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 لسوريا القطاعات متعدد االحتياجات تقييم
 تركيا في فريق التصال االنساني عن نيابة منظمة ريتش وسناب اإلنسانية، الشؤون لتنسيق المتحدة األمم مكتب أعده
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 (MSNA) لسوريا القطاعات متعدد حتياجاتاال تقييم

  التنفيذي الملخص
 

  القطاعات متعدد االحتياجات تقييم منهجية .1
 

 البيانات جمع عملية في المؤشرات من معايير استخدمتقد و.  سوريا في للمساعدة اإلنساني المجتمع من مشترك جهد هو تقييم االحتياجات متعدد القطاعات
 وضعتها آليات خالل من تحليلها يتم مصادر مجموعة القطاعات متعدد االحتياجات تقييميستخدم . والماضية الحالية المبادرات بين منسق نهج وجود لضمان
 .تقييم االحتياجات متعدد القطاعات التقني العامل الفريقو )سامي( سوريافي  الرصد تقييم مبادرة

 

 هذا وتنفيذ تصميم مسؤولين عن ريتش, جميعهم مبادرةو )سناب( تقييمإلى  بحاجة سوريا ومشروع ،(أوتشا) اإلنسانية الشؤون نسيقإن مكتب األمم المتحدة لت
 لتحديد االستراتيجي المستوى على صحيحة معلومات توفير هو سوريا في هذا التقييم من العام الهدفو. تركيا في اإلنساني المجتمع عن نيابة ييمالتق

 ويحدد اإلنساني الوصول قضايا أيضا التقييم هذا ويبرز. وراءها الكامنة والعوامل القضايا، أهم وتقييم والقطاعات، الجغرافية للمناطق وفقا الملحة االحتياجات
 .واالحتياجات المعلومات في الثغرات

  :هي القطاعات متعدد االحتياجات تقييم المحددة األهداف

  .سوريا في فورية استجابة تتطلب التياإلنسانية  خالتاوالتد الجغرافية، والمناطق المتضررة والفئات االحتياجات تحديد •

  .الفجوات وتحليل قطاعية احتياجات إنتاج وإلى المقبلة، االستجابة خطة في تدرج لكي الصلة ذات وحقائق أدلة تستند معلومات توفير •

  .التي بحاجة إلى تقييمات أكثر تفصيال أو قطاعها خالل من تغطية إلى تحتاج التي المعلومات في الفجوات حسب القطاع و الجغرافية الساخنة المناطق تحديد •

 ايا للمناصرةتوجيه المزيد من القض •

 قضاياالو المخاوف ولكن فرعية، منطقة 111ل أولية تغطية التقييم لهذا المخطط كانت. ناحية 11 و سوريا، في فرعية منطقة 111 تغطية التقييم هذا ويشمل

  .البداية فيمن المقرر تغطيتها  كان التي المناطق كافة لتغطية الميدانيين الباحثين وصول عرقلت األمنية

. هاتواجهم تمت التي لقيوداألخذ بعين االعتبارا مع مصداقية األكثر دراالمص أساس على نتائج تقديمب تقييم االحتياجات متعدد القطاعاتل النهائي التقرير يعتزم

 تقييم منهجية تتكون. سوريا في انيةاإلنس االحتياجات وتلبية المتضررة السكانية والفئات يةوالقطاع الجغرافية الرئيسية األولوية مجاالت أيضا التقرير يحددو

 من ةالمنهجي المعلومات استخالص الرئيسيين؛ عديدة للباحثين مقابالت الثانوية؛ البيانات مراجعة: هي رئيسية عناصر خمسة من القطاعات متعدد االحتياجات

 . جمعها تم التي الرقمية المعلومات في عالي ثقة ومستوى. الباحثين الميدانيين



 الجمهورية العربية السورية:الئحة  االحتياجات متعدد القطاعات ل114 منطقة فرعية  تقييمها يف 10 محافظات

 

