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معلومات بشأن الوثيقة

تعيش اآلن ست عشرة عائلة، أصلهم من ريف معرة النعمان جنوب إدلب، يف مدرسة 
لحقت بها أضرار يف مدينة بنش. نزحوا منذ أربعة أشهر وليس لديهم خيار آخر. ولم يتمكنوا 

من الحصول على خيمة يف المخيمات القريبة للنازحين داخلًيا.

صورة الغالف

نيسان/أبريل 2020 - بنش، محافظة إدلب:

تصوير: حقوق الطبع والنشر © محفوظة لمكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية )أوتشا(

تم إنتاج هذه الوثيقة نيابة عن الفريق التوجيهي االستراتيجي والشركاء يف مجال العمل اإلنساين العاملين يف سورية. 
وهي توضح الفهم المشترك ألثر األزمة اإلنسانية يف سورية على السكان المدنيين، بما يف ذلك احتياجاتهم اإلنسانية 
األكثر إلحاًحا والعدد التقديري لألشخاص الذين بحاجة إىل المساعدة اإلنسانية. تهدف اللمحة العامة عن االحتياجات 

اإلنسانية يف سورية لعام 2021 إىل توفير تحليل إنساين موحد لالسترشاد به يف التخطيط االستراتيجي المنسق 
لالستجابة اإلنسانية لعام 2021.

تغطي اللمحة العامة عن االحتياجات اإلنسانية لعام 2021 الفترة من كانون الثاين/يناير 2020 حتى شباط/فبراير 
2021. يعتمد تحليل شدة الحاجة وتقديرات األشخاص المحتاجين للمساعدة على وجه التحديد على البيانات األولية 
عة بشكل رئيسي خالل شهري آب/أغسطس وتشرين الثاين/نوفمبر عام 2020. تستند األرقام والنتائج الواردة  الُمجمَّ

يف هذه الوثيقة إىل تحليل مستقل أجرته األمم المتحدة وشركائها العاملين يف مجال العمل اإلنساين، بناًء على 
المعلومات المتاحة لهم. تعتبر العديد من األرقام الواردة يف هذه الوثيقة أفضل تقديرات ممكنة، مبنية على مجموعات 
بيانات جزئية وغير مكتملة يف بعض األحيان، باستخدام منهجيات جمع البيانات وتثليث المعلومات التي كانت متاحة 

يف ذلك الوقت.

أعربت الحكومة السورية عن تحفظاتها على مصادر البيانات ومنهجية التقييمات المستخدمة إلرشاد اللمحة العامة عن 
االحتياجات اإلنسانية، وكذلك على عدد من نتائج اللمحة العامة عن االحتياجات اإلنسانية.

التسميات المستخدمة وطريقة عرض المواد يف هذا المنشور ال تعبر عن رأي األمانة العامة لألمم المتحدة بشأن الوضع 
القانوين ألي بلد أو إقليم أو مدينة أو منطقة أو لسلطات أي منها، أو بشأن تعيين حدودها أو تخومها.

لمزيد من المعلومات، يرجى الرجوع إىل:

 www.humanitarianresponse.info/en/operations/whole-of-syria 

https://hno-syria.org

http://www.un.org/syria 

 

احصل على آخر التحديثــات

يقوم "مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية )أوتشا(" 
بتنسيق العمل يف المجال اإلنساين حتى يضمن حصول 

المتضرّرين من األزمات على المساعدة والحماية التي يحتاجونها. 
كما أنه يعمل على تخطي العوائق التي تحول دون وصول 

المساعدات اإلنسانية للمتضررين من األزمات، باإلضافة إىل قيامه 
بدور ريادي فيما يتعلق بحشد المساعدات والموارد باإلنابة عن 

منظومة العمل اإلنساين.

www.unocha.org/syria
https://twitter.com/OCHA_Syria

تهدف االستجابة اإلنسانية ألن تصبح الموقع اإللكتروين المركزي 
ألدوات وخدمات إدارة المعلومات، مما يتيح تبادل المعلومات 

بين المجموعات وأعضاء "اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت " 
العاملين يف إطار األزمات المطولة أو المفاجئة.

www.humanitarianresponse.info/syria

نظرة متعمقة بشأن العمل اإلنساين

تدعم النظرة المتعمقة بشأن العمل اإلنساين صانعي القرار من 
خالل منحهم إمكانية الوصول للبيانات الرئيسية المتعلقة بالعمل 
اإلنساين. كما أنه توفر أحدث المعلومات الموثقة حول االحتياجات 

وإيصال االستجابة اإلنسانية باإلضافة إىل المساهمات المالية.

https://hum-insight.info

تعد خدمة التتبع المايل، المزود األساسي للبيانات التي يتم 
تحديثها باستمرار حول التمويل اإلنساين على النطاق الدويل 

والمساهم الرئيسي يف اتخاذ القرارات االستراتيجية وذلك من خالل 
تسليط الضوء على الثغرات واألولويات، ومن ثم المساهمة يف 

المساعدة اإلنسانية الفاعلة والفعاّلة والقائمة على المبادئ 

fts.unocha.org

االستجابة اإلنسانية 
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األشخاص المحتاجون للمساعدة في سورية

الحدود واألسماء المبينة والتسميات المستخدمة يف هذه الخريطة ال تنطوي على تأييد أو قبول رسمي من جانب األمم المتحدة.

كارثيةبالغة الشدةشديدة تخلق ضغوًطا األدىنأشخاص بحاجة  للمساعدة
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سورية

أب وابنه يجلبان الخبز وأغراض البقالة إىل منزلهم يف هنانو، مدينة متضررة ضرًرا كبيًرا يف شرق حلب. 
11 حزيران/يونيو 2019. حقوق الطبع والنشر © محفوظة لمكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية/هالدورسون

ملخص االحتياجات اإلنسانية والنتائج الرئيسية 
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التأثير

سياق األزمة

االحتياجات اإلنسانية

الســياق والتأثير واالحتياجات اإلنسانية

١٣٫٤مليون
شخص بحاجة للمساعدة

حركة عودة تلقائية للنازحين داخلًيا يف عام ٢٠٢٠، يف حين كان ٣٨,٢٠٠ من 
الالجئين العائدين إىل سورية معظمهم من لبنان والعراق

٢٨ هجوًما على المرافق الصحية و٦١ هجوًما على المدارس وموظفي 
قطاع التعليم يف عام ٢٠٢٠

٥٨٪ فقط من المستشفيات و٥٣٪ من مراكز الرعاية الصحية 
األولية تعمل بكامل طاقتها

ارتفاع األسعار بنسبة ٢٣٦٪ لمتوسط سلة األغذية بين كانون 
األول/ديسمبر ٢٠١٩ وكانون األول/ديسمبر ٢٠٢٠

 ٦,٧ ماليين شخص نازح داخلًيا

١,٩ مليون شخص يعيشون يف تجمعات عشوائية ومخيمات مخططة، أي 
زيادة بنسبة ٢٠٪ منذ كانون الثاين/يناير ٢٠٢٠

كان ٢,٤٥ مليون طفل غير ملتحقين بالمدارس يف عام ٢٠٢٠ (وُيقدر أن 
العدد زاد منذ ذلك الحين)

٨١٣ حادثة تجنيد واستخدام لألطفال يف القتال تم التحقق منها 
من جانب األمم المتحدة يف عام ٢٠٢٠

تم تسجيل ٢,٠٥٩ حالة قتل وإصابة بين المدنيين يف عام ٢٠٢٠، 
وكان أكثر من نصفهم من األطفال

٤٧,٨١٢ حالة إصابة مؤكدة بفيروس كوفيد-١٩ اعتباًرا من ٢٣ آذار/مارس ٢٠٢١

٥٠٪ من العاملين يف قطاع الرعاية الصحية قد فروا من البلد

يعيش ما يقرب من ٩٠٪ من السكان تحت خط الفقر. تشير التقديرات إىل أن 
٦٠-٦٥٪ يعيشون يف فقر مدقع، حيث كانت النسبة تتراوح بين ٥٠ و٦٠٪ يف 

٢٠١٩

انخفاض بنسبة ٧٨٪ يف قيمة العملة السورية منذ تشرين األول/أكتوبر ٢٠١٩

تشير التقديرات إىل أن ثلث المجتمعات المأهولة بالسكان ملوثة بالذخائر 
المتفجرة

تم فقدان  ٣٠٠,٠٠٠ وظيفة منذ بداية جائحة كوفيد-١٩، ما يشكل نسبة 
٥٠٪ تقريًبا من البطالة

إنفاق ٥١٪ من متوسط دخل األسرة على الغذاء يف أيلول/سبتمبر ٢٠٢٠، 
وتشير التقديرات إىل أن النسبة المئوية زادت منذ ذلك الحين

٧٦ حادثة تفجير يف اليوم يف المتوسط عام ٢٠٢٠

مستويات المعيشة
•  تشير نسبة ٨٢٪ من األسر إىل انخفاض القدرة على تلبية 

االحتياجات األساسية منذ منتصف عام ٢٠١٩
اتساع الفجوة يف الدخل: متوسط دخل األسرة اآلن أقل بنسبة 

٢٠٪ من النفقات
•  زيادة صعوبة القدرة على تحمل التكاليف: تنفق األسر 
٥١٪ على الغذاء، ما ال يترك سوى مجال ضيق لتلبية 

االحتياجات األساسية األخرى
•  االفتقار إىل الحصول على الخدمات األساسية بسبب انعدام 

أو االنخفاض الشديد يف األداء الوظيفي للبنية التحتية 
للخدمات الحيوية فيما يقرب من نصف النواحي كلها، 

وازدياد التفاقم بسبب انخفاض القدرة على تحمل 
التكاليف

آليات التأقلم
•  تكبدت نسبة ٧١٪ من األسر من الديون منذ 

منتصف عام ٢٠١٩
•  تم اإلبالغ عن تكرار حاالت عمالة األطفال وزواجهم 
يف ٢٢٪ و١٨٪ من المجتمعات الخاضعة للتقييم، 

على التوايل
•  تتبنى نسبة ٢٨٪ من األسر االستراتيجيات 

المتبعة يف األزمات أو الطوارئ لمواجهة ارتفاع 
أسعار المواد الغذائية (ومنها عمالة األطفال 

وزواجهم، وبيع الممتلكات، والهجرة بسبب نقص 
الغذاء)

الصحة الجســدية والعقلية
•  يعاين ١٢,٤ مليون شخص من انعدام األمن 

الغذايئ، من بينهم ١,٣ مليون يعانون بشكل حاد 
من انعدام األمن الغذايئ

•  ٦٠٠,٠٠٠ طفل يعانون من سوء التغذية المزمن 
و٩٠,٠٠٠ طفل يعانون من سوء التغذية الحاد
•  أبلغت نسبة ٢٧٪ من األسر عن ظهور أعراض 

الضيق على أطفالهم
•  امرأة من كل ثالث نساء حوامل تقريًبا مصابة بفقر 

الدم

2K+

06
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السياق والتأثير اإلنساني

كثر حاالت الطوارئ اإلنسانية تعقيًدا يف العالم  ال تزال سورية واحدة من أ
التي تتميز باألعمال العدائية المستمرة التي أودت بحياة مئات اآلالف من 

األشخاص، وتسببت يف واحدة من أسوأ أزمات النزوح يف عصرنا، وأدت 
إىل تدمير واسع النطاق للبنية التحتية المدنية والزراعية، ومنها المنازل 

والمدارس والمرافق الصحية وإمدادات المياه وأنظمة الري. واليوم، بلغ عدد 
المحتاجين إىل المساعدة اإلنسانية يف سورية 13,4 مليون شخص - زيادة 

قدرها 21 يف المائة مقارنة بعام 2020 - مع زيادة تفاقم االحتياجات بسبب 
التدهور االقتصادي.

تسببت األزمة التي استمرت لعقد من الزمن يف معاناة هائلة للسكان 
المدنيين الذين تعرضوا النتهاكات جسيمة منتظمة لحقوق اإلنسان والقانون 

كثر من 1,350 هجوًما على المرافق التعليمية  الدويل اإلنساين، بما يشمل أ
كثر من 12  والطبية واألفراد العاملين بها،1 والقصف الذي تسبب يف فرار أ

مليون شخص من ديارهم واالحتجاز التعسفي واالختطاف والتعذيب وغيرها 
من االنتهاكات الجسيمة. وُقتل أو أصيب ما يقرب من 12,000 طفل منذ 

عام 2،2011 و47 يف المائة من الشباب تويف أحد أفراد أسرهم المباشرين أو 
أحد أصدقائهم المقربين.3 ونظًرا ألن ما يقرب من نصف أطفال سورية لم 

يعوا شيًئا من العالم سوى أزمة مدى الحياة - ُقدر أن 2,45 مليون منهم لم 
يلتحقوا بالمدرسة يف سنة 2020 وحدها - فإن جياًل بأكمله معرض لخطر 
الضياع. وتعني الصدمة العميقة التي طال أمدها والتي لم يتم حتى اآلن 

التصدي لجزء كبير منها، أن أزمة الصحة العقلية تلوح بقوة يف األفق. على 
الرغم من أن األعمال العدائية واسعة النطاق قد انخفضت مقارنة بذروة 

األزمة، مع استقرار الخطوط األمامية خالل عام واحد،4 إال أنه ال يزال ُيالحظ 
القصف المتبادل المتكرر وإطالق الصواريخ على طول خطوط التماس، ما 

يسفر يف أحياٍن كثيرة عن وقوع إصابات يف صفوف المدنيين.

لقد تعرض االقتصاد لضرر ال يمكن إصالحه منذ بدء األزمة، حيث انخفض 
الناتج المحلي اإلجمايل بنسبة 60 يف المائة وتزايد عجز الحكومة يف تحصيل 
إيرادات كافية لدعم السلع األساسية مثل الوقود والخبز التي تعتمد عليها 

العائالت األكثر ضعًفا. وتشهد الليرة السورية تراجًعا افتراضًيا بعد أن فقدت 
كتوبر 2019، يف حين بلغت  78 يف المائة من قيمتها منذ تشرين األول/أ

الزيادات يف أسعار السلع األساسية أعلى مستوياتها على اإلطالق. وتشير 
كثر من 90 يف المائة من السكان يعيشون اآلن تحت خط  التقديرات إىل أن أ
الفقر.5 أدت جائحة كوفيد-19 إىل تسريع وتيرة التراجع االقتصادي من خالل 

زيادة الحد من فرص إدرار الدخل الضئيلة بالفعل يف سياق ُيقدر فيه اآلن 
أن نسبة 50 يف المائة من عدد السكان يف سن العمل ال يعملون، والحد من 
وصول النساء واألطفال إىل الخدمات الحيوية مثل الصحة اإلنجابية والصحة 
العامة والكشف عن سوء التغذية. ُيعتقد أن التحويالت المالية التي يعتمد 

عليها ماليين السوريين وخاصة األشخاص النازحين داخلًيا قد انخفضت 
إىل النصف، من 1,6 مليار دوالر أمريكي يف عام 2019 إىل 800 مليون دوالر 
أمريكي يف عام 2020، ويرجع ذلك إىل الركود االقتصادي على الصعيدين 

العالمي واإلقليمي. أثرت جائحة كوفيد -19 أيًضا على النظام الصحي الواهن 
بالفعل، حيث إن نصف المرافق الصحية تعمل بصورة جزئية أو ال تعمل 

على اإلطالق.6

األوضاع واالحتياجات اإلنسانية

ال تزال اإلصابات المستمرة بين المدنيين والنزوح القسري بسبب األعمال 
العدائية المستمرة، باإلضافة إىل انخفاض إمكانية الوصول إىل الخدمات 
األساسية المتدهورة بالفعل، وخيارات السكن والمأوى المحدودة وغير 
الكافية، ومجموعة واسعة من المخاطر والمخاوف المحددة المتعلقة 

بالحماية، تتسبب يف ظهور االحتياجات اإلنسانية وإدامتها بين السكان. يف 
حين أدى النزوح الناجم عن األعمال العدائية يف أوائل عام 2020 إىل ظهور 

احتياجات إضافية بين السكان يف سورية لألشخاص النازحين داخلًيا 
والعائدين والمجتمعات المضيفة، ال سيما يف شمال غرب سورية  أدت اآلثار 

المتتالية للتراجع االقتصادي - بما يف ذلك فقدان الدخل وسبل العيش، 
واالنخفاض الحاد يف القوة الشرائية وما نتج عن ذلك من عدم القدرة 

على تحمل تكاليف الغذاء والسلع األساسية األخرى - إىل تفاقم الظروف 
المعيشية لألشخاص الذين كانوا بالفعل يف حاجة إنسانية، وجعل الشرائح 

األقل تضرًرا من السكان يف السابق يف حالة حاجة إنسانية، بما يف ذلك انعدام 
األمن الغذايئ، يف جميع أنحاء البلد.

ال تزال األزمة تؤثر على النوع االجتماعي، حيث تدفع النساء والفتيات 
المراهقات ثمًنا غالًيا بسبب األعراف الضارة والتمييزية القائمة على النوع 
االجتماعي، بما يف ذلك العنف القائم على النوع االجتماعي، يف حين يواجه 

الرجال والفتيان مخاطر متزايدة مرتبطة باالحتجاز التعسفي، والتجنيد 
اإلجباري، والذخائر المتفجرة، من بين أمور أخرى.

أدى التدهور االقتصادي إىل زيادة الضغط المايل على العائالت. أفادت نسبة 
اثنين وثمانين يف المائة من األسر التي خضعت للتقييم يف سورية بتدهور 
كبير يف قدرتها على تلبية االحتياجات األساسية منذ آب/أغسطس 2019، 

ويرجع ذلك أساًسا إىل ارتفاع األسعار وفقدان الدخل.7 مع ضعف أو توقف 
عمل البنية التحتية للصحة والتعليم وخدمات المياه والصرف الصحي 

والنظافة يف 48 يف المائة يف جميع النواحي،8 تتم إعاقة الوصول إىل الخدمات 
األساسية بشدة وتزيد عدم القدرة على تحمل تكاليفها. وينطبق ذلك 

كثر من 1,9 مليون من األشخاص النازحين داخلًيا ممن  بصفة خاصة على أ
يحتمون يف تجمعات عشوائية غير رسمية ومخيمات مخطط لها ومآٍوي 
جماعية، التي ال توفر سوى حماية محدودة من العناصر الخارجية وتزيد 

من خطر انتشار األمراض القابلة للتحول إىل وباء بين هذه الفئة السكانية. 
يف الوقت ذاته، يواصل ماليين األشخاص يف جميع أنحاء سورية العيش يف 
مساكن متضررة، ال سيما على طول خطوط المواجهة السابقة، مع مواجهة 

كثر من السابق لمواصلة الدفع. المستأجرين اآلن صعوبة أ

ولمواجهة مستويات المعيشة المتدهورة، يزداد تبني العائالت آلليات تكيف 
ضارة. تكبدت نسبة 75 يف المائة من األسر و75 يف المائة من األسر التي 

تعولها إناث مزيًدا من الديون منذ آب/أغسطس 9.2019 ويف الوقت الحايل، 
تتبنى نسبة ثمانية وعشرون يف المائة من العائالت استراتيجيات التكيف 

ذات الصلة بالغذاء يف حالة "األزمات" أو "الطوارئ"، بما يف ذلك إخراج 
األطفال من المدارس لجعلهم يعملون بدالً من ذلك، وبيع الممتلكات، 

والهجرة بسبب نقص الغذاء وزواج األطفال المبكر.10 أفادت نسبة اثنين 
وعشرين يف المائة من المجتمعات الخاضعة للتقييم بأن عمالة األطفال 
تحدث بشكل متكرر، يف حين أفادت نسبة 18 يف المائة من المجتمعات 

الخاضعة للتقييم أن زواج الفتيات الصغيرات والمراهقات )من 12 حتى 17 
سنة( قضية شائعة جًدا.11

أدى تدهور مستويات المعيشة وزيادة استراتيجيات التكيف الضارة إىل زيادة 
االحتياجات الصحية الجسدية والنفسية المهددة للحياة لشرائح أخرى من 
السكان. ويشمل ذلك زيادة بنسبة 57 يف المائة يف عدد األشخاص الذين 

يعانون من انعدام األمن الغذايئ إىل 12,4 مليونًا )من 7,9 ماليين يف أوائل عام 
2020(. ويعاين 1,27 مليون شخص منهم بشدة من انعدام األمن الغذايئ، 
وهذا العدد ضعف عددهم يف أوائل عام 12.2020 واتساًقا مع هذا االتجاه، 

كثر من 500,000  تستمر معدالت سوء التغذية يف بلوغ ذروتها، مع معاناة أ
طفل دون سن الخامسة من سوء التغذية المزمن

االحتياجات ذات األولوية
2020

المساعدة يف مجال 
سبل العيش

المساعدة يف مجال 
األغذية / التغذية

مساعدات يف احتياجات الشتاء
(مثل المواد غير الغذائية والمأوى)

٪٥٠ ٪٣٠٪٧١

المساعدة يف مجال 
سبل العيش

المساعدة يف مجال 
األغذية / التغذية

المساعدة الصحية

٪٤٢ ٪٢٩٪٧٨

كما عبر عنها األشخاص ذوو االحتياجات الخاصة

كما أعرب عنها أرباب األسر*
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توزيع األشخاص المحتاجين للمساعدة
حسب تصنيف الشدة

٨,٧٥,٧٦ ٥,٦

٤,٦٥
٥

٢,٥ ١

٤
٦,٨

٩,٣١٠,٨
١٢,٢

١٣,٥١٣,٥١٣,٤ ١٣,١
١١,٧١١,٠٦

لمحة عامة
عن االحتياجات
اإلنسانية ٢٠١٩

لمحة عامة
عن االحتياجات
اإلنسانية ٢٠٢٠

لمحة عامة
عن االحتياجات
اإلنسانية ٢٠٢١

خطة االستجابة اإلنسانية يف سورية
لعام ٢٠١٢

خطة االستجابة اإلنسانية
يف سورية لعام ٢٠١٣

خطة االستجابة
اإلنسانية يف

سورية لعام ٢٠١٤

خطة االستجابة
االستراتيجية
لعام ٢٠١٤

لمحة عامة
عن االحتياجات
اإلنسانية ٢٠١٨

لمحة عامة
عن االحتياجات
اإلنسانية ٢٠١٧

لمحة عامة
عن االحتياجات
اإلنسانية ٢٠١٦

األشخاص يف حاجة ماسة للمساعدات  (بالمليون شخص)األشخاص المحتاجون  (بالمليون شخص) 

توزيع  األشخاص المحتاجين للمساعدة 
حسب المنطقة الفرعية )يف عام 2021(

شدة االحتياجات بين القطاعات
حسب المنطقة الفرعية )يف عام 2021(

كارثيةبالغة الشدةشديدةتخلق ضغوًطاالحد األدىن< ١٠٠,٠٠١٥٠٠,٠٠٠ - ٥٠,٠٠١٢٢٥,٠٠٠ - ١٠,٠٠١١٠٠,٠٠٠ - ٥٠,٠٠٠> ١٠,٠٠٠

كارثيةبالغة الشدةشديدةتخلق ضغوًطاالحد األدىنأشخاص بحاجة  للمساعدة

11.1%33.7%50.5%4.6%0.1%13.4 مليون
1.48 مليون4.51 مليون6.76 مليون0.62 مليون0.01 مليون

الحدود واألسماء المبينة والتسميات المستخدمة يف هذه الخريطة ال تنطوي على تأييد أو قبول رسمي من جانب األمم المتحدة.

األشخاص المحتاجون للمساعدة طبًقا للسنوات
)2021 – 2012(

ومعاناة 90,000 طفل من سوء التغذية الحاد.13 تنتشر الصدمة النفسية 
بشكل واسع وال تخضع للتقييم الكايف، لكن من المؤكد أنها ستنطوي على 
آثار طويلة المدى على جميع الفئات السكانية. أبلغت نسبة سبع وعشرين 
يف المائة من األسر عن أعراض االضطراب النفسي لدى الفتيان والفتيات، 

أي ضعف النسبة تقريًبا عام 2020 )14 يف المائة(.14 ال تزال احتياجات 
الحماية الملحة قائمة وقد تفاقمت بسبب جائحة كوفيد-19، بما يف ذلك 

العنف القائم على النوع االجتماعي، حيث أبلغت النساء والفتيات يف جميع 
أنحاء البالد أنه أصبح سمة من سمات الحياة اليومية. يقدر أن شخًصا من 

بين شخصين يف سورية معرض لخطر الذخائر المتفجرة؛ ومن ثم تصبح 
االحتياجات للتدخالت اإلنسانية الخاصة باألعمال المتعلقة باأللغام، 

المتمثلة على وجه الخصوص يف أنشطة المسح والتطهير، ذات أهمية كبيرة 
ولكنه ال يتم الوفاء بها على نطاق واسع يف الوقت الحايل.15 ويف الوقت ذاته، ال 
تزال جائحة كوفيد-19 تؤثر على البلد مع تأكيد وجود 47,000 حالة مصابة يف 
سورية، بما يف ذلك ما ال يقل عن 1,972 حالة وفاة حتى منتصف آذار/مارس 
2021، وهذا من شأنه زيادة إجهاد النظام الصحي والحد من إمكانية حصول 

األشخاص على الرعاية يف حاالت الطوارئ وغير الطوارئ على حد سواء.

يف عام 2021، يتطلب النطاق المتزايد والطبيعة المترابطة لالحتياجات يف 
المجال اإلنساين بين السكان يف سورية استجابة شاملة عبر جميع القطاعات 

إلنقاذ األرواح وحمايتها ومنع المزيد من الحرمان.
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سورية

© اليونيسف

 الجزء األول: 

أثر األزمة واألوضاع اإلنسانية 
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شدة حوادث التفجير
2020-2015

(UNMAS) المصدر: دائرة األمم المتحدة لألعمال المتعلقة باأللغام -
Esri, HERE, Garmin, (c) OpenStreetMap contributors, and the GIS user community

شدة حوادث التفجير

حمص

دمشق

حلب

ريف دمشف

حماه

الالذقية

إدلب

الحسكة

دير الزور

طرطوس

الرقة

درعا السويداء

القنيطرة

 1,1 

سياق األزمة

األعمال العدائية

تعتبر سورية ثاين أقل الدول سلًما على مستوى العالم وفًقا لمؤشر السالم 
العالمي،16 على الرغم من أنه يمكن مالحظة تراجع حدة األعمال العدائية 

النشطة يف أعقاب اتفاق وقف إطالق النار يف إدلب بين االتحاد الروسي 
وحكومة تركيا يف آذار/مارس 2020، حيث أدى ذلك إىل تخفيف حدة القتال 

الفعلي إىل حد كبير مقارنة بذروة األزمة، ونتيجة لذلك تباطأ النزوح واسع 
النطاق. ألول مرة منذ بدء األزمة، لم تتغير مناطق السيطرة خالل اثني عشر 

شهًرا،17 يف حين بلغ اآلن معدل اإلصابات أدىن مستوياته منذ عام 2011 وذلك 
وفًقا لمجموعات المراقبة.18

على الرغم من هذه االتجاهات، فإن اآلثار القديمة ألكثر من عقد من العنف، 
فضالً عن األعمال العدائية المستمرة يف بعض أجزاء سورية، تواصل إلحاق 
الضرر بالمدنيين وتفاقم وتوليد االحتياجات اإلنسانية. وتشير التقديرات إىل 

أن التلوث بالذخائر المتفجرة19 يؤثر على ثلث المجتمعات المأهولة بالسكان 
حيث تضررت المناطق التي شهدت أعمااًل عدائية شديدة بشكٍل خاص، 

بما يف ذلك محافظات حلب وإدلب والرقة ودير الزور وريف دمشق ودرعا.20 
ويف عام 2020، ُسجل ما متوسطه 76 حادثة تفجير يف اليوم، أي ما يعادل 

حادثة تفجير واحدة كل 20 دقيقة،21 يف حين يف بعض أجزاء الغوطة الشرقية 
والغربية يف محافظة ريف دمشق، تأكد أن ما يقرب من 60 يف المائة من 

األراضي التي شملها االستطالع محفوفة بالمخاطر. وتستمر حوادث الذخائر 
المتفجرة أيًضا على نحو منتظم مخيف يف شمال غرب سورية ويكون لها 
تأثيرات مدمرة على المدنيين. تستمر حوادث الذخائر المتفجرة يف الحدوث 

بوتيرة تنذر بالخطر، ويكون لها تأثيرات مدمرة على المدنيين ال سيما يف 
شمال غرب سورية.

ال يزال الوضع األمني شديد الحيوية ويشهد تصعيًدا، ال سيما يف المناطق 
مشتركة السيطرة أو المتنازع على السيطرة عليها وبالقرب من الخطوط 

األمامية رغم االنخفاض العام يف األعمال العدائية واسعة النطاق. بلغ 
متوسط حوادث القصف اليومي يف شهري تموز/يوليو وآب/أغسطس 13 
حادثة قصف على مناطق جنوب محافظة إدلب، وشمال محافظة الالذقية، 

وشمال محافظة حماة، وغرب محافظة حلب، فيما أدت المناوشات يف كانون 
األول/ديسمبر بين مختلف األطراف قرب مدينة عين عيسى بمحافظة 

الرقة إىل نزوح مئات العائالت22 إىل القرى المجاورة. كما كان تنظيم الدولة 
اإلسالمية يف العراق والشام، الذي ظهر من جديد، مصدًرا للمزيد من 

الهجمات المتكررة والقاتلة يف جنوب غرب محافظة الرقة وشمال شرق 
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متوسط أسعار الصرف الوطني للسوق الرسمية وغير الرسمية يف سورية
)1 دوالر أمريكي إىل ليرة سورية(

٠

٦٠٠

١٢٠٠

١٨٠٠

٢٤٠٠

٣٠٠٠

٢٠١٩٢٠٢٠٢٠٢١

َذار
آ

ان
زِيَر

َح

ول
أَْيُل

ل َو�
 ٱْأل

ُون
كَان َذار

آ

ان
زِيَر

َح

ول
أَْيُل

ل َو�
 ٱْأل

ُون
كَان

اط
ُشَب

سعر صرف الدوالر األمريكي/الليرة السورية الرسميسعر صرف الدوالر األمريكي/الليرة السورية يف شمال شرق سوريةسعر صرف الدوالر األمريكي/الليرة السورية يف شمال غرب سورية       
٣,٠٣٥

٢,٣٧٥

١,٢٥٦

٣,٠٠٠ ٢,٦٢٥

محافظة حماة، إىل جانب استمرار الهجمات يف غرب محافظة دير الزور 
وشرق محافظة حمص.

كز السكانية  ولهذه الهجمات، التي يتم شنها بشكل متزايد بالقرب من المرا
والطرق اإلنسانية الرئيسية، مثل إثريا، يف ريف حماة، القدرة على قطع 

عمليات تقديم المعونة اإلنسانية إىل الشمال الشريق على وجه الخصوص.

لقد تعرضت البنية التحتية األساسية يف سورية ألضرار جسيمة نتيجة لألزمة 
وجزء كبير منها إما لم يتم إعادة إصالحه أو يف حالة سيئة. وتشير التقديرات 

إىل أن حوايل ربع مجموع المساكن يف البالد قد تعرض للتدمير أو الضرر، 
وتوقف نسبة 26 يف المائة

من جميع المرافق الصحية،23 وتم فقد حوايل 16 مليار دوالر أمريكي من 
حيث اإلنتاج الزراعي24 كما تحول البلد من كونه مصدًرا صافًيا إىل مستورد 

صاف للقمح يف ذلك الوقت، وإزالة شبكة أمان حيوية لدى الكثير من 
الماليين الذين يعتمدون على القطاع لكسب العيش.25 تعطلت محطات 
توليد الطاقة الرئيسية، بما يف ذلك الموجودة يف محافظتي حلب وإدلب، 

وتعرضت للتخريب والنهب، وال تزال أنظمة المياه األساسية وشبكات 
الكهرباء وشبكات االتصاالت معطلة أو تعمل بشكل نصفي بسبب عدم 

وجود صيانة منتظمة، واالستنزاف المستمر للموظفين الفنيين، وعدم القدرة 
على استيراد قطع الغيار. ولقد عانت المدارس معاناة كبيرة جراء الهجمات 

المستهدفة واألضرار الجانبية. تشير التقديرات إىل وجود ما بين 42 و55 
مليون طن من األنقاض يف محافظة حلب وحدها.26

كما يف السنوات السابقة، ال تزال سورية واحدة من أخطر البلدان بالنسبة 
لعمال اإلغاثة للعمل بها، حيث تم التحقق من وقوع 35 هجوًما على 

العاملين يف المجال اإلنساين والمرافق ووسائل النقل يف عام 2020، ما أدى 
إىل مقتل )تسعة( وإصابة )14( واحتجاز/اختطاف )ثمانية( مما ال يقل عن 
30 عامالً يف المجال اإلنساين؛ ووقعت غالبية الهجمات يف محافظتي إدلب 

)22( وحلب )10(.27

تدهور اقتصادي

منذ عام 2011، انكمش االقتصاد بنسبة تزيد على 60 يف المائة28 بسبب 
سلسلة من الصدمات الهائلة والمتتالية التي نجمت عن الدمار الواسع 

النطاق للبنية التحتية والمساكن، وتعطيل التجارة، والنقل واإلنتاج، وخسارة 
األرواح ورأس المال البشري. تشير التقديرات األخيرة إىل أن 90 يف المائة من 
السكان يعيشون اآلن تحت خط الفقر،29  ارتفاًعا من نسبة 80 يف المائة قبل 

عام، مع وجود مليوين شخص يعيشون يف فقر مدقع.30 لقد تجلى التدهور 
االقتصادي الحاد يف االرتفاعات الكبيرة يف سعر المواد األساسية بما يف ذلك 

زيادة بنسبة 236 يف المائة يف تكلفة متوسط سلة الغذاء التي وصلت إىل 
111,676 ليرة سورية يف كانون األول/ديسمبر 202031 - وهي أعلى تكلفة 

منذ أن بدأت مراقبة األسعار بشكل منتظم يف عام 201332 - و29 مرة أعلى 
من مستويات ما قبل األزمة. يف الوقت ذاته، فقدت الليرة السورية ما ال يقل 
كتوبر 2019، حيث تم تداولها  عن 78 يف المائة من قيمتها منذ تشرين األول/أ

بنحو 3,900 ليرة سورية/دوالر واحد أمريكي يف السوق غير الرسمية وقت 
كتابة هذا التقرير، ما أثر كثيًرا على قدرة المستهلك على تحمل التكاليف.33 

وحتى األسر ذات الدخل المنتظم تأثرت سلًبا بسبب ارتفاع تكاليف 
المعيشة. يتجاوز المعدل الوطني لسلة الغذاء اآلن أعلى مرتب شهري 

حكومي رسمي وهو 80,240 ليرة سورية بنسبة 40 يف المائة ويصل إىل نسبة 
70 يف المائة من متوسط دخل األسرة الشهري )147,000 ليرة سورية(.34 

وتضررت النساء بصفة خاصة من حيث الجانب المايل، حيث أفادت نسبة 30 
يف المائة منهن بعدم وجود دخل على اإلطالق إلعالة أسرهن.35

أخذت األزمة االقتصادية المتفاقمة تتسارع بسبب جائحة كوفيد-19 
واألزمة المصرفية يف لبنان التي شهدت تطبيق تدابير لمراقبة رأس المال 

على الودائع والمعامالت بالعمالت األجنبية منذ أواخر عام 2019، مما أدى 
إىل انقطاع الرابط المايل األخير المتبقي الذي يربط سورية ببقية العالم، 
والحرمان من الوصول إىل احتياطيات تقدر بنحو 40 مليار دوالر أمريكي، 
فضالً عن التحويالت المالية الحيوية من الشتات السوري، والتي تشير 

التقديرات إىل انخفاضها بنسبة تصل إىل 50 يف المائة.36 وُقدرت أعداد البطالة 
بنسبة 42,6 يف المائة من السكان يف سن العمل يف نهاية عام 2019، وقد 

عادت منذ ذلك الحين إىل مستوى عام 2016 البالغ 50 يف المائة حيث 
أدت التدابير الوقائية لفيروس كوفيد-19 إىل تقييد حركة األشخاص وتقييد 

الوصول إىل أسواق العمل الرسمية وغير الرسمية. ويف المجموع، من الُمقدَّر 
أن ما بين 200,000 و300,000 وظيفة قد فقدت منذ آذار/مارس 2020 مع 
تضرر الشركات الصغيرة والمتوسطة بشكل خاص؛ فقد كشف تقييم ألثر 
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كوفيد-19 االجتماعي واالقتصادي المشترك بين الوكاالت من األمم المتحدة 
تم إجراؤه يف آب/ أغسطس 2020 عن أن 15 يف المائة من الشركات قد 

أُغلقت بشكل دائم؛ وتوقف 40 يف المائة عن التداول؛ وخفَّض 30 يف المائة 
من الشركات أنشطتها.37

إن تشديد التدابير القسرية المتخذة من جانب واحد، بما يف ذلك إدخال 
قانون قيصر لحماية المدنيين يف سورية يف حزيران/ يونيو 2020 )المعروف 
أيًضا باسم قانون قيصر(، وفرض تدابير جديدة ضد مصرف سورية المركزي 

يف كانون األول/ ديسمبر 2020 يعني أيًضا أنه من األكثر صعوبة على 
الشركات الصغيرة واألفراد استيراد البضائع أو تلقي التحويالت المالية أو 

تحويل األموال بما يف ذلك الشركاء يف مجال العمل اإلنساين الذين يؤمنون 
األموال من المانحين. وهذا من شأنه أن يزيد من تفاقم االحتياجات اإلنسانية 

يف وقت ال يستطيع إال القليل من األشخاص تحمل تكاليفه، إىل جانب 
جعل أهداف من يرغبون يف إعادة بدء حياتهم أو استعادتها أو التعايف يف غير 

كبر. المتناول بشكل أ

المخاطر البيئية

كثر دول العالم عرضة لألخطار الطبيعية،  رغم أن سورية ال تعتبر من بين أ
فإن العديد من المخاطر البيئية ال تزال قائمة، ويرجع السبب الرئيسي وراء 

ذلك إىل مناخها الجاف، بما يف ذلك الجفاف والفيضانات الموسمية وحرائق 
الغابات. ومع توقع ارتفاع درجات الحرارة يف حوض البحر األبيض المتوسط 

يف السنوات القادمة،38 واستمرار ندرة المياه، فمن المرجح أن تصبح الظواهر 
كثر شدة. وأظهر مؤشر عالمي يضم 191 بلًدا  كثر تواتراً وأ المناخية المتطرفة أ

أن سورية تحتل المرتبة السابعة من حيث مخاطر نشوب أزمة إنسانية أو 
كارثة قد تتجاوز القدرة على االستجابة، ويرجع ذلك جزئًيا إىل استمرار حالة 

عدم االستقرار التي تعوق إجراءات التأهب.39 تمثل أنماط الطقس المتغيرة، 
كثر جفاًفا يف الصيف وأمطاًرا غزيرة يف الشتاء،  التي تتسم بفترات طويلة أ

مصدر قلق خاًصا يف الشمال الغريب حيث يقيم 1,6 مليون شخص يف مواقع 

نازحين داخليين مستوطنة تلقائًيا وغير رسمية، وغالًبا على أراٍض بالكاد 
صالحة للسكن بسبب التضاريس شديدة االنحدار أو األراضي الصخرية أو 

الجافة، مع حد أدىن من الصرف أو انعدامه. يف كانون الثاين/يناير 2021، أدت 
األمطار الغزيرة والرياح الشديدة يف محافظة حلب إىل إلحاق الضرر أو تدمير 
ما ال يقل عن 25,000 خيمة يف 407 مواقع من مواقع النازحين داخلًيا، تاركًة 

142,000 شخص يعيشون يف ظل ظروف غير صحية وغير آمنة على نحو 
متزايد، بما يف ذلك استمرار ركود المياه.40 كما تضررت مائة واثنان وثمانون 
كثر من 21,200 طالب و1,000  مدرسة يف إدلب و18 مدرسة يف حلب تدعم أ

موظف يف قطاع التعليم تقريًبا.41 أظهر تقييم األخطار والمناطق المهددة 
بالفيضانات الذي تم إجراؤه يف المنطقة الفرعية دانا بمحافظة إدلب يف 

كانون الثاين/ يناير 2021 أن 2,500 مأوى للنازحين داخلًيا تحت تهديد كبير 
بحدوث فيضان.42

إن ضعف إدارة موارد المياه العابر للحدود وبنية المياه التحتية المتضررة 
كثر عرضة للعواقب السلبية للمناخ الذي  والتي تعمل جزئًيا تجعل سورية أ

يزداد تغيًرا بشكل ال يمكن التنبؤ به. انخفضت مساحة األراضي المزروعة 
المروية الضرورية إلنتاج المحاصيل والغذاء إىل حد كبير منذ بداية األزمة.43 
يف حين كانت حاالت نقص المياه يف محافظة الحسكة حادة بصفة خاصة، 

والتي تعتبر عادًة سلة الخبز يف البالد، حيث كانت يف السابق هي مصدر 
إنتاج 70 يف المائة من مخزون القمح. وتقع 122 محطة ضخ على طول 

نهر الفرات، ربعها خارج الخدمة و50 يف المائة منها يعمل بشكل جزيئ.44 
وبسبب الجفاف المستمر، وكذلك احتمالية فساد المحاصيل يف المستقبل، 

تزداد احتمالية اندالع حرائق الغابات، والتي بدورها ُتعرِّض األمنين الغذايئ 
واالقتصادي للخطر. ففي عام 2020، دمرت حرائق الغابات يف أرجاء الالذقية 

كثر من 16,000 هكتار من القمح، و12,000  وطرطوس وحمص والحسكة أ
كثر من 8,073 هكتاًرا من  هكتار من الشعير المستخدم كعلف للحيوانات، وأ

الزيتون ومحاصيل األشجار األخرى.45

1.2 

الصدمات وتأثير األزمة

ال تزال االحتياجات اإلنسانية يف سورية تدفعها آثار األعمال العدائية التي 
دامت ألكثر من عقد وما ارتبط بها من حرمان، وقد تفاقمت بسبب الصراع 

االقتصادي، فضالً عن القوانين والسياسات التي تقيد التمتع الكامل بحقوق 
األشخاص. أدى تصاعد العنف يف شمال غرب سورية بين كانون األول/

ديسمبر 2019 وشباط/فبراير 2020 إىل مقتل وإصابة مئات المدنيين 
ونزوح مليون شخص. كان لكوفيد-19 تأثير اجتماعي واقتصادي مميت 
ومتعدد األبعاد على األشخاص، حيث أدى إىل تجريدهم من فرص إدرار 
الدخل، وتشويه األسواق المعطلة بالفعل، وزيادة التهديدات والمخاطر 

المتعلقة بالحماية، بما يف ذلك العنف القائم على النوع االجتماعي، ال سيما 
للنساء واألطفال، وإعاقة الوصول إىل الخدمات األساسية. تفاقمت األوضاع 
اإلنسانية الحادة بالفعل بسبب انعدام األمن الغذايئ المتزايد - حيث وصل 

اآلن إىل مستويات غير مسبوقة - بسبب مجموعة من القيود االجتماعية 
واالقتصادية على الصعيدين الكلي والجزيئ، وغير ذلك من الدوافع السياقية 

متعددة المستويات. ومنها اآلثار غير المباشرة لجائحة كوفيد-19، واألزمة 

االقتصادية والمصرفية اإلقليمية التي تؤثر على التجارة مع سورية، وحرائق 
الغابات المدمرة وغيرها من الصدمات الناجمة عن تغير المناخ، والتدابير 

القسرية أحادية الجانب المكثفة، وأوجه العجز السنوي يف إنتاج القمح الذي 
ال يمكن تعويضه اآلن إال بزيادة سعر الخبز.

1,2,1 التأثير على األشخاص

حماية المدنيين

تستمر معاناة السكان المدنيين من اإليذاء الجسدي والنفسي الشديد 
كمية على مدار عقد من العنف، باإلضافة إىل األعمال  نتيجة اآلثار الترا

العدائية المستمرة، وذلك رغم انخفاض األعمال العدائية واسعة النطاق 
منذ آذار/مارس 2020. يف عام 2020، وثَّقت مفوضية األمم المتحدة السامية 

لحقوق اإلنسان 2,059 حالة خسارة يف صفوف المدنيين )1,036 حالة وفاة 
و1,059 جريًحا( بسبب الغارات الجوية، والقصف األرضي، واالشتباكات 

المسلحة التي ارتكبتها بشكل أساسي القوات الموالية للحكومة يف شمال 
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غرب سورية، باإلضافة إىل الحوادث المنطوية على األجهزة المتفجرة يدوية 
الصنع، والذخائر المتفجرة، واأللغام األرضية، حيث تقع غالبية هذه الحوادث 

يف محافظات حلب وإدلب والرقة ودير الزور.46 وبينما يمثل ذلك انخفاًضا 
بنسبة 15 يف المائة يف خسائر المدنيين مقارنة بتلك الُموثَّقة يف عام 2019، 
كان هناك ارتفاع مثير للقلق يف استخدام األجهزة المتفجرة يدوية الصنع، 
وال سيما تلك المحمولة على مركبات والتي تنفجر بفعل الضحايا، حيث 

تم التحقق من 194 هجوًما يف عام 2020. ووقع ما يقرب من ثلثي هذه 
الهجمات يف مناطق خاضعة لسيطرة الجماعات المسلحة التابعة لتركيا مثل 
مدن عفرين وجربلس والباب وأعزاز يف حلب )والتي بلغت 83 حادثة(، ورأس 

العين يف الحسكة )29 حادثة(، وتل أبيض يف محافظة الرقة )14 حادثة(. ال 
يزال األطفال يدفعون الثمن بشكل خاص نتيجة العنف العشوايئ، حيث 

كثر من نصف الخسائر بين صفوف المدنيين يف عام 47،2020 ونسبة  مثلوا أ
25 يف المائة من جميع ضحايا حوادث الذخائر غير المنفجرة. ويف عام 2021 

بالفعل، أُفيد بمقتل 14 طفالً يف أعقاب سلسلة من الهجمات بالسيارات 
المفخخة يف منطقتي عفرين وأعزاز يف ريف حلب الشمايل.48

باإلضافة إىل استمرار المستويات العالية للخسائر، ال يزال يتم توثيق انتهاكات 
جسيمة أخرى ضد األطفال، بما يف ذلك استخدام األطفال وتجنيدهم من 

قبل أطراف النزاع49 )حيث تم التحقق من 813 حالة يف عام 2020(50 والعنف 
الجنسي ضد الفتيات والفتيان، على الرغم من انخفاض كل ذلك من حيث 

التواتر والنطاق الجغرايف مقارنًة بعام 2019. تم التحقق من 1,565 حالة 
انتهاك جسيمة و287 حالة انتهاك ذات صلة مثيرة للقلق بين شهري كانون 

الثاين/ يناير وأيلول/ سبتمبر 2020، وقع نصفها، على سبيل المثال، يف الربع 
األول من العام وثلثاها يف شمال غرب سورية وحده.51

كما انخفضت الهجمات على المرافق التعليمية والصحية بنسبة 62 و67 يف 
المائة يف العام الماضي، ويرجع ذلك يف األساس إىل اتفاق وقف إطالق النار 

يف إدلب المبرم بين روسيا وتركيا والذي دخل حيز النفاذ يف آذار/مارس 2020 
وكان ساريًا على نطاق كبير. وسجَّل نظام مراقبة الهجمات على الرعاية 

الصحية التابع لمنظمة الصحة العالمية أيًضا انخفاًضا بنسبة 67 يف المائة يف 
الهجمات على الرعاية الصحية بين عامي 2020 و2019، حيث تم التحقق من 

28 هجوًما يف عام 2020 )منها 18 هجوًما على مرافق صحية( مقارنة بعدد 
85 حالة هجوم يف عام 2019 )منها 66 هجوًما على مرافق صحية(.52

وُقتل إجماالً 13 مدنًيا وأصيب 42، منهم سبعة من مقدمي الرعاية الصحية 
يف 28 هجوًما على قطاع الرعاية الصحية يف عام 2020. وتحققت آلية الرصد 

واإلبالغ يف سورية من 61 هجوًما على المدارس والعاملين يف التعليم يف 
عام 2020، أي ما يقرب من نصف الهجمات البالغ عددها 157 هجوًما، والتي 

كبر عدد من  تم التحقق منها يف عام 53.2019 ومع ذلك، شهد عام 2020 أ
الهجمات الُمسجَّلة التي ُشنَّت على المدارس يف يوم واحد، بإجمايل عشر 
هجمات وقعت بشكل رئيسي خالل ساعات الدراسة، مما أدى إىل مقتل 

وإصابة الطالب والعاملين بالمدارس.54 وسبعة وسبعون يف المائة من 
الهجمات على المرافق التعليمية وقعت يف إدلب، وكان 69 يف المائة من 

الهجمات عبارة عن غارات جوية.55

تواصل جميع األطراف غض الطرف عن التزاماتها بموجب القانون اإلنساين 
الدويل، بما يف ذلك مبدآ التمييز والتناسب والمبدأ الوقايئ. ويف الفترة من 

1 تشرين الثاين/ نوفمبر 2019 إىل 5 آذار/ مارس 2020، أُفيد بشن ما ال 
يقل عن 1,500 غارة جوية، معظمها بصواريخ أرض - جو وبراميل متفجرة، 
على جنوب شرق محافظة إدلب وغرب محافظة حلب،56 يف حين أدى نشر 
واستعمال األسلحة على مقربة من المناطق المكتظة بالسكان والمناطق 

السكنية إىل استحالة تجنُّب المدنيين األعمال العدائية يف بعض األحيان، بما 
يف ذلك النيران غير المباشرة )مدافع الهاون والصواريخ والقنابل اليدوية(. 

تمثل الحوادث المتفجرة اآلن عبًئا متزايًدا على السكان السوريين، حيث 
يعاين بسببها اثنان من كل ثالثة ناجين من إصابات غيرت حياتهم، بما يف 
ذلك بتر أحد األطراف )50 يف المائة من األشخاص الذين فقدوا جزًءا من 

أجسادهم أو إحدى وظائف الجسم(.57

رغم انخفاض االحتياجات المستمرة المتعلقة بالصدمات الناجمة عن 
األعمال العدائية والرعاية التأهيلية لما بعد العمليات الجراحية المطلوبة يف 

أعقابها مقارنًة بالسنوات السابقة، لكنها تأيت يف الوقت نفسه الذي يشهد 
انخفاًضا يف عدد المستشفيات والمرافق الصحية التي تقدم الخدمات ذات 

الصلة. فقد شهدت الفترة بين نيسان/ أبريل وحزيران/ يونيو 2020 انخفاًضا 
يف عدد المستشفيات التي تقدم خدمات العمليات الجراحية والصدمات 

بنسبة 11 يف المائة، و14 يف المائة لتلك التي تقدم خدمات بنك الدم، مقارنًة 
بالفترة بنفسها من عام 58،2020 وبصفة رئيسية يف الشمال الغريب. وبينما 

ترجع هذه االنخفاضات يف المقام األول إىل التحوالت يف السيطرة التي نجم 
عنها فقدان بعض المستشفيات العاملة وتوحيد متعمد لتقديم الخدمات، 

المصدر: نظام مراقبة الهجمات على الرعاية الصحية التابع لمنظمة الصحة العالمية، من كانون الثاين/يناير إىل كانون األول/ديسمبر 2020. 
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فإن المعدل المرتفع لالستشارات بشأن الصدمة الناجمة عن األعمال 
العدائية إىل إجمايل السكان يف منطقة حريتان يف حلب ومنطقتي سراقب 
وبنش يف محافظة إدلب يف أول شهرين من عام 2020 يشير على ما يبدو 
إىل أن الطلب يفوق القدرة على االستجابة خالل الفترات التي تنشط فيها 

األعمال العدائية.59

تم التحقق أيًضا من انتهاكات أخرى للقانون اإلنساين الدويل باإلضافة إىل 
االنتهاكات الجسيمة للقانون الدويل لحقوق اإلنسان يف المناطق الخاضعة 
لسيطرة الحكومة وخارجها يف عام 2020. ويشمل ذلك االحتجاز التعسفي، 

والتعذيب، وضروب إساءة المعاملة األخرى، وحاالت االختفاء القسري )غالًبا 
عند نقاط التفتيش(، واالستهداف الممنهج لألفراد )بما يف ذلك الصحفيون، 

والعاملون يف مجال الرعاية الصحية، وأعضاء المجالس المحلية يف مناطق 
تسوية النزاع(، ومصادرة المساكن واألراضي والممتلكات )المرتكبة بشكل 

رئيسي من قبل الجماعات المسلحة غير الحكومية ضد المدنيين الذين 
فروا من ديارهم جراء األعمال العدائية يف رأس العين(.60 يف عام 2020، وثَّقت 

مفوضية األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان ما ال يقل عن 75 حادثة 
اعتقال تعسفي، ومنها 59 حادثة نفذتها الجماعات المسلحة التي يقودها 

األكراد، و11 حادثة نفذتها الحكومة السورية، وتسعة نفذتها هيئة تحرير 
الشام، وسبعة نفذتها مختلف الجماعات المسلحة غير الحكومية التي 

تساندها تركيا.61

النزوح الجماعي

ال تزال عمليات النزوح من السمات الرئيسية لألزمة السورية، حيث أدى 
الصراع إىل تهجير 12,3 مليون شخص من ديارهم منذ عام 2011. فلقد 

ارتفع عدد األشخاص النازحين داخلًيا خالل العام الماضي من 6,1 ماليين 
إىل 6,7 ماليين –وهو ما يمثل ثلث مجموع السكان–ويعزى ذلك أساًسا إىل 

األعمال العدائية المكثفة يف معرة النعمان وسراقب يف جنوب محافظة إدلب 

وريف حلب الغريب )زربة، واألتارب ودارة عزة( وما حولها بين كانون األول/
ديسمبر2019 وأوائل آذار/مارس 2020. ويعيش حالًيا 1,93 مليون نازح داخلًيا 

يف مواقع المالذ األخير:

يقيم 1,65 مليون شخص يف 1,371 موقًعا من مواقع المالذ األخير يف 
محافظتي حلب وإدلب، باإلضافة إىل 271,443 نازًحا داخلًيا يعيشون يف 
خمسة مخيمات نظامية، وخمسة مخيمات غير نظامية، و192 تجمًعا 

عشوائيًّا غير نظامي، و154 مأوى جماعيًّا يف جميع أنحاء محافظة الحسكة 
والرقة وحلب ودير الزور.62 وباإلضافة إىل ذلك، يقطن ما يقرب من 30,000 

انتهاكات جسيمة ضد األطفال يف سورية*
2020

* آلية سورية للمراقبة واإلبالغ عن االنتهاكات الجسيمة ضد األطفال )MRM4Syria( ، 2020. تشير األرقام إىل ما كانت MRM4Syria قادرة على التقاط المصادر األولية والتحقق منها فقط. نظًرا لهذه العتبة 
العالية، ال تعكس األرقام النطاق الكامل للمشكالت، حيث من المتوقع أن تكون األرقام الفعلية أعلى بكثير.

٦ حوادث تداخل مع إمدادات المياه

حاله منع وصول المساعدات اإلنسانية ٢٢

١٠ حوادث اعتداء على المدارس يف يوم واحد يوم ٢٥ فبراير ٢٠٢٠

٨٨ قتلى أو جرحى من 
األطفال بسبب الذخائر 

المتفجرة
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٦٩٩ حالة إصابة أطفال

٧٧٧ فتى

٣٦ فتاة

٢ على موظفي التعليم٥٩ هجمة على المدارس 

عدد السكان النازحين داخليا حسب المحافظات باآلالف (أغسطس ٢٠٢٠)
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درعا
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حركات النزوح
2020

األسهم على الخريطة ال تصور مسارات حركة النازحين الفعلية
الحدود واألسماء المبينة والتسميات المستخدمة يف هذه الخريطة ال تنطوي على تأييد أو قبول رسمي من جانب األمم المتحدة.

المصدر: مجموعة تنسيق المخيمات وإدارتها /  تاريخ اإلنشاء: 8 آذار / مارس 2021
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إجمايل حركات األشخاص النازحين داخلًيا 
حسب الناحية الفرعية (يناير - ديسمبر ٢٠٢٠)
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النزوح من محافظة المنشأ إىل محافظة المقصد (باآلالف)

إجمايل عدد النازحين الوافدين

حركة النازحين التي تقل عن ألف نازح ال تظهر يف هذه الخريطة
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كز جماعية يف حمص وحماة، والكثير منهم غير قادرين على  شخص يف مرا
العودة. لقد نزح اآلن ما يقرب من تسعة من كل عشرة نازحين داخلًياــ وهو 

كثر من  كثر من ثالثة أعوام؛ وشهد أ عدد هائل يبلغ 5,8 ماليين شخص ــ منذ أ
كثر من ربعهم أربع مرات  نصفهم حاالت نزوح ثانوية أو متعددة )حيث نزح أ

كز الحضرية.63 وعلى غرار األعوام  على األقل(؛ ويقيم 83 يف المائة يف المرا
السابقة، ال يزال النزوح الداخلي يتركز يف عدد قليل فقط من المواقع، حيث 

كثر من ثلثي مجموع النازحين داخلًيا-  توجد اآلن 20 ناحية فحسب تأوي أ
وهو ما يقدر بنحو 4,6 ماليين شخص - يتركز غالبيتهم يف دانا، بدمشق، 

والالذقية، وجرمانا، وأعزاز، ومعرة مصرين، والتل، وحمص، وجبل سمعان، 
وسلقين، وحماة، وقطنا، وإدلب، والحسكة، وعفرين، والقادسية، والرقة، 

والباب، وجنديرس ونواحي طرطوس.64

يف عام 2020، ُسجلت 1,8 مليون حركة للنازحين داخلًيا، وهي الحركة نفسها 
التي ُسجلت يف عام 2019، مع وجود اختالفات ملحوظة. ونزح ثلثا العدد 

اإلجمايل لحركات النازحين داخلًيا المسجلة يف عام 2020

يف كانون الثاين/يناير وشباط/فبراير وتحديًدا يف محافظتي إدلب وحلب.65 

وعالوة على ذلك، بينما ظل متوسط عدد حركات النازحين داخلًيا يف 2019 
و2020 متساويًا تقريًبا، بحوايل 5,000 حركة يومًيا و152,000 حركة شهريًا 
على التوايل، انخفض العدد انخفاًضا كبيًرا عما كان عليه يف آذار/مارس.66 

ويف الفترة ما بين آذار/مارس وكانون األول/ديسمبر 2020، حدث انخفاض 
بمقدار ثالثة أضعاف يف عدد متوسط الحركات الشهرية للنازحين داخلًيا 

يف جميع أنحاء سورية مقارنًة بالفترة نفسها من عام 2019، من 162,123 
إىل 60,501، مع حدوث انخفاض بمقدار 19 ضعًفا يف محافظتي الحسكة 
والرقة،67  ما يدل على مدى انخفاض النزوح الناجم عن األعمال العدائية 
من حيث الحجم والنطاق. وال تزال تحركات النازحين داخلًيا مستمرة عبر 
جميع المناطق الجغرافية، حيث جاءت الحسكة والرقة يف المرتبة األوىل 

ضمن المحافظات السبع األكثر تضرًرا يف عام 2020 إىل جانب دير الزور وحماة 
وطرطوس بعد إدلب وحلب، ولكنها تمثل انخفاًضا كبيًرا يف اتساع النزوح 

وكثافته الذي شهدته السنوات السابقة.

بينما انخفاض األعمال العدائية بشكل عام قد أسهم يف انخفاض حركة 
السكان منذ آذار/مارس 2020، فإن هناك بعض األدلة التي تشير إىل أن 
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أرقام العودة اإلجمالية
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عدد العائدين حسب المجموعة السكانية
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الالذقية

الحدود واألسماء المبينة والتسميات المستخدمة يف هذه الخريطة ال تنطوي على تأييد أو قبول رسمي من جانب األمم المتحدة.
المصدر: مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية - استناداً إىل بيانات شدة االحتياجات المشتركة بين القطاعات

تزايد الوضع المايل الحرج الذي تجد األسر نفسها فيه، باإلضافة إىل الحد 
األدىن من الخدمات األساسية المتاحة يف كثير من األحيان يف مناطق العودة، 

قد حفزت بعض التحركات االستباقية نحو المخيمات والمواقع التي تبشر 
بتقديم المساعدة اإلنسانية. ويوجد حالًيا ما ال يقل عن 3,000 أسرة معيشية 

يف قوائم انتظار المخيمات يف الشمال الشريق. ووردت يف اآلونة األخيرة 
تقارير عن مغادرة النازحين داخلًيا لمخيم الهول إىل مناطقهم األصلية أو 

المقصد الثانوي يف محافظات الحسكة والرقة ودير الزور، لمجرد االقتراب من 
مخيمات أخرى، مثل عريشة ومحموديل، للسماح بدخولها.

ديناميات العودة

بينما سّجل عدد حركات العودة التلقائية للنازحين داخلًيا يف عام 2020 زيادة 
طفيفة على الحركات المسجلة يف عام 2019، بمقدار 448,000 و419,000 
على التوايل، فمن المحتمل أن يكون اتفاق وقف إطالق النار المبرم بين 

االتحاد الروسي وحكومة تركيا يف إدلب يف آذار/مارس 2020 عامالً حاسًما. 
وعلى سبيل المثال، من بين 448,000 حركة عودة تلقائية للنازحين داخلًيا 

ُسجلت يف 2020، حدثت نسبة 50 يف المائة بين آذار/مارس وأيار/مايو 
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وتواجد 94 يف المائة منها يف محافظتي حلب وإدلب وحدهما. وبشكل عام، 
كانت حركات العودة التلقائية للنازحين داخلًيا يف محافظات أخرى ال تمثل 

سوى 19 يف المائة من اإلجمايل، حيث شهدت محافظات دير الزور )خمسة 
يف المائة( وحمص )ثالثة يف المائة( ودرعا )ثالثة يف المائة( أعلى التدفقات 

الوافدة.68 ومن المحتمل أيًضا أن تتأثر حركات العودة التلقائية المحدودة 
للنازحين داخلًيا يف عام 2020 بتشديد القيود المفروضة على التنقل بسبب 
كوفيد-19، وبالشواغل المتعلقة بجودة الخدمات األساسية المتاحة وعددها 

يف مناطق العودة المختارة، بما يف ذلك الحرمان االقتصادي واالجتماعي 
المحتمل، فضالً عن السالمة واألمن الشخصيين.

كشفت االستطالعات عن نية عودة النازحين داخلًيا، على سبيل المثال، أن 
43 يف المائة من جميع أسر النازحين داخلًيا تعتزم البقاء يف موقعها الحايل 

خالل السنة المقبلة، مع إعطاء األسباب الرئيسية لتحسين األمن يف موقعها 
الحايل، والفرص االقتصادية، والمخاوف األمنية يف مناطقهم األصلية.69 ولم 

يعزم سوى 11 يف المائة من أسر النازحين داخلًيا على العودة إىل مناطقهم 
األصلية يف األشهر االثني عشر المقبلة؛ وهو ما يمثل انخفاًضا بنسبة خمسة 

يف المائة عن الذين أعلنوا اعتزامهم القيام بذلك يف عام 2019 وانخفاًضا 
بنسبة 19 يف المائة يف 201870 يف إشارة إىل أن االستقرار ليس سوى 

عامل واحد من عوامل كثيرة بالحديث عن اعتزام النازحين داخلًيا االنتقال 
مجدًدا من عدمه. ويبدو أن هذا يوحي بأنه ما دامت المصاعب االجتماعية 
االقتصادية مستمرة يف التزايد وكذلك ظروف المعيشة السيئة يف مناطق 

واسعة من البلد، فإن النزوح الطويل والمزمن سيستمر أيًضا.

رغم الظروف الصعبة التي يواجهها النازحون داخلًيا الذين يختارون العودة، 
بما يف ذلك األحياء الملوثة بالمتفجرات الخطيرة )26 يف المائة من جميع 

الضحايا المباشرين للذخائر المتفجرة الُمسجَّلين يف السنوات الخمس 
الماضية هم من النازحين داخلًيا(؛71 وسبل العيش والمدخرات المستنزفة؛ 

رة أو المنهوبة؛ ومحدودية الوصول إىل  والممتلكات المتضررة أو الُمدمَّ
الخدمات األساسية أو انعدامه، حدث ما يقل عن مليون حركة عودة تلقائية 

ذاتية التنظيم للنازحين داخلًيا منذ بداية عام 2018. ويتركز ثلثها يف سبع 
مناطق فقط يف ثالث محافظات؛ وهي على التوايل درعا، وإزرع، والصنمين يف 

درعا؛ وجبل سمعان يف شمال غرب حلب؛ ودير الزور، والبوكمال والميادين 
يف دير الزور.72

كوفيد-19

بينما ظل عدد حاالت كوفيد-19 المؤكدة يف سورية منخفًضا نسبًيا خالل 
األشهر الخمسة األوىل من الجائحة، ارتفعت الحاالت باستمرار اعتباًرا من 

كثر من 45,000 حالة ُمكَتَشَفة  منتصف آب/ أغسطس فصاعًدا، لتصل إىل أ
بحلول نهاية شباط/ فبراير 202173، وكانت محافظات إدلب والحسكة 

ودمشق بمثابة بؤر مركزية. ومع ذلك، فقط سلطت الجائحة الضوء على 

تأثير األزمة على قدرة مختبرات الصحة العامة وشبكة الرصد، وظلت قدرة 
االختبارات متواضعة للغاية ومتفاوتة جغرافًيا منذ بداية تفشي المرض 

مع إجراء 181,000 اختبار فقط يف جميع المحافظات حتى وقت كتابة هذا 
التقرير،74 رغم أنه تم اآلن إنشاء عشرة مختبرات لديها قدرة على اختبار 

تفاعل البوليمراز التسلسلي.75 إن محدودية القدرة على االختبار وتحديات 
سلسلة اإلمداد، إىل جانب امتناع الفرد عن التماس إجراء االختبارات بسبب 

الوصم والخسارة المحتملة يف سبل العيش، واستمرار انخفاض تصوُّر 
المخاطر، فضالً عن الصعوبات يف إجراء مراقبة نشطة أو تتبع فعال لالتصال، 

تعني أن األرقام المبلغ عنها من المرجح أن تمثل عدًدا أقل بكثير. ويبدو 
أن معدل الحاالت اإليجابية الذي يصل إىل 52 يف المائة و58 يف المائة و60 
يف المائة يف محافظات السويداء وطرطوس وحمص يف اآلونة األخيرة حتى 

كانون الثاين/يناير تؤكد ذلك.76

بالنظر إىل نظام الرعاية الصحية يف سورية الُمعرّض للخطر والُمرَهق 
بالفعل - إىل جانب عدم كفاية المرافق الوظيفية والموظفين المؤهلين 

لعدد السكان - فإن جائحة كوفيد-19 تمثل تحديًا إضافًيا. ورغم أن األنماط 
السائدة يف السلوك الذي يكفل التماس الصحة جعلت من الصعب التحقق 
من المستوى الدقيق للطلب على النظام من يف ضوء جائحة كوفيد-19، فإن 

كز الحضرية أبلغت، يف نقاط مختلفة،  المرافق القائمة يف العديد من المرا
عن صعوبات يف استيعاب جميع الحاالت المشتبه فيها، فضالً عن حاالت 

تعليق العمليات الجراحية غير الطارئة وتحويل األجنحة الستيعاب مرضى 
كوفيد-19 اإلضافيين. ويف عام 2020، أبلغت الجهات الفاعلة يف مجال 

الصحة يف المناطق الواقعة تحت سيطرة الحكومة السورية عن انخفاض 
يف الخدمات المعنية بالصدمات بنسبة 13 يف المائة مقارنًة بعام 2019. ويف 

كانون األول/ ديسمبر 2020، بلغت معدالت َشغل األسرَّة يف محافظتي 
السويداء وحمص 100 يف المائة، بينما وردت تقارير يف كانون الثاين/ يناير 

2021 تفيد بأن 43 يف المائة من وفيات كوفيد-19 يف أجزاء من شمال شرق 
سورية تحدث يف غضون 48 ساعة من

السماح بالدخول، وهو ما يشير إىل أن المرضى المحتاجين إىل رعاية 
متخصصة ال يلتمسونها يف الوقت المناسب.77

تشير معدالت وفاة الحاالت المرتفعة بشدة بين المرضى الموضوعين 
على جهاز التنفس الصناعي )97 يف المائة(، كذلك يف الشمال الشريق، 

كثرها  إىل أن األشخاص الذين يعانون من أشد أشكال المرض قسوة أو أ
تعقيًدا يلتمسون العالج يف وقت متأخر للغاية، أو أن خدمات أجهزة التنفس 

الصناعي قد ال تكون متاحة بالقدر الكايف وقت الدخول، مما يؤثر بشكل 
سلبي على آفاقهم الصحية طويلة األجل وعلى بقائهم على قيد الحياة. 

والواقع أنه بالنظر إىل أن 58 يف المائة فقط من النواحي يف جميع أرجاء البلد 
أبلغت عن معلومات كافية عن المخاطر التي تشكلها جائحة كوفيد-78،19 

وتنفيذ تدابير التخفيف على مستوى السكان من الحد األدىن إىل الصفر يف 
جميع المناطق تقريًبا، فمن المرجح أن تستمر جائحة كوفيد-19 يف التأثير 
سلًبا على أداء النظام الصحي وصحة الشعب السوري خالل العام المقبل. 

ويشمل ذلك اآلثار غير المباشرة وطويلة األجل الناجمة عن تأخر التشخيص 
والعالجات المؤجلة أو الملغاة، وكذلك مرضى كوفيد-19 الذين يخضعون 

لفترات تعاٍف طويلة.

ففي الفترة ما بين الربع الثاين من عامي 2019 و2020، على سبيل المثال، 
حدث انخفاض بنسبة 25 يف المائة يف المرافق الصحية التي تقدم عالج 

السرطان وتشخيصه.79

أخيًرا، أثَّرت جائحة كوفيد-19 أيًضا على جودة تقديم الخدمات. وكشف 
تقييم أُجري مؤخًرا بخصوص تدابير الوقاية من العدوى ومكافحتها 

والجاهزية لتقييم الحاالت وتصنيفها يف 250 مرفًقا صحًيا يف الشمال الغريب 

٤٣٪ االندماج يف 
الموقع الحايل

٣٩٪ لم تتخذ 
قراًرا بعد

١١٪العودة إىل مكان
للنازحين األصلي 

٧٪ االنتقال إىل موقع ثالث 
داخل سورية

نوايا العودة لدى 
األسر النازحة

٢٠٢٠
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األداء الوظيفي للبنية التحتية للصحة، والمياه والصرف الصحي والنظافة، والتعليم
حسب تصنيف الشدة

٣٥ ناحية
(٥) كارثية

٨٤ ناحية
(٢) تخلق ضغوًطا

٦٤ ناحية
(٣) شديدة

٥٨ ناحية
(٤) بالغة الشدة

٢٣ ناحية
(١) الحد األدىن

أرقام كوفيد- 19
اعتباًرا من 23 آذار/ مارس 2021

الوفياتالمتعافيالنشطاإلجمالي

مناطق تحت سيطرة
17,5834,71511,6931,175الحكومة السورية

8,9646,3202,201442شمال شرق سورية

21,2651,35019,278637شمال غرب سورية

47,81212,38533,1722,254اإلجمالي

عن أن 16 يف المائة فقط من المرافق تطبق جميع تدابير الوقاية من العدوى 
ومكافحتها، وكانت نسبة 15 يف المائة كافية بينما كانت تحتاج إىل بعض 

التحسينات، ولم ينفذ سوى 33 يف المائة منها نظام تقييم وتصنيف حاالت 
أساسًيا، وتبين أن 35 يف المائة منها غير كافية، مما يتطلب تحسينات 

واسعة النطاق.80

كانت زيادة عنف العشير والعنف األسري من ضمن التأثيرات الرئيسية 
لجائحة كوفيد-19، ويؤثر ذلك على النساء والفتيات )وهو ما أشير إليه 
عالمًيا باسم "جائحة الظل"(. وقد أدت القيود المفروضة على التنقل 

واإلغالق الشامل إىل زيادة احتمال إجبار المرأة على العيش مع شريكها أو 
أفراد أسرتها الذين يسيئون معاملتها، مع تزايد مستويات العنف، يف حين 

أصبحت إمكانية الوصول إىل الخدمات الشخصية أو الخدمات عن بُعد 
كثر صعوبة. بطريقة آمنة وسرية أ

1.2.2 األثر على األنظمة والخدمات

لها خسارة البنية التحتية المدنية الحيوية وتعطُّ

لقد أدى عقد من األزمة إىل تدمير البنية التحتية المدنية الحيوية والخدمات 
العامة يف البالد، بما يف ذلك توفير المياه، والكهرباء، والمدارس، والرعاية 

كثر من نصف المستشفيات العامة تعمل بصورة جزئية أو ال  الصحية. وأ
كثر من ثلث السكان ال يمكنهم الوصول إىل المياه  تعمل على اإلطالق،81 وأ

المنقول باألنابيب.82 ويف نصف النواحي يف البالد تقريًبا، أصبحت اآلن خدمات 
المياه والصرف الصحي والنظافة، والخدمات الصحية والتعليمية مختلة إىل 
حد كبير - حيث أصبحت متضررة بسبب مزيج من الضرر والدمار الناجمين 
عن األعمال العدائية، ونقص االستثمار، والعجز عن إجراء الصيانة واإلصالح 
بصورة منتظمة، والنقص المزمن يف الموارد البشرية - ويتركز ذلك بشكل 

غير متناسب يف ثالث محافظات فقط؛ حلب )32(، وإدلب )21(، وريف 
دمشق )17(.83 ويوجد نقص مزمن يف عدد موظفي الرعاية الصحية بسبب 

النزوح، والوفاة، واإلصابة، وفرار العاملين يف المجال الصحي.

كثر من 50 يف المائة من  خالل العقد الماضي، أشارت التقديرات إىل أن أ
العاملين يف مجال الرعاية الصحية قد غادروا البالد84 تاركين الكادر المتبقي 

كثر من 22 عامالً صحًيا لكل  أقل بكثير من المستوى الموصى به، وهو أ

10,000 نسمة، مع وجود أوجه قصور حادة بشكل خاص يف محافظات حلب 
والحسكة والرقة ودرعا ودير الزور وإدلب وريف دمشق.85 كما أن محافظات 

حلب وحماة ودمشق ال ترىق إىل معايير وزارة الصحة العامة المتمثلة يف 
ممرضتين وقابلتين لكل طبيب، حيث إن وجودهن ضروري لضمان جودة 

الرعاية، ال سيما يف أماكن الرعاية الشديدة والحرجة، مثل تلك المتعلقة 
بعالج كوفيد-86.19 ويف جميع أنحاء سورية، ال يزال الوصول إىل خدمات 

الصحة النفسية المتخصصة محدوًدا بسبب نقص االختصاصيين المؤهلين 
يف مجال الصحة النفسية. وقد تكيفت الجهات الفاعلة يف مجال الصحة 

مع هذه الندرة عن طريق تدريب االختصاصيين الحاليين من خالل تقديم 
التدريب واإلعداد الخاصين ببرنامج العمل الخاص بسد الفجوات يف مجال 

الصحة النفسية )mhGAP( إىل كوادر جديدة مثل العاملين يف المجال 
النفسي االجتماعي للمساعدة يف توسيع نطاق توافر الخدمات.87

ُتعد تحديات الموارد البشرية حادة أيًضا داخل المخيمات، حيث أبلغ 
الشركاء يف مجال الصحة عن نقص يف عدد الموظفين وارتفاع معدل دوران 

الموظفين الطبيين يف المرافق الصحية التي يدعمونها.88

كبر بسبب وقد اسُتنِفَدت القوى العاملة يف مجال الرعاية الصحية بشكل أ

جائحة كوفيد-19، حيث أصيب 4074 من العاملين يف مجال الرعاية الصحية 
بالمرض حتى اآلن، أي ما يعادل تسعة يف المائة من إجمايل عدد الحاالت.89 
وقد حدث هذا يف الوقت نفسه الذي زاد فيه الطلب على الخدمات الصحية 

بسبب الجائحة. تعكس األعداد المطلقة من موظفي الرعاية الصحية 
المؤهلين جانًبا واحًدا فقط من األداء الوظيفي، ومع ذلك، ألقت عليهم 
جائحة كوفيد-19 عبًئا إضافًيا على سالمتهم النفسية، وهو ما يعرضهم 

لمعدالت عالية من اإلرهاق العاطفي والجسدي، والضغط النفسي واإلنهاك، 
كبر. وهو األمر الذي بمقدوره أن يعرقل تقديم الخدمات بشكل أ

ال يزال نظام التعليم، الذي عاىن بالفعل معاناة كبيرة بسبب األزمة، متصدًعا 
وينقصه الموارد، وهو ما يحد من قدرة األطفال على الوصول إىل خدمات 

كبر بجائحة كوفيد-19 بسبب  التعليم. تأثرت المدارس وأماكن التعلم بشكل أ
التدابير الوقائية التي أدت إىل إغالقها معظم العام الدراسي 2020. ورغم 

إعادة فتح العديد من المدارس يف أيلول/ سبتمبر، فإن عدًدا قليالً منها قادر 
على سن بروتوكوالت مدرسية آمنة بسبب االفتقار إىل الفصول الدراسية 

والمراحيض المحدودة أو العاطلة أو مرافق غسيل األيدي. وتشير التقديرات 
إىل أنه ال يوجد سوى فصل دراسي واحد لكل 53 طفالً يف سن المدرسة، يف 
حين أن الجمع بين الدمار واالفتقار إىل إعادة التأهيل يعني أنه يتعين على 
من يحضرون الدراسة التعامل مع بنية تحتية غير مأمونة وغير آمنة وغير 

مالئمة، بما يف ذلك الجدران أو األسقف أو الساللم أو النوافذ أو التدفئة غير 
الموجودة، فضالً عن االزدحام الشديد.

ال يزال االفتقار إىل المدارس الثانوية يحد من قدرة الطالب على االلتحاق 
بالمدارس الثانوية، حيث يوجد يف الرقة )43 يف المائة( ودير الزور )27 يف 
كبر انخفاض مقّدر بين االلتحاق بالمدارس االبتدائية والثانوية.90  المائة( أ

وتفرض ظروف االزدحام مخاطر إضافية على الصحة والحماية بالنسبة 
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للمعلمين والموظفين اإلداريين الذين يشكلون نحو 60 يف المائة من حاالت 
اإلصابة المؤكدة بكوفيد-19 يف المدارس التي تديرها وزارة التعليم، وهو 

ما ُيعرِّض تقديم التعليم الجيد للخطر بسبب الغياب المرضي ومتطلبات 
الحجر الصحي التي تحد من مقدار التعليم المتاح وطبيعته. وقد أدت 

محدودية الشبكات، واالفتقار إىل األجهزة اإللكترونية، وعدم القدرة على الشراء 
كبر على استخدام منصات  بطريقة االئتمان إىل تقييد قدرة األسر بشكل أ

التعلم اإللكترونية المنزلية. وأفاد ثالثة وثمانون يف المائة من األسر التي لديها 
أطفال يف سن المدرسة يف محافظتي الرقة والقنيطرة بأنهم ال يملكون ائتمانًا 

كافًيا؛ ولم يكن لدى 86 يف المائة يف الرقة و69 يف المائة يف دير الزور شبكة 
كافية، يف حين لم يكن لدى 78 يف المائة يف الرقة و55 يف المائة يف حمص 

األجهزة الالزمة ألطفالهم.91

تسببت عشرة أعوام من األعمال العدائية يف دمار ال ُيوصف بالمساكن على 
مستوى الدولة، حيث ُقدِّرت نسبة العقارات السكنية غير الصالحة للسكن 

يف دوما بمحافظة ريف دمشق بنحو 48 يف المائة، ويليها دير الزور )41 يف 
المائة(؛ والرقة )40 يف المائة(؛ ودرعا )15 يف المائة( وحلب )14 يف المائة( 

ومدن إدلب )13 يف المائة(.92 وال تزال احتياجات المأوى كبيرة يف جميع أنحاء 
الدولة وتتزايد يف العديد من األماكن. ويعيش نحو 11 يف المائة من جميع 

األسر النازحة داخلًيا يف خيام، حيث ارتفعت هذه النسبة إىل 28 يف المائة 
و21 يف المائة يف محافظتي إدلب والرقة على التوايل. ويجري إيواء حوايل 

1,7 مليون شخص يف مواقع التوطين التلقائية للنازحين داخلًيا، وال سيما 
يف إدلب وحلب، والتي تفتقر إىل المعدات والبنية التحتية المادية الالزمة 

لتقديم الخدمات األساسية. وباإلضافة إىل ذلك، هناك ما ُيقدَّر بنحو 63,000 
يف المآوي الجماعية، والتي غالًبا ما تكون مدارس مهجورة ذات خيارات مأوى 

بديلة ومحدودة. وُيشكِّل وجود النازحين داخلًيا يف المدارس ضغًطا إضافًيا 
على المدارس التي ما زالت تعمل.

