
 الجمھوریة العربیة السوریة
 2013دیسمبر  | التقییم المتكامل لالحتیاجات االنسانیة في سوریة

 

 
 النتائج العامة للتقييم

  2  .........................................  مقدمة

  3  ......................................  المنهجية

  10  ........................  المتضررين السكان

  15  ..............  االنسانية المساعدات وصول

  22  ......................  اإلنسانية االحتياجات

  30  .............  والثغرات اإلنسانية االستجابة

  34  ..........................  المعلومات ثغرات

 

 التحليل حسب القطاعات

  37  .....................................  الحماية

  47  .......................................  التعليم

  55  .............  المعيشة وسبل الغذائي األمن

  61  ......................................  الصحة

  71  ................  الغذائية غير والمواد المآو

  78  ........  والنظافة الصحي والصرف المياه

  91  ..................  المخيمات وإدارة تنسيق

 
 

 
 



2 
 

  مقدمة

اجات  م سرع متعدد القطاعات لالحت اجات في سورا، وهو تقی م المتكامل لالحت یهدف التقی
ة ان واحت اإلنسان امل للمناط المتأثرة، ومجموعات الس م وصف  اجات السورة، إلى تقد

ة الصراع، تسبب الدمار ف الناس في سورا. قرب من ثالث سنوات على بدا عد مرور ما 
اجات نشوء واالنقسام في  ةاحت ع أنحاء سورا. إنسان وفي نفس الوقت، حدت قیود  شاملة في جم

ة ل متعاظم من حرة حر ش . نتیجًة لذلك، اإلنسانيمنظمات اإلغاثة في مجال العمل  الوصول 
ان المتضررن أص ة  –حتى لمجرد جمع المعلومات  –ح الوصول إلى الس ة صع عمل

اق من نقص المعلومات  المخاطر. وفي هذا الس لألوضاع، قررت  عوالتدهور السرومحفوفة 
االت اإلغاثة  ةو م المشترك. اإلنسان ام بهذا التقی   الق

اعها ه ة التي تم ات م.أثرت العدید من العوامل على المنهج للظروف السائدة في فنظرًا  ذا التقی
ن الوصول إلى  الد، أم ة 111ال ة 272في ثمان محافظات سورة (من إجمالي  ناح في  ناح

بیر  محافظة). 14 أس بها، حیث تم بذل جهد  مها عینة ال  تمثل هذه المناط التي تم تقی
ن من التحیز.   الستخالص المعلومات مع أقل قدر مم

سیین، ومن خالل تم جمع المع ة مع مصادر المعلومات الرئ الت شخص لومات من خالل مقا
ة انات الثانو ة، ومراجعة الب م عن ُعد. ،المالحظات المیدان عض  والتقی حدد هذا التقرر 

م  الضرورة على المناط التي استحال تنفیذ التقی النتائج العامة، ولكن هذه النتائج ال تنطب 
  بها.

ًا لمدة یوم ونصف وتم جمعانت وتی م تدر م سرعة. أكمل منفذو التقی المعلومات على  رة التقی
ه أسبوع من استخالص المعلومات. ما قام فر منفصل  مد األسبوعین التالیین للتدرب، أعق

انات انات ،بإجراء تحلیل ثانو للب ة في منه وتمت االستفادة  ،خالل مرحلة جمع الب عمل
  المعلومات وٕاعداد التقرر النهائي.استخالص 

ه تحلیل متعدد  إنساني، تحلیل محدد لكل قطاعبالقطاعات قامت ومن أجل تحلیل النتائج،  أعق
ة في سورا. اجات االنسان م المتكامل لالحت   القطاعات نفذته مجموعة عمل التقی

ط الضوء على مجا ة وتسل ه القرارات العمل الت التحلیل األعم یهدف هذا التقرر إلى توج
م المعلومات  ل.الالزمة وتقد   التخاذ قرارات التمو

  
  
