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الجئون عراقيون

شمال

٢٤٫٩٧ ألف

٢٫٧ مليون

عدد األشخاص المحتاجين إلى مساعدات إنسانية في المناطق المحاصرة والتي يصعب الوصول إليها

عدد األشخاص المحتاجين إلى مساعدات إنسانية

عدد النازحين داخليًا

األشخاص الذين يعيشون في فقر

األشخاص الذين يعيشون في
"مستوطنات المالذ األخير" ١٫١ مليون

من السكان
يعيشون في فقر

األشخاص الذين تقطعت بهم السبل
على الحدود السورية ١٧٠ ألف

النازحون الجدد كل يوم 
٦٫١ ألف  

أطفال (٠-١٧)
٥٫٨ مليون

كبار سن (>٩٥)
٠٫٨ مليون

شباب (١٥-٢٤)
٢٫٧ مليون

بالغون (٢٥-٥٩)
٥ مليون

ذكور
٪٤٨

إناث
٪٥٢ ١٣٫٥ مليون

٤٫٩ مليون

٦٫٣ مليون

من السكان٨٥٪
يعيشون في فقر شديد

٦٩٪ ٣٥٪ منهم يعيشون في فقر شديد

عدد المحتاجين في
المناطق المحاصرة ٠٫٩٧ مليون

المحتاجون للمساعدة في غيرها من المناطق التي يصعب الوصول إليها ٣٫٩ مليون
بما في ذلك سكان المناطق المطوقة عسكريًا  ٠٫٩٤ مليون

كانون األول/ديسمبر ٢٠١٦

تصوير: ثائر محمد/وكالة األنباء الفرنسية

االحتياجات
اســـتعـراض

اإلنســــانـية

٢٠١
٧

عدد األشخاص المحتاجين إلى المساعدة

١٣٫٥ مليون

الجمهورية العربية
الســـورية



الدوافع واالحتياجات واألرقام الرئيسيةالدوافع واالحتياجات واألرقام الرئيسية

االنهيار االقتصادي
العمل اإلنساني

تحت الهجوم

 

حماية المدنيين قيود الوصول
(مناطق محاصرة، يصعب الوصول إليها،

مطوقة عسكريًا)

األرقام

الرئيسية

ال لضياع أي جيلالنزوحالنزاع

 

االحتياجات اإلنسانية

١٣٫٥ مليون شخص بحاجة إلى 
مساعدات إنسانية، من بينهم 

٥٫٧ مليون بحاجة ماسة نظرًا 
لتجمع عوامل الخطر اإلنساني

٣٠٫٠٠٠ شخص يعانون من 
إصابات الصدمة المتعلقة بالنزاع 

كل شهر، من بينهم 
 يعانون من إعاقات

دائمة

٢٫٩ مليون طفل سوري 
دون سن الخامسة لم

يشهدوا في حياتهم سوى النزاع

بحلول نهاية عام ٢٠١٥،
كان ٤ من كل ٥

أشخاص في سوريا يعيشون في 
فقر متزايد

تتأثر منظمات اإلغاثة 
اإلنسانية المحلية بالهجمات 
التي تؤدي إلى مصرع عمال

اإلغاثة وتدمير المعدات واإلمدادات 
الحيوية المنقذة للحياة

هوجمت قافلة مساعدات 
إنسانية تحمل مواد

إغاثة إلى أورم الكبرى في حلب 
في شهر سبتمبر/أيلول، مما أسفر 

عن مقتل ٣٣ شخصًا

١٤٧ عامًال في المجال 
اإلنساني لقوا مصرعهم منذ
بدء األزمة السورية، كما ُقتل ٦٦ 

وُأصيب ١١٤ في عام ٢٠١٦

خالل الفترة من 
يناير/كانون الثاني إلى 

أغسطس/آب ٢٠١٦،
تم اإلبالغ عن ١٠١ هجمة على 

مستشفيات ومراكز رعاية صحية 
أسفرت عن مقتل ١٤ عامًال في مجال 

الرعاية الصحية وإصابة ٤٠ آخرين

ال تزال الهجمات 
باستخدام األسلحة 

المتفجرة، التي يبدو الكثير 
منها غير مشروع، تؤثر على 

المدنيين: 
٦٫٣ مليون شخص يعيشون 

في مناطق كثيرة التعرض 
لألسلحة المتفجرة 

٨٨٪ من النواحي حددت 
أخطار المتفجرات كمخاوف 

للسالمة والحماية 
تسجيل ٢٠٪ من جميع 

الضربات الجوية في سوريا في 
مناطق ذات كثافة سكانية 

عالية ومواقع محاصرة

٤٫٩ مليون محتاج 
للمساعدة في المناطق 
المحاصرة والتي يصعب 

الوصول إليها،
بما في ذلك ٠٫٩٧ مليون شخص 
في المناطق المحاصرة، و ٠٫٩٤ 

مليون في المناطق المطوقة 
عسكريًا و  ١٫٤ مليون شخص، منهم 

٠٫٦٣ مليون طفل، في المناطق 
الخاضعة لسيطرة تنظيم الدولة 

اإلسالمية في العراق والشام

بحلول نهاية عام ٢٠١٥، بلغ 
معدل البطالة ٥٣٪ 

بلغ معدل االعتماد على 
المساعدات في

من النواحي التي
شملتها الدراسة

ال تزال اإلمدادات الطبية 
األساسية المنقذة للحياة
 ُتزال بطريقة منهجية من القوافل 

الطبية عبر خطوط النزاع، ويتم 
عرقلة اإلجالء الطبي من قبل 
أطراف النزاع ألسباب سياسية