تكبدت أيًضا شبكات المياه وشبكات الصرف الصحي وقنوات الري أضراًرا 
جسيمة. ويف مدينة دير الزور، تضرر حوايل 40 يف المائة من طول شبكة 

الصرف الصحي برمته، وُيعتقد بأن الوصول إليها قد انخفض بنسبة 
تصل إىل 40 يف المائة بين عامي 2011 و93.2020 وقد لوحظت مستويات 

مماثلة من الدمار يف مدينتي حلب ودرعا. ويشكل ماء الصرف خطًرا على 
صحة األشخاص البدنية وعلى البيئة على حد سواء، ال سيما عندما تقترن 
بعمليات غير مالئمة لجمع النفايات الصلبة والتخلص منها. يف الواقع، ويف 
حين أن االعتالل المتناسب عموًما لألمراض المنقولة بالمياه مثل اإلسهال 
الدموي الحاد والتهاب الكبد )A( المشتبه فيه ظلت مستقرة أو انخفضت 

يف األشهر الثمانية األوىل من عام 2020 مقارنًة بالفترة نفسها من عام 2019، 

سجلت مناطق مثل محافظات حلب ودير الزور والقنيطرة وريف دمشق 
زيادات كبيرة يف معدالت اإلصابة باإلسهال الحاد خالل الفترة الزمنية نفسها.94 

كم الحطام  وحاالت تفشي مرض الليشمانيا المتكررة الناجمة عن ترا
وممارسات التخلص من القمامة الضارة أثرت أيًضا بصورة غير متناسبة 

على المراهقين واألطفال الذين يشكلون ثلثي جميع الحاالت.95

 يف عام 2020، أصبحت إمدادات الكهرباء أيًضا غير متسقة بشكل متزايد 
بسبب االنقطاع المتكرر يف توافر الوقود والزيادات الحادة يف األسعار. وتجد 
المجتمعات يف العديد من المحافظات اآلن أن مدة انقطاع التيار الكهربايئ 

كبر بمرات  كثر تواتًرا مما كان عليه قبل ستة أشهر وأ ومعدله أطول وأ
عديدة مما كان عليه الحال يف السنوات السابقة، ويعود ذلك بصفة رئيسية 

إىل تقنين اإلمدادات وخفض الحمولة بشدة. ويبين تحليل اإلضاءة الليلية 
– الذي يمكن اعتباره مؤشًرا غير مباشر على توافر الكهرباء – أن بعض 

األحياء يف مدينتي الحسكة والقامشلي شهدت انخفاضات يف اإلضاءة الليلية 
تراوحت نسبتها بين 30 و50 يف المائة يف العام الماضي، مع وجود قرى يف 

مدينتي الرستن والقصير يف حمص؛ كما تضررت بشدة مدن أعزاز وعفرين 
ومنبج يف حلب.96

يؤثر نقص الكهرباء بشكل سلبي على السكان على جميع المستويات - 
األفراد واألسر والمجتمعات - بما يف ذلك المرافق الصحية والشبكات المائية 

والقطاع الزراعي. ويؤثر ذلك سلبًيا على األداء الوظيفي للمرافق الصحية 
والشبكات المائية والقطاع الزراعي. ويف غياب الكهرباء المنتظمة والموثوقة، 
تضطر المرافق الصحية إىل االعتماد على المولدات ونظم الطاقة الشمسية 

التي توفر الحد األدىن من متطلبات الطاقة، مما يزيد من المخاطر التي 
تهدد استمرارية الخدمات الصحية، بما يف ذلك الجراحة، والتخزين بسلسلة 

التبريد، والتعقيم، وتخزين الدم اآلمن، والتشخيص الدقيق يف الوقت 
المناسب. ويصبح من المستحيل تشغيل أساسيات مثل مصابيح اإلنارة، 

ومعقمات أجهزة التخدير، ومعدات التصوير عند انقطاع التيار الكهربايئ. 
ووفًقا ألحدث بيانات نظام رسم الخرائط لرصد توافر الموارد والخدمات 

كثر من ربع المستشفيات العامة يف جميع أنحاء  الصحية )HeRAMS(، فإن أ
سورية تحتاج إىل مولدات كهربائية، مع وجود فجوات بارزة بشكل خاص يف 

القنيطرة )100 يف المائة(، وحلب )55 يف المائة(، والحسكة والسويداء )50 يف 
المائة( وحما وريف دمشق )40 يف المائة لكل منهما(97، يف حين أن ما يقرب 
من ُخمس المرافق الصحية العاملة يف الشمال الغريب تعمل سواء بدون أو 

مع انقطاع إمدادات الكهرباء، حيث ذكر 81 يف المائة أن المولدات الخاصة 
هي المصدر األساسي.98 وبالمثل، فإن مستشفى الحسكة الوطني، وهو 

كبر مرافق الرعاية الثانوية يف الشمال الشريق، يعاين من انقطاع متكرر  أحد أ
يف التيار الكهربايئ بينما تتفاوت قدرات مولداته الخمسة، وبالتايل ال يمكن 

استخدامها باعتبارها نظاًما احتياطًيا فعاالً - وخاصًة لخدمات مثل التصوير 
المقطعي المحوسب.99

تدهور الوضع االقتصادي وتزايد انعدام األمن الغذايئ

إن انخفاض قيمة الليرة السورية، وتضخم السلع التجارية بنسبة تتراوح 
بين 200 و300 يف المائة100 والنمو السلبي يف العديد من القطاعات 

الرئيسية – بما يف ذلك الزراعة والحراجة والماشية )-0,1 يف المائة(؛ والنقل، 
 والتخزين، واالتصاالت 

)-20,5 يف المائة(؛ والتعدين والصناعة التحويلية )-10,5 يف المائة(101 – 
أسهمت جميعها يف حدوث عجز مايل يف 2021 ُيقدَّر بنحو تريليوين ليرة 

سورية. ويف حين أن الميزانية الوطنية، التي وافقت عليها حكومة سورية يف 
كانون األول/ ديسمبر، قد ُحدِّدت بمبلغ غير مسبوق بقيمة 8,5 تريليونات 
ليرة سورية - بزيادة 112 يف المائة على ميزانية 2020 - فإن هذا يمثل يف 

الواقع انخفاًضا بنسبة 27 يف المائة مقارنًة بعام 2019 بالقيمة المعدلة 
حسب التضخم )الحقيقية( بالدوالر األمريكي، وانخفاًضا هائالً بنسبة 65 يف 

المائة عند حسابه بسعر السوق غير الرسمي.102
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* المصدر: إطار العمل لالستجابة االجتماعية واالقتصادية العاجلة لجائحة كوفيد-19.

كانت اإليرادات تتقلص باستمرار منذ عام 2011 بسبب الجمع بين االنخفاض 
الهائل يف الدخل غير الضريبي )الذي يعود يف حد ذاته بصفة رئيسية إىل 

انخفاض إنتاج النفط بنسبة 90 يف المائة( والواردات والصادرات؛103 وغياب 
االستثمار األجنبي المباشر )الذي انخفض من متوسط سنوي قدره 1,5 

بليون دوالر أمريكي بين عامي 2005 و2010 إىل الصفر تقريًبا(؛ وزيادة 
المعروض النقدي يف السوق المحلي )ما يقرب من ثالثة أضعاف مستويات 
ما قبل األزمة(؛ والتدابير القسرية االنفرادية )التي زادت من تكلفة الواردات 

السورية وزادت الطلب على العمالت األجنبية يف الوقت الذي تقل فيه 
الموارد المتاحة(.104 وكان أثر هذا التدهور االقتصادي ملموًسا على القطاع 

الزراعي، وبالتبعية، على السكان. فقد تَعرَّض المزارعون بشكل متزامن 
لفقدان واردات األسمدة إىل سورية، األمر الذي أدى إىل التخلي عن استخدام 

األسمدة إلنتاج القمح، وزيادة أسعار المدخالت )مثل البذور واآلالت 
والعمالة(، وهو ما نتج عنه انخفاض المحاصيل السنوية.105 وقد أدى العجز 

المتكرر يف القمح بدوره إىل ارتفاع أسعار تكلفة الخبز التجاري )الخاص( 
فضالً عن انخفاضات يف الخبز المدعوم - حيث ارتفعت أسعار القمح 

بنسبة 325 يف المائة سابًقا )لتصل إىل 451 ليرة سورية للحزمة( يف عام 
2020 وحده.106 وبينما اتخذت حكومة سورية سلسلة من التدابير الرامية إىل 
تحسين إدارة مخزونات القمح على مدى فترة أطول - مضاعفة تكلفة الخبز 

المدعوم بفعالية )من 50 ليرة سورية للحزمة إىل 100 ليرة سورية للحزمة( 
وتقليص حجمها )من 1,3 كغم إىل 1,1 كغم يف الوزن(، وحصر عدد حزم الخبز 
التي يمكن أن تشتريها األسر - تحولت التكاليف االقتصادية بشكل أساسي 

إىل الشعب السوري.

وفًقا لبيانات التقييم األخيرة، أفاد نحو 71 يف المائة من األسر عن ارتفاع 
عبء ديونها على مدى األشهر االثني عشر الماضية، حيث أشار أولئك الذين 
يف الفئة العمرية من 18 إىل 59 عاًما بأغلبية ساحقة إىل ارتفاع األسعار )98 

يف المائة(، بوصفه السبب الرئيسي وراء ذلك.107 ويؤدي ارتفاع معدل انتشار 
الديون بين األسر إىل احتمال أن تضطر األسر إىل اللجوء إىل آليات ضارة 

للتكيف لتدبر أمورهم، مما يمكن أن يزيد من التأثير على األمن الغذايئ. 
كثر من 80 يف المائة من األسر اآلن على آليات ضارة للتكيف لتوفير  ويعتمد أ
الغذاء، بينما أبلغت أسرة معيشية واحدة تقريًبا من كل خمس أسر معيشية 

يف كانون األول/ ديسمبر عن سوء استهالك األغذية، وهو ضعف المستوى 
الُمسجَّل يف العام الماضي.108

1.2.3 التأثير على الوصول إلى المساعدة اإلنسانية

إن األعمال العدائية )الحالية والقديمة على حد سواء(، وزيادة التعقد 
على مستوى أصحاب المصلحة، واألبعاد الجغرافية السياسية اإلقليمية 
والعالمية، وجائحة كوفيد-19، فضالً عن مجموعة من العمليات اإلدارية 

والقيود المفروضة على التنقل، بما يف ذلك اإلغالق الدوري لنقاط العبور 
الداخلية، يستمر جميعها يف التأثير بشكل مباشر على إمكانية األشخاص يف 
الوصول إىل المساعدة المنقذة للحياة والخدمات، وقدرة العاملين يف المجال 

اإلنساين على الوصول إىل األشخاص المحتاجين، والكفاءة التي يمكن 
للعاملين يف المجال اإلنساين أن يقدموا بها ذلك الدعم بطريقة مستدامة. 

ووفًقا لبيانات التقييم األخيرة، أفاد ستة يف المائة من األسر بوجود ذخائر 
متفجرة، وأجهزة متفجرة يدوية الصنع، وألغام أرضية يف مجتمعهم، حيث 

تشكل محافظة ريف دمشق ثلث النواحي األكثر تضرًرا - وعلى رأسها 
منطقتا دمشق والزبداين.109 وأفاد 39 يف المائة من األشخاص النازحين داخلًيا 

بأن االفتقار إىل الخدمات األساسية هو السبب الرئيسي وراء نزوحهم.110

أثَّرت جائحة كوفيد-19 على قدرة المجتمعات المتضررة على الوصول إىل 
أشكال معينة من المساعدة واستخدامها يف عام 2020. وأشارت ثمانية يف 

المائة من األسر إىل القيود المفروضة على التنقل المتعلقة بكوفيد-19 
باعتبارها السبب الرئيسي يف عدم حصولها على المساعدة خالل األشهر 

الثالثة الماضية.111 وتأثرت أيًضا الخدمات الصحية األساسية التي تعتمد على 
مستوى عاٍل من التالمس، حيث الحظت الجهات الفاعلة يف مجال الصحة 

العاملة بشكل أساسي يف المناطق الواقعة تحت سيطرة حكومة سورية 
انخفاًضا بنسبة 15 يف المائة يف التحصين خالل فترة اإلغالق الشامل يف 

نيسان/ أبريل وأيار/ مايو وانخفاًضا سنويًا بنسبة 53 يف المائة يف خدمات 
األشخاص ذوي اإلعاقة وإعادة التأهيل مقارنًة بعام 2019. وتعاين النساء - 
الاليت يواجهن بالفعل تحديات هائلة يف الحصول على التعليم والخدمات 
والوظائف - من الحرمان بدرجة كبيرة من فرص الحصول على الخدمات 

المتخصصة واالجتماعية، مثل رصد سوء التغذية وكشفها، والصحة اإلنجابية 
والمشورة المراعية،112 حيث انخفضت بنسبة تصل إىل 50 يف المائة قبل 

وأثناء اإلغالق الشامل.

ورغم التخفيف التدريجي للتدابير الوقائية يف جميع أنحاء البالد منذ ذلك 
الحين، لم تحدث سوى تحسينات هامشية بالنظر إىل الزيادات الكبيرة يف 
النفقات من األموال الخاصة للتكاليف ذات الصلة مثل النقل واألدوية.113 

ومع أن األسر يف حماة )37 يف المائة(، والحسكة )24 يف المائة(، ومحافظات 
ريف دمشق كانت األكثر تأثًرا بجهود احتواء كوفيد-19 بوجه عام،114 فإن 
التطبيق غير المتساوي لهذه التدابير كان يعني أن التأثير على البرامج 

اإلنسانية، وبالتايل، على المجتمعات المتضررة تم الشعور به على فترات 
ل استطالعان تم إجراؤهما بين الشركاء  مختلفة. على سبيل المثال، توصَّ

المسجلين لدى حكومة سورية يف الفترة ما بين تموز/ يوليو وأيلول/ 
سبتمبر 2020 إىل أن نسبة الذين يعانون من انقطاع البرامج بسبب القيود 

المتعلقة بفيروس كوفيد-19 انخفضت بنسبة 68 يف المائة بين الربعين 
كثر يف الشمال  الثاين والثالث، ولكن تلك األنشطة خالل الفترة األخيرة تأثرت أ

الشريق حيث أُغلقت نقاط العبور الحدودية كجزء من التدابير الوقائية يف 
منتصف تموز/ يوليو.

حتى عند تخفيف تدابير كوفيد-19 الوقائية أو رفعها يف وقت الحق، أظهر 
الرصد أثًرا واضًحا على توفير الحماية والخدمات المجتمعية، بما يف ذلك 

حماية األطفال والعنف القائم على النوع االجتماعي، بسبب استمرار القيود 
المفروضة على عدد األشخاص الذين يمكنهم االلتقاء والتباعد البدين 

المطلوب عند حدوث ذلك.

يف الفترة ما بين عامي 2019 و2020، انخفض عدد التدخالت يف مجال 
الحماية المقدمة من الشركاء المسجلين لدى حكومة سورية بمقدار 2,2 

مليون مع خدمات مجتمعية ومتخصصة مثل التوعية )39 يف المائة(، 
والدعم النفسي االجتماعي لألطفال )29 يف المائة(، وأنشطة التمكين )26 

يف المائة(، والتي تأثرت بشكل غير متناسب، ويعود ذلك بصفة رئيسية 
إىل القيود المفروضة على التجمعات والتواصل المباشر.115 ويف حين أن 

إدخال طرق تقديم بديلة، بما يف ذلك منصات وسائط اإلعالم مثل فيسبوك 
ويوتيوب وواتساب، مكَّن هذه البرامج من االستمرار

ولكنها واجهت أيًضا تحديات بسبب ضعف تغطية الهواتف النقالة، 
ومحدودية االتصال بشبكة اإلنترنت، وانقطاعات التيار الكهربايئ لمدة طويلة. 

النمو السلبي عبر القطاعات 
العجز المايل لعام 2020

-٠٫١٪ الزراعة والغابات والثروة الحيوانية

-٢٠٫٥٪ النقل والتخزين واالتصاالت

-١٠٫٥٪  التعدين والتصنيع
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يف الواقع، ومع ذكر 28 يف المائة من األسر أن المساعدة يف مجال الكهرباء 
من بين احتياجاتها الثالث األوىل، وإنفاق أربعة يف المائة فقط من األسر أي 
دخل على الرصيد الهاتفي وتغطية البيانات،116 فإنه توجد اآلن فجوة كبيرة 

بين عدد األشخاص الذين يعتمدون على اإلنترنت والخدمات التليفزيونية يف 
أشكال معينة من دعم الحماية والوسائل المالية المتاحة للوصول إليها.

تشكل الحواجز المالية، ال سيما عندما تقترن بانقطاعات يف سالسل توريد 
األدوية األساسية، عوائق أمام الوصول إىل خدمات الصحة. ومن بين المرضى 
الذين أبلغوا عن اضطرارهم لدفع تكاليف الخدمات الصحية يف األشهر الثالثة 

كثر التكاليف تكراًرا.117 وعالوة على  الماضية، أُشير إىل األدوية باعتبارها أ
ذلك، ومع وجود نسب مرافق صحية عاملة إىل سكان دون مستوى معايير 

الطوارئ بكثير يف مناطق عديدة من سورية، ال سيما يف مناطق الشمال 
الغريب والشمال الشريق ومحافظتي ريف دمشق ودرعا،118 يواجه المرضى 

تكاليف النقل وطرق السفر غير اآلمنة يف كثير من األحيان للوصول إىل 
الرعاية. وفضالً عن ذلك، ورغم االحتياجات الصحية الحرجة الناشئة بسبب 
جائحة كوفيد-19، فقد نأى الكثيرون عن التماس الرعاية الداخلية للمرضى 
بسبب ما يرتبط بذلك من الوصم والمخاوف من العزل يف الحجر الصحي 
وحتى الشائعات السلبية والمعلومات المغلوطة التي تفيد بأن المرافق 

الصحية والمستشفيات نفسها "تنشر" الفيروس، مما يجعل من األصعب 
فهم النطاق الكامل للوباء وربما المساههمة يف ارتفاع معدالت الوفيات. ويف 
كتوبر 2020، وجد تقييم مجتمعي سريع لفيروس كوفيد-19  تشرين األول/ أ

كثر من ربع من شملهم التقييم لن يسعوا إىل إجراء  يف مخيم الهول أن أ
اختبارات أو عالج لكوفيد-19 حتى لو كانت لديهم أعراض خوًفا من العزل 
يف الحجر الصحي أو اإلصابة بالعدوى، مع وجود نسبة أعلى قليالً تشير إىل 
أنهم سيعالجون المرض بأنفسهم بالعالجات المنزلية بدالً من الذهاب إىل 

مستوصف.119 وقد حدثت معدالت دخول مستشفيات منخفضة بشكل عام 
يف بعض السياقات رغم الشواغل المتزايدة بشأن انتقال العدوى مجتمعًيا 

ووسط تصاعد معدالت اإلصابة.

 أما مرافق عالج كوفيد-19 الُمكرَّسة التي أُنشئت يف شمال شرق سورية، 
فقد كانت جميعها ال يستفاد منها استفادة كاملة بشكل دائم، حيث شهدت 
معدالت إشغال لم تتجاوز 30 إىل 40 يف المائة، وانخفضت هذه المعدالت إىل 
11 يف المائة و5 يف المائة يف تشرين الثاين/ نوفمبر 2020 وكانون الثاين/ يناير 

2021 على التوايل.120

كثيًرا ما يتم اإلبالغ أيًضا عن حدوث اضطرابات مؤقتة لكن مستمرة يف 
الوصول إىل بعض المناطق والبنية التحتية المدنية الحيوية الالزمة لحماية 

الصحة العامة. ومنذ شباط/ فبراير 2020، ظلت محطة ماء علوك يف 
محافظة الحسكة متوقفة عن العمل لمدة 67 يوًما على األقل، ولمدة 86 

يوًما آخر تعمل بأقل من 75 يف المائة من طاقتها االستيعابية قبل األزمة121، 
وهو ما يهدد الرفاه البدين لما يصل إىل 460,000 شخص يعتمد عليها مباشرًة 
يف اإلمداد بالمياه المنتظم واآلمن، بما يف ذلك 75,000 من النازحين داخلًيا يف 
مخيم الهول، ومخيمات عريشة الرسمية، ومواقع توينة/واشوكاين والطالئع/ 

سري كانيه. وبالمثل، فإن إمكانية الحصول على المياه يف ناحية الباب يف 
محافظة حلب أصبحت مهددة بسبب محدودية القدرة الوظيفية لمحطة 

عين البيضا التي يعتمد عليها 185,000 من السكان يف الحصول على 
المياه الصالح للشرب والزراعة. وهذه االضطرابات هي النتيجة المشتركة 
ألضرار األعمال العدائية، واألعطال التقنية الناجمة عن التصليح والصيانة 

غير المنتظمين، وتتضمن أسباب ذلك عدم إمكانية وصول الموظفين 
التقنيين122، وعدم اتساق اإلمداد بالكهرباء، والتدخل المتعمد ألطراف النزاع. 

تم اإلبالغ أيًضا عن تحديات إضافية تتعلق بالوصول يف بعض أنحاء البالد 
بسبب اللوائح اإلدارية التي تتطلب عدة مستويات من الموافقات من العديد 

من أصحاب المصلحة، بما يف ذلك إعفاءات االستيراد وعمليات التخليص 
الجمركي وطلبات توزيع األراضي وخطابات التسهيل خالل مراحل مختلفة 

من النقل، وجميعها يمكن أن يؤخر التنفيذ يف الوقت المناسب. وكانت هذه 
كثر وضوًحا يف الشمال الشريق. المشكالت أ

يف شمال غرب سورية، ازدادت قيود الوصول المادي بعد إزالة باب السالم 
كمعبر حدودي مأذون به بموجب قرار مجلس األمن التابع لألمم المتحدة 
رقم 2533 يف تموز/ يوليو، مما ترك باب الهوى نقطة الدخول الوحيدة من 

تركيا أمام 1,3 مليون شخص يف شمال حلب، بما يف ذلك ما يقدر بنحو 
800,000 نازح داخلًيا. وبُذلت جهود للتعويض عن هذه الخسارة من خالل 
مجموعة متنوعة من التحسينات اللوجستية، بما يف ذلك إصالح الطريق 

الوحيد الذي يربط باب الهوى بشمال حلب، وإنشاء ممرات إنسانية مكرسة 
يف نقاط العبور الداخلية، وتوسيع مركز النقل البحري يف باب الهوى. ويف 

حين أن العاملين يف مجال العمل اإلنساين تمكنوا تدريجًيا من زيادة عدد 
الشاحنات التي تحتوي على مساعدات األمم المتحدة وتمر عبر باب الهوى 

يف الفترة بين تموز/ يوليو وكانون األول/ ديسمبر من 21 إىل 930 شاحنة، 
فإن التنقل بين هذه الحقائق التشغيلية الجديدة كان مرهًقا ويعني أن 
كثر خطورة وأقل على مستوى تنفيذها يف  عمليات التشغيل أصبحت أ

الوقت المناسب.

باإلضافة إىل هذه القيود المادية، تم اإلبالغ عن زيادة بمقدار ثالثة أضعاف 
يف المتوسط الشهري لحوادث الوصول الُمبلَّغ عنها يف شمال غرب سورية 

مقارنًة بشهر كانون الثاين/ يناير 2020، بما يف ذلك التدخل يف األنشطة، 
والتغييرات يف إجراءات الترخيص، واحتجاز موظفي المنظمات غير 

الحكومية، والعنف ضد العاملين يف المجال اإلنساين، وإن كان من الُمرجح أن 
ُيعزى ذلك جزئًيا إىل زيادة البالغات.

ال تزال تلبية االحتياجات الصحية المتزايدة تشكل تحديًا هائالً يف الشمال 
الشريق، وهو تحٍد لم يتزايد إال بعد تفشي كوفيد-19 وإلغاء ترخيص نقطة 

العبور الحدودية يف اليعربية لنقل المواد الطبية المقدمة من األمم المتحدة 
بموجب قرار مجلس األمن التابع لألمم المتحدة رقم 2504 يف كانون الثاين/

يناير 2020. وبينما تمكنت الجهات الفاعلة يف مجال الصحة من زيادة 
الشحنات الطبية عبر الخطوط يف الفترة الفاصلة، والتي تدعم تسليم ما 

يقرب من 3,5 ماليين عالج )بالمقارنة مع 2,54 مليون عالج يف عام 2019(123، 
تظل الشحنات الصحية المنقولة عبر الخطوط والحدود غير كافية يف الوقت 

الحايل لتلبية االحتياجات بشكل شامل.124 وبالتايل، فإن ضمان وجود خط 
كبر يف عام 2021 سيظل  إمداد مساعدات صحية يمكن التنبؤ به بدرجة أ
أولوية وسيتطلب تعاونًا مستمًرا بين الجهات الفاعلة عبر الخطوط وعبر 

الحدود، إىل جانب تمويل مستدام من ِقبل المانحين. وسيتيح ذلك استجابة 
سريعة وشاملة لفيروس كوفيد-19 ومواصلة البرامج واألنشطة الصحية 

المنقذة للحياة القائمة. وهناك حاجة أيًضا إىل بذل المزيد من الجهود 
المتضافرة لتحسين إمكانية إيصال المساعدات اإلنسانية إىل السكان الذين 
يعيشون يف رأس العين وممر تل أبيض، الذي يقتصر حالًيا على عدد قليل 

من المنظمات غير الحكومية الموجودة يف تركيا.

رغم بيئة التشغيل المعقدة للغاية، واصلت الجمعيات اإلنسانية توسيع 
نطاقها التشغيلي يف عام 2020 لمساعدة المزيد من السوريين المحتاجين 

كثر من أي وقت مضى. ويف الفترة ما بين كانون الثاين/ يناير وكانون األول/  أ
ديسمبر 2020، نجح العاملون يف مجال العمل اإلنساين يف الوصول إىل 7,7 

مليون سوري يف المتوسط كل شهر مقابل 6 ماليين سوري خالل الفترة 
نفسها من عام 2019، وذلك بسبب الزيادة الكبيرة يف عمليات تقديم المعونة 

عبر الخطوط والحدود إىل الشمال الشريق والشمال الغريب على التوايل. 
وحتى مع مراعاة حاالت االنخفاض يف التنفيذ المرتبطة بفيروس كوفيد-19، 

فإن عدد القرى التي ُتقدم إليها مساعدة منتظمة ومتعددة القطاعات يف 
2020 بلغ 2,671 قرية، األمر الذي ال يدل على التزام الشركاء بالبقاء فحسب، 

بل والتزامهم بتقديم المساعدة.
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كانون الثاين / يناير

 اشتد القتال البري بين قوات حكومة سورية وحلفائها والجماعات المسلحة غير التابعة 
للدولة يف شمال غرب سورية، وامتد إىل المراكز السكانية الكبيرة مثل سراقب والمناطق 
المجاورة لها. تم تمديد قرار مجلس األمن التابع لألمم المتحدة رقم ٢٥٠٤ لمدة ستة أشهر 
أخرى إلعادة ترخيص نقطتي عبور باب الهوى وباب السالم إليصال اإلمدادات اإلنسانية لألمم 
المتحدة عبر الحدود، ولكن مع نقل نقطة العبور الحدودية يف اليعربية إىل شمال شرق سورية.

شباط / فبراير

استمر الوضع يف شمال غرب سورية يف التفاقم. ويف الفترة من كانون األول/ ديسمبر ٢٠١٩ 
إىل شباط/ فبراير ٢٠٢٠، أُجبر ما يقرب من مليون شخص على الفرار من ديارهم. ويف ١٧ 

شباط/ فبراير، أُفيد بأن اثنين من مستشفيات مدينة دارة عزة قد تضررا من جراء الغارات 
الجوية وتم إخراجهما من الخدمة. ويف المحافظات الجنوبية، ُقتل ثالثة من العاملين يف 

المجال اإلنساين يف شباط/ فبراير. آذار  / مارس

ويف الشمال الغريب، أُعلن عن وقف إطالق النار يف ٦ آذار/ مارس، مما ساهم يف انخفاض حاد يف 
العنف. أعلنت وزارة الصحة عن أول حالة مؤكدة لفيروس كوفيد-١٩ يف سورية يف ٢٢ آذار/ 
مارس يف محافظة دمشق. وُفرضت تدابير وقائية متعددة تهدف إىل الحد من انتشار الفيروس 
يف جميع أنحاء سورية، بما يف ذلك حظر التجول، واإلغالق الشامل، والقيود المفروضة على 
التنقل، مع إعفاءات إليصال اإلمدادات اإلنسانية، وإغالق المدارس.

نيسان / إبريل

يف ٢٩ نيسان/ أبريل، أكدت السلطات المحلية يف شمال شرق سورية حالتي كوفيد-١٩ يف 
محافظة الحسكة.

أيار  / مايو

تقدم منظمة الصحة العالمية ٥٤ مليون طن من اللوازم الصحية عبر الخطوط إىل شمال شرق 
سورية بًرا. وتعتبر الشحنات، التي تحتوي على معدات فيروس كوفيد-١٩ بما يف ذلك أجهزة 
التنفس الصناعي، وأجهزة مقياس التأكسج، والبخاخات، ومعدات الوقاية الشخصية، هي أول 
شحنة تصل إىل القامشلي عن طريق البر منذ عام ٢٠١٧

حزيران / يونيو

قدÚر برنامج األغذية العالمي التابع لألمم المتحدة (WFP) أن ٩,٣ ماليين شخص، أيّ نصف 
السكان تقريًبا، يعانون اآلن من انعدام األمن الغذايئ، بزيادة قدرها ١,٤ مليون شخص يف ستة 

أشهر فقط. دخل قانون قيصر لحماية المدنيين يف سورية حيز النفاذ مع السلطة لفرض 
جزاءات على األشخاص األجانب المتورطين يف معامالت تجارية مع حكومة سورية.

ازدادت نطاق الجهود اإلنسانية ليصل إىل مرحلة ما قبل تقديم المساعدة يف شمال غرب 
سورية قبل تجديد القرار الخاص بالنقل عبر الحدود، حيث مرت ١,٥٧٩ شاحنة تحتوي على 

إمدادات إنسانية عبر نقطتي العبور باب الهوى وباب السالم يف شهر واحد، ويعتبر ذلك العدد 
األكبر يف شهر واحد منذ صدور القرار.

تموز  / يوليو

يف ١١ تموز/ يوليو، نص قرار مجلس األمن التابع لألمم المتحدة رقم ٢٥٣٣ على تمديد فترة 
نقل مساعدات األمم المتحدة عبر الحدود من تركيا عبر معبر باب الهوى الحدودي لمدة ١٢ 
شهًرا أخرى. وأُغلق معبر باب السالم الحدودي أمام الشحنات التابعة لألمم المتحدة، يف حين 
أنه ظل مفتوًحا أمام الشحنات التجارية. تم تأكيد أوىل حاالت كوفيد-١٩ يف شمال غرب سورية.

آب / أغسطس 

توقفت محطة ماء علوك عن ضخ المياه للمرة الثالثة عشرة منذ كانون الثاين/يناير، وهو ما 
هدÚد اإلمداد المباشر بالمياه لما يصل إىل ٤٦٠,٠٠٠ من السكان يف محافظة الحسكة. وحدثت 

انقطاعات يف توفير اإلمداد بالمياه اآلمن والمنتظم رغم تزايد حاالت كوفيد-١٩ يف جميع 
أنحاء البالد. 

أيلول  / سبتمبر

بدأت السلطات المحلية يف شمال شرق سورية يف نقل النازحين داخلًيا الموجودين يف ٥٥ 
مأوى جماعيèا يف جميع أنحاء محافظة الحسكة إىل موقع جديد غير رسمي، الطالئع/ سري 
تشرين األول / أكتوبر كانيه.

تم اإلبالغ عن نقص الوقود والخبز يف جميع أنحاء سورية مما أدى إىل طول ساعات االنتظار يف 
محطات الوقود والمخابز العامة والخاصة.

اندلع أكثر من ١٥٠ حريًقا يف محافظات الالذقية وطرطوس وحمص مما أسفر عن مقتل ثالثة 
أشخاص وإصابة ٨٠، ونزوح ٢٥,٠٠٠ شخص بشكل مؤقت من منازلهم. وأُبلغ عن تدمير ما 

يصل إىل ٩,٠٠٠ هكتار من األراضي الزراعية والحرجية.
أسفرت سيارة مفخخة يف مدينة الباب بمحافظة حلب عن مقتل ٢١ شخًصا من بينهم أربعة 

أطفال وإصابة ما ال يقل عن ٨٠ آخرين، من بينهم عاملون يف المنظمات غير الحكومية.

تشرين الثاين / نوفمبر

أدى القصف يف قرى متعددة يف جميع أنحاء منطقة أريحا يف محافظات إدلب إىل مقتل 
ثمانية مدنيين، من بينهم أربعة أطفال واثنان من موظفي اإلعانة المحليين، وإصابة ١٣ آخرين 
بجروح على األقل. وأسفر أيًضا هجومان منفصالن بالقنابل يف منطقتي الباب وعفرين يف 
محافظة حلب عن مقتل ما ال يقل عن سبعة مدنيين وجرح ٣٢ آخرين. سرعان ما ازدادت 
حاالت كوفيد-١٩ يف شمال شرق وشمال غرب سورية، يف مواصلة لالتجاه الذي بدأ يف الشهر 
السابق.

كانون األول /  ديسمبر 

أدى احتدام التوترات والمناوشات يف مدينة عين عيسى وما حولها بالقرب من ممر تل أبيض 
 Mورأس العين إىل نزوح نحو ٦٥٠ أسرة إىل القرى المجاورة، مما أدى إىل إغالق طريق ٤

السريع مؤقًتا أمام حركة المرور التجارية والمدنية.
تزايدت وتيرة الهجمات واألنشطة التي يشنها تنظيم الدولة اإلسالمية يف العراق والشام يف 
الصحراء السورية، حيث أسفر هجوم مميت على الطريق السريع بين تدمر ودير الزور، وهو 
طريق اإلمداد الرئيسي لحركة المساعدات اإلنسانية والتجارية، عن مقتل ما ال يقل عن ٢٨ 

جنديًا من حكومة سورية. كانون الثاين / يناير

يف محافظة الحسكة، فرضت السلطات المحلية قيوًدا على التنقل داخل المناطق الواقعة 
تحت سيطرة حكومة سورية وخارجها، والتي أثÚرت على إيصال اإلمدادات اإلنسانية والسلع 
التجارية، بما يف ذلك الوقود كماء؛ حيث تم احتجاز ٧٤ شاحنة تابعة لألمم المتحدة تحتوي 
على مساعدات إنسانية تكفي ٢٠٠,٠٠٠ شخص يف نقطة تفتيش لمدة أسبوعين. أصدر 
مصرف سورية المركزي ورقة نقدية سورية جديدة بقيمة ٥,٠٠٠ ليرة سورية، مما أثار مخاوف 
من تدين قيمة العملة بدرجة أكبر.

شباط / فبراير

قدÚر برنامج األغذية العالمي أن ١٢,٤ مليون شخص، أيّ ٦٠ يف المائة من السكان، يعانون 
اآلن من انعدام األمن الغذايئ، بزيادة قدرها ٣,١ ماليين شخص. وأبرز الزيادات يف انعدام األمن 

الغذايئ كانت يف محافظات حماة وحمص والالذقية وطرطوس.
وشهدت زيادة حادة يف أعمال العنف بين السكان المقيمين يف مخيم الهول مقتل ٢٦ نازًحا 

داخلًيا والجًئا منذ بداية العام، بما يف ذلك أحد العاملين يف المجال اإلنساين يف ٢٤ شباط/ 
فبراير.

آذار  / مارس

انخفضت قيمة الليرة السورية إىل أدىن مستوى لها يف جميع األوقات بمعدل ٤,٠٠٠ ليرة 
سورية إىل ١ دوالر أمريكي يف السوق غير الرسمية، وهو أدى إىل انخفاض القوة الشرائية 
بشكل أكبر وارتفاع أسعار السلع األساسية.

٢٠٢٠

٢٠٢١

الجدول الزمني لألحداث
كانون الثاين / يناير 2020 - آَذار  / مارس 2021
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كانون الثاين / يناير

 اشتد القتال البري بين قوات حكومة سورية وحلفائها والجماعات المسلحة غير التابعة 
للدولة يف شمال غرب سورية، وامتد إىل المراكز السكانية الكبيرة مثل سراقب والمناطق 
المجاورة لها. تم تمديد قرار مجلس األمن التابع لألمم المتحدة رقم ٢٥٠٤ لمدة ستة أشهر 
أخرى إلعادة ترخيص نقطتي عبور باب الهوى وباب السالم إليصال اإلمدادات اإلنسانية لألمم 
المتحدة عبر الحدود، ولكن مع نقل نقطة العبور الحدودية يف اليعربية إىل شمال شرق سورية.

شباط / فبراير

استمر الوضع يف شمال غرب سورية يف التفاقم. ويف الفترة من كانون األول/ ديسمبر ٢٠١٩ 
إىل شباط/ فبراير ٢٠٢٠، أُجبر ما يقرب من مليون شخص على الفرار من ديارهم. ويف ١٧ 

شباط/ فبراير، أُفيد بأن اثنين من مستشفيات مدينة دارة عزة قد تضررا من جراء الغارات 
الجوية وتم إخراجهما من الخدمة. ويف المحافظات الجنوبية، ُقتل ثالثة من العاملين يف 

المجال اإلنساين يف شباط/ فبراير. آذار  / مارس

ويف الشمال الغريب، أُعلن عن وقف إطالق النار يف ٦ آذار/ مارس، مما ساهم يف انخفاض حاد يف 
العنف. أعلنت وزارة الصحة عن أول حالة مؤكدة لفيروس كوفيد-١٩ يف سورية يف ٢٢ آذار/ 
مارس يف محافظة دمشق. وُفرضت تدابير وقائية متعددة تهدف إىل الحد من انتشار الفيروس 
يف جميع أنحاء سورية، بما يف ذلك حظر التجول، واإلغالق الشامل، والقيود المفروضة على 
التنقل، مع إعفاءات إليصال اإلمدادات اإلنسانية، وإغالق المدارس.

نيسان / إبريل

يف ٢٩ نيسان/ أبريل، أكدت السلطات المحلية يف شمال شرق سورية حالتي كوفيد-١٩ يف 
محافظة الحسكة.

أيار  / مايو

تقدم منظمة الصحة العالمية ٥٤ مليون طن من اللوازم الصحية عبر الخطوط إىل شمال شرق 
سورية بًرا. وتعتبر الشحنات، التي تحتوي على معدات فيروس كوفيد-١٩ بما يف ذلك أجهزة 
التنفس الصناعي، وأجهزة مقياس التأكسج، والبخاخات، ومعدات الوقاية الشخصية، هي أول 
شحنة تصل إىل القامشلي عن طريق البر منذ عام ٢٠١٧

حزيران / يونيو

قدÚر برنامج األغذية العالمي التابع لألمم المتحدة (WFP) أن ٩,٣ ماليين شخص، أيّ نصف 
السكان تقريًبا، يعانون اآلن من انعدام األمن الغذايئ، بزيادة قدرها ١,٤ مليون شخص يف ستة 

أشهر فقط. دخل قانون قيصر لحماية المدنيين يف سورية حيز النفاذ مع السلطة لفرض 
جزاءات على األشخاص األجانب المتورطين يف معامالت تجارية مع حكومة سورية.

ازدادت نطاق الجهود اإلنسانية ليصل إىل مرحلة ما قبل تقديم المساعدة يف شمال غرب 
سورية قبل تجديد القرار الخاص بالنقل عبر الحدود، حيث مرت ١,٥٧٩ شاحنة تحتوي على 

إمدادات إنسانية عبر نقطتي العبور باب الهوى وباب السالم يف شهر واحد، ويعتبر ذلك العدد 
األكبر يف شهر واحد منذ صدور القرار.

تموز  / يوليو

يف ١١ تموز/ يوليو، نص قرار مجلس األمن التابع لألمم المتحدة رقم ٢٥٣٣ على تمديد فترة 
نقل مساعدات األمم المتحدة عبر الحدود من تركيا عبر معبر باب الهوى الحدودي لمدة ١٢ 
شهًرا أخرى. وأُغلق معبر باب السالم الحدودي أمام الشحنات التابعة لألمم المتحدة، يف حين 
أنه ظل مفتوًحا أمام الشحنات التجارية. تم تأكيد أوىل حاالت كوفيد-١٩ يف شمال غرب سورية.

آب / أغسطس 

توقفت محطة ماء علوك عن ضخ المياه للمرة الثالثة عشرة منذ كانون الثاين/يناير، وهو ما 
هدÚد اإلمداد المباشر بالمياه لما يصل إىل ٤٦٠,٠٠٠ من السكان يف محافظة الحسكة. وحدثت 

انقطاعات يف توفير اإلمداد بالمياه اآلمن والمنتظم رغم تزايد حاالت كوفيد-١٩ يف جميع 
أنحاء البالد. 

أيلول  / سبتمبر

بدأت السلطات المحلية يف شمال شرق سورية يف نقل النازحين داخلًيا الموجودين يف ٥٥ 
مأوى جماعيèا يف جميع أنحاء محافظة الحسكة إىل موقع جديد غير رسمي، الطالئع/ سري 
تشرين األول / أكتوبر كانيه.

تم اإلبالغ عن نقص الوقود والخبز يف جميع أنحاء سورية مما أدى إىل طول ساعات االنتظار يف 
محطات الوقود والمخابز العامة والخاصة.

اندلع أكثر من ١٥٠ حريًقا يف محافظات الالذقية وطرطوس وحمص مما أسفر عن مقتل ثالثة 
أشخاص وإصابة ٨٠، ونزوح ٢٥,٠٠٠ شخص بشكل مؤقت من منازلهم. وأُبلغ عن تدمير ما 

يصل إىل ٩,٠٠٠ هكتار من األراضي الزراعية والحرجية.
أسفرت سيارة مفخخة يف مدينة الباب بمحافظة حلب عن مقتل ٢١ شخًصا من بينهم أربعة 

أطفال وإصابة ما ال يقل عن ٨٠ آخرين، من بينهم عاملون يف المنظمات غير الحكومية.

تشرين الثاين / نوفمبر

أدى القصف يف قرى متعددة يف جميع أنحاء منطقة أريحا يف محافظات إدلب إىل مقتل 
ثمانية مدنيين، من بينهم أربعة أطفال واثنان من موظفي اإلعانة المحليين، وإصابة ١٣ آخرين 
بجروح على األقل. وأسفر أيًضا هجومان منفصالن بالقنابل يف منطقتي الباب وعفرين يف 
محافظة حلب عن مقتل ما ال يقل عن سبعة مدنيين وجرح ٣٢ آخرين. سرعان ما ازدادت 
حاالت كوفيد-١٩ يف شمال شرق وشمال غرب سورية، يف مواصلة لالتجاه الذي بدأ يف الشهر 
السابق.

كانون األول /  ديسمبر 

أدى احتدام التوترات والمناوشات يف مدينة عين عيسى وما حولها بالقرب من ممر تل أبيض 
 Mورأس العين إىل نزوح نحو ٦٥٠ أسرة إىل القرى المجاورة، مما أدى إىل إغالق طريق ٤

السريع مؤقًتا أمام حركة المرور التجارية والمدنية.
تزايدت وتيرة الهجمات واألنشطة التي يشنها تنظيم الدولة اإلسالمية يف العراق والشام يف 
الصحراء السورية، حيث أسفر هجوم مميت على الطريق السريع بين تدمر ودير الزور، وهو 
طريق اإلمداد الرئيسي لحركة المساعدات اإلنسانية والتجارية، عن مقتل ما ال يقل عن ٢٨ 

جنديًا من حكومة سورية. كانون الثاين / يناير

يف محافظة الحسكة، فرضت السلطات المحلية قيوًدا على التنقل داخل المناطق الواقعة 
تحت سيطرة حكومة سورية وخارجها، والتي أثÚرت على إيصال اإلمدادات اإلنسانية والسلع 
التجارية، بما يف ذلك الوقود كماء؛ حيث تم احتجاز ٧٤ شاحنة تابعة لألمم المتحدة تحتوي 
على مساعدات إنسانية تكفي ٢٠٠,٠٠٠ شخص يف نقطة تفتيش لمدة أسبوعين. أصدر 
مصرف سورية المركزي ورقة نقدية سورية جديدة بقيمة ٥,٠٠٠ ليرة سورية، مما أثار مخاوف 
من تدين قيمة العملة بدرجة أكبر.

شباط / فبراير

قدÚر برنامج األغذية العالمي أن ١٢,٤ مليون شخص، أيّ ٦٠ يف المائة من السكان، يعانون 
اآلن من انعدام األمن الغذايئ، بزيادة قدرها ٣,١ ماليين شخص. وأبرز الزيادات يف انعدام األمن 

الغذايئ كانت يف محافظات حماة وحمص والالذقية وطرطوس.
وشهدت زيادة حادة يف أعمال العنف بين السكان المقيمين يف مخيم الهول مقتل ٢٦ نازًحا 

داخلًيا والجًئا منذ بداية العام، بما يف ذلك أحد العاملين يف المجال اإلنساين يف ٢٤ شباط/ 
فبراير.

آذار  / مارس

انخفضت قيمة الليرة السورية إىل أدىن مستوى لها يف جميع األوقات بمعدل ٤,٠٠٠ ليرة 
سورية إىل ١ دوالر أمريكي يف السوق غير الرسمية، وهو أدى إىل انخفاض القوة الشرائية 
بشكل أكبر وارتفاع أسعار السلع األساسية.

٢٠٢٠

٢٠٢١

نطاق التحليل ومجموعات السكان المقدرة
حسب المحافظة

المحافظة
 األشخاص 

 النازحون داخلًيا العائدونالمعرضون للخطر
عدد السكان 

المقدر

في المستوطنات - المخيمات

2,680,06498,8861,235,179356,8754,014,129حلب

776,41627,500323,393125,7311,127,309الحسكة

537,4042,985167,10799,060707,496الرقة

380,495-308,25037871,867السويداء

1,827,501-1,218,6841,323607,494دمشق

1,022,990-958,23786363,890درعا

584,32916,107164,91635,642765,352دير الزور

1,487,074-1,258,5645,299223,211حماة

1,465,616-1,146,4518,154311,011حمص

767,538157,2391,766,5841,308,0332,691,361إدلب

1,215,928-449,697-766,231الالذقية

105,124-101,3043083,512القنيطرة

3,023,110-1,886,4085,2591,131,443ريف دمشق

929,366-182,668-746,698طرطوس

13,736,578324,3016,701,9721,925,34120,762,851المجموع

 1.3 

نطاق التحليل

نظًرا إىل التأثير الشامل لألزمة على جميع الفئات السكانية ويف مختلف 
أنحاء اإلقليم، فإن إصدار اللمحة العامة عن االحتياجات اإلنسانية يف سورية 

لعام 2021 يغطي جميع المناطق المأهولة بالسكان يف سورية، ويقدم تحليالً 
مفصالً عن االتجاهات يف االحتياجات اإلنسانية بين جميع السكان وصوال 

إىل مستوى الناحية )المستوى اإلداري 3(. وقد تم إجراء تقييم احتياجات 
متعدد القطاعات )MSNA( يف أيلول/ سبتمبر 2020 لضمان جمع 

البيانات يف جميع النواحي. وبينما أجرت قطاعات عديدة تقييمات محددة 
لتقديم المعلومات إىل تحليل االحتياجات على مستوى الدولة، فإن تقييم 
االحتياجات متعددة القطاعات ال يزال يعمل باعتباره أحد األدوات الرئيسية 

لجمع البيانات ألغلبية قطاعات المنهج المتكامل لالستجابة اإلنسانية 
.)WoS( يف سورية

واختالًفا عن السنوات السابقة، فإن تحليل شدة االحتياجات المشتركة 
بين القطاعات )وتقدير األشخاص المحتاجين الالحق( لعام 2021 تّم على 

مستوى الناحية )المستوى اإلداري 3(، ولم يعد على مستوى القرية 
)المستوى اإلداري 4(. ونتج هذا التغيير عن الجهود الرامية إىل وضع نموذج 

منقح لشدة االحتياجات المشتركة بين القطاعات يف عام 2021 بشأن 
مجموعة متفق عليها من مؤشرات شدة االحتياجات القطاعية، بهدف ضمان 

قابلية المقارنة والربط مع الشدة القطاعية/نمذجة األشخاص المحتاجين 
على مستوى الناحية.

ُيجري تحليل االحتياجات المحددة والعوامل األساسية لكل فئة من الفئات 
السكانية الرئيسية موضع االهتمام، مثل:

النازحين داخلًيا، مع بذل جهود تحليل تفصيلي للنازحين داخلًيا لفترات 
ممتدة يف المناطق األقل تأثًرا باألعمال العدائية األخيرة، والنازحين داخلًيا 

الذين لجأوا إىل التجمعات العشوائية/المخيمات غير الرسمية، والتي كثيًرا 
ما تكون أقرب إىل الصفوف األمامية، والذين ربما نزحوا عدة مرات خالل 
السنوات الماضية، ويميلون إىل مستويات أعلى من االحتياجات الملحة 

التي تهدد الحياة؛

العائدين تلقائًيا من النازحين داخلًيا، أي النازحين داخلًيا الذين عادوا إىل 
أماكنهم األصلية يف غضون ستة أشهر بعد نزوحهم يف عام 2020؛

السكان األكثر تضرًرا، والذين يمكن تعريفهم بأنهم يعيشون يف مناطق 
تستضيف أعداًدا كبيرة من النازحين داخلًيا والعائدين و/أو ينخفض فيها 

الوصول إىل الخدمات األساسية وسبل العيش انخفاًضا كبيًرا، وكذلك أولئك 
الذين يتأثرون بشكل خاص بالتدهور االجتماعي االقتصادي وانعدام األمن 

الغذايئ المتزايد بصفة خاصة.
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ُيصنَّف التحليل لكل فئة من الفئات السكانية األكثر تضرًرا على مستوى 
النواحي حيثما أمكن، مدعوًما بتقييمات ُمركِّزة يجريها الشركاء التقنيون 
وبعض القطاعات. ويف حين أن تقييم االحتياجات متعددة القطاعات تم 
إعداده يف البداية لتوفير بيانات تمثيلية لمختلف الفئات السكانية على 

مستوى النواحي، فإن ذلك لم يكن ممكًنا يف نهاية المطاف ألن حجم العينة 
وطول مقابالت تقييم االحتياجات متعددة القطاعات انخفض إىل حد كبير 

من أجل التخفيف من المخاطر المتعلقة بفيروس كوفيد-19.

من الناحية الموضوعية، ومقارنًة بالسنوات السابقة، تم تعديل نماذج 
التحليل وجمع البيانات الخاصة بإصدار اللمحة العامة عن االحتياجات 

اإلنسانية لعام 2021 من أجل تحسين استيعاب التعقيد المتزايد لالحتياجات 
والعوامل األساسية، بما يف ذلك تلك المتصلة بسبل العيش وفقدان الدخل، 
فضالً عن عدم القدرة على تحمل التكاليف يف سياق من التدهور االقتصادي 

الحاد بعد َعْقد من وقت األزمة تقريًبا.

تغطي اللمحة العامة عن االحتياجات اإلنسانية يف سورية لعام 2021 الفترة 
من كانون الثاين/ يناير 2020 حتى كانون الثاين/ يناير 2021. ويستند تحليل 

االحتياجات والشدة يف المقام الرئيسي إىل البيانات األولية التي ُجِمَعت خالل 
شهري آب/ أغسطس وتشرين الثاين/ نوفمبر 2020.

 1.4 

األوضاع اإلنسانية، والشدة واألشخاص المحتاجون

أدى أثر األزمة الطويلة على األشخاص والخدمات وإمكانية الوصول خالل 
عام 2020 إىل زيادة بنسبة 21 يف المائة يف عدد السوريين المحتاجين إىل 

المساعدة اإلنسانية، من 11 مليونًا يف عام 2020 إىل 13,4 مليونًا يف عام 
2021. ورغم انخفاض حدة األعمال العدائية المستمرة وما يتصل بها من 
نزوح وانتهاكات للقانون اإلنساين الدويل والقانون الدويل لحقوق اإلنسان، 

فإنها ال تزال تدفع االحتياجات اإلنسانية، وتؤول إىل تفاقم ونشوء احتياجات 
إضافية للنازحين داخلًيا، والمجتمعات المستضيفة، والعائدين، ال سيما 
يف شمال غرب سورية. ويف الوقت نفسه، أدى التدهور االقتصادي الحاد 

كمية على فقدان الدخل وانخفاض القوة الشرائية إىل جعل  وآثاره غير الترا
الشرائح األقل تضرًرا من السكان يف السابق يف حاجة إنسانية، وتفاقم 

الظروف المعيشية لمن لديهم125 احتياجات إنسانية قائمة من قبل. ويف 
بداية عام 2021، يعطي الشعب السوري، من جميع السكان واألجناس 

والفئات العمرية، األولوية للوصول إىل الغذاء باعتباره الحاجة األوىل بالنسبة 
إليهم، يليها دعم سبل العيش والدخل، وتقديم المساعدة يف المواد غير 

الغذائية والمأوى.126

االحتياجات ذات األولوية
2020

األوضاع اإلنسانية

مستويات المعيشة غير المالئمة: االحتياجات والدوافع

تفاقمت مستويات معيشة الغالبية العظمى من السكان إىل حد كبير يف 
العام الماضي، حيث أبلغ 82 يف المائة من السوريين - و91 يف المائة من 

األسر التي تعولها أنثى - عن تدهور كبير يف قدرتهم على تلبية االحتياجات 
األساسية منذ آب/ أغسطس 2019، ويرجع السبب الرئيسي يف ذلك إىل 
زيادة األسعار وفقدان الدخل. وقد أسهمت هذه االتجاهات يف زيادة عدد 

األشخاص الذين يعانون من انعدام األمن الغذايئ بنسبة 57 يف المائة، 
مع تزايد يف عدم القدرة على تحمل تكاليف الخدمات األساسية المنهكة 

بالفعل. وأشار ثلثا األسر )65 يف المائة( إىل أنهم غير قادرين حالًيا على 
تلبية االحتياجات 

األساسية ألسرتهم بطريقة مستدامة ذاتًيا، حيث أفاد السكان يف القنيطرة، 
ودرعا، وطرطوس، والحسكة، والرقة، والالذقية عن وجود قيود كبيرة بشكل 

خاص تتراوح بين 86 و100 يف المائة.127 وتبين البيانات الواردة يف كانون 
كثر من فرد من ذوي  األول/ ديسمبر 2020 أن قدرة األسر، التي تضم أ

اإلعاقة، على تلبية احتياجاتها أقل بشكل محتمل بنسبة 9 يف المائة. 

المساعدة يف مجال 
سبل العيش

المساعدة يف مجال 
األغذية / التغذية

مساعدات يف احتياجات الشتاء
(مثل المواد غير الغذائية والمأوى)

٪٥٠ ٪٣٠٪٧١

المساعدة يف مجال 
سبل العيش

المساعدة يف مجال 
األغذية / التغذية

المساعدة الصحية

٪٤٢ ٪٢٩٪٧٨

كما عبر عنها األشخاص ذوو االحتياجات الخاصة

كما أعرب عنها أرباب األسر*

 ٩٥,٦٢٢
 ٩٥,٩٩٧

 ١٧٧,٢٧١

 ١٤٧,٧٢٤

٢٠١٩٢٠٢٠
٥٠,٠٠٠

١٠٠,٠٠٠

١٥٠,٠٠٠

٢٠٠,٠٠٠

الفجوةالنفقاتالدخل ليرة سورية



اللمحة العامة عن االحتياجات اإلنسانية 2021

25

القدرة المتصورة لألسر على تلبية االحتياجات 
األساسية لجميع أفرادها
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حلب

حماة

إدلب

ريف دمشق

دير الزور
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درعا 
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والعوامل األساسية لهذا االتجاه تتمثل يف الزيادات يف األسعار المرتبطة 
باالستهالك، واالنخفاض غير المسبوق يف القوة الشرائية، حيث ذكرت 76 يف 
المائة من األسر أن الزيادات يف أسعار األغذية والسلع األساسية األخرى هي 
السبب الوحيد األكثر أهمية لعدم قدرتها على تلبية احتياجاتها األساسية يف 
الوقت الراهن. والسبب الثاين األكثر أهمية الذي أُشير إليه هو فقدان دخل 

األسرة وسبل العيش، حيث إن نصف جميع األسر تقريًبا فقدت ما بين 75 
كثر  يف المائة إىل 100 يف المائة من دخلها السابق، واألسر التي تعيلها أنثى أ

تأثًرا بفقدان الدخل من األسر التي يعولها ذكر.128

ازداد العجز يف الدخل على نطاق الدولة، ولم تعد رواتب األشخاص ودخولهم 
من أنشطة سبل العيش العادية كافية لتغطية نفقاتهم. ويف حين أن 

متوسط دخل األسرة الشهري يطابق بشكل عام النفقات بالنسبة ألغلبية 
السوريين يف منتصف عام 2019، فإن متوسط نفقات األسرة )177,271 ليرة 
سورية( يتجاوز اآلن الدخل )147,724 ليرة سورية( بنسبة 20 يف المائة، مع 

وجود تفاوتات كبيرة يف جميع أنحاء اإلقليم وبين مختلف الفئات السكانية.129 
ومن الناحية الجغرافية، يشير سكان محافظة درعا إىل أعلى عجز يف الدخل 

)يغطي الدخل 53 يف المائة فقط من النفقات(، وتليها ريف دمشق، 
والسويداء، وحمص، والقنيطرة. أما من الناحية الديموغرافية، فإن العجز يف 
دخل األسر التي يعولها أنثى أعلى كثيًرا )30 يف المائة( من العجز يف دخل 

األسر التي يعيلها ذكر )15 يف المائة(. وعلى صعيد مختلف الفئات السكانية، 
فإن عدم كفاية الدخل هو األعلى عموًما بين النازحين داخلًيا، حيث أبلغ 

النازحون داخلًيا الذين يعيشون يف درعا، وريف دمشق، والسويداء، وحمص، 
والقنيطرة، وإدلب، وحلب، وعين الرقة، والحسكة، ودير الزور عن أرقام أعلى 
من المتوسط.130 ونتيجة لذلك، تشير التقديرات إىل أن 11,6 مليون سوري 
يحتاجون إىل دعم على صعيد الدخل وسبل العيش يف عام 2021، بزيادة 

قدرها 9,9 ماليين يف عام 2020.

أدى انخفاض الدخل وعدم القدرة على تحمل التكاليف على مدار عام 
2020 إىل الحد بدرجة كبيرة من الوصول )المايل( إىل الخدمات األساسية. 

فعلى سبيل المثال، أبلغت نسبة 86 يف المائة من المرضى عن اضطرارهم 
إىل دفع تكاليف الصحة، مع إبالغ 28 يف المائة من األسر عن مشكلة مالية 
يف الوصول إىل الرعاية الصحية، بزيادة قدرها 24 يف المائة يف عام 2020؛131 

ويرتفع هذا الرقم إىل 90 يف المائة بالنسبة لألشخاص الذين يعانون من 
إعاقة.132 ويف محافظات مثل درعا والقنيطرة، تشكل نفقات المياه والصرف 

الصحي والنظافة )مثل شراء المياه ومواد النظافة الصحية وإزالة القمامة 

والتخلص من الحمأة( 16 يف المائة من متوسط نفقات األسر، وهو ما يعني 
كثر بكثير من ذلك الرقم والحدود الدنيا  ضمنًيا أن العديد من األسر تنفق أ

الُموصى به. ولوحظ أيًضا ارتفاع متوسط نفقات األسر على المياه والصرف 
الصحي والنظافة يف السويداء وريف دمشق وحماة ودير الزور )بنسبة 14 يف 

المائة(، فضالً عن الحسكة وإدلب )بنسبة 13 يف المائة(.133 ويعتبر االفتقار إىل 
كثر األسباب المعلنة التي تجعل األسر ال ترسل  القدرة على تحمل التكاليف أ

أطفالها إىل المدارس، كما أن معدل االلتحاق بالمدارس منخفض إحصائًيا 
بين األطفال من األسر ذات الدخل المنخفض يف سورية.134

إىل جانب زيادة عدم القدرة على تحمل التكاليف، فإن عدم وصول السكان 
إىل الخدمات األساسية ينبع أيًضا من انعدام القدرة الوظيفية للبنية التحتية 

الالزمة لتقديم هذه الخدمات أو انخفاض قدرتها التشغيلية، بسبب الدمار 
واألضرار، واالفتقار إىل الصيانة واالستثمار، وعدم وجود أعداد كافية من 

الموظفين المدربين والتقنيين، والنزوح الجماعي، وهو ما يؤدي إىل ارتفاع 
الكثافة السكانية مقارنًة بالبنية التحتية المخصصة لها. ومن الناحية 

الجغرافية، تعاين البنية التحتية لخدمات المياه والصرف الصحي والنظافة، 
والصحة، والتعليم من اختالل وظيفي شديد يف نصف نواحي الدولة تقريًبا 

)131 ناحية(.135 وأشد المناطق التي تعاين من نقص يف الخدمات هي 
المناطق التي تستضيف أعداًدا كبيرة من النازحين داخلًيا، بما يف ذلك 

النازحون داخلًيا يف المخيمات/المواقع، وتلك التي ألحقت مستويات عالية 
من األعمال العدائية ضرًرا ببنيتها التحتية، بما يف ذلك محافظات إدلب 

وحلب ودير الزور والرقة وريف دمشق.

توضح بعض المؤشرات االتجاهات التالية: يعتمد 36 يف المائة من السوريين 
على بدائل للماء المنقول باألنابيب وطرق إمداد ماء غير آمنة، مع ارتفاع 
المعدالت بشكل خاص يف مخيمات/مواقع النازحين داخلًيا يف الشمال 

الشريق )محافظات دير الزور والرقة والحسكة( وشمال غرب سورية 
)محافظتي إدلب وحلب(، حيث يعتمد 69 يف المائة من األسر على خدمات 
نقل المياه بالشاحنات.136 وسجلت التقارير أدىن معدالت االلتحاق بالمدارس 

الثانوية يف الرقة )51 يف المائة(، وإدلب )53 يف المائة(، والحسكة )56 يف 
المائة(، وحلب )59 يف المائة(،137 وهي المحافظات التي شهدت مستويات 
عالية من الدمار لمرافق التعليم والمدارس المستخدمة كمآٍوي للنازحين 

كز الرعاية  كبر نسبة لمرا داخلًيا أو ألغراض أخرى غير تعليمية. وتوجد أ
الصحية األولية غير العاملة إىل عدد السكان يف هذه المحافظات ذاتها، 

وكذلك يف جنوب غرب محافظتي درعا وريف دمشق.138
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يوجد ارتباط ملحوظ بين االحتياجات. على سبيل المثال، كثيًرا ما يكون 
اإلمداد بالمياه اآلمن، وأوضاع الصرف الصحي، وإدارة النفايات غير كاٍف يف 

مرافق التعليم والصحة، وال يؤدي ذلك إىل مخاوف تتعلق بمكافحة األمراض 
فحسب، بما يف ذلك كوفيد-19، بل قد يكون أيًضا سبًبا النقطاع األطفال عن 

المدارس.139 إن عدد األشخاص المحتاجين إىل خدمات متكاملة يف مجاالت 
الصحة، والمياه والصرف الصحي والنظافة، والتعليم يف المناطق التي تشهد 

مستوى انخفاض كارثًيا يف الخدمات وحدها )مستوى الشدة 5( يبلغ 3,6 
ماليين شخص، ويتركزون بشكل غير متناسب يف نواحي من إدلب وشمال 

كثر من 11,1 مليونًا عندما يشمل المناطق التي  حلب؛ ويرتفع هذا العدد إىل أ
تشهد مستوى انخفاض حاًدا يف الخدمات )مستوى الشدة 4(.140 ويشكل 

غياب الخدمات األساسية أو انخفاض توافرها إىل حد كبير مصدر قلق 
كبيًرا للسوريين، الذين يشير 27 يف المائة منهم إىل الرعاية الصحية المزمنة 

والطارئة باعتبارها رابع أعلى احتياجاتهم من حيث األولوية، تليها الكهرباء 
)27 يف المائة(، والنظافة الصحية )22 يف المائة(، وخدمات المياه والصرف 

الصحي )12 يف المائة(.141

أثر الدمار واألضرار الهيكلية تأثيًرا شديًدا على عدد المساكن يف جميع أنحاء 
البالد، مما أدى إىل عدم كفاية ظروف السكن والمأوى لماليين األشخاص 

يف سورية. ال تزال احتياجات المآوي، التي تتضح بشكل خاص خالل فصل 
كثر  كثر من 1,9 مليون شخص نازح داخلًيا )IDP( يف أ الشتاء، مرتفعة بين أ

من 1,300 تجمع عشوايئ غير نظامي ومخيم مخطط له ومأوى جماعية 
)"مواقع المالذ األخير"( يف شمال غرب وشمال شرق سورية.142 يعيش 

األشخاص النازحون داخلًيا يف مواقع المالذ األخير هذه يف مآٍوي مؤقتة وغير 
مالئمة على نحو خاص، مثل الخيام والمباين غير المكتملة التي توفر حماية 
محدودة من العناصر الخارجية وتتطلب دوًما عمليات تبديل و/أو إصالح. ال 

يؤثر تدهور أوضاع المآوي واالكتظاظ ومحدودية إمكانية الحصول على

الخدمات األساسية مثل الكهرباء والتعليم والمياه والصرف الصحي/
التخلص من النفايات والخدمات الصحية يف التجمعات العشوائية 

والمخيمات غير النظامية سلًبا على األوضاع المعيشية للسكان فحسب بل 
تزيد من المخاطر التي تهدد الحماية والصحة العامة على وجه التحديد.

أصبحت أوضاع المآوي بالنسبة لألشخاص النازحين داخلًيا )IDP( يف 
المواقع/المخيمات والسكان الذين يعيشون يف منازل متضررة يف معظم 

كثر خطورة بسبب الزيادة الهائلة يف أسعار المواد  المناطق الحضرية أ
األساسية مثل وقود التدفئة، والبطانيات والمالبس الشتوية – وأفادت نسبة 

90 يف المائة من األسر التي شملها االستطالع يف أيلول/سبتمبر 2020 أن 
قدرتها على تحمل تكاليف هذه المواد غير الغذائية )NFI( قد انخفضت 
انخفاًضا كبيًرا.143 وعلى الرغم من أن قدرة السوق الوظيفية يف حد ذاتها 
تعتبر من أقل المشكالت البارزة بشكل عام، أوردت نسبة 17 يف المائة 

من السكان النازحين داخلًيا يف المواقع/المخيمات الكائنة يف شمال غرب 
وشمال شرق سورية، فضالً عن مجموع السكان النازحين داخلًيا يف ريف 

دمشق )29 يف المائة(، وإدلب )12 يف المائة(، وحلب )8 يف المائة(، والرقة )7 
يف المائة( عن وجود تحديات تتعلق بالوصول إىل األسواق.144

آليات التكيف: االحتياجات والدوافع

طوال فترة األزمة لم ُيترك أمام السوريين أي خيار سوى تبني ممارسات 
تكيف ضارة تزيد من مخاطر الحماية وتفاقم االحتياجات ما يؤثر على الصحة 

الجسدية والنفسية. ولم يستمر هذا االتجاه يف عام 2020 إال نتيجة للتراجع 
االقتصادي والنواتج الثانوية للجهود المبذولة الحتواء جائحة كوفيد-19.

للتعويض عن انخفاض الدخل أو فقدانه، وتحمل تكاليف ارتفاع أسعار 
األغذية والسلع والخدمات األساسية األخرى، تكبدت نسبة 71 يف المائة 

من األسر مزيًدا من الديون منذ منتصف عام 2019. لقد كانت زيادة الديون 
أيًضا أعلى بين األسر التي تعولها إناث )75 يف المائة( واألسر التي لديها 

أفراد من ذوي اإلعاقة بنسبة )80 يف المائة(. ويف حين أن تدابير التخفيف 

والتسريح المرتبطة بجائحة كوفيد-19 قد خفضت الدخل المتعلق بالعمالة، 
فإن التحويالت المالية السنوية - وهي مورد هام آخر للدخل بالنسبة للكثير 

من األسر - قدر انخفاضها إىل النصف خالل عام واحد، من 1,6 مليار دوالر 
أمريكي إىل 730 مليون دوالر أمريكي يف أوائل عام 2020. ويف الوقت الحايل، 
تقترض تسع أسر تقريًبا من أصل عشر أسر معيشية )87 يف المائة( أمواالً 
لتحمل النفقات.145 تحصر الديون طويلة األمد األسر يف دورات سداد، وتحد 

من قدرتها على تحمل تكاليف السلع والخدمات المطلوبة لتلبية االحتياجات 
األساسية، وتقلل من قدرتها المالية على استيعاب الصدمات الجديدة. ويف 

حين أن سداد الديون قد شكّل ثالثة يف المائة من نفقات األسر يف أواخر 
2019، فقد تضاعف منذ ذلك الحين وورد أنه ارتفع حالًيا بشكل خاص بين 

جميع الفئات السكانية يف دير الزور )13 يف المائة(، ودرعا )11 يف المائة(، 
والحسكة )10 يف المائة(، على التوايل. وتعتمد األسر كذلك على المدخرات 

والتحويالت المالية باعتبارها الوسائل الثانية والثالثة األكثر شيوًعا للتعويض 
عن عدم كفاية الدخل، وال سيما األسر التي لديها أفراد من ذوي اإلعاقة نظًرا 

لعدم حصولها على فرص مدرة للدخل مقارنة باألسر بدون أفراد من ذوي 
اإلعاقة. وتبيع نسبة 7 يف المائة من األسر أصوالً، مثل األراضي أو وسائل 

النقل، ما يزيد من تدهور قدرتها اإلنتاجية وأساس كسب معيشتها.146

يزداد اضطرار السكان يف سورية إىل تقديم تنازالت غير مقبولة للبقاء على 
قيد الحياة، ما يزيد من المخاطر التي تهدد الصحة الجسدية والنفسية. 

ويشمل ذلك انخفاض استهالك الغذاء. تعتمد اآلن نسبة ثمانية يف المائة 
من األسر استراتيجيات التكيف مع "األزمات" أو "الطوارئ"، التي تشمل 

استهالك األغذية منخفضة القيمة الغذائية والرخيصة، واقتراض مزيد من 
األموال أو تقليل أحجام الحصص، واالستغناء عن بعض الوجبات، بمعدالت 

أعلى قليالً بالنسبة لألسر التي تعولها اإلناث )35 يف المائة(، والعائدين، 
والنازحين داخلًيا )IDP(، واألسر التي لديها أفراد من ذوي اإلعاقة. وشهد 
انخفاض استهالك األغذية ارتفاًعا كبيًرا بين سكان محافظات الحسكة، 

ودرعا، وطرطوس، ودير الزور، وريف دمشق. يعد ارتفاع أسعار األغذية وعجز 
األسر عن تحمل تكاليفها، بمثابة الدافع لهذا االتجاه.147

تشارك األسر أيًضا، التي تبذل جّل ما يف وسعها لتدر دخالً إضافًيا أو تخفض 
نفقات األسرة، يف آليات التكيف التي تزيد من مخاطر الحماية، وال سيما 

بالنسبة لألطفال والمراهقين. أوردت نسبة 22 يف المائة من القرى الخاضعة 
للتقييم عن عمل األطفال كوسيلة لدعم دخل األسرة كما يحدث عادًة، 

مع زيادة طفيفة بالنسبة لألطفال الذين تبلغ أعمارهم 12 سنة فأكثر.148 
يالحظ التسول بنسبة 22 يف المائة من القرى، ومعظمهم من األطفال. 

توضح التقييمات فيما بين األسر النازحة داخلًيا أن خمسة يف المائة من 
األطفال يعملون لدعم دخل األسر، حيث تزيد المعدالت عن ثالثة أضعاف 

بالنسبة لألسر النازحة داخلًيا وتعولها اإلناث )18 يف المائة(. تعتبر األسر 
التي تضطر إىل إرسال األطفال ألسباب اقتصادية من بين األسباب الرئيسية 
التي تستشهد بها جهات التنسيق يف المجتمعات المحلية بشأن االنفصال 
عن مقدمي الرعاية )25 يف المائة للفتيان، 13 يف المائة للفتيات(. وقيل إن 
زواج األطفال، وهو شكل سائد من أشكال العنف ضد الفتيات الصغيرات 
والمراهقات الاليت تتراوح أعمارهن )من 12 إىل 17 عاًما(، يحدث يف 18 يف 
المائة من القرى التي جرى تقييمها باعتبارها قضية شائعة جًدا، ويحفزه 

جزئًيا األسر التي تسعى إىل تخفيف أعبائها المالية.149 يعتبر زواج األطفال، 
زواج الفتيات على وجه التحديد، من بين األسباب الرئيسية التي تستشهد 
بها جهات التنسيق يف المجتمعات المحلية بشأن سبب فصل األطفال عن 

مقدمي الرعاية )44 يف المائة للفتيات، 11 يف المائة للفتيان(. ال يزال عدم 
توافر خيارات الرعاية البديلة، بما يف ذلك الخيارات الرسمية، يثير قلًقا كبيًرا 

يف هذا السياق.150

الصحة الجسدية والنفسية: االحتياجات والدوافع

ال تزال األعمال العدائية والعنف المستمر يف سورية، والتلوث واسع النطاق 
 )IHL( واالنتهاكات السافرة للقانون اإلنساين الدويل ،)EO( بالذخائر المتفجرة
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والقانون الدويل لحقوق اإلنسان )IHRL(، والنزوح الناجم عن األعمال 
العدائية والتدهور الكبير يف األوضاع المعيشية وانحسار القدرة على التكيف 
المرتبطة بها، تدفع االحتياجات اإلنسانية التي تؤثر تأثيًرا مباشًرا على الصحة 

الجسدية والنفسية لألشخاص وتعرض حياتهم للخطر يف نهاية المطاف، 
إن لم تعالج على المدى القصير. ويف الوقت ذاته، أدى تدهور مستويات 

المعيشة وزيادة استراتيجيات التكيف الضارة، بما يف ذلك يف المناطق األقل 
تأثًرا بشكل مباشر بهذه الدوافع، إىل لجوء شرائح إضافية من السكان إىل 

تنمية االحتياجات المهددة للحياة والصحة.

تم توثيق 2,059 ضحية بين المدنيين )1,036 حالة وفاة و1,059 إصابة( يف 
عام 2020. وبالنظر إىل االنخفاض الكبير يف أداء المرافق الصحية كما هو مبين 

يف األقسام السابقة، كثيًرا ما تكون إعادة التأهيل بعد العمليات، والصدمات 
الناجمة عن األعمال العدائية، والرعاية بعد الجراحة طويلة األمد على 

وجه الخصوص، غير كافية. فعلى سبيل المثال، قد فاق الطلب على هذه 
الخدمات القدرة االستيعابية يف منطقة حريتان يف حلب، فضالً عن منطقتي 

سراقب وبنش يف محافظة إدلب يف أوائل عام 2020، عندما احتدمت األعمال 
العدائية يف شمال غرب سورية.151 يصعب تحديد حجم الضغوط النفسية 

األقل بروًزا التي ألحقها عقد من األزمة بالسوريين ولكنها تعتبر ذات آثار 
جسيمة، حيث تقدر منظمة الصحة العالمية معدل انتشار اضطرابات الصحة 

النفسية بنسبة 22 يف المائة يف حاالت الصراع على الصعيد العالمي.152 
ففي سورية، ينتاب القلق إزاء انعدام األمن المرتبط بالصراع أسرة معيشية 
تقريًبا من بين كل أسرتين معيشيتين )46 يف المائة(؛ وتشعر نسبة 29 يف 

المائة منها بالقلق إزاء مسائل السالمة واألمن يف الوطن.153 وال توفر هذه 
األرقام سوى لمحة عن العوامل المتعددة التي ال تزال تسبب ضغوًطا كبيرة، 

ويف الكثير من الحاالت، تشمل الصدمات النفسية الجلية بين السكان يف 
سورية، ما يلي:

التعرض لإلصابة أو فقدان أحد أفراد األسرة واألصدقاء؛ والنزوح من المناطق 
األصلية؛ ومعاصرة الدمار الشامل، بما يف ذلك تدمير الممتلكات والمقتنيات 

الخاصة؛ والعيش يف ظل العنف الشديد و/أو المتكرر، كما يف حالة عنف 
الشريك أو العنف المنزيل؛ واالنفصال عن مقدمي الرعاية واألسرة؛ والعودة 

إىل المناطق األصلية المدمرة يف كثير من األحيان؛ وخسارة الوظائف والدخل؛ 
وزيادة التضور جوًعا.

يتأثر األطفال بشكل خاص بالصدمات النفسية، ولم يعرف الكثيرون منهم 
سوى سنوات من األزمات. أبلغت نسبة 27 يف المائة من األسر عن أعراض 
االضطراب لدى الفتيان والفتيات دون سن الثامنة عشرة - وهو ما يعادل 
ضعف المعدل تقريًبا يف عام 2019 )14 يف المائة( - وتظهر هذه األعراض 

بمعدالت أعلى لدى األطفال النازحين )31 يف المائة( أو الذين عادوا إىل 
مناطقهم األصلية )30 يف المائة(.

يعد الترابط بين االحتياجات واألوضاع اإلنسانية جلًيا: حيث ُيبدي أطفال 
األسر ذات الدخل المنخفض وسوء حالة األمن الغذايئ يف سورية، على 

سبيل المثال، مستويات اضطرابات أعلى من أطفال األسر التي ال تواجه هذه 
كثر شيوًعا لدى أطفال  المشكالت.154 وبالمثل، تعتبر االضطرابات النفسية أ

األسر التي ال ترسل أطفالها إىل المدارس بسبب المخاوف المتعلقة بالسالمة 
واألمن.155 كما أن المخاوف المتعلقة بالسالمة واألمن تحتل مرتبة عالية 
بشكل خاص لدى العائدين. وكثيراً ما تجري حاالت العودة عندما تخمد 

حدة األعمال العدائية، حيث يستعيد أولئك العائدون ممتلكاتهم وأراضيهم 
)المتضررة(. أعربت نسبة ست وسبعين يف المائة من العائدين عن قلقهم 

إزاء انعدام األمن المرتبط بالصراع، وأعربت نسبة 39 يف المائة منهم عن 
قلقهم إزاء السالمة واألمن يف منازلهم، ونسبة 16 يف المائة منهم متوجسون 

بشأن المخاطر التي تشكلها الذخائر المتفجرة، وأعربت نسبة 12 يف المائة 
منهم عن قلقهم بشأن تصاعد التوترات الطائفية.156

وال تزال متطلبات الحماية واسعة النطاق يف سورية تنجم عن شن األعمال 
العدائية واالنتهاكات الكبيرة للقانون اإلنساين الدويل )IHL( والقانون الدويل 

لحقوق اإلنسان )IHRL( - بما يف ذلك االحتجاز وحاالت االختفاء وعدم توفر 
إمكانية اللجوء إىل القضاء فيما يتعلق بانتهاكات الحقوق السابقة والحالية، 

على النحو الذي وثقته مفّوضية األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان 
)OHCHR( - واالفتقار إىل خدمات الدعم والمساعدة الخاصة بالحماية، 

فضالً عن األثر المتفاقم لألزمة على أنماط التكيف والصحة النفسية 
بالنسبة لألشخاص.

يترتب على احتياجات الحماية غير المستوفاة آثار غير مباشرة و/أو تؤدي 
إىل تفاقم االحتياجات الدائمة يف قطاعات أخرى. على سبيل المثال، 

يؤدي نقص الوثائق المدنية الصادرة عن الحكومة - التي تم اإلبالغ عن 
كونها مشكلة خطيرة 

للسكان يف إدلب، وشمال حلب، والرقة، والحسكة، ودير الزور، وريف 
دمشق،157 تتألف إىل حد كبير من النازحين داخلًيا )IDPs( - إىل الحد من 

إمكانية الحصول على المساعدة والخدمات التي تقدمها السلطات، وحرية 
التنقل، وقد ينشأ عنها مخاطر محددة للمراهقين والرجال. كما أنه يحد من 
قدرة األرامل أو المطلقات على وراثة الممتلكات، أو الحصول على حضانة 
األطفال، أو الزواج مجدًدا بشكل قانوين، أو تسجيل األطفال المولودين من 
خالل عالقات الحقة، ما يزيد من تعرضهن للعنف والوصمة. ويتفاقم هذا 
التقييد بالنسبة لإلناث من ذوي اإلعاقة، الاليت يزيد احتمال ترملهن بستة 

أضعاف تقريًبا عن اإلناث من غير ذوي اإلعاقة. قد يواجه األطفال غير 
المسجلين صعوبات يف الحصول على الخدمات والحقوق األساسية، بما يف 

ذلك الصحة والتعليم. ويف نهاية المطاف، يؤثر نقص الوثائق المدنية على 
أمن الحيازة وإمكانية العودة لمئات اآلالف من األشخاص النازحين داخلًيا، وال 
سيما على الصعيد النفسي. ويالحظ أن العنف القائم على النوع االجتماعي، 
الذي يستمر اإلبالغ عن كونه مشكلة واسعة االنتشار خالل السنوات السابقة، 

قد ازداد يف أثناء جائحة كوفيد-19 ويشار إليه اآلن باسم "الجائحة الخفية" 
)انظر مربع النص(.

ينتاب أسرة من بين كل عشر أسر معيشية القلق إزاء التهديدات المتعلقة 
باالستغالل واالنتهاك الجنسيين على مستوى القرى.158 وال يزال العنف 

القائم على النوع االجتماعي موجًها بشكل رئيسي ضد النساء والفتيات من 
ذوي اإلعاقة أو الاليت ال يعانين من إعاقات، كما أن إمكانية الحصول على 

خدمات الدعم النفسي والصحي والقانوين محدودة للغاية.

وال تزال الذخائر المتفجرة تسبب أضراًرا بدنية ونفسية مغيرة للحياة ودائمة 
للسكان الذين يعيشون يف المناطق الملوثة أو يعودون إليها، فضالً عن 

تأثيرها سلباً على األمن االقتصادي للقرى التي تعتمد على سبل العيش 
القائمة على الزراعة من أجل البقاء على قيد الحياة. والمناطق الملوثة بوجه 

عام هي مناطق شهدت أعماالً عدائية شديدة خالل األعوام الماضية، بما يف 

٢٧٪ من األسر التي تم 
تقييمها أفادت  أن أطفالها 

تظهر عليهم عالمات الضيق يف 
عام ٢٠٢١

١٤٪ زيادة منذ ٢٠٢٠
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عدد األشخاص الذين يعانون من انعدام األمن الغذايئ
2017 - 2021 )بالماليين(

المصدر:

األشخاص الذين يعانون من انعدام األمن الغذايئ بشكل كبيراألشخاص الذين يعانون من انعدام األمن الغذايئ بشكل معتدلالمجموعالسنة

١٢,٤

٧,٩

٦,٥

١١,١

٧,٣

١,٣

٠,٦

٢٠٢١

٢٠٢٠

٢٠١٩

سلة األغذية الموحدة هي مجموعة من السلع الغذائية األساسية. يف سورية، يتم تحديد سلة األغذية يف مجموعة من السلع الجافة التي توفر 2,060 كيلو كالوري يومًيا ألسرة من خمسة أفراد خالل شهر واحد.
تحتوي السلة الواحدة على 37 كيلوغراًما من الخبز، و 19 كيلوغراًما من األرز، و 19 كيلوغراًما من العدس، و 5 كيلوغرامات من السكر، و 7 لترات من الزيت النبايت. / المصدر: برنامج األغذية العالمي / * متوسط

الدخل يف أيلول/سبتمبر 2020 ، بناًء على تقييم االحتياجات متعددة القطاعات  لعام 2020

متوسط السعر الشهري لسلة الغذاء
أيار/مايو 2013 - كانون الثاين/يناير 2020

٠

٣٠,٠٠٠

٦٠,٠٠٠

٩٠,٠٠٠

١٢٠,٠٠٠

٢٠١٤ ٢٠١٣٢٠١٥٢٠١٦٢٠١٧٢٠١٨٢٠١٩٢٠٢٠٢٠٢١

المتوسط الوطني

يار
و/أ

ماي
وز

تم
و/

ولي
ي

ول
أيل

ر/
مب

سبت
اين

الث
ن 

شري
/ت

مبر
وف

ن
ين 

لثا
ن ا

انو
/ك

اير
ين

َذار
س/آ

مار
يار

و/أ
ماي

وز
تم

و/
ولي

ي
ول

أيل
ر/

مب
سبت

اين
الث

ن 
شري

/ت
مبر

وف
ن

ين 
لثا

ن ا
انو

/ك
اير

ين
َذار

س/آ
مار

يار
و/أ

ماي
وز

تم
و/

ولي
ي

ول
أيل

ر/
مب

سبت
اين

الث
ن 

شري
/ت

مبر
وف

ن
ين 

لثا
ن ا

انو
/ك

اير
ين

َذار
س/آ

مار
يار

و/أ
ماي

وز
تم

و/
ولي

ي
ول

أيل
ر/

مب
سبت

اين
الث

ن 
شري

/ت
مبر

وف
ن

ين 
لثا

ن ا
انو

/ك
اير

ين
َذار

س/آ
مار

يار
و/أ

ماي
وز

تم
و/

ولي
ي

ول
أيل

ر/
مب

سبت
اين

الث
ن 

شري
/ت

مبر
وف

ن
ين 

لثا
ن ا

انو
/ك

اير
ين

َذار
س/آ

مار
يار

و/أ
ماي

وز
تم

و/
ولي

ي
ول

أيل
ر/

مب
سبت

اين
الث

ن 
شري

/ت
مبر

وف
ن

ين 
لثا

ن ا
انو

/ك
اير

ين
َذار

س/آ
مار

يار
و/أ

ماي
وز

تم
و/

ولي
ي

ول
أيل

ر/
مب

سبت
اين

الث
ن 

شري
/ت

مبر
وف

ن
ين 

لثا
ن ا

انو
/ك

اير
ين

َذار
س/آ

مار
يار

و/أ
ماي

وز
تم

و/
ولي

ي
ول

أيل
ر/

مب
سبت

اين
الث

ن 
شري

/ت
مبر

وف
ن

ين 
لثا

ن ا
انو

/ك
اير

ين

٤٠,٥٥١
٣٧,٥٥٦

١٢١,٠٦٦

سبتمبر ٢٠٢٠: ٨٣,٧١٥ ليرة سورية

٥٧٪ من متوسط الدخل (١٤٧،٧٢٤ ليرة سورية *)

٧,٠٠١

ليرة سورية

ذلك على طول الخطوط األمامية )السابقة( يف حلب، وإدلب، والرقة، ودير 
الزور، والقنيطرة وريف دمشق ودرعا. تعاين األسر يف ريف دمشق )27 يف 

المائة(، وحلب )24 يف المائة( وحماة )16 يف المائة( من الشعور بالقلق 
الشديد إزاء تلوث منازلهم وأراضيهم وممتلكاتهم بالذخائر المتفجرة.159 ويف 
بعض مناطق الغوطة الشرقية والغربية يف محافظة ريف دمشق، تم تأكيد 
أن ما يقرب من 60 يف المائة من األراضي التي شملها االستطالع محفوفة 

بالمخاطر، ما يبرز األخطار التي تشكلها الذخائر المتفجرة بعد مرور فترة 
طويلة من انتهاء األعمال العدائية الفعلية.