عدد األشخاص يف حاجة ماسة إىل املساعدة اإلنسانية يف قطاع واحد عىل األقل

مليون6.6

      التعليم
مقياس الشدة حسب كل قطاع
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مهددة للحياة

HOMS

ALEPPO

DEIR-EZ-ZOR
HAMA

AL-HASAKEH

AR-RAQQA

RURAL DAMASCUS

IDLEB

DAR'A
AS-SWEIDA

LATTAKIA

TARTOUS

QUNEITRA

DAMASCUS

HOMS

ALEPPO

DEIR-EZ-ZOR
HAMA

AL-HASAKEH

AR-RAQQA

RURAL DAMASCUS

IDLEB

DAR'A
AS-SWEIDA

LATTAKIA

TARTOUS

QUNEITRA

DAMASCUS

HOMS

ALEPPO

DEIR-EZ-ZOR
HAMA

AL-HASAKEH

AR-RAQQA

RURAL DAMASCUS

IDLEB

DAR'A
AS-SWEIDA

LATTAKIA

TARTOUS

QUNEITRA

DAMASCUS

HOMS

ALEPPO

DEIR-EZ-ZOR
HAMA

AL-HASAKEH

AR-RAQQA

RURAL DAMASCUS

IDLEB

DAR'A
AS-SWEIDA

LATTAKIA

TARTOUS

QUNEITRA

DAMASCUS

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

األرقام الظاهرة يف الجدول هي فقط للمناطق التي تم تقييميها من قبل تقييم االحتياجات متعدد القطاعات  

امللخص التنفيذي - (MSNA) تقييم االحتياجات متعدد القطاعات لسوريا
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الصحة املأوى املياة والرصف الصحي والنظافة العامة
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عدد األشخاص يف حاجة ماسة إىل املساعدة اإلنسانية يف قطاع واحد عىل األقل
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وسبل املعيشة
املياة والرصف الصحة

الصحي والنظافة العامة
املأوى 

 

 آذار 2011. وأصبحت الحرب يف سوريا رصاع مطول و مستمر يف جميع أنحاء

2014  

 

عىل املستوى االسرتاتيجي

 

 

 

واالستمرار يف تحديد الثغرات يف املعلومات واالحتياجات

مليون 4.8

  

  

 
 

 

 

 
 

 

 االحتياجات متعدد القطاعات بأن قضايا السالمة والكرامة تقع يف املرتبة الثانية كأولوية للنساء
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األولويات حسب
كل قطاع 

الصحة

النظافة العامة

التعليم

املأوى 

املياة

الرصف الصحي

األوىل

سلل غذائية

الدواء

مجموعة مواد نظافة

مساعدات نقدية

مساعدات نقدية لألطفال

مساعدات نقدية

كهرباء

تجميع النفايات

الثانية

مساعدات نقدية

أدوات طبية

التدفئة – الوقود

حاويات مياة

مجموعات مواد نسائية

حفر األبار

مبيدات حرشية
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ال حاجة للمساعدة

بحاجة للمساعدة

بحاجة للمساعدة املاسة
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.

.

مقياس شدة الخطورة
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  الرئيسية النتائج2 .

 اإلنسانية االحتياجات وحجم نطاق .أ

 واحد استبيان مع الفرعية، المناطق مستوى على أولية مصادر من البيانات جمع عملية تضمن تقييم االحتياجات متعدد القطاعات
 جغرافيةمنطقة  11 ن تغطيةلم يكن من الممك أمنية، لظروف نظرا ولكن. التقييم لهذا منطقة 111 استهداف تم. فرعية منطقة لكل

 تنوع إلبراز. ضمن عملية تقييم االحتياجات متعدد القطاعات ناحية 11 و فرعية منطقة 111 تقييم تم وبالتالي فقد مستهدفة
 الالذقية ،(3) الحسكة ،(1) الزور دير ،(7) حلب: كالتالي صغيرة أحياء إلى المدن تقسيم تم الحضرية، المراكز داخل األوضاع

 (.1) والقامشلي(  1) دمشق ،(1)