أكثر من
من النواحي أبلغت عن
 العنف الجنسي كأحد

المخاوف الرئيسية في مجتمعاتها 

أبلغت ٨٥٪ من النواحي 
عن الزواج المبكر 
كأحد الشواغل الرئيسية

اإلبالغ عن االفتقار 
إلى المستندات

المدنية كقضية رئيسية من 
قبل ٨١٪ من النواحي التي تم 

تقييمها

عشرات الوفيات في
صفوف المدنيين تم

اإلبالغ عنها في المناطق 
المحاصرة في عام ٢٠١٦ من جراء 
الحرمان من فرص الحصول على 

الغذاء أو الدواء

على الرغم من التحسن الملحوظ 
في عدد القوافل عبر خطوط النزاع، 
تم السماح لما معدله ٥٠٪ فقط 

من قوافل المساعدات المتجهة 
إلى المواقع المحاصرة وفقًا 

للخطط الشهرية

١١٫٨ مليون شخص 
يفتقرون إلى الكهرباء

لمدة تصل إلى ١٨ ساعة يوميًا

٢٫٧ مليون شخص فقدوا 
وظائفهم خالل النزاع

وأثر فقدان الدخل على
حياة ١٣٫٨ مليون من المعالين

األضرار التي لحقت بالبنية 
التحتية للنقل، مثل الطرق 

والجسور تؤثر على ٣ مليون 
شخص في جميع أنحاء سوريا، 

مما يحد من التفاعالت االقتصادية 
وسبل كسب العيش 

بلغت الخسائر 
االقتصادية الناجمة عن 
النزاع في سوريا ٢٥٤٫٧ مليار 

دوالر أمريكي

يعيش ما يقرب من ٧ مليون طفل 
في فقر داخل سوريا

ثلث األطفال في سن 
المدرسة في سوريا غير 

ملتحقين بالمدارس، وثلث المدارس 
خارج نطاق الخدمة

٧٥٠ انتهاكًا جسيمًا ضد 
األطفال تم اإلبالغ عنها 

في عام ٢٠١٦، وكان القتل 
والتشويه وتجنيد األطفال من 

االنتهاكات األكثر شيوعًا

٩٠٪ من المواقع التي 
شملتها الدراسة أبلغت عن 

تجنيد األطفال

٢٫٧ مليون شاب بحاجة 
إلى المساعدة

أكثر من ثلث ال٦
مليون مراهق وشاب نزحوا 

داخل سوريا

أكثر من نصف الشعب 
السوري ُأجبروا على الفرار من 

منازلهم منذ بداية النزاع في ٢٠١١:
٦٫٣ مليون نازح داخليًا 
تم تسجيل ٤٫٨ مليون 

سوري تقريبًا كالجئين في
البلدان المجاورة

تقدم ١٫٢ مليون سوري بطلبات 
للحصول على اللجوء في أوروبا

زيادة استخدام األسلحة 
الحارقة والبراميل المتفجرة، 

والهجمات المزدوجة ضد أول 
المستجيبين

النزاع المستمر 
وتدهور الترابط 

االجتماعي يجبران األفراد 
واألسر على اللجوء إلى آليات 

التكيف السلبية كوسيلة للبقاء 
على قيد الحياة

لقي ٧٧٠ عامًال في 
مجال الصحة مصرعهم منذ 

بدء النزاع

فشلت اثنتان من 
اتفاقيات وقف 

األعمال العدائية
واالستقطاب السياسي في التصدي 

لمسببات النزاع في عام ٢٠١٦

أصبح عشرات اآلالف من 
السوريين في عداد المفقودين منذ 

بدء النزاع، واختفى اآلالف منهم 
في ظروف توحي بأنهم من

ضحايا االختفاء القسري

يعيش أكثر من مليون 
سوري في مالجئ

"المالذ األخير" مثل المراكز الجماعية 
(المدارس والمباني العامة 

والمساجد)، والمخيمات أوالمالجئ 
المؤقتة، والكثير منها يوجد في 

المناطق الريفية، حيث يصبح الناس 
عرضة للخطر أربع مرات أكثر مما هو 

الحال في المناطق الحضرية

من النازحين خالل الفترة 
من يناير/كانون الثاني 
إلى أغسطس/آب ٢٠١٦

 نزحوا إلى مناطق خاضعة 
لسيطرة الجماعات المسلحة غير 

التابعة للدولة

استمر معدل النزوح بال 
هوادة في عام ٢٠١٦ 
بمتوسط ٦٫١٥٠ نازحًا 

في اليوم الواحد خالل 
الفترة من يناير/كانون 

الثاني إلى أغسطس/آب

تواصل أطراف النزاع 
ارتكاب انتهاكات واسعة 
النطاق ومنهجية لحقوق 

اإلنسان٫ واألطفال 
والنساء ٫عرضة بشكل 
خاص إلساءة المعاملة 

واالستغالل

أكثر من ١٢٫٨ مليون 
شخص في سوريا بحاجة إلى 

المساعدة الصحية

٩ مليون شخص بحاجة إلى 
المساعدة في مجاالت الغذاء

والزراعة وسبل كسب العيش، 
من بينهم ٧ مليون يعانون من 

انعدام األمن الغذائي، و٢ مليون 
آخرين معرضون لخطر انعدام األمن 

الغذائي

٤٫٣ مليون شخص بحاجة 
إلى المأوى، من بينهم

٣٫٨ مليون يواجهون احتياجات 
حادة وعاجلة

تنفق األسر حوالي ٢٥٪ 
من دخلها لتلبية الحد األدنى 
من االحتياجات اليومية من المياه

أكثر من ١٣٫٨ مليون 
سوري يحتاجون إلى دعم

التعافي المبكر وسبل كسب العيش 
لدعم واستعادة حياتهم وسبل 

كسب عيشهم المتأثرة بالنزاع

         