أبلغت نسبة اثنين وأربعين يف المائة من القرى التي شملها االستطالع عن 
تلوث األراضي الزراعية، يف حين أبلغت نسبة 24 يف المائة من القرى التي 

تم تقييمها عن احتمال تلوث الطرق المؤدية إليها. ويؤثر التلوث على مدى 
إمكانية إصالح المساكن والممتلكات واألراضي الخاصة وإعادة تأهيلها. 
وبالتايل، يشكل ذلك مصدر قلق شديد للعائدين )16 يف المائة(، الذين 

يعودون ويسعون إىل إعادة بناء منازلهم واستعادة حياتهم، بعد فرارهم غالًبا 
من األعمال العدائية.160 يشكل الرجال والفتيان، ال سيما المراهقون، الغالبية 

العظمى من ضحايا الذخائر المتفجرة، بسبب مشاركتهم عادًة يف الزراعة 
والرعي و/أو التنقل والسفر. يمثل األطفال ربع الضحايا المسجلين، ويبلغ 

متوسط نسبة القتلى منهم 40 يف المائة وتبلغ نسبة المصابين منهم 60 يف 

المائة.161 ومن الجلي وجود صدمة نفسية كبيرة لدى الناجين من حوادث 
التفجير الذين يسعون إىل الحصول على الدعم النفسي االجتماعي ويف 

نطاق الصحة النفسية، إال أنه لم ُيبلغ عنها بعد بسبب االفتقار إىل الموارد 
الالزمة لتقدير وتلبية االحتياجات الخاصة للسكان المتضررين من األعمال 

العدائية وعواقبها. يرى الضحايا أن الدعم االقتصادي والرعاية الصحية، بما يف 
ذلك الخدمات الخاصة باألطراف الصناعية أو بتقويم األعضاء، وتوفير األجهزة 

المساعدة من المسائل ذات األولوية، ولكنهم يكافحون من أجل تلبية هذه 
االحتياجات بسبب القيود المالية أو عدم توافر الرعاية المتخصصة. وبالمثل، 
ال تزال االحتياجات المتعلقة بالتوعية بمخاطر األلغام بالغة األهمية للوقاية، 

كثر من 70 يف المائة ولكنها ال تلبَّى حالًيا على نطاق واسع، حيث أبلغ أ

من المخبرين الرئيسيين بأنهم لم يشاركوا مؤخًرا يف أنشطة التوعية 
بمخاطر األلغام.162

ساءت حالة األمن الغذايئ بشكل مطرد يف سورية على مدى السنوات 
الثالث الماضية، حيث تعد الزيادة التي بلغت نسبتها 56 يف المائة يف عدد 
األشخاص الذين يعانون من انعدام األمن الغذايئ من 7,9 ماليين شخص 

يف عام 2019 إىل 12,4 مليون شخص بحلول نهاية عام 2020 غير مسبوقة. 
يحتاج سوريان من بين كل ثالثة سوريين، يف الوقت الحايل، إىل شكل ما 
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من أشكال المساعدة الغذائية والزراعية، باإلضافة إىل تعرض 1,8 مليون 
شخص لخطر المعاناة من انعدام األمن الغذايئ. فقد زاد عدد األشخاص 

الذين يعانون بشدة من انعدام األمن الغذايئ عن الضعف، من 0,6 مليون 
شخص يف عام 2019 إىل 1,27 مليون شخص يف عام 2021 )ستة يف المائة 

من السكان(. ترتفع مستويات كل من انعدام األمن الغذايئ الخفيف والحاد 
بشكل خاص بين العائدين، واألسر التي تعولها إناث، واألسر التي بها أفراد 
من ذوي اإلعاقة، وكبار السن واألطفال.163 وتدل زيادة انعدام األمن الغذايئ 
على زيادة ضعف السكان، حيث استنفد الكثير منهم قدرته على التكيف، 

ويعزى ذلك إىل مجموعة من العوامل، تشمل زيادة القيود االجتماعية 
واالقتصادية كلًيا وجزئًيا – ويتجلى ذلك يف النقص المتكرر يف الوقود، 

وارتفاع التكلفة ومحدودية توافر المدخالت الزراعية، وتدهور سبل العيش 
وزيادة تكلفة المعيشة. كما أدت الدوافع األخرى المتعلقة بالسياق دوًرا، بما 
يف ذلك اآلثار غير المباشرة لجائحة كوفيد-19، واألزمة االقتصادية والمصرفية 
اإلقليمية التي تؤثر على التجارة مع سورية، وحرائق الغابات المدمرة وغيرها 

من الصدمات الناجمة عن تغير المناخ، والتدابير القسرية أحادية الجانب 
المكثفة، وأوجه العجز السنوي يف إنتاج القمح الذي ال يمكن تعويضه اآلن إال 
بزيادة سعر الخبز. ولذلك فإن االحتياجات المتعلقة بالسبل الزراعية لكسب 

العيش ال تزال كبيرة. وقد أسهمت التدابير القسرية أحادية الجانب يف الحد 
من توافر المدخالت والمعدات الزراعية الجيدة، ما أثر سلًبا على اإلنتاجية 

بالنسبة لكل المحاصيل والماشية.164 ويعاين المزارعون أيًضا من محدودية 
فرص الوصول إىل األسواق بسبب القيود المادية واالقتصادية، ومحدودية 
فرص الحصول على التمويل، والبنية التحتية المتضررة مثل قنوات الري، 
ومحدودية فرص الحصول على معلومات اإلنذار المبكر ذات الصلة، وتأثير 

فيروس كوفيد-19 على سالسل القيمة الزراعية، وال سيما الدواجن.165

ويعطي واحد وسبعون يف المائة من السوريين األولوية لألغذية/التغذية 
بوصفهما من أهم احتياجاتهم، يف حين أن 42 يف المائة فقط قد فعلوا ذلك 

يف عام 2019. يترتب على تزايد انعدام األمن الغذايئ يف سورية آثاًرا غير 
مباشرة على الصحة – مثل ضعف الجهاز المناعي وتدهور النتائج المتعلقة 
بصحة األمهات وحديثي الوالدة واألطفال – فضالً عن قدرة الناس على تلبية 

االحتياجات األساسية األخرى. ومع إنفاق 51 يف المائة من متوسط نفقات 
األسر على األغذية166، فقد شهدت القدرة المالية لألسر على تحمل تكلفة 

السلع األخرى – مثل المواد الالزمة إلصالح المأوى أو شراء المياه اآلمن 
للشرب أو مستلزمات النظافة الصحية أو الوقود الالزم للتدفئة – انخفاًضا 

هائالً. ومن المرجح أيًضا أن تؤجل األسر خدمات مثل الرعاية النفسية 
والصحية أو تستغني عنها، بما يف ذلك الخدمات الخاصة باألطفال أو التعليم 

أو الكهرباء.167

تماشًيا مع ارتفاع انعدام األمن الغذايئ الحاد، ازدادت مستويات سوء 
كثر من 600,000 طفل168 دون سن الخامسة من سوء  التغذية. يعاين أ

التغذية المزمن، أي يعانون من التقزُّم، ما يؤثر تأثيًرا ال يمكن تداركه على 
كي، نتيجة لعدم تناول ما يكفي من العناصر الغذائية  نموهم البدين واإلدرا

وممارسات التغذية منذ طفولتهم المبكرة يف أوقات األزمات. باإلضافة إىل 
ذلك، يعاين 90,000 طفل تقريًبا من سوء التغذية الحاد، ما يعكس األثر 

المتفاقم لألزمة. يتأثر األطفال الذين تقل أعمارهم عن سنتين واألطفال 
الذين تقل أعمارهم عن خمس سنوات من األسر النازحة داخلًيا بشكل 
متفاوت بسوء التغذية، وتالحظ المستويات األكثر خطورة يف النواحي يف 

شمال غرب إدلب، وشمال حلب، ودير الزور، والرقة، والحسكة. كما يؤثر سوء 
التغذية ونقص العناصر المغذية الدقيقة على ما يقدر بنحو 1,1 مليون امرأة 

حامل ومرضع، مع ارتفاع المعدالت بشكل خاص بين األشخاص النازحين 
داخلًيا يف شمال غرب سورية، حيث اتضح أن 11 يف المائة من األمهات 

يعانين من سوء التغذية الحاد.169 ويحتاج ما مجموعه 4,9 ماليين من 
النساء الحوامل والمراضع واألطفال إىل تدخالت يف مجال التغذية المنقذة 

للحياة يف عام 2021، منهم 3.7 ماليين يف حاجة شديدة الخطورة وكارثية 
)مستويا الشدة 4 و5(.

سيكون النعدام األمن الغذايئ الحاد وجميع أشكال سوء التغذية، ما لم 
ُتعالج، تأثير مدمر على مئات اآلالف من السوريين، سواء على المدى 
القصير )زيادة معدل الوفيات( أو المدى البعيد )تأثيرات على الصحة 

البدنية والنفسية ال يمكن تداركها(. يعكس سوء التغذية المزمن بصفة 
كم لعقد من األزمات واآلثار المشتركة لالحتياجات يف  خاصة األثر المترا

مختلف القطاعات، بما يف ذلك األوضاع المعيشية المتردية، وعدم كفاية 
إمكانية الحصول على الرعاية الصحية، ومراقبة/إدارة التغذية، وتوفير المياه 

والصرف الصحي والنظافة، وخاصًة بالنسبة لألشخاص النازحين داخلًيا يف 
المواقع والمخيمات المكتظة؛ وانخفاض الدخل )واستنفاد( االستراتيجيات 

لمواجهة ارتفاع أسعار األغذية الكافية والمتنوعة والمغذية؛ فضالً عن 
متطلبات الحماية، التي تشمل االنفصال عن األسرة، وفقدان مقدمي الرعاية، 

والصدمات النفسية. وإذا لم ُتعالج هذه األزمات على الفور، سيالحظ لدى 
كل طفل من األطفال الذين يزيد عددهم على 600,000 طفل يعانون حالًيا 

كي، ما يزيد بشكل  من سوء التغذية المزمن، ضعف يف نموهم البدين واإلدرا
ملحوظ من خطر إصابتهم بإعاقات دائمة مدى الحياة.

األطفال المصابون بسوء التغذية المزمن

 مليون٢٫٣
األطفال دون 
سن ٥ سنوات

(٪٢٦) ٦٠٠,٠٠٠

األطفال المصابون بسوء التغذية الحاد

(٪٤) ٩٠,٠٠٠ 
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مجموعات السكان األكثر تضرًرا

المجموعة 
المتضررة

المحتاجون 
أكثر المواقع تأثًرااالحتياجات الحرجةالمحتاجون حسب فئة الشدةللمساعدة

)1()2( )3( )4()5(

 18.6% 33.5%43.1%4.7%0.1%6.7مليون** النازحين داخلًيا

النازحون يف 
المخيمات / المواقع

 1.9
مليون

نصنص-----

خارج 
المخيمات / المواقع

 4.9
مليون

نصنص-----

نصنص18.8%64.6%16%0.6%0%324,300العائدون

السكان األكثر 
تضرًرا

6.4m%0.1%4.7 %60.2%32.4 %2.6 نصنص

جائحة كوفيد-19 تزيد من احتياجات الحماية
يف حين أن اآلثار االقتصادية والمادية لجائحة كوفيد-19 بارزة بالفعل على الصعيد العالمي، فإن الخسائر غير المرئية لم تكن أقل خطورة، حيث 

تفاقم جائحة كوفيد-19 من حدة الضغوط النفسية القائمة. وتبين من استطالع إلكتروين للجهات الفاعلة يف مجال الحماية يف المناطق الخاضعة 
لسيطرة الحكومة بهدف اإللمام بشكل أفضل بأثر جائحة كوفيد-19 على الفئات الضعيفة أن 76 يف المائة من المشاركين يف االستطالع اعتبروا أن 

الصدمات النفسية، والضغوط والقلق بمثابة مسألة الحماية الرئيسية التي يواجهها السكان جراء جائحة كوفيد، وذكر 56 يف المائة منهم أن زيادة 
العنف القائم على النوع االجتماعي ضد النساء والفتيات هو الشاغل األكبر التايل يليه إمكانية الحصول على الرعاية الصحية والخدمات األخرى )43 

يف المائة( التي غالًبا ما تكون بمثابة نقطة دخول هامة للناجين من العنف القائم على النوع االجتماعي.170 وبالنسبة للنساء والفتيات على وجه 
التحديد، فقد سلطت نسبة 52 يف المائة منهن الضوء على العنف أو إساءة المعاملة داخل األسرة بوصفهما مسألة حماية رئيسية، وأشارت نسبة 

48 يف المائة منهن إىل االفتقار إىل المكان اآلمن والخصوصية - ما يشير إىل أن زيادة الضغوط االقتصادية، والمخاوف المتعلقة بالصحة، وظروف 
اإلغالق الشامل المبهمة الناجمة عن الجائحة ربما عرضتهن لمخاطر إضافية.171 وتشمل عوامل الضغط األخرى المرتبطة بجائحة كوفيد تقييد الحركة 

)40 يف المائة(، أو االنفصال/ العزل عن أفراد العائلة واألسرة )36 يف المائة(، أو زيادة آليات التكيف السلبية )30 يف المائة(، أو العمل القسري، أو 
االستغالل االقتصادي )23 يف المائة(.172 ويف حين أن التعلم بالغ األهمية يف منع تأخر األطفال من الناحية التعليمية، إال أنه قد يعرضهم أيًضا إىل 

كثر من ثلث جميع المشاركين أي )39 يف المائة( إىل  مخاطر اجتماعية ال يمكن رصدها بسهولة بما يف ذلك التنمر وسوء المعاملة عبر اإلنترنت. أشار أ
أن الوصم، والتهميش والتمييز من الشواغل الرئيسية لحماية األطفال، على سبيل المثال، مع ارتفاع ذلك إىل النصف يف حالة زواج األطفال.173 وعالوة 
على ذلك، أفاد المستجيبون بأن الموظفين الطبيين )30 يف المائة(، واألسر التي تعولها إناث )29 يف المائة(، واألشخاص ذوي اإلعاقة )23 يف المائة(، 

واألشخاص النازحين داخلًيا )21 يف المائة( هم الفئات االجتماعية األكثر تضرًرا من كوفيد-174.19

ولوحظت اتجاهات مماثلة يف أجزاء من ريف حلب وإدلب، حيث أفادت نسبة 40 يف المائة من النساء المشموالت يف االستطالع يف إطار مناقشة 
مجموعة تركيز صغيرة بتحميل الفتيات مزيًدا من األعمال المنزلية.175 وعلى الرغم من أن اإلبالغ دون المستوى المطلوب ُيصّعب إجراء التحديد 

الكمي، يبدو أن المعلومات غير الموثقة تشير إىل أن التدابير المرتبطة بجائحة كوفيد-19 – بدًءا من فرض حظر التجول إىل األوامر بالبقاء يف المنزل، 
ومتطلبات الحجر الصحي، وإغالق المدارس – قد عززت بعض القوالب النمطية المتعلقة بالنوع والعمر واإلعاقة، ما جعل النساء والفتيات وكبار 

كثر عرضة للضرر يف وقت يزداد فيه إغالق سبل االستجابة لهم. على سبيل المثال، يف ذروة اإلغالق الشامل يف شهر  السن واألشخاص ذوي اإلعاقة أ
أيار/مايو الماضي أُغلق 19 مكانًا آمًنا للنساء والفتيات بسبب التدابير الوقائية الخاصة بجائحة كوفيد-19؛ كما استمر هذا الحال بالنسبة الثني عشر 

كتوبر. منها يف تشرين األول/أ
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 ضعف الفرد واألسر في سورية:
تداخل النوع االجتماعي والسن واإلعاقة176

عندما يتداخل النوع االجتماعي والسن واإلعاقة يف السياق السوري، يتفاقم 
ضعف الفرد واألسرة بشكل ملحوظ. يف عام 2021، توضح هذه المحددات 

االجتماعية بدقة االحتياجات اإلنسانية، وتوفر فهًما متعمًقا للعوامل 
الجغرافية األوسع نطاًقا.

ويف حين أن اللمحة المختصرة عن السكان حسب النوع والسن واإلعاقة 
تتسق إىل حد كبير مع المتوسطات واالتجاهات اإلقليمية والعالمية قبل 

األزمة يف عام 2010، فإن هذه الخصائص الديموغرافية والديناميكيات 
المجتمعية الالحقة قد تغيرت تغيًرا كبيًرا، بحلول عام 2021. ويف حين أن 

البيانات المتعلقة بهذه األبعاد ُتقدم يف جميع مراحل التحليل يف هذه اللمحة 
العامة عن االحتياجات اإلنسانية، فإن اإلحصاءات والنتائج الحيوية التالية 

تتطلب تسليط الضوء على ما يلي:

يف عام 2021،

يمثل الذكور نسبة 49 يف المائة من مجموع السكان وتمثل اإلناث 	 
نسبة 51 يف المائة؛

تبلغ نسبة الذين تقل أعمارهم عن 20 سنة 48 يف المائة.	 

يبلغ عمر واحد من بين كل عشرة سوريين أقل من خمس سنوات 	 
وواحد من بين كل عشرة سوريين 59 سنة فأكثر.

يعاين 25 يف المائة من إعاقات، أي أن ما يقرب من خمسة ماليين 	 
كثر يعوقهم عن أداء مهامهم، وهو  شخص يعانون حالًيا من عائق أو أ

رقم أعلى بكثير من الرقم المرجعي العالمي البالغ 15 يف المائة.

كثر من اإلناث )بنسب 27 يف 	  ومن المرجح إصابة الذكور بإعاقات أ
المائة للذكور و23 يف المائة لإلناث(. ومع ذلك، فقد لوحظ العكس لدى 

األشخاص النازحين داخلًيا من السكان على وجه التحديد، حيث تبلغ 
نسبة األشخاص ذوي اإلعاقة 36% من األفراد كافة، وتزداد احتمالية 

كثر من الذكور )بنسبة 41 يف المائة لإلناث و30  تعرض اإلناث إلعاقات أ
يف المائة للذكور(:177

بالنسبة لسكان المخيمات، تعاين نسبة 51 يف المائة من اإلناث من 	 
إعاقات مقارنة بنسبة 29 يف المائة من الذكور.178

يبلغ عدد األشخاص المحتاجين 13,4 مليون شخص ويبلغ عدد النساء 	 
واألطفال منهم عشرة ماليين شخص )75 يف المائة(؛ بما يف ذلك 2,3 

مليون من اإلناث والذكور من ذوي اإلعاقة تبلغ أعمارهم 12 سنة فأكثر.

تشير األدوار التقليدية للجنسين يف سورية، يف المناطق الريفية على وجه 
التحديد، غالًبا إىل أن المرأة ال تشارك عادًة يف األنشطة الُمدرة للدخل ويف 

اتخاذ القرارات على مستوى األسرة أو المجتمع المحلي، ورغم التحديات 
االقتصادية الشديدة التي تفرضها األزمة التي طال أمدها، ظل هذا االتجاه 
غالًبا سائًدا مع وجود بعض االستثناءات يف الظروف األسرية المتردية.179 

وبالنسبة للنساء من ذوي اإلعاقة، تقل فرصة المشاركة يف اتخاذ القرارات 
كبر، وال سيما بالنسبة للنساء الاليت يعانين من صعوبات نفسية  بدرجة أ

واجتماعية وذهنية. ففي عام 2019، شاركت نسبة 16 يف المائة من النساء 
يف سن العمل يف عمل بأجر منتظم، مقابل 50 يف المائة من الرجال. وعالوة 

على ذلك، تحدد يف آب/أغسطس 2020 عمل نسبة 80 يف المائة من الرجال 
خالل األشهر الثالثة السابقة مقارنة بنسبة 22 يف المائة فقط من النساء،180 

كثر تضرًرا من أثر الجائحة. وبالنسبة للرجال والنساء من  ما يؤكد أن النساء أ
ذوي اإلعاقة مًعا، وال سيما األشخاص النازحين داخلًيا )IDPs( من ذوي 
اإلعاقة، يقل احتمال مشاركتهم يف األنشطة المدرة للدخل بنسبة 20 يف 

المائة تقريًبا مقارنة بأولئك من غير ذوي اإلعاقة.

تقل احتمالية تمكن األسر التي تعولها إناث من تلبية االحتياجات األساسية 
)1 يف المائة كافية، و23 يف المائة معقولة( مقارنة بإجمايل )4 يف المائة 

كافية، و31 يف المائة معقولة( وشهدت تدهوًرا شديًدا يف قدرتها على فعل 
ذلك يف االثني عشر شهًرا الماضية.181 ومع ذلك، فإن نسبة حصولهم على 

المعلومات المتعلقة بكيفية تلقي المساعدات تم تسجيلها لديهن بمعدل 
أقل من الذكور.182 وتزداد نسبًيا احتمالية طلب إقامة عالقات عاطفية أو 

جسدية إىل خمسة أضعاف تقريًبا من األسر التي تعولها إناث )38 يف المائة( 
نظير الحصول على المساعدة )االستغالل واالنتهاك الجنسيين( مقارنًة 

باألسر التي يعولها ذكور )8 يف المائة(.183

تعاين نسبة 31 يف المائة من جميع أرباب األسر يف سورية من اإلعاقة، حيث 
أشارت نسبة 91 يف المائة منهم إىل نقص فرص إدرار الدخل باعتباره العائق 

الرئيسي الذي يحول دون الحصول على دخل كاٍف لتلبية االحتياجات 
األساسية. ويف المتوسط، يعتبر الدخل الشهري لألسر التي لديها فرد واحد 

من ذوي اإلعاقة أعلى قليالً من متوسط دخل األسر التي ال تعاين من 
إعاقات )121، و812 ليرة سورية، مقابل 119، 369 ليرة سورية(، ويرجع هذا 
يف الغالب إىل التحويالت المالية من الخارج. ومع ذلك، تعتبر نفقات األسر 
أعلى من المتوسط الوطني )ال سيما فيما يتعلق بالرعاية الصحية العامة، 

والمأوى، والنفقات المحددة لفيروس كوفيد-19(، ما يترك الكثير من األسر 
ذات أفراد معاقين تعاين من فجوة غير متناسبة يف الدخل، ويفسر سبب 

كثر عرضة لإلبالغ عن عدم قدرتها على تلبية احتياجاتها المعيشية  جعلها أ
األساسية مقارنة باألسر التي ال تضم أفراًدا معاقين )77 يف المائة لألسر ذات 

األفراد المعاقين مقابل 68 يف المائة لألسر بدون أفراد معاقين(.184

يمثل األطفال من ذوي اإلعاقة وغير المعاقين 44 يف المائة، أو 6,1 ماليين 
شخص من األشخاص المحتاجين يف جميع أنحاء سورية. وال تزال االنتهاكات 

الجسيمة لحقوق الطفل تشكل مصدر قلق كبير، بما يف ذلك يف المناطق 
التي انخفض فيها شن األعمال العدائية. ويعتبر االنفصال عن مقدمي 

الرعاية، وخطر التعرض لضرر بدين يف المناطق الملوثة بالذخائر المتفجرة، 
وانقطاع فرص الحصول على التعليم، فضالً عن زيادة معدالت سوء التغذية، 

من العوامل التي تعرض حياة األطفال من ذوي اإلعاقة وغير المعاقين يف 
الحاضر والمستقبل على حد سواء للخطر. وُيقدَّر عدد األطفال الذين يعانون 
كي بأكثر من  من التقزُّم ومعرضون لخطر اإلصابة بضعف النمو البدين واإلدرا

600,000 طفل،185 وعدد األطفال يف سورية الذين يعانون من سوء التغذية 
الحاد 90,000 طفل دون سن الخامسة تقريًبا.186 وتحققت آلية الرصد واإلبالغ 

يف سورية من مقتل )512( وإصابة )699( من 1,211 طفاًل على مدار عام 
2020، بما يف ذلك 765 فتى و233 فتاة و213 طفالً ال يزال جنسهم مجهوالً. 

ويبلغ عدد ضحايا األطفال ضحية من بين أربع ضحايا لحوادث الذخائر 
المتفجرة، حيث يلقى أربعة من بين كل عشرة أطفال ضحايا حتفهم جراء 

إصاباتهم القاتلة.187 أبلغت نسبة ثالث وعشرين يف المائة من األسر عن وجود 
أعراض اضطراب نفسي لدى األطفال، مثل القلق أو الحزن أو التعب الشديد 

أو تكرار اضطراب النوم يف عام 188،2020 وتمثل هذه النسبة زيادة عن نسبة 
العام الماضي التي كانت تبلغ 14 يف المائة.189

كثر يف أثناء  تزيد هذه العوامل مجتمعة من خطر اإلصابة بإعاقة دائمة أو أ
مرحلة الطفولة زيادة كبيرة، ما يؤدي إىل تفاقم مخاطر الحماية وغيرها من 

المخاطر المتعلقة بالضعف لبقية حياتهم، ما يؤثر على الطفل وحده وعلى 
أسرته على حد سواء. على سبيل المثال، تقل احتمالية حصول األطفال 
النازحين داخلًيا من ذوي اإلعاقة على التعليم كثيًرا عن األطفال النازحين 

داخلًيا بدون إعاقة يف سورية )50 يف المائة لألطفال النازحين داخلًيا من ذوي 
كثر  اإلعاقة مقابل 69 يف المائة لألطفال النازحين داخلًيا بدون إعاقة(، أي أ

من الربع )27 يف المائة( بسبب القيود االقتصادية.190
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1.4.2 الفئات السكانية األكثر تضرًرا
األشخاص النازحون داخلًيا

األشخاص المحتاجون حسب اإلعاقة

النسبةالناس المحتاجون

36%2.4 مليوناالشخاص ذوو االحتياجات الخاصة

6.7مليون
نازحون داخلًيا محتاجون

األشخاص المحتاجون حسب النوع االجتماعي

النسبةالناس المحتاجون

48%3.2 مليونذكر 

52%3.5 مليونأنثى

األشخاص المحتاجون حسب العمر 

النسبةالناس المحتاجون

أطفال

)0 - 17 سنة(
46%3.1 مليون

البالغون

)18 - 59 سنة(
50%3.3 مليون

كبار السن

)59+ سنة(
4%0.3 مليون

TIP

Use the group selection tool to 
select the different elements of 
the chart and make those you 
don’t need transparent (no fill, no 
stroke)

You can use the group selection 
tool move the bars up and down 
and adjust it to the table (if 
needed)

كارثية بالغة الشدة شديدة تخلق ضغوًطا الحد األدىن

%18.6
1,3 مليون

%33.5
2,2 مليون

%43.1
2,9 مليون

%4.7
4 مليون

%0.1
4 آالف

توزيع األشخاص المحتاجون حسب تصنيف الشدة

يشكل األشخاص النازحون داخلًيا نصف جميع األشخاص المحتاجين إىل 
المساعدة اإلنسانية يف سورية يف عام 2021. تبلغ نسبة النازحين يف حاجة 
بالغة الشدة وكارثية 52 يف المائة من بين 6,7 ماليين شخص نازح داخلًيا 
بحاجة إىل المساعدات إنسانية. تعيش نسبة ثالث وثمانين يف المائة من 
بين 6,7 ماليين شخص نازح داخلًيا يف سورية يف مناطق سكنية و75 يف 

المائة يف مساكن أو شقق مّدمرة. ويعيش ما يقدر بنحو 1,93 مليون شخص 
نازح داخلًيا يف "مواقع المالذ األخير"، بما يف ذلك التجمعات العشوائية غير 
كز  الرسمية والمخيمات، والمخيمات المخطط لها، والمأوى الجماعية، ومرا

العبور )ُيشار إليهم من هنا حتى بقية الوثيقة باسم "األشخاص النازحين 
داخلًيا يف المخيمات/المواقع"(. وتتركز الغالبية العظمى - نسبة 68 يف 

المائة - من سكان المخيمات/المواقع يف إدلب، يليها حلب والحسكة ودير 
الزور والرقة، على التوايل.

تتوقف األوضاع واالحتياجات اإلنسانية الخاصة باألشخاص النازحين داخلًيا 
)IDPs( على مجموعة متنوعة من العوامل، بما يف ذلك نوع التجمع 

العشوايئ والمأوى الذي يعيشون فيه، ومدة نزوحهم ومدى تكراره، 
ودخلهم ووضعهم المايل، باإلضافة إىل خصائص الضعف المحددة المرتبطة 

بالنوع االجتماعي والسن واإلعاقة، من بين جملة أمور أخرى. وعند مقارنة 
سكان المخيمات/المواقع مع األشخاص النازحين داخلًيا الذين يعيشون 

خارج المخيمات/المواقع، يعاين سكان المخيمات/المواقع من أوضاع 
كبر، ويواجهون  معيشية أسوأ، ويعتمدون استراتيجيات تكيف ضارة بوتيرة أ

كثر تنوًعا وشدة تعرض صحتهم البدنية والنفسية للخطر. تشمل  احتياجات أ
السمات الديموغرافية لألشخاص النازحين داخلًيا معدل انتشار إعاقة 

أعلى من المتوسط )36 يف المائة، ويصل إىل 51 يف المائة لدى النساء يف 
المخيمات(،191 ونسبة أعلى لدى النساء واألطفال بين األشخاص النازحين 

داخلًيا يف المواقع/المخيمات )80 يف المائة( على وجه الخصوص، وهذا من 
شأنه جعل التحليل التفصيلي ذا أهمية خاصة بالنسبة لهذه الفئة السكانية.

مستويات معيشة غير مالئمة

تعتبر حالة دخل األشخاص النازحين داخلًيا )IDP( وسبل معيشتهم، وحالة 
انعدام األمن الغذايئ، وأوضاع التجمعات العشوائية والمآوي، وإمكانية 

الحصول على الخدمات األساسية، عوامل مترابطة. وعلى غرار االتجاهات 
العامة، أفاد ثلثا األسر النازحة داخلًيا عدم قدرتها عن تلبية االحتياجات 

األساسية لجميع أفرادها، وأعطى غالبية األشخاص النازحين داخلًيا األولوية 
للحصول على دعم األغذية وسبل كسب العيش. ويف حين أن الصراع 

وانعدام األمن ال يزاالن أهم سببين للنزوح، يأيت بعدهما من حيث األهمية 
تدهور الوضع االقتصادي وعدم إمكانية الحصول على الخدمات ليشكال 

أسبابًا تدفع الناس إىل المغادرة والبحث عن ظروف أفضل يف أماكن أخرى.192 
كبر  ومن بين جميع الفئات السكانية، يعاين األشخاص النازحون داخلًيا من أ

نقص نسبي يف الدخل، حيث تم اإلبالغ عن عدم كفاية الدخل يف جميع 
المحافظات )باستثناء دمشق(.

يتسم عدد من القطاعات ضمن السكان النازحين بالضعف على نحو خاص 
ويحتاجون إىل دعم إدرار الدخل وسبل كسب العيش:

اإلناث النازحات داخلًيا/األسر النازحة داخلًيا التي تعولها إناث: أفادت نسبة 
18 يف المائة من اإلناث النازحات داخلًيا يف سن العمل فقط بعملهن خالل 
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األشخاص النازحون داخلًيا
حسب المحافظة

.WoS و OCHA المصدر: استناًدا إىل المؤشرات والتحليالت القطاعية على المستوى المشترك بين القطاعات بواسطة قطاعي

األشخاص النازحون داخلًيا يف المخيمات والتجمعات العشوائية غير الرسمية

إجمايل عدد األشخاص النازحين داخلًيا

١ مليون

٥٠٠ ألف

١٠٠ ألف

٢٠ ألف

دمشق

حلب

ريف دمشف

حمصحمص

حماه

الالذقية
إدلب

الحسكة

دير الزور

طرطوس

الرقة

درعا السويداء
القنيطرة

دمشق

حلب

ريف دمشف

حماه

الالذقية
إدلب

الحسكة

دير الزور

طرطوس

الرقة

درعا السويداء
القنيطرة

األشهر الثالثة الماضية مقارنة بنسبة 83 يف المائة من الذكور وتجني األسر 
النازحة داخلًيا التي تعولها إناث دخالً أقل بنسبة 33 يف المائة من متوسط 

األسر النازحة داخلًيا، وأفادت تسع أسر من أصل عشرة تقريًبا )87 يف المائة( 
عن عدم كفاية الدخل. ويعزى ذلك جزئًيا إىل أن األسر التي تعولها إناث 

تبلغ عن وجود عوائق أشد تحول دون الحصول على فرص للدخل وتنمية 
مهارات العمالة، وزيادة االعتماد على العمل غير الرسمي، بجانب التكوين 
الديموغرايف أيًضا. يف حين أن نسبة سبع يف المائة فقط من األسر النازحة 

داخلًيا تعولها إناث، فإن نسبة 72 يف المائة من اإلناث التي تعول األسر أرامل، 
ما يترتب عليه آثاًرا كبيرة بشأن انخفاض دخل األسرة.193

األسر النازحة داخلًيا يف المخيمات/المواقع: أفادت نسبة 84 يف المائة 
من األسر النازحة داخلًيا يف المخيمات/المواقع بعدم كفاية الدخل؛ حيث 
يقل دخل تلك األسر عن متوسط دخل األسر النازحة داخلًيا بنسبة 30 يف 
المائة، ومع أن النشاط الرئيسي لكسب العيش من العمل اليومي يقابله 
كثر صعوبة يف المواقع التي تفرض قيوًدا  أجر زهيد، إال أن هذا األمر يعد أ

على حرية التنقل. وال تعني حالتهم االقتصادية األسوأ نسبًيا أن األشخاص 
كثر من متوسط النازحين  النازحين داخلًيا يف المخيمات/المواقع ال يعانون أ

داخلًيا لتلبية احتياجاتهم فحسب، بل تجعلهم أيًضا أقل مرونة الستيعاب 
المزيد من الصدمات.

يجني أرباب األسر النازحة داخلًيا من ذوي اإلعاقة أقل من المتوسط بنسبة 
27 يف المائة، ويشيرون إىل عدم كفاية فرص العمل والمهارات، على التوايل، 

كبر بكثير من  باعتبارها العوائق الرئيسية تحول دون دّر دخل كاٍف بقدر أ
أرباب األسر النازحة داخلًيا بدون إعاقة.194

وبشكل عام، أفاد األشخاص النازحون داخلًيا الذين نزحوا مؤخًرا خالل اإلثنى 
عشر شهًرا السابقة بأن الدخل الذي يصل إىل نسبة 33 يف المائة يقل عن 
المتوسط الوطني، ويرجع ذلك جزئًيا إىل التحديات المتعلقة بإيجاد عمل 

وكسب العيش يف وجهات الوصول.

تتجاوز النفقات الغذائية نسبة 50 يف المائة بالنسبة لألشخاص النازحين 
داخلًيا يف حمص والسويداء والقنيطرة والالذقية، وتصل إىل 63 يف المائة 

بالنسبة لألشخاص النازحين داخلًيا يف المخيمات/المواقع.195 ويف معظم 
المحافظات التي يكون التفاوت يف الدخل وحصص النفقات الغذائية 

بالنسبة لألشخاص النازحين داخلًيا أعلى – بما يف ذلك درعا، وريف دمشق، 
والسويداء، والرقة، وحماة، وطرطوس، والالذقية – يستأجر األشخاص 

النازحون داخلًيا بكثرة أماكن إقامة، فضالً عن شراء األغذية، كما يوجهون جزًءا 
كبيًرا من نفقاتهم على اإليجار

يصل إىل نسبة 27 يف المائة يف حماة، ما يحد من قدرتهم على تحمل تكاليف 
الخدمات والسلع األساسية األخرى. وال تأخذ هذه اإلحصائية يف االعتبار األسر 
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أنواع إيواء النازحين يف محافظة إدلب

كز الجماعية (المباين غير تشمل األنواع األخرى المآوي المبنية من الكتل الخرسانية (توفرها المنظمات غير الحكومية)، والمآوي المؤقتة، والمباين غير السكنية التي تضم أسرة واحدة، والحاويات، والمرا
السكنية التي تستضيف عدة أسر)، وأنواًعا أخرى.

المصدر: مصفوفة المراقبة المتكاملة لتجمعات النازحين وبرنامج تقييم االحتياجات اإلنسانية، تقييم احتياجات متعدد القطاعات/المأوى والمواد غير الغذائية

التي تعتمد على ترتيبات أخرى لتدبر أمر السكن، مثل تخفيض اإليجار، أو 
البقاء مع أسرة كبيرة، أو اإلقامة يف مبان غير مكتملة، أو تكّبد دين إضايف. 

وتعد إعانات اإليجار ثالث االحتياجات ذات األولوية األكثر شيوًعا التي يحددها 
األشخاص النازحون داخلًيا على الصعيد الوطني.196

لقد استنفد الكثير من األشخاص النازحين داخلًيا، البالغ عددهم 1,95 مليون، 
الذين يعيشون يف مواقع/مخيمات مكتظة، قدرتهم )المالية( على التكيف 

كثر مالءمة(، وكثيراً ما كان ذلك يلي حوادث  )وتحمل تكاليف مأوى أ
النزوح المتكررة، أو لم يكن لديهم أي خيار سوى االنتقال إىل هذه المواقع 

بسبب ديناميكيات األعمال العدائية. يعيش 1,67 مليون )87 يف المائة( من 
1,93 مليون شخص نازح داخلًيا يف المخيمات/المواقع يف 1,116 موقًعا 

يف محافظة إدلب

 ومحافظة حلب، التي تضم ثالث نواٍح – دانا ومعرة مصرين )محافظة 
إدلب( وأعزاز )حلب( – التي تستضيف وحدها ثلثي جميع األشخاص 
النازحين داخلًيا يف مواقع المالذ األخير يف البلد بأكملها. يعيش أقل من 

عشرة يف المائة من جميع األشخاص النازحين داخلًيا يف المخيمات/المواقع 

يف إدلب وحلب يف مخيمات مخطط لها ومزودة بخدمات أفضل نسبًيا؛ وتقع 
الغالبية العظمى منها يف تجمعات عشوائية غير رسمية،197 حيث تكون 

ظروف المأوى وقطاع المياه والصرف الصحي والنظافة )WASH(، فضالً عن 
إمكانية الحصول على الخدمات األساسية، بما يف ذلك الصحة والحماية، غير 

متوفرة أو كافية.

تعيش نسبة 40 يف المائة فقط من األشخاص النازحين داخلًيا )IDPs( يف 
إدلب وحلب يف منازل أو شقق غير مكتملة. يعيش ما يقدر بنحو 770,000 

من األشخاص النازحين داخلًيا يف خيام، و483,000 يف منازل أو شقق غير 
مكتملة، و305,000 يف مآٍوي مبنية من الكتل الخرسانية، و77,000 يف مآٍوي 
مؤقتة – وكلها أنواع غير مالئمة من المآوي – ولذلك فإن لديهم احتياجات 

كبيرة بصفة خاصة

للمساعدة/اإلصالح المستمر للمآوي والمواد غير الغذائية من أجل 
كثر من األشخاص النازحين داخلًيا بشكل عام أو  المحافظة على تدفئتهم أ

الفئات السكانية األخرى.198
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يواجه األشخاص النازحون داخلًيا تحديات تتعلق بالقدرة على تحمل 
التكاليف وتوافرها عند السعي إىل الحصول على الخدمات األساسية، التي 

تحدد أساًسا حسب الموقع ونوع التجمع العشوايئ وحالة دخل األسرة. 
ويعطي األشخاص النازحون داخلًيا يف جميع أنحاء البلد األولوية لخدمات 

الكهرباء تليها الخدمات الصحية، ويعزى ذلك جزئًيا إىل ارتفاع معدل 
اإلعاقة بين األشخاص النازحين داخلًيا )36 يف المائة مقابل 25 يف المائة يف 

المتوسط الوطني( وإىل زيادة التحديات المتعلقة بالحصول على الرعاية 
الصحية عن المتوسط على مسافة وتكلفة معقولة.199 وبالنسبة لألشخاص 
النازحين داخلًيا يف المخيمات/المواقع، كثيًرا ما يشكل عدم توافر الخدمات 

الهامة مصدر قلق خاص. فعلى سبيل المثال، بما أن غالبية األشخاص 
النازحين داخلًيا يف المخيمات/المواقع يعيشون يف تجمعات عشوائية 
غير رسمية ويعتمدون على إمدادات المياه المنقول بالشاحنات باهظ 

الثمن، فإنهم يعطون األولوية لتحسين فرص الوصول إىل شبكات اإلمداد 
كثر من األشخاص النازحين داخلًيا الذين ال يقيمون يف مخيمات/ بالمياه أ

مواقع.200 وباإلضافة إىل المياه، كثيراً ما تكون أنظمة المجاري والصرف 
الصحي غير كافية يف المخيمات/المواقع، ما يعرض السكان لخطر اإلصابة 

باألمراض الوبائية.

وبالمقارنة مع فئات سكانية أخرى، تعتبر معدالت عدم االلتحاق بالمدارس 
لدى األطفال النازحين داخلًيا مرتفعة - حيث لم يلتحق طفل من بين كل 

ثالثة أطفال )33 يف المائة( بالتعليم قبل الجامعي خالل العام الدراسي 
201.2020/2019 تعد معدالت الحضور منخفضة بصفة خاصة يف المحافظات 

الشمالية والشمالية الشرقية، مع االفتقار إىل القدرة المالية على تحمل 
التكاليف، وهو السبب األكثر ذكًرا لعدم الحضور. ارتفعت معدالت عدم 

التحاق األطفال النازحين داخلًيا بالمدارس إىل 54 يف المائة يف المخيمات/
المواقع، وأشارت األسر إىل أن االفتقار إىل مدارس مناسبة للعمر هو السبب 

الرئيسي، وال سيما يف المحافظات الشمالية الشرقية والشمالية. ومن بين 
األمور المثيرة للقلق بوجه خاص أيًضا األسر النازحة داخلًيا التي يوجد بها 

فرد واحد على األقل من ذوي اإلعاقة، وال يلتحق بالتعليم سوى 50 يف 
المائة منهم، بمعدالت منخفضة تتراوح بين 15 يف المائة و25 يف المائة يف 
المحافظات الشمالية والشمالية الشرقية. أفاد معظم األسر النازحة داخلًيا 

ولديها فرد واحد على األقل من ذوي اإلعاقة بأن األسباب الرئيسية لعدم 
االلتحاق تكمن يف أنه ال يمكنها تحمل التكاليف )27 يف المائة( واألطفال 

الذين يعملون لدعم دخل األسر )20 يف المائة(، ما يؤكد الضعف االجتماعي 
واالقتصادي الخاص باألشخاص النازحين داخلًيا.202

آليات التكّيف

خالل العام الماضي، تكّبد األشخاص النازحون داخلًيا بشكل رئيسي مزيًدا 
من الديون لسد الفجوة المتنامية يف الدخل، حيث تشتري نسبة 85 يف المائة 

منهم حالًيا بالدين. وأفاد النازحون داخلًيا يف شمال شرق سورية بزيادة 
االعتماد على الديون – واإلنفاق على تسديد الديون. يعتمد األشخاص 

كبر  النازحون داخلًيا أيًضا على التحويالت المالية )51 يف المائة( بشكل أ
بكثير من الفئات السكانية األخرى، وال سيما يف المحافظات الجنوبية 
والوسطى، حيث تأثرت قيم التحويالت باتجاهات االستهالك. وأشارت 

التقييمات التي أجريت بين األسر النازحة داخلًيا يف شمال غرب سورية إىل 
أن نسبة 53 يف المائة من األسر تكبدت المزيد من الديون منذ حاالت النزوح 
يف أوائل عام 2020، ويرجع ذلك بصورة رئيسية إىل شراء األغذية، حيث يبلغ 

متوسط الدين لكل أسرة معيشية 701,443 ليرة سورية، بزيادة من أربعة إىل 
خمسة أضعاف عن متوسط الدخل الشهري.203

يالحظ وجود فروق جديرة بالذكر تتعلق باألشخاص النازحين داخلًيا يف 
المخيمات/المواقع الذين يتكبدون معدالت أعلى من الديون، ليس فقط 

لقلة فرص حصولهم على الدخل وسبل كسب العيش، بل وأيًضا ألنهم أقل 
مقدرة على االعتماد على التحويالت المالية )تتلقى نسبة 27 يف المائة فقط 

التحويالت المالية، مقارنة بنسبة 51 يف المائة من جميع النازحين داخلًيا(. 
ولذلك، يتبنى النازحون داخلًيا يف المواقع/المخيمات أيًضا استراتيجيات 

كثر بكثير من أي فئة سكانية أخرى تم تقييمها. وتشمل هذه  تكيف ضارة أ
االستراتيجيات أيًضا بيع األسر للسلع/األصول )31 يف المائة( واألصول 

المنتجة/وسائل النقل )9 يف المائة(، وبشكل خاص يف محافظة إدلب كثيًرا. 
كثر  تعتمد خمسة يف المائة من جميع األسر النازحة داخلًيا واحدة من أ

استراتيجيات التكيف ضرًرا – وهي عمل األطفال.204

الصحة الجسدية والنفسية

على الرغم من أن األشخاص النازحين داخلًيا يف سورية ال يشكلون مجموعة 
متجانسة أو موّحدة، فإن غالبيتهم يتشاطرون العبء النفسي جراء اجتثاثهم 

من ديارهم، ونزوحهم مراًرا وتكراًرا )تشير التقديرات إىل أن 23 يف المائة 
كثر(، ومعاصرتهم  من األشخاص النازحين داخلًيا قد نزحوا أربع مرات أو أ

الدمار، وفقدان أصولهم وأفراد أسرتهم أو االنفصال عنهم. يشعر 65 يف 
المائة فقط من األشخاص النازحين داخلًيا باألمان يف موقعهم الحايل.205 

ويواجه أطفال األسر النازحة داخلًيا مخاطر صحية نفسية وجسدية كبيرة. 
وقد تضاعفت تقريًبا معدالت االضطراب النفسي بين أطفال األشخاص 

النازحين داخلًيا بنسبة )31 يف المائة( منذ عام 2019، وهي أعلى المعدالت 
كثر من سبع أسر  إذا ما قورنت بأطفال الفئات السكانية األخرى.206 أفاد أ

معيشية نازحة داخلًيا من أصل عشر أسر بأن أطفالها يعانون من االكتئاب 
يف ناحية النشابية، ومركز داريا، ومضايا، وحران والزبداين، والعواميد )جميع 

نواحي ريف دمشق(، والجرنية )الرقة(، ونّبل )حلب(، التي شهدت معظمها 
أعمال عنف وتدمير واسعة النطاق خالل السنوات السابقة. ويشكل 

النازحون داخلًيا نسبة ستة وعشرون يف المائة من جميع الضحايا المباشرين 
المسجلين للذخائر المتفجرة خالل السنوات الخمس الماضية.207 ويف حين 
أن إمكانية الحصول على المساعدة االجتماعية والنفسية محدودة للغاية 

يف معظم أنحاء البلد، فإن ذلك ينطبق بصفة خاصة على السكان النازحين 
داخلًيا يف المخيمات/المواقع.208

باإلضافة إىل ذلك، يعمل خمسة يف المائة من األطفال النازحين داخلًيا لدعم 
دخل األسر، وبالتايل يفقدون فرص الحصول على تعليم، وكثيًرا ما يؤدون 

أعماالً بدنية ال تناسب سّنهم. تكون المعدالت أعلى )ثمانية يف المائة( لدى 
أطفال األسر النازحة داخلًيا التي تعولها إناث )التي يقل دخلها عن متوسط 

دخل األسر النازحة داخلًيا بمقدار الثلث(، ويتجلى هذا االرتفاع على وجه 
خاص يف محافظات الرقة والحسكة ودير الزور.209 وتماشًيا مع اتجاهات 

الدخل المتدنية، تشير التقديرات إىل أن 53 يف المائة من األشخاص النازحين 
داخلًيا يعانون من انعدام األمن الغذايئ، وهو ما يزيد بنسبة قليلة عن عدد 

المقيمين )50 يف المائة(، حيث ترتفع المعدالت بشكل خاص يف السويداء 
)82 يف المائة(، وحماة )68 يف المائة(، وطرطوس )65 يف المائة(، ودير الزور، 

وريف دمشق )تبلغ نسبتاهما مًعا 59 يف المائة(. وتزداد أيًضا احتياجات 
أطفال األشخاص النازحين داخلًيا المتعلقة بالصحة الجسدية، نظًرا الرتفاع 

معدالت سوء التغذية الحادة والمزمنة لدى األطفال النازحين دون سن 
الخامسة. وتشير االستطالعات إىل أن ما يصل إىل 60 يف المائة من األطفال 
النازحين الذين تقل أعمارهم عن سنتين ال يتبعون نظاًما غذائًيا مقبوالً من 

حيث الكمية والتنوع.210

يؤثر النقص الشديد بشكل غير متناسب يف وثائق األحوال المدنية الصادرة 
عن الحكومة بين األشخاص النازحين داخلًيا، وال سيما يف محافظة إدلب، 

وشمال حلب، وريف دمشق، والرقة ودير الزور، على إمكانية الحصول 
الفوري على الخدمات والتوقعات طويلة األجل المتعلقة بالعودة واستعادة 
األراضي والممتلكات. يرتفع معدل االنفصال عن األسرة بشكل خاص بين 

األشخاص النازحين داخلًيا؛ حيث تفيد أسرة من بين كل ثالث أسر معيشية 
نازحة داخلًيا بفقدان فرد واحد منها على األقل، مع ارتفاع األرقام على نحو 

خاص يف شمال شرق سورية211 وقد أصبح من الصعب على مقدمي 
الخدمات اإلنسانية يف حاالت الطوارئ تلبية االحتياجات طويلة األمد، بالنسبة 

لمن يعانون من النزوح طويل األمد.

رغم أن العودة إىل المنطقة األصلية بعد فترات طويلة من النزوح قد 
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عدد األشخاص النازحين داخلًيا يف المخيمات 
والتجمعات العشوائية غير الرسمية

النازحون يف المخيمات العشوائية
من قبل المجتمع

الناحيةالمقاطعةالمحافظة
عدد التجمعات العشوائية 

/ المخيمات
عدد النازحين يف التجمعات 

العشوائية / المخيمات

النسبة المئوية للنازحين 
فيالتجمعات العشوائية / 
المخيمات يف جميع أنحاء 

البالد

55+4645% 877,500 576داناحريمإدلب
90+1210% 235,161 260معرة تمسرينإدلبإدلب
93+77% 133,425 32اعزازاعزازحلب
95+45% 86,379 70الرقةالرقةالرقة
97+33% 62,332 50األتاربجبل سمعانحلب

97+33% 61,602 1الفجوةالحسكةالحسكة
98+22% 37,891 36قرقيناحريمإدلب
98+22% 36,903 38سلقينحريمإدلب

98+22% 33,405 45الحسكةالحسكةالحسكة
98+22% 31,991 18جرابلسجرابلسحلب

كبر عدد من النازحين يف التجمعات العشوائية والمخيمات المديريات التي تستضيف أ

المحافظة
عدد النازحين يف 

المواقع / المخيمات

 1,308,033 إدلب

 356,875 حلب

 125,731 الحسكة

 99,060 الرقة

 35,642 دير الزور
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324,000
المحتاجون العائدون 

توزيع األشخاص المحتاجون حسب تصنيف الشدة

كارثيةبالغة الشدةشديدةتخلق ضغوًطاالحد األدىن

-
-

%0.6
2 آلف

%16
0,05 مليون

%64.6
0,21 مليون

%18.8
0,06 مليون

العائدون

األشخاص المحتاجون حسب اإلعاقة

النسبةالناس المحتاجين

29%90,000االشخاص ذوو االحتياجات الخاصة

األشخاص المحتاجون حسب النوع االجتماعي

النسبةالناس المحتاجين

50%160,000ذكر 

50%160,000أنثى

األشخاص المحتاجون حسب العمر 

النسبةالناس المحتاجين

أطفال

)0 - 17 سنة(
170,000%52

البالغون

)18 - 59 سنة(
140,000%44

كبار السن

)59+ سنة(
10,000%4

TIP

Use the group selection tool to 
select the different elements of 
the chart and make those you 
don’t need transparent (no fill, no 
stroke)

You can use the group selection 
tool move the bars up and down 
and adjust it to the table (if 
needed)

تستند إىل تحسين الفرص االقتصادية والسالمة وعودة المرء إىل ممتلكاته 
ومجتمعه أو ُتبشر بها، فإن الواقع الذي يواجهه العائدون يف سورية يمثل 

تحديًا. ويضع كل من البنية التحتية المتضررة، ونقص الخدمات األساسية، 
والتهديد المستمر بتجدد النزاع، والتدهور السريع للظروف االقتصادية، 

ضغًطا مستمًرا على العائالت يف مجتمعات العودة. ونتيجة لذلك، ال تعد 
كل حركات العودة مستدامة، حيث أشار 18 يف المائة من النازحين داخلًيا 
بشكل إجمايل و33 يف المائة من الذين يعيشون يف المخيمات إىل أنهم قد 

حاولوا العودة من قبل. ويف نهاية عام 2020، نزح 11,400 شخص من الذين 
عادوا يف هذا العام.212 وال تضع حركات العودة المتكررة )والفاشلة( عبًئا 

نفسًيا على العائالت المتأثرة فحسب، بل تستنزف ما تبقى من قدراتهم 
على التأقلم. يبقى العائدون ُعرضة للتضرر، وقد أبلغوا عن حاجات إنسانية 

تتعلق برفاهيتهم ومستويات معيشتهم وقدراتهم على التأقلم. ويف بداية 
عام 2021، اُعُتِبَر ثالثمائة وأربعة وعشرون ألًفا ممن عادوا خالل عام 2020 

من الُمحتاجين، وكان 270,500 منهم يف حاجة حادة وكارثية.

نزح معظم العائدين )96 يف المائة( بسبب شواغل تتعلق باألمن يف المقام 
األول.213 ويف المقابل، تستند أسباب العودة إىل مزيج من عوامل شد وجذب، 
أهمها تحسن الوضع األمني يف المنطقة األصلية )وفًقا لما أورده 80 يف المائة 

من العائدين( وتدهور الوضع االقتصادي يف منطقة النزوح أو أحدهما )كما 
ذكر 57 يف المائة(.214 ويلعب طول مدة النزوح دوًرا هاًما، فأولئك الذين نزحوا 

كثر ينجذبون للعودة بصورة أساسية بسبب الفرص  منذ ثالث سنوات أو أ
االقتصادية الُمحّسنة يف مناطق العودة، ما يؤكد مدى مساعدة االعتبارات 

االقتصادية األشخاص على اتخاذ قرارات مستنيرة بشكل كبير.215

عاد 1,95 مليون نازح داخلًيا بين عامي 2018 و2020، وال تزال تشير 

التقديرات إىل أن 1,72 مليون منهم يقيمون يف أماكنهم األصلية ولم يقرروا 
المغادرة أو أُجِبروا عليها.216 ويعيش هؤالء العائدون غالًبا يف حلب والرقة 
ودرعا وإدلب، ويف العديد من األماكن التي تضم جزًءا كبيًرا من السكان. 

ويتمركز العائدون يف عام 2020 بصورة أساسية يف محافظة إدلب )157,200 
نازح داخلًيا( ومحافظة حلب )98,900 نازح داخلًيا( يف شمال شرق 

كثر من 11 يف المائة من األشخاص النازحين حالًيا يف جميع  سورية.217 وأ
أنحاء البالد يعتزمون العودة إىل مكانهم األصلي يف المستقبل.218 وتظل 

الحماية والمساعدة اإلنسانية أمًرا شديد األهمية بالنسبة ألولئك الذين ليس 
لديهم فرصة للعودة يف المستقبل القريب.

ُيعبر العائدون عن احتياجات ذات أولوية مماثلة للفئات السكانية األخرى 
مثل الحاجة إىل الغذاء/التغذية )73 يف المائة(، ودعم سبل العيش )50 يف 
المائة(، واالستعداد لفصل الشتاء، أي الحاجة إىل دعم المأوى والمواد غير 

كبر عدد من العائدين  الغذائية )39 يف المائة(. ويف النواحي التي أبلغت عن أ
يف كل عام منذ 2018، تسجل المساعدة الخاصة باإلعاقة والمساعدة 

الغذائية/التغذوية ودعم سبل العيش يف أغلب األحيان أعلى من المتوسط 
الوطني ألكثر ثالثة احتياجات.219 ووفًقا للتقييمات، ُيعاين 23 يف المائة من 

العائدين فوق سن 12 عاًما من إعاقة،220 بما يتماشى مع متوسط النسب 
الوطنية. ومع ذلك، ترتفع هذه النسبة يف شمال شرق سورية ارتفاًعا كبيًرا 

إىل 32 يف المائة.221

مستويات معيشة غير مالئمة

بعد العودة من النزوح )المطوَّل أو المتكرر(، أبلغت األسر العائدة عن عدم 
قدرتها على توفير االحتياجات األساسية لجميع أفراد األسرة بشكٍل متكّرر 
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٪٥٠
مساعدات يف سبل العيش/الزراعة

٪٧٣
مساعدات يف األمن الغذايئ/ التغذية

٪٣٩
مساعدات يف احتياجات الشتاء (مثل المواد غير الغذائية والمأوى)

أعلى ثالثة احتياجات من حيث األولوية
كما أعرب عنها العائدون

كثر من الفئات السكانية األخرى. وترى أربعة يف المائة فقط من األسر التي  أ
خضعت للتقييم أن قدرتها على القيام بذلك كافية، يف حين أن 78 يف المائة 

يعتبرون أنفسهم غير قادرين تماًما أو بما يكفي على توفير االحتياجات 
األساسية ألسرهم مثل الطعام والمياه والمأوى. ويف المتوسط، ُيعتبر الدخل 

الذي أبلغ عنه العائدون أعلى قليالً من المتوسط الوطني؛ ومع ذلك، ال 
يكفي تغطية االحتياجات األساسية يف ظل ارتفاع األسعار وفرص الدخل 

المحدودة: حيث تتمكن األسر العائدة يف محافظتي درعا وحماة يف المتوسط 
من تغطية ما يزيد قليالً عن نصف نفقاتها )52 يف المائة( وتزيد النسبة يف 

محافظتي القنيطرة وحمص بقدرٍ طفيف )59 و62 يف المائة(222 ما يترك 
فجوة ال يمكن التغاضي عنها لجميع أفراد األسرة.

تدهورت قدرة ما يزيد على ثلثي العائدين على تغطية االحتياجات األساسية 
خالل االثني عشر شهًرا الماضية، ما يؤكد على صعوبة إعادة االندماج وتأمين 

كثر  سبل العيش بعد فترة من النزوح. وأشار العائدون إىل فقدان الدخل أ
من الفئات األخرى باعتبار ذلك عامالً مهًما يف تدهور قدرتهم على توفير 
احتياجاتهم223، والذي يرتبط بنقص فرص العمل )83 يف المائة( والفجوة 

المتزايدة بين زيادات األسعار واألجور )74 يف المائة( التي تؤثر على العائدين 
بصورة أعنف من تأثيرها على الفئات السكانية األخرى. وأشار العائدون 

أيًضا إىل حقيقة أن أسرهم لم تعد تتلقى أية مساعدات بوصفها أحد أسباب 
كبر بكثير من الفئات  تدهور قدرتهم على تلبية احتياجاتهم األساسية بشكٍل أ

السكانية األخرى.  وال يتم تقييم فرص االضطالع بأنشطة ُمدرَّة للدخل بين 
العائدين أيًضا بشكل متساٍو: ففي جميع أنحاء البالد، كانت 12 يف المائة 

فقط من اإلناث العائدات يعملن )بصورة منتظمة أو عرضية( مقارنة بنسبة 
23 يف المائة من اإلناث المقيمات و20 يف المائة من النازحات داخلًيا،224 

وبالتايل فإنهن غير قادرات على المساهمة يف دخل األسرة.

يمكن اعتبار الخدمات األساسية النشطة التي يمكن الوصول إليها عامالً 
رئيسًيا لتحقيق عودة مستدامة. وعلى الرغم من ذلك، أشار 37 يف المائة من 
األسر العائدة إىل معاناتهم من قيود مادية ولوجستية مفروضة على االنتقال 

مثل الطرق أو المباين المتضررة باعتبارها أحد الشواغل عند الحصول على 
الخدمات األساسية، مقارنًة بنسبة 16 يف المائة يف جميع الفئات السكانية. 
وأشار العائدون أيًضا إىل المشكالت المادية، مثل المسافة، باعتبارها عقبة 

أمام الحصول على الخدمات الصحية ضعف ما أشارت إليه الفئات السكانية 
األخرى، والتي تحد من قدرتهم على الحصول على الخدمات الصحية عند 

الحاجة.225 وأفادت األسر العائدة بأن احتياجاتها أعلى من المتوسط فيما 
يتعلق بالمأوى، وأفادت األسر العائدة التي تعاين من إعاقات بأن إنفاقها على 

كثر من  المأوى أعلى من األسر التي ال تعاين من إعاقات )182 يف المائة أ
األسر التي ال تعاين من إعاقات(.226

آليات التكيف

يرى 87 يف المائة من األسر العائدة أنهم مجبرون على اللجوء إىل االقتراض 
لتأمين الضروريات األساسية نتيجة لعدم قدرتهم على توفير االحتياجات 

األساسية ألسرهم كما أشاروا. وأثناء إجراء تقييم احتياجات متعدد 
القطاعات، أشارت ثالث أسر معيشية من بين كل أربع أسر معيشية إىل 
أنها اضطرت إىل اللجوء إىل االقتراض أو شراء الطعام بنظام الدفع اآلجل 

مرة واحدة على األقل يف األيام السبعة الماضية، واضطر 41 يف المائة من 

كثر. المستجيبين إىل فعل ذلك يف ثالثة أيام أو أ

وبناًء على ذلك، أفاد 86 يف المائة من األسر العائدة بأن ديونهم قد زادت 
يف العام الماضي، بقدرٍ أعلى من الفئات السكانية األخرى. وتشعر األسر 
ذات االحتياجات الخاصة بعبء الدين المتزايد بصورة أشد: حيث أفادت 
األسر العائدة التي تعاين من إعاقات بإنفاق ما نسبته 94 يف المائة على 

كثر من األسر التي ال تعاين من إعاقات.227 وعلى الرغم من  سداد الديون أ
أن االستدانة كانت مرتبطة بفقدان الوظائف بالنسبة لما يقرب من نصف 

المستجيبين، فإن السبب الرئيسي لزيادة الديون، والذي ذكره جميع 
المستجيبين تقريًبا، كان ارتفاع أسعار االحتياجات األساسية، األمر الذي يؤكد 

جسامة أثر األزمة االقتصادية على جميع الفئات السكانية.

الصحة الجسدية والنفسية

خلص تقييم األمن الغذايئ لعام 2020 إىل أن انعدام األمن الغذايئ كان يف 
أعلى مستوى له يف أوساط العائدين بنسبة صاعقة بلغت 60 يف المائة.228 

وتعكس هذه النسبة الضخمة مجموعة واسعة من االحتياجات والتحديات 
التي تواجهها العائالت التي تعود إىل مناطقها األصلية بعد النزوح وتؤكد 
تعرضهم للخطر. كما لوحظت مستويات انعدام األمن الغذايئ الحاد على 
نطاق واسع بين السكان العائدين، وكانت مرتفعة جًدا )13,8 يف المائة( 
مقارنة بجميع الفئات السكانية األخرى وفًقا لتقييم األمن الغذايئ لعام 

229.2020 ويف نفس الوقت، ال يمكن ربط العودة إىل "الموطن" بالحصول 
على األمان. وأشارت ثالثة أرباع األسر العائدة التي خضعت للتقييم إىل 

شواغل تتعلق بالسالمة واألمن المرتبطة بالنزاع بسبب انتشارها يف األشهر 
الثالثة التي سبقت تقييم احتياجات متعدد القطاعات، وأشار 37 يف المائة 
كثر من ثلث  إىل القيود المادية واللوجستية التي تحد من االنتقال، ونظر أ

كبر  المستجيبين إىل مشكالت الوطن باعتبارها تهديًدا أمنًيا محتمالً، بقدرٍ أ
من الفئات السكانية األخرى. وعلى إثر ذلك، أشار ربع إجمايل األسر العائدة 

التي أُجري معها مقابالت إىل أنه قد ظهر على أطفالهم عالمات الضغط 
النفسي يف الشهر الماضي، مثل القلق أو الحزن أو اإلرهاق أو اضطرابات 

النوم المتكررة.230 وأشار 12 يف المائة من المستجيبين إىل مسألة التوترات 
مع المجتمعات المضيفة، األمر الذي يشير أيًضا إىل الحاجة إىل ضمان إتاحة 

الخدمات األساسية للجميع يف وقت تتزايد فيه االحتياجات

والتدهور االقتصادي. ستؤثر التصورات حول السالمة أيًضا على النوايا 
المستقبلية لألسر العائدة؛ حيث يتبين من البيانات أن أولئك الذين يعربون 

كثر عرضة للتفكير يف  عن عدم شعورهم باألمان يف منطقة عودتهم هم أ
االنتقال مرة أخرى يف المستقبل.231

تشير التقييمات إىل أن امتالك المساكن من الدوافع التي وراء عزم النازحين 
داخلًيا على العودة، وأن 84 يف المائة من جميع العائدين يمتلكون مأوى 

لهم يف منطقتهم األصلية، ومع ذلك، فإنه ليس من الواضح ما هي ظروف 
مآويهم يف مكانهم األصلي وإذا ما كانت اإلصالحات مطلوبة. وعلى الرغم 

كثر من 16 يف المائة من العائدين يف ظروف إيواء يمكن  من ذلك، يعيش أ
اعتبارها غير مالئمة.232

وأشار الثلثان منهم إىل أن الكهرباء هي أهم احتياجات البنية التحتية لديهم، 
كثر من نصفهم أيًضا إىل شبكات إمدادات المياه. وُسجَِّلت المرافق  وذكر أ
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الصحية باعتبارها األولوية الثالثة من احتياجات البنية التحتية من حيث 
األولوية بالنسبة ألكثر من نصف العائدين.233

أشار 67 يف المائة من العائدين إىل غياب التوثيق المدين الصادر عن الحكومة 
 234.)MSNA( وفًقا لتقييم احتياجات متعدد القطاعات )GoS( السورية

كثر تفصيالً تم إجراؤه يف كانون األول/ديسمبر عن اختالفات  يكشف تحليل أ
إقليمية كبيرة وفوارق بين الجنسين تتمثل يف غياب التوثيق المدين الذي له 
كثر عمًقا على األسر التي تعولها إناث، حيث من المحتمل أن يواجهن  تأثير أ

عوائق أو لن يتمكنَّ من تسجيل المواليد وحاالت الزواج والوفيات )76 يف 

المائة مقابل 58 يف المائة بين األسر التي يعولها ذكور( أو تسجيل أطفالهم 
يف المدارس )29 يف المائة(. ويف المجمل، أشار 92 يف المائة من المستجيبين، 

إىل أنهم غير قادرين على تسجيل المواليد، وحاالت الزواج، والوفيات بسبب 
غياب التوثيق المدين. وبدون التوثيق المناسب، سيواجه العائدون صعوبات 

يف الحصول على الخدمات األساسية، والمساعدات اإلنسانية، وتنظيم السفر 
أو عودتهم المستدامة إىل مناطقهم األصلية، األمر الذي سيؤدي إىل تفاقم 

احتياجاتهم واعتمادهم على المساعدة.

عودة الالجئين
دخل 38,200 عائد من الالجئين سورية يف 2020، أغلبهم من 

لبنان والعراق. ويمثل هذا العدد انخفاًضا كبيًرا يقرب من 
95,000 يف 2019. على الرغم من قلة عدد هذه الفئة، فإن طلبها 
على سبل العيش أعلى بشكٍل ملحوظ )67 يف المائة(، مقارنة 

بالعائدين من أماكن أخرى داخل سورية )57 يف المائة(.235 
ووفًقا لنتائج تقييم كانون األول/ديسمبر، أشار 65 من جميع 

العائدين من الخارج إىل تدهور وضعهم االقتصادي باعتباره 
سبًبا رئيسًيا يف عودتهم، األمر الذي يؤكد الحرمان االقتصادي 
واالجتماعي الذي يعاين منه الالجئون السوريون يف الخارج.236

أظهرت المشاورات التي أُجريت يف آذار/مارس 2019 باعتبارها 
جزًءا من االستطالع الخامس للنوايا لمفوضية األمم المتحدة 

السامية لشؤون الالجئين )UNHCR( )باستثناء تركيا( أن ستة 
يف المائة من الالجئين النشطاء يف مصر والعراق واألردن ولبنان 

- حوايل 143,000 شخص - كانوا يفكرون يف العودة يف االثني 
عشر شهًرا المقبلة. ويف الواقع، عاد أقل من ربع هذا العدد 
بقليل يف عام 2020، حيث ُسجَِّلت 38,233 حالة عودة ذاتية 

التنظيم لالجئين بنسبة 60 يف المائة أقل من عدد الذين عادوا 
بالفعل يف عام 2019 )94,971(.

وشملت العوائق وأساليب الردع المتصورة للعودة ما يلي: 
التخوف إزاء الظروف األمنية، ومنها الخدمة العسكرية اإللزامية 

للرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و42 عاًما )الخوف من 
االعتقال واالحتجاز(؛ والتهديد بالعنف والتوترات االجتماعية، 
وانخفاض معدل توفير الخدمات األساسية والمآوي وفرص 
سبل العيش يف أماكن العودة المقصودة، وعدم القدرة على 

دفع غرامات ورسوم التوثيق المتأخر لألحداث المدنية، 
والتحويل اإللزامي لمبلغ 100 دوالر أمريكي قبل الدخول إىل 
سورية. قد يكون للقيود المفروضة على الحدود والمرتبطة 

بفيروس كوفيد-19 والظروف االجتماعية واالقتصادية 
المتدهورة يف البلدان المضيفة دوًرا أيًضا، حتى لو لم تكن 

العالقة بين العوامل الدافعة وسلوك العودة واضحة، باإلضافة 
إىل تدين جودة الحياة يف أماكن اللجوء التي تتسبب دائًما يف 

تقليل حاالت العودة.

سورية
©مفوضية األمم المتحدة السامية لشؤون الالجئين



اللمحة العامة عن االحتياجات اإلنسانية 2021

40

6.4مليون
المحتاجين السكان 

توزيع األشخاص المحتاجون حسب تصنيف الشدة

كارثيةبالغة الشدةشديدةتخلق ضغوًطاالحد األدىن

%0.1
5 آالف

%4.7
0.3 مليون

%60.2
3.8 مليون

%32.4
2.1 مليون

%2.6
0,2 مليون

المقيمون المعرضون للخطر

األشخاص المحتاجون حسب اإلعاقة

النسبةالناس المحتاجون

24%1.5 مليوناالشخاص ذوو االحتياجات الخاصة

األشخاص المحتاجون حسب النوع االجتماعي

النسبةالناس المحتاجون

49%3.1 مليونذكر 

51%3.3 مليونأنثى

األشخاص المحتاجون حسب العمر 

النسبةالناس المحتاجون

أطفال

)0 - 17 سنة(
45%2.8 مليون

البالغون

)18 - 59 سنة(
51%3.3 مليون

كبار السن

)59+ سنة(
4%0.3 مليون

TIP

Use the group selection tool to 
select the different elements of 
the chart and make those you 
don’t need transparent (no fill, no 
stroke)

You can use the group selection 
tool move the bars up and down 
and adjust it to the table (if 
needed)

تشير االحتياجات اإلنسانية المتزايدة بين السكان المقيمين، أي األشخاص 
الذين لم يتعرضوا للتشريد من قبل أو األشخاص الذين عادوا إىل مواطنهم 

األصلية قبل كانون الثاين/يناير 2020237، إىل الطبيعة المتغيرة لألزمة واتساع 
نطاقها، األمر الذي يؤثر تدريجًيا على شرائح من السكان كانت سابًقا أقل 
تأثًرا باألعمال العدائية. تتأثر الفئات الثالث - المتداخلة جزئًيا - التالية من 

المقيمين بشكٍل خاص: )1(القرى التي تستضيف عدًدا كبيًرا من النازحين 
داخلًيا والعائدين، ما يزيد من األعباء الملقاة على الخدمات األساسية يف كثير 

من األحيان والتنافس على الحصول المحدود بالفعل على الدخل وفرص 
كسب العيش يف هذه المناطق؛ )2( والمقيمون األكثر تضرًرا من التدهور 
االجتماعي واالقتصادي والذين أصبحوا يعانون، من بين أمور أخرى، من 

انعدام األمن الغذايئ يف عام 2021؛ )3( والمقيمون الذين نزحوا وعادوا إىل 
مناطقهم األصلية يف السنوات التي سبقت عام 2020.

كثر من 50 يف المائة من إجمايل السكان  ُيشكِّل النازحون داخلًيا والعائدون أ
يف 41 ناحية يف جميع أنحاء البالد، ويتمركز معظمهم يف ريف دمشق وحلب 

وإدلب على التوايل. ويمكن تصنيف حاجة السكان يف هذه المناطق على 
أنها حادة على صعيد غالبية القطاعات، وهم يعربون عن احتياجات إنسانية 

تتعلق بمستويات المعيشة وقدرات التكيف والرفاه. على سبيل المثال، 
كتظاًظا بالسكان )دانا، جرمانا، أعزاز، إدلب،  أظهرت النواحي الخمس األكثر ا

معرة مصرين( درجة عالية من الشدة )الدرجة الرابعة أو الخامسة( من 
حيث توقف البنية 

التحتية األساسية عن العمل، وأفادت التقارير إىل وجود مستويات عالية من 
معاناة األطفال بها، 238وبلغت درجة الشدة فيها الدرجة الثالثة أو أعلى من 

حيث توافر مساحة معيشية عملية آمنة وخالية من األخطار.239

مستويات معيشة غير مالئمة

على غرار النازحين داخلًيا والعائدين من السكان، أفاد 81 يف المائة من 
المقيمين أن قدرتهم على تغطية احتياجات عائالتهم األساسية قد انخفضت 

كبر خالل السنة الماضية يف ظل تزايد اتساع األزمة  أو ساءت بقدرٍ أ
االقتصادية وعمقها.

وعلى الرغم من أن ذلك أقل بقليل من الفئات السكانية األخرى، فإن هذه 
النسبة ما زالت كبيرة، مع األخذ يف االعتبار أن هذه الفئة لم تواجه الصدمة 

واألثر االقتصادي للنزوح وحركات العودة أو أحدهما. ال يغطي الدخل المتاح 
للمقيمين، يف المتوسط، سوى 82 يف المائة من االحتياجات األساسية، 

ويرتبط ذلك يف الغالب بانخفاض قيمة الليرة السورية )64 يف المائة( ونقص 
الدخل )28 يف المائة( نتيجة تدهور األوضاع االقتصادية يف جميع أنحاء البالد. 
وقد تدهور الظروف العامة للمقيمين تدهوًرا كبيًرا إذا استمر الوضع الحايل. 

واتساًقا مع هذا االتجاه، مقارنة مع فئات سكانية أخرى، أعرب السكان 
المقيمون عن تفضيلهم الشديد لدعم سبل العيش )52 يف المائة(

وأشاروا إىل تحسين سبل الحصول على المساعدة الصحية لألمراض 
كثر إلحاًحا )19 يف المائة( من غيرها.240 المزمنة كأولوية باعتبارها مسألة أ

على غرار العائدين يف عام 2020، أعرب المقيمون الذين عادوا إىل مواطنهم 
قبل عام 2020، بشكٍل عام إىل المناطق التي شهدت أعماالً عدائية وقدًرا 
من الدمار، عن حاجتهم الملحة إىل المواد غير الغذائية المتعلقة بالمأوى 

والمساعدة يف توفيره، والكهرباء والخدمات الصحية الطارئة والمياه والصرف 
الصحي والنظافة، مقارنًة بأولئك الذين لم يضطروا أبًدا إىل النزوح، األمر الذي 
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٪٥٢
مساعدات يف سبل العيش/الزراعة

٪٧٣
مساعدات يف األمن الغذايئ/ التغذية

٪٢٨
مساعدات يف احتياجات الشتاء (مثل المواد غير الغذائية والمأوى)

أعلى ثالثة احتياجات من حيث األولوية
كما أعرب عنها السكان

يشير إىل أن حركة العودة ال تعني انخفاض الحاجة إىل المساعدة، بل ما زال 
التعرض للخطر موجوًدا. وعلى الرغم من ذلك، أفاد 35 يف المائة من السكان 

المقيمين الخاضعين للتقييم أنهم تلقوا المساعدة يف األشهر الثالثة التي 
سبقت التقييم، مقارنًة بأكثر من 70 يف المائة بين النازحين داخلًيا والعائدين، 
وأظهروا أيًضا أدىن مستوى من الرضا عن المساعدات المقدمة، وذلك بسبب 

عدم كفاية الكميات المقدمة يف األساس.

آليات التكيف

كثر من الفئات  يميل المقيمون إىل االنتفاع بمدخراتهم لسد نقص الدخل أ
األخرى، ويرجع ذلك جزئًيا إىل محدودية الوصول إىل التحويالت المالية. ومع 

ذلك، أشار 88 يف المائة من المستجيبين أنهم يعتمدون على االقتراض 
لتغطية نفقاتهم الحالية )1 يف المائة أعلى من المتوسط الوطني(، وتكبد 

71 يف المائة المزيد من الديون خالل السنة الماضية بشكٍل أساسي بسبب 

زيادة األسعار وفقدان الدخل.241 ونظًرا إىل تلك االتجاهات، من المحتمل أن 
تتزايد صعوبة مساندة المجتمعات المضيفة ال سيما للعائدين من النازحين 

داخلًيا واألكثر عرضة للتضرر من بينهم.

الصحة الجسدية والنفسية

كثر من نصف السكان المقيمين يعانون من انعدام  تشير التقديرات إىل أن أ
األمن الغذايئ )50 يف المائة(، حيث كان العدد 31 يف المائة يف عام 2019، 

مؤكدًة على الزيادة الهائلة يف االحتياجات اإلنسانية داخل هذه الفئة السكانية. 
تشير حقيقة ذكر 46 يف المائة من السكان المقيمين لشواغل تتعلق بالنزاع 

وشعور 32 يف المائة بالقلق بشأن السالمة واألمن يف منازلهم إىل األثر 
النفسي العميق الذي أحدثته األزمة على جميع الفئات السكانية، شاملًة 

أولئك الذين لم يسبق لهم النزوح.
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< ٥٠,٠٠٠           ٥٠,٠٠١ - ٢٥,٠٠٠              >٢٥,٠٠٠ عدد العائدين حسب المجموعة السكانية 

دمشق

حلب

ريف دمشف

حمصحمص

حماه

الالذقية
إدلب

الحسكة

دير الزور

طرطوس

الرقة

درعا السويداء
القنيطرة

دمشق

حلب

ريف دمشف

حماه

الالذقية
إدلب

الحسكة

دير الزور

طرطوس

الرقة

درعا السويداء
القنيطرة

المجتمعات المضيفة ذات نسب عالية من النازحين والعائدين
كثر من 50% من السكان المضيفين المجتمعات التي يشكل فيها إجمايل عدد النازحين والعائدين أ

كبر عدد من النازحين والعائدين النواحي التي تستضيف أ

السكان الناحيةالمقاطعةالمحافظة
المقيمين

النازحون العائدون
داخلًيا

نسبة النازحين والعائدين مقارنة تعداد السكان
بالسكان

85%15+864,4091,013,93985-149,530داناحريمإدلب

51%49+303,065596,39251-293,327جرماناريف دمشقريف دمشق

80%20+238,149297,49780-59,348اعزازاعزازحلب

51%49+143,2066,612141,627291,44551إدلبإدلبإدلب

75%25+214,371286,89975-72,528معرة تمسرينإدلبإدلب

80%20+204,666256,37980-51,713توري جميعتوري جميعريف دمشق

71%30+177,433249,90170-72,468سلقينحريمإدلب

60%40+73,239913111,256185,40860عفرينعفرينحلب

53%45+87,2832096,876184,17955البابالبابحلب

79%20+32,79660,28063,822156,89880األتاربجبل سمعانحلب
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الالجئون الفلسطينيون في سورية
ال يزال الجئو فلسطين يف سورية يف حاجة ماسة إىل الحماية 

واالحتياجات اإلنسانية. بناًء على تقييم أجرته وكالة األمم 
المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين يف الشرق 

األدىن )UNRWA( يف الشرق األدىن يف نهاية عام 2017، أشارت 
التقديرات إىل أن 91 يف المائة242 من الالجئين الفلسطينيين 

البالغ عددهم 438,000243يعيشون يف فقرٍ مدقع، و40 يف المائة 
منهم يظلون مشردين. ال تزال مخيمات الالجئين الفلسطينيين 

الثالثة يف اليرموك ودرعا وعين التل، والتي كانت يف السابق 
موطًنا ألعداد كبيرة من الالجئين الفلسطينيين، مدمرة إىل حٍد 
كبير بسبب األعمال العدائية. ويف حين عودة بضع مئات من 

األسر الفلسطينية الالجئة إىل هذه المخيمات، وال سيما إىل درعا، 
ال تزال الخدمات األساسية والبنية التحتية بحاجة إىل أن يتم 

استعادتها بشكٍل كامل أو جزيئ. ويكافح العديد من الالجئين 
الفلسطينيين من أجل تأمين احتياجاتهم األساسية من مأوى 
ومواد غير غذائية. وقد أثر كل من فيروس كوفيد-19 واألزمة 

االقتصادية المستمرة تأثيًرا إضافًيا على هذه التحديات، كما أن 
قابلية الجئي فلسطين يف سورية للتضرر آخذة يف االزدياد. ووفًقا 

لتقييم أجرته وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين 
الفلسطينيين )UNRWA( يف آب/أغسطس 2020، واجه ما يقرب 
من 40 يف المائة من أسر الالجئين الفلسطينيين تحديات صحية 

بسبب تدابير فيروس كوفيد-19 المتخذة يف سورية، كان معظمها 
بسبب ارتفاع أسعار األدوية )79 يف المائة(. أثارت الصحة العقلية 

كثر من 70 يف  لالجئين الفلسطينيين قلًقا خاًصا، حيث ذكر أ
المائة من المستجيبين أن انتشار فيروس كوفيد-19 قد أثر سلًبا 

على الصحة النفسية والعقلية لألفراد يف أسرهم.244

ويف تموز/يوليو 2020، أجرت وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل 
الالجئين الفلسطينيين يف الشرق األدىن تقييًما بخصوص األثر 

االجتماعي واالقتصادي لكوفيد-19على الالجئين الفلسطينيين 
يف سورية، ووجدت أن ما يقرب من 80% يف المائة قد قلل عدد 
كثر من 90 يف المائة  الوجبات أو كميات الطعام المستهلكة، وأ

كانوا يستهلكون طعاًما أرخص وذا قيمة غذائية أقل أو أحدهما 
منذ آذار/مارس 2020. أفاد تسعة وتسعون يف المائة من أسر 

الجئي فلسطين الخاضعة لالستطالع أنهم عانوا من أجل شراء 
الغذاء والعناصر األساسية األخرى بسبب ارتفاع أسعار السوق، 

حيث استدان العديد منهم لتلبية احتياجاتهم األساسية.