 تم قدو التمرين، هذا لغرض. فرعية منطقة 111 في المحتاجين للسكان التقديرية األرقام تقييم االحتياجات متعدد القطاعات يوفر
 اإلجمالي العدد". واحد قطاع في االحتياجات األقل، على و،أ فرعية منطقة كل في السكان" باسم المحتاجين السكان عدد تحديد

 في المحتاجين سكانلل عدد أعلى نسمة. 1151551 هو, و قبل تقييم االحتياجات متعدد القطاعات من تحديده تم حاجة في للسكان
 (.٪14) القنيطرة تليها( ٪17) نازحينلل لديها أعلى نسبة الالذقيةاما . والرقة إدلب تليها حلب، محافظة

 1.1) الغذائية المواد تليه ،(نسمة مليون 1.1) الصحي والصرف المياه :هو كالتالي القطاع حسب حاجة في السكان عدد أعلى

 (.مليون 1.1) والمأوى( مليون 1.1) والصحة( مليون 1.7) غذائية غيرال المواد ،(مليون

 الشدة درجات على عامة نظرة

 االحتياجات مستوى لتحديدل مقياس من خال القطاع حسب درجات الشدة تقييمل منهجية تقييم االحتياجات متعدد القطاعاتلقد حدد  
 وتضمنت". كارثية مشكلة" 1 مستوى إلى ،"مشكلة ال" ،0 مستوى من تصنيف مقياسال هذالدى . يتم تقييمها منطقة كل في اإلنسانية

 الموادو التعليم،و العيش، وسبل الغذائي واألمن الصحي والصرف المياهو والصحة الغذاء قطاعات من لكل شدةمقياس  منهجيةهذه ال
  .والمأوى غذائية غيرال

 

 مصداقية عنصر مع فرعية، منطقة لكل قطاع، كل في حتياجاتاال شدة لمقارنة قياسي أسلوب إلنشاء هو األداة هذه من الهدف وكان

كما  ا،سوري عبر المحافظات حسب القطاعات بين الساخنة للمناطق يةحرار خرائط إنتاجلقد دعم مقياس الشدة عملية . التحليل لدعم

 .يتم استعماله كأداة تحليل قياسية أيضا
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 تظهر شدة االحتياجات اإلنسانية حسب متوسط عدد السكان في كل محافظة يةحرار خريطة: 30 رقم 

ريف دمشق دير الزور درعا حماة حلب إدلب الالذقية القنيطرة الرقة الحسكة

الصحة

األمن الغذائي 

المياه

المأوى 

المواد غير الغذائية

4 15 7 9 35 22 5 2 10 16  المناطق التي تم تقييمها

 
 
 

 :تقييم االحتياجات متعدد القطاعات سينا تطورات
 

 منذ شدةال درجات في عام انخفاض  لوحظ قدف مرتفعة، تزال ال الميداني البحث خاللمن  تحديدها تم التي الشدائد أن حين في 

 :التالية الفرضيةمن خالل  ذلك تفسير ويمكن. سينا

 دقة يتبعوا أن الميدانيين الباحثين شجع مما شدة،ال مقياسل تفصيال أكثر تقييمقام تقييم االحتياجات متعدد القطاعات ب -

 .شدةال درجة إنساب عندما أكثر وصرامة

 الفرعية المناطق في اإلنسانية المساعدة تقديم مع اطاارتب االحتياجات انخفاض تم مالحظة هأن قطاعات عدة أشارت -

 .المعنية

 

 اتجاهين تحديد تم: 

 حاجة في هم الذين األشخاص عدد لقد زادت درجات الشدة برأي بعض القطاعات بعد المقارنة مع تقرير سينا ولكن قل -

 مثال(. في قطاعات أخرى )كالصحة إنسانية مساعدات إلى

 مما أقل احتياجاتهم شدة ولكن اإلنسانية، المساعدة إلى بحاجة األشخاي الذين هم من المزيدهناك   القطاعات، بعض في -

 الصحي(. والصرف المياه قطاع مثل) سينا في تقرير عليه كان

 

