
لهذه المنظومات االجتماعية هي تيسير
المساعدات االنسانية ،دعم التفاعل
االجتماعي .%32 ،كان المخبرين
الذكور اكثر ميال من االناث المساعدات
اإلنسانية ،واالناث اكثر ميال من الذكور
في ذكر ان هذه المنظومات تدعم التفاعل
االجتماعي .وقد كانت اجابات المخبرين
الرئيسيين من داخل المخيم وخارج
المخيم كانت متشابهه.

وقد طلب من المخبرين الرئيسين وصف المنظمومات
المجتمعية وعملها في مجتمعهم .وقد ذكر ما مجموعه
 2377من المخبرين الرئيسين المجالس المحلية ،ثم
المنظمات غير الحكومية ،إدارة المخيمات ،مجالس
الشورى ،شيوخ القرية أو زعماء القبائل ومجالس
الشيوخ أو لجان السالم .وقد تم وصف المنظمات غير
الحكومية في سياق تنسيقها مع المجالس المحلية ،خاصة
من أجل تنظيم وتوزيع المساعدات اإلنسانية.
وتشير المجتمعات المختلفة إلى لمنظوماتها المحلية
بطرق مختلفة ،بما في ذلك مجالس الشورى ،أو مجلس
الشيوخ أو لجان السالم .ومع ذلك ،اشارت االجابات إلى
أنه على الرغم من األسماء المختلفة ،فإن هذه المنظومات
متشابهة وتتكون من قادة المجتمع واألفراد ذوي النفوذ الذين يحظون بتقدير كبير من قبل أفراد المجتمع ويهدفون إلى مناقشة
وحل المشكالت التي يواجهها المجتمع .وكما تشير النتائج إلى أن هذه المنظومات اإلضافية والصغيرة غالباً ما تنسق مع
المجالس المحلية وتدعمها.
يلعب مجلس الشورى ،المكون من عائالت القرية ،دورا هاما في دعم الحياة العامة للقرية (مخبر رئيسي،
خارج المخيم ،منطقة أريحا ،محافظة إدلب).
تكون مجلس الشيوخ من عشرة أشخاص من الشخصيات الهامة والمؤثرة في قريتنا .ويقوم المجلس بحل
مشاكل القرية بشكل عام واالهتمام بشؤونها .ويشرف على تشكيل مكاتب المجالس المحلية ومراقبة العمل
(مخبر ،خارج  ،منطقة السقيلبية ،محافظة حماة).
مجموعة من الشخصيات البارزة تعمل على نشر السالم ،حل المشاكل والصراعات في القرية والتعاون مع
المجلس المحلي (مخبرة انثى ،خارج المخيم ،جبل سمعان-محافظة حلب)
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في حين ذكر بعض المخبرين الرئيسيين أن المنظومات المحلية تعتبر شرعية وممثلة ومفيدة  ،اال ان البعض اخر لم يذكر.
وفي منطقة اعزاز بمحافظة حلب على سبيل المثال ،ذكر  ٪27من المخبرين الرئيسيين أن أفراد المجتمع ال يشعرون بأن
المنظمات المجتمعية شرعية أو تمثيلية أو مفيدة .وقد أشير إلى نتائج مماثلة لمنطقة المالكية في محافظة الحسكة ،حيث أفاد
 ٪71من المخبرين الرئيسين أن أعضاء المجتمع المحلي ال يشعرون بأن المنظمات المجتمعية تعتبر شرعية ومفيدة ،وأن
 ٪71من المخبرين الرئيسيين ذكروا أن أن المنظومات المحلية ال تعتبر ممثلة.
وقد كانت المخبرات االناث أقل ميال من
الذكور لذكر أن المنظومات المجتمعية تمثيلية.
وعلى الرغم من أنه من المسلم به أن الجهات
الفاعلة في المجال اإلنساني ال تستطيع التأثير
في تمثيل المراة على قدم المساواة في
منظومات الحكم المحلي وال يمكن أن يكون لها
دور ،إال أنها يمكن أن تشجع مشاركة النساء
والفتيات في المبادرات والمشاريع االجتماعية
على مستوى المجتمعات المحلية ،مما سيعطي
الفرصة للنساء من أعضاء المجتمع المحلي
للمساهمة وتمثيل مجتمعاتهم .وعالوة على
ذلك ،وبالنظر إلى أن بعض المنظمات غير
الحكومية المحلية تقوم بتنسيق األنشطة
اإلنسانية مع المجالس المحلية على أساس منتظم ومنتظم ،فإن الدعوة إلى التمثيل المتساوي بين الجنسين والوصول يمكن
أن تساعد في توعية منظومات المجتمع المحلي بالمسائل التي تؤثر على النساء والفتيات.