النساء والفتيات من الالجئين الفلسطينيين عرضة للتضرر 
بشكٍل خاص: 60 يف المائة من الالجئين الذين تصنفهم وكالة 

األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين على أنهم 
األكثر عرضة للتضرر هم من النساء، والاليئ يواجهن قيوًدا متعددة 
يف الوصول إىل سلة األغذية وغيرها من السلع األساسية بأدىن حد 
من اإلنفاق لضمان البقاء على قيد الحياة. وتتزايد أيًضا تهديدات 

الحماية، ومنها العنف القائم على النوع االجتماعي، بسبب 
تدهور الظروف االجتماعية واالقتصادية وتقوض آليات الحماية 

السابقة بسبب جائحة فيروس كوفيد-19. وأشار ما يقرب من 50 
يف المائة من األسر لالجئين الفلسطينيين الخاضعة لالستطالع 

الذي أجرته وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين 
الفلسطينيين يف تموز/يوليو 2020 إىل زيادة مستويات العنف 

القائم على النوع االجتماعي. وبلغت نسبة النساء والفتيات، يف 
حاالت العنف القائم على النوع االجتماعي الُمبلَّغة لوكالة األمم 

المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين يف الشرق األدىن 
يف الفترة من الربع األول إىل الربع الثالث من عام 2020، 87 يف 

المائة، مع تزايد األعداد يف الربع الثاين والثالث يف ظل انتشار 
فيروس كوفيد-245.19

سورية
@HFO
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عدد النواحيشدة االحتياجات بين القطاعات

(١) الحد األدىن

(٢) تخلق ضغوًطا

(٣) شديدة

(٤) بالغة الشدة

(٥) كارثية

٢

٦٦

٩٢

١٠٢

٨

دمشق

حلب

ريف دمشف

حمصحمص

حماه

الالذقية
إدلب

الحسكة

دير الزور

طرطوس

الرقة

درعا السويداء
القنيطرة

دمشق

حلب

ريف دمشف

حماه

الالذقية
إدلب

الحسكة

دير الزور

طرطوس

الرقة

درعا السويداء
القنيطرة

شدة االحتياجات بين القطاعات
حسب المنطقة )يف عام 2021(

إن الحدود واألسماء الواردة يف هذه الخريطة والتسميات المستخدمة فيها ال تعني إقراًرا أو قبوال رسمًيا من طرف األمم المتحدة. استناًدا إىل المؤشرات والتحليالت القطاعية على المستوى المشترك بين
القطاعات التي أعدها مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية (أوتشا) والقطاعات التابعة للمنهج المتكامل لالستجابة اإلنسانية يف سورية 

1.4.3 الشدة والدوافع

على الرغم من وجود اختالفات حسب المنطقة الجغرافية والفئة السكانية، 
فإن الدوافع المباشرة والمترابطة غالًبا بشدة الحاجة يف سورية يف بداية عام 

2021 تتمثل يف العداوة والعنف الناجم عن اإلصابات الجسدية والعقلية 
والنزوح واحتياجات الحماية المرتبطة به، والدخل المتأثر بالحرمان االقتصادي 

وفقدان سبل العيش، وعدم القدرة على تحمل تكاليف الطعام والسلع 
والخدمات األساسية، وتوقف/انخفاض تشغيل الخدمات األساسية الحيوية، 

ومنها الرعاية الصحية والنفسية، وتوفير المياه الصالح للشرب، والتعليم 
والحماية، ومجموعة كبيرة من االحتياجات والمخاطر المحددة المتعلقة 

بالحماية، وأحوال اإلسكان والمآوي المتضررة وغير المالئمة والتي ال يمكن 
تحمل تكلفتها.

ُتصَنف شدة الحاجة يف ثالث نواٍح من كل أربع نواٍح يف سورية ببالغة الشدة 
)92(، وحادة )102(، ويف حاالت قليلة بالكارثية )8(. ويعتبر السكان يف 

المواقع التالية يعيشون يف حاجة ماسة إىل المساعدات اإلنسانية على نطاق 
مختلف المؤشرات القطاعية:

غالبية النواحي يف محافظتي إدلب وحلب يف شمال غرب/شمال 
سورية على الترتيب حيث تتركز الغالبية العظمى من النازحين داخلًيا 

يف المخيمات/المواقع وتستضيف معظم القرى عدًدا كبيًرا جًدا من 
النازحين داخلًيا.

مما يجدر ذكره النواحي السبعة )من بين ثماين( نواٍح التالية حيث ُيعتقد أن 
ما يقدر بنحو 1,5 مليون شخص يعيشون يف ظروف كارثية: سراقب، ومعرة 

مصرين، وكفرنبل وحارم ودانا )إدلب(؛ واألتارب وأخترين )حلب(، ويشمل 
ذلك عدًدا كبيًرا من النازحين داخلًيا بشكل غير متناسب؛ 

وتتعلق األسباب الرئيسية لشدة الحاجة يف هذه النواحي بالخدمات الحيوية 
غير الكافية والُمستهلكة إىل حٍد كبير، ومنها الخدمات الصحية والمياه 

والصرف الصحي والنظافة والحماية، فضالً عن ظروف المآوي غير المالئمة 
إىل حد كبير يف المخيمات والتجمعات العشوائية غير النظامية. وتؤدي هذه 

العوامل مجتمعة إىل ظهور احتياجات واضحة مهددة للحياة والصحة ال 
سيما بين النازحين داخلًيا يف المخيمات/المواقع على وجه التحديد، ومنها 

مستويات مرتفعة من سوء التغذية الحاد وانعدام األمن الغذايئ الشديد، 
والمعاناة النفسية واالحتياجات األساسية للحماية بشكل غير متناسب.

جميع النواحي يف محافظتي دير الزور والرقة تقريًبا، باإلضافة إىل معظم 
نواحي محافظة الحسكة يف شمال شرق سورية على التوايل. ويكمن سبب 

الشدة يف هذه المناطق بشكٍل أساسي يف الخدمات األساسية المعطلة، 
ومنها انخفاض أداء الخدمات الصحية، والمساكن/المآوي المدمرة أو 

المتضررة، باإلضافة إىل مجموعة متنوعة من االحتياجات المتعلقة بالحماية 
والصحة العقلية.

نصف النواحي يف ريف دمشق والعديد من النواحي يف محافظات درعا 
وحماة وحمص يف جنوب ووسط سورية على التوايل. وتتعلق األسباب 

الرئيسية لشدة حاجة السكان يف هذه المواقع بصورة أساسية باالنخفاض 
الحاد يف الدخل بسبب فقدان سبل العيش وال سيما الزيادات الواضحة يف 

األسعار، األمر الذي أدى إىل انتقال الفئات السكانية من كونها فئات أقل 
تضرًرا يف السابق إىل فئات ُتعاين من فقدان االحتياجات اإلنسانية وانعدام 

األمن الغذايئ على وجه التحديد، وتدهور الخدمات األساسية المقدمة، 
باإلضافة إىل االحتياجات المتعلقة بالحماية والصحة العقلية والمآوي التي 
تظهر يف المناطق التي شهدت أعماالً عدائية شديدة ودماًرا بالًغا، والتغيير 

الالحق فيما يخص السيطرة يف السنوات السابقة.
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 1.5 

األشخاص المحتاجون للمساعدة

يف بداية عام 2021، ارتفع عدد األشخاص المحتاجين إىل المساعدة اإلنسانية 
والحماية يف سورية بنسبة 21 يف المائة مقارنًة بالعام الماضي، من 11,1 

مليونًا إىل 13,4 مليونًا. بينما يف عام 2020، اعُتبر 42 يف المائة )4,65 ماليين( 
من إجمايل األشخاص المحتاجين يف حاجة ماسة وكارثية، وقد ارتفعت هذه 

النسبة إىل 45 يف المائة )6 ماليين( يف عام 2021.

وترتبط زيادة األشخاص المحتاجين المشتركة بين القطاعات بزيادة 
مماثلة لألشخاص المحتاجين على مستوى القطاع، باستثناء زيادة هائلة 

)60 يف المائة( يف عدد األشخاص الذين يعانون من انعدام األمن الغذايئ 
على وجه الخصوص.

من بين جميع األشخاص المحتاجين إىل المساعدة اإلنسانية، يوجد 6,7 
ماليين نازح داخلي يعربون عن مجموعة واسعة من االحتياجات، يرتبط 

العديد منها بالنزوح طويل األجل، يف حين يواجه 1,93 مليون نازح داخلي 

يف المخيمات/المواقع مستويات مرتفعة من االحتياجات المهددة للحياة 
والصحة؛ باإلضافة إىل 324,000 سوري عادوا إىل أماكنهم األصلية يف عام 

2020 يف وضع شهد يف الغالب دماًرا وعنًفا واسع النطاق، وكثيًرا ما يحتاجون 
إىل الدعم لتكون العودة مستدامة وإلعادة االندماج يف مجتمعاتهم؛ و6,4 
ماليين من المقيمين الذين شهدوا فقًرا اقتصاديًا هائالً طوال عام 2020 
ويواجهون اآلن على وجه الخصوص انعدام األمن الغذايئ ويعيشون يف 

مناطق ال ُتقدَّم فيها الخدمات الرئيسية على وجه التحديد أو أحدهما.

تم إجراء عدد من التعديالت المنهجية باعتبارها جزًءا من عملية تحضير 
اللمحة العامة عن االحتياجات اإلنسانية لعام 2021، ومنها التعرف 

على األسباب االجتماعية واالقتصادية للحاجة بشكل أفضل، وبالتايل، 
نسبة األشخاص غير القادرين ماديًا على تحمل تكاليف االحتياجات 

األساسية لألسرة،

األشخاص المحتاجون حسب العمر والنوع االجتماعي

النسبةالناس المحتاجون

رجال
25%3.36 مليون)+18 سنة(

نساء
29%3.95 مليون)+18 سنة(

اوالد 
24%3.15 مليون)0-17 سنه(

بنات
22%2.93 مليون)0-17 سنه(

المحتاجون حسب المجموعة السكانية

النسبةالناس المحتاجون

50.1%6.7 مليونالنازحون داخليا

2.4%0.32 مليونالعائدون

47.5%6.36 مليونالسكان

13.4 مليون
شخص بحاجة  للمساعدة

توزيع األشخاص حسب تصنيف الشدة

كارثيةبالغة الشدةشديدةتخلق ضغوًطاالحد األدىن

%0.1
0.01 مليون

%4.6
0.62 مليون

%50.6
6.76 مليون

%33.7
4.51 مليون

%11
1.48 مليون

األشخاص المحتاجون حسب اإلعاقة

النسبةالناس المحتاجين

24.9%3.34 مليوناالشخاص ذوو االحتياجات الخاصة

األشخاص المحتاجون حسب النوع االجتماعي

النسبةالناس المحتاجون

48.7%6.51 مليونذكر 

51.3%6.87 مليونأنثى

األشخاص المحتاجون حسب العمر 

النسبةالناس المحتاجون

45.4%6.08 مليونأطفال )0 - 17 سنة(

البالغون 
)18 - 59 سنة(

50.4%6.74 مليون

4.2%0.56 مليونكبار السن )59+ سنة(

TIP

Use the group selection tool to 
select the different elements of 
the chart and make those you 
don’t need transparent (no fill, no 
stroke)

You can use the group selection 
tool move the bars up and down 
and adjust it to the table (if 
needed)
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كبر عدد من المحتاجين للمساعدةالمحتاجون للمساعدة  حسب المحافظة  النواحي التي بها أ

عدد األشخاص ناحيةالمحافظة
المحتاجين للمساعدة

 1.1 مليوندمشقدمشق

جبل حلب
 0.99 مليونسمعان

 0.91 مليونداناإدلب

 0.54 مليونالالذقيةالالذقية

 0.45 مليونحماةحماة

 0.38 مليونحمصحمص

 0.36 مليونجرماناريف دمشق

 0.26 مليونالرقةالرقة

معرة إدلب
 0.26 مليونتمسرين

 0.24 مليوناعزازحلب

األشخاص المحتاجون حاجة المحافظة
بالغة الشدة وحاجة كارثية
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دير الزور

طرطوس

الرقة

درعا السويداء
القنيطرة

إن الحدود واألسماء الواردة يف هذه الخريطة والتسميات المستخدمة فيها ال تعني إقراًرا أو قبوال رسمًيا من طرف األمم المتحدة.
- استناًدا إىل المؤشرات والتحليالت القطاعية على المستوى المشترك بين القطاعات التي أعدها مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية (أوتشا) والقطاعات التابعة للمنهج المتكامل لالستجابة

اإلنسانية يف سورية 

توزيع المحتاجين للمساعدة
حسب المنطقة )يف عام 2021(
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عدد السكان المحتاجين حسب المحافظة
2021

المجموع

تنسيق المخيمات 
وإدارتها

اإلنعاش المبكر الحماية 
وسبل العيش

المواد غير المأوىالتغذيةالصحةاألمن الغذايئالتعليم
الغذائية

المياه والصرف 
الصحي والنظافة

متعدد 
القطاعات

حلب

الحسكة

الرقة

السويداء

دمشق

درعا

دير الزور

ح�ة

حمص

إدلب

الالذقية

القنيطرة

ريف دمشق

طرطوس

١٠,٠٠١١٠,٠٠٠-٥٠,٠٠٠> ٥٠,٠٠١-١٠٠,٠٠٠ ٥٠٠,٠٠١-١,٠٠٠,٠٠٠ ١٠٠,٠٠١-٥٠٠,٠٠٠>١,٠٠٠,٠٠٠

٦٫٩ مليون ١٣٫٤ مليون ١٢٫٢ مليون ١٫٩ مليون  ٤٫٧ مليون١٢٫٤ مليون١٤٫٢ مليون ١١٫٦ مليون  ٥٫٩ مليون١٣٫١ مليون ٤٫٩ مليون

٢,٧٢٩,٥٦٢           ٢,٩٩٥,٠٤٧              ٥٣٨,٥٦٥           ١,١٤٨,٨٤٢         ٩٣٥,٢٩٢          ٢,٥٧٤,٨٩١           ٢,٦٤٧,٨٨٢           ١,٤٠٩,٥٨٨           ٢,١٦٨,٢٨٥              ٣٦٠,٦٢٥           ٢,٦٦٧,٧٦٦           

٧٧٥,٤٦٤           ١,١٠٥,٨٠٤              ٢٧٠,١٤٠             ٤٤٧,٥٧٢         ٢٣٢,٢٢٦              ٧٢٩,٨١٧              ٧٤٩,٨٠٦              ٣٧٧,٠٤٢              ٥٣٠,٤٣٧              ١٢٥,٧٣١              ٦٦٣,٧٠٩              

٥٣٠,٦٢٢              ٦١٩,٤٦٩              ١٥٨,٣٠٨              ٣١٧,٨٣١         ١٦٧,٦٧٢              ٤٧٢,٠٤١              ٥٠٧,٧٧٢              ٢٩١,٠٨٢              ٤٤١,٩٨٩                ٩٩,١٢٠              ٤٥٤,٩٨٨              

١٩٥,١٥٢              ٢٧١,٨٤٠                ٩٧,٣٦٣                ٤٢,٥٣٢           ٨١,٨٠٦              ١٨٠,٧٣٥              ٢٦١,٥٣٥              ١١٩,٩١٨              ١٧٦,٠٣٥                ١٢,٦١٢              ٢٤٧,٤٥٤              

١,٠٩٦,٥٠١              ٣٦٥,٧٧٥              ٣٦٥,٥٠٠              ٣٦٥,٥٠٠         ٤٥٨,٧٠٣           ١,٠٠٥,١٢٦           ١,٠٠٤,٠٨٤              ٥٠١,٦٥٧              ٧٧٩,٨٦٣ ٧١٨           ١,٤٦٢,٠٠١           

٨٨              ٤٩٨,٢٥١                        ٦٦١,٠٢٩              ٦٨٠,٩٥١              ٢١٤,٤٢٣              ٢٣٩,٢١٩         ٢١٠,٧٣٦              ٥٣٦,٠٦٩              ٦٩٥,٦٨١              ٤٤٠,٥٩٩              ٥٦٦,٣٥٣              

٥٥٦,٠٦٨              ٦٢٢,٤٣١              ١٤٢,٣٧٩              ٢٤١,٤٩٦         ١٨١,٣٨٣              ٤٥٦,٣٩٣              ٦٣٣,٩٤٣              ٣٠٩,٨٠٣              ٤٣٦,٧٠٣                ٣٥,٦٤٢              ٥٣١,٨٨٤              

٨٣٣,٠٩١              ٤٠٨,٥٧٦              ٣٥٢,٤٦٠              ٢١٨,٧٧٦         ٣٨٦,٦٣٩              ٦٩١,٦٠٥           ١,١٤٨,٨٢٨              ٤٧٩,٦٢٦              ٦٢٠,٦٨٤                 ٢,٧٤٣              ٦٨٣,٤٧٥              

٨٠٧,٣٨٤              ٢٥٤,٢٨٥              ٢٢٣,٣٧٧              ١٩٤,٥١٤         ٣٨١,٠٦٠              ٧٢٨,٩٧٠              ٨٩٥,٤٤٨              ٣٩١,٦٧٨              ٦٦٩,٤٣٠                  ٥,٦٦٣              ٨٣٠,٦٩١              

٢,١٨٣,٥٨٣           ٢,٦٣٧,٩٣١           ١,٢٤٦,٦٣٧           ١,٥٤٣,٨٧٧         ٦٣٧,٨٣٤           ١,٩٥١,٤٠٨           ٢,٥٨٠,٠٧٤           ١,١٠٩,٩٩٤           ١,٥٤٩,٨٧٩           ١,٣٠٨,٠٣٣           ٢,٤٢١,٩٢٩           

٤٥٩              ٥٤٦,١٩٥                      ٦٤٤,٣٢٥              ١٥٩,٠٨٠              ١٩٣,٠٧٩              ١٨٧,٥٤٣         ٣١٦,١٤١              ٧٥٥,٩٨٢              ٧١٠,٢٣٠              ٣٤٧,٨٩٧              ٨٥٢,٩٣٥              

٥٥٥                ٤٦,٣٨٣                      ٦٣,٠٧٤                ٨٦,٥٠٠                ٢١,٠٨٧                ٢١,٥٢٤           ٢٤,٤٩٤                ٥٧,٨١٨                ٦١,٨٦٣                ٤٠,٨٠٧                ٤٣,٨٩٦                

١,٩٨٤,٧١٨           ١,٧٤٠,٠٨١              ٧٦٣,٥١٢              ٨٣١,٠١٤         ٦٧٧,١٧٧           ١,٨٥٢,٤٠٣           ١,٧١٦,٧٧٦           ١,٠٦٥,٤٠٩           ٢,٢١٠,٥٥٨                  ١,٥٠٣           ١,٧٦١,٤٠٤           

٢٥              ٣٠٩,١٦٢                        ٣٢٢,٧٧٧              ٢٩٥,٨١٢              ١٠٧,٤٣٤                ٨٣,٥٥٨         ٢٣٠,٨٥١              ٤٣٢,٦٤٥              ٥٦٤,٩٤١              ١٠٠,٠٧٦              ٥٧١,٠٩٩              

ومنها الغذاء )انظر قسم "المنهجية" يف الملحق(. وعلى الرغم من أن العديد 
من التعديالت المنهجية قد تشكل تحديات عند إجراء مقارنة مباشرة بين 

األشخاص المحتاجين للمساعدة يف عامي 2020 و2021، فإنه يمكن مالحظة 
عدد من االتجاهات:

ال تزال حلب وإدلب وريف دمشق ودمشق هي المحافظات األربع التي 
كبر عدد على اإلطالق من األشخاص المحتاجين للمساعدة )60  تستضيف أ

يف المائة من إجمايل األشخاص المحتاجين(؛

تعتبر محافظات إدلب وحلب وريف دمشق والرقة ودير الزور هي 
كبر عدد على اإلطالق من األشخاص الذين يعانون  المحافظات التي تضم أ

من مشاكل حادة وكارثية.

تتمثل المحافظات ذات النسبة األعلى من األشخاص المحتاجين للمساعدة 
من إجمايل السكان يف إدلب )81 يف المائة(، والرقة )75 يف المائة(، ودير الزور 

)73 يف المائة(، والحسكة )69 يف المائة( وحلب )68 يف المائة(؛

تتمثل المحافظات التي شهدت أعلى زيادة نسبية يف األشخاص المحتاجين 
كثر من 22 يف المائة(، حماة  للمساعدة مقارنة بعام 2020 يف دمشق )بنسبة أ
كثر من 17 يف المائة(، إدلب  كثر من 21 يف المائة(، حمص )بنسبة أ )بنسبة أ

كثر من 9 يف المائة(؛ كثر من 9 يف المائة( وريف دمشق )بنسبة أ )بنسبة أ

اعتباًرا من بداية 2021، لوحظ عدد من التغييرات فيما يتعلق بعدد 
األشخاص المحتاجين للمساعدة يف مختلف المناطق الخاضعة للسيطرة. 

وال يزال غالبية األشخاص المحتاجين للمساعدة، 8,1 ماليين أو 60 يف المائة 
من إجمايل األشخاص المحتاجين للمساعدة، يقيمون يف مناطق خاضعة 

لسيطرة الحكومة السورية، بزيادة قدرها 23 يف المائة عن 6,6 ماليين يف 
بداية عام 2020. ويبلغ عدد األشخاص المحتاجين 3,5 ماليين شخص 

يف المناطق الخاضعة لسيطرة المجموعات المسلحة والقوات المسلحة 
التركية يف شمال غرب وشمال سورية، بزيادة قدرها 13 يف المائة. وُيقدَّر 
عدد األشخاص المحتاجين يف المناطق الخاضعة لسيطرة قوات سورية 

الديمقراطية يف شمال شرق سورية، بحوايل 1,8 مليون شخص، بزيادة قدرها 
38 يف المائة.

توجد نسبة أعلى بكثير من إجمايل السكان يف حاجة إنسانية، وذلك يف 
المناطق الخاضعة لسيطرة المجموعات المسلحة والقوات المسلحة 

التركية يف شمال غرب وشمال سورية )81 يف المائة(، ويف المناطق 
الخاضعة لسيطرة قوات سورية الديمقراطية يف شمال شرق سورية )69 يف 

المائة(، مقارنة بنسبتهم يف المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة السورية 
)58 يف المائة(.

وعلى غرار ذلك، منذ بداية عام 2020، ارتفعت نسبة األشخاص الذين هم 
يف حاجة حادة وكارثية يف شمال غرب/شمال سورية )91 يف المائة من 

األشخاص المحتاجين للمساعدة بدرجة حادة وكارثية( والمناطق الخاضعة 
لسيطرة قوات سورية الديمقراطية )72 يف المائة(. ويف المناطق

الخاضعة لسيطرة الحكومة، ُتقدر نسبة األشخاص المحتاجين، الذين يطلبون 
المساعدة ويعانون من حاجة حادة وكارثية، 19 يف المائة أو 1,5 مليون، أي ما 

يقرب من ضعف العدد المسجل يف عام 2020 البالغ 0.8 مليون. 
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 1.6 

تصورات حول األشخاص المتضررين

ُيعد النساء والرجال والفتيات والفتيان الذين يعيشون يف سورية ويحصلون 
على المساعدة اإلنسانية أصحاب المصلحة الرئيسيين يف االستجابة 

اإلنسانية. يحق للسكان المتضررين المشاركة يف القرارات التي تؤثر على 
حياتهم، والحصول على المعلومات التي يحتاجون إليها التخاذ قرارات 

مستنيرة والتعبير عن مخاوفهم يف حال شعروا أن المساعدة المقدمة إليهم 
غير كافية أو ستؤدي إىل عواقب غير محمودة. وقد ساعد تقييم االحتياجات 

متعددة القطاعات الصادر يف عام 2020 المجتمع اإلنساين على أن يفهم 
االحتياجات والمخاوف والتصورات ذات األولوية ألكثر من 20,100 أسرة 

معيشية بشكٍل أفضل.

المساعدة المقدمة ومستوى الرضا عنها

تلقى 46 يف المائة من األسر، التي تم إجراء مقابالت معها يف 263 ناحية، 
المساعدة يف األشهر الثالثة التي سبقت تقييم شهر آب/أغسطس. ويتفاوت 

هذا العدد تفاوتًا كبيًرا يف جميع أنحاء البالد، حيث يتراوح بين 7 يف المائة 
كثر من 90 يف المائة يف درعا وحمص،  فقط يف ريف دمشق وطرطوس، وأ

وقد تلقت الفئات السكانية من النازحين داخلًيا والعائدين على األرجح 
كثر من المقيمين بمرتين. وأشارت 7 يف المائة فقط من األسر  المساعدة أ

التي لم تتلق المساعدة إىل أنها ال تطلب المعونة. وذكرت الغالبية العظمى 
كثر من 30 يف المائة أنهم لم  أسبابًا تتعلق بنقص المعلومات، حيث ذكر أ
يكونوا على علم بأي مساعدة أو ال يعرفون كيف )24 يف المائة( أو متى/ 
أين )21 يف المائة( يمكن الوصول إليها. كان مستوى الرضا عن المساعدة 
المقدمة منخفًضا: وفًقا لتقييم االحتياجات متعددة القطاعات، فإن 83 يف 
المائة من المستفيدين لم يكونوا راضين تماًما عن المساعدة التي تلقوها 

يف األشهر التي سبقت التقييم، وكانت الغالبية العظمى )87 يف المائة( غير 
راضية عن الكمية، وأعرب ثلثاهم عن قلقهم بشأن جودة المساعدة المقدمة.

٢٠٢٠ ٢٠٢١ القطاع

١٣,١

١,٩

١١,٦

٦,٩

١٤,٢

١٢,٤

٤,٩

٥,٩

٤,٧

١٢,٢

١٣,٦

٦,١

٩,٩

٦,٨

٩,٨

١٢

٤,٦

٥,٧

٤,٣

١٠,٧

الحماية

تنسيق المخيمات وإدارتها

اإلنعاش المبكر وسبل العيش

التعليم

األمن الغذايئ

الصحة

التغذية

المأوى

المواد غير الغذائية

المياه والصرف الصحي والنظافة

تطور األشخاص المحتاجين حسب القطاع
بالماليين )2021-2020(

زيادة نسبة األشخاص
 غير الراضين عن المساعدة 

منذ عام ٢٠١٩

٪١٠

راٍض جزئًيا
٪٦١

راٍض جًدا
٪١٧

غير راضى
٪٢٢

مستوى الرضا عن المساعدة المقدمة
حسب األسرة



اللمحة العامة عن االحتياجات اإلنسانية 2021

49

احتياجات المجتمع من المعلومات والوعي والمشاركة

المعلومات 
المطلوبة من 

مقدمي 
المساعدات

المشاركة يف اتخاذ القرارات

من األسر على علم بآليات التغذية الراجعة الخاصة بالمساعدة اإلنسانية أو آلية 
الشكاوى

من األسر  على علم بآليات تقديم اقتراحات أو شكاوى حول المساعدة التي 
تتلقاها

من األسر لم يتم استشارتها بشأن المساعدة اإلنسانية التي تقدمها منظمات اإلغاثة

آليات التغذية الراجعة

٪٦٨

٪٥٩

٪٥٥

٪٦٤

٪٥٧

٪٥٤

٪٤٠

٪٤١

٪٨٧

٣١٪ فرص لكسب الدخل

٢٣٪ كيفية الوصول إىل المساعدة

٢٢٪ معايير األهلية لتلقي المساعدة

مكالمة هاتفية

واتساب

وجها لوجه

أكثر ثالث وسائل مفضلة لتلقي 
المعلومات

وجها لوجه

مكالمة هاتفية

واتساب

أكثر ثالث وسائل مفضلة       سلتقديم 
التغذية الراجعة

* وفًقا لتقييم االحتياجات متعددة القطاعات الصادر يف عام 2019

فهم تصورات المجتمع بشكٍل أفضل

حصل الشركاء يف مجال العمل اإلنساين على بيانات إضافية حول تصورات 
السكان المتضررين واحتياجاتهم والقلق الذي يساورهم، وال سيما حول 

القدرة المتصورة على تلبية احتياجات األسر وآليات التأقلم لالسترشاد 
بتحليل االحتياجات للمحة العامة عن االحتياجات اإلنسانية لعام 2021.

القدرة على تلبية االحتياجات األساسية لألسر: عندما ُسئل أرباب األسر 
عن تقييمهم لقدرتهم على تلبية االحتياجات األساسية لجميع أفراد أسرهم، 

كد أربعة يف المائة فقط منهم قدرتهم على القيام بذلك. وأفاد ثلثا األسر  أ
بأن قدرتها على تلبية االحتياجات األساسية إما غير كافية أو معدمة تماًما. 
وهذه النسبة هي األعلى بين الفئات السكانية يف شمال شرق سورية )81 

يف المائة( وبين األسر العائدة على مستوى البالد )78 يف المائة(. أشار واحد 
وثمانون يف المائة من المستجيبين إىل أنهم كانوا أقل قدرة على إعالة أسرهم 

مقارنًة بنفس الوقت من عام 2019.

الديون: وعلى إثر ذلك، أشارت 71 يف المائة من األسر إىل أن ديونها قد 
زادت خالل العام الماضي، مستشهدة بزيادات األسعار بصورة مستمرة 

كسبب رئيسي يف ذلك. ونتيجة لذلك، أضاف نصف المستجيبين دعم سبل 
العيش ضمن أهم ثالثة احتياجات بالنسبة لهم، وصنَّف ما يقرب من ثالثة 

أرباعهم )71 يف المائة( المساعدة يف مجال األغذية والتغذية على أنها الحاجة 
األكثر إلحاًحا.

األمن/السالمة: على الرغم من االنخفاض النسبي يف األعمال العدائية، 
فقد تدهورت التصورات األمنية بين المستجيبين لتقييم احتياجات متعدد 

القطاعات تدهوًرا كبيًرا. بينما أشار ما يقرب من ثلثي المستجيبين يف عام 
2019 إىل أنه ليس لديهم أية شواغل تتعلق باألمن، فإن هذا الرقم انخفض 

إىل 37 يف المائة يف عام 2020، وأشار نصف المستجيبين تقريًبا إىل أن لديهم 
شواغل أمنية تتعلق بالنزاعات واألعمال العدائية. تؤثر هذه التصورات أيًضا 
على األصغر سًنا، حيث أفاد ما يقرب من ثلث األسر التي تم إجراء مقابالت 

معها أن أطفالها ُيظِهرون أيًضا عالمات على المعاناة.

اإلدماج يف التحليل المشترك بين القطاعات: خالًفا للسنوات السابقة، 
تم تضمين العديد من المؤشرات التي تعتمد على تعقيبات المجتمعات 

المحلية يف نموذج شدة األوضاع المشتركة بين القطاعات المنقح لعام 
2021، ليشمل ما يلي:

النسبة المئوية للقرى التي بلَّغت عن حاالت عمل و/أو زواج األطفال )تقييم 
المخبر الرئيسي لتقييم االحتياجات متعددة القطاعات بشأن الحماية(

النسبة المئوية من األسر التي تم اإلبالغ عن ظهور عالمات المعاناة 
على الفتيات والفتيان دون سن 18 عاًما من أفرادها )وفًقا لما ورد عن 

المستجيبين( )تقييم احتياجات متعدد القطاعات(

تزيد القطاعات من جهودها إلشراك المجتمعات المتضررة يف جميع 
مراحل البرامج. وتم تلخيص المبادرات القطاعية إلشراك المستفيدين يف 

تصميم البرنامج وتقديم المساعدة والحصول على التعقيبات المنتظمة يف 
ملحق هذه الوثيقة.
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 الجزء الثاين: 

تحليل المخاطر ورصد األوضاع واالحتياجات

سورية

© اوتشا
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 2.1 

تحليل المخاطر

يف عام 2021، ستؤثر مجموعة متنوعة من العوامل على االحتياجات 
اإلنسانية يف جميع أنحاء سورية. وسيظل النزاع هو السبب األساسي 
المحوري لالحتياجات اإلنسانية، سواء كان ذلك بسبب نزاع جديد أو 

احتياجات طال أمدها ناجمة عن نزاع يف سنوات سابقة. سيستمر السياق 
الذي يعج بانتهاكات القانون اإلنساين الدويل والقانون الدويل لحقوق اإلنسان 

والذي يفتقر إىل الوصول إىل آليات العدالة يف حرمان الناس من حقوقهم 
والحد من قدرتهم على معالجة العديد من أسباب احتياجاتهم على نحٍو 

مستدام. ويف أعقاب التدهور االقتصادي يف عام 2020، من المتوقع أن يكون 
الوضع االقتصادي السيئ هو العامل المسبب األكثر انتشاًرا لالحتياجات 
اإلنسانية يف جميع أنحاء البالد. وستستمر اآلثار المباشرة وغير المباشرة 

لفيروس كوفيد-19 يف زيادة االحتياجات، ال سيما يف المخيمات والتجمعات 
العشوائية غير النظامية، والمآوي الجماعية ومواقع المالذ األخير، حيث 

سيستمر االكتظاظ وسوء الظروف الصحية ونقص مساحة المراقبة الذاتية 
والحجر الصحي يف زيادة خطر انتشار فيروس كوفيد-19 بسرعة وجعل 

كثر صعوبة. االستجابة أ

يف عام 2021، قد ينزح ما يقدر بنحو 700,000 شخص )90 يف المائة من 
حلب وإدلب(، وقد يعود 400,000 شخص )68 يف المائة من حلب وإدلب( 
إىل أماكنهم األصلية. يعتمد هذا التصور على أنماط حركة النازحين داخلًيا 

والعائدين من تلقاء أنفسهم على مدى السنوات الماضية يف جميع 
أنحاء سورية، باإلضافة إىل تحليل اتجاهات األعمال العدائية والتصورات 

المستخلصة من خطط االستعداد واالستجابة. وعلى الرغم من أن احتمالية 
نشوب نزاع واسع النطاق تبدو أقل مما كانت عليه يف السنوات السابقة، 
فإن ذلك ال يزال يمثل خطًرا كبيًرا، ال سيما يف المنطقة الشمالية الغربية. 

ويتعرض حوايل 275,000 شخص إىل خطر النزوح، وهم يعيشون بالقرب من 
مناطق الخطوط األمامية يف جنوب وشرق إدلب يف الشمال الغريب والتي 

قد تكون عرضة لزيادة الصراع. ومن المحتمل أن يفر الناس يف المقام األول 
إىل المناطق القريبة من الحدود التركية مع تحسن الوضع األمني وإمكانية 

الحصول على الخدمات األساسية وفرص سبل العيش. ومن المتوقع أيًضا 
حدوث عدد محدود من عمليات النزوح المحلية إىل مناطق خارج الخطوط 

األمامية مباشرًة، مع العودة الالحقة إىل أماكنهم األصلية عندما يخف النزاع. 
قد يحدث النزوح الثاين أيًضا بسبب عدد من األسباب، ومنها محدودية 

الخدمات المقدمة يف المواقع األولية للنزوح باإلضافة إىل زيادة تدهور الوضع 
األمني واالقتصادي. وال ُيتوقع العودة إىل نزاع واسع النطاق يف بايق أنحاء 

البالد يف عام 2021، على الرغم من وجود بؤر توتر محتملة، ال سيما يف منطقة 
الشمال الشريق والجنويب.

ومن المحتمل استمرار انخفاض انعدام األمن على المستوى المحلي يف 
أنحاء كثيرة من البالد. يشمل ذلك األجزاء الشرقية من البالد حيث ال يزال 

تنظيم الدولة اإلسالمية يف العراق والشام نشًطا، واألجزاء المضطربة يف 
جنوب سورية، ومناطق يف الشمال والشمال الغريب حيث يحدث قتال 

داخلي بين الجماعات المسلحة غير الحكومية، ومناطق العمليات التركية. 
ويمكن أن تؤدي تلك الحالة من انعدام األمن على المستوى المحلي إىل 

مستويات صغيرة من النزوح، ووقوع إصابات يف صفوف المدنيين، وتعطيل 
الحياة االقتصادية اليومية وغير ذلك.

نظًرا لنطاق حاالت عودة النازحين داخلًيا التلقائية يف 2020، من المتوقع أن 
تحدث 400,000 حالة عودة منظمة ذاتًيا يف المناطق التي انخفض فيها النزاع 
مع تحسين الوصول إىل الخدمات األساسية والمتعلقة بالبنية التحتية. وعلى 

النقيض من ذلك، قد يعود العديد من األشخاص أيًضا إىل مواطنهم، حتى 
يف المناطق غير اآلمنة، إذا كانت الخدمات أو فرص العمل يف مناطق النزوح 

غير كافية. ويسلط تحليل االتجاه التاريخي للسنوات الماضية الضوء أيًضا 
على العالقة بين ديناميات النزاع/ النزوح والعودة، حيث يتم مالحظة حركات 

العودة الجماعية عادًة بعد نزوح واسع النطاق ناتج عن النزاعات المتزايدة. 
ومن ناحية أخرى، من المحتمل استمرار تأثير جائحة فيروس كوفيد-19 على 

تحركات السكان إىل حد ما يف عام 2021. ويف تلك األثناء، تقدر المفوضية 
السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين أنه قد يعود ما يتراوح بين 200,000 

و250,000 الجئ يف عام 2021. وسيحتاج ماليين األشخاص، ال سيما يف 
مناطق البالد األكثر أمانًا، إىل الدعم للتمكن من التعايف والقدرة على التكيف 

وإصالح الخدمات األساسية والبنية التحتية أو إعادة إنشائها، مثل الرعاية 
الصحية وأنظمة المياه وشبكات الصرف الصحي وخدمات جمع القمامة 

والمدارس. وسيتعين استكمال ذلك من خالل زيادة المساعدات اإلنسانية 
المقدمة والقدرة على جلب الخبرة الفنية المطلوبة، والتي كانت تمثل تحديًا 

يف أجزاء مختلفة من البالد.

ويف الوقت ذاته، من المتوقع أنه بدون استمرار المساعدات الطارئة لألسر 
األكثر تعرًضا للخطر يف األجل القريب، فضالً عن التدخالت األكثر شموالً 

التي تهدف إىل معالجة السبب األساسي النعدام األمن الغذايئ والمتمثل يف 
تعطيل سالسل إمداد الغذاء وأنظمة السوق، سيكون الحفاظ على الوضع 

الراهن ومنع المزيد من التدهور مستحيالً.

كثر من غيرها بالوضع، ومنها  ستستمر فئات معينة من المجتمع يف التأثر أ
األطفال، واألسر التي تعولها اإلناث، والنساء والمراهقات، واألشخاص ذوو 

اإلعاقة وكبار السن.

ومن المحتمل أن تنزح أعداد ال يستهان بها رغم صغرها ألسباب اقتصادية أو 
بسبب الظروف السيئة يف أماكن النزوح. وهذا محتمل ال سيما يف المناطق 

التي يوجد بها العديد من مواقع النزوح المتوطنة ذاتًيا، حيث تكون الخدمات 
يف الغالب رديئة، كما هو الحال يف المنطقة الشمالية الغربية.

بحلول نهاية عام 2020، كان يوجد ما يقرب من 40,000 حالة إصابة مؤكدة 
بفيروس كوفيد-19 يف جميع أنحاء البالد و1,300 حالة وفاة،246 على الرغم من 

أنه من المحتمل أن تكون األرقام الفعلية أعلى نظًرا النخفاض مستويات 
االختبارات يف البالد. يف حين أنه من المتوقع أن تبدأ حمالت التطعيم ضد 

فيروس كوفيد-19 يف عام 2021، إال أنها لن تتحقق المستويات العالية 
المطلوبة من التغطية للسيطرة على الجائحة لبعض الوقت. ويمكن أن 

تزيد العوامل الخارجية مثل تحورات الفيروس الجديدة والعوامل الداخلية 
مثل النزوح الجديد واسع النطاق من تعطيل جهود التطعيم. لهذا السبب، 
سيظل فيروس كوفيد-19 طوال معظم عام 2021 يمثل خطًرا كبيًرا على 

األشخاص يف سورية بشكٍل مباشر وغير مباشر. سيظل العاملون يف القطاع 
الصحي يف الخطوط األمامية لالستجابة معرضين لخطر اإلصابة بعدوى 

فيروس كوفيد-19 يف حين يظل كبار السن والذين يعانون من حاالت مرضية 
كانت قائمة من قبل معرضين لخطر اإلصابة بأمراض عالية الخطورة والوفاة. 
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وستظل اآلثار غير الصحية كبيرة أيًضا، ومنها التدهور االقتصادي، وزيادة 
مشكالت الحماية مثل العنف المنزيل، وانخفاض عدد األشخاص الذين 

يسعون للحصول على خدمات رعاية صحية أخرى، ومنها مشكالت الصحة 
العقلية، وما إىل ذلك.

ستظل جميع أشكال المخاطر المتعلقة بالحماية موجودة يف عام 2021، 
كثر تعقيًدا  وحتى يف حالة عدم وجود عوامل أخرى، فسوف تتفاقم وتصبح أ
بسبب األزمة التي طال أمدها. يزداد خطر االستغالل واالنتهاك الجنسيين يف 

مجال االستجابة اإلنسانية بشكل عاٍم أثناء حاالت الطوارئ الصحية العامة. 
ويمكن أن يؤدي تعطيل سبل العيش والخدمات العامة وحرية الحركة 

إىل تفاقم مخاطر االستغالل واالنتهاك الجنسيين على السكان المعرضين 
للخطر بالفعل، وال سيما النساء والفتيات والفتيان. وتؤدي الزيادة يف الجهات 

الفاعلة الجديدة، ومنها المستجيبين غير التقليديين، إىل جانب عوامل مثل 
زيادة الطلب على الغذاء واللوازم الصحية، إىل زيادة المخاطر على السكان 

المتضررين.247 ومن الضروري أن تكون سياسة الحماية من االستغالل 
الجنسي واالعتداء الجنسي والتخفيف منه واالستجابة له جزًءا أساسًيا 

من العمل اإلنساين المنسق، وذلك لتعزيز التزامات الحماية من االستغالل 
الجنسي واالعتداء الجنسي الحالية، ومواصلة التنسيق مع القطاعات 

المعنية بالحماية وحماية األطفال والعنف القائم على النوع االجتماعي لدعم 
الضحايا/ الناجين. 

وعلى الرغم من أن سورية، بشكل عام، ليست معرضة بشكل كبير للكوارث 
الطبيعية، فإن األحداث المناخية الموسمية تحدث بشكل روتيني، حيث 

تؤدي األمطار الغزيرة ودرجات الحرارة المنخفضة يف فصل الشتاء إىل تعرض 
الناس للفيضانات أو المخاطر بسبب الطقس البارد، ال سيما بالنسبة آلالف 

النازحين الذين يعيشون يف خيام يف مواقع نزوح متوطنة ذاتًيا، أو على 
ارتفاعات أعلى. ومع ارتفاع درجة حرارة الطقس وجفافه يف فصلي الربيع 

والصيف، يصبح خطر اندالع الحرائق يف المناطق الزراعية من الشواغل 
الرئيسية، حيث اندلعت المئات من هذه الحرائق يف عام 2020، ال سيما 

يف المنطقة الشمالية الشرقية. تتعرض المناطق الزراعية دائًما للجفاف، 
الذي يتزايد خطره بسبب تغير المناخ، ونقص اإلدارة المركزية للماء وأنظمة 

التوزيع، وانخفاض قدرات المزارعين وغيرهم من العمال الزراعيين على 
التأقلم نتيجة سنوات من النزاع والصعوبات االقتصادية.

سيكون األمن الغذايئ من الشواغل الرئيسية يف عام 2021. وتشير التقديرات 
إىل وجود حوايل 14,2 مليون شخص بحاجة إىل شكل من أشكال المساعدة 

الغذائية، حيث كان العدد 9,8 ماليين يف عام 2020.

 2.2 

مراقبة الوضع واالحتياجات

سيرصد المجتمع اإلنساين يف سورية االحتياجات اإلنسانية واالستجابة 
والتغيرات يف السياق اإلنساين على مدار العام.248 وسيتم تحديث تحليل 

االحتياجات القطاعية والمشتركة بين القطاعات باستخدام مؤشرات قياس 
شدة الخطورة القطاعية والمشتركة بين القطاعات باعتبارها ذات صلة، آخرها 
كتوبر( 2021 لتطبيق اللمحة  يف الفترة بين أيلول )سبتمبر(/تشرين األول )أ

العامة عن االحتياجات اإلنسانية لعام 2022. ستستمر التقييمات المعنية 
بالقطاعات، فضالً عن تقييم االحتياجات متعددة القطاعات السنوي على 

نطاق الدولة، يف العمل باعتبارها مصادر أولية رئيسية لبيانات التحليل الداعم 
للمحة العامة عن االحتياجات اإلنسانية )HNO( لعام 2022 وستكون بمثابة 
أداة مهمة لرصد تطور االحتياجات من خالل مجموعة من المؤشرات المتفق 

عليها. وسيتم استكمال هذا التحليل بمصادر ثانوية وتقييمات مخصصة.

يقوم فريقا العمل المعنيان بالسكان وبالنازحين داخلًيا بقيادة األمم المتحدة 
بتحديث خطوط األساس الخاصة بالسكان بانتظام ومراقبة تحركات النزوح 

واتجاهاته. يقدم فريق العمل المعني بالسكان بقيادة األمم المتحدة "أفضل 
التقديرات" لعدد األشخاص الذين يعيشون داخل الحدود اإلدارية لسورية 

على مستوى المجتمعات المحلية، بما يف ذلك تقديرات البيانات المصنفة 
حسب النوع االجتماعي والعمر باإلضافة إىل البيانات المتعلقة بالتعرض 

للخطر. يصدر فريق العمل المعني بالنازحين داخلًيا بقيادة األمم المتحدة 
بيانات وتحليالت بشأن تحركات النازحين داخلًيا بصورة شهرية، ولمحات 

موجزة على مستوى المجتمعات المحلية إلبالغ االستجابة العملياتية 
المستمرة باإلضافة إىل التحليالت الموحدة التي تدعم تقارير الرصد الدورية، 

واللمحة العامة عن االحتياجات اإلنسانية وتراقب مصفوفة المراقبة 
المتكاملة لتجمعات النازحين بقيادة قطاع تنسيق وإدارة المخيمات النازحين 
داخلًيا الذين يعيشون يف المخيمات ومواقع النازحين داخلًيا يف شمال غرب 

سورية وتصدر تحديًثا شهريًا.

تراقب القطاعات االحتياجات مثل الغذاء، والصحة، والمياه والصرف الصحي 
والنظافة، ومخاطر الحماية، وسبل العيش، والتغذية والتعليم، من بين 

احتياجات أخرى. تستفيد القطاعات من مبادرة رصد وضع النازحين داخلًيا

لرصد علميات النزوح وتعقبها يف المنطقة الشمالية الغربية باإلضافة إىل 
نظام رسم الخرائط لرصد توافر الموارد والخدمات الصحية يف أنحاء سورية 

لجمع المعلومات حول حالة األداء الوظيفي وتوافر الخدمات الصحية 
وإمكانية الوصول إليها يف جميع أنحاء سورية )مدرج أيًضا أدناه(. باإلضافة 

إىل ذلك، تستخدم الجهات الفاعلة يف مجال الصحة والمياه والصرف الصحي 
والنظافة نظام/ شبكة اإلنذار المبكر واالستجابة لألوبئة للكشف عن حاالت 

تفشي األمراض. لدى بعض الوكاالت أدوات وأنظمة خاصة لرصد الوضع، 
حيث يقوم العديد من الشركاء بمبادرات منتظمة لرصد الوضع وجمع 

البيانات من خالل البعثات الميدانية.

ويعمل الشركاء بشكل مشترك على مجموعة من األهداف المحددة 
المشتركة بين القطاعات لتعزيز التأثير من خالل جهود التحرك المنسقة 

باعتباره جزًءا من التحسينات المطبقة على نتائج دورة برنامج العمل 
اإلنساين يف عام 2021. سُتقاس هذه األهداف المحددة باستخدام مؤشرات 

النتائج واالحتياجات والتي من شأنها أن تساعد الشركاء يف المجال اإلنساين 
يف قياس التقدم المحرز يف األهداف الموضوعة يف المجاالت موضع االهتمام 
الرئيسي على النحو المحدد يف تحليل االحتياجات هذا )القسم 1.4.1(، مثل 

خفض سوء التغذية، وتحسين الوصول إىل الخدمات األساسية، ومكافحة 
تهديدات األمن الغذايئ، وتوفير ُسبل العيش، والحماية، وتحسين أوضاع 

المأوى )القائمة ليست نهائية(:
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مراقبة احتياجات القطاع 

المصدر والتواترالمؤشراتالقطاعات

فرقة العمل المعنية بمراقبة الحماية )PMTF(/ دوريًااالبالغ عن مشكالت المساكن واألراضي والممتلكات من ِقبل األسر/ القرىالحماية

فرقة العمل المعنية بمراقبة الحماية )PMTF(/ دوريًااإلبالغ عن القيود المفروضة على الحركة من ِقبل األسر/ القرى

فرقة العمل المعنية بمراقبة الحماية )PMTF(/ دوريًااإلبالغ عن مشكالت التوثيق المدين من ِقبل األسر/ القرى

فرقة العمل المعنية بمراقبة الحماية )PMTF(/ دوريًااإلبالغ عن مشكالت يف تماسك النسيج المجتمعي )واألسباب( من ِقبل األسر/ القرى

التقييمات المخصصة/ دوريًااإلبالغ عن إعادة التوطين/ حاالت العودة القسرية من ِقبل النازحين داخلًيا

الحماية 
وجهات 

المسؤولية

فرقة العمل المعنية بمراقبة الحماية )PMTF(/ دوريًااإلبالغ عن الحصول على االحتياجات األساسية والمساعدة اإلنسانية )وصعوبات الحصول عليها( من ِقبل األسر/ القرى

فرقة العمل المعنية بمراقبة الحماية )PMTF(/ دوريًاالمخاوف المتعلقة بالحماية لدى الفئات األكثر تضررًا وآليات التكيف )بما يف ذلك عمالة األطفال، وزواج الطفل(

شركاء القطاع/ سنويًاإبالغ األشخاص ذوي اإلعاقة عن عقبات يف الوصول إىل المساعدة والخدمات

اإلجراءات 
المتعلقة 

باأللغام
شركاء القطاع/ دوريًااإلبالغ عن إصابات تتعلق بمخاطر المتفجرات من ِقبل األسر/ القرى

شركاء القطاع/ دوريًااإلبالغ عن عالمات ضيق من ِقبل األسرحماية الطفل

شركاء القطاع/ دوريًااإلبالغ عن انفصال الطفل من ِقبل األسر/ القرى

تنسيق وإدارة 
النسبة المئوية للسكان يف مواقع ذات حد أدىن من أنظمة إدارة الموقع )معامل ترجيح 30(المخيمات

أداة إدارة المخيم – مصفوفة المراقبة المتكامل 
لتجمعات النازحين Plus شهريًا لشمال غرب سورية. 

لتقارير إدارة المخيمات بشمال شرق سورية

النسبة المئوية للسكان الذين يصلون إىل الخدمات األساسية )معامل ترجيح 30(

مصفوفة المراقبة المتكاملة لتجمعات النازحين، 
 Plus مصفوفة المراقبة المتكامل لتجمعات النازحين
لشمال غرب سورية. لتقارير إدارة المخيمات بشمال 

شرق سورية

النسبة المئوية للسكان يف المواقع )معامل ترجيح 40(
سجل السكان – شهريًا مصفوفة المراقبة المتكامل 

لتجمعات النازحين وتقييم االحتياجات متعددة 
القطاعات

اإلنعاش 
المبكر وسبل 

العيش

تقييمات برنامج تقييم االحتياجات اإلنسانية وتقييم النسبة المئوية لألشخاص العاملين و/أو الذين لديهم أنشطة مدرّة للدخل
االحتياجات متعددة القطاعات

تقييمات برنامج تقييم االحتياجات اإلنسانية وتقييم األوضاع المادية لألسواق يف القرية المستهدفة
االحتياجات متعددة القطاعات

النسبة المئوية للموارد والخدمات التقنية التي تنتجها الصناعة التحويلية )ميكانيكيو السيارات، الكهربائيون، وما إىل ذلك( – 
)القطاعات غير الزراعية( يف القرية المستهدفة

تقييمات برنامج تقييم االحتياجات اإلنسانية وتقييم 
االحتياجات متعددة القطاعات

إجمايل األضرار الُمقدرة التي لحقت بمرافق البنية التحتية األساسية )إدارة النفايات الصلبة، البنية التحتية للماء والكهرباء، 
مرافق النقل، المرافق المدنية، الطرق، الجسور وما إىل ذلك( يف القرية المستهدفة

تقييمات برنامج تقييم االحتياجات اإلنسانية وتقييم 
االحتياجات متعددة القطاعات

كز المجتمعية، المرافق الثقافية وما إىل  إجمايل األضرار المقدرة التي لحقت بمرافق البنية التحتية االجتماعية )المدارس، المرا
ذلك( يف القرية المستهدفة

تقييمات برنامج تقييم االحتياجات اإلنسانية وتقييم 
االحتياجات متعددة القطاعات

تقييمات برنامج تقييم االحتياجات اإلنسانية وتقييم المتوسط اإلجمايل للتوافر اليومي للكهرباء العامة يف القرية المستهدفة
االحتياجات متعددة القطاعات

النسبة المئوية للذكور واإلناث الذين بإمكانهم التسجيل يف تدريب المهارات المهنية يف القطاعين العام والخاص )عمال 
الكهرباء، عمال النجارة، عمال السباكة، الرسامون، الميكانيكيون ...( ممن تزيد أعمارهم على 18 عاًما

تقييمات برنامج تقييم االحتياجات اإلنسانية وتقييم 
االحتياجات متعددة القطاعات

تحديثات خط األساس للفرقة العاملة التابعة لألمم المتحدة المعنية 
بالسكان والنازحين داخلًيا

تحديثات الفرقة العاملة التابعة لألمم المتحدة المعنية بالنازحين داخلًيا 
ونزوح السكان

لمحة عامة شهرية لتحركات النازحين داخلًيا وحاالت العودة التلقائية 
ضمن مبادرة رصد وضع النازحين داخلًيا

نظام رصد توافر الموارد والخدمات الصحية

 (EWARN) شبكة اإلنذار المبكر واالستجابة لألوبئة

(ISIMM) مصفوفة المراقبة المتكاملة لتجمعات النازحين

تقييم االحتياجات متعددة القطاعات (بما يف ذلك مؤشرات خاصة 
بالتصورات)

يناير
 كانون الثاين

فبراير
 شباط

مارس
 آذار

إبريل
 نيسان

مايو
 أيار

يونيو
 حزيران

يوليو
 تموز

أغسطس
 آب

سبتمبر
 أيلول

أكتوبر
 تشرين األول

نوفمبر 
تشرين الثاين

ديسمبر
 كانون األول

مراقبة االحتياجات والتحركات السكانية
2020
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تقييمات برنامج تقييم االحتياجات اإلنسانية وتقييم ينخفض مستوى المياه الذي يتم نقله عبر األنابيب مقارنة بأيام ما قبل األزمة يف القرية المستهدفة
االحتياجات متعددة القطاعات

سنويًا، نظم معلومات إدارة التعليم، استطالع للقطاعنسبة األطفال غير الملتحقين بالمدارسالتعليم

سنويًا، نظم معلومات إدارة التعليم، استطالع للقطاعنسبة التالميذ إىل المدرسين

سنويًا، نظم معلومات إدارة التعليم، استطالع للقطاعنسبة الفصل الدراسي إىل السكان البالغين سن الدراسة

قطاع الغذاء 
والزراعة

النسبة المئوية لألسر المستهدفة التي تحسنت درجة استهالكها الغذايئ

النسبة المئوية لألسر المستهدفة التي ال تتبنى استراتيجية مخفضة لسبل العيش والتكيف

النسبة المئوية لألسر المستهدفة التي لديها حصة إنفاق على الغذاء منخفضة

نسبة االحتياجات الغذائية الوطنية التي يغطيها إنتاج األغذية األساسية.

نظام رسم الخرائط لرصد توافر الموارد والخدمات عدد العاملين يف المجال الصحي )أطباء وممرضون وقابالت( لكل 10,000 نسمةالصحة
الصحية، ربع سنوي

نظام رسم الخرائط لرصد توافر الموارد والخدمات مرافق الرعاية الطارئة األساسية للتوليد وحديثي الوالدة التي تعمل بكامل طاقتها لكل 100,000 نسمة
الصحية، ربع سنوي

نظام رسم الخرائط لرصد توافر الموارد والخدمات عدد وحدات الرعاية الصحية األولية داخل الخدمة لكل 10,000 نسمة
الصحية، ربع سنوي

نظام رسم الخرائط لرصد توافر الموارد والخدمات عدد أسرة المستشفيات العامة داخل الخدمة لكل 10,000 نسمة
الصحية، ربع سنوي

التقدم المحرز ألهداف التحصين ضد الحصبة، والتغطية لألطفال الذين تقل أعمارهم عن عام واحد بالجرعة الثالثة من اللقاح 
الثاليث

بيانات برنامج التحصين الموّسع )منظمة الصحة 
العالمية، منظمة األمم المتحدة للطفولة، وزارة الصحة(، 

متواصلة

نظام رسم الخرائط لرصد توافر الموارد والخدمات مرافق الرعاية الطارئة للتوليد وحديثي الوالدة الشاملة التي تعمل بكامل طاقتها لكل 500,000 نسمة
الصحية، ربع سنوي

استطالع سمارت )سنويًا(سوء التغذية المزمن بين األطفال يف عمر 6 إىل 59 شهرًاالتغذية

استطالع سمارت )سنويًا(سوء التغذية الحاد بين األمهات الحوامل والمرضعات

استطالع سمارت )سنويًا(انتشار فقر الدم بين النساء يف سن اإلنجاب

استطالع سمارت )سنويًا(الرضاعة الطبيعية الحصرية لألطفال من عمر الوالدة إىل 5 أشهر

المأوى 
والمواد غير 

الغذائية

األسر المستهدفة المتضررة من األزمة، بما يف ذلك الموجودة يف قرى ذات خدمات غير كافية، والتي تم تلبية احتياجاتها 
األربعة أسئلة "من، متى، أين، ماذا" – شهريًاالرئيسية واألساسية من المواد غير الغذائية

األربعة أسئلة "من وماذا وأين ومتى" وتقارير الشتاءحماية األشخاص المستهدفين من الظروف المناخية الموسمية والسيئة

إمداد األسر المستهدفة المتضررة من األزمة بدعم المأوى المنقذ للحياة والمديم لها يف الوقت المناسب )مأوى متوسط 
األربعة أسئلة "من، متى، أين، ماذا" – شهريًااألجل/مؤقت(، بما يف ذلك من هم يف حالة نزوح ُمطوَّل، والعائدون، والالجئون الفلسطينيون

األربعة أسئلة "من، متى، أين، ماذا" – شهريًازيادة المساكن المالئمة المتاحة لألسر والقرى المستهدفة

األربعة أسئلة "من، متى، أين، ماذا" – شهريًازيادة قدرة أصحاب المصلحة وشركاء المأوى/المواد غير الغذائية

قطاع المياه 
والصرف 
الصحي 
والنظافة

سالمة ماء الشرب لألسر )نتيجة اختبار الكلور المتبقي الحر لألسر(
تقييم قطاع المياه والصرف الصحي والنظافة وفق 
المنهج المتكامل لالستجابة اإلنسانية يف سورية / 

نصف سنوي

الوصول إىل كمية كافية من المياه واستراتيجيات التكيف ذات الصلة
تقييم قطاع المياه والصرف الصحي والنظافة وفق 
المنهج المتكامل لالستجابة اإلنسانية يف سورية/ 

نصف سنوي

توافر مستلزمات النظافة الصحية وميسورية تكلفتها
تقييم قطاع المياه والصرف الصحي والنظافة وفق 
المنهج المتكامل لالستجابة اإلنسانية يف سورية/ 

نصف سنوي

التخلص من النفايات الصلبة لألسر 
تقييم قطاع المياه والصرف الصحي والنظافة وفق 
المنهج المتكامل لالستجابة اإلنسانية يف سورية/ 

نصف سنوي

كتظاظ الحمامات مشكالت األسر فيما يتعلق بالصرف الصحي )عدد المشكالت الُمبلغ عنها( وا
تقييم قطاع المياه والصرف الصحي والنظافة وفق 
المنهج المتكامل لالستجابة اإلنسانية يف سورية/ 

نصف سنوي

ميسورية تكلفة خدمات المياه والصرف الصحي )النسبة المئوية لدخل األسر الُمنَفق على المياه والصرف الصحي/ وإزالة 
الحمأة من خزانات الصرف الصحي(

تقييم قطاع المياه والصرف الصحي والنظافة وفق 
المنهج المتكامل لالستجابة اإلنسانية يف سورية/ 

نصف سنوي

وصول األسرة إىل مرافق غسل يدين مالئمة
تقييم قطاع المياه والصرف الصحي والنظافة وفق 
المنهج المتكامل لالستجابة اإلنسانية يف سورية / 

نصف سنوي

االعتماد على المساعدات اإلنسانية لقطاع المياه والصرف الصحي والنظافة 
تقييم قطاع المياه والصرف الصحي والنظافة وفق 
المنهج المتكامل لالستجابة اإلنسانية يف سورية / 

نصف سنوي
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سورية
© اوتشا

 الجزء الثالث: 

التحليل القطاعي
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 3.1 

الحماية

Protection_pin
1- 1,000

1,001 - 50,000

50,001 - 100,000

100,001 - 200,000

200,001 - 400,000

400,001 - 1,462,001

Protection_severity
1

2

3

4

5

األشخاص المحتاجون للمساعدة شدة االحتياجات

١٦,٠٠٠ - ١ ٥٠,٠٠٠ - ١٦,٠٠١ ١٠٠,٠٠٠ - ٥٠,٠٠١ ٢٢٥,٠٠٠ - ١٠٠,٠٠١ ٣٦٠,٠٠٠ - ٢٢٥,٠٠١ ٣,٥٠٠,٠٠٠ - ٣٦٠,٠٠١ ١ ٢ ٣ ٤ ٥ ٦

٢١٪ كارثية ٣٩٪ بالغة الشدة٣٥٪ شديدة٤٪ تخلق ضغوًطا ١٪ الحد األدىن

 ذوو اإلحتياجات الخاصةكبار السن )<59(البالغون )18-59(األطفال )0-17(الذكوراإلناثاألشخاص المحتاجون

24.7%4.2%50.4%45.3%48.5%51.5%13.1مليون
3.2 مليون0.6 مليون6.6 مليون6 مليون6.3 مليون6.7 مليون

توزيع األشخاص المحتاجين يف القطاع حسب الشدة

لمحة عامة249

أفضى عقد من النزاع إىل محاصرة المدنيين يف أزمة حماية عامة حيث 
ُتنتهك حقوق األشخاص يف السالمة واألمن والرفاهية بوتيرة منتظمة. وال 

يزال الوضع العام للحماية الذي حددته األزمة التي طال أمدها والذي يتسم 
بمخاوف حماية معقدة ومتداخلة حرًجا.

ال يزال السكان المدنيون، يف أجزاء من البالد، معرضين لألعمال العدائية 
الجارية والجديدة؛ مما يسفر عن وقوع إصابات يف صفوف المدنيين وحاالت 

نزوح قسري أثناء بحث األشخاص عن األمان. كما ترك االستخدام المطول 
وواسع النطاق لألسلحة مجموعة من الذخائر المتفجرة، ولكل منها مخاطره 

الخاصة التي تفاقمت مع استمرار األزمة على مدار السنوات الالحقة.

تسبب أمور مثل التدهور االقتصادي والفقر الُمتفشي، وقلة سبل العيش 
وفقدانها، وتدمير المساكن والممتلكات وفقدانها، ودورات النزوح المطولة 

والمتعددة، وظروف المعيشة المتدنية )حتى بالنسبة لألشخاص يف مناطق 
االستقرار النسبي(، واالنفصال األسري وتفكك هياكل دعم المجتمع أو 
األسرة يف استنزاف قدرات التكيف لدى األفراد والمجتمعات ويف توليد 

مستويات عالية من التوتر النفسي. ونتيجة لذلك، يلجأ الناس إىل تبني آليات 
تكيف ضارة )منها عمالة األطفال، وتجنيد األطفال، وأشكال مختلفة من 

االستغالل وزواج األطفال/الزواج القسري( بينما يتواصل اإلفراط يف االعتماد 
على المساعدات اإلنسانية.

تؤثر مشكالت الحماية، يف أوساط السكان المتضررين، بشكل غير ُمتناسب 
على فئات مثل النساء واألطفال، ال سيما الفتيان والفتيات المراهقين وكبار 
السن واألشخاص ذوي اإلعاقة وغيرهم من األشخاص والفئات األكثر تضرًرا 

أو المهمشة أو المستبعدة اجتماعًيا. كما أنهم يواجهون عوائق إضافية يف 
الوصول إىل الخدمات المحدودة المتاحة.

ويف ضوء ذلك، جلبت جائحة كوفيد-19 مجموعة جديدة من مخاطر 
الحماية وعواقبها للسكان المتضررين إىل جانب التسبب يف تفاقم مواطن 

الضعف القائمة.

أدت القيود المفروضة على الحركة إىل تعطل المساعدة المستمرة يف مجال 
الحماية، ومنعت الجهات الفاعلة يف مجال الحماية من توسيع نطاق وصولها، 
كبر على األشخاص أثناء تعرضهم لحاالت العنف والضعف؛  وفرضت حصاًرا أ

مما تسبب يف تفاقم شعورهم بالضيق وتعرضهم للمخاطر، خاصة ما 
يتعرض له النساء واألطفال من عنف داخل األسر.

أسفرت حاالت تعطل المساعدة، ال سيما خدمات الحماية المتخصصة، عن 
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زيادة الشعور بالضيق وزيادة مخاطر العنف القائم على النوع االجتماعي 
وحماية الطفل، وتقويض التقدم المحرز ويمكنها إعادة أو مفاقمة 

شدة االحتياجات المرتبطة. ولهذه المخاوف المتعلقة بالحماية، إن لم 
تتم معالجتها،

تأثيرات أبدية ال يمكن جبرها، خاصًة على النساء واألطفال وكبار السن.

يف الوقت الذي يتخذ فيه عدد تدخالت الحماية من قبل شركاء القطاع 
كمي الحتياجات الحماية يتخذ  منحى تصاعديًا كل عام، فإن التعقيد الترا

المنحى ذاته. ويف سياق ال تزال فيه القيود قائمة على كل من التمويل 
والوصول والتشغيل، فإن االفتقار إىل القدرة على المشاركة يف تقديم خدمات 

مستدامة طويلة األجل يتحدى جهود القطاع الرامية إىل معالجة احتياجات 
السوريين من الحماية بصورة نهائية.

االحتياجات والشدة250

االحتياجات والشدة واالرتباط بالقطاعات األخرى

أبلغ اثنان وأربعون يف المائة من القرى التي تم تقييمها عن أن مشكلة 
واحدة على أقل تقدير من مشكالت الحماية الثمانية التي جرى تقييمها 

شائعة الحدوث جًدا، وأبلغ من شملهم التقييم يف نسبة قدرها 53 يف المائة 
من هذه القرى عن وجود خمسة مشكالت أو يزيد من مشكالت الحماية 

الثمانية التي تم تقييمها.251 تم اإلبالغ عن حدوث ما ال يقل عن خمس من 
مشكالت الحماية الرئيسية الثمانية يف جميع المحافظات األربع عشرة.

ال تزال المشكالت المتعلقة بالوثائق المدنية، والمساكن واألراضي 
والممتلكات، وحرية الحركة تمثل مشكالت حماية رئيسية وشاملة. أبلغ 

61 يف المائة من القرى التي شملها التقييم عن االفتقار إىل الوثائق المدنية 
وفقدانها باعتباره إحدى المشكالت، ولكنه منتشر يف جميع المحافظات 
بدرجات متفاوتة. وأبلغ 65 يف المائة من القرى التي شملها التقييم عن 
القيود المفروضة على حرية الحركة، يف حين أبلغ 50 يف المائة من هذه 

المجتمعات عن مخاوف بشأن المساكن واألراضي والممتلكات.

يؤثر االفتقار إىل/فقدان الوثائق المدنية على جميع الفئات السكانية، مع 
جوانب ضعف خاصة لكل من النساء واألطفال. يحد االفتقار إىل الوثائق 

المدنية من قدرة النساء األرامل أو المطلقات على إرث الممتلكات أو 
الحصول على حضانة األطفال أو الزواج القانوين مجدًدا أو تسجيل األطفال 

المولودين من خالل عالقات مستقبلية. يوفر التسجيل اعتراًفا رسمًيا بوجود 
الطفل وهويته وجنسيته. قد يواجه األطفال غير المسجلين صعوبات يف 

الحصول على الخدمات والحقوق األساسية، بما يف ذلك الصحة والتعليم. 
ويتسبب يف تفاقم سلسلة من مخاطر الحماية ومواطن الضعف الحالية 

المرتبطة بحرية الحركة ومشكالت المساكن واألراضي والممتلكات، بما يف 
ذلك تأمين الحيازة وزيادة مخاطر انعدام الجنسية.

على الصعيد الوطني، تمثلت الشواغل األكثر شيوًعا بشأن المساكن 
واألراضي والممتلكات التي تم اإلبالغ عنها على مستوى األسرة يف الضرر/

نهب األراضي أو الممتلكات، ونقص الوثائق، والملكية المتنازع عليها 
والتلوث من الذخائر المتفجرة. تتضمن المخاوف اإلضافية يف أجزاء عديدة 

من البالد حاالت اإلخالء القسري، وحيثما يعتبر اإلشغال الثانوي للممتلكات 
الشاغرة حالً طارئًا للسكان النازحين حديًثا، ويمكن أن يؤدي ذلك

إىل تغيرات ديموغرافية والحرمان من حقوق الملكية لألشخاص من بين 
جملة مخاوف أخرى. تحد أيًضا األضرار التي لحقت بالممتلكات أو فقدها من 

قدرة األشخاص على العودة.

تمثلت األسباب األكثر شيوًعا للتقييد يف القرى التي تم اإلبالغ فيها عن وجود 

قيود مفروضة على حرية الحركة، يف:252 التدابير المرتبطة بكوفيد-19 )74 يف 
المائة(، نقاط التفتيش )74 يف المائة(، االفتقار إىل الوثائق المدنية )72 يف 

المائة(، انعدام األمن العام )46 يف المائة(، إجراءات الفرز )37 يف المائة(.

وحيث تم اإلبالغ عن قيود على الحركة، تم اإلبالغ عن أن القيود المتعلقة 
بالحياة الزوجية أو األسرية تؤثر بالدرجة األوىل على الفتيات )49 يف المائة( 

والنساء )43 يف المائة( مقارنة بالفتيان )24 يف المائة( والرجال )10 يف 
ر لتقييد حركة النساء يف قيود الزوج/  المائة(. يتمثل أعلى سبب ُمتَصوَّ

األسرة/ المجتمع )خاصة من قبل األقارب الذكور بما يتماشى

مع األعراف الثقافية(، أما بالنسبة للرجال، اُعتبرت جميع األسباب األخرى 
المذكورة أعاله مرتفعة.253 وتشير مصادر المعلومات النوعية أيًضا إىل أن 

وضع قيود على الحركة هي آلية تكيف سائدة يف البيئات األمنية المضطربة، 
خاصة بالنسبة للنساء والفتيات.

تؤدي األزمة المطولة إىل تأثيرات متفاوتة على آليات التكيف للسكان 
المتضررين. وأشار خمسة وخمسون يف المائة من القرى التي شملها 

التقييم إىل االعتماد على الدعم المحلي/ المجتمع، واعتماد 50 يف المائة 
على األنشطة غير المشروعة، و32 يف المائة على المساعدة اإلنسانية. ينتشر 
التسول بنسبة 24 يف المائة من القرى المشمولة بالتقييم. يتضح التأثير غير 

المتناسب آلليات التكيف السلبية على النساء واألطفال عند ربطه بحقيقة 
أن الزواج المبكر منتشر يف 62 يف المائة من القرى التي شملها التقييم، وأن 
عمالة األطفال تحول دون المواظبة على الدراسة يف 67 يف المائة من القرى 

التي تم تقييمها.

الفئات السكانية األكثر تضرًرا

النساء والفتيات معرضات بصفة خاصة للعنف المبني على النوع 
االجتماعي؛ بسبب عدم المساواة بين الجنسين والتمييز يف سورية. وقد 
اضطلعت النساء والفتيات، يف األسر، بأدوار إضافية ترتبط عادة بالرجال، 
من بينها دور رب األسرة والمعيل الرئيسي لها، ورغم أن النساء يتحملن 

كثر، فإن ذلك ال يستتبعه تلقائًيا سلطة اتخاذ القرار. وساهم هذا  مسؤوليات أ
األمر يف زيادة الضغط واإلجهاد على النساء إلعالة أسرهن، غالًبا يف غياب أي 

دعم آخر من أفراد األسرة. ونتيجة لذلك، أصبحت النساء عرضة لمزيد من 
مخاطر العنف داخل األسرة ويف مكان العمل على سبيل المثال ال الحصر.

يواجه األطفال يف مختلف األعمار العنف والمخاوف المتعلقة بالحماية يف 
العديد من مواقف الحياة. وتؤدي المراهقة إىل التعرض ألشكال جديدة 

من العنف بسبب آليات التكيف الضارة داخل األسرة. وُيرجح أن يتعرض 
الفتيان المراهقون للقتل واإلصابة، أو االحتجاز والتجنيد، أو المشاركة يف 

عمالة األطفال، يف حين تتعرض الفتيات المراهقات بوجه خاص لخطر زواج 
األطفال، والتحرش اإللكتروين، وأشكال أخرى من العنف القائم على النوع 
االجتماعي بما يف ذلك العنف الجنسي. ومثل الرجال، فإن الفتيان عرضة 

أيًضا لخطر العنف الجنسي، ويكون ذلك يف سياق االحتجاز يف المقام األول.

يتعرض كبار السن واألشخاص ذوو اإلعاقة لخطر متزايد لالنفصال عن 
أسرهم، ومقدمي الرعاية، واالعتماد على المنتجات المساعدة التي تدعم 

استقالليتهم. وتزداد هذه المخاطر زيادة كبيرة يف مواقع النزوح. ويمكن 
لالنتقال إىل بيئة جديدة أن يعوق وصولهم بكرامة إىل الخدمات األساسية. 
كثر  وباإلضافة إىل ذلك، غالًبا ما يكون الفتيات والفتيان من ذوي اإلعاقة أ

عرضة ألشكال العنف أو االعتداء أو اإلهمال أو االستغالل. كما يعاين العديد 
منهم التهميش والوصم والتمييز. يناهز معدل انتشار األشخاص ذوي اإلعاقة 

يف سورية ضعف المتوسط العالمي تقريًبا.254 تتداخل العوائق المرتبطة 
بالخدمة اإلنسانية والمادية والسلوكية مع بعضها255 لتقلص ذلك من نتائج 
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ع لكل منطقة من مناطق المسؤولية تحليل ُموسَّ

حماية الطفل

٢١٫٩٪ كارثية ٣٩٫٨٪ بالغة الشدة٣٣٫٧٪ شديدة٣٫٩٪ تخلق ضغوًطا ٠٫٧٪ الحد األدىن

 ذوو اإلحتياجات الخاصةاألطفال )0-17(الذكوراإلناثاألشخاص المحتاجون

24.6%100%51.6%48.4%5.9 مليون
3.24 مليون5.95 مليون6.37 مليون6.67 مليون

توزيع األشخاص المحتاجين يف القطاع حسب الشدة

الصحة والتعلم، وحماية األطفال والبالغين ذوي اإلعاقة وتنميتهم؛ مما 
يُفضي غالًبا إىل عواقب سلبية تدوم مدى الحياة.

يقع الجميع عرضًة للتهديد الذي تفرضه الذخائر المتفجرة، يف المناطق 
كبر أو مختلف وفًقا  الملوثة، ولكن هناك فئات سكانية معينة معرضة لخطر أ

للنوع والعمر واإلعاقة حسب النوع والعمر، فضالً عن األدوار والمسؤوليات 
االجتماعية. ُيعد الرجال والفتيان هم األكثر تعرًضا للتهديد المباشر والفوري 

لحوادث التفجير، يف حين تتأثر النساء والفتيات غالًبا بشكل غير مباشر، على 
سبيل المثال بفقدان العائل الرئيسي.

ال يزال الوصول إىل الحقوق والخدمات، بما يف ذلك المساكن واألراضي 
والممتلكات، والوثائق المدنية من بين المساعدات اإلنسانية األساسية 

األخرى يف أماكن العودة، تمثل عناصر رئيسية تؤثر على قرارات عودة 
النازحين. وتتزايد االحتياجات يف المناطق القريبة من الخطوط األمامية. 

تحد أوضاع انعدام األمن واألضرار الجسيمة بالبنية التحتية من قدرة 
العاملين يف المجال اإلنساين على االستجابة مما يؤدي إىل أوضاع معيشية 

مزرية للسكان.

تشير نتائج تقييم اجتماعي اقتصادي أجرته وكالة األمم المتحدة إلغاثة 
وتشغيل الالجئين الفلسطينيين يف الشرق األدىن )األونروا( يف سورية، يف 
حزيران/يونيو 2020، إىل أن الالجئين الفلسطينيين يف سورية تأثروا بشدة 

بجائحة كوفيد-19 واألزمة االقتصادية الحاليتين، وُيعزى ذلك إىل أنهم بالفعل 
كثر الفئات السكانية األكثر تضرًرا. من أ

يواجه األشخاص الذين تربطهم صالت أسرية حقيقية أو مزعومة بداعش 
مخاطر حماية إضافية؛ بسبب تصورات المجتمع والتحديات التي تعوق 

وصولهم إىل الخدمات. وتزداد حدة هذه المخاطر بالنسبة لمواطني البلدان 
األجنبية ضمن هذه الفئة، ويقع معظمهم يف شمال شرق سورية.

تصور االحتياجات

ُيرجح أن يمتد تأثير العنف، والنزوح المطول، واالنتهاكات المستمرة للقانون 
الدويل اإلنساين وقانون حقوق اإلنسان، والدمار الشامل للبنية التحتية، وعدم 

كفاية الوصول والخدمات يف التأثير على مشهد الحماية.

سيؤثر التحسن يف القيود والعوائق المرتبطة بفيروس كوفيد-19 أو تفاقمها 
على مخاطر الحماية والتعرض. ووقوع مزيد من حوادث النزاع كما رأينا يف 

عام 2020 سيواصل التأثير على احتياجات الحماية، ال سيما يف شمال غرب 
سورية. وُيرجح أن تستلزم العودة الطوعية للنازحين داخلًيا وإعادة التوطين 

القسري كما ُشوهد يف شمال شرق سورية، إعادة توجيه االستجابة اإلنسانية 
إىل ما يتناسب مع االحتياجات الناشئة. وقد انخفضت عودة الالجئين إىل 

سورية بنحو 60 يف المائة يف عام 2020، ومرد ذلك يف األغلب يعود إىل القيود 
المفروضة على الحركة المرتبطة بجائحة كوفيد-19. ومع ذلك، ال تزال 

عمليات العودة مستمرة ومن المرجح أن ترتفع مرة أخرى إىل درجة معينة 
يف عام 2021، ال سيما إذا انحسرت الجائحة.256 وسيتطلب ذلك المساعدة 

المرتبطة باحتياجات العائدين.

تواصل مخاطر الحماية، ال سيما العنف القائم على النوع االجتماعي وحماية 
الطفل، تأثيرها غير المتناسب على النساء واألطفال. وال تزال االنتهاكات 

الجسيمة لحقوق الطفل تثير قلًقا بالًغا. وتستمر مخاطر الحماية المتعددة 
يف تهديد قدرة األشخاص ذوي اإلعاقة على المشاركة يف األنشطة األساسية 

للحياة اليومية، باإلضافة إىل قيام الجهات الفاعلة يف مجال العمل اإلنساين 
بتحديدهم ودعمهم يف الوصول إىل الخدمات الحيوية.

ويف ظل طبيعة األزمة التي ال تزال قيد التطور، ال يزال هناك حاجة إىل 
كثر أمانًا وشمولية،  بذل جهود متضافرة بغية تعزيز استجابة إنسانية أ

واستكشاف جميع الحلول الدائمة الممكنة يف مناطق المنشأ أو النزوح أو 
يف أي مكان آخر.

لمحة عامة عن فئات السكان المتضررة

يشكل األطفال نصف السكان المتضررين تقريًبا. ال تزال االنتهاكات الجسيمة 
لحقوق الطفل تثير قلًقا كبيًرا، ويشمل ذلك المناطق التي انخفضت فيها 

وتيرة األعمال العدائية، حيث يتعرض األطفال لخطر القتل أو اإلصابة، أو 

التجنيد واالستخدام يف األعمال القتالية، أو التعذيب، أو االحتجاز، أو االختطاف 
واالعتداء الجنسي. يف عام 2020، تحققت األمم المتحدة من وقوع 2,388 

حالة من هذه االنتهاكات ضد األطفال يف 12 من أصل 14

محافظة، مع وجود اختالفات كبيرة حسب المنطقة، مما يوضح االتجاهات 
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العنف القائم على النوع اإلجتماعي

المستمرة للعنف، وإن لم يكن النطاق الكامل لمخاطر الحماية التي تؤثر 
على األطفال.257

يواصل الفقر الُمستفحل تحفيز استخدام آليات التكيف الضارة وإنهاك 
قدرات األسر والمجتمعات على حماية األطفال، خاصة المراهقين 

والمراهقات: يتم اإلبالغ عن عمالة األطفال، بما يف ذلك أسوأ أشكالها، يف 
جميع المحافظات ويتم اإلبالغ عن حدوثها بوتيرة متكررة يف 22 يف المائة من 

القرى المشمولة بالتقييم.258

يتعرض وصول األطفال الذين ال يملكون شهادات ميالد رسمية واألطفال 
ذوي اإلعاقة إىل الحقوق األساسية لمزيد من الخطر. ويعاين الكثير منهم 

أيًضا من التهميش والوصم والتمييز، يف حين يواجهون مخاطر متزايدة 
تتعلق بحماية الطفل.

ويعد االنفصال عن مقدمي الرعاية مشكلة مستمرة يف جميع أنحاء سورية. 
ُتعتبر وفاة مقدم الرعاية )15 يف المائة للفتيان والفتيات(، واالحتياجات 

االقتصادية )25 يف المائة للفتيان و13 يف المائة للفتيات(، وزواج األطفال 
)11 يف المائة للفتيان و44 يف المائة للفتيات( وتجنيد األطفال )10 يف المائة 

للفتيان( من بين أهم األسباب التي سيقت لحاالت االنفصال العائلي. 

ويتمثل أحد الشواغل يف غياب سلسلة من خيارات الرعاية البديلة، بما يف 
ذلك الخيارات الرسمية.