 ذات مع الفرعية المناطق تتضمن تنوعا كثراأل هي حلب الشدة، من متجانسة مستوياتلديها  القنيطرةو درعا مثل محافظات بينما 

 .اإلنسانية الحاجات وأشد أقل

 المساعداتلوصول  صارمة قيودا فهي تواجه ،هي المناطق الريفية خطورة الدرجات أعلىعظم المناطق الفرعية التي تعاني من م 

 .الحسكةو بحل شرق جنوب في المناطق هذه معظم وتقع. متقطع أو متكرر بشكل القتال وتشهد قتال اإلنسانية،

 :العامة الرئيسية النتائج

 النزوح اتجاهات حول محدودة معلومات هناك لكنو القطاعات، جميع على يؤثر الذي الرئيسي التحدي هو يالسكان نزوحال 

 .تقييمال ةصعب النازحين للسكان المحددة الضعف نقاط تبقى. الحركة وديناميكية

  المساعدة على للحصول األبحاث من مزيدال إجراء وينبغي القطاعات، يعجم في ذكرت قضية أيضا هو النقد على الحصول 

 الصراع عن الناجم التضخم إلى باإلضافة. المتاحة المنتجات ونقل ألسواقل وصولال يعيق األمن انعدام. المناسبة النقدية

 .العملة قيمة وانخفاض

 الريفية المناطق في والنساء للرجال بالنسبة وياتاألول أهم من كقضية من خالل باحثين أساسيين "الحماية" تحديد تم. 
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باإلضافة إلى  ،(وغيرها الرصاص وأقالم واألقالم الكتب) المدرسية لوازمال وجود عدم هي الرئيسية القضية فإن لتعليم،بالنسبة ل •

 عمالة األطفال حيث يصبح الطفل عنصر من العناصر المدرة للدخل في عائلته. 

 من الرغم على ، وباء لم يتم اإلعالن عن أي) إيجابي تأثير لها والحصبة األطفال شلل حمالت حدثأ  تكان الصحة، وفي 

 (العالية المخاطر

 اإلنجابية الصحة دعم أجل من المرأة احتياجات على الضوء تسليط تم وقد . 

 منذ أخر  الغذائي األمن انعدام من يعانون الذين األشخاص عدد في ٪7 قدرها زيادة وقد لوحظت) الغذائي األمن انعدام ازدياد

 تشرين الثاني بين الغذائية االحتياجات شدة تانخفض ولكن الغذائي، األمن انعدام من تعاني الفرعية منطقة 10 و ،تقرير لسينا

 (.1011وأيلول  1013

 لألغذية المحلي اإلنتاج على مباشر تأثير األخيرة الجفاف موجات كان لدى. 

  (.التأهيل وإعادة صالحاإلو االيجارات،) المأوى قطاع في المضيفة األسر ملدع واضحة حاجة هناك 

 توصياتال
 :تنفذ ومازالت صالحة تزال ال سينا في تقرير التوصيات

 الموادو مأوىوال الغذائي، األمنو التعليم، والصحي، والصرف المياهو الصحة، قضايا للبحث في القطاعية التقييماتالمزيد من  •

 .تحديدها تم التي الساخنة المناطق في غذائية غيرال

 .حمايةال قضايا وطبيعة انتشار مدى للبحث في حمايةال تقييم •

 .النشاطات هذهفي  المؤثرة الفاعلة والجهات واإلمدادات السلع لتقييم لسوقل متعمق تحليل •

 المعلومات تبادل ذلك ضمني سوف. ليةالحا لتقييماتل والقطاعية الجغرافية التغطية خريطة لرسم الئحة دراسات إحصائية تنفيذ •

 .االزدواجية وتجنب

 الطبية، السجالت) البيانات جمعل ةومنهجي ديناميكية احتياجاتذات  رصد نظام إنشاء التي سبق وتم تقييمها, فإن المناطق في •

( يعتبر  الشهرية) اتالبيان ونشر وتحليل منتظم، جمع وضمان( والمكان مجموعة، لكل األولوية ذات االحتياجات واألرقام،