  
  



3 
 

  
  )النواحيمجال تغطیة التقییم حسب المحافظة (عدد 

  المحافظة
  
  

إجمالي عدد 
في  النواحي

  المحافظة

  یغطیھا التقییم المتكامل
  

  ال یغطیھا التقییم المتكامل

  لمئویةالنسبة ا  العدد  النسبة المئویة  العدد  العدد

  %31  5  %69  11  16  الحسكة

  %13  5  %88  35  40  حلب

  %30  3  %70  7  10  الرقة

  %7  1  %93  13  14  دیر الزور

  %50  11  %50  11  22  حماة

  %65  15  %35  8  23  حمص

  %19  5  %81  21  26  إدلب

  %77  17  %23  5  22  الالذقیة

 

  المنهجية

ة في سورا اجات االنسان م المتكامل لالحت انات جمع سینا)( تضمن التقی  المصادر من الب
ة، الت وذلك بإجراء األول سی مع مصادر المعلومات مقا  المالحظةمن خالل  وأ ،ینالرئ
اشرة، ذلك الم ة، مصادرمن  و مات مثل ثانو قة التقی ق ،السا  تجر أ .ةالمنشور  اتوالتعل
الت سی مع مصادر المعلومات المقا انات توجمع ینالرئ ة الب  121 في المالحظة ىعل المبن

ة م للنازحین 46و ،ناح اً  مخ ة بلغت المحصلة .سورا في داخل انات مجموعةل النهائ  المدققة الب
ة 111 م 38و ناح  .مخ

انات لجمع أدوات ثالث وضعت وقد اشر التشاور خالل من الب  :القطاع ممثلي مع الم

ان • سی المعلومات مصادر استب  ل الخاصة واألسئلة العام لقسما شملو  ،النواحي في ینالرئ
 .النواحي مستو  على قطاع

ان • سی المعلومات مصادر استب مات في ینالرئ انا منمعدلة  نسخةوهو  ،المخ  النواحي ستب
اقل وفقاً  ماتل محددال لس  .سورا في النازحین مخ

اشرة، المالحظة قائمة • ة قائمةوهي  الم  غطيت ومفتوحة مغلقة أسئلة بها منظمة مرجع
ل  المالحظات  .ةالعامالمالحظات و  قطاعالخاصة 

االت اختارت ة الو ان من منفذ 146 المشار عهم ،االستب  یوم ونصف لمدة تدربهم تم وجم
ادئ يعل ة الم ملل األساس ادئ ،هوأدوات تقی ة، والم ات اإلنسان ة ومنهج  وطرقة التحق الثالث
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ة ترتیب م عشرون آخرون  شاركما  .ینسیالرئ مصادر المعلومات موثوق  في من منفذ التقی
انا على تحدیداً  زیرحیث تم التواحد،  یوم لمدة تدرب انات ستب سیین في  مصادر الب الرئ

مات ة  الستخدامه المخ مفي عمل م تقی  .موازةال اتالمخ

م توزع تم التدرب، خالل مه التي النواحي لىع منفذ التقی ن حیثما .ایتعین علیهم تقی  ذلك، أم
م من ثالثة أو اثنین من فرق  تعیین تم ة مختلفة منظمات من منفذ التقی ة لتغط  واحدة، ناح

ةل واحد منفذ تعیین تم الحاالت عض وفي  .نواحي ثالث أو ناحیتین تغط

 
 تغطیة التقییم

 
 

انات جمع استمر ة الب ان من االنتهاء عند. أسبوعینلفترة  المیدان  استجواب تم ،النواحي استب
م من خالل الت منفذ التقی ة  مقا اً  إما المدرین، الموظفین معفرد برنامج  طر عن أو شخص

ایب ة تضمنت. س انات،إكتمال  التأكد من المعلومات استخالص عمل حطلب الو  االستب  توض
ة الردود من التحق وأ تو م  منفذ سؤال تم. الم ضاً التقی  لبوطُ  ،التي شاهدوها دلةاأل عن أ