أصبح تجنيد األطفال واستخدامهم من ِقبل أطراف النزاع ممارسة طبيعية 
يف بعض أجزاء سورية. وقد تحققت األمم المتحدة يف عام 2020 من وقوع 

813 حادثة تجنيد لألطفال واستخدامهم )96 يف المائة للفتيان(، حيث 
اُستخدم 99 بالمائة منهم يف أداء مهام قتالية، وكان سبعة يف المائة منهم 

تقل أعمارهم عن 15 عاًما.259 تظل الحوافز المالية والمادية، والتأثير األسري 
والمجتمعي، فضالً عن الحاجة إىل الحماية والبقاء على قيد الحياة والمكانة، 

واالفتقار إىل البدائل الحقيقية هي الدوافع الرئيسية للتجنيد.

تم اإلبالغ عن معاناة األطفال من ضغوط نفسية واجتماعية فيما نسبته 
23 بالمائة من األسر التي شملها االستطالع، مما يبرهن على الخسائر 

كمية على الصحة النفسية مع عواقب مباشرة تدوم مدى الحياة إن لم  الترا
تتم معالجتها.

زاد فيروس كوفيد-19 من عوامل الخطورة التي تعزز حدة وتواتر مخاطر 
ومواطن الضعف الخاصة بحماية الطفل سالفة الذكر، كما أدى إىل إضعاف 

آليات الكشف لدى الشركاء.

لمحة عامة عن فئات السكان المتضررة260

كان للنزاع المسلح والتدهور االقتصادي والنزوح وأزمة فيروس كوفيد-19 
جميعها تأثير مبني على النوع االجتماعي وغير تناسبي على الفتيات 

والنساء يف سورية. يتجلى ذلك بصورة رئيسية من خالل أشكال مختلفة من 
العنف القائم على النوع االجتماعي، وخاصة الزواج المبكر/ القسري، وعنف 
العشير والعنف األسري، والتحرش الجنسي والعنف الجنسي )بما يف ذلك 

االغتصاب(، والحرمان من الموارد، والعنف العاطفي/ النفسي واالعتداء 
الجسدي يف مختلف مناحي الحياة.

أدى الحرمان االقتصادي، وقلة سبل العيش، والتمييز، واإلقصاء، واألعراف 
االجتماعية الثقافية إىل التطبيع المتواصل للعنف المبني على النوع 

االجتماعي وأثَّر تأثيًرا شديًدا على الصحة النفسية االجتماعية واالنتقاص 
المستمر من حقوق النساء والفتيات، بمن فيهن ذوات اإلعاقة. وأدت جائحة 

كوفيد-19 إىل تفاقم هذه المحنة. وأثرت القيود المفروضة الحتواء المرض 
تأثيًرا شديًدا على العمل والدخل والتعليم وتوافر الخدمات والوصول إليها، 

بما ذلك الخدمات المتخصصة يف مجال العنف القائم على النوع االجتماعي، 
والوصول المحدود إىل النظافة الصحية األساسية واإلمدادات الضرورية 

األخرى وحرية الحركة. وارتبطت هذه األوضاع المتفاقمة بزيادة العنف القائم 
على النوع االجتماعي داخل المنزل، ويشمل ذلك عنف العشير، والعنف 

النفسي، والعنف األسري الُممارس ضد النساء واألطفال.

وُتمارس أشكال مختلفة من العنف القائم على النوع االجتماعي بصورة 

روتينية؛ لتعزيز األعراف الذكورية السائدة. يظل الزواج المبكر سائًدا يف 
جميع المحافظات، وتذكر نسبة 62 يف المائة من القرى أنه يشكل معضلة 

للفتيات المراهقات.261 حيث يتم تزويج الفتيات وهن يف سن 11 إىل 12 
عاًما، ويشمل ذلك الزواج المتسلسل و/أو المؤقت، اعتقاًدا أن ذلك سيوفر 

لهم الحماية ويخفف العبء المايل على األسرة. استمر إجبار الفتيات على 
تناول الهرمونات لتسريع سن البلوغ، مما أفضى إىل الزواج والحمل يف 

سن مبكرة، يف الظهور والتصدي له يف بعض األماكن. وتتعرض المسنات 
والنساء والفتيات المطلقات واألرامل بصفة متزايدة للحرمان من الموارد 

)خاصة الميراث والنفقة( والعنف االقتصادي، المرتبط أحيانًا بنقص الوثائق 
المدنية. ويساهم التحرش الجنسي، بما يف ذلك الذي يحدث يف الطريق 

إىل المدرسة، ويف السوق، ويف مواقع التوزيع، وكذلك العنف الجنسي يف 
إصابة النساء والفتيات بالصدمات النفسية االجتماعية وفرض قيود الحركة 

عليهن. وال يزال الصمت هو آلية التكيف األكثر شيوًعا بين الناجين من 
العنف القائم على النوع االجتماعي، لكن تشمل استراتيجيات التكيف 
السلبية الناشئة تعاطي المخدرات ومحاوالت االنتحار. وتواصل النساء 

والفتيات يف التأكيد على أن خدمات العنف القائم على النوع االجتماعي، إن 
وجدت، لها تأثير إيجايب على رفاهتهن، حيث غالًبا ما تكون المساحات اآلمنة 
كز الرفاه المجتمعي بمثابة المكان الوحيد للبحث عن  للنساء والفتيات ومرا
األمان وتلقي الخدمات األساسية المنقذة للحياة )الدعم الصحي والنفسي 

االجتماعي والقانوين( والخدمات األخرى )مثل التدريب المهني والتدريب 
على المهارات(.

* استخدمت جهة مسؤولية العنف القائم على النوع االجتماعي نفس األرقام ومنهجية األشخاص المحتاجين على أنهم إجمايل األشخاص المحتاجين يف القطاع
** مع األخذ يف االعتبار الرقم المرجعي العالمي البالغ 15 %، ُيرجى ذكر النسبة المئوية لألشخاص المحتاجين يف قطاعك الذين يعيشون بإعاقة
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األعمال المتعلقة باأللغام

توزيع األشخاص المحتاجين يف القطاع حسب الشدة

لمحة عامة عن فئات السكان المتضررة

يتعرض شخص واحد من كل شخصين تقريًبا لخطر التلوث بالمتفجرات،262 
ومن المحتمل أن تكون ثلث القرى ملوثة.263 وتتشابه هذه القرى بوجه عام 
مع المناطق التي شهدت نشوب أعمال عدائية عنيفة على مدى السنوات 

الماضية يف حلب وإدلب والرقة ودير الزور والقنيطرة وريف دمشق ودرعا.

كثر المناطق التي كثر  كانت األراضي الزراعية والطرق والممتلكات الخاصة أ
فيها اإلبالغ عن التلوث، يأيت بعدها المدارس والبنى التحتية العامة األخرى 

والمستشفيات،264 وعليه فإن الزراعة/الرعي، والتنقل/السفر، وجمع الخردة 
كثر األنشطة الُمبلغ عنها شيوًعا يف وقت وقوع  المعدنية واللعب، تشكل أ
الحوادث265. يؤثر التلوث بشدة على الحياة وسبل العيش ويزيد من حدة 

األزمة االجتماعية واالقتصادية التي تفاقمت بسبب جائحة كوفيد-19.

يمكن أن ُتفضي حوادث الذخائر المتفجرة إىل وقوع إصابات خطيرة ووفاة، 
مما يؤدي إىل إصابات جسدية ونفسية طويلة األمد للناجين وعائالتهم. 

كثر وعلى نحو مباشر  فالرجال واألوالد، ال سيما المراهقون منهم، معرضون أ
لتهديد المتفجرات.266 كل أربعة ضحايا مسجلين بينهم طفل تقريًبا: ُيقتل يف 
المتوسط أربعة من كل عشرة أطفال ضحايا ويصاب ستة من كل عشرة.267 

ُيعد الدعم االقتصادي كما الرعاية الطبية وخدمات األطراف االصطناعية/
التقويم وتوفير األجهزة المساعدة لدعم األداء اليومي من االحتياجات 
األساسية للناجين من حوادث المتفجرات.268 فيما يعتبر ارتفاع تكلفة 

الخدمات أو عدم توفرها أو بعدها269 عوائق رئيسية تحول دون مساعدة 
الناجين على نحو فّعال. تعد الموارد سهلة الوصول وذات األسعار المعقولة 

أمًرا حيويًا لتوسيع نطاق تقديم الخدمات المتخصصة.

مع استمرار وقوع حوادث الذخائر المتفجرة، يجب أن تكون تدابير الوقاية 
والتخفيف شاملة وواسعة النطاق وتعمم عبر جميع العمليات اإلنسانية. 

ويمكن للتطهير وحده إزالة التهديد الذي تشكله الذخائر المتفجرة على 
المدنيين يف سورية بشكل دائم، إال أن القدرة على التنفيذ تظل محدودة. 

ولم تحضر نسبة سبعون يف المائة من المخبرين الرئيسيين جلسات التوعية 
بمخاطر الذخائر المتفجرة. 

يف عام 270،2020 ما يبرهن على االحتياجات الملحة للتوعية بمخاطر 
الذخائر المتفجرة )وجًها لوجه وعبر الوسائل البعيدة/ عبر اإلنترنت. تتطلب 

المنظمات اإلنسانية المعنية باإلجراءات المتعلقة باأللغام الدعم للعمل عبر 
كز؛ بغية ضمان تغطية جغرافية شاملة ومشاركة فعالة للخبرات والموارد  مرا

ومواصلة تقديم الخدمات المنقذة للحياة.

المراقبة

سوف يستخدم قطاع الحماية أدوات مختلفة من أجل مراقبة االحتياجات 
خالل عام 2021. وسيواصل قطاع الحماية مراقبة الحماية، التي تركز على 

تحديد مخاطر الحماية الرئيسية واالنتهاكات والفجوات والتحديات يف شمال 
شرق وشمال غرب سورية. تصل مراقبة الحماية إىل العائدين، واألشخاص 

النازحين داخلًيا، والالجئين والمجتمعات المضيفة من خالل إجراء المقابالت 
مع األسر، ومشاورات مجموعات التركيز، ومقابالت المخبرين الرئيسيين 

)KIIs( التي تم تنفيذها باعتبارها تكيًفا لجائحة فيروس كوفيد-19، أو على 
مستوى األسرة لجمع معلومات تتعلق بموضوع الحماية. سيواصل القطاع 

ضمان اتباع نهج يراعي النوع االجتماعي عبر هذه المبادرات، بما يف ذلك 
على سبيل المثال ال الحصر، تصنيف البيانات حسب النوع والعمر على 
كبر، ما يسمح بتحليل النوع االجتماعي الحًقا؛ من أجل االستجابة  نحو أ

لالحتياجات المحددة على نحو أفضل.

سيواصل القطاع استخدام تقرير التحليل الشهري؛ لمتابعة التقدم المحرز يف 
أنشطة الحماية يف جميع أنحاء البالد. سيواصل القطاع الحوار مع السلطات 

السورية للسماح بتقييم احتياجات الحماية ومتابعة الحماية المنتظمة يف 
المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

سيتابع القطاع أيًضا مؤشرات االحتياجات الموضحة أدناه متى كان ذلك 
ممكًنا؛ للسماح بمراقبة مجدية للوضع على مدار العام واإلبالغ عن إجراء 

التعديالت المسارية وفًقا لذلك.
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األشخاص المحتاجون للمساعدة شدة االحتياجات

لمحة عامة

ازداد عدد األشخاص النازحين زيادًة كبيرًة يف ظل استمرار النزاع يف سورية، 
مع اضطرار الكثير من األشخاص النازحين داخلًيا إىل البحث عن مآٍوي يف 
المخيمات المخططة، والمخيمات أو التجمعات العشوائية غير الرسمية، 

كز الجماعية. وأسفر النزاع الدائر وتحويل  كز العبور/ االستقبال، والمرا ومرا
خطوط المواجهة عن نزوح جماعي ومفاجئ يرتكز يف شمال غرب سورية؛ 
ما أدى إىل فرار 960,000 شخص من ديارهم، والتحرك بالقرب من الحدود 

التركية السورية وريف حلب الشمايل بين كانون األول/ديسمبر 2019 
وآذار/مارس 2020.

وصل عدد األشخاص الذين يعيشون يف مواقع المالذ األخير لألشخاص 
النازحين داخلًيا إىل 1,5 مليون شخص يف شمال غرب سورية بحلول تشرين 

الثاين/نوفمبر 2020، حيث كان العدد 868,000 شخص يف تشرين الثاين/
نوفمبر 2019. واصلت مواقع األشخاص النازحين داخلًيا توفير مساحة آمنة 

مجهزة بالمساعدات اإلنسانية العاجلة المنقذة للحياة تقدم لألشخاص 
النازحين داخلًيا األكثر ضعًفا. تعتبر غالبية مواقع األشخاص النازحين داخلًيا 
المدرجة يف قاعدة بيانات تنسيق وإدارة المخيمات متوطنة تلقائًيا، ما يعني 

أنها تفتقر عادًة إىل التخطيط المناسب للموقع، وأنظمة إدارة البنية التحتية 
والمخيم. ويتم تصميم مواقع األشخاص النازحين داخلًيا لتكون بمثابة خيار 

المالذ األخير وأن تكون مؤقتة يف طبيعتها، وتوفر الحد األدىن من الخدمات 
فحسب. وبالرغم من ذلك، رصد فريق تنسيق وإدارة المخيمات اعتباًرا من 

تشرين الثاين/نوفمبر 2020 1,214 موقًعا لألشخاص النازحين داخلًيا يف 
الشمال الغريب من بينها 1,113 موقًعا متوطًنا تلقائًيا، و83 موقًعا مخطًطا، 

كز استقبال. وتتحمل الخدمات والمساحات  و12 مركًزا جماعًيا وستة مرا
عبًئا يتجاوز طاقتها على نحو كبير يف معظم المواقع القائمة يف مواقع 

األشخاص النازحين داخلًيا وُيعزى ذلك إىل االزدحام، يف شمال غرب سورية 
على وجه الخصوص.

يف شمال شرق سورية، يعيش حوايل 125,500 شخص يف مخيمات 
األشخاص النازحين داخلًيا وقد مر على نزوح الكثير منهم أربع سنوات؛ 

كتوبر 2019. وقد اضطر الكثيرون  ونزح 83,700 شخص منذ تشرين األول/أ
كز الجماعية والتجمعات العشوائية غير  إىل اللجوء إىل المخيمات والمرا

الرسمية؛ نظًرا ألن المجتمعات المضيفة يف الشمال الشريق مزدحمة
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وبها خدمات محدودة وقلة الحلول الدائمة المتاحة. بالرغم من إنشاء 
ثالثة مخيمات جديدة تضم 4,500 أسرة معيشية تقريًبا يف عام 2020، تعد 

جميع المخيمات يف شمال شرق سورية مكتظة وتواجه مشكالت قدرة 
استيعابية خطرة. تتفاقم مواطن الضعف الناجمة عن العيش يف تجمعات 
عشوائية غير مستدامة لفترة طويلة؛ ومرد ذلك إىل التراجع االقتصادي غير 

المسبوق والخطر المتزايد لفيروس كوفيد-19. ُيتوقع استمرار قدوم وافدين 
جدد مع استمرار التراجع االقتصادي يف دفع العائالت نحو المخيمات. 

وعلى هذا النحو، يعتمد السكان على المساعدة اإلنسانية األساسية لتلبية 
االحتياجات طويلة األجل.

تستضيف المخيمات يف الشمال الشريق األشخاص النازحين داخلًيا 
والعراقيين ومواطني البلدان األجنبية. ورغم تخفيف إجراءات العودة من 

مخيم الهول، إال أن لحظات الحرية لجميع األطراف مقيدة يف حين يواصل 
الوضع األمني للمخيم يف التدهور.

تستمر الحوادث يف التأثير على مواقع األشخاص النازحين داخلًيا، ما ُيفضي 
إىل تفاقم التحديات الحالية ومواطن الضعف، مثل االفتقار إىل البنية التحتية 

المناسبة أو تخطيط الموقع، ال سيما يف مواقع األشخاص النازحين داخلًيا 
المتوطنة تلقائًيا. يف عام 2020، أبلغت المجموعة المعنية بتنسيق وإدارة 

المخيمات يف شمال غرب سورية عن وقوع 101 حادثة يف 152 موقًعا، 
حدثت بفعل الحرائق )79 حادثة( والفيضانات )12 حادثة( بصورة أساسية. 
وُتعزى الحوادث األخرى إىل العواصف والقصف والمتفجرات من مخلفات 
الحرب. ونتيجة لهذه الحوادث، فارق 81 شخًصا من النازحين داخلًيا الحياة 

وأصيب 231 نازًحا آخر، وُدمر 2,278 مأوى، وتضرر 2,761 مأوى جزئًيا. 
وتراوحت االحتياجات العاجلة من الخيام وأطقم المواد غير الغذائية إىل 

األغطية البالستيكية والسالل الغذائية وطفايات الحريق.

االحتياجات والشدة

االحتياجات والشدة واالرتباط بالقطاعات األخرى

تظل االحتياجات شديدة على نحو غير متناسب بين مجتمعات النازحين. 
كثر من 1,5 مليون نازح من بين 2,7 مليون شخص نازح داخلًيا  يأوي أ

كثر من 1,200موقع من مواقع "المالذ األخير"، يف  يف الشمال الغريب يف أ
ظل وصول غير كاٍف إىل المأوى والمياه اآلمن والغذاء والصحة والدعم 

النفسي واالجتماعي. وتمت أيًضا مالحظة ثمة احتياجات حادة يف أجزاء من 
المجتمعات المضيفة الُمثقلة باألعباء يف شمال غرب سورية، مع انخفاض 

فرص العمل وكسب العيش، وتوفُّر السلع والخدمات األساسية وإمكانية 
الوصول إليها، والقوة الشرائية ما أسفر عن زيادة يف عدد األشخاص الذين 

يسعون جاهدين إىل تلبية احتياجاتهم األساسية. ويف إطار تتبع النزوح 
الذي تضطلع به المجموعة المعنية بتنسيق وإدارة المخيمات، تتم مراقبة 

االحتياجات والمخاوف ذات األولوية على النحو الذي يورده األشخاص 
النازحون داخلًيا مؤخًرا يف الشمال الغريب. وتجدر اإلشارة إىل أن المساعدة 

نقًدا وبقسائم جاءت يف المرتبة الثانية من حيث احتياج األشخاص النازحين 
داخلًيا مؤخًرا يف عام 2020، بعد الحاجة إىل المأوى.

يف عام 2020، زاد عدد األشخاص يف مخيمات شمال شرق سورية 
والتجمعات العشوائية غير الرسمية بمقدار 21,700 بجانب وجود قوائم 
انتظار لمعظم المخيمات غير الرسمية. ال تشمل هذه األرقام األشخاص 

النازحين داخلًيا الذين تم استضافتهم مع األقارب واألصدقاء يف المخيمات. 
وُيعزى ذلك إىل وجود صعوبات يف المناطق األصلية، وتدمير البنية التحتية 

للمساكن وتدهور األوضاع االقتصادية العامة. يواجه األشخاص يف مواقع 
المالذ األخير حرمانًا شديًدا يلمس جميع القطاعات، ويعتمدون بشكل 

كبير على المساعدة اإلنسانية، ال سيما بالنظر إىل محدودية حرية الحركة 

يف المخيمات الرسمية؛ لتلبية احتياجات البقاء والحماية األساسية. تعاين 
المخيمات غير الرسمية، على وجه الخصوص، من فجوة شديدة يف قدرة 

البنية التحتية للموقع وتخطيطه.

يف الشمال الغريب، تواصل حاالت نقص المياه فرض تحديات ليس على 
المقيمين يف المخيمات فحسب، بل على سكان مدينة الحسكة الذين 
يعتمدون على محطة ماء علوك. تعتمد األسر المقيمة يف المخيمات 

على حصص طعام تلبي احتياجاتها الغذائية، يف حين يلزم توفر خدمات 
الحماية الشاملة ألغراض التوثيق، ولّم شمل العائلة، والعنف القائم على 

النوع االجتماعي، والتعليم، والدعم النفسي واالجتماعي. تواجه المخيمات 
يف الرقة ودير الزور تحديات إضافية نظًرا لمحدودية عدد الشركاء، ومن ثمَّ 

المساعدة اإلنسانية.

وال يزال عامل شدة ازدحام المواقع وغياب إدارة المخيم يف شمال غرب 
سورية ُيشكالن تحديين كبيرين يف سياق جائحة كوفيد-19، حيث ُيعد 

تطبيق اإلرشادات المتعلقة بالوقاية واالستجابة والتخفيف أمًرا أساسًيا. 
وتعتبر مواقع األشخاص النازحين داخلًيا أماكن معرضة بشكل خاص النتقال 

عدوى فيروس كوفيد-19، ويزداد عدد الحاالت فيها. تتعاون المجموعة 
 )ACU( المعنية بتنسيق وإدارة المخيمات مع وحدة تنسيق المساعدة

باعتبار ذلك جزًءا من الجهود المتواصلة لرصد عدد حاالت فيروس كوفيد-19 
يف المخيمات الكائنة يف شمال غرب سورية. واعتباًرا من 20 تشرين الثاين/

نوفمبر 2020، بلغ عدد الحاالت يف المخيمات 1,251 حالة، تعاىف منها 81 حالة 
وتوفيت 10 حاالت فيما تبقى 1,160 حالة نشطة.271

الفئات السكانية األكثر تضرًرا

النساء واألطفال: تبلغ نسبة النساء واألطفال بين من يعيشون يف مواقع 
المالذ األخير لألشخاص النازحين داخلًيا يف شمال شرق سورية 81 يف المائة. 

يكون هذا العدد أعلى يف مخيم الهول، حيث تشكل النساء واألطفال نسبة 
94 يف المائة، وتبلغ نسبة األطفال الذين تقل أعمارهم عن 12 عاًما 53 يف 

المائة. وعلى نحو مماثل، تشكل النساء واألطفال نسبة 80 يف المائة تقريًبا 
من النازحين الذين يعيشون يف مواقع األشخاص النازحين داخلًيا يف شمال 

غرب سورية.272 ويف المخيمات الكائنة يف شمال غرب سورية، تم اإلبالغ 
عن أن سبعة يف المائة من األسر تعولها إناث. بل إن هذه النسبة أعلى يف 
الشمال الشريق، حيث تبلغ نسبة األسر التي تعولها إناث 38 يف المائة273. 

ونتيجة لذلك، تسود احتياجات التعليم والتغذية وخدمات صحة األم والطفل.

لقد أصبح نقص فرص كسب العيش والعمل وعدم كفاية الحصول على 
الخدمات األساسية وزيادة انعدام األمن الغذايئ على نطاق واسع من الدوافع 

الرئيسية للحاجة، ما يخلق تحديات إضافية للكثير من األشخاص النازحين 
داخلًيا، وخاصة النساء واألطفال، يف سعيهم لتلبية احتياجاتهم األساسية 

بطريقة كريمة ومستدامة ذاتًيا.

األشخاص من ذوي االحتياجات الخاصة: ال يزال االنفصال عن األسرة وسوء 
تغذية الطفل والمخاطر الصحية الجسيمة واالفتقار إىل فرص التعليم تشكل 

احتياجات مزمنة بين السكان يف المخيمات والتجمعات العشوائية غير 
الرسمية والمآوي الجماعية.

يحتاج األشخاص ذوو االحتياجات الخاصة إىل مساعدة مخصصة وخدمات 
صحية متخصصة. إال أن األدلة الحديثة تشير إىل أن األشخاص ذوي اإلعاقة 

يواجهون تحديات منهجية يف إمكانية الحصول على اإلغاثة اإلنسانية على 
قدم المساواة مع اآلخرين. فعلى سبيل المثال، أفادت نسبة 70 يف المائة 

من األسر خارج المخيمات ونسبة 59 يف المائة من األسر يف المخيمات 
الكائنة يف شمال غرب سورية خالل االستجابة لجائحة فيروس كوفيد-19، 
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بعدم توافر معلومات يسهل حصول األشخاص الذين يعانون من صعوبات 
يف الرؤية والسمع واإلدراك عليها.274 ومن الضروري أيًضا التأكد من تقديم 

الدعم اإلنساين بطريقة يسهل الوصول إليها.

على غرار زيادة األشخاص النازحين داخلًيا يف شمال غرب سورية، زاد عدد 
األشخاص المبلغ عن كونهم من ذوي االحتياجات الخاصة، مثل اإلعاقة 
العقلية أو الجسدية، إىل ما يزيد على الضعف يف عام 2020 من 10,000 
شخص يف كانون الثاين/يناير إىل 22,000 تشرين الثاين/نوفمبر.275 يعني 

انتشار المواقع المتوطنة تلقائًيا وغير الرسمية التي تفتقر إىل أنظمة إدارة 
المخيمات أنه ال يمكن أن تضمن الجهات الفاعلة يف مجال العمل اإلنساين 

يف كل من شمال غرب وشمال شرق سورية تقديم الحماية الكريمة 
والمساعدة يف عدة قطاعات.

األشخاص النازحون داخلًيا: ظل غالبية األشخاص النازحين داخلًيا يف 
الشمال الشريق يف حالة نزوح ألكثر من أربعة أعوام، حيث تفرض قيود على 

الحركة يف المخيمات الرسمية وتزيد الجائحة الوضع اإلنساين تعقيًدا. وقد 
أدى الوضع إىل إثارة بواعث قلق خطيرة تتعلق بالحماية، حيث يزداد الضغط 

على مواقع النزوح وتحركات السكان، وعمليات إعادة التوطين يف كثير من 
األحيان. واضطر األشخاص النازحون داخلًيا إىل االنتقال إىل مخيمات أخرى 

بسبب تدهور الوضع االقتصادي ونقص الخدمات خارج المخيمات، مع وجود 
أيًضا بعض عمليات الترحيل من المآوي الجماعية إىل المخيمات.

كثر من مرة، مع بلوغ  يتعرض الكثير من األشخاص للنزوح لفترات طويلة وأ
النزاع يف سورية عامه العاشر. لقد بلغت مدة نزوح حوايل 56 يف المائة من 

كثر، يف تتراوح مدة  األسر النازحة داخلًيا يف الشمال الغريب خمس سنوات أو أ
نزوح نسبة 31 يف المائة أخرى من عام إىل خمسة أعوام.276 يؤدي هذا األمر إىل 
تفاقم االحتياجات، ويمكن أن يقطع تعلم األطفال على نحو خاص وتطورهم.

شهد شمال غرب سورية نمًطا معقًدا من النزوح، حيث إنه باإلضافة إىل 
احتياجات األشخاص النازحين داخلًيا الذين طال أمد نزوحهم، حدثت أعداد 
كبيرة من حاالت النزوح الجديدة. رصدت المجموعة المعنية بتنسيق وإدارة 

المخيمات ما يزيد على مليوين تحرك بدًءا من كانون الثاين/يناير 2020 حتى 
كتوبر من العام ذاته. بلغت ذروة حاالت النزوح األخيرة  نهاية تشرين األول/أ
يف شباط/فبراير 2020، عندما تم رصد مليون حالة نزوح.277 تمثل أهم ثالثة 

احتياجات ذات أولوية تم اإلبالغ عنها للنازحين داخلًيا يف عام 2020 يف المأوى 
والمساعدة نقًدا وبقسائم، فضالً عن السالمة واألمن.

يجعل االضطراب الناجم عن النزوح الداخلي طويل األمد والمتكرر الوصول 
كثر تحديًا ويؤدي إىل أوضاع معيشية سيئة. إىل الخدمات األساسية أ

 يضطر الكثير من األشخاص النازحين داخلًيا إىل البحث عن مأوى يف 
مخيمات دون المستوى المطلوب )غالًبا ما تكون متوطنة تلقائًيا(، أو مآٍوي 

جماعية أو تجمعات عشوائية حضرية غير رسمية تفتقر إىل الخدمات 
الكافية أو البنية التحتية أو أنظمة إدارة المخيمات. تتعرض أصول األشخاص 

وسبل كسب عيشهم أيًضا للخطر نظًرا الضطرارهم إىل النزوح عدة مرات، 
ما يؤدي إىل فقدان فرص العمل والدخل أو نقصها. تمثل أهم ثالثة 

احتياجات ذات أولوية، تم اإلبالغ عنها للنازحين حديًثا يف عام 2020، يف المأوى 
والمساعدة نقًدا وبقسائم، فضالً عن السالمة واألمن.278

العائدون: على الرغم من بدء عودة السوريين النازحين داخلًيا على نطاق 
ضيق، ال تزال هناك شواغل بشأن القدرة على إعادة االندماج يف المناطق 
األصلية والنزوح الثانوي. ولهذا أهمية بالغة على نحو خاص يف دير الزور، 

التي تعد الوجهة للكثير من رحالت العودة المنظمة. وتشير التقارير إىل أن 
كز الجماعية  العائدين ينتهي بهم المطاف يف التجمعات العشوائية والمرا
غير الرسمية. ويف الوقت ذاته، ثمة خيارات محدودة للعراقيين ومواطني 

الدول األجنبية.

كتشفت النتائج المستخلصة من تقييم أجرته منظمة غير حكومية أنه  ا
تم اإلبالغ عن انتشار المآوي المدمرة يف 72 يف المائة من المجتمعات 

التي شملها التقييم؛ ما أدى إىل االزدحام داخل المآوي المتاحة، وتوضيح 
األوضاع الصعبة التي يواجهها العائدون. وأُفيد بأن األسر يف 75 يف المائة من 

المجتمعات يف هذه المناطق ال يمكنها تحمل شراء المواد الغذائية األساسية، 
وال يحصل نصف المجتمعات على كفايتهم من المياه.279

تصور االحتياجات

يف الشمال الشريق، يحتمل مواصلة اعتماد األشخاص النازحين داخلًيا الذين 
يطول نزوحهم على المساعدة اإلنسانية، يف حين أن الخدمات األساسية يف 

المخيمات ستحتاج إىل الصيانة، خاصة لتلك التي ال يستطيع سكانها العودة 
إليها. يزيد الوضع األمني الراهن يف مخيم الهول من تعقيد تقديم الخدمات 

والمساعدة. ويف ظل العودة المحتملة لـ 22,000 من األشخاص النازحين 
داخلًيا من مخيم الهول، يجب أن يشمل تخطيط المساعدة المستقبلية 

تقديم الدعم يف مكان العودة. يزيد النزوح المستند إىل دوافع اقتصادية أعلى 
من خطر النزوح لفترة طويلة وما يستدعيه ذلك من االستجابة المطلوبة 

التي تشمل توفير خدمات المخيمات اإلضافية.

لقد تراوحت أنماط النزوح، يف شمال غرب سورية يف عام 2020، بين حاالت 
نزوح شهرية تبدأ من حوايل 30,000 حالة نزوح حتى مليون حالة نزوح بحد 

أقصى.280 ومع توقع استمرار النزاع وما يستتبعه من نزوح يف عام 2021 مع 
إضافة عنصر التحديات الناجمة عن جائحة فيروس كوفيد-19، يتوقع أيًضا 

استمرار االحتياجات الملحة لألشخاص النازحين داخلًيا حديًثا فضالً عن 
األشخاص النازحين داخلًيا لفترات طويلة.
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 3.3 

اإلنعاش المبكر وسبل العيش
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توزيع األشخاص المحتاجين يف القطاع حسب الشدة

األشخاص المحتاجون للمساعدة شدة االحتياجات

لمحة عامة

ال تزال األزمة السورية التي دخلت عامها العاشر تقريًبا تقوض األسس 
االجتماعية واالقتصادية للشعب السوري، بالتوازي مع تداعيات األزمة 

المالية اللبنانية، والتهاوي السريع للعملة السورية، والتضخم الهائل، ودخول 
القيود التجارية الجديدة حيز النفاذ يف حزيران/يونيو 2020. عالوة على ذلك، 
لقد أدت جائحة فيروس كوفيد-19 العالمية إىل فرض ضغوط إضافية على 

الخدمات االجتماعية واألساسية، وحرمت السوريين أيًضا من وظائفهم 
وسبل عيشهم يف الوقت ذاته.

وساهمت اآلثار المشتركة لهذه األزمات المتزامنة يف إحداث تقلص كبير 
يف النشاط االقتصادي العام؛ ما أثر على قدرة الشعوب من الحفاظ على 

مستويات معيشة مناسبة، والبحث عن فرص كسب العيش الالئقة، 
والوصول إىل الخدمات االجتماعية والبنية التحتية األساسية، وزيادة تقويض 

التماسك االجتماعي.

ال تزال احتياجات اإلنعاش المبكر وسبل العيش كبيرة من حيث الحجم 
والحدة والتعقيد يف شتى أنحاء البالد، حيث يحتاج ما يقدر بنحو 11,6 مليون 

شخص إىل تعظيم دعم اإلنعاش المبكر وُسبل العيش.

بينما كانت التدابير االحترازية ضد انتشار الفيروس ذات أهمية جوهرية 
يف احتواء انتقاله، إال أنها فاقمت مواطن الضعف االجتماعية واالقتصادية 

األساسية والموجودة مسبًقا عن طريق الحد من توافر الخدمات األساسية 
وفرص العمل والوصول إليها. كما أثرت قيود جائحة كوفيد-19 تأثيًرا شديًدا 

على فرص العمل يف جميع أنحاء البالد، حيث ُقدرت نسبة البطالة بما يقارب 
50 يف المائة من السكان يف سن العمل يف نهاية عام 2020؛ ما أدى إىل رفع 

األسعار وزيادة االعتماد على آليات التكيف السلبية.281

عالوة على ذلك، أدى التراجع االقتصادي اإلقليمي أيًضا إىل انخفاض 
التدفقات االقتصادية إىل سورية. وتشير التقديرات إىل أن التحويالت 

المالية المرسلة إىل سورية كل عام الُمقدرة بنحو 1,6 مليار دوالر أمريكي 
قد انخفضت بنسبة تصل إىل 50 يف المائة.282 وُيتوقع أن يكون تأثير هذا 
االنخفاض هو األصعب لنسبة 86 يف المائة من السكان السوريين الذين 

كانوا يعيشون تحت خط الفقر حتى قبل نشوء أزمة فيروس كوفيد-283.19 
ونتيجة لذلك، تتعرض شبكات األمن وموارد كسب العيش إىل ضغط متزايد 

كثر من أي وقت مضى، ويجري حالًيا اإلبالغ عن كون عدم القدرة على  أ
التحمل يف جميع القطاعات العقبة الرئيسية التي تحول دون الوصول إىل 

السلع والخدمات.
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االحتياجات والشدة

االحتياجات والشدة والربط مع القطاعات األخرى

ُيبين تحليل سياق اإلنعاش المبكر وسبل العيش أن األوضاع االقتصادية 
السيئة، والدمار المادي للبنية التحتية، والنزوح واسع النطاق قد أدى إىل 

التنافس على فرص سبل كسب العيش الشحيحة وزيادة الحمل على 
الخدمات االجتماعية المتاحة؛ ما أدى إىل نشأة تحٍد غير مسبوق أمام المرونة 

االجتماعي واالقتصادي.

الخدمات االجتماعية األساسية والبنية التحتية:	 

يظل الوصول الموثوق إىل الكهرباء منخفًضا يف جميع أنحاء البالد؛ ما تسبب 
يف إلحاق آثار ضارة بجميع القطاعات، بما يف ذلك مدى توافر ماء الشرب 
النظيف والتدفئة وخدمات الصحة األساسية. وبصفة خاصة، يقل التوافر 

اليومي للكهرباء عن 12 ساعة يومًيا لنسبة 69 يف المائة من المجتمعات، 
ويقل عن ست ساعات يومًيا لنسبة 12 يف المائة من المجتمعات.284

تواصل حالة اإلهمال التي تعاين منها البنى التحتية األساسية بعد سنوات 
من الدمار إعاقة احتماالت استئناف األنشطة االقتصادية وزيادة الفقر. 

عالوة على أن الحالة السيئة للبنية التحتية األساسية تشكل أيًضا عائًقا 
رئيسًيا أمام عودة األشخاص النازحين إىل أماكنهم األصلية؛ ما يدفعهم نحو 

انتهاج استراتيجيات تكيف ضارة، إضافة إىل زيادة االعتماد على المساعدات 
اإلنسانية. ويف هذا الصدد، جرى اإلبالغ عن أن نسبة 74 يف المائة من مرافق 

البنية التحتية األساسية المتاحة طالها الضرر، مع اإلبالغ عن أن الضرر 
الجسيم قد طال 53 يف المائة من هذه المرافق.285

تؤثر األوضاع السيئة لطرق الوصول والطرق التي تأثرت بعشر سنوات 
من النزاع، باإلضافة إىل األضرار الناجمة عن الظواهر الطبيعية مثل األمطار 
الغزيرة، تأثيًرا سلبًيا على إمكانية تعزيز سرعة التعايف االقتصادي المحلي. 

وعلى نفس المنوال، تعوق األوضاع السيئة لألسواق والمحال التجارية القدر 
الذي به يمكن للمعامالت االقتصادية إحداث تفاعالت إيجابية متسلسلة 
فيما يتعلق بالوصول إىل فرص كسب العيش. وعلى وجه التحديد، طال 
الضرر ما نسبته 51 يف المائة من األسواق الحالية، وتضررت نسبة 14يف 

المائة من هذه األسواق ضرًرا بالًغا.286

سبل العيش:	 

لقد أثرت الجائحة على النظام االجتماعي واالقتصادي برمته، وأدت إىل 
خسارة فادحة يف سبل العيش يف جميع أنحاء البالد. ففي نهاية عام 2019، 

عاشت نسبة قدرها 86 يف المائة من السوريين تحت خط الفقر، وُقدرت هذه 
النسبة بأقل من 90 يف المائة اعتباًرا من منتصف آب/أغسطس 287.2020 

وظهرت فئة مختلفة متمثلة يف العاملين الفقراء واألسر التي ال تتمتع 
بالقدرة على تلبية تكلفة االحتياجات األساسية على الرغم من عمل فرد أو 

كثر من أفراد األسرة. أ

وفًقا لتقييم التأثير االجتماعي واالقتصادي لفيروس كوفيد-19 المشترك 
بين وكاالت األمم المتحدة عام 2020، استطاعت نسبة 41,9 يف المائة من 

األسر تغطية نفقاتها قبل الجائحة يف حين ال يستطيع فعل ذلك حالًيا إال ما 
نسبته 9,7 يف المائة. ويتفاقم هذا الوضع بسبب النقص الشديد يف فرص 
كتساب المهارات القابلة للتوظيف ورأس المال العامل. وفقد ثلثا األسر  ا
كثر، وخسر نحو النصف منهم ما يتراوح من 75 يف  تقريًبا مصدر دخل أو أ

المائة إىل 100 يف المائة من دخلهم السابق.

أحدث فيروس كوفيد-19 انخفاًضا قدره 19,8 يف المائة يف متوسط الموظفين 
 .)MSME( يف قطاع الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة

وبالتحديد، حدث انخفاض يف العمالة بنسبة 18,2 يف المائة للذكور و19,7 

يف المائة لإلناث. وخسر معظم المؤسسات إيرادات كبيرة تتراوح بين 40 يف 
المائة و100 يف المائة، واضطر حوايل 13 يف المائة منها إىل وقف عملياتها.288

أسفرت هذه الخسارة واسعة النطاق لسبل العيش والدخل، وستسفر على 
األرجح عن لجوء األشخاص إىل انتهاج آليات تكيف ضارة وسلبية. ويف هذا 

الصدد، لقد تمثلت استراتيجيات التكيف الرئيسية التي استعانت بها األسر 
يف شراء السلع والخدمات بالدين، أو إنفاق مدخراتها، أو حتى تقليل عدد 

الوجبات ونوعيتها. وعلى نحو خاص، تقضي النساء حالًيا وقًتا يف أداء المهام 
كثر من الوقت الذي تقضيه يف األنشطة المدرة للدخل.289 المنزلية أ

عالوة على ذلك، يشكل التأثير على سبل العيش والتوقعات االقتصادية 
كبر يتمثل يف انضمام األفراد إىل الجماعات  الباعثة على التشاؤم خطًرا أ

المسلحة المتطرفة وارتكاب الجرائم، وتجنب العالجات ذات الصلة بالصحة، 
مثل فيروس كوفيد-19 وبسبب الخوف من فقدان سبل العيش وإرسال 

اآلباء األطفال للعمل وتشجيع الزواج المبكر أو أي منها.

لقد تضرر الالجئون الفلسطينيون بشدة أيًضا بفعل العواقب االجتماعية 
واالقتصادية للجائحة. ووفًقا لدراسة أجرتها وكالة األمم المتحدة إلغاثة 

كدت  وتشغيل الالجئين الفلسطينيين يف الشرق األدىن )UNRWA( مؤخًرا، أ
نسبة 30 يف المائة من الالجئين الفلسطينيين المشاركين أن رب األسرة فقد 

وظيفته خالل الشهور الماضية.290

التماسك االجتماعي واألمن المجتمعي:	 

ازدادت أعداد األشخاص النازحين داخلًيا نتيجة لألزمة الجارية. ويفرض ذلك 
مزيًدا من الضغط على الخدمات االجتماعية واألساسية، ما يؤدي إىل تمزق 

محتمل يف النسيج االجتماعي. وإضافة إىل ذلك، نشأت الصدمات التي 
لها القدرة على الصمود متعددة المستويات من فقدان الوظائف والدخل، 
وانخفاض الوصول إىل الخدمات الصحية خاصة األدوية )بسبب انخفاض 

ميسورية التكلفة المرتبطة باإلنتاج الصيدالين المحلي المنخفض وانخفاض 
قيمة العملة(، والتعليم وحدوث انخفاض يف التماسك االجتماعي.

لقد دفعت عوامل عديدة تشمل القيود المفروضة على الحركة، واالفتقار 
إىل الوصول إىل وسائل المواصالت أو قلته، والخوف من اإلصابة بالفيروس، 

وعدم اليقين بشأن المستقبل بتأثير جائحة كوفيد-19 على التماسك 
االجتماعي. وتسبب الخضوع للحجر أيًضا يف حدوث توترات بين أفراد األسرة 

ووصل ذلك إىل العنف بما يف ذلك العنف القائم على النوع االجتماعي.291

عالوة على ذلك، يشير تأثير فيروس كوفيد-19 على التماسك االجتماعي 
إىل تسبب الفيروس يف تفاقم التحديات السياسية واالقتصادية واالجتماعية 
واألمنية القائمة والمتأصلة أحيانًا، وهذا من شأنه تسليط الضوء على تأثيره 

الناتج على النسيج االجتماعي المختلف للبالد، الذي يمكن أن يؤدي إىل 
توترات بين مختلف الفئات االجتماعية، وتعزيز احتمالية النزاع، وتقويض 

الثقة يف البالد.

2.2. الفئات السكانية األكثر تضرًرا

كثر بين السوريين حالًيا بسبب عواقب  لقد زادت حدة مواطن الضعف أ
فيروس كوفيد-19، وُيظهر التحليل القطاعي أن بعض الفئات السكانية 

المتضررة بوجه خاص وتحتاج إىل المساعدة. ويبرز تقييم بشأن حالة اإلعاقة 
كثر الحاالت قلًقا التي تساور األشخاص ذوي  أُجري على الصعيد القطري أ

اإلعاقة. يعاين 3,7 ماليين شخص أو 27 يف المائة من السكان )فوق 12 
عاًما( يف سورية من إعاقة. وما يقرب من 75 يف المائة ال يحصلون على 

الدعم الطبي واالجتماعي واالقتصادي، يف ظل ارتفاع معدالت اإلصابة يف 
بعض المناطق.292
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سورية

© قطاع اإلنعاش المبكر وسبل العيش

أظهرت النتائج الرئيسية للتقييم الوطني أن األشخاص ذوي اإلعاقة 
معرضون لالستبعاد من االستجابة اإلنسانية، على الرغم من احتياجاتهم 

الخاصة أو اإلضافية، بسبب العديد من العوامل البيئية مثل العوائق 
المادية واالجتماعية.

عالوة على ذلك، كان تأثير فيروس كوفيد-19 شديًدا ال سيما من حيث التأثير 
األكبر على المرأة فيما يتعلق بالتوظيف والحصول على الخدمات واألمن 

الغذايئ وحالة الفقر العام.

سيتبنى القطاع قاعدة أدلة واضحة لضمان إدراج جميع فئات المجتمع يف 
أعماله يف جميع مراحل االستجابة، بما يف ذلك، من جملة أمور أخرى، المظهر 

الخارجي )اإلعاقة( والعمر )األطفال وكبار السن( والنوع االجتماعي.

تصور االحتياجات

احتياجات اإلنعاش المبكر وسبل العيش آخذة يف االرتفاع. ومن المتوقع 
أن تشهد فترة يتخللها مزيد من الركود االقتصادي مع انخفاض اإلنتاج 

وزيادة معدالت الفقر والمزيد من التدهور االجتماعي واالقتصادي الذي 
يؤثر على كل من النازحين داخلًيا والمقيمين والعائدين المحتملين. ومن 

المحتمل أن يؤدي النزوح من المناطق التي ال تزال تواجه األعمال العدائية 
إىل مناطق مستقرة نسبًيا إىل زيادة الطلب على الخدمات األساسية وفرص 
العمل وخطر التوترات داخل المجتمعات المحلية وفيما بينها والتي تشمل 

المقيمين والنازحين.

وعلى غرار ذلك، ستتطلب حاالت العودة إصالح الخدمات والبنية التحتية، 
واستئناف النشاط االقتصادي، وبموازاة ذلك، إطالق مبادرات لتعزيز 

التماسك االجتماعي بين العائدين والمجتمعات المضيفة.
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 3.4 

التعليم
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األشخاص المحتاجون للمساعدة شدة االحتياجات

توزيع األشخاص المحتاجين يف القطاع حسب الشدة

لمحة عامة

يعتمد هذا التحليل يف المقام األول على البيانات الواردة من تقييم 
احتياجات متعدد القطاعات293 والمعلومات الواردة من مجموعات البيانات 

األخرى على الصعيد الوطني. وعلى الرغم من الجهود الهائلة التي بذلها 
الشركاء يف المجال اإلنساين، فإن نظام التعليم يف سورية واجه تحديات 

هائلة ومتصاعدة يف عام 2020. ويف عام 2021، ال بد أن تؤدي االستثمارات إىل 
تحسين توافر فرص التعلم والحصول عليها لتجنب فقدان التعلم، وتقليل 

القدرة اإلنتاجية المستقبلية والحد من التهديدات االجتماعية والعاطفية 
السلبية المتعددة وغيرها من التهديدات المتعلقة بعرقلة تعليم الطفل.

يحتاج ما يقدر بنحو 6,9 ماليين شخص )97 يف المائة من األطفال( إىل 
مساعدات تعليمية إنسانية. ولم يتمكن القطاع من تقديم تقدير عدد 

األطفال غير الملتحقين بالمدارس لعام 2021، 294إال أنه، يف عام 2020، كان ما 
يقدر بنحو 2,45 مليون طفل غير ملتحق بالمدارس وكان هناك 1,6 مليون 

طفل معرضين لخطر االنقطاع عند الدراسة.295 ومن المؤكد تقريًبا أن أعداد 
األطفال غير الملتحقين بالمدارس واألطفال المعرضين لخطر االنقطاع عند 

كمي للصراع وإغالق المرافق التعليمية  الدراسة يف تزايد بسبب األثر الترا
وتقليل ساعات التعليم بسبب فيروس كوفيد-19 أو أحدهما وتدهور 

الظروف االقتصادية وزيادة عدد السكان وحاالت النزوح.

تستمر األعمال العدائية واستخدام المدارس ألغراض غير تعليمية وشواغل 
أخرى تتعلق بالسالمة يف التأثير على االستخدام اآلمن وتوافر خدمات 

التعليم ال سيما يف الشمال. ويف عام 2020، لقي ما ال يقل عن 42 طفالً 
حتفهم وأُصيب 38 طفالً وبالًغا خالل 61 هجمة تم التحقق منها على 

قطاع التعليم )59 هجمة على المدارس وهجومان على العاملين يف مجال 
التعليم( و31 حالة تم التحقق منها الستخدام المدارس ألغراض عسكرية.296 

باإلضافة إىل الخوف المروع الذي يصيب الطالب وموظفي المدارس جراء 
مثل هذا الهجوم، فإنَّ الهجمات التي تشن على قطاع التعليم تقلل أيًضا 
من توافر البنية األساسية للتعليم، ما يساهم يف وجود تكدس ويؤدي إىل 

استخدام الطالب للمباين المدرسية غير اآلمنة.

تم إطالق العديد من األنشطة التعليمية عن بُعد القائمة على النظام 
اإللكتروين والوريق يف ظل إغالق المدارس والمرافق التعليمية يف عام 2020 
بشكل متقطع بين آذار/مارس وكانون األول/ديسمبر. وكان الوصول إليها 

محدوًدا بسبب التحديات المتعددة،

ومنها نقص األجهزة اإللكترونية واالتصال، والحركة والقيود األخرى، وصعوبة 
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دعم التعلم المنزيل ومتابعته. وقد تفاقم الوضع بسبب تدهور األوضاع 
االقتصادية التي زادت الضغط على األطفال لدعم أسرهم. وهناك مؤشرات 

297تفيد بأن معدل عودة الطالب أقل يف الشمال منه يف أجزاء أخرى من البالد.

على الرغم من التهديدات والعوائق المتعددة، فإن العائالت التي ترسل 
أطفالها إىل المدرسة تستمر يف إعطاء األولوية للتعليم ألنهم يعتقدون أن 

)1( التعليم مهم، وأن )2( التعليم سيساعد على توفير الفرص االقتصادية 
ألطفالهم وألن )3( األطفال يرغبون يف الذهاب إىل المدرسة. وأشارت العائالت 
التي ال ترسل أطفالها إىل المدرسة إىل العوائق االقتصادية والمتعلقة بالتوافر. 

وتريد العائالت التي لديها أطفال يف سن الدراسة الدعم الذي يقلل من 
التكاليف المرتبطة بإرسال األطفال إىل المدرسة.298

االحتياجات والشدة

االحتياجات والشدة واالرتباط بالقطاعات األخرى

يعيش أربعة وتسعون يف المائة من جميع األطفال يف سن الدراسة يف 
مناطق ذات ظروف تعليمية شديدة أو بالغة الشدة أو كارثية تتركز بشكل 

أساسي يف محافظات حلب وإدلب وريف دمشق، ما يشكل زيادة عن نسبة 
العام الماضي التي بلغت 86 يف المائة. ونظًرا لتفاقم اآلثار المتعلقة بالوضع 
الذي شهده عام 2020، فإن العديد من الطالب إما متأخرون يف تعلمهم، األمر 

الذي يجعلهم يجدون صعوبة يف العودة إىل المدرسة أو معرضون لخطر 
االنقطاع عن الدراسة. ويواجه األطفال األصغر سًنا والمراهقون واألطفال 
ذوو اإلعاقة مزيًدا من التحديات يف الحصول على خدمات التعلم بسبب 
كز تعليم الطفولة المبكرة )ECE(299 وخدمات التعليم  محدودية توافر مرا
الثانوي وفرص التدريب المهني. وال تزال المرافق التعليمية، على جميع 

مستويات التعليم، التي يمكن أن توفر تعليًما شامالً لما يقدر بنسبة 15 يف 
المائة من األطفال ذوي اإلعاقة يف سن الدراسة محدودة للغاية.300

بلغ معدل الحضور يف التعليم األساسي الوطني الُمبلَّغ عنه ذاتًيا301 خالل 
العام الدراسي 2019-2020 نسبة 81 يف المائة بجانب حضور جميع األطفال 
تقريًبا )96 يف المائة( التعليم الرسمي والتعلم يف الفصول الدراسية )97 يف 

المائة(.302 ومع ذلك، فإن الحضور الُمبلَّغ ذاتًيا ال يوضح تأثير إغالق المدارس 
والعوامل األخرى التي تؤثر على استمرار الطالب وتعلمهم. وكان األطفال 
النازحون داخلًيا أقل احتماالً للحضور إىل المدرسة من األطفال المقيمين 

)بمعدالت 72 يف المائة و84 يف المائة على التوايل(. وبالنظر بين المحافظات، 
نجد أن نسبة الحضور يف المدارس االبتدائية يف دمشق وحماة وحمص 
وطرطوس بلغت 90 يف المائة أو أعلى يف حين تنخفض نسبة الحضور 

انخفاًضا ملحوًظا يف محافظتي الرقة )59 يف المائة( وحلب )69 يف المائة(. 
ويتناقص الحضور يف المدرسة الثانوية تناقًصا كبيًرا، حيث ُسجلت أدىن 

المعدالت يف محافظات الرقة )15 يف المائة(، وإدلب )53 يف المائة(، والحسكة 
)56 يف المائة( وحلب )59 يف المائة(.

يوجد تكافؤ يف الحضور بين الفتيات والفتيان بشكل عام حتى سن المراهقة. 
ويبدأ معظمهم المدرسة يف سن السادسة )78 يف المائة لكل من الفتيات 

والفتيان(، وتظل النسبة ثابتة إىل أن يصل األطفال إىل 12 عاًما، وحينها 
تنخفض. ويتزامن هذا مع زيادة التعرض للمخاطر التي تهدد الحماية 

مثل عمالة األطفال، ويكون معظمهم من الفتيان، والزواج المبكر، ويكون 
أغلبهم من الفتيات.

يواصل األطفال الذين تجاوزوا السن المحددة لتلك المرحلة االلتحاق 
بالتعليم األساسي، غالًبا بسبب ضياع وقت التعلم. فالنقص الحاد يف 
التعليم الثانوي يف العديد من المجاالت يحد من قدرة طالب المدارس 
االبتدائية على االلتحاق بالمدارس الثانوية. كما أن االفتقار إىل المدارس 

المهنية يحد من فرص التعليم لألطفال األكبر سًنا.

من المحتمل انتماء األطفال الذين لم يحضروا إىل المدرسة إىل أسر معيشية 
يرون أنفسهم من الذين يعانون من "الجوع".303 وكان الفتيان والفتيات 

النازحون داخلًيا، 304بصرف النظر عما إذا كانوا يحضرون إىل المدرسة أم ال، من 
المحتمل أن ينتموا إىل هذه األسر.305 وأشارت المقابالت مع مقدمي الرعاية 
إىل أن عدًدا كبيًرا من الفتيان والفتيات قد يعانون من صدمات نفسية، مع 

وجود معدالت أعلى يف األطفال الذين ال يذهبون إىل المدرسة.306

تشمل األسباب الرئيسية لعدم ذهاب األطفال إىل المدرسة: عدم توفر 
المدارس، وعدم تحمل تكاليف التعليم المدرسي، وعمل األطفال لدعم 

األسرة. وأفادت األسر بوجه عام أن التكاليف المرتبطة بإرسال األطفال إىل 
المدارس ينبغي تقليلها ويجب بناء العديد من المدارس ومن الضروري 

جعل الهياكل المدرسية آمنة ومالئمة للتعلم. ويظل غياب المناهج الدراسية 
المعتمدة يمثل مشكلة يف أجزاء من البالد ويمكن أن يؤثر على الطلب على 

خدمات التعليم.

ُيمثِّل المعلمون عنصًرا هاًما يف ضمان مدى توافر التعليم وجودته وهم من 
الموظفين العاملين يف الخط األمامي. يحتاج المعلمون إىل االستثمار على 

صعيدي بناء القدرات وتقاضي األجر المناسب. ويعمل المعلمون يف بعض 
أجزاء البالد بدون تقاضي أجر ألكثر من عام.307

تتفاقم التهديدات التي يواجهها الطالب يف المدارس الملتحقين بها والتي 
أصبحت غير آمنة بسبب كوفيد-19. ويصعب ضمان التباعد االجتماعي أو 
التهوية يف المدارس المزدحمة ازدحاًما شديًدا باإلضافة إىل التوافر المحدود 

لمرافق المياه والصرف الصحي والنظافة من الناحية التشغيلية. وال تزال 
قدرة المدارس على اعتبارها أماكن آمنة للتدريس والتعلم معرضة للخطر 

بسبب الهجمات على التعليم واالستخدام العسكري للمدارس.

الفئات السكانية األكثر تضرًرا

يتمتع جميع األطفال بالحق يف الحصول على التعليم. ويدعم التعليم 
التنمية االقتصادية واالجتماعية. وتجمع خدمات التعليم الجيدة المصممة 
تصميًما ُمحكًما المجتمعات والسكان مًعا، وتعزز التماسك والقدرة على 

التكيف وشبكات الدعم االجتماعي والعاطفي. ويمكن أن ُتعرِّض المرافق 
التي ال تحظى بالدعم الكايف األطفال لمخاطر مادية وتقوض عملية التعلم 

وتزيد من حدة التوترات المرتبطة بالموارد.

يعيش واحد وسبعون يف المائة من األطفال المحتاجين إىل مساعدة إنسانية 
يف مجال التعليم يف مناطق تعاين من حاجة حادة وكارثية. ويوجد أعلى تجمع 

لهؤالء األطفال يف محافظات حلب وإدلب وريف دمشق.

األطفال النازحون داخلًيا الذين يعيشون يف المجتمعات ومواقع المالذ األخير 
أقل احتماالً للحضور إىل مرافق التعليم من األطفال المقيمين.308 وتشهد

المناطق التي ترتفع فيها معدالت النازحين داخلًيا تفاوتًا كبيًرا بين توافر 
خدمات التعليم وعدد األطفال المحتاجين للخدمات بسبب نزوح السكان. 
وهناك نقص عام يف مرافق التعلم والتدخالت التعليمية يف مواقع المالذ 

األخير ويف المجتمعات المثقلة باألعباء.

يوجد انخفاض حاد يف حضور المراهقين. فالنقص الحاد يف الحصول على 
التعليم الثانوي يف العديد من المجاالت يحد من قدرة المراهقين على 

مواصلة تعليمهم؛ ويحول عدم توفر التعليم المهني المراهقين الذين لن 
كتساب مهارات التعلم الالزمة للحصول على  يعودوا إىل المدرسة دون ا

الفرص االقتصادية.

ومن غير المحتمل أن يلتحق األطفال الصغار بالتعليم يف مرحلة الطفولة 
كز تعليم الطفولة المبكرة. وعلى الرغم من أن  المبكرة بسبب نقص مرا

التعلم المبكر ليس إلزامًيا نظًرا لقدرته على تهيئة األطفال للمدرسة وتعزيز 
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سورية

© قطاع التعليم

التعلم مدى الحياة، فإنه يمثل أولوية.

األطفال ذوو اإلعاقة أقل احتماالً للحصول على التعلم. واستمرار نقص 
االستثمار يف المرافق التعليمية والمعلمين المتخصصين والمواد لتوفير 

الدعم الكايف لألطفال ذوي اإلعاقة يساهم يف استبعاد هؤالء األطفال.

ويحتاج الطالب وموظفو المدارس الذين يعانون من اضطرابات نفسية إىل 
الحصول على خدمات مناسبة داخل المدارس التابعين لها أو من خالل 

اإلحاالت إىل الخدمات المتخصصة.

ُيمثِّل المعلمون وغيرهم من موظفي قطاع التعليم عنصًرا هاًما يف تقديم 
خدمات التعليم والدعم المهني

وتعتبر الرواتب التي تتناسب مع أهمية دورهم جزًءا ال يتجزأ من استقطابهم 
واالحتفاظ بهم.

تصور االحتياجات

من األمور بالغة األهمية، بعد مرور عشر سنوات من الصراع، التعامل مع 
خدمات التعليم الرسمية وغير الرسمية باعتبارها استثمار طويل األجل ليس 

من جانب األطفال وأسرهم فحسب، بل من جانب الجهات الفاعلة المعنية 
بتقديم المساعدات. أدت أزمة كوفيد-19 وتدهور األوضاع االقتصادية إىل 
تفاقم العواقب الناجمة عن نقص االستثمار المنهجي يف تقديم خدمات 
التعليم. وستستمر تداعيات ذلك يف عام 2021. وسيبقى نطاق التعليم 

غير الرسمي محدوًدا. وسيظل التعليم الرسمي محدوًدا من حيث القدرة 
االستيعابية واإلبقاء وسُينفذ يف بيئات تعليمية غير مالئمة إىل حد كبير 

ويف بعض األحيان غير آمنة )مزدحمة، وعدم كفاية مرافق المياه والصرف 
الصحي والنظافة، ونقص التدفئة، والمباين غير اآلمنة(. وستظل قدرة 

التعليم وفعاليته مقيدة بسبب عدم كفاية أعداد المعلمين الذين يتقاضون 
رواتبهم، ونقص مستلزمات التدريس والتعلم، ونقص التطوير المهني 

المستمر للمعلمين وغيرهم من موظفي التعليم.
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 3.5 

األمن الغذائي والزراعة
 ذوو اإلحتياجات الخاصةكبار السن )<59(البالغون )18-59(األطفال )0-17(الذكوراإلناثاألشخاص المحتاجون
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توزيع األشخاص المحتاجين يف القطاع حسب الشدة

األشخاص المحتاجون للمساعدة شدة االحتياجات

لمحة عامة

دخلت األزمة السورية عامها العاشر، حيث شهد عام 2020 ظهور صعوبات 
اجتماعية واقتصادية جديدة ومعقدة تزيد من تفاقم حالة األمن الغذايئ 

وسبل العيش لألسر يف جميع أنحاء البالد. وتدهور الوضع يف سورية 
تدهوًرا كبيًرا، حيث يحتاج ما يقدر بنحو 14,2 مليون شخص إىل شكل 

من أشكال المساعدة الغذائية والزراعية، وهو ما يمثل 68,6 يف المائة من 
إجمايل السكان.

وتشير التقديرات إىل أن ما ال يقل عن 12,4 مليون شخص يعانون من 
انعدام األمن الغذايئ، من بينهم 1,3 مليون شخص يعانون من انعدام األمن 

الغذايئ الشديد استناًدا إىل التقييم الذي شمل 36,484 أسرة معيشية 
على مستوى الدولة واالستعراضات والمشاورات التقنية. عالوة على ذلك، 

فإن جميع األشخاص الذين يعيشون يف المخيمات والبالغ عددهم 1,7 
مليون309 شخص يعانون من انعدام األمن الغذايئ بنسبة 100 يف المائة، 

وتشير التقديرات إىل أن 1,8 مليون شخص معرضون لخطر 310انعدام األمن 
الغذايئ.311 وُتظهر النتائج زيادة حادة عن العام الماضي، حيث ُسجلت زيادة 
بلغت 4,5 ماليين شخص يواجهون انعدام األمن الغذايئ الحاد يف عام 2021 

مقارنة بعام 2020. ومع أنه يف عام 2019، كان 39 يف المائة من إجمايل 
السكان يعانون من انعدام األمن الغذايئ، إال أن هذا الرقم اآلن يقارب 60 

يف المائة يف عام 2020. وقد ارتفع عدد األشخاص الذين يعانون بشدة من 
انعدام األمن الغذايئ من ثالثة يف المائة )0,6 مليون( من السكان يف عام 

2019 إىل ستة يف المائة )1,3 مليون( يف عام 2020.

تشير التقديرات إىل زيادة األشخاص المحتاجين يف القطاع لعام 2021، الذين 
يعانون من انعدام األمن الغذايئ باإلضافة إىل أولئك المعرضين لخطر انعدام 

األمن الغذايئ، من 9,8 ماليين إىل 14,2 مليونًا. وتسلط األدلة الضوء على 
التدهور المزعج الناجم عن مجموعة من العوامل ومنها انخفاض قيمة 
العملة وما يرتبط بذلك من فقدان القوة الشرائية، والزيادات الكبيرة يف 

أسعار المواد الغذائية، ونزوح السكان على نطاق واسع، ونقص سبل كسب 
الرزق وخيارات إدرار الدخل، والخسائر يف اإلنتاج الزراعي واألصول، وكلها 

عوامل تفاقمت بسبب النزاعات المستمرة وجائحة كوفيد-19.

وقد نتج عن األزمة االقتصادية آثار مدمرة ال سيما على المحافظات الجنوبية 
والوسطى وكذلك شمال غرب سورية حيث أصبحت الصفوف الطويلة 

للحصول على الخبز والوقود هي السمة الجديدة. باإلضافة إىل زيادة حالة 
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سلة األغذية الموحدة هي مجموعة من السلع الغذائية األساسية. يف سورية، يتم تحديد سلة األغذية يف مجموعة من السلع الجافة التي توفر 2,060 كيلو كالوري يومًيا ألسرة من خمسة أفراد خالل شهر واحد.
تحتوي السلة الواحدة على 37 كيلوغراًما من الخبز، و 19 كيلوغراًما من األرز، و 19 كيلوغراًما من العدس، و 5 كيلوغرامات من السكر، و 7 لترات من الزيت النبايت.

- المصدر: برنامج األغذية العالمي 
* متوسط الدخل يف أيلول/سبتمبر 2020 ، بناًء على تقييم احتياجات متعدد القطاعات لعام 2020 .

متوسط السعر الشهري لسلة الغذاء
أيار/مايو 2013 - كانون الثاين/يناير 2020
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٥٧٪ من متوسط الدخل (١٤٧،٧٢٤ ليرة سورية *)

٧,٠٠١

ليرة سورية

ضعف األسر يف شمال شرق سورية. وأدى الوضع العالمي والتدابير 
القسرية المتخذة من جانب واحد أيًضا إىل انخفاض كبير يف التحويالت 

المالية. لقد تأثر قطاع الزراعة، الذي كان

فيما مضى الركيزة األساسية يف االقتصاد السوري، تأثًرا شديًدا أيًضا، حيث 
تمت تلبية نصف االحتياجات الوطنية من الحبوب من خالل الواردات، حيث 
كانت الدولة فيما مضى تنتج ما يكفي لتلبية احتياجاتها الخاصة بل ُتصدِّر 
قبل األزمة. وقد أسهم كل من ارتفاع التكلفة والتوافر المحدود للمدخالت 

الزراعية، 312واألضرار التي لحقت بالبنية التحتية للري يف جميع أنحاء البالد، 
وتدهور سبل العيش وفرص كسب الدخل، واألزمة االقتصادية والمصرفية 
اإلقليمية المؤثرة على تجارة المنتجات السورية، واآلثار المباشرة والممتدة 

لكوفيد-19 بشأن قطاع الزراعة واألمن الغذايئ، وحرائق الغابات المدمرة 
وغيرها من المصائب الناجمة عن المناخ مثل الفيضانات وعدم انتظام 

هطول األمطار يف تدهور األحوال يف سورية.

االحتياجات والشدة

أدت األزمة التي طال أمدها يف سورية إىل تكثيف االحتياجات على مدار 
العام الماضي من خالل أزمة اجتماعية واقتصادية معقدة ومتفاقمة، وتدهور 
سبل العيش، واآلثار الممتدة لكوفيد-19، والصراع المستمر يف شمال البالد، 

وخسائر فادحة يف قطاع إنتاج الغذاء )بسبب الصراع وتغير المناخ(. وقد 
اجتمعت هذه األمور لتلحق ضرًرا بالًغا بحالة األمن الغذايئ الوطني. وتؤثر 
البيئة االقتصادية المتدهورة مع التضخم السنوي الذي يتراوح بين 200 

و300 يف المائة تأثيًرا كبيًرا على القوة الشرائية، حيث تستورد البالد معظم 
احتياجاتها األساسية، فضالً عن المدخالت الزراعية األساسية.313 أظهرت 

نتائج التقييم الوطني أن 50 يف المائة من األسر السورية أفادت بإنفاق ما 
ال يقل عن 75 يف المائة من دخلها على الغذاء، يف حين تتبنى 28 يف المائة 

استراتيجيات معيشية للتكيف مع األزمات أو الطوارئ.314 ويعتبر هذا مرتفًعا 
للغاية ومثل هذه العائالت ال يمكنها االدخار وبالكاد تعيش، ألنها تعيش 

عيشة الكفاف مع القليل من األمل بانفراج الحال.

ارتفعت أسعار المواد الغذائية يف سورية ارتفاًعا كبيًرا يف عام 2020. بلغ 
سعر سلة األغذية الموحدة المرجعية الوطنية لبرنامج األغذية العالمي 

التابع لألمم المتحدة315 99,243 ليرة سورية )أي 79 دوالًرا أمريكًيا( يف 
تشرين الثاين/نوفمبر 2020، وهو أعلى بنسبة 251 يف المائة مقارنة بشهر 

تشرين الثاين/نوفمبر 316.2019 تعتبر هذه القيمة المسجلة يف عام 2020 هي 
أعلى سعر مسجل منذ 2013 وتستمر األسعار يف االرتفاع. أصبحت سلة 

األغذية المرجعية، وهي سلة المواد الغذائية األساسية التي تهدف إىل دعم 
االحتياجات الغذائية ألسرة معيشية مكونة من خمسة أفراد، اآلن أعلى من 

أعلى راتب شهري حكومي رسمي مدفوع وهو 80,240 ليرة سورية. وبالمثل، 
استمرت أسعار الخبز المدعوم يف االرتفاع طوال عام 2020. وتضاعف 

سعر حزمة الخبز يف المناطق التي تسيطر عليها الحكومة وشمال شرق 
سورية )اآلن بسعر 100 ليرة سورية/للحزمة( يف حين انخفض حجم الخبز 
كثر من 300 يف المائة منذ  وجودته317. وقفزت أسعار الخبز التجاري، بزيادة أ

تشرين الثاين/نوفمبر من العام الماضي. ويعود سبب ارتفاع أسعار الخبز إىل 
انخفاض قيمة العملة السورية ونقص القمح يف البالد. وتضاعفت أسعار 

الخبز يف شمال غرب سورية ثالث مرات لحزمة الخبز ولم يتم تلبية سوى 58 
يف المائة من الحد األدىن من احتياجات الخبز للسكان يف عام 2020.

االحتياجات والشدة واالرتباط بالقطاعات األخرى

أدت تداعيات التوغل التركي يف شمال شرق سورية إىل نزوح آالف 
األشخاص، وأبرزهم المزارعون، ما قلل من إنتاج الغذاء األساسي بشكل 

كبير. وأدى استمرار انعدام األمن والهجمات العشوائية يف جميع أنحاء البالد 
على العاملين يف المجال اإلنساين يف عام 2020 إىل الحد من الوصول إىل 
المواقع التي تعاين بشدة من انعدام األمن الغذايئ. وأدت الهجمات على 
العاملين يف المجال اإلنساين يف جنوب سورية إىل تعليق بعض الشركاء 

للعمليات مؤقًتا أو نقل المشاريع إىل مناطق أخرى يسهل الوصول إليها، ما 
جعل المزيد من األشخاص يعاين من انعدام األمن الغذايئ حيث

ال يمكن الوصول إىل األسر المتضررة. وُيلقي تكثيف التدابير القسرية 
المتخذة من جانب واحد بظالله على واردات المواد الرئيسية مثل الوقود 

والقمح، ما يزيد الوضع سوًءا.

شهد اإلنتاج الزراعي يف عام 2020 تحسًنا طفيًفا على مدى السنوات القليلة 
الماضية، ال سيما بالنسبة للقمح، حيث ُيقدر إجمايل اإلنتاج بنحو 2,83 مليون 
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طن، ُرغم أن هذا يقل بنحو 30 يف المائة عن متوسط ما قبل األزمة البالغ 
4,1 ماليين طن.

ولم تتمكن الحكومة السورية من إنتاج أو استيراد احتياجاتها الالزمة من 
القمح. وليس يف متناول المزارعين يف منطقتي رأس العين وتل أبيض 

ما يقرب من 144 ألف هكتار، ما يؤثر على اإلنتاج يف المنطقة وفًقا لإلدارة 
الذاتية يف شمال شرق سورية. وأثَّر نقص الوقود على المزارعين يف جميع 

أنحاء البالد، ما أدى إىل زيادة تكاليف إنتاجهم؛ وكان هناك انخفاض يف 
اإلنتاجية بالنسبة لمن لم يستطع تحمل تكاليف الزيادات. وارتفع متوسط 

سعر الديزل وحده بنسبة 103 يف المائة يف األشهر الستة األخيرة من عام 
 2020 ليصل إىل 850 ليرة سورية/لتر.318 

وال يزال ينجم عن ذلك زيادة اعتماد معظم السكان السوريين على شراء 
الطعام بالنقد واالئتمان )85 يف المائة( باعتباره مصدًرا رئيسًيا للغذاء. 

وساهمت اإلجراءات المفروضة على سورية يف انخفاض توافر المدخالت 
والمعدات الزراعية عالية الجودة انخفاًضا كبيًرا. وقد أدى ذلك إىل انخفاض 

مستويات اإلنتاجية لكل من المحاصيل والماشية،319 وإىل ممارسات وتقنيات 
غير فعالة. يعاين المزارعون أيًضا من محدودية الوصول إىل األسواق بسبب 

القيود المادية واالقتصادية، ومحدودية فرص الحصول على التمويل، ونقص 
المياه للري بسبب األضرار التي لحقت بالبنية التحتية الالزمة مثل قنوات 
الري، ومحدودية الحصول على معلومات اإلنذار المبكر ذات الصلة وتأثير 

فيروس كوفيد-19 على سالسل القيمة الزراعية، وال سيما الدواجن.320 
وأثرت حرائق الغابات يف سورية سلًبا على إنتاج القمح والشعير والزيتون 

ومحاصيل األشجار األخرى خالل أشهر صيف 2020. وأدت حرائق المحاصيل 
إىل حرق محاصيل الحبوب يف شمال شرق البالد ويف المناطق الساحلية؛ 

ودمرت الحرائق الزيتون وأشجار الفاكهة والغطاء الشجري. وتشير التقديرات 
كثر من 16,000 هكتار من القمح خالل موسم الزراعة 2019- إىل تدمير أ
2020. ويقدر القطاع أن 32,000 طن متري من القمح كان من الممكن 

فقدانه، وهو ما يكفي لتلبية االحتياجات السنوية لنحو 160,000 شخص. 
وُفِقد أيًضا ما يقدر بنحو 12,000 هكتار من الشعير المستخدم يف العلف 

الحيواين، يف حين دمرت الحرائق حوايل 8,073 هكتاًرا من الزيتون ومحاصيل 
األشجار األخرى يف محافظتي الالذقية وطرطوس وكذلك محافظة حمص 

كتوبر لعام 2020. وأفضى انتشار  الوسطى يف أيلول/سبتمبر وتشرين األول/أ
الصراع يف شمال غرب سورية يف عام 2020 إىل فقدان المزارع واألراضي 

المستخدمة يف زراعة المحاصيل، ما حدَّ من إنتاج المحاصيل والذي تفاقم 
بسبب ارتفاع أسعار المدخالت الزراعية.

وباإلضافة إىل ذلك، تأثرت الماشية يف المحافظات الوسطى والساحلية 
بأمراض مثل مرض الجلد العقدي للماشية )LSD(. وعلى الرغم من أن 

اإلنتاج الحيواين يف شمال غرب سورية ال يزال يوفر األلبان والبيض واللحوم، 
فإنه يتعرض لتهديد مستمر أيًضا من انتشار األوبئة يف الماشية مثل تفشي 

مرض الجلد العقدي للماشية يف عامي 2019 و2020.

الفئات السكانية األكثر تضرًرا

تشير التقديرات إىل أن 14,2 مليون شخص بحاجة إىل شكل من أشكال 
المساعدة يف ُسبل العيش القائمة على األغذية والزراعة استناًدا إىل نتائج 

تقييم األمن الغذايئ )FSA( لعام 2020 وتقييم األمن الغذايئ وسبل العيش 
)FSLA( لعام 2020 ونظام برنامج األغذية العالمي لتحليل مواطن الضعف 

ورسم معالمه عبر الهاتف المحمول )mVAM( وبيانات أسعار الغذاء الصادرة 
عن برنامج األغذية العالمي وتحليل منظمة األغذية والزراعة لبيانات اإلنتاج 
الزراعي. ال يزال معظم النازحين داخلًيا وغيرهم من المتضررين من األزمة 

يف سورية يعتمدون على المساعدات اإلنسانية لتلبية احتياجاتهم األساسية، 

ومنها الغذاء والتعليم والرعاية الصحية والمأوى والمياه والصرف الصحي 
والنظافة. وأوضح التقييم الوطني أن 52,8 يف المائة من النازحين داخلًيا 

يعانون من انعدام األمن الغذايئ، ما يشير إىل ارتفاع مستوى تعرضهم للخطر 
عن المقيمين بنسبة )49,7 يف المائة( يف حين تبين أن العائدين هم األكثر 

معاناة من انعدام األمن الغذايئ بنسبة 60,3 يف المائة.

وخلص تقييم إضايف لقطاع األمن الغذايئ يسلط الضوء على جوانب ضعف 
خاصة لدى النازحين داخلًيا حديًثا )NIDPs( يف شمال غرب سورية321 إال 

أن 41,5 يف المائة من جميع النازحين داخلًيا حديًثا يعانون من انعدام األمن 
الغذايئ وأنهم بحاجة إىل المساعدة وعاىن 50,1 يف المائة من الجوع و41,2 يف 

المائة من األسر من استهالك غذايئ غير مرٍض.

ُتمثل الديون واالئتمانات أيًضا استراتيجية للتكيف، حيث استدانت 52,9 
يف المائة من األسر منذ النزوح يف شمال غرب سورية بمتوسط مقدار 

الدين 701,443 ليرة سورية لكل أسرة معيشية. ويرجع السبب الرئيسي 
كثر من 1,7 مليون فرد يعيشون  الُمبلَّغ عنه لالستدانة إىل شراء الطعام.322 وأ

حالًيا يف مخيمات المالذ األخير هم من بين الفئات السكانية األكثر تضرًرا 
من تدهور حالة انعدام األمن الغذايئ مع عدم إمكانية الوصول إىل سبل 

العيش واالعتماد الكامل على المساعدة اإلنسانية. ويمثل النساء واألطفال 
80 يف المائة من النازحين داخلًيا الذين يعيشون يف المخيمات والبالغ 

عددهم 1,5 مليون.

تستضيف سورية أيًضا عدًدا كبيًرا من الجئي فلسطين، ومعظمهم ال يزال 
بحاجة إىل المساعدة.323 وأفاد 99 يف المائة من األسر لالجئي فلسطين 

الخاضعة لالستطالع أنهم عانوا من أجل شراء الطعام والعناصر األساسية 
األخرى بسبب ارتفاع أسعار السوق، حيث استدان الكثير منهم لتلبية 

احتياجاتهم األساسية.324 وتنتشر ظاهرة االحتياجات الغذائية يف جميع أنحاء 
سورية وتتركز غالبية الذين يعانون من انعدام األمن الغذايئ بشكل كبير 

يف إدلب )86 يف المائة( ودير الزور )73,2 يف المائة( وحماة )68,2 يف المائة( 
والرقة )65,8 يف المائة( ودرعا )60,2 يف المائة( والحسكة )59,8 يف المائة( 

وحلب )59,1 يف المائة(.325 بل إن المنطقة التي بها أدىن معدل انتشار النعدام 
األمن الغذايئ )ريف دمشق ودمشق( تسجالن مستويات 44,5 يف المائة 

و46,9 يف المائة بالترتيب. ومن المتوقع أن يزداد الوضع سوًءا يف جميع أنحاء 
البالد بسبب التحديات السائدة والتي طال أمدها.

وتسلط هذه النتائج الضوء على زيادة ملحوظة يف عدد األشخاص الذين 
يعانون من انعدام األمن الغذايئ يف كل من المناطق الريفية والحضرية 

الرئيسية يف سورية. ويتعرض البالغون من الرجال والنساء لإلجهاد 
والتأثر تحديًدا بسبب انعدام األمن الغذايئ ألنهم يشاركون كثيًرا يف آليات 

التكيف السلبية لضمان حصول أطفالهم على ما يكفي من الطعام 
ليأكلوه. وعالوة على ذلك، تبنت 31 يف المائة من األسر التي يعولها ذكور 

والمشمولة يف التقييم.

استراتيجيات التكيف مع سبل العيش يف األزمات أو حاالت الطوارئ مقارنة 
بنسبة 35 يف المائة من األسر التي تعولها نساء، والتي غالًبا ما يَكُنَّ يف 

وضع يتعرضن فيه لخطر االستغالل بسبب أوضاعهن. وتعتبر األسر التي 
كثر عرضة لخطر انعدام األمن الغذايئ، يف حين أن  لديها شخص ذو إعاقة أ
كثر عرضة للمعاناة من آثار انعدام األمن الغذايئ  كبار السن واألطفال هم أ
باعتبارها فئة سكانية. وليس أمام ما ال يقل عن 72,4 يف المائة من األسر 
المشمولة يف التقييم خيار سوى استهالك أغذية ليست غنية بالمغذيات 
وأرخص سعًرا لتلبية احتياجاتها الغذائية األساسية. وازداد الجوع الخفي، 
حيث تفيد التقارير بأن طفالً من كل ثمانية أطفال يعاين من تأخر النمو 

يف سورية، وأظهرت أن النساء الحوامل والمرضعات أيًضا يشهدن ارتفاًعا 
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يف معدالت انعدام األمن الغذايئ، حيث يجدن صعوبة يف تلبية االحتياجات 
الغذائية الدقيقة.326

فكبار السن والذين يعانون من أمراض سابقة أيًضا معرضون لخطر اإلصابة 
بفيروس كوفيد-19 وانعدام األمن الغذايئ ويواجهون تحديات وجوانب 

ضعف خاصة بين القطاعات. وكان ما يقدر بنحو 85 يف المائة من النازحين 
كثر  داخلًيا، الذين أفادوا بأنهم ال يعملون، من النساء ألنهن عادة ما يكُنَّ أ
تقييًدا بسبب االلتزامات المحلية وانخفاض مستويات تنمية المهارات 

استناًدا إىل سلسلة تقارير النازحين داخلًيا الصادرة عن برنامج تقييم 
االحتياجات اإلنسانية التابع لمكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية 

)أوتشا( لعام 2020.

فتأثير األزمة االقتصادية على إنتاج الغذاء يضع ضغوًطا على قطاع الزراعة 
ألصحاب الحيازات الصغيرة، الذي تقوده النساء بشكل رئيسي، ويتأثر العمال 

الذين يعملون بشكل موسمي ويومي تأثًرا شديًدا أيًضا ألنهم ال يملكون 
إال القليل الذي يمكنهم االعتماد عليه. وعاىن المزارعون يف الشمال الغريب 
من عدم توافر الخدمات والمدخالت الزراعية وارتفاع تكاليفها، مثل البذور 
واألسمدة والمبيدات الحشرية والوقود الالزم للري. فاالفتقار إىل الخدمات 

الفنية إىل جانب عدم وجود تدخالت طارئة تركز على اإلدارة المتكاملة 
لآلفات واألمراض وعدم توفر أصناف القمح السوري يؤثران تأثيًرا كبيًرا على 

المزارعين يف شمال غرب سورية. وأثرت جائحة كوفيد-19 وارتفاع األسعار 
على قدرة المزارعين يف الشمال الشريق على زراعة القمح والشعير. وقد 

أثر ذلك على موسم اإلنتاج 2020/2012، حيث تم إنتاج 900,000 طن فقط 
من القمح.327 وتأثر اإلنتاج ال سيما يف المناطق واألراضي القريبة من الحدود 
الشمالية بسبب الصراع التركي/القوات السورية الديمقراطية يف عام 2019. 

ويواجه المزارعون، يف المحافظات الوسطى الجنوبية، تحديات يف الوصول 
إىل المدخالت الزراعية الجيدة بسبب التكلفة العالية. ويظل مربو الماشية 

معرضين للخطر ألن حيواناتهم معرضة لخطر تفشي األمراض يف ظل التوافر 
المحدود للمراعي وارتفاع تكاليف العلف، ويضطر العديد من مريب الماشية 

إىل بيع حيواناتهم، ما يؤثر سلًبا على المستويات اإلجمالية لإلنتاج الحيواين 
ويضر بسبل عيش مريب الماشية على المدى الطويل.