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وقد افاد  ٪21من  2221من من المخبرين الرئيسين أن المنظومات المجتمعية تتلقى نوعًا آخر من الدعم  %22 ،افادوا انها
تحصل  ٪22يحصل على دعم مادي ،دعم مالي  ، ٪5وذكر أنه يتلقى دعما ً ماليا ً و  ٪7دعما ً لبناء القدرات.

الختام
فيما يتعلق بالتطورات السياسية واألمنية ،خالل الفترة المشمولة بالتقارير من تشرين األول  -كانون األول  ،3122استمرت
الجهات الفاعلة في المجال اإلنساني واألشخاص موضع االهتمام في مواجهة العديد من التحديات .وبسبب العمليات العسكرية
واالشتباكات في دير الزور والرقة وإدلب وما نتج عنها من حركة النازحين داخليا ،وخاصة لمحافظة إدلب ،كان من
الضروري دمج عدد متزايد من األشخاص المحتاجين إلى برامج إنسانية .ويستمر اعتماد المجتمعات المحلية المتأثرة
بالصراع على المساعدة اإلنسانية من أجل البقاء ويتطلب تمويال مستمرا .ومن األهمية بمكان ضمان أن تكون الخدمات
متكاملة ودائمة ومستدامة وطويلة األجل ومجتمعية .وقد ظهرت قضايا الحماية الجديدة أو المستمرة التالية التي تتطلب اهتمام
المجتمع اإلنساني خالل هذه الفترة.
وال يزال االفتقار للوظائف يشكل عامالً مهما ً للمجتمعات المتأثرة بالنزاعات .في شمال غرب سوريا  -المناطق التي ال
تخضع لسيطرة الحكومة السورية ،وال يزال عدم القدرة على السفر إلى مناطق النظام إلصدار الوثائق الرسمية هو العامل
األساسي ،وعلى الرغم من وجود الكيانات  /المؤسسات التي تصدر وثائق غير التابعة للحكومة السورية ،في إدلب توفر
طرق بديلة من الوثائق إلى المجتمعات .وتختلف آليات حل النزاعات باختالف الموقع الجغرافي والمنظومات القائمة وتقاليد
المجتمع واألفضليات القائمة على الجنس .في حين أن العالقة الشاملة بين النازحين داخليا والمجتمعات المضيفة ما زالت
إيجابية ،فإن التنافس على الوظائف وارتفاع تكاليف المعيشة يضعف هذه العالقة ،خاصة في المواقع التي تستضيف عددًا
كبيرً ا من األشخاص النازحين داخليا .وينظر كل من المجتمعات المضيفة والنازحين في مجتمعات إدلب إلى عدم اإلنصاف
في فرص العمل التي تقدمها المنظمات اإلنسانية المحلية .لذلك ،في الحاالت التي تكون فيها المنظمات غير الحكومية
والمنظمات غير الحكومية الدولية مصادر مهمة للعمالة والدخل في المجتمعات المحلية ،يوصى بأن تقدم ،قدر المستطاع،
فرص عمل متناسبة لكلتا المجموعتين وأن تحسّن من فهمهم لكيفية نظرهم من المجتمع المحلي فيما يتعلق لممارسات
التوظيف.
وفي معظم المجتمعات المشمولة في هذا التقرير ،ذكر غالبية المخبرين الرئيسيين أن األطفال يذهبون إلى المدرسة .وال يزال
الحصول على الخدمات الصحية يشكل قضية مهمة تؤثر على جميع المجتمعات ،على الرغم من أن بعض المجتمعات مثل
الشقيلبية في حماة أكثر من غيرها .ويعتبر نقص الخدمات في المنطقة وعدم القدرة على تحمل تكاليف النقل والخدمات
الصحية من المساهمات االساسية .وال يزال توافر الخدمات المتخصصة لألشخاص ذوي اإلعاقة يشكل فجوة مستمرة .وقد
الحظ غالبية المخبرين الرئيسيين أن أعضاء المجتمع يشترون المياه ؛ ومع ذلك ،فإن مسألة الحصول على المياه بسبب
ارتفاع تكلفة المياه تنطبق فقط على المجتمعات في المواقع خارج المخيمات ،حيث تحصل جميع المخيمات وبعض المجتمعات
خارج المخيمات على توزيع مجاني للمياه من خالل صهاريج المياه التابعة للمنظمات غير الحكومية .غير أنه يطلب من
الجهات الفاعلة اإلنسانية التي توفر المياه التأكد من أن كمية المياه كافية وأن المياه غير ملوثة ونظيفة .كما يستمر الحصول
المساعدة اإلنسانية من القضايا ذات الصلة بسبب عملية التوزيع غير الواضحة .ويوصى ان تقوم الجهات الفاعلة المجال
اإلنسانية بمراقبة ومتابعة أنشطة تبادل المعلومات في المجتمعات من أجل التوعية المجتمعية العامة حول عملية التوزيع.