م منهم ناً  ذلك ون  عندما األدلة تقد ه دلیلال استخدامو . مم  تم الحصول على منظم،ال ش
ة معلومات ة نوع انات من إضاف ن ما . جامعي الب  استخالصخالل  المالحظاتتم تدو
ة المعلومات انات قاعدة فيوجمعت  دورة، لكل التفصیل  .التحلیل من لمزد أستخدمت أخر  ب

اء راجع ضا الشر انات أ ة الب انات نتائج الستكمال الثانو ة الب م األول تضمنت هذه  .للتقی
ة ة وآراء الخبراء.التقی تقارر جمع العمل الت الشخص   م، والمقا
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م المتكامل  نهج التقی

  
  وثوقیتھابسبب عدم م تم اھمالھاعدد مجموعات البیانات التي 

    الناحیة  المنطقة  المحافظة

  1  مرقدة  الحسكة  الحسكة

  1  جندریس  أفرین  حلب

  1  الباب  الباب  

  1  حاجین  البوكمال  دیر الزور

  1  بصیرة  دیر الزور  

  5      اإلجمالي العام

  
م  اناتالتحق من قام منفذو التقی نًا، قبل إدخال  الب ان ذلك مم ، عندما  من مصادر أخر

انا قًا للتدرب الذ تلقاه الب ة ط مها، حسب القطاع، وٕاعطائها درجة من حیث الموثوق ت وترق
انات حسب مستو الثقة فیها بناًء على المعلومات  نات.االب وجامع التي توفرت ثم تم فرز الب

اشرة. ة استخالص المعلومات وقائمة المالحظة الم   من عمل
اقلل نظراً  ة خطوال وتغیر للصراع،المعقد  س ة استندت سورا، في لصراعل األمام  جمع منهج

انات م المتكامل  ب ة عدم علىالتقی ان ار هذا تضمن .ةهادفال العینات وأخذ ،اإلم مصادر  اخت
سیین المعلومات عرفون الوضع الرئ ن التي المناط في الذین  ولمزد . أمان إلیها الوصول م

ة،ا من ار تم لموثوق سیین المعلوماتمصادر  من العدید اخت عو  النواحي في الرئ  تم تجم
ة عن واحد تقرر في مالحظاتهم  .الناح

م أمنالمحافظة على  تان سیین المعلوماتمصادر و  منفذ التقی ة  الرئ  هذه في قصو أولو
ة مات وصدرت. العمل م  تعل  جمع أجل من للخطر اآلخرن أو أنفسهم تعرض عدملمنفذ التقی
 .خطرلل تعرضهم قد التي الوثائ حمل وعدم ماتالمعلو 

ة معلومات أو أسماءلم یتم تسجیل  مصادر  نع األوقات من وقت أ في أخر  شخص
سی المعلومات  .ینالرئ

 

ة  المعلومات موثوق

اق، هذا في اسوالتأثیرات  الصراع تأثیرات قسمت حیث الس ان ةالس  اتخذ المستهدفین، الس
م المتكامل  :التدابیر هذه وشملت .التحیز من للتقلیل تدابیر ةعد التقی

م عل تدرب • انات أرقام لتحق الثالثي منا طرقة يمنفذ التقی  .الب
ن عدد أكبرمع  التشاور • سیین المعلوماتمصادر  من مم  .الرئ
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ان إلى اإلضافة المالحظات استخدام •  .االستب
م. المعلومات استخالص •  من منفذ التقی

ة اناتالب مراجعة • ه الثانو  .النهائي والتقرر المعلومات استخالص لتوج
انات استخدام • ان في فیها موثوق ال الب انات وتجاهل االستب  .بها موثوق ال غیر الب