تصور االحتياجات اإلنسانية

 لن يتمكن 14,2 مليون محتاج من تحمل العبء االقتصادي المستمر 
والصدمات الجديدة بسبب تدهور قدرتهم على الصمود بناًء على األزمة 

االقتصادية السائدة والهائلة، والصراع المستمر يف أجزاء من سورية، واآلثار 

غير المباشرة لفيروس كوفيد-19 والتحديات التي تؤثر على قطاع الزراعة. 
فالعجز عن الحصول على كميات كافية من الغذاء لالستهالك، ال سيما 

بين األسر التي تواجه انعداًما حاًدا يف األمن الغذايئ، من المحتمل أن يكون 
له آثار ضارة على استهالك الغذاء لألسر والحالة الغذائية لألسر الضعيفة 

المتضررة. وعلى المستوى الوطني، يعاين 13,8 يف المائة من السكان 
السوريين من انخفاض معدل استهالك الغذاء )FCS(، باإلضافة إىل نسبة 

41,4 يف المائة فقط عند المناطق الحدودية. وإذا لم يتم تقديم مساعدة 
فورية، فمن المحتمل انتقال غالبية األشخاص إىل فئة معدل استهالك 

الغذاء المنخفض.

وسيتأثر اإلنتاج الزراعي تأثًرا كبيًرا يف المناطق المتضررة من النزاع يف الشمال 
الشريق والشمال الغريب وأجزاء من جنوب سورية. ومن المتوقع استمرار 

سوء حالة األمن الغذايئ بين النازحين داخلًيا والفئات الُمتضررة من السكان 
المقيمين والعائدين طوال عام 2021 بسبب تدهور سبل العيش والقيود 

االجتماعية واالقتصادية.

ومن المحتمل استمرار الوضع المزري يف سورية مع الوضع الراهن للحالة 
االجتماعية واالقتصادية واألمن الغذايئ يف البالد حيث ُتظهر االتجاهات زيادة 

مقلقة يف نسبة األشخاص الذين يواجهون انعدام األمن الغذايئ هذا العام. 
ومن المحتمل زيادة انعدام األمن الغذايئ يف المناطق الحضرية أيًضا، حيث 
يعتمد غالبية الناس على األسواق التي تعمل بشكل متزايد يف ظل ظروف 

اقتصادية صعبة مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية وغالبية السلع الغذائية 
مثل األرز ودقيق القمح وزيت الطهي النبايت والسكر التي يتم استيرادها. 

وسيؤدي ارتفاع أسعار المواد الغذائية، إىل جانب االفتقار إىل فرص إدرار 
الدخل، إىل تفاقم الوضع.

وعلى الرغم من أن كمية القمح المنتج يف عام 2020 جيدة نسبًيا مقارنة 
بالسنوات السابقة، حيث بلغت حوايل 2,8 مليون طن، فإنه ال تزال هناك 

فجوة كبيرة بين القمح المتاح واحتياجات االستهالك الوطني. وأدى ذلك إىل 
مواجهة الحكومة السورية صعوبات يف سد العجز الهائل يف القمح والدقيق، 

يف ظل صعوبة االستيراد بسبب اإلجراءات المتخذة ضد سورية، وتراجع 
العملة السورية. ومن المحتمل أن يظل ارتفاع أسعار الغذاء )والمدخالت 

الزراعية( وسيؤدي ذلك إىل دفع المزيد من الناس إىل انعدام األمن الغذايئ 
مع مرور عام 2021 يف ظل عدم وجود مؤشرات على حدوث تحسن يف 

أوضاع االقتصاد الكلي.
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توزيع األشخاص المحتاجين يف القطاع حسب الشدة

األشخاص المحتاجون للمساعدة شدة االحتياجات

لمحة عامة

ال يزال النظام الصحي معطالً بشدة مع اقتراب األزمة السورية من عامها 
العاشر. بينما انخفضت الهجمات التي يتعرض لها قطاع الرعاية الصحية يف 

عام 2020 بنسبة 67 يف المائة328 مقارنة بعام 2019، فإن جائحة كوفيد-19، 
إىل جانب الركود االقتصادي يف البالد، دفع النظام الصحي إىل حافة الهاوية. 
كثر من 7,78 ماليين شخص يف 100  وبحلول منتصف عام 329،2020 كان أ

ناحية يعيشون دون مستوى المعايير الصحية الثالثة خالل حاالت الطوارئ 
الحرجة،330 وخلص استطالع لألسر المحلية يف شمال غرب سورية إىل أن 

معدالت الوفيات األولية ومعدالت وفيات األطفال دون سن الخامسة كانت 
دون مستوى المعايير الدولية.331

أدت جائحة كوفيد-19 إىل تفاقم جوانب الضعف يف النظام الصحي يف 
كز  ظل وجود 58 يف المائة فقط من المستشفيات و53 يف المائة من مرا
الرعاية الصحية األولية )PHC( تعمل بكامل طاقتها332. وشهد عام 2020 

كثر من 1,300 حالة  حاالت إصابة بفيروس كوفيد-19 بلغت 39,773 حالة وأ
وفاة تم اإلبالغ عنها يف جميع أنحاء سورية،333 ولكن مع استمرار تفشي 
الفيروس، ال يزال االمتثال المبلغ عنه ذاتًيا للتدابير الوقائية أقل من 50 
يف المائة،334 يف حين أن القدرة المختبرية وإمكانية إجراء االختبارات أقل 

أيًضا من المستويات الموصى بها. ويجب مواصلة تعزيز جميع ركائز 
االستجابة لفيروس كوفيد-19 يف عام 2021، باإلضافة إىل التخطيط لتوزيع 

اللقاح، ال سيما يف المناطق التي يصعب الوصول إليها والمناطق المتنازع 
على سيطرتها. 

ويف عام 2020، عانت األسر335 والعاملون يف المجال الصحي على حد 
سواء من ضغوط متزايدة، ما أدى إىل زيادة الطلب على خدمات الصحة 
النفسية. وظلت مخاطر تفشي أمراض غير فيروس كوفيد-19 موجودة، 
يف ظل استمرار ارتفاع حاالت اإلصابة بداء الليشمانيات يف جميع أنحاء 

شمال سورية وزيادة معدالت االنتشار النسبي لإلسهال الحاد يف أول 34 
أسبوًعا من عام 2020 مقارنة بعام 336.2019 وتعطلت الخدمات الصحية 

األساسية حيث هرعت الوكاالت والعاملون يف المجال الصحي على حد سواء 
لالستجابة لفيروس كوفيد-19. وعلى سبيل المثال، واجه برنامج التحصين 

الموسع )EPI( إيقاًفا مؤقًتا بسبب خطر فيروس كوفيد-19. ويف الوقت الذي 
استعادت الجهود المبذولة يف اللحاق بالركب معظم ما فقدته، ال تزال هناك 
فجوات يف التغطية، حيث كانت تغطية الجرعة الثالثة من اللقاح الثاليث دون 

مستويات مناعة القطيع يف سبع محافظات من أصل 337.14

كمية لألزمات المتزامنة، حل كل من تكلفة الخدمات  وبسبب اآلثار الترا
الصحية، ونقص األدوية أو اإلمدادات أو العاملين يف القطاع الصحي والخوف 

من اإلصابة بفيروس كوفيد-19 محل كل من التباعد والتزاحم واالنتظار 
لفترات طويلة باعتبارها العوائق الرئيسية المبلغ عنها ذاتًيا أمام الوصول 

إىل الخدمات الصحية338 بالنسبة لألشخاص ذوي اإلعاقة المتأثرين بشكل 
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غير متناسب. وتم تحديد سالسل إمداد األدوية المعطلة، ال سيما المؤثرات 
العقلية وأدوية األمراض غير السارية، يف السابق باعتبارها فجوة رئيسية 

يف االستجابة الصحية339 ومسبًبا لوفيات االستجابة الصحية340 وزاد الوضع 
سوًءا يف عام 2020 بسبب االنقطاعات يف سالسل اإلمداد الدولية وتأثيرات 

تقلبات العملة المحلية واإلجراءات القسرية أحادية الجانب على اإلنتاج 
الصيدالين المحلي.341 وأفاد 86 يف المائة من األسر الخاضعة لالستطالع 
والتي طلبت الخدمات الصحية يف األشهر الثالثة الماضية أنها اضطرت 
إىل دفع تكاليف الرعاية على حسابها الخاص يف أغلب األحيان مقابل 

كثر من غيرها يف حلب وريف  الحصول على األدوية. وتم اإلبالغ عن الرسوم أ
دمشق ودمشق وإدلب،342 يف حين تراوحت نفقات النازحين داخلًيا على 
الصحة من حيث النسبة المئوية من دخل األسرة بين 0 يف المائة إىل 10 

يف المائة، حيث ُسجلت أعلى المستويات المبلغ عنها يف الحسكة والرقة، 
درعا وريف دمشق.343

االحتياجات والشدة

االحتياجات والشدة واالرتباط بالقطاعات األخرى

مقارنة بعام 2020، ارتفع معدل األشخاص المحتاجين للقطاع الصحي 
كبر قدر من التغيير يف محافظة إدلب، حيث  بنسبة 3 يف المائة، فقد شوهد أ

كثر من 200,000  زاد عدد األشخاص المحتاجين يف المحافظة على نحو أ
كبر زيادة نسبية يف محافظة الالذقية، حيث  شخص، يف حين حدثت أ

ارتفع معدل األشخاص المحتاجين بنسبة 25 يف المائة أو ما يقرب من 
150,000 فرد. وتجتمع االتجاهات السلبية يف العوامل المحددة للصحة، مثل 

شبكات المياه المعطلة وإدارة النفايات، وحالة النزوح، وحلول المآوي غير 
الكافية، وانعدام األمن الغذايئ لُتعرِّض السكان لألمراض الوبائية مثل داء 
الليشمانيات.344 ويمكن أن تؤدي الزيادات الكبيرة يف انعدام األمن الغذايئ 
إىل تفاقم المستويات المرتفعة بالفعل من فقر الدم لدى النساء يف سن 

اإلنجاب،345 ما يشكل خطًرا على النتائج الصحية السلبية لكل من األم 
والطفل، وعندما يصاحب بمرض اإلسهال، يمكن أن يؤدي إىل تفاقم خطر 
حدوث نتائج سيئة لسوء التغذية لدى األطفال دون سن الخامسة.346 ويف 
خضم االعتماد المتزايد على آليات التأقلم السلبية - ومنها زواج األطفال 

- غالًبا ما يعتمد الناجون من العنف القائم على النوع االجتماعي على 
المرافق الصحية كوسيلة للحصول على الخدمات المتخصصة عندما ال 

يمكن البحث عن سبل إغاثة أخرى بأمان.347 فتزايد األشخاص المحتاجين 
يف القطاع يتطلب أن يجدد القطاع جهوده لحماية الفئات المتضررة، ال سيما 

يف المناطق التي يصعب الوصول إليها، من خالل ضمان توافر الخدمات 
الصحية األساسية المنقذة لألرواح والحفاظ عليها. ويمكن للجهات الفاعلة 

يف المجال اإلنساين زيادة استجابة النظام الصحي ومرونته من خالل 
االستفادة من التدخالت الحالية يف أجزاء من سورية، مثل حزم الخدمات 

الصحية األساسية والمياه والصرف الصحي والنظافة المتكاملة والتدخالت 
الصحية والتغذوية.348

الفئات السكانية األكثر تضرًرا

كما هو الحال يف السنوات السابقة، ال يزال قطاع الصحة يركز على خمس 
مجموعات رئيسية متضرًرا: النازحون واألطفال دون سن الخامسة والنساء 

كبر من 60 عاًما( واألشخاص ذوو  يف سن اإلنجاب )15-49( والمسنون )أ
اإلعاقة. يوجد 1,41 مليون من األطفال دون سن الخامسة من بين 12,43 

مليون شخص بحاجة إىل خدمات صحية يف عام 2021، يف حين 3,32 ماليين 
من النساء يف سن اإلنجاب، ومنها 498,480 امرأة من المتوقع أن يصبحن 

حوامل يف عام 349.2021 ومن المحتمل أن يحتاج 536,753 من المسنين إىل 
خدمات صحية، باإلضافة إىل أولئك الذين يعانون من األمراض غير السارية 

المبكرة، والتي تشير التقديرات إىل أنها تمثل 45 يف المائة من إجمايل 
الوفيات يف سورية.350

تشير التقديرات إىل انتشار اإلعاقة يف سورية بنسبة 25 يف المائة،351 أي ما 
يقرب من ضعف المتوسط العالمي.352 وال يحتاج األشخاص المصابون 

وذوو اإلعاقات إىل تدابير وخدمات متخصصة لضمان الوصول إليها 
فحسب، بل إنهم معرضون بشكل غير متناسب لخطر اإلصابة بفيروس 

كوفيد-19 والوضع االقتصادي بسبب زيادة االعتماد على مقدمي الرعاية، 
وتكلفة النقل، وزيادة تعرض األسر للخطر. أفاد األشخاص الذين يعانون 

من صعوبات وظيفية كبيرة إىل حادة يف سؤال واحد على األقل من أسئلة 
مجموعة واشنطن بوجود عوائق مالية أمام الحصول على الخدمات الصحية 

كثر من 90 يف المائة من الوقت مقارنة بالتكرار اإلجمايل البالغ 56 يف  يف أ
المائة. كما أدى التمويل غير الكايف لوكاالت االستجابة بصفة مستمرة إىل 

تعريض 438,000 الجئ فلسطيني يعيشون يف سورية لحاجة حادة.

ومن الناحية الجغرافية، يكشف مقياس شدة االحتياج للقطاع الصحي أن 
المناطق ذات االحتياجات الكارثية353 تقع بشكل أساسي يف أجزاء من حلب 

وإدلب وريف دمشق يف عام 2021، يف حين أن المناطق ذات االحتياجات 
الشديدة354 ظلت بشكل أساسي يف شمال غرب وشمال شرق سورية - ال 

سيما دير الزور وأجزاء أخرى من ريف دمشق وإدلب. وتتعرض مناطق 
شمال شرق سورية لخطر تفشي األمراض بسبب انقطاع إمدادات المياه 

من محطة ماء علوك بشكل متكرر. فنظام الرعاية الصحية المعطل يف 
المناطق شديدة االحتياج له تأثير مضاعف على رفاهية النساء والفتيات غير 
القادرات على الحصول على خدمات الصحة الجنسية واإلنجابية األساسية.355

ال تزال المناطق ذات الكثافة السكانية العالية مثل المجتمعات المضيفة 
والمواقع الحضرية المثقلة باألعباء وكذلك األماكن المزدحمة مثل 

التجمعات العشوائية ومخيمات النازحين داخلًيا ومخيمات الالجئين356 
والمآوي الجماعية غير النظامية، ال سيما يف شمال غرب وشمال شرق 
سورية، معرضة بشدة لخطر تفشي المرض الوبايئ. وضمن األشخاص 
المحتاجين لقطاع الصحة ما يقدر بنحو 4,44 ماليين نازح داخلي وعائد 

بحاجة إىل خدمات صحية إنسانية. وتجدر اإلشارة إىل أن المدن والمناطق 
المحيطة بدمشق وحلب ال تزال يف مستوى احتياج شديد357 ويقدر أنها 

تحتوي على 1,91 مليون شخص بحاجة إىل الخدمات الصحية.

هذا ال يعكس العبء على النظام الصحي يف المناطق التي يقيم فيها 
اآلالف من النازحين داخلًيا فحسب، بل يعكس أيًضا المطالب التي يفرضها 

المرضى الذين يصلون من جميع أنحاء البالد بحًثا عن خدمات ذات مستوى 
أعلى مثل المستشفيات من الدرجة الثالثة والرعاية المتخصصة مثل 

وحدات الطب النفسي للمرضى الداخليين.

تصور االحتياجات

ثمة حاجة لتوسيع نطاق الجهود الحالية الرامية إىل تعزيز حزم الخدمات 
الصحية األولية الموحدة التي تضمن خدمات الصحة اإلنجابية الشاملة - 

ومنها استجابة الخط األول للعنف القائم على النوع االجتماعي، وخدمات 
صحة الطفل والتحصين الروتيني، والبرامج المتكاملة لصحة األم وتغذيتها، 

وإدارة األمراض غير السارية358 وحاالت الصحة العقلية، وخدمات التشخيص 
والفحص، وتوافر األدوية األساسية من أجل تعزيز جودة الخدمات الصحية 
الخاضعة للمساءلة وضمان ترشيد االستخدام للموارد، ومنها طاقم الرعاية 

الصحية المحدود. ويف المناطق التي تفتقر إىل اإلدارة الصحية، يلزم وجود 
قيادة وموارد لعمليات المرافق الصحية من أجل استجابة فعالة.

يجب تعزيز الروابط بين المرافق الصحية والمجتمعات المحلية لتمكين 
األفراد بالمعرفة والوعي لحماية أنفسهم وأسرهم ومعرفة كيفية التماس 

الخدمات الصحية بشكل فعال. ويعّد توعية األمهات ودعمهن أمًرا بالغ 
األهمية لتوفير الرعاية المناسبة لحديثي الوالدة يف المنزل، ومنها التغذية. 

عالوة على ذلك، فإن ضمان اإلحاالت المنسقة ثنائية االتجاه وتوافر الرعاية 
الثانوية والثالثية والرعاية ما بعد الجراحة من خدمات حاالت الصدمة 

والرعاية المتخصصة، ومنها رعاية الصحة العقلية وخدمات التوليد وحديثي 
الوالدة وصحة الطفل الشاملة يف حاالت الطوارئ أمر بالغ األهمية يف 

السياقات اإلنسانية، حيث قد تنقطع سبل الوصول إىل الرعاية المبكرة 
والوقائية، ومن المحتمل أن تؤدي آثار النزاع إىل زيادة العبء الناجم 
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عن المرض والنتائج الصحية السيئة مثل وفيات األمهات، والحمل غير 
المقصود، واألمراض المنقولة جنسًيا، واإلجهاض غير اآلمن، والعنف القائم 

على النوع االجتماعي359. يجب أن ُتستكمل تدابير الطوارئ وسد الفجوة مثل 
تحويل المهام والتدريب بجهود طويلة األجل لمعالجة مسألة اإلبقاء ونقص 
العاملين يف مجال الرعاية الصحية مثل بناء القدرات وتوفير الطاقم الطبي.

يجب معالجة العوائق التي تحول دون الوصول إىل الخدمات الصحية، ال 
سيما تكلفة الرعاية، من خالل استراتيجية مشتركة للتدخالت المتنقلة 

والمتعلقة بالتوعية يف المناطق التي يصعب الوصول إليها، وتعزيز األنظمة 
كات الخاصة حيث توجد فجوات يف الخدمات.  العامة، واالستثمار يف الشرا

وعلى جميع مستويات الرعاية، يجب أن يحصل المرضى على خدمات 
شاملة وآمنة ويمكن الوصول إليها، ال سيما األشخاص ذوي اإلعاقة أو 

الذين يعانون من صعوبات وظيفية والمراهقات360. كما تزيد االستثمارات 
يف تحسين الجودة وأنظمة المعلومات الصحية من المساءلة أمام 

السكان المتضررين.

من أجل االستجابة لجائحة كوفيد-19 يف عام 2021، يجب الحفاظ على تدابير 
االستجابة والتدابير الوقائية للصحة العامة التي أثبتت جدواها وتعزيزها 

عبر القطاعات: ال سيما المشاركة المجتمعية – ومنها التغيير المستمر يف 
السلوك وتناول اللقاحات والمراقبة وإجراء االختبارات – بما يف ذلك توسيع 
نطاق الوصول إىل إجراء االختبارات والقدرة المختبرية، والوقاية من العدوى 

ومكافحتها يف أماكن الرعاية الصحية – بما يف ذلك اإلمداد الكايف بمعدات 
الحماية الشخصية )PPE(؛ والقدرة على إدارة الحاالت – بما يف ذلك زيادة 

األسرّة للحاالت المتوسطة والحرجة. وسيتطلب مواجهة التحدي اإلضايف 
المتمثل يف التخطيط لتوزيع اللقاح يف عام 2021، ال سيما يف المناطق التي 

يصعب الوصول إليها، جهوًدا مكثفة إلشراك أصحاب المصلحة والمجتمعات 
وضمان التوزيع العادل وفًقا للحاجة ومع مراعاة كاملة للمساواة بين 

الجنسين. ثمة حاجة إىل الجهود التنفيذية ليس لتعزيز سلسلة اإلمدادات 

الطبية الشاملة فحسب، بل لتقديم حلول سلسلة التبريد التي ستمكن من 
تخزين لقاح كوفيد-19 ونقله وتوزيعه بشكل فعال. وبالمثل، من أجل ضمان 

تقديم آمن وعايل الجودة للخدمات الصحية األساسية، يعد إصالح المرافق 
الصحية وإعادة تجهيزها أمًرا بالغ األهمية لكل من خدمات الرعاية الصحية 

الروتينية األساسية والطارئة، فضالً عن إدارة حاالت كوفيد-19 المخصصة.

بينما انخفضت مستويات األعمال العدائية انخفاًضا ملحوًظا يف عام 2020، 
ال يزال احتمال إعادة التصعيد قائًما. فشمال غرب وشمال شرق سورية 
ُمعرضان على وجه الخصوص لخطر تفاقم أزمة تتمثل يف سيناريو من 

المحتمل أن يولد زيادات يف اإلصابات المؤلمة والصدمات النفسية والحاجة 
إىل رعاية ما بعد الجراحة، فضالً عن زيادة معدالت االعتالل ألسباب مثل 

األمراض المنقولة بالمياه بسبب أن النازحين يبحثون عن مالجئ يف مواقع 
تفتقر إىل المياه والصرف الصحي والمأوى الذي يمكن االعتماد عليه. تعد 

التغطية الموسعة ألنشطة المراقبة وفرق االستجابة أمًرا بالغ األهمية 
للسيطرة على تفشي جميع األمراض الوبائية المحتملة يف ظل التهديدات 

المزدوجة لألعمال العدائية المتجددة المحتملة واستمرار تفشي كوفيد-
19. وثمة حاجة إىل بذل جهود مشتركة مع الجهات الفاعلة يف مجال المياه 

والصرف الصحي والنظافة لضمان إمدادات المياه الصالحة للشرب والصرف 
الصحي - ال سيما داخل المرافق الصحية، فضالً عن ضرورة إدارة النفايات 

الطبية لمنع تفشي األمراض ومكافحتها.

أخيًرا، ال تزال الحاجة ملحة لحماية المرضى والرعاية الصحية. باإلضافة إىل 
التهديدات الموجودة مسبًقا، واجه العاملون يف مجال الرعاية الصحية يف 

سورية يف العام الماضي مخاطر غير عادية يف جائحة كوفيد-19، حيث أفادت 
كثر من 2,700 أصيبوا بالمرض، تويف منهم 32. فمعالجة  التقارير إىل أن أ

الضغوطات وتعميم آليات التأقلم، وتوفير الرعاية الذاتية ورعاية الموظفين ال 
سيما لكادر العاملين يف القطاع الصحي، أمر بالغ األهمية يف العام المقبل.



اللمحة العامة عن االحتياجات اإلنسانية 2021

77

 3.7 

التغذية
 ذوو اإلحتياجات الخاصةكبار السن )<59(البالغون )18-59(األطفال )0-17(الذكوراإلناثاألشخاص المحتاجون

24.7%5%34%66%33%67%4.9 مليون
3.24 مليون0.2 مليون1.7 مليون3.2 مليون1.6 مليون3.3 مليون

Nutrition_pin
1 - 1,000

1,001 - 50,000

50,001 - 100,000

100,001 - 200,000

200,001 - 400,000

400,001 - 458,703

Nutrition_severity
2

3

4

5

١٦,٠٠٠ - ١ ٥٠,٠٠٠ - ١٦,٠٠١ ١٠٠,٠٠٠ - ٥٠,٠٠١ ٢٢٥,٠٠٠ - ١٠٠,٠٠١ ٣٦٠,٠٠٠ - ٢٢٥,٠٠١ ٣,٥٠٠,٠٠٠ - ٣٦٠,٠٠١ ١ ٢ ٣ ٤ ٥ ٦

٣٧٪ كارثية ٣٨٪ بالغة الشدة٢٢٪ شديدة٣٪ تخلق ضغوًطا

توزيع األشخاص المحتاجين يف القطاع حسب الشدة

األشخاص المحتاجون للمساعدة شدة االحتياجات

لمحة عامة

أدت عشر سنوات من الصراع الذي طال أمده يف سورية إىل وجود 4,9 
ماليين امرأة حامل ومرضع وطفل بحاجة إىل تدخالت غذائية منقذة للحياة، 
من بينهم 3,9 ماليين يف حاجة ماسة )درجة الشدة 4 و5(. وتشير التقديرات 
إىل أن 0,3 مليون أم وطفل إضايف سيحتاجون إىل تدخل غذايئ منقذ للحياة 

مقارنة بعام 2020. يعمل قطاع التغذية على تحليل أسباب زيادة األشخاص 
المحتاجين للمساعدة، والتي سيتم توضيحها من خالل استطالع مبادرة 

الرصد الموحد وتقييم اإلغاثة والحاالت االنتقالية )SMART( التايل. ويف 
حال لم تتم تلبية االحتياجات الغذائية العاجلة المنقذة للحياة كما ينبغي، 
سيستمر سوء التغذية يف االزدياد يف جميع أنحاء سورية وسيكون له آثار 

مدمرة وطويلة األجل ومتداخلة بين األجيال.

ال يزال سوء التغذية المزمن أحد الشواغل الرئيسية للصحة العامة والتنمية 
كثر من 0,6 مليون طفل سوري وطفل من  يف سورية، حيث يفقد سنويًا أ

كل ثالثة أطفال نازحين نموهم المستقبلي وقدراتهم التعليمية بسبب 
التقزُّم.361 يرتبط هذا ارتباًطا وثيًقا بضعف ممارسات تغذية الرضع واألطفال 
الصغار وسوء التغذية لدى األمهات، ومستويات عالية من فقر الدم )تشير 

التقديرات إىل أن طفالً من كل أربعة أطفال وامرأة من كل ثالث إىل أربع 

أمهات حوامل ومرضعات مصابان بفقر الدم(.362 ال يزال سوء التغذية لدى 
األمهات مصدر قلق، حيث تتفاوت المستويات عبر المناطق الجغرافية. ويف 
المناطق التي تسيطر عليها الحكومة، أظهر استطالع مبادرة الرصد الموحد 

وتقييم اإلغاثة والحاالت االنتقالية الذي أُجري خالل عام 2019 أن 5 يف المائة 
من األمهات الحوامل والمرضعات يعانين من سوء التغذية الحاد.363 ويف 

شمال غرب سورية، يعاين ما يقرب من 11 يف المائة من األمهات من سوء 
التغذية، ويف بعض المناطق يف إدلب يمكن أن يصل هذا المعدل إىل 40 
يف المائة.364 وسوء تغذية األمهات أسوأ بين السكان النازحين والذين من 

الصعب الوصول إليهم.

تشير التقديرات إىل أن واحدة من بين كل أربع نساء ال تقدم التغذية المثالية 
لرضيعها وأطفالها الصغار،365 وباإلضافة إىل ذلك، فإن ما يقرب من 60 يف 

المائة من األطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 أشهر و24 شهًرا يف بعض 
المناطق المتضررة من النزاع وبين السكان النازحين يف شمال غرب سورية

ال يحصلون على أنظمة غذائية ذات مستوى مقبول من حيث الكم 
والتنوع.366 وبالنسبة إىل بايق سورية، فإن طفاًل واحًدا فقط من كل أربعة 
أطفال يحصل على حد أدىن مقبول من النظام الغذايئ. وسوف يتفاقم 

سوء تغذية الرضع واألطفال الصغار، ال سيما التغذية التكميلية، بسبب 
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األزمة االقتصادية المستمرة يف سورية، وذلك بالتزامن مع فقر الدم وسوء 
التغذية لدى األمهات.

يتزايد سوء التغذية الحاد بين األطفال على نحو متسق رغم أن المستويات 
اإلجمالية لسوء التغذية يف سورية تظل أقل من مستويات الطوارئ. ومع 
ذلك، ُيالَحظ وجود مستويات قريبة من الحد األدىن للطوارئ بين السكان 

النازحين والذين من الصعب الوصول إليهم. ويبلغ سوء التغذية الحادة 
والمزمنة بشكل عام أعلى مستوياته بين األطفال الذين تقل أعمارهم عن 

عامين والنازحين مقارنًة بالمقيمين.

ُيعزى وضع سوء التغذية بنسبة كبيرة إىل تعرض األطفال واألمهات 
بشكل مستمر لظروف معيشية غير آمنة، وأمراض )بما يف ذلك فيروس 

كوفيد-19(، وممارسات تغذية رضع وأطفال صغار دون المستوى األمثل، 
ومستوى مرتفع من سوء تغذية األمهات، والتراجع االقتصادي، وانخفاض 

القوة الشرائية، والفقر، وانعدام األمن الغذايئ، وحاالت االنفصال األسري 
وممارسات الرعاية السيئة، والزواج المبكر، وتدمير البنية التحتية الذي يؤدي 
إىل وصول محدود إىل الخدمات الصحية واستنفاد الموارد البشرية المتمتعة 

بالمهارات، وإمداد ماء وتعقيم غير كافيين.

االحتياجات والشدة

االحتياجات والشدة واالرتباط بالقطاعات األخرى

يظل سوء التغذية الحاد مرتفًعا، حيث تشير التقديرات إىل أن هناك طفالً 
من بين كل ثالثة إىل أربعة أطفال سوريين يعاين من التقزُّم أو ُمعرَّض لخطر 

كثر من 600,000 طفل يعانون من التقزُّم ومعرضون  اإلصابة به. وُيقدَّر بأن أ
كي.367 ويترتب على سوء التغذية  لخطر اإلصابة بضعف النمو البدين واإلدرا

المزمن عواقب تنتقل عبر األجيال، وال يمكن عكس هذه العواقب إال يف 
األيام األلف األوىل من الحياة.368 وتشمل العوامل المساهمة الممارسات 

السيئة لتغذية الرضع وصغار األطفال، ونقص التحفيز النفسي واالجتماعي، 
واإلصابة المتكررة باألمراض، والوزن المنخفض عند الوالدة.369 ستكون هناك 
حاجة إىل جهود مشتركة بين القطاعات لتخفيض التقزُّم من حيث تحسين 

األمن الغذايئ لألسر والعائالت، والوصول إىل خدمات الصحة والتغذية 
الخاصة بالطفل، عالوة على الوصول إىل المياه والصرف الصحي والنظافة 

وصرف صحي مالئم.

هناك 90,000 تقريًبا دون سنة الخامسة يف سورية يعانون من سوء التغذية 
الحاد. ويواجه هؤالء األطفال مخاطر ُمهدِّدة للحياة وهم يف حاجة إىل معالجة 

فورية.370 وقد زاد عدد األطفال المعانين من سوء التغذية ويعانون من 
كز  مضاعفات الضعفين يف بعض النواحي، وهناك حاجة إىل المزيد من مرا

تثبيت الحاالت.371

تعاين واحدة من كل ثالث نساء حوامل من فقر الدم، بينما يظل سوء التغذية 
لدى األمهات مصدر قلق رئيسي للصحة العامة والتغذية يف سورية، وهو 

األمر الذي يؤول إىل ضعف النمو داخل الرحم، ومخاطر عالية أثناء الحمل، 
ومضاعفات أثناء الوالدة.372 وتشير التقديرات إىل أن 0,2 مليون من األمهات 
يعانين من سوء التغذية وأن 0,9 مليون سيدة يف سن اإلنجاب يعانين من 

فقر الدم ألسباب متنوعة.

ويتطلب سوء التغذية، يف جميع أشكاله، أن تكون هناك خدمات فورية 
وشاملة ومتعددة القطاعات للتعامل مع احتياجات التغذية للسيدات 

الحوامل والمرضعات واألطفال يف سورية.373

إّن انخفاض قيمة الليرة السورية وتدهور االقتصاد لألسر سينجم عنه 
كبر لسوء الوضع الغذايئ لألمهات واألطفال. وقد أثَّر تفشي جائحة  تفاقم أ

كوفيد-19 على الوصول إىل خدمات الصحة والتغذية، وأسواق الغذاء، ومن 
المرجح أن يؤدي دور الحلقة المفرغة مع سوء التغذية.

الفئات السكانية األكثر تضرًرا

يوجد، بشكل عام، 4,9 ماليين شخص يف سورية يف حاجة إىل مساعدة 
غذائية يف 2021 )منهم 1,7 مليون سيدة حامل ومرضعة، و3,3 ماليين طفل 

تقل أعمارهم عن 59 شهًرا(. وهناك نحو مليوين شخص لديهم احتياجات 
"كارثية"، وسوف تتدهور أوضاعهم تدهوًرا كبيًرا إذا لم يتم تقديم مساعدة 

فورية، يف حين يوجد نحو 1,9 مليون شخص لديهم احتياجات تغذية "شديدة 
الخطورة"، وسوف تتدهور أوضاعهم تدهوًرا كبيًرا إذا لم يتم تقديم المساعدة 
يف أقرب وقت، وهناك نحو مليون شخص لديهم احتياجات "حادة". باإلضافة 

إىل ذلك، هناك تقديرات بأن 246,000 طفل أو خمسة يف المائة من إجمايل 
األشخاص المحتاجين بقطاع التغذية يعانون من إعاقة. ومن بين إجمايل 

السكان المحتاجين، هناك 3,9 ماليين شخص يف حاجة ماسة إىل مساعدة 
غذائية. ويبلغ إجمايل عدد السكان المحتاجين 1,7 مليون شخص نازح 

داخلًيا، و84,000 من العائدين تلقائًيا، و3,6 ماليين مقيم. ُتظهر بيانات قطاع 
التغذية تباينات بين السكان المتضررين حيث تمت مالحظة أوجه ضعف 
كثر فيما يتعلق بالتغذية بين السكان النازحين داخلًيا يف الشمال الشريق  أ

والشمال الغريب، يف حين أن الخدمات اإلنسانية الخاصة بالتغذية مطلوبة يف 
جميع أنحاء سورية.

تصور االحتياجات

من المتوقع أن تتأثر حالة التغذية يف سورية بسبب ديناميكية جائحة 
كوفيد-19 باإلضافة إىل حجم وضع األمن الغذايئ الذي يؤثر على التنوع 

الغذايئ وعلى صحة األم وحالة التغذية كذلك. ومن المرجح أن تؤدي أعمال 
التصعيد وتزايد األعمال العدائية إىل تدهور الوضع الغذايئ لألمهات واألطفال 

بسبب عمليات النزوح المتكررة و/أو الوصول المحدود إىل تدخالت الصحة 
والتغذية المنقذة للحياة، عالوة على االنتشار المتزايد آلليات التكيف السلبية 

مثل زواج األطفال وعمالة األطفال.
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 3.7 

المأوى والمواد غير الغذائية 
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المأوى

توزيع األشخاص المحتاجين يف القطاع حسب الشدة

األشخاص المحتاجون للمساعدة شدة االحتياجات

لمحة عامة

إّن االحتياجات المتعلقة بالمأوى يف سورية واسعة االنتشار وماسة. ويستمر 
جزء كبير من السكان يف المعاناة من النزوح الُمطوَّل. باإلضافة إىل ذلك، 
بدأت العودة إىل بعض المناطق، وتضخم عدد النازحين داخلًيا الجدد يف 

المجتمعات المثقلة بالفعل باألعباء، خاصًة يف شمال شرق وشمال غرب 
سورية، حيث يلجؤون إىل العيش يف تجمعات عشوائية غير مستدامة مع 
ضعف الوصول إىل الخدمات األساسية. ووجود مأوى مالئم بمرافق نظافة 

صحية مناسبة هو أمر ضروري لألشخاص من حيث مستوى المعيشة 
والصحة الجسدية والنفسية واحتياجات الحماية. وقد ازدادت شدة احتياجات 

المأوى زيادة طفيفة يف جميع أنحاء سورية، مع زيادة مقابلة يف األشخاص 
المحتاجين من عام 2020 بنسبة 4 يف المائة إىل 5,88 ماليين شخص يف 

عام 374.2021 منهم 3,89 ماليين شخص )66 يف المائة( يف مناطق من 
تصنيف الشدة الثالث أو أعلى. جغرافًيا، تتركز احتياجات المأوى المذكورة 

يف محافظات حلب وإدلب والرقة وريف دمشق، والمخيمات يف الشمال 
الشريق والشمال الغريب. ويقيم 1,95 مليون شخص نازح داخلًيا على األقل 

يف تجمعات عشوائية تلقائية وغير رسمية كمالذ أخير.375

كانت التحسينات يف الوصول إىل المواد غير الغذائية قصيرة األجل376 حيث 
نزح نحو مليون شخص يف شمال غرب سورية من ديسمبر 2019 إىل أبريل 

2020، وصاحب ذلك تأثير جائحة كوفيد-19 وتدهور األوضاع االقتصادية.377 
وُينَظر إىل المواد غير الغذائية باعتبارها ُمنقذة للحياة، ال سيما خالل الشتاء 

حيث تكون األسر المستضعفة غير قادرة على الوصول إىل المواد األساسية 
إلمدادهم بالدفء، مثل وقود التدفئة والبطانيات ومالبس الشتاء. ورغم 

ن االستقرار، فإن إجمايل عدد األشخاص المحتاجين للمواد غير الغذائية  تحسُّ
زاد بنسبة 37 يف المائة من 2020 إىل 4,69 ماليين من األشخاص المحتاجين 

يف عام 2021. ومن بين هؤالء، يقيم 2,70 مليون شخص )57 يف المائة( يف 
مناطق من الشدة الثالثة أو أعلى ويتركزون يف 73 من أصل 270 ناحية.378 
ووفًقا للتقييم األخير، أبلغ 90 يف المائة من العائالت عن وصول منخفض 

إىل المواد غير الغذائية، وعن أن عدم القدرة على تحميل التكاليف هي 
العائق الرئيسي.
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المواد غير الغذائية

األشخاص المحتاجون للمساعدة شدة االحتياجات

االحتياجات والشدة

االحتياجات والشدة واالرتباط بالقطاعات األخرى

يف عام 2020، ظل عدد األشخاص الذين يحتاجون إىل مساعدات خاصة 
بالمأوى كبيًرا، مع وجود 5,88 ماليين من األشخاص المحتاجين. وُيعزى ذلك 

إىل خسارة رأس المال، ودمار البنية التحتية لإلسكان، واالستجابة المحدودة. 
كبر بسبب نطاق النزوح الجديد يف الشمال الغريب،  وتزداد االحتياجات بشكل أ

وفجوات البنية التحتية الحرجة، والنزوح الُمطوَّل يف شمال شرق سورية، 
وخيارات اإلسكان المحدودة يف جميع أنحاء البالد. بالنسبة إىل األشخاص يف 

المناطق الريفية المحرومة والتي يمكن الوصول إليها حديًثا، يؤدي نقص 
الخدمات ومحدودية الدعم اإلنساين أو طويل األجل إىل تفاقم وجود هش 
بالفعل. وبناًء على ذلك، فإن طبيعة النزوح بدأت يف التحول، فبينما يظل 

النزاع هو الدافع الرئيسي للنزوح، يبلغ المزيد من األشخاص النازحين داخلًيا 
والعائدين عن تفاقم الوضع االقتصادي باعتباره السبب الثاين وراء النزوح.379

لم يكن باإلمكان توسيع نطاق استجابة المأوى على نحو كاٍف رغم 
االحتياجات الواسعة والحادة. وتشير التقديرات إىل أن 31 يف المائة من 

السكان يعيشون يف أوضاع مأوى غير مالئمة، مع تأثر األشخاص النازحين 
داخلًيا والعائدين بشكل غير متالئم. يعيش نحو 50 يف المائة من العائدين يف 
مباٍن متضررة، ويقيم ما ُيقدَّر بنحو 26 يف المائة من النازحين داخلًيا يف مباٍن 

متضررة و/أو غير مكتملة، ومباٍن عامة مثل المدارس، وغيرها من المباين 

غير السكنية.380 وتتسبب أوضاع المأوى المتدنية يف زيادة مخاطر الحماية 
والصحة العامة، ال سيما عندما تكون مجتمعة مع االكتظاظ والوصول غير 

المالئم إىل خدمات المياه والصرف الصحي/التخلص من النفايات والخدمات 
الصحية، وهو ما يتيح إمكانية انتشار األمراض التنفسية والقابلة للتحول إىل 

وباء، بما فيها كوفيد-19.

تشير التقديرات إىل أن انعدام األمن الغذايئ قد نما من 42 إىل 71 يف المائة 
خالل عام 2020، وهو ما يمثل داللة على تدهور الوضع االقتصادي للعائالت 
وانخفاض قدراتهم على تلبية االحتياجات األساسية. وقد أصبحت العناصر 

كثر تكلفة بشكل متزايد، يف حين أن القوة الشرائية للعائالت  األساسية أ
آخذة يف التضاؤل بمرور الوقت مع زيادة نسبة الدين بنسبة 71 يف المائة. وإذا 

استمر الوضع االقتصادي يف التفاقم، فإن قطاع المواد غير الغذائية يتوقع 
زيادة األشخاص المحتاجين، وهو ما يجعل الحاجة إىل االستعداد للشتاء 

كثر ضرورة. مسبًقا أمًرا أ

الفئات السكانية األكثر تضرًرا

األشخاص النازحون داخلًيا: يقيم 1,95 مليون من النازحين داخلًيا يف مواقع 
المالذ األخير يف الشمال الغريب، والشمال الشريق، والجنوب. وتفتقر المواقع 

يف الشمال الغريب إىل البنية التحتية الحيوية وتتعرض بانتظام إىل الفيضانات 
الشديدة، يف حين أن جميع المآوي الطارئة أو المرتجلة تتطلب استبدالها 

بشكل منتظم وإىل دعم إنساين مستمر أيًضا.381 وثلثا النازحين داخلًيا تقريًبا، 
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من الذين تم إجراء مقابالت معهم من أجل تقييم االحتياجات متعددة 
كثر من عامين ونصف؛ ويعيش 30 يف  القطاعات ، تم تشريدهم طيلة أ

المائة منهم إما يف مخيمات أو خيام، وتتم استضافتهم من ِقبل اآلخرين أو 
لديهم ترتيبات إشغال غير رسمية. وال يزال من الضروري إيجاد حل مأوى 

مستدام لهؤالء النازحين، لكن يظل الدعم المستمر ضروريًا من أجل الحفاظ 
على كرامة هؤالء النازحين وصحتهم وسالمتهم. وال تزال تحديثات البنية 

التحتية، وتوفير خيام الطوارئ، والمواد غير الغذائية، وتجهيز المآوي القائمة 
لالستعمال يف الشتاء بمثابة دعم حيوي.

المستضيف: المجتمعات يف 33 ناحية، ومنها أعزاز، والتل، ودانا، وهول، 
كثر من  وشران، وتل رفعت382 مثقلة باألعباء ألنها تستضيف نازحين داخلًيا أ
السكان المقيمين مع قدرات محدودة من حيث المآوي واالستضافة. وإىل 
جانب النازحين، يعيش نحو 25 يف المائة من المجتمع المضيف يف مآٍوي 
متضررة وغير مالئمة تتطلب إصالح/إعادة تأهيل، إىل جانب استجابة عبر 

القطاعات المتعددة لضمان الوصول إىل الخدمات األساسية والتوافر. وتعاين 
مناطق دير الزور، وردعا، والقنيطرة، وريف حلف، وريف حماة من نقص 

مزمن يف الخدمات مع عدد محدود من الشركاء والخدمات اإلنسانية.

العائدون: رغم اإلبالغ عن حاالت عودة، فإن 50 يف المائة من األسر العائدة 
تعيش يف مباٍن متضررة وأبلغ 75 يف المائة عن نقص يف الخدمات، وهو ما 

أدى إىل ظهور تحديات إضافية، وقد يتسبب يف نزوح ثاٍن.

الحضر: تشير التقديرات، على نحو مماثل، إىل أن 5,3 ماليين )86 يف المائة( 
يعيشون يف مناطق حضرية، حيث تشهد هذه المناطق كثافة سكانية 

مرتفعة، وضرًرا واسع النطاق بالبنية التحتية للمآوي والخدمات األساسية، 
وفرص كسب عيش محدودة. ووفًقا لتقييم أُجري مؤخًرا بشأن الضرر يف 17 

مركًزا حضريًا يف سورية، تعاين حلب والغوطة الشرقية من الضرر األوسع 
نقاًطا بفارق كبير عن المناطق األخرى،383 يف حين لم يتحسن عدد النازحين 

داخلًيا والعائدين وأفراد المجتمع المستضيف الذين يعيشون يف مباٍن 

متضررة مقارنة بعددهم يف العام الماضي.384

الفئات السكانية المتضررة: أظهرت أيًضا بيانات تقييم االحتياجات متعددة 
القطاعات أنه، من ضمن هذه الفئات السكانية المتضررة، تعاين األسر 

التي تعولها النساء، والشباب، وكبار السن، واألشخاص ذوو اإلعاقات من 
انخفاض الوصول إىل الخدمات األساسية، بما يف ذلك المأوى، إىل جانب 

انخفاض فرص كسب العيش والدخل الذي يدعم الوصول إىل المواد غير 
الغذائية )NFI( والمأوى المالئم. ويجعلهم هذا األمر عرضة لمزيد من 
المخاطر المتعلقة بظهور آليات التكيف السلبية ألنه قد يتعين عليهم 
االقتراض أو اللجوء إىل ترتيبات معيشة غير مناسبة للوفاء باحتياجات 

معيشتهم األساسية.

تصور االحتياجات

كبر يف شمال غرب سورية قد يؤدي إىل مستويات  إّن اشتداد األزمة بشكل أ
كبيرة من النزوح إىل مناطق هي بالفعل هشة ومثقلة باألعباء. ويف جميع 

أنحاء البالد، تحد قيود التمويل من االستجابة اإلنسانية، والتي بالفعل تخدم 
بشكل غير كاٍف النازحين داخلًيا الذين طالت فترة نزوحهم. عالوة على ذلك، 

فإن األزمة االقتصادية القائمة بسبب جائحة كوفيد-19 سوف تستمر يف 
التأثير سلًبا على قدرة األسر على التكيف عبر جميع المناطق، وهو ما يقلل 

كبر من قدرة العائالت على دفع اإليجار، والتصدي لمشكالت المآوي،  بشكل أ
وتلبية احتياجاتها األساسية مما يتسبب يف انتقال المزيد من األسر إىل 

كبر فيما  مواقع المالذ األخير.385 وقد يتسبب ذلك يف تفاقم الحاجة بشكل أ
يتعلق بدعم المآوي والمواد غير الغذائية ألنه من المتوقع أن ظروف معيشة 
العائالت يف التدهور. ستظل مآوي الطوارئ ودعم المواد غير الغذائية بمثابة 

مساعدة منقذة للحياة ال غنى عنها، يف حين سيظل المزيد من الدعم 
لتحسين ظروف المآوي أمًرا ضروريًا.
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 3.9 

المياه والصرف الصحي والنظافة
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توزيع األشخاص المحتاجين يف القطاع حسب الشدة

األشخاص المحتاجون للمساعدة شدة االحتياجات

لمحة عامة

يستند التحليل الوارد أدناه يف المقام األول إىل تقييمين من تقييمات المياه 
والصرف الصحي والنظافة على نطاق البلد وعلى مستوى األسر تم االنتهاء 

منهما خالل عام 2020 بغرض إمداد إصدار اللمحة العامة عن االحتياجات 
اإلنسانية لعام 2021 بالمعلومات.386 وقد َخَلَص التحليل إىل أن 59 يف 

المائة من سكان سورية يف حاجة إىل مساعدة فيما يتعلق بالمياه والصرف 
الصحي والنظافة:387

ورغم ذلك، فإنه لفهم حجم احتياجات المياه والصرف الصحي والنظافة 
وتنوعها فهًما صحيًحا، يجب استكمال العدد اإلجمايل لألشخاص الذين 

يحتاجون إىل مساعدة من حيث المياه والصرف الصحي والنظافة - 12,2 
مليون شخص، بأرقام تعرض احتياجات المياه والصرف الصحي والنظافة 

المحددة المتعلقة بجودة المياه - 3,3 ماليين والكمية - 1,4 مليون شخص، 
والصرف الصحي - 3,2 ماليين شخص، وإدارة النفايات الصلبة - 4,1 ماليين 

شخص، والعبء المايل الثقيل المرتبط بشراء المياه - 7,5 ماليين أو 
مستلزمات النظافة - 6,4 ماليين شخص. ويواجه 5,1 ماليين شخص آخرين 

كثر من سبعة ماليين شخص  عوائق أمام غسل اليدين الفّعال. وهناك أ
يعتمدون بشكل كبير على المساعدات اإلنسانية فيما يخص المياه والصرف 

الصحي والنظافة، ومن بينهم 1,9 مليون شخص يعيشون يف مواقع المالذ 

األخير للنازحين داخلًيا، والتي تتطلب مساعدة شاملة ومستمرة فيما يخص 
المياه والصرف الصحي والنظافة للبقاء على قيد الحياة. واإلضافة إىل ذلك، 

يعتمد جميع سكان سورية على كيماويات معالجة ماء الشرب التي يوفرها 
المجتمع اإلنساين.

االحتياجات والشدة

االحتياجات والشدة واالرتباط بالقطاعات األخرى

كثر شموالً لالحتياجات المتعلقة بالمياه  الحظ أنه يمكن العثور على تحليل أ
والصرف الصحي والنظافة وشدتها، باإلضافة إىل تصوُّرات مرئية لبيانات 

المياه والصرف الصحي والنظافة يف الروابط التالية: تحليل كامل عن المياه 
والصرف الصحي والنظافة من إصدار اللمحة العامة عن االحتياجات اإلنسانية 

لعام 2021388 وأطلس المياه والصرف الصحي والنظافة 2020 .389

خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة ذات الجودة وغير المنقطعة 
لمواقع النازحين داخلًيا390

سيظل الوصول إىل المياه اآلمنة الكافية ومعقولة التكلفة، والصرف الصحي 
المناسب، وإدارة النفايات الصلبة و/ أو إمدادات النظافة الصحية تحديًا 

حقيقًيا أمام 1,9 مليون شخص يعيشون يف مواقع النازحين داخلًيا391 التي 
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تعتمد اعتماًدا كبيًرا على المساعدة اإلنسانية المستمرة )تلقى 77 يف المائة 
من المقيمين بمواقع النازحين الذين تم إجراء مقابالت معهم نوًعا من 

المساعدة اإلنسانية فيما يتعلق بالمياه والصرف الصحي والنظافة، مع عدم 
رضا 11 يف المائة عنها، ويرجع السبب الرئيسي يف ذلك إىل عدم الكفاية 

المساعدة من حيث المقدار أو تدين جودتها(. يعتمد 69 بالمائة من األسر 
التي تم إجراء مقابالت معها، والتي تعيش يف مواقع النازحين داخلًيا اعتماًدا 

حصريًا على خدمات نقل المياه بالشاحنات وغالًبا ما يتم اإلبالغ عن عدم 
كفاية المياه )20 بالمائة( لتلبية االحتياجات اليومية لألسرة. وهناك 45 يف 

كثر من مواد النظافة الصحية،  المائة آخرون ال يمكنهم الوصول إىل عنصر أو أ
ويواجه 54 يف المائة عوائق أمام غسل اليدين الفّعال،

وهو أحد التدابير الوقائية األساسية لمكافحة انتقال فيروس كوفيد-19، 
وأبلغت نسبة 26 يف المائة من األسر عن مشكالت متعلقة بوظيفة 

المراحيض أو التخلص من مياه الصرف، يف حين أبلغت نسبة 75 يف المائة 
من األسر التي يعولها إناث عن نقص مرافق االستحمام. ويترتب على 

انقطاعات الخدمات وسوء جودتها يف مواقع النازحين داخلًيا نتائج سلبية 
مباشرة على الصحة البدنية والنفسية، وعواقب على الحماية، ال سيما على 

النساء والفتيات.

االستجابة يف الوقت المناسب لحاالت الطوارئ الناشئة 
السريعة

وهناك حاجة إىل استجابة يف الوقت المناسب وذات جودة مستندة إىل 
الجاهزية الكافية فيما يتعلق بدعم السكان النازحين حديًثا )ال سيما يف 
الشمال الغريب حيث استمرار األعمال العدائية، ويف ضوء عدم التجديد 

المحتمل لقرار مجلس األمن التابع لألمم المتحدة وفقدان الوصول 
عبر الحدود لألمم المتحدة وشركائها يف يوليو 2021(، أو تعطل تشغيل 

أنظمة إمداد المياه األكبر حجًما )مثلما هو الحال يف محطة ماء علوك يف 
شمال شرق سورية(.

البنية التحتية للماء والصرف الصحي والنظافة تتطلب دعًما واستثمارات 
كبيرة يف ظل اعتماد 36 يف المائة من عامة السكان392 على بدائل للماء 
المنقول عبر األنابيب وطرق إمداد المياه غير اآلمن يف كثير من األحيان 

لتلبية احتياجاتهم من المياه أو استكمالها،393 يتم تصريف ما ال يقل عن 
نسبة 70 يف المائة من ماء الصرف الصحي دون معالجة ونصف شبكات 

الصرف الصحي على األقل ال تعمل، ويتم 394التخلص من 29 يف المائة 
تقريًبا من القمامة بشكل غير مالئم395، يتطلب كل من البنية التحتية المياه 
والصرف الصحي والنظافة وتوفير الخدمات يف أجزاء كثيرة من سورية دعًما 

كبيًرا على مستوى اإلصالح والتشغيل )بما يف ذلك بناء القدرات لتشغيل 
وصيانة البنية التحتية وإمدادات الكهرباء على الشبكة(. وترتفع مثل هذه 
االحتياجات بشكل خاص يف المناطق المحرومة من الخدمات العامة، ويف 

المجتمعات المضيفة التي تشهد نسبة عالية من النازحين داخلًيا والعائدين، 
والمدارس، ومرافق الرعاية الصحية، وهو أمر واقع يف المجتمعات الحضرية 
والريفية. وتعاين أنظمة المياه والصرف الصحي والنظافة من األضرار بسبب 

األعمال العدائية، وسنوات من التشغيل بقدرة عالية، وصيانة محدودة أو 
منعدمة، والتصفية المستمرة للعاملين الفنيين، وتأثيرات المناخ واإلدارة 

المتدنية لموارد المياه. باإلضافة إىل ذلك، تمثل التدابير القسرية المفروضة 
عبًئا ثقيالً على سهولة الوصول إىل معدات ومستهلكات المياه والصرف 

الصحي والنظافة، مع عواقب سلبية على االستجابة اإلنسانية تجاه المياه 
والصرف الصحي والنظافة. وتفرض مثل هذه العوامل مخاطر كبيرة على 

الصحة العامة والتي يكون لها آثار تعاقبية على المجتمعات من حيث حالة 
التغذية، وعدم المساواة، والفقر. وُتعتبر أنظمة التوزيع المركزية هي الطريقة 
األكثر إنصاًفا وقابلية للوصول وأمانًا لتوفير المياه إىل أقصى عدد ممكن من 

األشخاص، ورغم أن ارتفاع التكلفة األولية لألنشطة االستثمارية الداعمة 
ألنظمة المياه والصرف الصحي والنظافة، فإنه يمكن تبريرها اقتصاديًا يف 

منتصف فترة التشغيل وضرورية لتخفيف مخاطر الصحة العامة ولتعزيز 
المساواة والحد من الفقر.

ما زالت نسبة احتياجات المؤسسات، مثل المدارس ومرافق الرعاية الصحية، 
من المياه والصرف الصحي والنظافة عالية جًدا ويمكن ربطها بالخلل 

الوظيفي يف نظم المياه والصرف الصحي العامة التي تتصل بها المرافق. 
وبالنسبة إىل األسر التي لديها أطفال يذهبون إىل المدرسة، اشتكى 38 

يف المائة من الطالب آلبائهم بخصوص مشكالت تتعلق بالمياه والصرف 
الصحي والنظافة،396 ما يشير إىل أنه ال بد وأن ظروف خدمات المياه والصرف 

الصحي والنظافة دون المستوى منتشرة على نطاق واسع. وأشارت نسبة 
مئوية قليلة من اآلباء الذين تمت مقابلتهم إىل أن األطفال ال يرغبون يف 

الذهاب إىل المدرسة بسبب مشكالت تتعلق بخدمات المياه والصرف 
الصحي والنظافة، وقد تساهم مثل تلك العوامل يف مشكلة عدم التحاق 

إجمايل 2,4 مليون طفل بالمدرسة.397 ومع استمرار جائحة كوفيد-19، ُتعد 
ظروف المياه والصرف الصحي والنظافة يف مرافق الرعاية الصحية أمًرا بالغ 
األهمية. ما زالت إدارة النفايات وتوافر ماء آمن يف العديد من المستشفيات 

العامة398 غير كافية.

األزمة االقتصادية/ الفقر مقابل تكلفة المياه والصرف الصحي 
والنظافة

يظل تدهور الظروف االقتصادية تحديًا للمجتمعات المستضعفة واألسر 
من حيث الوصول إىل خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة اآلمنة 

والعادلة، خصوًصا ألولئك الذين يضطرون إىل شراء خدمات مثل شراء المياه 
من شاحنات بيع المياه الخاصة. ينفق أربعة وسبعون يف المائة من األسر 

المقيمة خارج مواقع النازحين داخلًيا، والتي أفادت التقارير باستخدامها 
كثر من خمسة يف  لنقل المياه بالشاحنات كطريقة رئيسية إلمداد المياه، أ

المائة من دخل األسرة على شراء المياه فقط، يف حين أنه ال ينبغي أن تتجاوز 
إجمايل تكاليف خدمات المياه والصرف الصحي خمسة يف المائة من دخل 

األسرة.399 يصل المتوسط التقديري اإلجمايل للنفقات على خدمات وإمدادات 
المياه والصرف الصحي والنظافة )المياه ومستلزمات النظافة وإزالة القمامة 

والتخلص من الحمأة( ما يصل إىل 16 يف المائة من دخل األسر يف بعض 
المحافظات أو الفئات السكانية مثل العائدين )17 يف المائة(، ويمكن أن 
تكون أعلى من ذلك بكثير على مستوى األسرة الواحدة. يؤدي انخفاض 
كل القوة الشرائية لألسر وبالتايل قدرة األسرة  قيمة العملة السورية إىل تآ
على اإلنفاق على خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة، واإلمدادات 
واللوازم، وقدرة األسر على تلبية االحتياجات األساسية األخرى. ستستمر 

آليات التكيف التي تم اإلبالغ عنها والتي يتبعها السكان يف تقويض الجهود 
القطاعية لكبح جماح انتقال فيروس كوفيد-19.

جائحة كوفيد-19

من المتوقع أن يستمر انتقال فيروس كوفيد-19 بين المجتمعات يف عام 
2021، وخصوًصا بسبب قلة وعي السكان يف بعض المناطق.400 يتسبب 

فيروس كوفيد-19 يف خلق بيئة دينامية للغاية وينتج عنه الحاجة إىل تحليل 
البيانات الحساسة المراعية للعامل الزمني لالسترشاد بها يف جاهزية خدمات 

المياه والصرف الصحي والنظافة واستجابتها. تشمل العوامل المهمة 
للغاية لتخفيف المخاطر تعميم التحرك للتصدي لفيروس كوفيد-19 يف 
جميع األنشطة المنتظمة المعنية بالمياه والصرف الصحي والنظافة، مع 
التركيز على ضمان توافر معايير مناسبة للماء والصرف الصحي وغسل 
اليدين يف مواقع النازحين داخلًيا؛ وتعزيز تدابير الوقاية من عدوى المياه 

والصرف الصحي والنظافة ومكافحتها يف المدارس والمجتمعات ومرافق 
الرعاية الصحية؛ والتشجيع على نظافة اليدين وعلى نهج منظم لمعالجة 

تغيير السلوك.
الفئات السكانية األكثر تضرًرا401

يعتمد النازحون داخلًيا الذين يعيشون يف مواقع المالذ األخير اعتماًدا كامالً 
على المساعدة اإلنسانية، وغالًبا ما يعاين األشخاص القاطنون يف المواقع 

غير الرسمية من ظروف أسوأ على صعيد المياه والصرف الصحي والنظافة، 
ما يجعلهم مستضعفين بشكل خاص. يعاين السكان النازحون حديًثا أيًضا 
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من احتياجات تتعلق بالمياه والصرف الصحي والنظافة ويطالبون باستجابة 
طارئة فيما يخص المياه والصرف الصحي والنظافة عند النزوح الجديد، 

ويحدث ذلك يف الغالب يف شمال غرب سورية.

ويف الوقت نفسه، ومن بين سكان مواقع النزوح، تواجه النساء والفتيات، 
واألشخاص ذوو اإلعاقة، وكبار السن، باإلضافة إىل األسر التي تعولها إناث 

مزيًدا من القيود ومخاطر الحماية المختلفة يف الوصول إىل خدمات المياه 
والصرف الصحي والنظافة.

يمكن أن تتأثر جميع الفئات السكانية يف المجتمع بمحدودية أداء وكفاءة 
البنية التحتية وخدمات المياه والصرف الصحي والنظافة، ال سيما أولئك 

الذين يعيشون يف قرى مثقلة باألعباء أو مناطق تتسم بارتفاع حاالت العودة 
إليها، أو بصعوبة الوصول إليها )أجزاء من محافظات حلب، ودير الزور، 

وإدلب( والمناطق التي تعاين من نقص الخدمات العامة بسبب محدودية 
الوصول إىل الكهرباء، واالعتماد الكبير على

مصادر المياه غير الرسمية، والمشكالت الحادة المتعلقة بالتخلص من مياه 
الصرف الصحي أو نقص خدمات إزالة القمامة. ستواجه األسر األكثر ضعًفا 

مالًيا، إبان اشتداد األزمة االقتصادية، مشكالت الوصول غير المتكائف إىل 
خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة.

حيث إن الظروف المعيشية لالجئين الفلسطينيين مثيرة للقلق من حيث 
الوصول إىل خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة. تم تدمير العديد من 

المخيمات )اليرموك ودرعا وعين التل( بالكامل تقريًبا، بما يف ذلك البنية 
كثر من 40 يف المائة من أسر  التحتية للماء والصرف الصحي.402 يستخدم أ

الجئي فلسطين خدمة المياه المنقول بالشاحنات باعتبارها وسيلة إمداد ماء 
رئيسية، وأفاد سبعة يف المائة بعدم وجود مرحاض مناسب يف المنزل، يف 

حين واجه 15 يف المائة خالل جائحة كوفيد-19 صعوبات يف الحصول على 
الصابون ومواد النظافة األخرى.403

ُتعد احتياجات بعض الفئات المحددة، من حيث الوصول إىل مواد النظافة، 
مثل العائالت التي لديها أطفال صغار )عامين فأقل( أو األسر المقيمة يف 

مواقع النازحين مع نساء يف سن اإلنجاب )من 15 إىل 49 عاًما( أو مع أعضاء 
كثر من 60 عاًما( أعلى من بايق السكان. من المرجح أن تواجه  كبار السن )أ

كبر تحديات يف القدرة على  األسر المقيمة يف مناطق ذات طابع حضري أ
تحمل تكاليف مواد النظافة )20 يف المائة( أقل من تلك التي تعيش يف 

قرى/ بلدات أصغر يغلب عليها الطابع الريفي )40 يف المائة( أو المواقع 
التي يعيش فيها أشخاص نازحون داخلًيا )45 يف المائة(.

وبسبب استمرار جائحة كوفيد-19، يمثل المرضى والعاملون يف مرافق 
كز العزل فئة أخرى محل اهتمام للقطاع، ويتطلبون  الرعاية الصحية ومرا
وصوالً نوعًيا شامالً إىل مرافق وخدمات المياه والصرف الصحي والنظافة. 

قد تؤدي القيود الُمشددة، مثل فرض اإلغالق الجزيئ والكلي، إىل زيادة 
االحتياجات لخدمات المياه والصرف الصحي والنظافة التي ال يمكن التنبؤ 

بها يف بعض المناطق و/ أو لفئات معينة، مثل األشخاص المصابين 
بكوفيد-19 وعائالتهم المنعزلين يف المنزل، والمرتبطة بالوصول المتكائف إىل 

خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة و/ أو القدرة الوظيفية لألسواق.

تصور االحتياجات

ستستمر احتياجات المياه والصرف الصحي والنظافة يف الزيادة يف عام 2021، 
وُيَتوََّقع أن يقدم الشركاء خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة عالية 
الجودة يف حاالت الطوارئ، والدعم الكايف للمرافق والبنية التحتية الخاصة 
بهذه الخدمات. ستتأثر احتياجات المياه والصرف الصحي والنظافة بشكٍل 

كبير، على سبيل المثال ال الحصر، بما يلي: الوضع االقتصادي؛ ومشكلة 
التقطع وزيادة تدهور إمدادات الطاقة لنظم اإلمداد بالمياه؛ وقدرة شركاء 

قطاع المياه والصرف الصحي والنظافة على العمل يف بيئة صعبة للغاية؛ 
وتطور جائحة كوفيد-19 من حيث انتشار المرض والقيود المطبقة؛ وتطور 

األعمال العدائية يف شمال سورية؛ واحتمالية عدم تجديد قرار مجلس 
األمن التابع لألمم المتحدة يف منتصف عام 2021، والذي قد يتطلب مزيًدا 
من التأهب واالستعداد للتحرك من داخل سورية )زيادة مخزون الطوارئ؛ 
والوصول السريع إىل مصادر التمويل يف حاالت الطوارئ؛ وآليات التنسيق 
الفعالة(؛ والمناطق التي تشهد ارتفاع عدد حاالت العودة؛ وقد يظل أيًضا 

الوصول إىل المياه الصالح للشرب يف بعض المناطق غير مستقر ومرتبًطا 
بالوضع السياسي )مثل محطة ماء علوك(، وجدوى البدائل التقنية، 

وسلسلة إمداد غير منقطعة للمطهرات ومواد القابلة لالستهالك الخاصة 
بقطاع المياه والصرف الصحي والنظافة، والتعاون بين السلطات والجهات 

الفاعلة يف مجال العمل اإلنساين )وغيره(. وستظل الحاجة إىل دعم شبكات 
المياه )توفير معالجة الكلور، والتشغيل والصيانة، وبناء القدرات، وإعادة 

التأهيل األساسية(، ونظم الصرف الصحي وإدارة النفايات الصلبة، مع 
التركيز على المجتمعات المثقلة باألعباء، والمناطق ذات العوائد المرتفعة، 

والمناطق التي تعتمد اعتماًدا كبيًرا على شاحنات نقل المياه.
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 4.1 

مصادر البيانات

من أجل تقديم المعلومات للتحليل المرتبط بالمحاور الثالثة األوىل إلطار 
التحليل المشترك بين القطاعات، أجرى مكتب األمم المتحدة لتنسيق 
الشؤون اإلنسانية، وقطاعات المنهج المتكامل لالستجابة اإلنسانية يف 

سورية استعراًضا ثانويًا واسًعا للبيانات، مستفيًدا من العديد من التقارير 
والتقييمات والتحليالت وتحديثات األوضاع التي أنتجها وجمعها الشركاء 

طوال العام. وعن البيانات المتعلقة بملف العمل اإلنساين، اعتمدت 
القطاعات على المصادر التالية:

بالنسبة ألرقام النازحين داخلًيا: مجموعة عمل األمم المتحدة المعنية 
بالنازحين داخلًيا؛

بالنسبة للنازحين داخلًيا يف المخيمات/ المواقع: قطاع تنسيق وإدارة 
المخيمات، وفريق العمل المعني بالمواقع والتجمعات العشوائية، وقطاع 

المأوى والمواد غير الغذائية بالنسبة للعائدين: مجموعة عمل األمم المتحدة 
المعنية بالنازحين داخلًيا

بالنسبة للمعلومات المصنفة حسب الجنس والسن، اعتمد الشركاء على 
بيانات مجموعة عمل األمم المتحدة المعنية بالسكان؛ وللبيانات المتعلقة 

باإلعاقة، على مجموعة عمل األمم المتحدة المعنية بالسكان وبرنامج تقييم 
االحتياجات اإلنسانية

إن المحور الرابع من إطار التحليل المشترك بين القطاعات - األوضاع 
 )MSNA( اإلنسانية - مبني على تقييم االحتياجات متعددة القطاعات

2020 وغيره من التقييمات القطاعية التكميلية. بالنسبة لتقييم االحتياجات 
كثر من 20,100 أسرة عبر البلد يف أيلول/ متعددة القطاعات، تمت مقابلة أ
كتوبر 2020. وبلغت نسبة المشاركات من النساء  سبتمبر وتشرين األول/أ

42 يف المائة، بزيادة كبيرة عن العام الماضي بنسبة 33 يف المائة. ويف البداية، 
كان حجم عينة تقييم االحتياجات متعددة القطاعات لضمان تمثيل البيانات 
على مستوى النواحي لجميع الفئات السكانية التي يتعين تحليلها. ويعني 

ذلك إجراء مقابالت مع 30,000 أسرة معيشية. ولكن، تم تقليص نطاق 
تقييم االحتياجات متعددة القطاعات للتقليل إىل أدىن حد من خطر فيروس 

كوفيد-19 لكل من القائمين بالتعداد واألسر التي تم تقييمها، بما يف ذلك 
عن طريق تقليل مدة االستطالع لتقييم االحتياجات متعددة القطاعات بقدر 
كبير، والعينة الزائدة لما يبلغ 20,100 أسرة معيشية، ومستوى الثقة من 95 
يف المائة إىل 90 يف المائة. وتضمن هذه التعديالت أيًضا أن البيانات ستكون 

ممثلة لمجموع السكان بدون أن تكون محددة للفئات السكانية على 
مستوى النواحي. ومن بين 17 مؤشًرا يف نموذج شدة االحتياجات المشترك 

بين القطاعات، تعتمد سبعة مؤشرات على تقييم االحتياجات متعددة 
القطاعات لألسر.

وعلى نحو تكاملي مع تقييم االحتياجات متعددة القطاعات، أُجريت مقابالت 
مع مخبرين رئيسيين من أجل الحماية404 )13,397 مقابلة أجريت مع مخبر 

رئيسي، والتي تغطي جميع المجتمعات السكانية( وقطاعات اإلنعاش 

المبكر وسبل العيش، من أجل استخالص المعلومات التي يمكن جمعها 
وتحليلها على أفضل وجه على مستوى المجتمع المحلي.

أُجري يف عام 2020 تقييمان آخران على نطاق واسع على مستوى األسر 
لتوجيه اللمحة العامة عن االحتياجات اإلنسانية ونفذ وقطاع المياه والصرف 
الصحي والنظافة تقييمين شاملين على صعيد األسر على نطاق البلد. ويف 

المجموع، أجريت 55,830 مقابلة يف كانون الثاين)يناير( /شباط )فبراير( ومن 
حزيران )يونيو(/ تموز )يوليو( 2020 مع أسر معيشية مختارة عشوائًيا يف 
261 ناحية. أجرى قطاع األمن الغذايئ التابع للمنهج المتكامل لالستجابة 

اإلنسانية يف سورية تقييم األمن الغذايئ وتقييم األمن الغذايئ وسبل العيش 
كما حدث يف السنوات السابقة. يوجد تقييمان متطابقان يستندان إىل األسرة، 
كثر من 35,000 أسرة معيشية )28,680 أسرة معيشية لتقييم  وهما يغطيان أ
األمن الغذايئ، و7,351 أسرة معيشية لتقييم األمن الغذايئ وسبل العيش( يف 
 FSA كتوبر إىل نوفمبر من عام 2020. والبيانات الواردة يف تقييمي الفترة من أ

وFSLA جاءت من زيارات لألسر لعينات عشوائية تمثيلية، وُتعد البيانات 
تمثيلية على مستوى النواحي.

كتوبر 2020، استطالًعا لألوضاع  أجرى برنامج تقييم االحتياجات اإلنسانية، يف أ
االجتماعية واالقتصادية لألسر على مستوى البالد عبر 14 محافظة يف 

سورية، وقد تم إجراؤه على األسر النازحة داخلًيا. َجَمَع االستطالع بيانات 
عن مؤشرات ديموغرافية واجتماعية اقتصادية، وهي بيانات تمثيلية على 

مستوى البالد والمحافظة والناحية؛ ووفًقا أيًضا لوسط وجنوب سورية، 
وجنوب سورية، وشمال غرب سورية، وشمال شرق سورية. تم تقسيم 

العينة إىل طبقات على مستوى النواحي، مع حجم عينة إجمايل مخصص 
تخصيًصا غير متساٍو، مستهدًفا نسبة هامش خطأ تبلغ 10 يف المائة يف 
كل ناحية. بلغ حجم العينة اإلجمايل 18,366 أسرة معيشة، تم توزيعها 

بالتناسب على 2,561 موقًعا من المواقع التي تم اإلبالغ عن وجود نازحين 
داخلًيا فيها. ويف ديسمبر 2020، أجرى برنامج تقييم االحتياجات اإلنسانية 

مة إىل طبقات  استطالًعا للمتابعة على العائدين. تم اختيار عينة ُمقسَّ
ومكونة من 5,643 أسرة معيشية إلجراء مقابالت معها، مع نطاق ثقة بلغت 

نسبته 95 يف المائة وهامش خطأ بنسبة 10 يف المائة. كانت االستطالعات 
كمال نتائج تقييم االحتياجات متعددة القطاعات بغرض تحليل  مفيدة يف إ
كثر  االحتياجات المحددة لمجموعات سكانية مختلفة على مستوى إداري أ

تفصيالً وتحليالً.

وتشمل مصادر البيانات األخرى المراقبة المنتظمة، ورصد األوضاع، وبيانات 
االستطالع، مثل استطالع نظام رسم الخرائط لرصد توافر الموارد والخدمات 
الصحية، واستطالع مبادرة الرصد الموحد وتقييم اإلغاثة والحاالت االنتقالية 

)سمارت(، عالوة على التقارير الميدانية الروتينية، والتقييمات الخاصة 
بالموقع أو المشروع. ويرد يف القسم التايل مصادر مفصلة لكل من التحليل 

القطاعي والتحليل المشترك بين القطاعات.
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4.2 

لمحة عامة عن التقييمات المقررة في 2021

طريقة التقييم اسم التقييمالقطاع
)أسرة، مؤشر 

رئيسي، استطالع(

التوقيتالشركاء المعنيونالتغطية الجغرافية

تنسيق وإدارة 

المخيمات

مخيمات الهول والعريشة 18,000 أسرةتقييم المأوى
والمحموديل

هيئة مار أفرام السرياين 
)EPDC( البطريركية للتنمية

كانون الثاين/ 
يناير وحزيران/ 

يونيو 2021

المنظمات غير الحكومية يف شمال شرق سوريةمخبر رئيسيتقييمات االحتياجات السريعة
مخصصشمال شرق سورية

أسرةتحديد سمات الموقع متعدد القطاعات

الهول، والعريشة، والمحموديل، 
وروج، ونوروز، وسري كانيه، 

وواشوكاين، وأبو خشب، وتل 
سمعان، وطويحينة

مرتان يف العام ريتش
لكل مخيم

الهول، والعريشة، والمحموديل، 27,000 أسرةرصد مرحلة ما بعد التوزيع
وروج، وأبو خشب، وتل سمعان

هيئة مار أفرام السرياين 
 )EPDC( البطريركية للتنمية

وبطريركية أنطاكية وسائر 
المشرق للروم األرثوذكس 

)GOPA(

شهريًا

أفراد مجموعة تنسيق وإدارة شمال غرب سوريةمخبر رئيسيمصفوفة المراقبة المتكاملة لتجمعات النازحين
شهريًاالمخيمات

أفراد مجموعة تنسيق وإدارة شمال غرب سوريةمخبر رئيسيأداة مصفوفة المراقبة المتكاملة لتجمعات النازحين  
ربع سنويالمخيمات

أفراد مجموعة تنسيق وإدارة شمال غرب سوريةمخبر رئيسيتقارير الحوادث
مخصصالمخيمات

مخبر رئيسي، مالحظة تحديثات النزوح
شمال غرب سوريةمباشرة

برنامج تقييم االحتياجات 
اإلنسانية، وريتش، وأفراد 

مجموعة تنسيق وإدارة 
المخيمات

شهريًا

اإلنعاش المبكر

مقابالت المخبرين الرئيسيين لبرنامج تقييم االحتياجات 
على نطاق البلداإلنسانية

مستمرعلى نطاق البلدتقييم احتياجات ERL المحلي

مستمرعلى نطاق البلدالتحليل السيايق المواضيعي والجغرايف

مخصصمخصصتقييمات مخصصة

التعليم
سوريةقائم على المدرسةاستطالع المدارس

برنامج تقييم االحتياجات 
اإلنسانية والتعليم ضمن المنهج 

المتكامل لالستجابة اإلنسانية 
يف سورية

الخريف

من المقرر وزارة التعليم وقطاع التعليممن المقرر تحديدهمن المقرر تحديدهتقييم التعليم
تحديده

األمن الغذايئ

شمال شرق سورية وشمال غرب أسرةمبادرة رصد النتائج
ال ينطبقشركاء FSLسورية

شمال شرق سورية وشمال غرب أسرةإعادة تقييم األمن الغذايئ وسبل العيش
ال ينطبقمتعاقدسورية

المناطق الخاضعة لسيطرة حكومة أسرةتقييم األمن الغذايئ )2021(
سورية

برنامج األغذية العالمي، 
المكتب المركزي لإلحصاء، هيئة 

التخطيط والتعاون الدويل

تموز/يوليو - 
آب/أغسطس 

2021

المناطق الخاضعة لسيطرة أسرةتقييم األمن الغذايئ وسبل العيش )2021(
المعارضة

قطاع األمن الغذايئ بالمنهج 
المتكامل لالستجابة اإلنسانية 
يف سورية، منظمة برامج إدارة 

المعلومات وشؤون األلغام 
)IMMAP(

تموز/يوليو - 
آب/أغسطس 

2021

مخبر رئيسي ومناقشات بعثة تقييم المحاصيل واألمن الغذايئ )2021(
منظمة األغذية والزراعة وبرنامج على الصعيد الوطنيمجموعة التركيز

األغذية العالمي

حزيران/ يونيو 
- تموز/ يوليو 

2021

الصحة
المنهج المتكامل لالستجابة أداة المرافق الصحيةنظام رصد توافر الموارد والخدمات الصحية

اإلنسانية يف سورية

شركاء قطاع الصحة بما يف ذلك 
األمم المتحدة والمنظمات غير 
الحكومية، وزارة الصحة، وزارة 
التعليم العايل، المستشفيات 
الخاصة، الهالل األحمر العريب 

السوري

ربع سنوي

المناطق الخاضعة لسيطرة حكومة استطالعتأثير فيروس كوفيد-19 على النظام الصحي ومستخدميه
الربع األولوزارة الصحةسورية



اللمحة العامة عن االحتياجات اإلنسانية 2021

88

تقييم الخدمات الصحية الجيدة )بما يف ذلك الصحة 
النفسية( المقدمة من خالل المرافق الصحية من وجهة 

نظر المستفيدين

عينة تمثيلية من 
المستفيدين من عينة 

كز الرعاية الصحية  من مرا
األولية العامة

المناطق الخاضعة لسيطرة حكومة 
النصف الثاينوزارة الصحةسورية

كز  الخدمات االستشارية الفعالة المقدمة من خالل مرا
المناطق الخاضعة لسيطرة حكومة استطالعرعاية األسرة

النصف الثاينمنظمات غير حكوميةسورية

مجموعة استعراضات مستندية بشأن: الرعاية الصحية 
الشاملة يف القطاع الخاص/الرعاية الصحية األولية /

المساواة بين الجنسين
المناطق الخاضعة لسيطرة حكومة استعراض مستندي

سورية

وزارة الصحة، القطاع الخاص، 
الهيئة السورية لشؤون األسرة 

والسكان

متطور على 
مدار العام

تقييم عن تقديم الخدمات الصحية المتكاملة يف 
شمال غرب سورية: تقييم نموذج الشبكة لتقييم األداء 

بشأن تقديم الخدمات، واستخدام ودمج الخدمات 
المرتبطة بحزمة الخدمات الصحية األساسية )من وجهة 

نظر مقدمي الخدمات، ومنسقي الشبكات، وكذلك 
المستخدمين(

"	 مراجعة للمستندات 
 والبيانات

	 ورش عمل بناء نماذج 
 مجموعات

	 ورش عمل بناء نماذج 
 مجموعات

 	 مقابالت نوعية
	 استطالعات كميَّة"

النصف األولمنظمات غير حكوميةإدلب

استطالع KAP الشامل )تقييم فيروس كوفيد-19 من 
حيث المعارف والمواقف والممارسات المتأثرة بأنشطة 

االتصال بشأن المخاطر والمشاركة المجتمعية(
النصف األولمنظمات غير حكوميةإدلب، شمال حلبمعلم رئيسي، استطالع

التغذية

المنهج المتكامل لالستجابة مراقبة مواقع الرصدمراقبة التغذية القائمة على المرافق
شهريًاالكلاإلنسانية يف سورية

أخذ عينات قائمة على مراقبة التغذية القائمة على المجتمع
شهريًاالكلشمال غرب سوريةالمكان

استطالع مبادرة الرصد الموحد وتقييم اإلغاثة والحاالت 
االنتقالية )سمارت(

دراسة عن قطاعات 
متعددة

المنهج المتكامل لالستجابة 
سنويًّاالكلاإلنسانية يف سورية

الحماية

تقييم احتياجات قطاع الحماية )خاضع التفاقية حكومة 
المنهج المتكامل لالستجابة أسرة + مخبر رئيسيسورية(

من المقرر شركاء القطاعاإلنسانية يف سورية
تحديده

المنهج المتكامل لالستجابة أسرة + مخبر رئيسيتقييم االحتياجات متعددة القطاعات
اإلنسانية يف سورية

مكتب األمم المتحدة لتنسيق 
الشؤون االنسانية،  برنامج تقييم 

االحتياجات اإلنسانية

من المقرر 
تحديده

المنهج المتكامل لالستجابة مجموعات التركيزالتقييم النوعي للحماية
من المقرر شركاء القطاعاإلنسانية يف سورية

تحديده

مخبر رئيسي + أسرة + رصد الحماية
مجموعات التركيز

شمال غرب سورية، شمال شرق 
سورية

فرقة العمل المعنية بمراقبة 
الحماية يف شمال شرق سورية، 

وفرقة العمل المعنية بمراقبة 
الحماية يف شمال غرب سورية

مستمر على 
مدار العام

أسرة + مخبر رئيسي + الدراسة الوطنية بشأن العنف ضد األطفال
مركز سورية وشمال شرق سوريةمجموعات تركيز

اليونيسيف، والهيئة السورية 
لشؤون األسرة والسكان، 

والمكتب المركزي لإلحصاء
آذار/مارس

)EORE( مخبر رئيسي + تقييم برنامج التوعية بمخاطر الذخائر المتفجرة
اليونيسيف، والهيئة السورية مركز سورية وشمال شرق سوريةمجموعات التركيز

لشؤون األسرة والسكان
من المقرر 

تحديده

الحواجز والميسرون ألنشطة الحياة اليومية والخدمات 
شمال غرب سورية،شمال شرق مخبر رئيسياإلنسانية لألشخاص النازحين داخلًيا ويعانون من إعاقة

سورية )بمناطق النزوح الداخلي(

فريق العمل التقني المعني 
باإلدماج + شركاء الحماية يف 
شمال شرق سورية وشمال 

غرب سورية

من المقرر 
تحديده

مجموعات التركيز مخاطر حماية األشخاص ذوي اإلعاقة
والمخبر الرئيسي

شمال غرب سورية، شمال شرق 
سورية

فريق العمل التقني المعني 
باإلدماج + شركاء الحماية يف 
شمال غرب سورية وشمال 

شرق سورية

من المقرر 
تحديده

المأوى/ المواد 

غير الغذائية

تقييم احتياجات األسر يف قطاعي المأوى والمواد غير 
األمانة السورية والهالل األحمر 233 ناحية/ حكومة سورية21,000 أسرةالغذائية يف سورية

العريب السوري
يف انتظار 
الموافقة

مخيمات الهول والعريشة 18,000 أسرةتقييم المأوى
والمحموديل

هيئة مار أفرام السرياين 
)EPDC( البطريركية للتنمية

كانون الثاين/ 
يناير وحزيران/ 

يونيو 2021

المياه والصرف 

الصحي 

والنظافة

تقييم األسر بشأن المياه والصرف الصحي والنظافة يف 
برنامج تقييم االحتياجات على نطاق البلدأسرةمطلع 2021 )جولة الشتاء(

اإلنسانية

كانون الثاين/ 
يناير - شباط/ 

فبراير 2021

تقييم األسر بشأن المياه والصرف الصحي والنظافة يف 
برنامج تقييم االحتياجات على نطاق البلدأسرةمنتصف 2021 )جولة الصيف(

اإلنسانية

حزيران/ يونيو 
- تموز/ يوليو 

2021

بين القطاعات

على نطاق البلدأسرةتقييم االحتياجات متعددة القطاعات

أوتشا، برنامج تقييم االحتياجات 
اإلنسانية، وريتش، وقطاعات 
المنهج المتكامل لالستجابة 

اإلنسانية يف سورية " -- "تموز/ 
يوليو 2021

شهريًا

فرقة العمل المعنية بالنازحين على نطاق البلدتتبع تحركات النازحين داخلًيا
شهريًاداخلًيا

فرقة العمل المعنية بالنازحين على نطاق البلدتحديث عن النازحين داخلًيا
شهريًاداخلًيا

فرقة العمل المعنية بالسكانعلى نطاق البلدتحديث عدد السكان الُمقدَّر

نيسان/ أبريل 
- أيار/ مايو 
2021 وآب/ 

أغسطس 
2021
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 4.3 

المساءلة لصالح السكان المتضررين/ المشاورات مع 
المجتمعات

تم جمع البيانات الرئيسية التي يسترشد بها التحليل القطاعي والتحليل 
المشترك بين القطاعات مباشرًة من السكان المتضررين )تقييم االحتياجات 
متعددة القطاعات، وتقييم المياه والصرف الصحي والنظافة، وتقييم لألسر(. 