 الوصول ات التي تطرأ في عملياتتغييرالو( النازحين مخيمات في وخاصة)في تغيير مستمر الوضع أن خصوصا أولوية

 .باستمرار

 :القطاعات يوصي فريق تقييم االحتياجات متعدد ذلك، إلى وباإلضافة
 

 إلجراء الالزمة القدرات وبناء االحتياجات رصد لنظم المتاحة الفرص البحث في ذلك في بما) التقييم استراتيجيات مراجعة •

 (.تقييماتال

 .على مستوى واسع تقييمال في أهمية األكثر المعلومات جمع على التركيز •

 .التقييم فرق في الجنسين بين التوازن تحقيق اإلمكان، قدر ضمان، •

 البحث في عملية المسائلةفي تقييم االحتياجات لقضايا السكان المتضررين.• •
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 ب. إدارة وتنسيق المخيمات

 

 مأوى عن بحثا منازلهم من الفرار على الذين أجبروا المدنيين وهناك ازدياد في عدد السكان الرابع، عامه سوريا في الصراع دخل

 عدمعاني من كانت ت  الفرعية المناطق من ٪71 أشار تقرير تقييم االحتياجات متعدد القطاعات إلى أن هناك كما. أمانا أكثر

 من ٪10) إدلب في هم ااستقراراألكثر  السكان التقرير بأن  أفاد وقد. التقييم قبل الشهر في( نقصان أو زيادة) والنزوح االستقرار

 (٪13) والحسكة( التي تم زيارتها الفرعية المناطق

التي   مناطقال من ٪13 فيلوحظ . السكان لنزوح الرئيسي المحرك هو الصراع شدة. األمن انعدام يزال ال لنزوحالرئيسي ل السبب

 عدد في زيادة ٪31 و السكان عدد ا فيتناقص المتكرر القتال تقييم االحتياجات متعدد القطاعات التي تشهد من قبل  تقييمهاتم 

 .السكان

 بسبب سوريا في للنازحين ضيالاألقل تفالخيارالمخيمات  تعتبر. سوريا في للنازحين األخير المالذ يبقى المخيمات إلى االنتقال

 في اإلنسانية المساعدات استدامة عدم إلى ذلك ويرجع النزاع، قبل جدا متطورة كانت سوريا أن لحقيقة نظرا الثقافية، االعتبارات

 أو خاص، سكن واستئجارأ المضيفة، المجتمعات مع العيش: مثل" المفضلة" االخرى البدائل استنفاد يفضل النازحين. تلك المخيمات 

 المخيمات. إلى اإلنتقال أن قبل األصلية مناطقهم من القريبة العامة المباني في العيش

 

السكان حسب المنطقة الفرعيةعدد  –وتنسيق المخيمات إدارة   
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 التعليم. ج

 األطفال وخاصة القطاعات، جميع في ضعفا األكثر المجموعات هم من األطفال أن سوريا متعدد القطاعات االحتياجات تقييم وجد
  .متكررا قتاال تشهد التي المناطق في سيما ال حاجة، في الجماعاتأكثر  مسنوات تحديدا على أنه 1 عن أعمارهم تقل الذين

  

 

 التي المناطق في أو عليها، المتنازع المناطق في المقيمين الدراسة سن في األطفال من العظمى الغالبية أن إلى النتائج تشير كذلك،
 المثال، سبيل على حلب، محافظة في. الثانوية أو االبتدائية يةالتعليم المرافق حضور منتظم لهم في ال ةعنيف ةمسلح اتصراع تشهد
 جميع  نصف من يقرب ما من بتدائيةاال مدرسةإلى ال يحضرون كانوا سنة 11-1 بين أعمارهم تتراوح الذين البنين من ٪11-0 فقط

 .(٪15) تقييمها التي تم المناطق

 قدف التعليمي الدعم توفير إلى أما بالنسبة. للمساعدة الرئيسية األولوياتارهم باعتب المعلمين ورواتب النقدية المساعدات تحديد تم وقد
 تعليمية إدارةوجود  وعدم الحدود، عبر المواد على الحصول في واإلدارية اللوجستية والصعوبات ،أمنية ألسباب بشدة تقلص