م  من طلبما  ان وتوثی ،وهاهداش التي األدلة سردمنفذ التقی  المحتاجین أعدادو  أعداد الس
سي للمعلومات ل قدمهاالتي  م ثم .مقدم رئ ة  قام منفذو التقی بتصنیف المعلومات حسب الموثوق
ة استعراضها، تم التي األخر  واألدلة أنفسهم، درجات 3إلى  1من  مقدم ل المتوقعة والموثوق

سي المعلومات ان أعداد تفسیر یتم والتوازنات، المراجعات هذه من الرغم على. الرئ  الواردة الس
م المتكامل تقرر في ان عددمنطقي ل تقدیر تقدم أنها لىع التقی س ،الس  وذلك .محدداً  رقماً  ول
ة ألن اسلل تصلح ال ةهادفال العینات أخذ منهج م هوألن دقیال ق  في النواحي ل لم یتم تقی

م تم( تهاار ز التي تمت  المحافظات  .1)173 مجموع من 111 تقی

 

الت سی المعلوماتمصادر  مقا  ینالرئ

م  من لبطُ  قطاع، لكل سیین مصادر المعلومات استهدافمنفذ التقی  إلى زارات خالل من الرئ
م مراكز ة، الخدمات تقد ات مثل األساس ة داخل واألسواق، والمدارس المستشف نهم وقد .الناح  م
انات تسجیل من هذا ار معاییر مقدتم ت. المالحظة على ةالقائم الب  المعلوماتمصادر  اخت

سیین م لمصادر  وصول على بناءً  ،المیدان وفي درب،الت خالل الرئ  المعلوماتمنفذ التقی
سیین  .األمني والوضع الرئ

اجات شدة عن معلوماتاعتمد جمع ال  التي المعلومات من غیرها عن فضالً  قطاع، ل في االحت
ان، في جمعها تم سیین، المعلوماتمصادر  آراء لىع االستب  المالحظات جانب إلى الرئ

ا م ومنفذ قدمها التي واألدلة زارتها تمت التي المواقع في شرةالم ان قائمة مثل ،التقی  الس
الت تم إجراء .الموقع في ینموجودال سیال مصادر المعلومات مع متعددة مقا ام و  ،ینرئ الق

ة ناً  ذلك ان لما بزارات میدان ة ل في مم  .ناح

الت تتألف س مع مصادر المعلومات المقا ه محادثة من ینیالرئ  مختارن، أفراد مع ةمنظم ش
ان إلى استناداً  زت .االستب الت ر ة، المعلومات جمع على المقا انات األساس ة والب  الثانو

ة والمخاوف  .مصدر المعلومات وجهة نظر بناًء على الحال

                                                 
بسبب العدد الكبیر للسكان في مدینة حلب وفي ناحیة دیر الزور، تم تقسیمھما إلى ستة قطاعات وأربعة قطاعات على التوالي، وتم  1

  تحلیلھما كنواحي.
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انت ة المصادر و س ان من ثیر في للمعلومات الرئ ارزن األعضاء من األح  لمجتمعا في ال
شغلون  أو ة، المناصب من  س ة اإلدارة المجالس أعضاء مثل الرئ  اإلغاثة لجان أو المحل

ة   .المحل
 

 المقابالت الشخصیة عدد %نوع مصدر المعلومات الرئیسي

 559 %32 المجلس اإلداري المحلي

 246 %14 لجنة اإلغاثة المحلیة

 238 %14 األطقم الطبیة/ المستشفیات

 181 %10 حمر السوريالھالل األ

 130 %7 الجمعیات الخیریة المحلیة

 99 %6 الزعماء المحلیین

 97 %6 مجموعات المجتمع المدني

 91 %5 مؤسسة الحكومة السوریة

 51 %3 إدارة المخیمات

 31 %2 المنظمات الدولیة غیر الحكومیة

 23 %1 أخرى

 1746 %100 اإلجمالي العام

 