َشَمَل تقييم االحتياجات متعددة القطاعات قسًما واسع النطاق لتسجيل 
تصورات المجتمع والمستفيدين بشأن القدرة على

الوفاء باالحتياجات األساسية، واالحتياجات ذات األولوية، والتغيُّرات المتصوَّرة 
منذ آخر جولة لجمع البيانات. وفيما يخص تقييم قطاع المياه والصرف 
الصحي والنظافة لألسر، تضمنت عملية جمع البيانات مالحظات القائم 

بالتعداد بشأن أوضاع مرافق المياه والصرف الصحي والنظافة لألسر وأخذ 
عينات ماء الشرب إلجراء اختبار الكلور المتبقي الحر لدى المستخدم النهايئ. 

ولتعزيز المساءلة أمام السكان المتضررين، تضمنت استطالعات الرأي 
عن المياه والصرف الصحي والنظافة لعام 2020 أسئلة عن الرضا تجاه 

المساعدات اإلنسانية المتلقاة )إن وجدت(. وقد ذكرت القطاعات وجود قدرة 
محدودة على إشراك المستفيدين بسبب جائحة كوفيد-19، ونتيجة لذلك، 

كبر على منهجيات بديلة خالل عام 2020 يف جمع البيانات.  كان هناك اعتماد أ
ومع ذلك، تبنى شركاء القطاعات مجموعة متنوعة من التدابير لزيادة 

مستوى الوصول والوعي من أجل ضمان المشاركة المباشرة مع السكان 
المتضررين يف جمع المعلومات.

وفيما يتعلق بقطاع الصحة، يظل تعزيز المنظمات المجتمعية المحلية 
وزيادة التوعية والمشاركة مع المجتمعات ركيزة أساسية من ركائز 

استراتيجية استجابة قطاع الصحة يف عام 2021. ويقيس القطاع أداءه مقابل 
المعايير المحددة عالمًيا ويقدم تقارير شهرية وربع سنوية منتظمة عما 

تم تحقيقه من إنجازات. وعالوة على ذلك، فإن وكاالت عديدة مثل ريتش 
وبرنامج تقييم االحتياجات اإلنسانية، تقيم بانتظام االحتياجات ذات األولوية، 

واالحتياجات غير المستوفاة، والمعارف والمواقف والممارسات من خالل 
المقابالت المباشرة مع المستفيدين. ويستفيد قطاع الصحة من هذه 

التقييمات لتوجيه

الشركاء يف التنفيذ وسد الفجوات التي تعاين منها الخدمات. وأخيًرا، يقدم 
تقييم االحتياجات متعددة القطاعات السنوي فرصة متاحة بانتظام لتقييم 

رضا المستفيدين عن تقديم الخدمات الصحية.

استكمل قطاع الحماية معلومات التقييم بالمعلومات التي تم جمعها 
على مدار العام مباشرًة من الميدان من رصد الحماية المستمر بواسطة 

شركاء الحماية يف شمال غرب سورية، والتقارير والتقييمات من المكاتب 
الميدانية للمفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين، واالستطالعات 

والتقييمات األخرى التي أجراها شركاء القطاع. وبفهم مستمد من وقائع 
سياقية متنوعة، تعامل القطاع مع تحليل البيانات التي تم جمعها. وجميع 

القائمين بالتعداد والموظفين المشاركين يف جمع البيانات والتقييمات تم 
تدريبهم بواسطة شركاء القطاع لضمان الجودة يف عملية جمع البيانات. 
وقد تمت مراجعة االستطالعات والتقييمات استناًدا إىل التغذية الراجعة 
من المستطَلعين والدروس المستفادة ميدانًيا لتقليل احتماالت الخطأ 

وتحسين التحليل. وقد خضع كل من االستجابات المقدمة من المستطَلعين 
والمعلومات التي تم جمعها إىل المزيد من التفسير من أجل إعداد تحليل 

كثر من مجرد  إجمايل لالحتياجات من وجهة نظر مفادها الوصول إىل ما هو أ
إحصائيات وعرض األوضاع التي تؤثر على احتياجات السكان المتضررين 

عرًضا دقيًقا.

ويعمل قطاع المأوى والمواد غير الغذائية على تثليث بيانات التقييم 
الواردة من مصادر خارجية ومراجعتها. وبالنسبة إىل الجوانب التي ال تتطابق 

كز/مجموعات العمل/ فيها البيانات مع الموقف على األرض، قدمت المرا
الشركاء على المستوى دون الوطني بيانات تقييم إضافية. ويتم بشكل 

روتيني إجراء رصد ما بعد التوزيع، وعقد نقاشات مجموعة التركيز مع أفراد 
كز لتقييم األثر  المجتمع والقادة والمستفيدين بواسطة جميع الشركاء والمرا
المساعدة المقدمة وتلقيها. ويبذل الشركاء جهوًدا من أجل تكييف خدماتهم 

استناًدا إىل التغذية الراجعة من المستفيدين.

ويف شمال شرق سورية  تجمع المجموعة المعنية بتنسيق وإدارة 
المخيمات البيانات مباشرًة من السكان المتضررين من خالل آليات تقديم 
الشكاوى، وتقييمات االحتياجات على مستوى الموقع بما يف ذلك تقييم 
المأوى الستبدال الخيام، وتقييمات التغذية المستمرة، واحتياجات المياه 
والصرف الصحي والنظافة ورصد مستوى الحماية، ورصد ما بعد التوزيع، 

وزيارات المواقع، واالجتماعات المنتظمة إلدارة المخيمات والتقارير المرفوعة 
التي ُتمكِّن المجموعة المعنية بتنسيق وإدارة المخيمات من الحصول 

على مشاركة المستفيدين ومن تقديم استجابات خاصة بالموقع مباشرة. 
ويف شمال غرب سورية )NWS(، ركَّزت المجموعة المعنية بتنسيق وإدارة 
المخيمات على رصد المعلومات بشأن األفراد ذوي االحتياجات الخاصة يف 
مواقع النازحين داخلًيا وجمعها وتنقيتها ومشاركتها، كما ركَّزت على التأكد 

من أن البيانات تتضمن التصنيف حسب العمر والنوع. تمت أيًضا االستفادة 
من أدوات الرصد بالموقع لتقييم الفجوات يف الخدمات بالموقع، مع 

الوضع يف االعتبار تسهيل المزيد من المساعدة الُمنِقذة للحياة المخصصة، 
بما يف ذلك المخاطر المرتبطة بالحماية وكذلك المعلومات الخاصة 

بفيروس كوفيد-19.
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 4.4 

المنهجية

4,4,1 التحليل المشترك بين القطاعات

إن المنهجية الداعمة إلصدار اللمحة العامة عن االحتياجات اإلنسانية لعام 
2021 تصرف النظر بشكل كبير عن التحليل الذي تم إجراؤه يف اإلصدارات 

السابقة من اللمحة العامة عن االحتياجات اإلنسانية، باحثًة عن اتساق وثيق 
كبر مع المنهجية العالمية إلطار التحليل المشترك بين القطاعات  بشكل أ
إىل جانب وضع خطوات معينة من العملية يف سياقها. استند تقدير شدة 

األوضاع بين القطاعات يف اللمحة العامة عن االحتياجات اإلنسانية لعام 2020 
يف األساس إىل مؤشرات السياق، لكن إصدار اللمحة العامة عن االحتياجات 

اإلنسانية لعام 2021 يشير إىل هذه المصادر والمؤشرات نفسها يف الركائز من 
1 إىل 3 من إطار التحليل، وُيركِّز على مؤشرات االحتياجات المحددة لتحديد 

شدة األوضاع اإلنسانية ضمن الركيزة الرابعة. تم االتفاق على نموذج شدة 
األوضاع المشترك بين القطاعات من خالل عملية استشارية تضمنت جميع 
كز التشغيلية، وشركاء التقييم الفنيين مثل ريتش، وبرنامج  القطاعات، والمرا

تقييم االحتياجات اإلنسانية، وبرامج إدارة المعلومات وشؤون األلغام، حيث 
ينصب التركيز على المؤشرات التي تتناول ثالثة أوضاع إنسانية، أال وهي 

مستوى المعيشة، والتكيف، والصحة

ترتبط بالتحليل المشترك بين القطاعات، إىل جانب الوقوف على اتجاهات 
الشدة الرئيسية على مستوى القطاع.

كثر مالءمة االحتياجات المدفوعة بعوامل مختلفة يف  تتناول على نحو أ
سورية، بما يف ذلك األعمال العدائية والعنف، والحماية غير الكافية، وافتقار 

الوصول إىل الخدمات، واألهم على نحو متزايد، عدم كفاية الدخل وعدم 
القدرة على تحمل التكاليف، وذلك بناًء على تقييمات محكمة وُمحدَّثة

يتضمن إطار شدة األوضاع بين القطاعات يف سورية لعام 2021 تعديالت 
كمال مؤشرات تقييم  عديدة لضمان مخاطبته للسياق يف سورية. تم إ

االحتياجات متعددة القطاعات لألسر من المؤشرات المعتمدة على األسر 
والمنطقة مع التقييمات القطاعية وكذلك إىل ثالثة مؤشرات أثر:

نسبة األشخاص النازحين داخلًيا والعائدين مقابل السكان المضيفين

ونسبة األشخاص النازحين داخلًيا الذين يعيشون يف مأوى متدين المستوى 
مقارنة بإجمايل عدد األشخاص النازحين داخلًيا، وقد تم تحديد كلتا النسبتين 
للتوضيح بشكل مناسب أثر النزوح على كل من األشخاص النازحين داخلًيا 

والسكان الُمضيفين.

األداء الوظيفي للحد األدىن من اشتراطات نشأة الوضع اإلنساين للبنية 
التحتية لكل من الصحة الحرجة، والمياه والصرف الصحي والنظافة، 

والتعليم، والتي تم وضعها استناًدا إىل إرشادات إطار التحليل المشترك 
بين القطاعات العالمية، وتم تعديلها يف حال لم يسمح الحد األدىن من تلك 

االشتراطات بإجراء تحليل دقيق يف سياق سورية. وقد تعاونت القطاعات 
تعاونًا وثيًقا مع المجموعات العالمية لضمان وجود ممارسات فضلى من 

العمليات األخرى وتم الوقوف على المعايير العالمية. والعديد من المؤشرات 
الواردة يف نموذج شدة األوضاع المشترك بين القطاعات هي مؤشرات خاصة 

بالتصورات، ومن ثمَّ فهي تسمح بتضمين األولويات واالحتياجات كما تم 
تحديدها من السكان المتضررين أنفسهم.

وقد تم إرساء الشدة المشتركة بين القطاعات، واألشخاص المحتاجين 
الحًقا، لجميع النواحي البالغ عددها 271 يف سورية )المستوى اإلداري 3(، 
يف حين أن ذلك كان يتم يف السنوات السابقة على المستوى المجتمعي 
)المستوى اإلداري 4(. وقد ساهمت أهداف عديدة يف إحداث هذا التغيير، 
ومنها: )أ( المالءمة األفضل بين الشدة المشتركة بين القطاعات والشدة 

القطاعية وتقدير عدد األشخاص المحتاجين )مع حدوث األخير بشكل 
متسق على مستوى الناحية(؛ و)ب( الربط األفضل للشدة المشتركة 

بين القطاعات ومعلومات األشخاص المحتاجين بالعمليات االستراتيجية 
لالستهداف وتحديد األولويات والتي تحدث على أرض الواقع على مستوى 

الناحية وليس بالضرورة على مستويات إدارية أقل؛ و)ج( ضمان مستوى 
إداري متسق لجميع عمليات اإلبالغ القطاعية عبر جميع مراحل دورة برنامج 

العمل اإلنساين )الوصول إىل الهدف المعني باألشخاص المحتاجين(.

واتساًقا مع إطار التحليل المشترك بين القطاعات، تم تعديل الحدود 
الدنيا لمؤشر الشدة إىل 5 نطاقات )من 6 سابًقا(. ويترتب على هذه 

التعديالت، مًعا، مقارنة مباشرة بين الشدة واألشخاص المحتاجين يف 2021 
والسنوات السابقة.

تم احتساب كل من الشدة وعدد األشخاص المحتاجين باستخدام السيناريو 
)أ( لبيانات إطار التحليل المشترك بين القطاعات،405 ولكن يف شكل معدل 

الستيعاب المعلومات على مستوى المنطقة الستكمال البيانات على 
مستوى األسرة، مثل الوصول إىل الخدمات األساسية.

ويف خطوة أخيرة، تمت مراجعة نتائج الشدة على مستوى الناحية والتحقق 
منها بواسطة الفرق المشتركة بين القطاعات على مستوى المركز وميدانًيا 

لضمان أن تقييمات الشدة المستمدة من النموذج لمناطق جغرافية مختلفة 
كانت موضوعة يف سياقها، بما يف ذلك الوضع يف االعتبار التطورات السياقية 

)الحديثة( التي لم يتطرق إليها نموذج الشدة نفسه. وقد نتج عن هذه 
المراجعة تعديل عدد محدود من نتائج الشدة للنواحي يف البالد.

بالنسبة إىل التقدير المشترك بين القطاعات لعدد األشخاص المحتاجين، 
تم تحديد الحدود الدنيا للنسبة المئوية المتزايدة تدريجًيا والمعتمدة 

على الشدة للوقوف على نسبة السكان المستخدمة يف حساب يف عدد 
األشخاص كالتايل: )الشدة 1: 20 بالمائة من السكان، الشدة 2: 30 بالمائة، 
الشدة 3: 60 بالمائة، الشدة 4: 75 بالمائة، الشدة 5: 90 بالمائة(. تم وضع 

جميع األشخاص النازحين والعائدين تلقائًيا يف االعتبار على أنهم متداخلون 
يف حساب عدد األشخاص المحتاجين، فإذا كان عدد األشخاص المحتاجين 

على مستوى ناحية مثالً أقل من العدد الُمقدَّر للسكان النازحين داخلًيا 
والعائدين، كانت تتم زيادة عدد األشخاص المحتاجين بالناحية الستقاء 
جميع األشخاص النازحين داخلًيا والعائدين المسجلين يف هذه الناحية 

على األقل. يمثل هذا النهج ابتعاًدا عن منهجية إطار التحليل المشترك 
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بين القطاعات الذي كان مدفوًعا بعدد من العوامل: )1( التوزيع حسب 
الشدة غير المتنوع لألشخاص المحتاجين، ويرجع السبب الرئيسي يف 

ذلك إىل العدد المرتفع للمؤشرات على مستوى المنطقة المتضمنة يف 
نموذج الشدة المشترك بين القطاعات )من المنتظر مراجعته لعام 2022(؛ 
)2( القيود التقنية واللوجستية المفروضة على مراجعة الخبراء الممنهجة 
بخصوص أي شرائح سكان يف إجمايل 68 ناحية ذات تصنيف شدة 1 أو 2 
يجب اعتبارها بأنها يف شدة حاجة مرتفعة )والتي تدخل يف نهاية المطاف 

كثر من بايق السكان  يف حساب عدد األشخاص المحتاجين بين القطاعات( أ
كبر بسبب حقيقة أن الشدة  يف هذه النواحي؛ وقد مثَّل ذلك صعوبة أ

لمجموعات سكان بعينها يمكن حسابها فقط على مستوى وطني وليس 
مستوى دون وطني، وذلك بسبب االنخفاض المذكور مسبًقا والمتعلق 

بجائحة كوفيد-19 يف حجم عينة تقييم االحتياجات متعددة القطاعات، وهو 
ما لم يسمح بوجود بيانات تمثيلية إحصائًيا لمجموعات سكان بعينها على 
مستوى الناحية؛ )3( أغلب قطاعات المنهج المتكامل لالستجابة اإلنسانية 

يف سورية توائم الحدود الدنيا/المؤشرات الخاصة بشدتها جزئًيا فقط، وتوائم 
يف نهاية المطاف تقديرها لألشخاص المحتاجين مع إطار التحليل المشترك 
بين القطاعات )معظم القطاعات تدرج السكان يف تصنيفي الشدة 1 و2 يف 

حساب عدد األشخاص المحتاجين بالقطاع - يستند نموذج الشدة المشترك 
بين القطاعات/األشخاص المحتاجين إىل هذه المؤشرات نفسها، ولذلك فإن 
تحديد األشخاص المحتاجين بين القطاعات باعتبارها مستندة إىل تصنيفات 
، ستتم مراجعة كال النهجين  الشدة من 3 إىل 5 فقط سيكون معيًبا(. ومن ثمَّ

على المستوى المشترك بين القطاعات وعلى المستوى القطاعي المتبعين 
تجاه تقدير الشدة واألشخاص المحتاجين خالل الفترة التي تسبق عملية 

تحضير اللمحة العامة عن االحتياجات اإلنسانية لعام 2022. يتم عرض 
عدد األشخاص المصنفين ضمن مستوىل الشدة الرابع )شديد الخطورة( 

ومستوى الشدة الخامس )كاريث( عرًضا واضًحا يف هذه الوثيقة، ألن التباينات 
الخاصة بتلك النسبة المحددة من األشخاص المحتاجين نسبة كبيرة على 

الصعيد الجغرايف.



النسبة المئوية لألسر حسب فئة الشدةنطاق الشدة / الحدود الدنياالمحورالمؤشر

محور إطار اسم/عالمة المؤشر

التحليل 

المشترك بين 

القطاعات

)5()4()3()2()1()5( كارثية)4( بالغة الشدة)3( شديدة)2( تخلق ضغوًطا)1( الحد األدىنمصدر البياناتالمستوىالمحور الفرعي

األداء الوظيفي للبنية التحتية للصحة، والمياه والصرف 
المنطقةالتأثير على الخدماتالتأثيرالصحي والنظافة، والتعليم

نظام رسم الخرائط لرصد توافر الموارد 
والخدمات الصحية، تقييم االحتياجات 

متعددة القطاعات، وقطاع المياه والصرف 
الصحي والنظافة واألسر

%9%32%24%22%13
نظام رسم الخرائط لرصد توافر الموارد المنطقةمستويات المعيشةاألوضاع اإلنسانيةالمرافق الصحية العاملة

والخدمات الصحية
4>4=<3=<2=<1=<

القدرة الوظيفية لشبكات إمداد المياه عبر األنابيب 
كمساهمة مقّدرة المياه المنقول عبر األنابيب من إجمايل 

إمداد المياه لألسر
الصحة الجسدية األوضاع اإلنسانية

األسروالنفسية
قطاع المياه والصرف الصحي والنظافة 

واألسر
%100-%75%74-%51%50-%26%25-%0

كثربين 51 و64بين 41 و50بين 36 و40تساوي أو أقل من 35تقييم االحتياجات متعددة القطاعاتالمنطقةمستويات المعيشةاألوضاع اإلنسانيةنسبة األطفال يف سن المدرسة مقابل الفصول الدراسية تساوي 65 أو أ

عدد العاملين يف المجال الصحي )أطباء وممرضون 
وقابالت( لكل 10,000 نسمة

الصحة الجسدية األوضاع اإلنسانية
والنفسية

نظام رسم الخرائط لرصد توافر الموارد المنطقة
والخدمات الصحية

23≥23≥19≥15≥11≥%36%6%6%6%45

10%20%26%26%18%< 1219-19من 7 إىل 11من 3 إىل 6من 0 إىل 2تقييم االحتياجات متعددة القطاعاتاألسرالتكيفاألوضاع اإلنسانيةمؤشر استراتيجيات التكيف المخفضة

النسبة المئوية للقرى التي تبلغ عن وجود عمالة أطفال و/
أو زواج أطفال.

الصحة الجسدية األوضاع اإلنسانية
والنفسية

Dec-1417-1520-18+21%19%26%25%22%8≥11المعلم الرئيسي عن الحمايةالمنطقة

النسبة المئوية لألسر التي تم اإلبالغ فيها عن ظهور عالمات 
ضيق على فتيات وفتيان دون سن 18 عاًما )حسبما أبلغ 

من شملهم التقييم(

الصحة الجسدية األوضاع اإلنسانية
والنفسية

25%10%5%10%49%<30%16-29%11-15% 5-10%>5%تقييم االحتياجات متعددة القطاعاتاألسر

النسبة المئوية لألسر التي ليس لديها وصول إىل مساحة 
عيش عملية وآمنة ومأمونة )مدى مالءمة المأوى(

5% أو أقل من األسر تعيش يف تقييم االحتياجات متعددة القطاعاتالمنطقةمستويات المعيشةاألوضاع اإلنسانية
مآوٍي غير مالئمة )= مآوي بها 

كثر من 3 مشكالت( أ

10% أو أقل من األسر تعيش يف مآوٍي غير 
كثر من 3 مشكالت( مالئمة )= مآٍوي بها أ

30% أو أقل من األسر تعيش يف مآوٍي 
كثر من 3  غير مالئمة )= مآٍوي بها أ

مشكالت(

50% أو أقل من األسر تعيش يف مآوٍي غير 
كثر من 3 مشكالت( مالئمة )= مآٍوي بها أ

<50% من األسر تعيش يف مآٍوي غير مالئمة )= 
كثر من 3 مشكالت( مآٍوي بها أ

%47%13%20%9%10

الصحة الجسدية األوضاع اإلنسانيةمرافق غسل األيدي لألسر )ُمالحظة(
والنفسية

قطاع المياه والصرف الصحي والنظافة المنطقة
واألسر

25%13%0%0%61%لم تتم ُمالحظة ماء وصابون أو: ُمالحظة ماء فقطلم تتم ُمالحظة أي مرافق لغسل األيديُمالحظة الصابون فقطتوافر كل من الصابون والمياه

النسبة المئوية لألطفال يف عمر المدرسة الذين يرتادون 
المدرسة

14%9%14%10%53%>39%>60 - ≤39%>81 - ≤60%>87 - ≤81%<= 87%تقييم االحتياجات متعددة القطاعاتالمنطقةمستويات المعيشةاألوضاع اإلنسانية

النسبة المئوية للمجتمعات التي أبلغت عن ضحايا و/
أو تلوث لمخاطر المتفجرات )والتي لم تشارك يف جلسة 

توعية بشأن المخاطر يف األشهر الثالثة الماضية(

الصحة الجسدية األوضاع اإلنسانية
والنفسية

20%7%9%5%59%< 85%70- 85%50-69%31-49%>30%المعلم الرئيسي عن الحمايةالمنطقة

النسبة المئوية لدخل األسر المنفق على الغذاء والمواد غير 
)NFI( الغذائية

1%13%21%22%41%<140%<82 - ≥140%<68 - ≥82%<52 - ≥68%≥52%تقييم االحتياجات متعددة القطاعاتاألسرمستويات المعيشةاألوضاع اإلنسانية

النسبة المئوية لألشخاص النازحين داخلًيا والعائدين مقابل 
السكان المضيفين

التأثير على التأثير
األشخاص

15%7%11%14%48%≤ 50%≤37,5%، 50>≤25%، 37,5>≤12.5%، 25>≤0%، 12,5>فريق العمل المعني بالسكانالمنطقة

نتيجة اختبار الكلور المتبقي الحر )FRC( لألسر )الوصول إىل 
ماء الشرب النظيفة(

الصحة الجسدية األوضاع اإلنسانية
والنفسية

قطاع المياه والصرف الصحي والنظافة المنطقة
واألسر

"يف حالة >0,1 ملغم/لتر والمصدر نقل المياه > 0,1 ملغم/لتر20-39,9%5-19.9%< 0,1 ملغم/لتر
بالشاحنات أو نهر أو بئر مفتوح"

%66%0%0%21%12

معدل انتشار فقر الدم، الهيموجلوبين >11 جم/ديسيلتر 
لدى المرضعات الحوامل

الصحة الجسدية األوضاع اإلنسانية
والنفسية

جميع أفراد األسر المنزلية لديهم معظم >5%قطاع التغذيةالمنطقة
الوثائق السارية الصادرة عن حكومة سورية، 

ولكن بعضهم ال يتوفر معه نموذج أو 
نموذجين من الوثائق المطلوبة

أفراد األسر ال يتوفر معهم ثالثة نماذج من 
الوثائق الصادرة عن حكومة سورية 

%40≥%65%7%24%3%0

النسبة المئوية ألفراد األسر بدون وثائق مدنية سارية وغير 
القادرين على الحصول عليها

جميع أفراد األسر لديهم جميع تقييم االحتياجات متعددة القطاعاتاألسرمستويات المعيشةاألوضاع اإلنسانية
الوثائق السارية الصادرة عن 
حكومة سورية، بما يف ذلك 
وثيقة هوية والدفتر العائلي 

وشهادة الميالد وصك الملكية 
ووثيقة زواج ووثيقة طالق 

وشهادة الوفاة وبطاقة اإلعاقة 
وجواز السفر

 أو: وثيقة الهوية السورية + 1 نموذج %19,9-10
لوثيقة

أفراد األسر ال يتوفر معهم 4 نماذج من الوثائق 
الضرورية الصادرة عن حكومة سورية أو: وثيقة 

هوية سورية + 2 من نماذج الوثائق أو: الدفتر 
العائلي ونموذجان من الوثائق أو: شهادة ميالد 

ونموذجان من الوثائق

كثر من  أفراد األسر ال يتوفر معهم 5 نماذج أو أ
الوثائق الضرورية

أو: وثيقة هوية سورية والدفتر العائلي و2 من 
نماذج الوثائق

أو: وثيقة هوية سورية وشهادة ميالد و2 من نماذج 
الوثائق

%48%32%4%8%5

الحالة التغذوية المزمنة بين األطفال الذين تقل أعمارهم 
عن خمسة أعوام )معدل انتشار التقزم بناًء على الدرجة 

القياسية لنسبة الطول إىل السن )HAZ(>-2 بين األطفال 
الذين تبلغ أعمارهم 59 شهرًا وأقل(

الصحة الجسدية األوضاع اإلنسانية
والنفسية

0%4%10%48%37%≤30%20-29,9%≤10%، 20>>10%قطاع التغذيةالمنطقة

النسبة المئوية لألشخاص النازحين داخلًيا الذين يعيشون 
يف أماكن متدنية المستوى )مخيمات وخيام وتجمعات 

عشوائية غير رسمية مقارنة بإجمايل عدد األشخاص 
النازحين داخلًيا

التأثير على التأثير
األشخاص

المأوى والمواد غير الغذائية/ تنسيق وإدارة المنطقة
المخيمات

7%3%2%2%86%≤ 50%≤30%، 50>≤20%، 30>1 )طفيف(≤%0, 10>

الصحة الجسدية األوضاع اإلنسانيةنطاق الجوع لدى األسر
والنفسية

0%1%7%9%84%5 أو 6 )حاد(4 )حاد(2 أو 3 )معتدل(≤10%, 20>0 )ال يوجد(تقييم االحتياجات متعددة القطاعاتاألسر

4.4.2 نموذج الشدة بين القطاعات في سورية 2021
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المصادرالمؤشراتالمنهجيةالقطاع

تنسيق 
وإدارة 

المخيمات

"يعتمد األشخاص المحتاجون على عدد األشخاص المستضافين يف مواقع النازحين 
داخلًيا. وإذا يالحظ أن غالبية مواقع األشخاص النازحين داخلًيا متوطنة ذاتًيا وتفتقر 

إىل التخطيط المناسب للمواقع، فإنه ُيمكن اعتبار أن األشخاص النازحين داخلًيا 
المستضافين يف مثل هذه المواقع عرضة للضرر ويحتاجون إىل الدعم. ويحدد تحوالً 

من حساب األشخاص المحتاجين السابق الذي اتخذ وجهة نظر أوسع نطاًقا من 
 خالل مراعاة إجمايل األشخاص النازحين داخلًيا من السكان.

بالنسبة لمنطقة شمال غرب سورية، تم تحديد 3 مؤشرات إلطار التحليل المشترك 
بين القطاعات )JIAF(، وتم ضبط الحدود الدنيا لتالئم منطقة شمال غرب سورية 

بالرجوع إىل الفريق االستشاري االستراتيجي المعني بتنسيق وإدارة المخيمات."

المؤشرات الثالثة: النسبة المئوية للسكان يف المواقع، والنسبة 
المئوية للسكان يف المواقع الذين يتوفر لديهم الحد األدىن من 

نظام إدارة الموقع، والنسبة المئوية من السكان يف المواقع 
الذين يتوفر لهم إمكانية الوصول إىل الخدمات األساسية

أداة إدارة معلومات تنسيق 
وإدارة المخيمات لألشخاص 

النازحين داخلًيا، مصفوفة 
المراقبة المتكاملة لتجمعات 
 ،ISIMM Plus النازحين  أداة

تقييم احتياجات متعدد 
القطاعات

اإلنعاش 
المبكر

تقدير شدة االحتياجات بناء على مقياس شدة من عشرة مؤشرات، يصادق 
عليه شركاء القطاع. تم توقع النتائج بشأن السكان من أجل حساب األشخاص 

المحتاجين، باإلشارة إىل أن إجراءات اإلنعاش المبكر وسبل العيش )ER&L( ال تأخذ 
بعين االعتبار األشخاص أو حساب األشخاص األكثر احتياًجا. بمجرد جمع كل البيانات 

وتحليلها، قام القطاع بتحويل هذه النتائج إىل درجات شدة وفًقا للحدود الدنيا يف 
نطاقات الشدة المتفق عليها لديه.

تم وضع منهجية مختلطة من أجل حساب الشدة بالقطاع 
ونهج تقدير األشخاص المحتاجين، الذي يراعي كالً من 

المؤشرات القائمة على المؤشرات األساسية واألسر.

مقابالت المخبرين الرئيسيين 
وفق برنامج تقييم االحتياجات 

اإلنسانية، تقييم احتياجات 
متعدد القطاعات، التحليل 

السيايق المواضيعي 
والجغرايف

التعليم

ُيركز مؤشر األشخاص المحتاجين يف القطاع على األطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 
ثالثة أعوام و17 عاًما والمدرسين وموظفي المدارس الذين يعيشون يف نواٍح ذات 

شدة احتياج حادة وشديدة الخطورة وكارثية. نظًرا إىل أن جميع األطفال لهم الحق يف 
التعليم، تم إدراج جميع األطفال الذين تتراوح أعمارهم من ثالثة أعوام حتى 17 عاًما. 

تم إدراج موظفي المدارس على أساس نسبة 1:30 مع األطفال المحتاجين.

المؤشرات الستة: تم االسترشاد يف نطاق الشدة بالتعليم 
 )JIAF( بمؤشرات إطار التحليل المشترك بين القطاعات

والمؤشرات السابقة المصوغة حول إطار عمل مبادرة ال لضياع 
أي جيل والدروس المستفادة من العمليات السابقة. يضم 
النطاق ستة مؤشرات مرجحة تشمل الوصول إىل خدمات 

التعليم وجودته، والنزوح، وحاالت العودة، وحدة الصراع.

تقييم االحتياجات متعددة 
القطاعات

تقييم 
األمن 

الغذايئ

نظًرا إىل أن البيانات المأخوذة من تقييم األمن الغذايئ )FSA( وتقييم األمن الغذايئ 
وسبل العيش )FSLA( مستقاة من زيارات األسر خالل العينات العشوائية التمثيلية، 

وأن البيانات ممثلة على مستوى النواحي، تتضاعف نتيجة مؤشر انعدام األمن 
الغذايئ أربعة أضعاف نتيجته يف عامل الترجيح بسبب عوامل دقته وموثوقيته 
العالية، يف حين تحسب جميع المؤشرات األخرى درجتها مرة واحدة يف معامل 

الترجيح. تبلغ درجة متوسط الشدة إجمايل درجة جميع المؤشرات يف االلمنطقة 
الفرعية مقسومة على عدد المؤشرات المستخدمة يف الناحية.

المؤشرات التسعة: النهج الموحد لإلبالغ عن مؤشرات األمن 
الغذايئ، ومساحات إمكانية الوصول، واألشخاص النازحين 
داخلًيا والعائدين/إجمايل السكان، وحدة األعمال العدائية، 

والظروف المناخية الزراعية ألسعار السوق، واإلنتاج الزراعي، 
وتوافر اإلسهامات الزراعية، وفيروس كوفيد-19

تقييم األمن الغذايئ / تقييم 
األمن الغذايئ وسبل العيش 

)FSLA(، مجموعة حماية 
مفوضية األمم المتحدة 

السامية لشؤون الالجئين، 
برنامج األغذية العالمية، 
منظمة األغذية والزراعة  

مجموعة الصحة، واألسئلة 
الخمسة عن قطاع األمن 

الغذايئ يف كل سورية، مكتب 
األمم المتحدة لتنسيق 

الشؤون اإلنسانية )أوتشا(

الصحة

لتحديد األشخاص المحتاجين للخدمات الصحية، يحسب قطاع الصحة درجة الحدة 
بين 1 و5 لكل ناحية باستخدام درجة مرجحة ومركبة حسبما هو موضح على اليسار. 
بمجرد استنتاج درجة الشدة لناحية، يتم تحديد األشخاص المحتاجين لتلك الناحية 

كنسبة مئوية من السكان بناء على الشدة. ويعد إجمايل األشخاص المحتاجين بقطاع 
الصحة مجموع األشخاص المحتاجين لكل ناحية على حدة. وتعد هذه المنهجية 
االنعكاس إلرشادات المجموعة الصحية العالمية التي تقترح حساب األشخاص 
المحتاجين ثم استنتاج الشدة. لقد اختارت مجموعة الصحة لالستجابة السورية 

التمسك بهذا النهج إلمكانية المقارنة من سنة ألخرى واستمرار منهجية قائمة وقوية 
تم وضعها يف عام 2019 حظيت أيًضا بفهم وقبول جيد من أصحاب المصلحة عبر 

االستجابة.

يتألف نطاق الشدة من 4 جوانب مواضيعية رئيسية ذات 
معامالت ترجيح متصلة بها، وهي الحصول على الخدمات 
الصحية )15%( والسكان المتأثرين )30%( وتوافر الخدمات 

الصحية )30%( والتأثير على صحة السكان واعتاللهم )%25(. 
من 14 مؤشًرا التي تشكل قطاع الشدة لقطاع الصحة، تتسق 
7 مؤشرات مع اإلرشادات العالمية والحدود الدنيا للشدة من 

إطار التحليل المشترك بين القطاعات )JIAF( ومجموعة 
الصحة العالمية GHC، فضالً عن معايير الطوارئ العالمية 

مثل معايير اسفير واللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت. 
تشمل 3 مؤشرات أخرى تحليل مجموعات البيانات المقدمة 

من فرقة العمل السورية المعنية بالسكان.

نظام رصد توافر الموارد 
والخدمات الصحية  تقييم 

احتياجات متعدد القطاعات، 
نظام اإلنذار المبكر والتنبيه 

واالستجابة/شبكة اإلنذار 
المبكر والتنبيه واالستجابة

4,4,3 تحليل على مستوى القطاع

لقد اتبعت القطاعات جزئًيا نهج إطار التحليل المشترك بين القطاعات 
باالستناد إىل تقييم االحتياجات متعددة القطاعات وتقييمات مستوى األسر 

على نطاق القطاعات، ومقابالت المخبرين الرئيسين، فضالً عن االستطالعات 
المنتظمة. ُيشار أدناه إىل مصادر البيانات للمؤشرات المستخدمة يف وضع 

الشدة القطاعية واألشخاص المحتاجين.

لقد شاركت القطاعات بكثافة المجموعات العالمية من أجل تحديد الحجم 
المناسب لمؤشرات إطار التحليل المشترك بين القطاعات العالمية والحدود 

الدنيا لألزمة السورية وتحديد سياق لها. تحيد معظم منهجيات األشخاص 
المحتاجين للقطاعات عن إطار التحليل المشترك بين القطاعات، ويتجلى 
هذا يف أن نسبة معينة من السكان يف الشدة 1 واثنين تحسب أيًضا ضمن 

األشخاص المحتاجين.
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التغذية

"لعكس طبيعة التغذية متعددة القطاعات، تم استخدام 13 مؤشًرا كمًيا مختلًفا 
معنًيا بحساسية التغذية وخاص بالتغذية يف تحليل الشدة. وقد تم تعيين لكل مؤشر 

 معامل ترجيح بين 1 و5 فيما يتعلق بصلته بقياس حالة التغذية.
يتم حساب إجمايل األشخاص المحتاجين من خالل إضافة عدد األطفال الذين تتراوح 
أعمارهم بين 6 أشهر و59 شهًرا وعدد النساء الحوامل والمراضع. يتم حساب إجمايل 

األشخاص المحتاجين من خالل إضافة عدد األطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 
 أشهر و59 شهًرا وعدد النساء الحوامل والمراضع.

عدد األطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 أشهر و59 شهًرا: يتم احتسابه كنسبة %90 
 من إجمايل عدد األطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 0 و59 شهًرا حسب الناحية.

إجمايل األشخاص المحتاجين: عدد األطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 أشهر و59 
شهًرا + عدد النساء الحوامل والمراضع عدد النساء الحوامل والمراضع: يتم احتسابه 

كنسبة 8% من إجمايل الفئة السكانية حسب الناحية."

"المؤشرات الثالثة عشر: الحالة التغذوية الحادة بين األطفال 
الذين تقل أعمارهم عن 5 أعوام؛ والحالة التغذوية المزمنة بين 

األطفال الذين تقل أعمارهم عن 5 أعوام؛ والحالة التغذوية 
الحادة بين النساء يف مجموعة سن اإلنجاب، ومعدل انتشار 

 فقر الدم بين
النساء غير الحوامل، ومعدل استهالك الغذاء، واإلسهال الحاد 

بين األطفال، ومصدر المياه على مستوى األسر، وعدوى الجهاز 
التنفسي الحادة الوخيمة )SARI(، والمؤشر المركب الذي 

ً  يجمع خمسة مؤشرات مختلفة ويعمل مؤشًرا بديال
للقدرة التشغيلية والوصول إىل النساء واألطفال المحتاجين، 

والنسبة المئوية لألشخاص النازحين داخلًيا على مستوى 
النواحي، والنسبة المئوية للعائدين على مستوى النواحي، 

والنسبة المئوية لألشخاص ذوي اإلعاقة على مستوى 
 النواحي.

تستند الحدود الدنيا على اإلرشادات العالمية."

استطالع مبادرة الرصد الموحد 
وتقييم اإلغاثة والحاالت 

االنتقالية )سمارت( 2019

الحماية

"تعتمد منهجية تقدير إجمايل األشخاص المحتاجين للقطاع على الشدة، وتأخذ نسبة 
مئوية على مستوى المرض الجلدي )SD( نظًرا العتماد األشخاص المحتاجين على 
درجة شدة المرض الجلدي )SD(. تبلغ النسب المئوية للسكان المأخوذة كأشخاص 

محتاجين 20% )الشدة 1(، و30% )الشدة 2(، و50% )الشدة 3(، و80% )الشدة 4(، 
 و100% )الشدة 5(.

تطبق منطقة مسؤولية حماية الطفل نسبة مئوية من األطفال يف سورية على 
إجمايل األشخاص المحتاجين يف القطاع من أجل حساب األشخاص المحتاجين يف 

.)CP AoR PiN( منطقة مسؤولية حماية الطفل 
تراعي منطقة مسؤولية العنف القائم على النوع االجتماعي )GBV AoR( األشخاص 

 المحتاجين ذاتهم كإجمايل األشخاص المحتاجين يف القطاع.
تراعي منطقة مسؤولية اإلجراءات المتعلقة باأللغام يف المجتمعات اإلبالغ عن 

وجود الذخائر المتفجرة من أجل حساب األشخاص المحتاجين يف منطقة مسؤولية 
".)MA AoR PiN( اإلجراءات المتعلقة باأللغام

المؤشرات الثالثة: النسبة المئوية لألشخاص النازحين داخلًيا 
+ العائدين من إجمايل السكان )نسبة ترجيح 50%(، والدرجة 
المرجحة لحاالت الصراع منذ عام 2015 )نسبة ترجيح %40(، 
والدرجة المرجحة لحاالت الصراع يف األشهر الستة الماضية 

)نسبة ترجيح %10(

المأوى 

والمواد غير 

الغذائية

راجع قطاعا المأوى والمواد غير الغذائية الحد األدىن وحسابات األشخاص المحتاجين 
كثر دقة، بما يف ذلك مصادر البيانات اإلضافية ولكي تعكس  يف عام 2019 لجعلها أ

مختلف جوانب الوضع. وقد استخدم القطاعان منهجية مماثلة لالحتياجات اإلنسانية 
عام 2020 من أجل ضمان أفضل مقارنة ممكنة من سنة ألخرى. يتسق معظم 

المؤشرات مع إطار التحليل المشترك بين القطاعات )JIAF(، ومع ذلك، تشمل شدة 
المواد غير الغذائية )NFI( التغييرات يف وضع المواد غير الغذائية )NFI( غير المدرجة 

.)JIAF( يف إطار التحليل المشترك بين القطاعات

"المأوى: شدة السكان، بما يف ذك عدد األشخاص النازحين 
داخلًيا والعائدين يف مجتمع ما؛ وشدة الصراع؛ وشدة ترتيب 

كز  المأوى )األسر المنزلية التي تعيش يف مآوٍي مفتوحة/ مرا
جماعية/ خيمة / غير رسمية واألسر المستضافة بدون إيجار/ 

 استضافة(؛ وشدة ضرر المآوي؛ والمواد الغذائية
المالئمة للمآوي: شدة السكان؛ والسكان الذين يعيشون يف 
مواقع المالذ األخير؛ وشدة الصراع؛ والوصول إىل المواد غير 

الغذائية )شدة السوق(؛ وشدة االحتياج إىل المواد غير الغذائية، 
وانخفاض القدرة الشرائية بما يف ذلك تضخم األسعار"""

فريق العمل المعني 
بالسكان، مكتب األمم 

المتحدة لتنسيق الشؤون 
اإلنسانية )أوتشا(، تقييم 

االحتياجات متعددة القطاعات 
)MSNA(

المياه 

والصرف 

الصحي 

والنظافة

"""تتسق المنهجية المستخدمة لحساب األشخاص المحتاجين للماء وخدمات 
المياه والصرف الصحي والنظافة )WASH PiN( مع مبادئ إطار التحليل المشترك 

.)GWC( ومجموعة المياه والصرف الصحي والنظافة )JIAF( بين القطاعات 
)1

"1.1. سالمة ماء الشرب لألسر )اختبار الكلور المتبقي 
الحر )FRC((؛ 1.2. الحصول على الكمية الكافية من المياه 
واستراتيجيات التصدي ذات الصلة؛ 1.3. توافر مستلزمات 

النظافة الصحية وميسورية تكلفتها؛ 1.4. التخلص من 
النفايات الصلبة لألسر؛ 1.5. مشكالت األسر فيما يتعلق 

بالمرافق الصحية )عدد المشكالت المبلغ عنها( وإمكانية 
الوصول إىل الحمامات؛ 1.6. ميسورية تكلفة خدمات المياه 

والصرف الصحي )النسبة المئوية لدخل األسر المنفق على 
المياه والصرف الصحي/ نزخ خزانات الصرف الصحي؛ 1.7. 

وصول األسر إىل مرافق غسل األيدي الكافية )مالحظات(؛ 1.8. 
تلقي األسر المساعدة اإلنسانية يف المياه والصرف الصحي 

 والنظافة؛
2.1. نسبة اعتالل األمراض المنقولة بالمياه )نظام اإلنذار 

المبكر والتنبيه واالستجابة )EWARS(/شبكة اإلنذار المبكر 
والتنبيه واالستجابة )EWARN( لبيانات قطاع الصحة( )عدد 
المراض المنقولة بالمياه )WBD( لكل 100 ألف استشارة(؛ 

2.2. نسبة األشخاص النازحين داخلًيا والعائدين مقابل السكان 
المضيفين."

 "تقييم األسر لقطاع
المياه والصرف الصحي 

والنظافة )الدورة الصيفية( 
منتصف 2020، السكان - 
التغطية على جميع أنحاء 

البلد بدًءا من آب/أغسطس 
2020 )فريق العمل المعني 
بالسكان لكل سورية التابع 

لمكتب األمم المتحدة 
لتنسيق الشؤون اإلنسانية 

)أوتشا(؛ قواعد بيانات 
نظام اإلنذار المبكر والتنبيه 

/)EWARS( واالستجابة
شبكة اإلنذار المبكر والتنبيه 

)EWARN( واالستجابة 
من قطاع الصحة لكل 

سورية(."
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 4.4 

الفجوات والقيود في المعلومات

بينما تسعى المنهجية الداعمة إلصدار اللمحة العامة عن االحتياجات 
اإلنسانية لعام 2021 إىل اتساق أوثق مع منهجية إطار التحليل المشترك بين 
القطاعات مما كان عليه يف عام 2020، يبقى العديد من الفجوات والقيود يف 

المعلومات يتعين معالجته.

أدت جائحة فيروس كوفيد-19 وإجراءات التخفيف ذات الصلة واعتبارات 
عدم اإليذاء إىل تقليل أنشطة التقييم والقدرة عليه يف عام 2020. وقد تم 
تقييد زيارات رصد البرنامج والزيارات الميدانية المنتظمة لفترات زمنية 

طويلة، ما أجبر الشركاء على اللجوء إىل اإلدارة عن بعد التي أعاقت المشاركة 
المباشرة مع المستفيدين. بسبب التخفيف من حدة المخاطر واعتبارات 

عدم اإليذاء، تم تقليل حجم عينة تقييم االحتياجات متعددة القطاعات 
بقدر كبير، وأيًضا تقليل مدة االستطالع / مدة المقابلة من أجل الحد من 

خطر انتشار فيروس كوفيد-19 للقائمين بالتعداد والذين أجريت معهم 
االستطالعات. ونتيجة لذلك، ال يكون التحليل من جانب فئة السكان 

إرشاديًا إال على مستوى المحافظة أو على مستوى إداري أعلى. مع إجراء 
تقييم االحتياجات متعددة القطاعات يف أواخر الصيف/ بداية الصيف، ربما 

لم يورد المشاركون االحتياجات ذات الصلة بالتجهز للشتاء )على سبيل 
المثال، الوقود والمالبس ومواد إصالح المآوي( كأولوية خالل فترة تقييم 

مختلفة. قد يكون تحليل كأولوية خالل فترة تقييم مختلفة. قد يكون 
تحليل تقييم االحتياجات متعددة القطاعات متحيًزا نحو استجابات الذكور، 
حيث كانت نسبة الذكور إىل اإلناث 63:37 )كانت نسبة الذكور إىل اإلناث غير 

المرجحة 58:42(.

على الرغم من أن الوصول لم ُيشكل عائًقا كبيًرا أمام جمع البيانات على 
المستوى الميداين، لم ُيمكن إجراء عدد من التقييمات القطاعية بالتشاور 
مع حكومة سورية يف الوقت المناسب إلدخالها يف هذه اللمحة العامة عن 

االحتياجات اإلنسانية. أدى هذا األمر إىل تقليل توافر البيانات والتثليث، 
لكنه يف حد ذاته لم يحد من نطاق التحليل على النواحي الجغرافية أو 

الديموغرافية أو المواضيعية.

الحظت القطاعات الفجوات والحدود التالية فيما يتعلق بتحليلها القطاعي:

تنسيق وإدارة المخيمات: تتطلب المعلومات التي يوفرها عدة أعضاء 
عبر الحدود مشاركة إدارة معلومات تنسيق وإدارة المخيمات يف عملية 

كبيرة لتصفية البيانات والتحقق من صحتها. كان مصدر البيانات الرئيسي 
المستخدم للتحليل القطاعي يكمن يف نظام مصفوفة المراقبة المتكاملة 

لتجمعات النازحين التي تواجه عدًدا من القيود: ال توجد أداة

رسمية لجمع البيانات على مستوى إدارة المخيمات يف شمال شرق سورية، 
وتجمع البيانات على مستوى المخيمات من خالل الجهات الفاعلة إلدارة 

المخيمات واجتماعاتها وزيارات موقعها، ووصول محدود لجمع البيانات يف 
مخيمي الهول والروج، خاصة للجنسيات من دول أخرى.

التعليم: كانت تقديرات الشدة ُمقيدة بالبيانات التي كانت متاحة يف وقت 
التحليل. ويؤدي هذا إىل االعتماد العام على تقييم االحتياجات متعددة 

القطاعات )MSNA(. كان يوجد جزء كبير من المجموعة الفرعية لبيانات 
تعليم تقييم االحتياجات متعددة القطاعات )MSNA( مفقوًدا

بسبب مشكالت جمع البيانات. باإلضافة إىل ذلك، أدى عدم وجود مجموعات 
البيانات المستندة إىل المدارس التي يعتمد القطاع عليها عادة إىل االعتماد 

على المعلومات المقدمة ذاتًيا وليس مجموعات البيانات المثلثية المتعددة.

قطاع األمن الغذايئ: تكمن القيود األساسية مع نتيجة الشدة يف أننا نعتمد 
على البيانات المستقاة غالًبا من بيانات أو دراسة مكتبية متاحة فقط على 

مستوى المحافظات، ما يجعل من الصعب توزيع االحتياجات خاصة حسب 
الناحية. يضم تقييم األمن الغذايئ/ تقييم األمن الغذايئ وسبل العيش فقط 
بيانات مصنفة، ومع ذلك، لم يتم الوصول إىل 65 ناحية من بين 270 ناحية 

يف سورية بسبب مشكالت الوصول.

الصحة: ينطبق تقييم الشدة الناتج لهذا المكون على جميع النواحي بداخله 
كما هو الحال يف السنوات السابقة، حيث تتوفر البيانات فقط على مستوى 

النواحي أو الحكومات. ولتفسير التضخم الطبيعي يف مؤشر األشخاص 
المحتاجين الذي يحدث لهذه المؤشرات الفرعية الخاصة، تم تقليل 

العامل المرجح اإلجمايل الخاص بها. تقتصر بيانات نظام رصد توافر الموارد 
والخدمات الصحية لشمال شرق سورية على المرافق الصحية فقط، وال 

تشمل المرافق المدعومة من الجهات الفاعلية عبر الحدود، بما يف ذلك أجزاء 
من شمال الحسكة الخاضعة حالًيا لسيطرة تركيا. قد ُتحدث هذه الفجوة يف 

البيانات تضخًما جزئًيا لمكون "توافر الخدمات" لدرجات الشدة لهذه النواحي 
الـ 39 يف شمال شرق سورية الموجودة حالًيا خارج سيطرة حكومية سورية 

كلًيا أو جزئًيا. وثمة خطط لتوسيع نطاق تغطية نظام رصد توافر الموارد 
والخدمات الصحية )HeRAMS( يف عام 2021. كانت بيانات تغطية التحصين 
يف وقت الكتابة مقتصرة على عام 2019، نظًرا ألن أرقام 2020 لم تكن منتهية 
حينها. ويتوقع تحديث نطاق شدة قطاع الصحة ببلوغ منتصف العام، وسوف 

يشمل البيانات الحالية المتاحة يف ذلك الوقت.

التغذية: تخضع االستطالعات المنتظمة من أجل رصد حالة التغذية إىل 
التنسيق الناجح مع أصحاب المصلحة، بما يف ذلك حكومة سورية فضالً 

عن التمويل. ففي شمال غرب سورية، لن يمكن الحفاظ على عمل أنظمة 
معلومات ومراقبة التغذية إذا لم يتم تجديد قرار مجلس األمن التابع لألمم 

المتحدة قبل تموز/يوليو

2021. سوف يؤثر هذا على تدفق معلومات التغذية بعد ديسمبر 2021. 
تضيف البرمجة عن بعد يف شمال غرب سورية مزيًدا من الضغط للرصد 

واإلجراءات يف الوقت الفعلي.

الحماية: يف عدم وجود تقييم بقيادة القطاع يجريه شركاء الحماية، ال تفوض 
به حكومة سورية بعد، تعتمد نسبة كبيرة من

تحليل قطاع الحماية على البيانات الكمية المجموعة من خالل تقييم 
االحتياجات متعددة القطاعات )MSNA( على مستوى األسر )20,211 

مقابلة(، وعلى مستوى المجتمع )بناًء على التصور( من خالل المخبرين 
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الرئيسيين )13,397 مقابلة(. تكتمل النتائج المستخلصة المأخوذة من 
تقييم االحتياجات متعددة القطاعات ومقابالت المخبرين الرئيسيين من 

خالل المصادر الكمية األخرى المتوفرة للقطاع، التي تشمل التشاورات مع 
السكان المتأثرين )مناقشات مجموعة التركيز( بجانب بيانات البرنامج 

والمصادر الكمية األخرى لمؤشرات محدودة أو تغطية جغرافية مثل 
 ،)MSNA( مقابالت األسر من أجل تقييم االحتياجات متعددة القطاعات
ورصد الحماية يف مناطق تخدمها الجهات الفاعلة عبر الحدود، ومراجعات 
التقارير والتعقيبات المنتظمة المأخوذ من العمليات والمهمات الميدانية 

من جانب الشركاء القائمين يف دمشق، وآلية الرصد واإلبالغ بشأن االنتهاكات 
الجسيمة لحقوق الطفل.

المأوى والمواد غير الغذائية: االعتماد الكبير على تقييم االحتياجات 
متعددة القطاعات )MSNA( وتقييمات برنامج تقييم االحتياجات اإلنسانية 

)HNAP( التي تم تنفيذها يف وقت الحق عما هو متوقع وذات القيود 
التالية: لقطاعات المأوى والمواد غير الغذائية دور خاص خالل االحتياجات 

الموسمية، مثل تقديم المواد المنقذة للحياة خالل الشتاء. لم يورد 
المشاركون أن هذه االحتياجات الحيوية أولوية عالية نظًرا إىل أن تقييم 

االحتياجات متعددة القطاعات )MSNA( تم إجراؤه يف الصيف الماضي. 
تشمل القيود األخرى استبعاد الالجئين الفلسطينيين من التقييمات وعدم 
وجود عينة أو حجم عينة محدود يف العديد من المحافظات/ المدن. لم يتم 

إجراء مقابالت مع العائدين يف محافظتي الالذقية وطرطوس.

كان تمثيل البيانات لمختلف فئات السكان محدوًدا. ونتج عن التغييرات 
ذات الصلة بفيروس كوفيد على تقييم االحتياجات متعددة القطاعات حجم 
عينة أصغر وعدد أسئلة أصغر مما كان عليه يف السنوات السابقة. وخاصة، 

بالنسبة ألسئلة المآوي والمواد غير الغذائية،

قرار إجراء المقابالت بعيًدا عن القائمين بالتعداد المحرومين من أجل رصد 
التلف المحتمل للمآوي. وأخيًرا، يؤدي تطبيق الترجيح المقترح إىل تشويه 

الردود نحو الذكور بنسبة 63:37.

المياه والصرف الصحي والنظافة: يتم جمع البيانات من خالل مقابلة فرد 
واحد فقط من األسرة، ومن ثم تكون معتمدة على تصوره. ال تقدم البيانات 

الصورة الكاملة بشأن أنظمة المياه والصرف الصحي والنظافة على مستوى 
المجتمع ومستوى أعلى بالنظر إىل كونه تقييًما على مستوى األسر. يجب 

كمال مجموعات البيانات بمعلومات من المخبرين الرئيسيين ذوي المعرفة  إ
المتخصصة )مديري المخيمات، ومشغلي محطات المعالجة، وما إىل ذلك( 
أو البيانات المأخوذة من التقييمات األخرى )التقييمات الفنية ألنظمة المياه، 

وما إىل ذلك(. يتم تمثيل البيانات على مستوى النواحي ويمكن تحليلها 
ضمن الناحية لمختلف أنواع المواقع التالية: مواقع األشخاص النازحين 

داخلًيا، والمجتمعات، واألحياء. ال يمكن االسترشاد بالتحليل على مستوى 
أقل من الناحية إال بناًء على عدد االستطالعات. لم تخضع جميع المجتمعات 

ومخيمات/ مواقع األشخاص النازحين داخلًيا يف ناحية للتقييم. مصادر 
بيانات محدودة ألوضاع المياه والصرف الصحي والنظافة بالنسبة لالجئين 

الفلسطينيين ومجموعات التركيز األخرى ذات االهتمام. ومن المنهجية، 
تخضع حسابات األشخاص المحتاجين ونقاط شدة االحتياج لخدمات المياه 

والصرف الصحي والنظافة للقيود ذاتها التي تستند إليها التقييمات التي 
تجمع البيانات بموجبها )بما يف ذلك المصادر الثانوية(.

ترتكز الحدود الدنيا المستخدمة لتصنيف الشدة إما على معايير عالمية/
قومية )عندما تكون متاحة وذات صلة بالسياق( أو على حكم الخبراء، الذي 

قد ينطوي على بعض المستوى من التحيز. نظًرا إىل أن التقييمات على 
مستوى األسر ال ُتسجِّل بالضرورة معلومات عن أنظمة المياه والصرف 

الصحي والنظافة وال يمكن استخدامها سوى كمؤشر غير مباشر ألداء مهام 
أنظمة المياه والصرف الصحي والنظافة، سوف يواصل القطاع جهوده 

الدعوى إلكمالها مع تقييم البنية التحتية لخدمات المياه والصرف الصحي 
والنظافة من خالل الهياكل الحكومية.
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األشخاص النازحون داخلًيا يف التجمعات العشوائية غير الرسمية، والمخيمات المخططة،
كز االنتقال العابر والمآوي الجماعية، ومرا

الشدة بين القطاعات واألشخاص
المحتاجين

 العائدون تلقائًيا مناألشخاص النازحون داخلًياالمقيمونناحيةالمنطقةالمحافظة
األشخاص

النازحين داخلًيا

النسبة المئوية لألشخاصإجمايل السكان
النازحين داخلًيا والعائدين تلقائًيا

من األشخاص النازحين داخلًيا من
السكان

عدد األشخاص النازحينعدد المواقع/ المخيمات
داخلًيا يف المواقع/ المخيمات

كانون الثاين/يناير / شباط/
فبراير 2021 

النسبة المئوية
لألشخاص النازحين داخلًيا

يف المواقع/ المخيمات

األشخاص المحتاجونالشدة 

 139,056.00 204% 22,063  45 60% 185,408  913  111,256  73,239 عفرينعفرينحلب
 15,125.25 704% 20,167  32  14,030  6,105 بلبلعفرينحلب
 74,381.00 134% 9,927  18 76% 97,369  -    74,381  22,988 الجنديريصعفرينحلب
 13,890.00 513% 4,080  11 35% 23,150  -    8,056  15,094 مابتايلعفرينحلب
 32,627.25 64% 1,402  8 54% 43,503  -    23,456  20,047 راجوعفرينحلب
 45,506.00 224% 9,895  22 84% 54,408  -    45,506  8,902 شارانعفرينحلب
 9,015.75 4 -    -    -   30% 12,021  -    3,603  8,418 شيخ الحديدعفرينحلب
 26,138.70 2 -    -    -   5% 87,129  301  3,989  82,839 عين العربحلب
 9,647.40 3 -    -    -   0% 16,079  10  -    16,069 الشيوخ السفلىعين العربحلب
 12,716.40 2 -    -    -   1% 42,388  221  5  42,162 السارينعين العربحلب
 138,134.25 244% 23,557  18 53% 184,179  20  96,876  87,283 البابالبابحلب
 30,995.25 204% 2,126  4 27% 41,327  369  10,596  30,362 عريمةالبابحلب
 16,731.75 4 -    -    -   25% 22,309  -    5,480  16,829 الراعيالبابحلب
 19,350.00 3 -    -    -   14% 32,250  2,515  1,936  27,799 دير حفيرالبابحلب
 7,072.50 4 -    -    -    9,430  -    -    9,430 الكويرات الشرقيةالبابحلب
 7,830.00 3 -    -    -    13,050  -    -    13,050 رسم هرم اإلمامالبابحلب
 Tadaf 15,364  140  282  15,786 %3 1  46 %334 11,839.50البابحلب
 23,519.40 3 -    -    -   2% 39,199  -    771  38,428 السفيرةالسفيرةحلب
 1,616.25 4 -    -    -    2,155  -    -    2,155 الموزالسفيرةحلب
 419.25 4 -    -    -   17% 559  95  -    464 حاجبالسفيرةحلب
 165.00 4 -    -    -   73% 220  160  -    60 خناصرالسفيرةحلب
 92,879.10 165% 8,900  8 53% 103,199  45  55,113  48,041 اغتريناعزازحلب
 238,149.00 564% 133,425  32 80% 297,497  -    238,149  59,348 اعزازاعزازحلب
 54,334.50 104% 5,165  2 68% 72,446  -    49,444  23,002 فرساعزازحلب
 27,141.00 243% 45,235  -    11,061  34,174 نابولاعزازحلب
 71,607.75 294% 17,586  7 64% 95,477  8  60,691  34,778 سوراناعزازحلب
 50,377.00 834% 60,733  -    50,377  10,356 تل رفعتاعزازحلب
 25,674.00 284% 5,163  5 53% 34,232  -    18,238  15,994 غندورةجرابلسحلب
 54,333.75 1184% 31,991  18 37% 72,445  -    27,123  45,322 جرابلسجرابلسحلب
 141,208.20 985% 62,332  50 79% 156,898  60,280  63,822  32,796 األتاربجبل سمعانحلب
 47,682.00 334% 8,253  13 66% 63,576  16,835  25,007  21,734 دارة عزةجبل سمعانحلب
 2,250.00 3 -    -    -   9% 3,750  55  288  3,407 كان لهاجبل سمعانحلب
 1,711.50 4 -    -    -   19% 2,282  430  -    1,852 حريتانجبل سمعانحلب
 988,105.80 3 -    -    -   13% 1,646,843  15,273  194,666  1,436,904 جبل سمعانجبل سمعانحلب
 3,250.50 4 -    -    -   6% 4,334  175  72  4,087 تل الضمانجبل سمعانحلب
 867.00 4 -    -    -   100% 867  867  -    -   زربهجبل سمعانحلب
 40,007.25 4 -    -    -   0% 53,343  -    83  53,260 ابو قلقلمنبجحلب
 45,972.00 3 -    -    -    76,620  -    -    76,620 الخفصةمنبجحلب
 13,860.00 3 -    -    -    23,100  -    -    23,100 مسكنهمنبجحلب
 194,374.50 274% 10,964  47 16% 259,166  -    40,964  218,202 منبجمنبجحلب

 207,284.22 284% 33,405  45 46% 276,379  8,936  119,148  148,295 الحسكةالحسكةالحسكة
 33,648.80 1034% 14,468  3 32% 44,865  449  14,092  30,324 العريشةالحسكةالحسكة
 14,477.84 73% 24,130  1,363  407  22,360 بئر الحلو الورديهالحسكةالحسكة
 67,975.00 914% 61,602  1 87% 78,431  391  67,584  10,456 الفجوةالحسكةالحسكة
 14,563.05 124% 19,417  965  1,317  17,135 مركاداالحسكةالحسكة
 31,246.50 104% 41,662  1,327  2,958  37,377 شدادالحسكةالحسكة
 40,243.52 864% 12,007  50 29% 53,658  1,608  14,013  38,037 تل تمرالحسكةالحسكة
 43,877.40 383% 4,199  3 15% 73,129  228  11,007  61,894 المالكيةالمالكيةالحسكة
 16,650.60 103% 27,751  493  2,180  25,078 الجواديةالمالكيةالحسكة
 24,255.48 53% 40,426  463  1,606  38,357 اليعربيةالمالكيةالحسكة
 26,916.92 303% 44,862  160  13,174  31,528 عاموداالقامشليالحسكة

التركيبة السكانية المقدرة، والشدة بين القطاعات، واألشخاص المحتاجون
حسب المنطقة فرعي
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األشخاص المحتاجونالشدة 

 17,174.69 3 -    -    -   9% 28,624  392  2,076  26,156 القحطانيةالقامشليالحسكة
 151,082.66 3 -    -    -   27% 251,804  5,120  61,928  184,756 القامشليالقامشليالحسكة
 43,688.06 4 -    -    -   7% 58,251  2,842  1,139  54,270 تل حميسالقامشليالحسكة
 22,242.36 13% 50  1 10% 37,071  104  3,763  33,204 الدرباسيةرأس العينالحسكة
 20,136.75 4 -    -    -   36% 26,849  2,659  7,001  17,189 رأس العينرأس العينالحسكة

 263,877.75 884% 86,379  70 28% 351,837  974  98,246  252,617 الرقةالرقةالرقة
 40,652.25 34% 400  2 29% 54,203  -    15,523  38,680 الكرامةالرقةالرقة
 9,347.25 4 -    -    -    12,463  -    -    12,463 معدانالرقةالرقة
 18,965.25 494% 1,211  3 10% 25,287  -    2,470  22,817 السبكهالرقةالرقة
 64,491.00 124% 3,394  23 32% 85,988  -    27,939  58,049 الثورةالثورةالرقة
 29,966.25 574% 2,775  3 12% 39,955  103  4,831  35,021 الجرنيةالثورةالرقة
 32,672.25 584% 4,766  14 19% 43,563  35  8,249  35,279 المنصورةالثورةالرقة
 28,069.50 4 -    -    -   13% 37,426  1,460  3,397  32,569 عين عيسىتل أبيضالرقة
 20,223.75 44% 135  1 12% 26,965  57  3,174  23,734 سلوكتل أبيضالرقة
 22,356.38 4 -    -    -   12% 29,809  356  3,278  26,175 تل أبيضتل أبيضالرقة

 115,136.40 3 -    -    -   26% 191,894  214  48,762  142,918 السويداءالسويداءالسويداء
 4,349.70 2 -    -    -   1% 14,499  -    171  14,328 مشنفالسويداءالسويداء
 6,334.80 2 -    -    -   10% 21,116  29  2,022  19,065 المزرعةالسويداءالسويداء
 1,455.60 2 -    -    -   6% 4,852  -    270  4,582 غاريهصلخدالسويداء
 4,046.10 2 -    -    -   4% 13,487  11  557  12,919 ميلهصلخدالسويداء
 6,772.20 3 -    -    -   15% 11,287  25  1,687  9,575 قاريةصلخدالسويداء
 16,580.40 3 -    -    -   10% 27,634  37  2,652  24,945 صلخدصلخدالسويداء
 1,965.60 2 -    -    -   7% 6,552  -    451  6,101 ذيبينصلخدالسويداء
 3,861.90 2 -    -    -   10% 12,873  12  1,221  11,640 عريكةشهباالسويداء
 4,766.10 2 -    -    -   9% 15,887  -    1,397  14,490 سورة صغيرةشهباالسويداء
 23,518.80 3 -    -    -   25% 39,198  39  9,934  29,225 شهباشهباالسويداء
 6,364.80 2 -    -    -   13% 21,216  11  2,743  18,462 شقاشهباالسويداء

 1,096,500.60 3 -    -    -   33% 1,827,501  1,323  607,494  1,218,684 دمشقدمشقدمشق
 80,303.40 3 -    -    -   2% 133,839  116  2,015  131,708 الصنمينالصنميندرعا
 33,657.00 3 -    -    -   6% 56,095  43  3,219  52,833 غباغبالصنميندرعا
 6,909.00 3 -    -    -   1% 11,515  -    99  11,416 المسميةالصنميندرعا
 31,315.50 4 -    -    -   0% 41,754  31  -    41,723 الشجرةدرعادرعا
 25,783.20 3 -    -    -   13% 42,972  23  5,519  37,430 بصرى الشامدرعادرعا
 30,851.25 4 -    -    -   2% 41,135  49  656  40,430 داعلدرعادرعا
 117,981.60 3 -    -    -   15% 196,636  195  29,082  167,359 درعادرعادرعا
 17,532.00 3 -    -    -   8% 29,220  27  2,166  27,027 الجيزةدرعادرعا
 28,633.80 3 -    -    -   1% 47,723  77  305  47,341 خربة غزالةدرعادرعا
 24,048.60 3 -    -    -   7% 40,081  54  2,845  37,182 مصيفرةدرعادرعا
 80,148.75 4 -    -    -   9% 106,865  28  9,292  97,545 مزيربدرعادرعا
 27,810.60 3 -    -    -   3% 46,351  45  1,138  45,168 الحراكإزرعدرعا
 39,381.00 3 -    -    -   6% 65,635  57  3,824  61,754 إزرعإزرعدرعا
 22,813.80 3 -    -    -   4% 38,023  28  1,363  36,632 جاسمإزرعدرعا
 45,009.75 4 -    -    -   4% 60,013  62  2,147  57,804 نوىإزرعدرعا
 29,716.50 4 -    -    -   0% 39,622  12  65  39,545 الشيخ مسكينإزرعدرعا
 19,133.25 4 -    -    -   1% 25,511  16  155  25,340 تاسيلإزرعدرعا

 38,161.50 4 -    -    -   3% 50,882  1,275  -    49,607 ابو كمالابو كمالدير الزور
 66,414.60 33% 1,300  1 37% 110,691  2,004  39,178  69,509 هجينابو كمالدير الزور
 11,016.75 4 -    -    -   9% 14,689  399  900  13,390 الجالءابو كمالدير الزور
 20,282.25 4 -    -    -   39% 27,043  6,894  3,654  16,495 سوساتابو كمالدير الزور
 19,245.75 4 -    -    -   3% 25,661  819  35  24,807 الميادينالمياديندير الزور
 21,776.25 4 -    -    -   1% 29,035  325  -    28,710 أشاراالمياديندير الزور
 38,485.50 14% 100  1 19% 51,314  810  9,076  41,428 ذيبانالمياديندير الزور
 32,592.75 1304% 7,533  51 14% 43,457  295  5,784  37,378 البصيرةدير الزوردير الزور
 120,214.50 64% 3,720  8 38% 160,286  1,817  58,882  99,587 دير الزوردير الزوردير الزور
 13,594.50 774% 1,965  7 17% 18,126  585  2,556  14,985 خشمدير الزوردير الزور
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 82,896.00 564% 20,811  18 34% 110,528  305  37,142  73,081 كسرةدير الزوردير الزور
 5,369.40 43% 8,949  282  90  8,577 محسندير الزوردير الزور
 30,519.00 34% 213  3 19% 40,692  42  7,619  33,031 صوردير الزوردير الزور
 55,499.25 4 -    -    -   0% 73,999  255  -    73,744 تبنيدير الزوردير الزور

 As-Saan 20,980  85  135  21,200 %1   -    -    - 4 15,900.00السلميةحماة
 147,275.10 3 -    -    -   11% 245,459  560  26,857  218,042 السلميةالسلميةحماة
 13,355.25 4 -    -    -   4% 17,807  -    750  17,057 باري الشريقالسلميةحماة
 1,652.63 4 -    -    -   7% 2,204  156  -    2,048 عقيرباتالسلميةحماة
 18,896.10 3 -    -    -   3% 31,494  420  410  30,664 صبورةالسلميةحماة
 24,003.60 3 -    -    -   17% 40,006  -    6,633  33,373 السقيلبيةالسقيلبيةحماة
 3,495.00 3 -    -    -    5,825  -    -    5,825 قلعة المضيقالسقيلبيةحماة
 4,619.70 2 -    -    -    15,399  -    -    15,399 شاتاالسقيلبيةحماة
 10,281.00 3 -    -    -   1% 17,135  -    100  17,035 أخبر صالحالسقيلبيةحماة
 1,261.80 3 -    -    -   41% 2,103  860  -    1,243 زيارةالسقيلبيةحماة
 452,812.80 3 -    -    -   22% 754,688  190  167,718  586,780 حماةحماةحماة
 6,522.00 3 -    -    -   1% 10,870  22  67  10,781 الحمراحماةحماة
 30,024.00 3 -    -    -   3% 50,040  634  684  48,722 حربانيفسحماةحماة
 17,283.00 3 -    -    -   7% 28,805  1,893  -    26,912 سورانحماةحماة
 6,447.60 2 -    -    -   4% 21,492  -    897  20,595 عين حالقممصيافحماة
 12,006.90 2 -    -    -    40,023  -    -    40,023 جب رملةمصيافحماة
 19,926.90 2 -    -    -   1% 66,423  -    813  65,610 مصيافمصيافحماة
 Oj 39,344  8,112    -  47,456 %17   -    -    - 2 14,236.80مصيافحماة
 8,095.80 2 -    -    -   26% 26,986  -    6,999  19,987 وادي العيونمصيافحماة
 -   4 -    -    -    -    -    -    -   كفر زيتامحردةحماة
 4,329.60 3 -    -    -   17% 7,216  -    1,236  5,980 كرنازمحردةحماة
 20,665.80 3 -    -    -   7% 34,443  429  1,850  32,164 محردةمحردةحماة

 27,093.00 3 -    -    -   3% 45,155  -    1,256  43,899 المخريمالمخريمحمص
 13,080.60 3 -    -    -   1% 21,801  162  -    21,639 جب عيج جراحالمخريمحمص
 36,534.00 3 -    -    -   19% 60,890  707  11,056  49,127 القصيرالقصيرحمص
 37,537.80 3 -    -    -   2% 62,563  274  1,006  61,283 الرستنالرستنحمص
 55,831.80 3 -    -    -   3% 93,053  182  3,036  89,835 تلبيسةالرستنحمص
 20,551.20 3 -    -    -   7% 34,252  220  2,158  31,874 عين النصرحمصحمص
 19,283.25 4 -    -    -   40% 25,711  -    10,193  15,518 فرقاالسحمصحمص
 18,817.20 3 -    -    -   32% 31,362  -    10,062  21,300 حسياءحمصحمص
 380,341.20 3 -    -    -   32% 633,902  4,920  198,794  430,188 حمصحمصحمص
 23,064.90 2 -    -    -   5% 76,883  33  3,523  73,327 خربة تين نورحمصحمص
 1,158.00 3 -    -    -   10% 1,930  200  -    1,730 ماهينحمصحمص
 12,121.50 2 -    -    -    40,405  -    -    40,405 قابوحمصحمص
 7,955.40 3 -    -    -   2% 13,259  324  -    12,935 القريتينحمصحمص
 17,256.60 3 -    -    -   22% 28,761  -    6,235  22,526 رقامةحمصحمص
 4,236.60 3 -    -    -   7% 7,061  45  416  6,600 سدادحمصحمص
 6,700.60 1 -    -    -   9% 33,503  -    2,980  30,523 قصبةحمصحمص
 39,163.20 3 -    -    -   3% 65,272  700  937  63,635 تالدوحمصحمص
 2,937.75 4 -    -    -    3,917  -    -    3,917 السخنةتدمرحمص
 1,092.00 3 -    -    -   14% 1,820  250  -    1,570 تدمرتدمرحمص
 13,213.20 2 -    -    -    44,044  -    -    44,044 حديديةتل كلخحمص
 20,831.00 2 -    -    -   47% 44,762  -    20,831  23,931 حواشتل كلخحمص
 37,213.00 2 -    -    -   65% 57,411  -    37,213  20,198 نصرةتل كلخحمص
 11,369.70 2 -    -    -   4% 37,899  137  1,315  36,447 تل كلختل كلخحمص

 -   4 -    -    -    -    -    -    -    -   هيشالمعرةإدلب
 -   5 -    -    -    -    -    -    -    -   كفر نبلالمعرةإدلب
 -   4 -    -    -    -    -    -    -    -   خان شيكونالمعرةإدلب
 -   3 -    -    -    -    -    -    -    -   معرة النعمانالمعرةإدلب
 7,776.00 4 -    -    -   63% 10,368  6,490  -    3,878 سنجرالمعرةإدلب
 3,345.00 4 -    -    -   47% 4,460  2,092  -    2,368 تمانةالمعرةإدلب



تقديرات السكانالمعلومات اإلدارية
آب/أغسطس 2020 ، فريق العمل المعني بالسكان

األشخاص النازحون داخلًيا يف التجمعات العشوائية غير الرسمية، والمخيمات المخططة،
كز االنتقال العابر والمآوي الجماعية، ومرا

الشدة بين القطاعات واألشخاص
المحتاجين

 العائدون تلقائًيا مناألشخاص النازحون داخلًياالمقيمونناحيةالمنطقةالمحافظة
األشخاص

النازحين داخلًيا

النسبة المئوية لألشخاصإجمايل السكان
النازحين داخلًيا والعائدين تلقائًيا

من األشخاص النازحين داخلًيا من
السكان

عدد األشخاص النازحينعدد المواقع/ المخيمات
داخلًيا يف المواقع/ المخيمات

كانون الثاين/يناير / شباط/
فبراير 2021 

النسبة المئوية
لألشخاص النازحين داخلًيا

يف المواقع/ المخيمات

األشخاص المحتاجونالشدة 

 80,399.00 14% 311  2 80% 100,218  58,967  21,432  19,819 أريحاأريحاإدلب
 24,126.00 1004% 24,126  21,942  2,184  -   احسمأريحاإدلب
 33,669.00 64% 969  1 59% 44,892  11,136  15,171  18,585 ممبالأريحاإدلب
 45,279.60 663% 25,515  43 51% 75,466  -    38,414  37,052 أرمنازحريمإدلب
 912,545.10 1025% 877,500  576 85% 1,013,939  -    864,409  149,530 داناحريمإدلب
 59,475.60 575% 23,396  23 63% 66,084  -    41,335  24,749 حريمحريمإدلب
 21,158.40 343% 5,571  8 47% 35,264  -    16,506  18,758 كفر تخاريمحريمإدلب
 77,685.00 584% 37,891  36 63% 103,580  -    65,206  38,374 قرقيناحريمإدلب
 187,425.75 214% 36,903  38 71% 249,901  -    177,433  72,468 سلقينحريمإدلب
 2,048.40 293% 3,414  980  -    2,434 أبو الظهورإدلبإدلب
 32,586.00 94% 2,137  5 59% 43,448  2,687  22,809  17,952 بنشإدلبإدلب
 174,867.00 83% 11,237  15 51% 291,445  6,612  141,627  143,206 إدلبإدلبإدلب
 258,209.10 1105% 235,161  260 75% 286,899  -    214,371  72,528 معرة تمسرينإدلبإدلب
 660.00 5 -    -    -   100% 660  660  -    -   سراقبإدلبإدلب
 13,546.00 4 -    -    -   100% 13,546  11,936  1,610  -   سرمينإدلبإدلب
 20,786.00 4 -    -    -   100% 20,786  17,320  3,466  -   تفتنازإدلبإدلب
 42,281.00 654% 25,562  52 77% 55,245  2,720  39,561  12,964 باداماجسر الشغورإدلب
 65,486.25 334% 13,211  29 46% 87,315  -    40,375  46,940 داركوشجسر الشغورإدلب
 46,866.00 324% 11,456  21 58% 62,488  140  35,855  26,493 الجنوديةجسر الشغورإدلب
 73,362.75 54% 1,213  1 39% 97,817  13,557  24,820  59,440 جسر الشغورجسر الشغورإدلب

 8,662.20 3 -    -    -   9% 14,437  -    1,260  13,177 الحفةالحفةالالذقية
 1,411.80 2 -    -    -   9% 4,706  -    445  4,261 عين التينةالحفةالالذقية
 393.90 2 -    -    -    1,313  -    -    1,313 كانساباالحفةالالذقية
 3,098.10 2 -    -    -   6% 10,327  -    650  9,677 مزيرعةالحفةالالذقية
 Salanfa 6,810  455    -  7,265 %6   -    -    - 3 4,359.00الحفةالالذقية
 12,851.40 2 -    -    -   6% 42,838  -    2,525  40,313 القرداحةالقرداحةالالذقية
 5,307.90 2 -    -    -   5% 17,693  -    910  16,783 فاخورةالقرداحةالالذقية
 1,896.00 2 -    -    -   7% 6,320  -    415  5,905 حرف المسيطرةالقرداحةالالذقية
 1,980.30 2 -    -    -   7% 6,601  -    445  6,156 جوبت بيرغالالقرداحةالالذقية
 3,260.10 2 -    -    -   6% 10,867  -    670  10,197 بيت ياشوطجبلةالالذقية
 3,529.20 2 -    -    -   6% 11,764  -    660  11,104 داليةجبلةالالذقية
 4,297.50 2 -    -    -   7% 14,325  -    1,050  13,275 عين الشرقيةجبلةالالذقية
 3,672.30 2 -    -    -   5% 12,241  -    640  11,601 عين شققجبلةالالذقية
 22,818.60 2 -    -    -   28% 76,062  -    21,385  54,677 جبلةجبلةالالذقية
 7,935.60 2 -    -    -   6% 26,452  -    1,545  24,907 قطيلبيةجبلةالالذقية
 2,691.30 2 -    -    -   7% 8,971  -    607  8,364 بهلوليةالالذقيةالالذقية
 2,234.80 1 -    -    -   11% 11,174  -    1,195  9,979 عين البيضاءالالذقيةالالذقية
 4,982.70 2 -    -    -   6% 16,609  -    920  15,689 هناديالالذقيةالالذقية
 636.00 2 -    -    -   28% 2,120  -    585  1,535 كسابالالذقيةالالذقية
 539,883.00 3 -    -    -   46% 899,805  -    411,375  488,430 الالذقيةالالذقيةالالذقية
 8,422.80 3 -    -    -   14% 14,038  -    1,960  12,078 قسطل معافالالذقيةالالذقية
 -   4 -    -    -    -    -    -    -   ربيعالالذقيةالالذقية

 1,549.20 3 -    -    -   8% 2,582  -    213  2,369 الفقهالفقهالقنيطرة
 16,990.20 3 -    -    -   8% 28,317  27  2,329  25,961 الخشنيةالقنيطرةالقنيطرة
 40,134.60 3 -    -    -   1% 66,891  229  589  66,073 خان أرنبةالقنيطرةالقنيطرة
 4,400.40 3 -    -    -   6% 7,334  52  381  6,901 القنيطرةالقنيطرةالقنيطرة