 . إليها الوصول يصعب التي المناطق في واسع نطاق على والنزوح ،ةمتماسك

 المرافق إلى الفعلي الوصول أن ويبقى المدرسة إلى هلذهاب طفلال عائلة قرار على بشدة تؤثر األمنية المخاوف أن إلى النتائج رتشي
 .األكبر التحدي هو التعليمية
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 المعيشة وسبل الغذائي ألمنا .د

. والحماية والمياه، الصحة، بعد كأولوية، الغذاء تحديد تم
 التقييم هذا وأجري شديدة، يةالغذائ االحتياجات تبقى بينما

 اإلنسانية االستجابة مع وتزامن الحصاد، بعد مباشرة
. الماضي تموز في الغذائي األمن شملت التي الموسعة

 في حاد نقص ذلك في بما الموسمية، المشاكل تراكم
 وقد الحماية، من المخاوف زيادة باإلضافة إلىالمياه،
 بالنسبة عليا لويةأو ذات احتياجات أنها على إليها ينظر

 .المتضررين للسكان

 

 حاجة في شخص مليون 1.1 يقرب منما عن اإلبالغ تم
 المقررة، ةالسبع المحافظات في غذائية مساعدات إلى

 في الناس من عدد أكبر مسجال بذلك الحسكة إدلب، حلب،
 111 أصل من فرعية منطقة 10. وحادة معتدلة حاجة
 ما عن اإلبالغ تم وقد. ذاءالغ من للحياة امهدد نقصا تواجه
 ذات المناطق في يعيشون شخص774،000  من يقرب

 الحصول فرص نقص بسبب الحياة تهدد التي المشاكل
 .الغذاء على

 

 

  

 

خطورة  ذات مقياس المناطق في يعيشون السكان مجموع من ٪1 حاليا،. الماضي العام في الغذائية االحتياجات شدة انخفضت وقد
 .1013 عام الثاني تشرين في ٪11 ب مقارنة الغذاء، إلى الوصول إمكانية مع" كارثة إلى شديدة" المشاكل
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 الغذاء على الحصول في األساسي العائقو. والوقود الحليب، ومنتجات الحليب يليهاألسواق، في األطفال حليب نقص عن اإلبالغ تم

 في متزايدة صعوبات من تعاني التيواألسر األسعار، وارتفاع دخلال توليد فرص تناقص مع. االقتصاديهو سورية أنحاء جميع في

 .األساسية الغذائية االحتياجات تلبية

 الصحة. ه

 الوضعلبحث تقييم االحتياجات متعدد القطاعات تدهور وفقا
 ٪15 في التقييم هذا سبقت التي الثالثة األشهر في للسكان الصحي

 وضع ظل في ٪31 حين في المقررة، الفرعية المناطق من
 القتال، حدة تصاعدهو  الصحي الوضع تدهور وسبب. مستقر

 أو/  و الزور دير مدينة و ،(حلب) عفرين منطقة في الحصارو
 المناطق في الحال هو كما اإلنسانية، المساعدة على الحصول عدم

 .الريفية

 

 

 

 

  

 

 في خاصة ، للخطر األكثرعرضة سنوات هم الفئة العمرية 1 سن دون الصغار األطفال/  الرضعمنطقة تم تقييمها وجد أن  111في 

  الريفية، المناطق

إن األولويات الثالثة الرئيسية في قطاع الصحة التي تتطلب المساعدة الفورية هي األدوية والمعدات الطبية والكوادر الصحية وتوفير 

 حليب األطفال اعتبر أولوية رابعة. 
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 ويعقب. الريفية المناطق في ومعظمها للغاية مكلفة الصحية الخدماتكون  الصحية، لرعايةل الرئيسية العقبة هو المالية الموارد نقص
 هي التقارير أهم القضايا التي ذكرت في. واألمنية اللوجستية القيودباإلضافة إلى  ،الناس حركة تقييدو الخدمات نقص خالل من ذلك