ويطلب دعم المياه والصرف الصحي ،ودعم المجتمعات المحلية على وجه الخصوص لبناء مراحيض صحية ونظيفة ،وكذلك
دعم الرعاية الصحية للمجتمعات التي تعاني من المخاطر الصحية الناجمة عن عدم وجود مراحيض غير مالئمة .
وعلى وجه الخصوص ،في المجتمعات المحلية في محافظة إدلب ،فإن عدم كفاية المأوى والمالجئ المزدحمة ومخاطر
الحماية الناشئة عن هذه الظروف ،وخاصة بالنسبة للنساء والفتيات ،تمثل فجوات مستمرة .ويوصى ان تقوم الجهات الفاعلة
في المجال اإلنساني بمواصلة جهودها لزيادة مخزون المأوى ،وكذلك لتحسين نوعية المالجئ وظروف المأوى العامة في
المجتمعات التي تستضيف أعداد كبيرة من األشخاص النازحين داخليا.
ﮐما تواصل المجتمعات المحلية تنفيذ آليات التﮐيف السلبية في جهودها الرامية إلﯽ التعامل مع ظروف النزوح وتحديات
البقاء التي تؤثر علﯽ العائالت .وقد أفاد نصف المخبرين الرئيسيين ّ
أن األطفال في المجتمع يتأثرون بخطر العنف واالستغالل.
يستمر األطفال في االنفصال عن عائالتهم .اشار غالبية المخبرين الرئيسيين إلى أن األطفال ينخرطون في عمالة في المجتمع.
وما زالت آلية التكيف السلبي للزواج المبكر ،وال سيما بالنسبة للفتيات ،معروفة بأنها ممارسة شائعة في العديد من المجتمعات.
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ويشير غالبية المخبرين الرئيسيين إلى أن كل من الرجال والنساء يتمتعون بحرية التنقل في المجتمع .وفي حاالت تقييد حرية
التنقل ،تشكل المخاوف األمنية العامل األساسي والذي اعتبر أنه يؤثر على الرجال أكثر من النساء .والتقاليد تعتبر عامل
يؤثر على حرية تنقل المرأة وال تؤثر على تنقل الرجل.
إن المجتمعات التي يغطيها هذا التقرير هي المواقع التي تشهد ﮐل من تدفق ومغادرة النازحين .وقد اشارت نسبة كبيرة من
المخبرين الرئيسين في ﮐل مجتمع إلﯽ أن النازحين في المجتمع ال يرغبون في العيش في مواقعهم الحالية .ويتأثر قرار البقاء
أو المغادرة بعوامل مختلفة ،وكثير منها يتعلق بالظروف والفرص االقتصادية.
وعلى الرغم من مبادرات إزالة التصعيد في المناطق المشمولة ،يشير الرصد إلى أن الحوادث األمنية ال تزال تؤثر على
المجتمعات ،مع وقوع اشتباكات وحوادث في كل منطقة تقريبًا تغطيها الفترة المشمولة بالتقرير ،وعلى األخص في المجتمعات
المحلية في حلب وحماة .وتحدث الحوادث التي تنطوي على مخاطر تفجيرية بأعداد كبيرة ،ال سيما في محافظة ريف دمشق.
ضا بالحوادث االمنية غير المعممة ،مثل عمليات االختطاف.
وتتأثر المجتمعات أي ً
وقد أشار معظم المخبرين الرئيسيين بين تشرين اول-كانون اول  ، 3122باستثناء أعزاز في حلب ،تل أبيض في الرقة،
وجسر الشغور في إدلب والسلمية في حماة ،إلى وجود منظومات مجتمعية تلبي احتياجاتهم .وغالبا ً ما تمت االشارة الى هذه
المنظمة على انها المجلس المحلي ،وغرضه في المقام األول كمساعدات إنسانية .ومع ذلك ،فإن بعض المجتمعات ،مثل
أعزاز في حلب والمالكية في الحسكة ،ترى أن المنظومة المجتمعية غير شرعية أو تمثيلية أو مفيدة .وال يزال هناك اختالف
طفيف بين التصورات المتصورة للمنظومات المجتمعية بين الجنسين .غير أن المخبرات االناث تعتبر ان المنظومات
المجتمعية غير تمثيلية ،مما يوحي بأن هناك حاجة إلى مزيد من الوعي والجهود في القضايا التي تؤثر على المرأة في
المجتمع.

االختصارات
أطفال ملتحقين بالقوات المسلحة او الجماعات المسلحة
مناقشات جماعية مركزة
اإلسكان واألراضي 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 ومنفضلين عن ذويهم
دائرة األمم المتحدة لألعمال المتعلقة باأللغام
المياه والمرافق الصحية والنظافة العامة
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