 28,644.00 3 -    -    -   6% 47,740  -    2,900  44,840 القتيفةالقتيفةريف دمشق
 16,933.80 3 -    -    -   2% 28,223  -    516  27,707 جيرودالقتيفةريف دمشق
 3,897.30 2 -    -    -   0% 12,991  -    35  12,956 معلوالالقتيفةريف دمشق
 17,160.00 3 -    -    -   9% 28,600  -    2,675  25,925 رهيبةالقتيفةريف دمشق
 22,972.00 2 -    -    -   42% 55,293  1,284  21,688  32,321 النبكالنبكريف دمشق
 13,043.40 2 -    -    -   22% 43,478  -    9,645  33,833 دير عطيةالنبكريف دمشق
 204,666.00 3 -    -    -   80% 256,379  -    204,666  51,713 توري جميعتوري جميعريف دمشق
 5,984.40 3 -    -    -   1% 9,974  -    130  9,844 رانكوستوري جميعريف دمشق
 7,422.00 3 -    -    -   1% 12,370  -    175  12,195 صيدناياتوري جميعريف دمشق
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من األشخاص النازحين داخلًيا من
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 17,760.00 3 -    -    -   40% 29,600  -    11,843  17,757 الزبداينالزبداينريف دمشق
 5,023.20 2 -    -    -   17% 16,744  14  2,867  13,863 ديماسالزبداينريف دمشق
 20,516.25 4 -    -    -   47% 27,355  -    12,832  14,523 عين الفيجةالزبداينريف دمشق
 18,866.40 3 -    -    -   9% 31,444  22  2,929  28,493 مضاياالزبداينريف دمشق
 9,232.80 3 -    -    -   2% 15,388  -    325  15,063 سرغاياالزبداينريف دمشق
 421.00 4 -    -    -   100% 421  421  -    -   هاجر أسوددارياريف دمشق
 32,385.00 4 -    -    -   8% 43,180  1,291  2,142  39,747 مركز داريادارياريف دمشق
 36,182.25 4 -    -    -   49% 48,243  -    23,638  24,605 صحنايادارياريف دمشق
 23,659.50 4 -    -    -   33% 31,546  -    10,262  21,284 ضميردوماريف دمشق
 53,858.25 4 -    -    -   12% 71,811  204  8,124  63,483 دومادوماريف دمشق
 56,653.50 4 -    -    -   53% 75,538  300  39,608  35,630 الغزالنيةدوماريف دمشق
 13,525.50 4 -    -    -   2% 18,034  -    324  17,710 حاران العواميددوماريف دمشق
 127,665.00 4 -    -    -   43% 170,220  404  72,118  97,698 حرستادوماريف دمشق
 10,567.50 4 -    -    -   12% 14,090  135  1,560  12,395 النشابيةدوماريف دمشق
 14,374.80 5 -    -    -   76% 15,972  -    12,200  3,772 سايب بياردوماريف دمشق
 5,787.00 4 -    -    -   3% 7,716  97  105  7,514 بيت Janقطناريف دمشق
 226,884.00 4 -    -    -   50% 302,512  42  150,822  151,648 قطناقطناريف دمشق
 51,534.75 4 -    -    -   14% 68,713  -    9,286  59,427 سعسعقطناريف دمشق
 15,219.75 4 -    -    -   10% 20,293  -    2,077  18,216 عربينريف دمشقريف دمشق
 202,547.40 3 -    -    -   11% 337,579  36  35,567  301,976 بابلريف دمشقريف دمشق
 357,835.20 3 -    -    -   51% 596,392  -    303,065  293,327 جرماناريف دمشقريف دمشق
 29,335.50 4 -    -    -   23% 39,114  350  8,551  30,213 كفر بطناريف دمشقريف دمشق
 87,696.60 3 -    -    -   40% 146,161  28  58,174  87,959 الكسوةريف دمشقريف دمشق
 6,412.50 4 -    -    -   1% 8,550  90  -    8,460 مليحةريف دمشقريف دمشق
 210,589.80 3 -    -    -   30% 350,983  21  106,432  244,530 قدسيةريف دمشقريف دمشق
 3,543.60 3 -   6% 5,906  -    368  5,538 اسال الورديبرودريف دمشق
 25,917.75 4 -    -    -   41% 34,557  520  13,794  20,243 يبروديبرودريف دمشق

 63,807.00 3 -    -    -   18% 106,345  -    19,369  86,976 بانياسبانياسطرطوس
 4,031.10 2 -    -    -   9% 13,437  -    1,185  12,252 روضةبانياسطرطوس
 2,766.90 2 -    -    -   13% 9,223  -    1,175  8,048 تالينبانياسطرطوس
 14,520.90 2 -    -    -   26% 48,403  -    12,589  35,814 دريكيشدريكيشطرطوس
 4,484.70 2 -    -    -   12% 14,949  -    1,830  13,119 دوير رسالندريكيشطرطوس
 2,746.80 2 -    -    -   10% 9,156  -    897  8,259 هاميندريكيشطرطوس
 3,098.10 2 -    -    -   10% 10,327  -    986  9,341 جنينة رسالندريكيشطرطوس
 6,000.00 2 -    -    -   11% 20,000  -    2,142  17,858 عنزةقدموسطرطوس
 3,621.30 2 -    -    -   9% 12,071  -    1,075  10,996 حمام واصلقدموسطرطوس
 7,716.30 2 -    -    -   16% 25,721  -    4,054  21,667 قدموسقدموسطرطوس
 2,830.80 2 -    -    -   13% 9,436  -    1,211  8,225 الطواحينقدموسطرطوس
 2,297.40 2 -    -    -   9% 7,658  -    713  6,945 البراقيةصافيتاطرطوس
 12,774.00 3 -    -    -   35% 21,290  -    7,457  13,833 مشتى الهيوصافيتاطرطوس
 6,137.10 2 -    -    -   8% 20,457  -    1,580  18,877 رأس الخشوفةصافيتاطرطوس
 20,993.40 2 -    -    -   22% 69,978  -    15,472  54,506 صافيتاصافيتاطرطوس
 2,390.10 2 -    -    -   12% 7,967  -    985  6,982 سيبةصافيتاطرطوس
 6,623.10 2 -    -    -   12% 22,077  -    2,720  19,357 سيسنيةصافيتاطرطوس
 6,228.00 2 -    -    -   14% 20,760  -    2,810  17,950 برمانة المشايخالشيخ بدرطرطوس
 5,004.00 2 -    -    -   16% 16,680  -    2,671  14,009 قمسيةالشيخ بدرطرطوس
 10,992.60 2 -    -    -   25% 36,642  -    9,182  27,460 الشيخ بدرالشيخ بدرطرطوس
 1,604.70 2 -    -    -   1% 5,349  -    30  5,319 اروادطرطوسطرطوس
 11,353.20 3 -    -    -   11% 18,922  -    2,100  16,822 الحميديةطرطوسطرطوس
 4,356.60 2 -    -    -   8% 14,522  -    1,232  13,290 كريمةطرطوسطرطوس
 5,920.20 2 -    -    -   8% 19,734  -    1,592  18,142 خربة المعزةطرطوسطرطوس
 6,353.10 2 -    -    -   9% 21,177  -    1,866  19,311 صفصافةطرطوسطرطوس
 13,650.30 2 -    -    -   28% 45,501  -    12,674  32,827 صودا الخوايبطرطوسطرطوس
 90,475.20 2 -    -    -   24% 301,584  -    73,071  228,513 طرطوسطرطوسطرطوس



1  لقد سجلت آلية الرصد واإلبالغ يف سورية )MRM( 723 هجوًما على مرافق تعليمية 
وموظفين و640 هجوًما على مرافق طبية وموظفين متصلين بها. آلية الرصد واإلبالغ يف سورية 2020
2  األزمة اإلقليمية السورية، بعد 10 سنوات، آذار/مارس 2021، منظمة األمم المتحدة 

للطفولة
عقد من الفقدان: شباب سورية بعد عشر سنوات من األزمة، اللجنة الدولية للصليب   3

األحمر )ICRC(، آذار/مارس 2021
4  مبعوث األمم المتحدة الخاص إىل سورية، غير بيدرسو، إحاطة إىل مجلس األمن عن 

الوضع يف سورية، 15 آذار/مارس 2021
5  تقديرات قطاع اإلنعاش المبكر من المنهج المتكامل لالستجابة اإلنسانية يف سورية وإطار 

االستجابة االجتماعية االقتصادية العاجلة لفيروس كوفيد-19
6  نظام رصد توافر الموارد والخدمات الصحية لسورية بأكملها من منظمة الصحة العالمية 

التابعة لألمم المتحدة، الربع الثالث من عام 2020.
كتوبر 2020 7  تقييم االحتياجات متعددة القطاعات، تشرين األول/أ

8  قطاعات الصحة، والتعليم، والمياه والصرف الصحي والنظافة )WASH(، كانون الثاين/ 
كز الرعاية الصحية األولية،  يناير 2021، استناًدا إىل مؤشر الشدة المركب الذي يسجل األداء الوظيفي لمرا

والوصول إىل المياه المنقول باألنابيب، ونسبة الفصول الدراسية التي تعمل بكامل طاقتها إىل السكان يف 
عمر المدرسة على مستوى الناحية

كتوبر 2020 9  تقييم االحتياجات متعددة القطاعات، تشرين األول/أ
كثر من هذه االستراتيجيات يف الثالثين يوًما  10  وأُفيد بأن األسر اتبعت استراتيجية واحدة أو أ

السابقة لالستطالع. قطاع األمن الغذايئ والزراعة )FSA(، كانون الثاين/يناير 2021
11  قطاع الحماية، كانون الثاين/يناير 2021

12  قطاع تقييم األمن الغذايئ )FSA(، كانون الثاين/يناير 2021
13  قطاع التغذية، كانون الثاين/يناير 2021

كتوبر 2020 14  تقييم االحتياجات متعددة القطاعات، تشرين األول/أ
15  قطاع الحماية، كانون الثاين/يناير 2020

16  مؤشر السالم العالمي 2020
 https://www.visionofhumanity.org/wp-content/ uploads/10/2020/GPI_2020_web.pdf

17  مبعوث األمم المتحدة الخاص إىل سورية، غير بيدرسو، إحاطة إىل مجلس األمن، 27 
كتوبر 2020 تشرين األول/أ

18  المرجع نفسه على الرغم من هذا االنخفاض، ال تزال مفّوضية األمم المتحدة السامية 
كثر من 1,000 مدين وإصابة 1,000 مدين كنتيجة مباشرة للحوادث المتعلقة  لحقوق اإلنسان توثق مقتل أ

باألعمال العدائية على مدار العام
 IMAS( وفًقا للمعايير الدولية لإلجراءات المتعلقة باأللغام ،)EO( 19  ُتفّسر الذخائر المتفجرة
04.10، تعديل 2019، الصفحة 7( بأنها مصطلح يشمل تصدي اإلجراءات المتعلقة باأللغام للذخائر التالية: 
األلغام والذخائر العنقودية والذخائر غير المنفجرة والذخائر المتروكة واألفخاخ المتفجرة ومتفجرات أخرى 

 ،)CCW APII على النحو المحدد يف البروتوكول الثاين المعدل لالتفاقية المتعلقة بأسلحة تقليدية معينة(
األجهزة المتفجرة يدوية الصنع )IEDs(. * ملحوظة: تندرج األجهزة المتفجرة يدوية الصنع )IEDs( المطابقة 
لتعريف األلغام أو األفخاخ المتفجرة أو المتفجرات األخرى ضمن نطاق اإلجراءات المتعلقة باأللغام، عندما 

يجرى تطهيرها لألغراض اإلنسانية ويف المناطق التي توقفت فيها األعمال العدائية الفعلية.
كتوبر 2020، صحيفة وقائع دائرة األمم  20  تقييم احتياجات متعدد القطاعات، تشرين األول/أ

المتحدة لإلجراءات المتعلقة باأللغام )UNMAS(، أيار/مايو 2020.
21  عموًما، كانت تُسجل حادثة تفجير واحدة كل 10 دقائق يف السنوات الخمس الماضية 

)الفترة من 2015 حتى 2020(
 22

 https://coar-global.org/07/12/2020/turkey-pressures-ein-issa-as-the-sdf-pivots- toward-
politics/

23  النظام الموحد لتقييم توافر الموارد والخدمات الصحية من المنهج المتكامل لالستجابة 
اإلنسانية يف سورية التابع لمنظمة الصحة العالمية، الربع الثالث من عام 2020

24  ال يشمل ذلك الضرر والدمار الذي لحق باألصول والبنية التحتية. إحصاء تكلفة الزراعة يف 
2017 ،)FAO( سورية بعد ست سنوات من األزمة، منظمة األغذية والزراعة

25  لمحة عامة عن االحتياجات اإلنسانية يف سورية لعام 2020 )مسودة داخلية(
26  التقرير الفني لمركز البحوث المشترك )JRC(، تحليل الحطام يف سورية يف مرحلة ما بعد 
الصراع: دراسة الحالة يف حلب، ماتينا هالكي، إيفانو كارافاجي، لودوفيكا دي جيروالمو، كريستوف لوفرييه، 

2020
27  مفّوضية األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان

28  االنهيار االقتصادي يف سورية وأثره على الفئات األكثر ضعًفا، مركز الدراسات االستراتيجية 
والدولية، 18 شباط/فبراير 2021

29  تقديرات قطاع اإلنعاش المبكر من المنهج المتكامل لالستجابة اإلنسانية يف سورية
30  إطار عمل االستجابة االجتماعية واالقتصادية العاجلة لجائحة كوفيد-19

31  )89 دوالًرا أمريكًيا بسعر الصرف الرسمي البالغ 1,250 ليرة سورية/ دوالر أمريكي(
32  نشرة مراقبة أسعار السوق من المكتب الُقطري السوري لبرنامج األغذية العالمي، كانون 

األول/ ديسمبر 2020، اإلصدار 73
33  المرجع نفسه

كتوبر 2020 34  تقييم االحتياجات متعددة القطاعات، تشرين األول/أ
عقد من الفقدان: الشباب السوري بعد عشر سنوات من األزمة، اللجنة الدولية للصليب   35

األحمر، آذار/مارس 2021
36  المرجع نفسه

37  إطار االستجابة االجتماعية االقتصادية العاجلة لفيروس كوفيد-19، فريق األمم المتحدة 
الُقطري يف سورية، 31 آب/ أغسطس 2021

 38
 https://ufmsecretariat.org/wp-content/uploads/10/2019/MedECC-Booklet_EN_WEB. pdf؛  
https://www.medqsr.org/climate-change

39  المركز المعريف إلدارة مخاطر الكوارث،
 https://drmkc.jrc.ec.europa.eu/inform- index/INFORM-Risk/Country-Profile/moduleId/1767/
id/419/controller/Admin/action/ CountryProfile

40  تحديث سريع حول مواجهة الفيضانات يف شمال غرب سورية، مفوضية األمم المتحدة 
السامية لشؤون الالجئين 11 شباط/ فبراير 2021

41  استطالع المجموعة المعنية بالتعليم
42  تقييم بشأن أخطار الفيضانات والمناطق المهددة بالفيضانات يف مخيمات النازحين داخلًيا 

والمواقع غير الرسمية، ناحية شمال دانا، إدلب، كانون الثاين/ يناير 2021، ريتش
43  منظمة األغذية والزراعة/ برنامج األغذية العالمي، تقرير خاص، بعثة تقييم المحاصيل 

واألمن الغذايئ إىل الجمهورية العربية السورية، 5 أيلول/ سبتمبر 2019؛ اآلثار غير المقصودة للتدابير 
االنفرادية األمريكية واألوروبية على االقتصاد السوري ومؤسساتها الصغيرة والمتوسطة، سمير العيطة، 

كانون األول/ ديسمبر 2020، مركز كارتر
44  اليونيسيف، سورية

45  قطاع األمن الغذايئ التابع للمنهج المتكامل لالستجابة اإلنسانية يف سورية، 2020
46  مفوضية األمم السامية لحقوق اإلنسان 2020: الخسائر بين صفوف المدنيين والحوادث 

المدرجة ليست شاملة ولكنها تعكس ما يمكن للمفوضية التحقق منه لتعكس المخاوف المتعلقة بحقوق 
اإلنسان واألنماط وتأثير النزاع المسلح والعنف على المدنيين يف سورية. قد تكون الخسائر الفعلية يف 

صفوف المدنيين أعلى.
47  سورية: باشيليت تحّذر من تفاقم االنتهاكات والتجاوزات يف المناطق التي تسيطر عليها 
الجماعات المسلّحة الموالية لتركيا، مفوضية األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان، 18 أيلول/سبتمبر 

2020
 48

 www.unicef.org/press-releases/four-children-reportedly-killed-and-two-children- injured-two-
attacks-northern-syria )2021 8 آذار/مارس(
49  يف الوقت الحايل، وقَّع طرف واحد فقط من أطراف النزاع، وهو قوات سورية الديمقراطية، 

على اتفاقية األطفال المرتبطين بالقوات المسلحة والجماعات المسلحة.
50  آلية الرصد واإلبالغ عن االنتهاكات الجسيمة ضد األطفال يف سورية 2020

51  يف الفترة من كانون الثاين/ يناير إىل كانون األول/ ديسمبر 2020، تحققت آلية الرصد 
واإلبالغ عن االنتهاكات الجسيمة ضد األطفال يف سورية من حدوث 59 هجوًما على المدارس و28 هجوًما 

على المستشفيات مقارنًة بحاالت الهجوم التي بلغ عددها 157 و85 على التوايل يف 2019.
52  قطاع الصحة التابع للمنهج المتكامل لالستجابة اإلنسانية يف سورية، الهجمات على 

الرعاية الصحية، كانون األول/ ديسمبر 2020
53  ملخص عن الهجمات على المرافق التعليمية ضمن المنهج المتكامل لالستجابة اإلنسانية 

يف سورية، 2019 و2020
54  بيان من المجموعة المعنية بالتعليم، إدلب، سورية: أعربت المجموعة عن قلقها إزاء زيادة 

الهجمات على المدارس حيث تم تسجيل عشر هجمات يف يوم واحد، شباط/فبراير 2020
55  الهجمات على المرافق التعليمية من كانون الثاين/ يناير إىل كانون األول ديسمبر 2020 

وفًقا للمنهج المتكامل لالستجابة اإلنسانية يف سورية
56  لجنة األمم المتحدة للتحقيق بشأن سورية: ال أيدي نظيفة - خلف الجبهات األمامية 

والعناوين الرئيسية، استمرار تعرض المدنيين النتهاكات مروعة ومستهدفة بشكل متزايد من قبل الجهات 
المسلحة، 15 أيلول/ سبتمبر 2020

57  قطاع الحماية التابع للمنهج المتكامل لالستجابة اإلنسانية يف سورية 2020
58  النظام الموحد لتقييم توافر الموارد والخدمات الصحية التابع للمنهج المتكامل لالستجابة 

اإلنسانية يف سورية التابع لمنظمة الصحة العالمية، الربع الثاين من عام 2020
59  قطاع الصحة التابع للمنهج المتكامل لالستجابة اإلنسانية يف سورية، االستشارات بشأن 

الصدمة الناجمة عن األعمال العدائية
60  مفّوضية األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان
61  مفّوضية األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان

62  اعتباًرا من 1 آذار/مارس 2021، يوجد خمسة مخيمات نظامية يف الحسكة )4( والرقة )1( 
يبلغ عدد سكانها 87,803 أفراد )22,502 أسرة معيشية(. وهناك خمسة مخيمات غير نظامية يف الحسكة 

)2(، ودير الزور )1(، والرقة )2( يبلغ عدد سكانها 42,984 فرًدا )7,871 أسرة معيشية(. وهناك أيضا 190 
تجمًعا عشوائًيا غير نظامي يف جميع أنحاء الحسكة )19(، والرقة )69(، وحلب )46(، ودير الزور )56( يبلغ 

عدد سكانها 102,453 فرًدا )18,138 أسرة معيشية(. وهناك أيًضا 154 مأوى جماعيًّا يف الحسكة )78(، 
والرقة )44(، ودير الزور )32(. ويوجد يف ناحية الحسكة 40 مأوى جماعيًّا و36 مأوى جماعي يف ناحية تل تمر 

كتوبر 2019. ومنذ أيلول/سبتمبر 2020، تم  إليواء 14,923 فرًدا )2,846 أسرة معيشية( منذ تشرين األول/أ
إخالء 34 مأوى جماعيًّا حيث كان يعيش 6,328 نازًحا داخلًيا بعد إعادة توطينهم يف مخيم سري كانيه )وهو 

مخيم غير نظامي(
)HNAP( 63  سلسلة األشخاص النازحون داخلًيا ضمن برنامج تقييم االحتياجات اإلنسانية

64  فرقة العمل المعنية بالنازحين داخلًيا )IDP(، آب/أغسطس 2020
65  يف الفترة ما بين كانون الثاين/يناير وشباط/فبراير 2020، ُسجلت 774,138 و423,149 حركة 
للنازحين داخلًيا يف محافظتي إدلب وحلب على التوايل. فرقة العمل المعنية بالنازحين داخلًيا )IDP(، كانون 

األول/ديسمبر 2020 - حركات النازحين داخلًيا: من كانون الثاين/يناير إىل كانون األول/ديسمبر 2020.
66  يف عام 2019، كان يوجد متوسط 5,008 حركات يف اليوم بالمقارنة مع 4,978 حركة يف عام 
2020. وبالمثل، كان هناك متوسط 152,328 حركة للنازحين داخلًيا )IDP( كل شهر يف عام 2019 بالمقارنة 

مع 151,831 حركة شهرية يف عام 2020. فرقة العمل المعنية بالنازحين داخلًيا )IDP(، كانون األول/ديسمبر 
2019 وكانون األول/ديسمبر 2020

67  المرجع نفسه
68  فرقة العمل المعنية بالنازحين داخلًيا )IDP(، حركات العودة التلقائية للنازحين داخلًيا، من 

كانون الثاين/يناير إىل كانون األول/ديسمبر 2020
2020 )HNAP( يف برنامج تقييم االحتياجات اإلنسانية )IDP( 69  نوايا النازحين داخلًيا

70  المرجع نفسه
71  نظام إدارة معلومات اإلجراءات المتعلقة باأللغام، قاعدة بيانات مساعدة الضحايا

72  271,855 يف محافظة درعا؛ 206,741 يف محافظة حلب؛ 147,061 يف محافظة دير الزور.
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 https://covid19.who.int/region/emro/country/sy
74  يشمل هذا 91,379 اختباًرا أجرته وزارة الصحة يف مختلف محافظات دمشق وحلب 

وحمص والالذقية وريف دمشق؛ و21,700 اختبار أجرته السلطات المحلية يف الشمال الشريق، و67,693 
اختباًرا أُجري يف الشمال الغريب.

4,7 

الحواشي



75  أُنشئت المعامل يف حلب ]3[ ودمشق ]2[ وحمص ]1[ وإدلب ]1[ والالذقية ]1[ 
والقامشلي ]1[ وريف دمشق ]1[.

76  منظمة الصحة العالمية، سورية
77  منتدى شمال شرق سورية، تحديث كوفيد-19 رقم 20، اعتباًرا من 5 شباط/ فبراير2021

78  تقييم فيروس كوفيد-19 السريع، الجولة 29، 2 شباط/ فبراير 2021
79  النظام الموحد لتقييم توافر الموارد والخدمات الصحية التابع للمنهج المتكامل لالستجابة 

اإلنسانية يف سورية التابع لمنظمة الصحة العالمية، الربع الثاين من عام 2020
80  مجموعة الصحة عبر الحدود التركية، 2021.

81  إطار عمل االستجابة االجتماعية واالقتصادية العاجلة لجائحة كوفيد-19
82  تقييم األسر لمنتصف عام 2020 بشأن المياه والصرف الصحي والنظافة )على نطاق 

الدولة(
83  93 من 271 ناحية. تقييم االحتياجات متعددة القطاعات )MSNA( يف سورية لعام 2020.

84  منظمة الصحة العالمية )WHO(: الرعاية الصحية ضحية ست سنوات من الحرب يف 
سورية. 

 https://www. who.int/ar/news-room/detail/-2017-03-15health-care-a-casualty-of-6-years-of-
war-in- the-syrian-arab-republic. ]2021 تم االطالع يف 1 آذار/ مارس[.
85  النظام الموحد لتقييم توافر الموارد والخدمات الصحية التابع للمنهج المتكامل لالستجابة 

اإلنسانية يف سورية التابع لمنظمة الصحة العالمية، الربع الثاين من عام 2020
86  الخطة التنفيذية لمواجهة كوفيد-19 داخل سورية )من نيسان/ أبريل إىل كانون األول/ 

ديسمبر 2020( اعتباًرا من 6 أيار/ مايو 2020
 )MHPSS( 87  الفرق العاملة الفرعية يف مجال الصحة النفسية والدعم النفسي االجتماعي

كز التنسيق الصحية الثالثة من جميع مرا
88  قطاع الصحة دون الوطني يف القامشلي، 2021

89  يشمل ذلك 604 حاالت من بين العاملين يف مجال الرعاية الصحية مؤكدة من وزارة 
الصحة؛ 780 حالة يف الشمال الشريق و2,690 حالة يف شمال غرب سورية.

90  استنتاجات إصدار اللمحة العامة عن االحتياجات اإلنسانية )HNO( بشأن قطاع التعليم 
لعام 2021

91  التحليل الخاص بقطاع التعليم للمنهج المتكامل لالستجابة يف سورية ضمن إصدار 
اللمحة العامة عن االحتياجات اإلنسانية لعام 2021

92  شبكة التحليل الحضري، صحيفة وقائع مدينة درعا
93  الملف الحضري يف دير الزور، كانون األول/ ديسمبر 2020

94  نظام اإلنذار المبكر واالستجابة )EWARS(/ شبكة اإلنذار المبكر واالستجابة لألوبئة 
)EWARN( للمنهج المتكامل لالستجابة اإلنسانية يف سورية لعام 2020

95  شريك قطاع الصحة
96  شبكة التحليل الحضري )سنويًا(

97  التقرير السنوي لنظام رصد توافر الموارد والخدمات الصحية )HeRAMS(، المستشفيات 
العامة يف الجمهورية العربية السورية، من كانون الثاين/ يناير إىل كانون األول/ ديسمبر 2019، منظمة 

الصحة العالمية )WHO(، ووزارة الصحة، ووزارة التعليم العايل.
98  نظام رصد توافر الموارد والخدمات الصحية )HeRAMs(، تقرير الربع الثالث، مجموعة 

الصحة التركية لشمال غرب سورية، من تموز/ يوليو إىل أيلول/ سبتمبر 2020
99  مركز منظمة الصحة العالمية )WHO( يف القامشلي - تقرير تقييم المستشفيات لعام 

2020
100  المكتب المركزي لإلحصاء، حكومة الجمهورية العربية السورية، كانون األول/ ديسمبر 

2020
101  إطار عمل االستجابة االجتماعية واالقتصادية العاجلة لجائحة كوفيد-19

102  انخفضت قيمة الميزانية الوطنية من 9 مليارات دوالر أمريكي إىل 6,8 مليارات دوالر 
أمريكي عند تعديلها حسب التضخم بالدوالر األمريكي، وانخفضت بنسبة ضخمة بلغت 65 يف المائة عند 

الحساب وفًقا لسعر السوق.
103  من 368,000 برميل يف اليوم يف عام 2010 إىل 22,000 برميل يف اليوم يف عام 2020. تقرير 

أثر النزاع السوري، المركز السوري لبحوث السياسات، أيار/ مايو 2020
104  دار تشاتام، الليرة السورية تشير إىل التدهور االقتصادي، 26 أيلول/ سبتمبر 2019
105  اآلثار غير المقصودة للتدابير االنفرادية األمريكية واألوروبية على اقتصاد سورية 

ومؤسساتها الصغيرة والمتوسطة
106  نشرة مراقبة أسعار السوق من المكتب الُقطري السوري لبرنامج األغذية العالمي، كانون 

األول/ ديسمبر 2020، اإلصدار 73
107  تقييم االحتياجات متعددة القطاعات )MSNA( يف سورية 2020

108  وكيل األمين العام )USG( للشؤون اإلنسانية ومنسق اإلغاثة يف حاالت الطوارئ، إحاطة إىل 
مجلس األمن عن الحالة اإلنسانية يف سورية، 20 كانون الثاين/ يناير 2021

كتوبر 2020 109  تقييم االحتياجات متعددة القطاعات، تشرين األول/أ
110  المرجع نفسه
111  المرجع نفسه
112  المرجع نفسه

113  إطار عمل االستجابة االجتماعية واالقتصادية العاجلة لجائحة كوفيد-19
كتوبر 2020. 114  تقييم االحتياجات متعددة القطاعات )MSNA(، تشرين األول/ أ

115  حالة الحماية أثناء جائحة كوفيد-19 يف سورية: تأثير كوفيد-19 على أنشطة الحماية وعلى 
الفئات المستضعفة، تقرير عن قطاع الحماية وقطاع الخدمات المجتمعية، 1 شباط/ فبراير 2021

كتوبر 2020 116  تقييم االحتياجات متعددة القطاعات، تشرين األول/أ
كتوبر 2020 117  تقييم االحتياجات متعددة القطاعات، تشرين األول/أ

118  نظام رصد توافر الموارد والخدمات الصحية الُموحَّد، المنهج المتكامل لالستجابة اإلنسانية 
يف سورية، منظمة الصحة العالمية، الربع الثالث من 2020

119  الفريق العامل المعني باالتصال بشأن المخاطر والمشاركة المجتمعية، سورية، كانون 
األول/ ديسمبر 2020

120  حدث ذلك يف تشرين الثاين/ نوفمبر 2020 وكانون الثاين/ يناير 2021 على التوايل
121  الفريق العامل المعني بالمياه والصرف الصحي والنظافة يف شمال شرق سورية، الرصد 

اليومي لمحطة علوك وخزان الحمة
122  المرجع نفسه

123  منظمة الصحة العالمية، سورية، آذار/ مارس 2021
124  وكيل األمين العام للشؤون اإلنسانية ومنسق اإلغاثة يف حاالت الطوارئ، مارك لوكوك، 

كتوبر 2020. إحاطة إىل مجلس األمن عن الحالة اإلنسانية يف سورية، 27 تشرين األول/ أ
 125

كتوبر 2020 126   تقييم االحتياجات متعددة القطاعات، تشرين األول/أ
كتوبر 2020 127  تقييم االحتياجات متعددة القطاعات، تشرين األول/أ

128  فصل اإلنعاش المبكر وسبل العيش من اللمحة العامة عن االحتياجات اإلنسانية لعام 
كتوبر 2020 2021؛ تقييم االحتياجات متعددة القطاعات، تشرين األول/ أ

كتوبر 2020 129  تقييم االحتياجات متعددة القطاعات، تشرين األول/أ
130  المرجع نفسه؛ برنامج تقييم االحتياجات اإلنسانية، استطالع اجتماعي اقتصادي للنازحين 

داخلًيا لعام 2020
131  ُيعرّف بأنه يشير إىل "عدم القدرة على تحمل تكاليف الخدمات الصحية" و"ارتفاع تكلفة 

النقل إىل المرافق الصحية" مما يحول دون وصول األسر إىل الرعاية الصحية، وفًقا لتقييم االحتياجات 

متعددة القطاعات لعام 2019
132  اللمحة العامة عن االحتياجات اإلنسانية لعام 2021، قطاع الصحة بالمنهج المتكامل 

لالستجابة اإلنسانية يف سورية
133  درعا والقنيطرة )16%(، والسويداء وريف دمشق وحماة ودير الزور )14%(، والحسكة وإدلب 

.)%13(
كتوبر 2020 134  تقييم االحتياجات متعددة القطاعات، تشرين األول/أ

135  قطاعات الصحة، والتعليم، والمياه والصرف الصحي والنظافة )WASH(، كانون الثاين/ 
كز الرعاية الصحية األولية،  يناير 2021، استناًدا إىل مؤشر الشدة المركب الذي يسجل األداء الوظيفي لمرا

والوصول إىل المياه المنقولة باألنابيب، ونسبة الفصول الدراسية التي تعمل بكامل طاقتها إىل السكان يف 
عمر المدرسة على مستوى الناحية

136  لمحة عامة عن االحتياجات اإلنسانية لعام 2021، قطاع المياه والصرف الصحي والنظافة 
بالمنهج المتكامل لالستجابة اإلنسانية يف سورية

137  قطاع التعليم، كانون الثاين/ يناير 2021
138  نظام تقييم توافر الموارد والخدمات الصحية )HeRAMS( الموحد ضمن المنهج المتكامل 

لالستجابة اإلنسانية يف سورية، الربع الثالث من عام 2020
139  لمحة عامة عن االحتياجات اإلنسانية لعام 2021، قطاع المياه والصرف الصحي والنظافة 

بالمنهج المتكامل لالستجابة اإلنسانية يف سورية
140  قطاعات الصحة، والتعليم، والمياه والصرف الصحي والنظافة، كانون الثاين/ يناير 2021 

)مؤشر الشدة الُمركَّب النعدام األداء الوظيفي للبنية التحتية للخدمات الحيوية(
كتوبر 2020 141  تقييم االحتياجات متعددة القطاعات، تشرين األول/أ

142  يستثني من هذا العدد 11 موقًعا يف المحافظات الجنوبية التي تستضيف إجمايل 28,000 
شخص.

كتوبر 2021 143  تقييم االحتياجات متعددة القطاعات )MSNA(، تشرين األول/ أ
144  برنامج تقييم االحتياجات اإلنسانية، واالحتياجات ذات األولوية والحصول على الخدمات 

لألشخاص النازحين داخلًيا، لعام 2020
كتوبر 2021 145  تقييم االحتياجات متعددة القطاعات )MSNA(، تشرين األول/ أ
كتوبر 2021 146  تقييم االحتياجات متعددة القطاعات )MSNA(، تشرين األول/ أ

147  لمحة عامة عن االحتياجات اإلنسانية لعام 2021، فصل قطاع تقييم األمن الغذايئ
148  فصل قطاع الحماية، لمحة عامة عن االحتياجات اإلنسانية لعام 2021. ال يتيح تقديم 

التقارير على مستوى القرى تحديًدا تمثيلًيا لمعدالت عمل األطفال على مستوى األسر الفردية. ويعني 
الرقم المذكور أن نسبة 22% من المخبرين الرئيسيين أشاروا إىل أن عمل األطفال يحدث يف قراهم، ورغم 

ذلك ال يوفر نسبة يمكن قياسها كمًيا على مستوى األسر.
149  لمحة عامة عن االحتياجات اإلنسانية لعام 2021، فصل قطاع الحماية.
150  لمحة عامة عن االحتياجات اإلنسانية لعام 2021، فصل قطاع الحماية.

151  قطاع الصحة التابع للمنهج المتكامل لالستجابة اإلنسانية يف سورية، االستشارات بشأن 
الصدمة الناجمة عن األعمال العدائية

152  تشارلسون، فيونا وآخرون. "تقديرات منظمة الصحة العالمية الجديدة المتعلقة بمعدل 
انتشار االضطرابات النفسية يف حاالت الصراع: استعراض منهجي وتحليل تجميعي" مجلة النست، اإلصدار 

1-30934)19(6736-S0140 /10.1016 :المعرف الرقمي .)394 )2019
كتوبر 2020 153  تقييم االحتياجات متعددة القطاعات، تشرين األول/أ

154  المرجع نفسه
155  لمحة عامة عن االحتياجات اإلنسانية لعام 2021، فصل قطاع التعليم.

كتوبر 2020 156  تقييم االحتياجات متعددة القطاعات، تشرين األول/أ
كتوبر 2020 157  تقييم االحتياجات متعددة القطاعات، تشرين األول/أ

158  المرجع نفسه
كتوبر 2020 159  تقييم االحتياجات متعددة القطاعات، تشرين األول/أ

160  16 يف المائة من العائدين قلقون بشأن التلوث بالذخائر غير المتفجرة، مقارنة بنسبة 6 يف 
كتوبر عام 2020. المائة إجمااًل. تقييم االحتياجات متعددة القطاعات، تشرين األول/أ

161  تأثير الذخائر المتفجرة على األطفال يف سورية، وصحيفة وقائع مناطق مسؤولية اإلجراءات 
المتعلقة باأللغام وحماية الطفل، كانون األول/ديسمبر عام 2020.

162  المرجع نفسه؛ منطقة مسؤولية اإلجراءات المتعلقة باأللغام، كانون الثاين/يناير عام 2021: 
كثر من 70 يف المائة من المخبرين الرئيسيين يف دورة تعليمية للتوعية بالمخاطر يف الفترة من  لم يشارك أ

أيار/مايو وآب/أغسطس 2020.
163  انعدام األمن الغذايئ بين العائدين )60 يف المائة(، واألسر التي تعولها إناث )54,8 يف 

المائة(، واألسر التي لديها أفراد من ذوي اإلعاقة )85 يف المائة(. وأُبلغ بأن أعلى مستويات انعدام األمن 
الغذايئ تتركز يف إدلب )86 يف المائة(، ودير الزور )73 يف المائة(، وحماة )68 يف المائة(، والرقة )66 يف المائة(، 

ودرعا )60 يف المائة(، والحسكة )60 يف المائة(، وحلب )59 يف المائة( على التوايل. تبلغ نسبة انعدام األمن 
الحاد بين العائدين 13 يف المائة واألسر التي تعولها إناث 9 يف المائة. وتتمثل المحافظات التي أبلغت عن 
أعلى مستويات انعدام األمن الغذايئ الحاد يف حماة )12 يف المائة(، ودرعا والالذقية )تسع يف المائة(، ودير 

الزور والسويداء والرقة )8 يف المائة(. لمحة عامة عن االحتياجات اإلنسانية )HNO( 2021، فصل قطاع 
تقييم األمن الغذايئ )FSA(، صحيفة وقائع تقييم األمن الغذايئ )FSA(/تقييم األمن الغذايئ وسبل العيش 

)FSLA( 2021 ومشاورات بشأن اعتماد اللمحة العامة عن االحتياجات اإلنسانية )HNO( من المنهج 
المتكامل لالستجابة اإلنسانية يف سورية، 2020.

2020 - 2019 ،)SSA( ألمن البذور )FAO( 164  تقييم منظمة األغذية والزراعة
165  تقييم األثر االجتماعي واالقتصادي لفيروس كوفيد-19 الصادر عن فريق األمم المتحدة 

القطري )UNCT( يف سورية، 2020
166  لمحة عامة عن االحتياجات اإلنسانية لعام 2021، فصل قطاع األمن الغذايئ من المنهج 
المتكامل لالستجابة اإلنسانية يف سورية؛ تقييم احتياجات متعدد القطاعات )MSNA( يف تشرين األول/

كتوبر 2020 أ
167  بلغت حصة النفقات الغذائية أعلى مستوياتها يف محافظات الرقة )61%(، وريف دمشق 
)60%(، والقنيطرة )60%(، التي ترتبط جزئًيا بزيادات أسعار الخبز المدعوم يف المناطق التي تسيطر عليها 

الحكومة.
168  قطاع التغذية، لمحة عامة عن االحتياجات اإلنسانية لعام 2021، لقد أشرنا إىل أن 674,000 

طفل يعانون من سوء التغذية المزمن يف اللمحة العامة عن العمل اإلنساين )GHO( لعام 2021، يرجى 
التأكد من ذلك.

169  لمحة عامة عن االحتياجات اإلنسانية لعام 2021، فصل قطاع التغذية من المنهج 
المتكامل لالستجابة اإلنسانية يف سورية

170  حالة الحماية أثناء جائحة كوفيد-19 يف سورية: تأثير كوفيد-19 على أنشطة الحماية وعلى 
الفئات المستضعفة، تقرير عن قطاع الحماية وقطاع الخدمات المجتمعية، 1 شباط/ فبراير 2021

171  المرجع نفسه
172  المرجع نفسه
173  المرجع نفسه
174  المرجع نفسه

175  فيروس كوفيد-19 والنساء يف سورية: ترسيخ المساواة، دكتور ماريا العابدة، ودكتور 
تشامبا باتل، مؤسسة فريدريش إيبرت ستيفتونغ، تموز/يوليو 2020

176  يتم جمع البيانات فقط عن الفتيات والنساء والفتيان والرجال )التصنيف حسب النوع 
االجتماعي والسن واإلعاقة(. ولذلك، ال يعتبر هذا التحليل شامالً وال يذكر كيفية تداخل الهويات حسب النوع 

االجتماعي األخرى مع السن واإلعاقة.
177  سلسلة النازحين داخلًيا ضمن برنامج تقييم االحتياجات اإلنسانية: اإلعاقات



178  المرجع نفسه
179  االتحاد السوري المعني بالقدرة على التحمل )2019(. الخفي والمهمل والمعرض للخطر: 

دور عوامل النوع االجتماعي والسن واإلعاقة يف سورية. + االتحاد السوري المعني بالقدرة على التحمل 
)2020(. تحليل حماية اضطراب القلق العام: إدراج الحماية والتنوع اإلنساين يف استراتيجية االتحاد السوري 

المعني بالقدرة على التحمل وتدخالت البرنامج
180  برنامج تقييم االحتياجات اإلنسانية )2020(. سلسلة التقارير لصيف 2020: لمحة عامة 

على الصعيد االجتماعي واالقتصادي
كتوبر 2020 181  تقييم االحتياجات متعددة القطاعات، تشرين األول/أ

182  وقد ذكرت نسبة 36 يف المائة بأنهن ال يعلمن بوجود أي مساعدات مقارنة بنسبة 31 يف 
المائة من األسر التي يعولها ذكور، و25 يف المائة ليست لديهن أي معلومات بشأن مكان/وقت توزيعها 

مقارنة بنسبة 21 يف المائة من األسر التي يعولها ذكور.
183  االستغالل واالنتهاك الجنسيان والمساعدات اإلنسانية: تصورات األسر بشأن الخدمات 

مقابل الحصول على المساعدات، واستطالع لألسر ضمن برنامج تقييم االحتياجات اإلنسانية يف )حزيران/
كتوبر 2020 يونيو 2020(، تشرين األول/أ

184  تقييم االحتياجات متعددة القطاعات MSNA الذي يضم جميع األرقام، تشرين األول/
كتوبر 2020. أ

2019 )SMART( 185  استطالع مبادرة الرصد الموحد وتقييم اإلغاثة والحاالت االنتقالية
186  لمحة عامة عن االحتياجات اإلنسانية 2021، قطاع التغذية من المنهج المتكامل لالستجابة 

اإلنسانية يف سورية
187  تأثير الذخائر المتفجرة على األطفال يف سورية، وصحيفة وقائع مناطق مسؤولية اإلجراءات 

المتعلقة باأللغام وحماية الطفل، كانون األول/ديسمبر 2020.
كتوبر 2020 188  تقييم االحتياجات متعددة القطاعات، تشرين األول/أ
كتوبر 2019 تقييم االحتياجات متعددة القطاعات، تشرين األول/أ  189

2020 )HNAP( 190  سلسلة األشخاص النازحين داخلًيا ضمن تقييم االحتياجات اإلنسانية
191  سلسلة تقارير األشخاص النازحين داخلًيا ضمن برنامج تقييم االحتياجات اإلنسانيةـ 2020

192  تقييم احتياجات متعدد القطاعات )MSNA( ورصد السكان ضمن برنامج تقييم 
االحتياجات اإلنسانية، كانون الثاين/يناير 2021

 )IDP( 193  برنامج تقييم االحتياجات اإلنسانية، استطالع ديموغرايف لألشخاص النازحين داخلًيا
2020

194  استعراض تقرير برنامج تقييم االحتياجات اإلنسانية بشأن اإلعاقة – 72% من الذكور من 
ذوي اإلعاقة موظفين )متوسط 88%( مقابل 15% من اإلناث )%20(

كتوبر 2020؛ برنامج تقييم  195  تقييم االحتياجات متعددة القطاعات، تشرين األول/أ
االحتياجات اإلنسانية، تقرير الحالة االجتماعية واالقتصادية لألشخاص النازحين داخلًيا لعام 2020

كتوبر 2020. 196  تقييم االحتياجات متعددة القطاعات )MSNA(، تشرين األول/ أ
197  تنسيق المخيمات وإدارتها، مصفوفة المراقبة المتكاملة لتجمعات النازحين، كانون األول/

ديسمبر 2020.
كتوبر عام 2020: تطلب نسبة %37  198  تقييم االحتياجات متعددة القطاعات، تشرين األول/أ
من األشخاص النازحين داخلًيا دعم الحصول على مأوى ومواد غير غذائية )NFI(. إحصاءات نوع المآوي 

من برنامج تقييم االحتياجات اإلنسانية، تقرير مأوى النازحين داخلًيا، 2020.
كتوبر 2020 199  تقييم االحتياجات متعددة القطاعات، تشرين األول/أ

200  سلسلة برنامج تقييم االحتياجات اإلنسانية، األشخاص النازحون داخلًيا 2020
كتوبر 2020 201  تقييم االحتياجات متعددة القطاعات، تشرين األول/أ

202  برنامج تقييم االحتياجات اإلنسانية، لمحة عامة عن الوضع االجتماعي واالقتصادي 
لألشخاص النازحين داخلًيا 2020"؛ تقييم االحتياجات اإلنسانية، معدل انتشار اإلعاقة وتأثيرها لدى 

األشخاص النازحين داخلًيا، 2020"
203  المرجع نفسه

204  برنامج تقييم االحتياجات اإلنسانية، تقرير الوضع االجتماعي واالقتصادي 2020
كتوبر 2020 205  تقييم االحتياجات متعددة القطاعات، تشرين األول/أ

كتوبر 2020؛ تقييم احتياجات متعدد  206  تقييم احتياجات متعدد القطاعات، تشرين األول/أ
كتوبر 2019. القطاعات، تشرين األول/أ

207  نظام إدارة معلومات اإلجراءات المتعلقة باأللغام، قاعدة بيانات مساعدة الضحايا
208  برنامج تقييم االحتياجات اإلنسانية، واالحتياجات ذات األولوية والحصول على الخدمات 

لألشخاص النازحين داخلًيا، لعام 2020
209  برنامج تقييم االحتياجات اإلنسانية، الظروف االجتماعية واالقتصادية لألشخاص النازحين 

داخلًيا )IDP( لعام 2020
210  لمحة عامة عن االحتياجات اإلنسانية لعام 2021، فصل قطاع التغذية

 )IDP( 211  برنامج تقييم االحتياجات اإلنسانية، استطالع ديموغرايف لألشخاص النازحين داخلًيا
2020

لمحة عامة عن العائدين من إعداد برنامج تقييم االحتياجات اإلنسانية، 2020  212
213  سلسلة تقارير برنامج تقييم االحتياجات اإلنسانية )HNAP( عن العائدين لعام 2020 - 

رحالت وظروف العودة، شباط/فبراير 2021.
214  المرجع نفسه

215  سلسلة تقارير برنامج تقييم االحتياجات اإلنسانية )HNAP( عن العائدين، كانون الثاين/
يناير 2021

216  التقدير بناًء على بيانات برنامج تقييم االحتياجات اإلنسانية وفرق العمل المعنية بالسكان.
217  لمحة عامة عن العائدين من إعداد برنامج تقييم االحتياجات اإلنسانية، التقرير السنوي، 

كانون الثاين/يناير 2021
2020 )HNAP( يف برنامج تقييم االحتياجات اإلنسانية )IDP( 218  نوايا النازحين داخلًيا

كتوبر 2020، واستطالع  219  تقييم االحتياجات متعددة القطاعات )MSNA(، تشرين األول/أ
للعائدين أجراه برنامج تقييم االحتياجات اإلنسانية )HNAP(، كانون األول/ديسمبر 2020

220  بناًء على أسئلة/تعريفات فريق واشنطن
221  سلسلة تقارير برنامج تقييم االحتياجات اإلنسانية )HNAP( عن العائدين لعام 2020 - 

اإلعاقات والتأثير
كتوبر 2020 222  تقييم االحتياجات متعددة القطاعات، تشرين األول/أ

223  المرجع نفسه
224  تقرير برنامج تقييم االحتياجات اإلنسانية )HNAP( عن العائدين، 2021

كتوبر 2020 225  تقييم االحتياجات متعددة القطاعات، تشرين األول/أ
226  برنامج تقييم االحتياجات اإلنسانية )HNAP(، تقرير العائدين، 2021

227  تقرير برنامج تقييم االحتياجات اإلنسانية )HNAP( عن العائدين، 2021
228  لمحة عامة عن االحتياجات اإلنسانية لعام 2021، فصل قطاع تقييم األمن الغذايئ

 )FSLA( واألمن الغذايئ وسبل العيش )FSA( 229  صحيفة وقائع تقييمي األمن الغذايئ
الوطنيين، 2020

كتوبر 2020 230  تقييم االحتياجات متعددة القطاعات، تشرين األول/أ
231  سلسلة تقارير برنامج تقييم االحتياجات اإلنسانية )HNAP( عن العائدين، كانون الثاين/

يناير 2021
232  لمحة عامة عن االحتياجات اإلنسانية )HNO( لعام 2021، فصل قطاع المأوى والمواد غير 

)SNFI( الغذائية
233  سلسلة تقارير برنامج تقييم االحتياجات اإلنسانية )HNAP( عن العائدين، كانون الثاين/

يناير 2021

كتوبر 2020 234  تقييم االحتياجات متعددة القطاعات، تشرين األول/أ
235  سلسلة برنامج تقييم االحتياجات اإلنسانية )HNAP( عن العائدين

236  المرجع نفسه
237  يعتبر العائد مقيًما إذا عاد وبقي يف مكانه األصلي قبل بداية عام 2020 وفًقا للتعريف 

الموحد لألزمة السورية.
238  باستثناء معرة مصرين، والتي تصنف يف الدرجة الثانية من الشدة فيما يتعلق بالمعاناة 

كتوبر عام 2020. بين األطفال. تقييم االحتياجات متعددة القطاعات، تشرين األول/أ
كتوبر 2020 239  تقييم االحتياجات متعددة القطاعات، تشرين األول/أ
كتوبر 2020 240  تقييم االحتياجات متعددة القطاعات، تشرين األول/أ

241  المرجع نفسه
242  تقييم وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين يف الشرق األدىن 

)UNRWA( االجتماعي واالقتصادي للظروف لالجئين الفلسطينيين يف سورية، كانون األول/ديسمبر 2017.
243  بالمقارنة بعدد 653,726 شخًصا مسجلين لدى وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل 

الالجئين الفلسطينيين يف الشرق األدىن )UNRWA( يف سورية اعتباًرا من الربع الثالث من عام 2020.  
ألغراض هذه الوثيقة، يشير مصطلح الالجئين الفلسطينيين إىل الالجئين الفلسطينيين المسجلين 

واألشخاص المسجلين اآلخرين واألشخاص المعنيين بالخدمة فقط.
244  األثر االجتماعي واالقتصادي لفيروس كوفيد-19 على الالجئين الفلسطينيين يف سورية، 
وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين يف الشرق األدىن )UNRWA(، آب/أغسطس 

2020
245  وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين يف الشرق األدىن، نداء الطوارئ 

بشأن أزمة سورية اإلقليمية، 2021
246  المكتب اإلقليمي لمنظمة الصحة العالمية التابعة لألمم المتحدة لمنطقة شرق البحر 

األبيض المتوسط
247  ملحوظة فنية مرحلية من اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت: الحماية من االستغالل 

واالنتهاك الجنسيين )PSEA( أثناء االستجابة لجائحة فيروس كوفيد-19 لعام 2020
248  تتوفر منتجات معلوماتية ذات صلة على: 

 https://www.humanitarianresponse.info/ en/operations/syria
249  ما لم يذكر خالف ذلك، يستند التحليل إىل البيانات التي تم جمعها من تقييم االحتياجات 

كتوبر 2020 المتعدد القطاعات 2020، تشرين األول/أ
250  المعلومات الُمشار إليها تستند إىل تقييم االحتياجات متعددة القطاعات 2020، ما لم يذكر 

خالف ذلك
251  تقييم االحتياجات المتعدد القطاعات 2020 - تقييم على مستوى القرية )مشكالت 

الحماية التي تم تقييمها: الوثائق المدنية، المساكن واألراضي والممتلكات، الزواج المبكر، االنفصال العائلي، 
مخاطر المتفجرات، االختطاف، عمالة األطفال التي تحول دون المواظبة على الدراسة، قيود الحركة(

252  ُذِكَرت القيود المتعلقة بكوفيد-19 على وجه التحديد. تم سؤال من شملهم التقييم عن 
القيود األخرى المذكورة بمعزل عن كوفيد-19

253  تقييم االحتياجات متعددة القطاعات 2020، تقييم على مستوى القرى
254  يبلغ االنتشار حسب المنهج المتكامل لالستجابة اإلنسانية يف سورية 25% )المرجع: برنامج 

تقييم االحتياجات اإلنسانية )2020(. سلسلة التقارير لصيف 2020: لمحة عامة عن اإلعاقة. )المتوسط 
العالمي 15%(، ويبلغ معدل االنتشار بين النازحين داخلًيا يف سورية حسب المنهج المتكامل لالستجابة 

اإلنسانية يف سورية 36% )40% بشمال غرب سورية، و46% بشمال شرق سورية(. المنهج المتكامل 
لالستجابة اإلنسانية يف سورية- يعاين ما يزيد على 85% من النازحين داخلًيا ممن تزيد أعمارهم على 54 

عاًما من إعاقة. المرجع: برنامج تقييم االحتياجات اإلنسانية )2020(. سلسلة تقارير النازحين داخلًيا 2020: 
انتشار اإلعاقة والتأثير

255  مجموعة الحماية يف شمال غرب سورية )تركيا( )2020(. العوائق المبلغ عنها ذاتًيا التي 
تقف أمام ممارسة األشخاص ذوي اإلعاقة الذين يعيشون يف مواقع النازحين داخلًيا يف شمال غرب سورية 

ألنشطتهم اليومية
256  منظمة األمم المتحدة للطفولة، سورية

257  آلية الرصد واإلبالغ عن االنتهاكات الجسيمة ضد األطفال يف حاالت النزاع المسلح يف 
سورية 2020

كتوبر 2020 258  تقييم االحتياجات متعددة القطاعات، تشرين األول/أ
259  آلية الرصد واإلبالغ عن االنتهاكات الجسيمة ضد األطفال يف حاالت النزاع المسلح يف 

سورية 2020
260  تستند المعلومات الواردة يف هذه الجلسة إىل بيانات البرنامج ومشاورات مجموعة التركيز 

بشأن الحماية ما لم يذكر خالف ذلك.
كتوبر 2020 )تقييم على مستوى  261  تقييم االحتياجات متعددة القطاعات، تشرين األول/أ

القرية(
كتوبر 2020، االتجاهات السكانية  262  تقييم االحتياجات متعددة القطاعات، تشرين األول/أ

يف مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية )تشرين الثاين/ نوفمبر 2020(، تعتبر جهة مسؤولية 
اإلجراءات المتعلقة باأللغام جميع السكان الذين يعيشون يف المناطق التي ُتبلغ عن تلوث بالذخائر 
المتفجرة أشخاًصا محتاجين. أدت حركات نزوح السكان، ووجود انخفاض نسبي يف حوادث التفجير 

المسجلة بوجه عام يف عام 2020، جنًبا إىل جنب مع الحد من جمع البيانات، إىل عدد تقديري أقل من 
األشخاص المحتاجين يف عام 2021 مقارنة بعام 2020. بيد أنه ال تزال حوادث الذخائر المتفجرة تحدث 

بمعدل ُينذر بالخطر وتترك أثًرا مدمًرا على المدنيين
263  تقييم االحتياجات متعددة القطاعات 2020

264  المرجع نفسه تؤكد تلك األمور االتجاهات السابقة التي تم تحديدها يف إصدار اللمحة 
العامة عن االحتياجات اإلنسانية يف سورية لعام 2020.

265  المرجع نفسه.
266  قاعدة بيانات مساعدة الضحايا يف نظام إدارة معلومات اإلجراءات المتعلقة باأللغام 

)IMSMA(، استناًدا إىل البيانات التي تم جمعها بين تشرين الثاين/نوفمبر 2019 وأيار/مايو 2020.
267  تحليل مشترك بين القطاعات بشأن اإلجراءات المتعلقة باأللغام وحماية الطفل، كانون 

األول/ديسمبر 2020.
كتوبر 2020 268  تقييم االحتياجات متعددة القطاعات، تشرين األول/أ

269  المرجع نفسه تمت مالحظة ذلك بنسبة كبيرة حسب المجتمعات التي شملها التقييم.
270  المرجع نفسه أشارت نسبة 70 يف المائة تقريًبا من المخبرين الرئيسيين إىل أنهم لم 

يحضروا جلسات التوعية بمخاطر الذخائر المتفجرة يف الفترة بين أيار/مايو وآب/أغسطس 2020.
271  مجموعة البيانات الداخلية لوحدة تنسيق المساعدة )ACU ( بشأن حاالت فيروس 

كوفيد-19 يف مواقع األشخاص النازحين داخلًيا يف شمال غرب سورية
272  التقرير الشهري لمصفوفة المراقبة المتكاملة لتجمعات النازحين تشرين الثاين/نوفمبر 

2020– 22 يف المائة نساء، 58 يف المائة أطفال.
273  سلسلة تقارير األشخاص النازحين داخلًيا ضمن برنامج تقييم االحتياجات اإلنسانية 

للنازحين داخلًيا لعام 2020: لمحة عامة ديموغرافية.
مجموعة حماية سورية )مركز تركيا(، تأثيرات الحماية لفيروس كوفيد-19 على مجتمعات   274

شمال غرب سورية - استطالع مقابالت المخبرين الرئيسين - الجولة الثانية )آب/أغسطس 2020(.
275  التقرير الشهري لمصفوفة المراقبة المتكاملة لتجمعات النازحين، تشرين الثاين/نوفمبر 

.2020
276  سلسلة تقارير األشخاص النازحين داخلًيا ضمن برنامج تقييم االحتياجات اإلنسانية 

للنازحين داخلًيا لعام 2020: النوايا الماضية والحالية والمستقبلية.
تتبع النزوح حسب مصفوفة المراقبة المتكاملة لتجمعات النازحين. تعكس هذه األرقام   277



التحركات، وليس األشخاص الفرديين، ألنه ربما نزح األشخاص عدة مرات.
278  تقارير النزوح الشهرية للمجموعة المعنية بتنسيق المخيمات وإدارتها 2020

  279
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/nw_syria_ sitrep21_19aug2020.pdf

280  التقرير الشهري لمصفوفة المراقبة المتكاملة لتجمعات النازحين، تشرين الثاين/نوفمبر 
2020. بلغت حاالت النزوح ذروتها يف شباط/فبراير 2020 )مليون حالة(، وسجل النزوح أدىن مستوياته يف 

تشرين الثاين/نوفمبر 2020 )30,000 حالة نزوح(.
281  إطار عمل لالستجابة االجتماعية واالقتصادية العاجلة لفيروس كوفيد-19؛ فريق األمم 

المتحدة القطري؛ الجمهورية العربية السورية؛ آب/أغسطس 2020؛ تقييم التأثير االجتماعي واالقتصادي 
لفيروس كوفيد-19 بين وكاالت األمم المتحدة عام 2020، أيلول/سبتمبر 2020

 282
 https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/WFP0000106751-.pdf

283  المرجع نفسه
كتوبر 2020 284  تقييم االحتياجات متعددة القطاعات، تشرين األول/أ

285  المرجع نفسه
286  المرجع نفسه
287  المرجع نفسه

288  تقييم األثر االجتماعي واالقتصادي لفيروس كوفيد-19 المشترك بين وكاالت األمم 
المتحدة 2020، أيلول/سبتمبر 2020

289  المرجع نفسه، أيلول/سبتمبر 2020
290  وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين يف الشرق األدىن، األثر 

االجتماعي واالقتصادي لفيروس كوفيد-19 على الالجئين الفلسطينيين يف سورية، آب/أغسطس 2020
291  المرجع نفسه

292  موجز برنامج األمم المتحدة اإلنمايئ يف سورية بشأن برنامج دمج األشخاص ذوي اإلعاقة، 
كتوبر 2020 برنامج األمم المتحدة اإلنمايئ يف سورية، تشرين األول/أ

293  لم يتمكن القطاع هذا العام من استخدام نظم معلومات إدارة التعليم )EMIS( أو 
مجموعات البيانات التكميلية القائمة على المدارس.

294  بسبب عدم توفر نظام معلومات إدارة التعليم أو مجموعات البيانات القائمة على 
المدارس لوحدة تنسيق المساعدة ما أدى إىل تقييد القدرة على توفير أرقام محدثة لألطفال غير الملتحقين 

بالمدارس.
295  األعمار من ثالثة أعوام إىل 17 عاًما. وفًقا لدراسة أخرى أجرتها وزارة التربية والتعليم 

)2019(، هناك ما يقدر بنحو 1,1 مليون طفل تتراوح أعمارهم بين السادسة والرابعة عشرة عاًما لم يلتحقوا 
بالمدرسة

296  آلية الرصد واإلبالغ يف سورية، كانون الثاين/يناير – كانون األول/ديسمبر لعام 2020، ُقتل 
وأُصيب 61 بالًغا، بعضهم قد يكون من المدرسين باإلضافة إىل األطفال. 81% من الهجمات كانت عن طريق 

الضربات الجوية والقصف األرضي، و90% من الهجمات كانت يف الشمال الغريب.
297  آراء األعضاء وتقييماتهم

كتوبر 2020 298  تقييم االحتياجات متعددة القطاعات، تشرين األول/أ
كز تعليم الطفولة المبكرة الرسمية وغير الرسمية 299  مرا

300  ُتسجِّل البيانات الوطنية المتعلقة باألشخاص ذوي اإلعاقة معلومات عن األشخاص الذين 
تزيد أعمارهم عن 12 عاًما. نظًرا لعدم وجود مجموعة بيانات لألطفال الذين تتراوح أعمارهم من 3 إىل 

17 عاًما، يتم استخدام أعلى تقدير لإلناث الذين تتراوح أعمارهن من 12 إىل 24 عاًما )12%( والذكور الذين 
تتراوح أعمارهم من 12إىل 24 عاًما )15%( كمقياس بديل. سلسلة تقارير برنامج تقييم االحتياجات اإلنسانية 

لصيف 2020
301  األطفال من سن 5 إىل 17 عاًما، يف الصفوف من األول إىل الثاين عشر. وتجدر اإلشارة إىل أن 
تحليل العام الماضي خلص إىل أن الحضور الُمبلَّغ عنه ذاتًيا غالًبا ما يتم اإلبالغ عنه بمعدل أعلى من أرقام 

التسجيل يف المدرسة.
302  يشير مصطلح "رسمي" يف سياق االستجابة اإلنسانية إىل موثّق رسمًيا وغير موثّق رسمًيا.

303  مقارنة الحضور المبلغ عنه ذاتًيا بمستوى جوع األسر المبلغ عنه ذاتًيا، استطالع لألسر 
2020 ،)MSNA( لتقييم احتياجات متعدد القطاعات

304  قد تعيش العائالت النازحة داخلًيا يف مجتمعات أو مواقع المالذ األخير.
305  مقارنة الحضور المبلغ عنه ذاتًيا بالصدمات النفسية المبلغ عنها ذاتًيا، استطالع لألسر 

2020 ،)MSNA( لتقييم احتياجات متعدد القطاعات
306  المعدالت كانت: 25% حضور من الفتيان، و29% حضور من الفتيات، و38% انقطاع من 

الفتيان، و43% انقطاع من البنات
307  تقدر المجموعة المعنية بالتعليم بنحو 6,000 معلم يف الشمال الغريب

308  يشير الحضور المبلغ عنه ذاتًيا إىل أن 20% من النازحين داخلًيا الذين يعيشون يف 
المجتمعات أو مواقع المالذ األخير ينقطعون عن الدراسة يف حين ينقطع عن الدراسة 9% من األطفال 

2020 ،)MSNA( المقيمين. استطالع لألسر لتقييم احتياجات متعدد القطاعات
309  البيانات المحدثة للسكان الصادرة عن المجموعة المعنية بتنسيق المخيمات وإدارتها، 

آب/أغسطس 2020
310  من ُيعتبر ُمعرًَّضا لخطر انعدام األمن الغذايئ هم "األسوأ حااًل" يف فئة األمن الغذايئ نوًعا ما 

وقد ينتقلون إىل حالة انعدام األمن الغذايئ إذا لم يتم دعم سبل عيشهم.
311  إحصاءات تستند إىل نتائج تقييم األمن الغذايئ )FSA(/تقييم األمن الغذايئ وسبل العيش 

)FSLA( 2020 وعملية اعتماد اللمحة العامة عن االحتياجات اإلنسانية الشاملة لعام 2021
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313   المكتب المركزي لإلحصاء )CBS( يف سورية، 2020
 )FSLA( تقييم األمن الغذايئ وسبل العيش/)FSA( 314  صحيفة وقائع تقييم األمن الغذايئ

لعام 2020.
315  سلة األغذية الموحدة هي مجموعة من السلع الغذائية األساسية. يف سورية، يتم تحديد 

سلة األغذية يف مجموعة من السلع الجافة التي توفر 2,060 كيلو كالوري يومًيا ألسرة من خمسة أفراد 
خالل شهر واحد. تحتوي السلة الواحدة على 37 كيلوغراًما من الخبز، و19 كيلوغراًما من األرز، و19 كيلوغراًما 

من العدس، و5 كيلوغرامات من السكر، و7 لترات من الزيت النبايت.
316  نشرات مراقبة السوق لبرنامج األغذية العالمي التابع لألمم المتحدة، 2020

317  انخفض وزن حزمة الخبز من 1,3 كجم/حزمة ليصبح 1,1 كجم/حزمة يف حين ارتفع سعر 
الحزمة من 50 ليرة سورية/حزمة إىل 100 ليرة سورية/حزمة.

318  المرجع نفسه
2020  - 2019 ،)SSA( ألمن البذور )FAO( 319  تقييم منظمة األغذية والزراعة

320  تقييم األثر االجتماعي واالقتصادي لفيروس كوفيد-19 الصادر عن فريق األمم المتحدة 
2020 ،)UNCT( القطري

321  تقرير عن النازحين داخلًيا حديًثا الصادر عن مجموعة األمن الغذايئ )FSC(، 2020. يشير 
النازحون داخلًيا حديًثا إىل نزوح السكان من كانون األول/ديسمبر لعام 2019 إىل آذار/مارس لعام 2020 

بسبب األعمال العدائية المكثفة يف المنطقة
322  المرجع نفسه، 2020

323  هناك نقص متزايد يف الطعام أو المال لشراء الطعام، وأفاد 79% من الجئي فلسطين بأنهم 
كثر من %90  قللوا من عدد الوجبات أو كمية الطعام التي كانوا يستهلكونها منذ آذار/مارس 2020. ويلجأ أ

من الجئي فلسطين إىل استهالك أغذية أرخص وأغذية ذات قيمة غذائية أقل أو أحدهما. عالوة على ذلك، 
أُصيبت قدرة الجئي فلسطين على تأمين دخلهم بالفشل الذريع بسبب فرص كسب العيش المحدودة.

 ،)UNRWA( وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين يف الشرق األدىن  324

األثر االجتماعي واالقتصادي لفيروس كوفيد-19 على الالجئين الفلسطينيين يف سورية، آب/أغسطس 
2020

 )FSLA( تقييم األمن الغذايئ وسبل العيش/)FSA( 325  صحيفة وقائع تقييم األمن الغذايئ
)2021( ومشاورات بشأن اعتماد اللمحة العامة عن االحتياجات اإلنسانية )HNO( من المنهج المتكامل 

لالستجابة اإلنسانية يف سورية 2020.
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 https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Hidden20%Hunger20%in20% Syria-
CC2020-.pdf

327  هذا مستند إىل تقارير من دائرة الشؤون االقتصادية لإلدارة الذاتية.
328  نظام رصد الهجمات على قطاع الرعاية الصحية التابع لمنظمة الصحة العالمية:

 http:\\ssa.who.int
329  النظام الموحد لتقييم توافر الموارد والخدمات الصحية من المنهج المتكامل لالستجابة 

اإلنسانية يف سورية التابع لمنظمة الصحة العالمية، الربع الثالث من عام 2020
كثر من 22 عاماًل يف مجال  330  معايير اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت )IASC(: أ( أ

الرعاية الصحية )أطباء وممرضات وقابالت( لكل 10,000 من السكان، ب( وحدة رعاية صحية أولية وظيفية 
واحدة لكل 10,000 من السكان، ج( مرفق خدمات الرعاية األساسية للتوليد وحديثي الوالدة يف الحاالت 

الطارئة )BEmONC( واحد لكل 100,000 من السكان
331  استطالع الشركاء يف المجال الصحي التابعين للمنظمات غير الحكومية )NGO(، الربع 

الرابع لعام 2020
332  النظام الموحد لرصد توافر الموارد والخدمات الصحية من المنهج المتكامل لالستجابة 

اإلنسانية يف سورية التابع لمنظمة الصحة العالمية، الربع الثالث من عام 2020
المكتب اإلقليمي لمنظمة الصحة العالمية التابعة لألمم المتحدة لمنطقة شرق البحر   333

األبيض المتوسط
334  منها البقاء يف المنزل، وتجنب التالمس وغسل اليدين وزيارة األصدقاء والعائلة يف برنامج 
تقييم االحتياجات اإلنسانية )HNAP( وريتش، وجراوند تروث سولوشنز، ومنظمة برامج إدارة المعلومات 

وشؤون األلغام )IMMAP(: تصورات حول كوفيد-19 يف سورية: تحليل البيانات المشترك، 2020
335  األثر االجتماعي واالقتصادي لفيروس كوفيد-19 على الالجئين الفلسطينيين يف سورية، 
وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين يف الشرق األدىن )UNRWA(، آب/أغسطس 

2020
336  نظام/شبكة اإلنذار المبكر واالستجابة لألوبئة التابع للمنهج المتكامل لالستجابة اإلنسانية 

يف سورية لعام 2019 – 2020
337  منظمة الصحة العالمية )WHO(، واليونيسف، ووزارة الصحة السورية

كتوبر 2020 338  تقييم االحتياجات متعددة القطاعات، تشرين األول/أ
كتوبر 2019 تقييم االحتياجات متعددة القطاعات، تشرين األول/أ  339
كتوبر 2019 تقييم االحتياجات متعددة القطاعات، تشرين األول/أ  340

p.e1370 .341  فورد، يب، 2020. العقوبات على سورية. ذا النسيت جلوبال هليث، 8)11(، ص
كتوبر 2020 342  تقييم االحتياجات متعددة القطاعات، تشرين األول/أ

343  برنامج تقييم االحتياجات اإلنسانية )HNAP( يف سورية: سلسلة تقارير النازحين داخلًيا 
2020، سمات المحافظة.

344  نظام اإلنذار المبكر واالستجابة )EWARS(/ شبكة اإلنذار المبكر واالستجابة لألوبئة 
)EWARN( للمنهج المتكامل لالستجابة اإلنسانية يف سورية لعام 2020

345  وزارة الصحة السورية، منظمة الصحة العالمية، اليونيسف: استطالع مبادرة الرصد الموحد 
وتقييم اإلغاثة والحاالت االنتقالية، 2019

346  منها سوء التغذية الحاد الشديد وسوء التغذية المزمن مع فقر الدم
347  جهة المسؤولية عن العنف القائم على النوع االجتماعي للمنهج المتكامل لالستجابة 

اإلنسانية يف سورية
كتوبر 2020 348  تقييم االحتياجات متعددة القطاعات، تشرين األول/أ

349  صندوق األمم المتحدة للسكان يف سورية والفريق العامل المشترك بين الوكاالت المعني 
بالصحة اإلنجابية يف األزمات، حسابات مجموعة الخدمات األولية الدنيا )MISP(. متاح على:

 http://iawg.net/resource/misp-rh-kit-calculators/.
350  منظمة الصحة العالمية، 2016

351  تقييم االحتياجات متعددة القطاعات لعامي 2020 و2019
352  منظمة الصحة العالمية والبنك الدويل. تقرير عالمي عن اإلعاقة لعام 2011. منظمة 

الصحة العالمية، جنيف. 2011. متاح على:
 http://whqlibdoc.who.int/publications/9789240685215/2011_eng.pdf?ua=1.

353  النواحي التي نقاط شدة احتياجها لقطاع الصحة 5
354  النواحي التي نقاط شدة احتياجها لقطاع الصحة 4

355  صندوق األمم المتحدة للسكان )2020(. تقرير الوضع اإلقليمي لألزمة السورية. اإلصدار 
رقم 96. 1-31 آب/أغسطس لعام 2020

356  بما يف ذلك الجئو فلسطين وطالبو اللجوء
357  نقاط شدة االحتياج 3

358  بما يف ذلك الغسيل الكلوي وعالج السرطان
359  تقارير صندوق األمم المتحدة للسكان، 2018

360  جهة المسؤولية عن العنف القائم على النوع االجتماعي، استراتيجية لتلبية احتياجات 
المراهقات المتعلقة بالمنهج المتكامل لالستجابة اإلنسانية يف سورية، 2018

361  استطالع مبادرة الرصد الموحد وتقييم اإلغاثة والحاالت االنتقالية )SMART( لعام 2019 
عن التغذية، وتقارير رصد التغذية القائمة على المرافق والمجتمع لعام 2020 يف شمال غرب سورية

362  المرجع نفسه
363  المرجع نفسه

364  تقارير رصد التغذية القائمة على المرافق والمجتمع لعام 2020 يف شمال غرب سورية
2019 )SMART( 365  استطالع مبادرة الرصد الموحد وتقييم اإلغاثة والحاالت االنتقالية
366  تقييم األمن الغذايئ بين النازحين داخلًيا الجدد يف شمال غرب سورية لعام 2019

2019 )SMART( 367  استطالع مبادرة الرصد الموحد وتقييم اإلغاثة والحاالت االنتقالية
368  المرجع نفسه
369  المرجع نفسه
370  المرجع نفسه
371  المرجع نفسه
372  المرجع نفسه

373  البنك الدويل. تحسين التغذية من خالل الُنُهج متعددة القطاعات. واشنطن العاصمة: 
البنك الدويل )2012(

374  يتضمن نطاق شدة المأوى عدد النازحين داخلًيا والعائدين يف المجتمع، وشدة النزاع، 
وترتيب المأوى )مثل نوع المأوى واالزدحام(، والمأوى المتضرر وغير المالئم.

375  مجموعة تنسيق المخيمات وإدارتها، مصفوفة المراقبة المتكاملة لمواقع النازحين داخلًيا، 
كتوبر 2020 أ

376  وانخفض عدد األشخاص المحتاجين للمواد غير الغذائية من 4,4 ماليين يف 2019 إىل 3,4 
ماليين يف 2020 نتيجة لتحسن األوضاع االقتصادية واألمنية عندما تم حسابه يف نهاية عام 2019

377  انخفض عدد األشخاص المحتاجين للمواد غير الغذائية نحو 20 يف المائة يف نهاية عام 
2019، لكنه زاد مجدًدا بنسبة 27 يف المائة يف الفترة بين كانون الثاين/يناير وحزيران/ يونيو 2020

378  يتضمن نطاق شدة المواد غير الغذائية )NFI( عدد األشخاص النازحين داخلًيا والعائدين 



يف مجتمع، وشدة النزاع، والسكان الذين يعيشون يف مواقع المالذ األخير، والقوة الشرائية، واالحتياجات 
التي تم اإلبالغ عنها، والوصول إىل السوق

379  ومن بين العائدين الذين تم إجراء مقابالت معهم لتقييم االحتياجات متعددة القطاعات 
لعام 2020، زادت النسبة التي تبلغ عن تدهور الوضع االقتصادي من 52 يف المائة يف 2019 إىل 74 يف المائة 
يف 2020، بينما زادت نفس النسبة من 57 يف المائة إىل 65 يف المائة يف الفترة نفسها، وذلك بين األشخاص 

النازحين داخلًيا الذين تم إجراء مقابالت معهم
380  األرقام ليست تمثيلية. تقرير برنامج تقييم االحتياجات اإلنسانية عن النازحين داخلًيا والذي 

كشف عن أن 25 يف المائة يعيشون يف مآٍوي غير مالئمة يف جميع أنحاء البالد
381  التقارير الخاصة بوكاالت إدارة المخيمات لعام 2020

382  وفًقا لبيانات فريق العمل المعني بالسكان )أغسطس 2020(، فإن نصيب النازحين داخلًيا 
من إجمايل السكان يف هذه النواحي الست يبلغ 80% أو أعلى

383  تقييم REACH بشأن الضرر لعام 2019، واستطالع تقييم االحتياجات متعددة القطاعات 
لألسر لعام 2019

384  وفًقا لتقييم االحتياجات متعددة القطاعات لعام 2020، فإن 74% من األسر تعيش يف 
منازل أو شقق متضررة، مقارنة بنسبة بلغت 84% يف 2019.

385  الفريق العامل المعني بالتجمعات العشوائية والمواقع يف شمال شرق سورية، وتقارير 
من وكاالت إدارة المخيمات

386  يف إجمايل 55,830 مقابلة وجًها لوجه تم إجراؤها يف كانون الثاين )يناير( / شباط )فبراير( 
2020 )24,561 مقابلة( ويف حزيران)يونيو(/تموز )يوليو( 2020 )31,269 مقابلة( مع أسر معيشية منتقاة 

عشوائًيا يف المواقع، والتي تم تحديدها باستخدام طريقة جمع العينات القائمة على االحتمالية المتناسبة 
مع الحجم. ويتسم كال التقييمين بداللة إحصائية مع مستوى ثقة بنسبة 95%، ومع هامش خطأ بنسبة 

10% على مستوى النواحي، وقد غطيا 261 ناحية من أصل 272 يف سورية. وتسمح منهجية أخذ العينات 
الُمعدَّلة للجولة الثانية من التقييم بالتفكير بشكل أفضل يف السكان الذين يعيشون يف المناطق ذات 

الكثافة السكانية العالية )األحياء( ويف مواقع النازحين داخلًيا الرسمية وغير الرسمية يف جميع أنحاء سورية 
كز الجماعية(. ويتضمن كال التقييمين مالحظات عن  )المخيمات والتجمعات العشوائية غير الرسمية والمرا
حالة مرافق المياه والصرف الصحي والنظافة لألسر، وأخذ عينات ماء الشرب إلجراء اختبار الكلور المتبقي 

الحر )FRC( لدى المستخدم النهايئ. وتحتوي مجموعات البيانات المذكورة أعاله مجتمعة على ما يقرب من 
15 مليون نقطة بيانات من 265 متغيًرا.

387  ُيرجى االطالع يف الرابط التايل على مذكرة تفصيلية عن المنهجية:
 https://unicef-my. sharepoint.com/:w:/g/personal/udaraz_unicef_org/ESgmwQae5rVJr106UBz-
RsABzcY1I CASFqAsgGDXcJBVUA?rtime=sjPVXdPu2Eg
388  ُيرجى استخدام الرابط للحصول على تحليل شامل عن احتياجات المياه والصرف الصحي 

والنظافة وشدتها: الرابط
389  ُيرجى استخدام الرابط للحصول على تصورات عن احتياجات المياه والصرف الصحي 

والنظافة وشدتها:
 https:// unicef-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/udaraz_unicef_org/ETPNTMug_ PBPlO2Sg8z
9QT8BlW6z_3lsIDenaK9v8o7RGw?download=1

390  يشير مصطلح "مواقع النازحين داخلًيا" يف الفصل المعني بالمياه والصرف الصحي 
كز/ المآوي  والنظافة بأكمله إىل مخيمات النازحين داخلًيا، والتجمعات العشوائية غير الرسمية، والمرا

الجماعية، إىل جانب كونه مصطلًحا عاًما من مصطلحات اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت ُيستخدم 
لوصف أنواع التجمعات العشوائية المختلفة للنازحين داخلًيا. وُيشار إىل السكان الذين يعيشون يف مواقع 

النازحين داخلًيا يف الفصل المعني بالمياه والصرف الصحي والنظافة بسكان "مواقع النازحين داخلًيا/ 
النزوح"، يف حين ُيشار إىل البقية "بعموم السكان"، أي مثل الذين ال يعيشون يف أوضاع مماثلة للمخيمات.
391  وفًقا لمصفوفة المراقبة المتكاملة لمواقع األشخاص النازحين داخلًيا بمجموعة تنسيق 
المخيمات وإدارتها يف شمال غرب سورية )كانون األول/ديسمبر 2020( وفريق العمل المعني بالمواقع 

والتجمعات العشوائية يف شمال شرق سورية )كانون األول/ديسمبر 2020(.
392  وُيشير مصطلح عموم السكان إىل األشخاص الذين ال يعيشون يف أوضاع مماثلة 

للمخيمات.
393  تقييم األسر لمنتصف عام 2020 بشأن المياه والصرف الصحي والنظافة )على نطاق 

الدولة(
394  وزارة الموارد المائية، 2020

395  تقييم األسر لمنتصف عام 2020 بشأن المياه والصرف الصحي والنظافة )على نطاق 
الدولة(. ُيرجى االطالع يف الرابط التايل على منهجية التقييم:

 https://unicef-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/ udaraz_unicef_org/ESgmwQae5rVJr106UBz-
RsABzcY1ICASFqAsgGDXcJBVUA?e=c XQib6
396  تقييم األسر بشأن المياه والصرف الصحي والنظافة يف بداية عام 2020 )على نطاق الدولة( 

كانت الشكاوى األكثر شيوًعا من نظافة المراحيض، ومع ذلك، كانت الشكاوى يف بعض المناطق متعلقة 
بنقص المراحيض الصالحة لالستخدام )حلب، الرقة، درعا، دير الزور، القنيطرة(، والعوائق التي تحول دون 

غسل اليدين الفّعال )نقص الصابون، أو المياه أو عدم وجود مرافق(، والجوانب المتعلقة بالحماية للمرافق 
المختلة وظيفًيا.

كثر من نصف األطفال من التعليم خالل عشر سنوات من الحرب يف  397  استمر حرمان أ
سورية. بيان مشترك يف اليوم العالمي للتعليم أدىل به مهند هادي، المنسق اإلقليمي للشؤون اإلنسانية 

لألزمة السورية، وتيد تشيبان، مدير اليونسيف اإلقليمي لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا. 24 كانون 
الثاين/ يناير 2021.

398  التقرير نصف السنوي لنظام رصد توافر الموارد والخدمات الصحية )HeRAMS(. كانون 
الثاين/ يناير - حزيران/ يونيو 2020. المستشفيات العامة يف الجمهورية العربية السورية

399  حق اإلنسان يف المياه والصرف الصحي - موجز إعالمي
 https://www.un.org/ waterforlifedecade/pdf/human_right_to_water_and_sanitation_media_
brief.pdf
400  استطالع المعارف والمواقف والممارسات بشأن كوفيد-19، يف شمال شرق وشمال غرب 

سورية، تقييم REACH لعام 2020.
401  استناًدا إىل تقييم األسر بشأن المياه والصرف الصحي والنظافة يف منتصف 2020، ما لم 

ُيذكر خالف ذلك
 ،)UNRWA( وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين يف الشرق األدىن  402

نداء الطوارئ يف سورية 2021
403  وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين يف الشرق األدىن، األثر 

االجتماعي واالقتصادي لفيروس كوفيد-19 على الالجئين الفلسطينيين يف سورية، آب/أغسطس 2020
404  أجريت 13,397 مقابلة مع مخبر رئيسي يف 5,828 مجتمًعا محلًيا يف جميع المحافظات من 

أجل تقييم حماية المخبرين الرئيسيين التابع لتقييم االحتياجات متعددة القطاعات
 405

 https://assessments.hpc.tools/km/-2021jiaf-guidance
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