 المتخصصة الخدمات وجود عدم أيضا لوحظ حين في الريفية، المناطق في اصةوخ الطبي والكادر الطبية والمعدات األدوية نقص
 .الحضرية المناطق في

 اإلنسانية المساعدات وصول. و

 إدلب، حلب، من الغربية الشمالية المحافظات في المعارضة عليها تسيطر التي المناطق معظم تزال ال ،1011 عام تشرين األول في
 مع الحدودية المعابر فتح إلى أساسا ذلك ويرجع. الحدود عبر عمليات نسبيا من خالل الوصولسهلة  حماة وشمال ، الالذقيةريف 
 معظم تزال ال. اإلنسانية المساعدات لهذه المنهجي الحصار في تشارك لم التي المسلحة الجهاتمن  تسيير باإلضافة إلى تركيا،

 من ،بإذن لوصولا سهلة دمشق وريف ودمشق سورية ووسط الساحلية المناطق فيالسورية  الحكومة عليها تسيطر التي المناطق
 ..السورية الحكومة

 

التي تم  المناطق في اإلنسانية المساعدات إليصال األكثر ايعاقا القيد هو األقوى الجماعات قبل من اإلنسانية األنشطة تنفيذ في التدخل
 األمنية العدائية واألعمال السلع؛ أو والموظفين، اإلغاثة لوكاالت والسفر لالتنق على المفروضة القيود خالل من ذلك ويعقب. اتقييمها

 .اإلنسانية المساعدات إلى حاجة في مناطق إلى الوصول تعيق التي المستمرة

 

 



  التنفيذي الملخص(MSNA) - لسوريا القطاعات متعدد حتياجاتاال تقييم

13 

 

وبالتالي تعيق  المفروضة الصارمة القيود ذات المناطق في يعيشون شخص مليون 1.1 أن وجد تقييم االحتياجات متعدد القطاعات
 . 1011 أيلول في اإلنسانية المساعدات ولوص

 حمايةال. ز

 والثالثة الحضرية، المناطق في للمرأة األولوية ذات االحتياجات أعلى ثانيبأنها من  ،(والكرامة السالمة) الحماية عن اإلبالغ تم

 احترام وعدم واسع نطاق على ألمنا انعدام سياق في اإلنسان لحقوق مزمنة انتهاكات وقعت. السياق نفس في أيضا للرجال بالنسبة

 .سوريا في للمدنيين فعالة حماية وجود عدمب عن الصراعات األخرى السوري الصراع يتميز. الدولي اإلنساني القانون

 

  والكرامة بالسالمة تتعلق مخاوف من للخطر عرضة األكثر العمرية الفئة سكان -  الحرارة خريطة

جميع المناطق ريف دمشق دير الزور درعا حماة حلب إدلب الالذقية القنيطرة الرقة الحسكة

األطفال/الرضع )<5 سنوات( 

األطفال )بين 5 - 12 سنة( 

المسنون )+60 سنة( 

النساء )18 - 59 سنة( 

الرجال )18 -59 سنة( 

اليافعات )13 - 17 سنة( 

اليافعون )13 - 17 سنة( 

124 4 15 7 9 33 23 5 2 10 16  المناطق التي تم تقييمها

 الجماعات مع لتعاونوا واإلصابة، الموت لخطر المعرضين والشباب األطفال متضمنا ذلك بير،ك قلق مصدر هو الطفل حماية
 النساء تحديد تم وقد. الصحية والرعاية التعليم على حصولهم على المفروضة والقيود الضارة، األطفال عمالة أشكال المسلحة،
 األكثر الناس على أنهم والالجئين، داخليا والمشردين الشباب ،يةاإلعاقات الجسد من يعانون الذين واألشخاص السن وكبار والفتيات
 .غير معلنة ولكن ،خطرة قضية هو الجنس نوع على القائم العنف. احتياجا

 - الحرارة خريطة

 فرعيةال المناطق على تؤثرالتي  السالمة قضايا  

 

جميع المناطق ريف دمشق دير الزور درعا حماة حلب إدلب الالذقية قنيطرة ال الرقة الحسكة

القصف الجوي 

 العنف/ االشتباكات المسلحة 

االعتقال / االحتجاز 

الخطف / االختفاء

التنقل المحدود للسكان 

عمليات القتل/ اإلعدام 

الهجوم على المرافق المدنية 

االضهاد الجسدي / التعذيب

اإلجرام /  العمليات اإلجرامية 

ال أعلم 

ال يوجد مشكلة

أخرى

126 4 15 7 9 35 23 5 2 10 16  المناطق التي تم تقييمها
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 النفسية والخدمات للطفل، الصديقة المساحات توسيعھي  لحمايةل ھاتحديد تم التي الرئيسية وا�ولويات ا�حتياجات، ھذه على وبناء

 .سوريال-حتياجات في   ستجابةا� ودمج الحماية في عملية  ، نساءلل منةا* ماكنا� توسيع ووالنساء؛ ل&طفال وا�جتماعية

 

 غیرغذائیةال والمواد المأوى. ح

 من ١٢ في. مأوىالذين يحتاجون إلى  من بكثير أعلى ھي المساعدة ذائيةغ غيرال المواد إلى يحتاجون الذين ا�شخاص عدد يقدر
 فرعية منطقة ١٤ ا�ساسيين وجدوا بأن  أن حين في للحياة، مھدد بأنه المأوى وضع صنف وقد المقررة، فرعية منطقة ١١٤

 .لحياةل ھددم على أنه غذائية غيرال المواد وضعتصنف 

 

 المأوى الغيرغذائية المواد

  

 وجود لعدم نظرا. المالية الموارد نقص ھو غذائية غيرال والمواد المأوى على الحصول أمام الرئيسي العائق أن إلى الباحثين يشير
 ال-زمة والمواد ا�دوات مثل المواد إلى الوصول على قادرة غيرال والمجتمعات ا�سعار، في زيادة جانب إلى وا�دخار، الدخل

 .المأوى Fص-ح

   المأوى الغيرغذائية المواد
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 األولوية، ذات الشواغل هي - والثلوج والرياح والمطر والحر البرد مثل - الصعبة الجوية الظروف من الكافية الحماية توفير دمع
 .مكتظةال جماعيةال مالجئالو واألمن الشخصية والسالمة اإلضاءة/  الكهرباء وجود عدم يليه

 العامة والنظافة الصحي والصرف المياهت.

. حاجة في شخص مليون 1.1 حوالي مع القطاعات، عن باقي المحتاجين من نسبة أعلى هو ذات الصحي والصرف المياه قطاع
 . الماء إلى حاجة في الناس من عدد أكبر سجل فيها ، بالسكان اكتظاظا األكثر حلب، محافظة

  

  في يعيشون الذين النازحين تليها للشرب، الصالحة المياه نقص لخطر عرضة األكثر هم جماعيةال مالجئال في النازحين يعتبر
 .والرقة القنيطرة الزور، دير في وخصوصا مكتملة، غيرال المباني

 القدرة تحسين أجل من الشبكة إصالح تليها للمولدات، والوقود اآلبار وحفر والكهرباء، الماء توفير األولوية ذات خالتاالتد وتشمل
 .هاوتوزيع المياه ضخ على

 االحتياطية للمولدات الوقود نقص يليها المياه، شبكة لتشغيل الكهرباء وجود عدم هو المياه توافر على رتؤث التي الرئيسية القضية
 المال وجود عدم. مختلف مستوى على المقررة المحافظات جميع في للعالج الكيميائية المواد في نقص عن اإلبالغ تم. المياه لنظام

 المناطق بين هامة فروق توجد لم. االقتصادية الموارد نقص ذلك في بما لمأمونة،ا الشرب مياه إلى للوصول الرئيسي العائق هو
 المساعدات. وصول بإمكانيات المتعلقة المسائل حيث من والحضرية الريفية
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