 المعلومات إستخالص

ة، المخاطر لهذه اً نظر  قدم األمن ة لم  م  من العظمى الغالب ة موثقة أدلةمنفذ التقی  أثناء ماد
 استخالص جلساتمن جلسة  28 في ذلك، ومع. بهم الخاصة استخالص المعلومات جلسة

م  قدم ،)المائة في 23( المعلومات ة الصور مثل أدلةمنفذو التقی انيل الفوتوغراف  ما( المدمرة لم
ات ذلك في ذلك ،)المستشف ات من ونسخ صور، و  .التسجیل وقوائم اإلحصائ

م إلى أنهم وأشار ن أدلة ون متلك أو واهداش عدد آخر من منفذ التقی مها م  .الطلب عند تقد

 

ة المعلومات جمع موغراف  الد

ة المعلوماتاعتمدت  موغراف سیین، المعلوماتمصادر  عنها أبلغ التي الد  تكون  عندما الرئ
ة السلطات سجالت مراجعة على متاحة، ، العري األحمر والهالل المحل  اإلغاثة جانول السور
ة  معلوماتال اعتمدت التحلیل، في النواحي تقاررمن أجل إدراج . مماثلة أخر  ومصادر ،المحل
ة المصادر من المتاحة التقدیرات على س  تصنیف(  مصادر عدة من أدلة أو للمعلومات الرئ

ة  .) 2 و 1 الموثوق
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ر ما انات تقدم أعاله، ذ انا ب م المتكامل ستب ما اعتمد  .المحتاجین نع عاماً  مؤشراً  التقی
ان تسجیل أعداد م المتكامل في المجمعة األخر  الس ان عدد ذلك في ما ،التقی  األزمة، قبل الس

ان ان فروا الذین والس ضاً  ،النازحین والس اتبال من وثائ على أ  التيو  تهاار ز التي تمت  م
س  .النواحي تلك في األوضاع تع

ة استخدام على المفروضة القیود إلى اإلضافة انات جمعل الهادفة العینات أخذ تقن ة، الب  الكم
ةال ساهمت ان كبیرةال حر ة الفئات عض إلى الوصول وعدم ،للس ان  والقیود للصراع، نتیجة الس

ا جمع على المفروضة ان سجالت إلى الوصول أو ناتالب وم الس  األرقام دقةعدم  في ةالح
ة ان م المتكامل من المستمدة الس  .التقی

 

ان تصنیف ن الس  المتضرر

ة الدائمة اللجنة توجیهات استخدام االت بین المشتر ة  ،2اإلنساني حول الوضع الو قامت منهج
م المتكامل ب لةالتقی انات ه ان ب ة الفئات استخدام المتضررن الس  :التال

ان أنهم المحتاجین األشخاص تعرف تم ة في المتضررن الس  إلى حتاجون  الذین الناح
ة المساعدة انمن  شرائح خمس الفئة هذه وشملت. اإلنسان  مصطلحتطبی  مع ،النازحین الس

 .بلدهم حدود اخلد ظلون  همولكن منازلهم من الفرار على یجبرون  الذین الناس على" النازحین"

م المتكامل نهج شملهم النازحین من فئات ست هناك  :التقی

فة األسر في النازحین عدد •  .المض
ة مآو في النازحین عدد •  .)المدارس مثل( جماع
اني في النازحین عدد • تملة غیر المهجورة/ الم  .الم
مات ذلك في ما( المفتوحة المساحات في النازحین عدد •  .)جلةاإلیواء العا مخ
ماتال في النازحین عدد • ة.منظمال مخ  ة والمبن

 .مستأجرة مساكن في النازحین عدد •

قةال  لمحتاجینأعداد ا لتقدیر المستخدمة طر

م، لهذا وفقاً  المحتاجین، عدد تقدیرعتمد   في .اإلحصاء من مختلفة أسالیب على مجموعة التقی
ار  األول، األسلوب الرقم  أنه قطاع أ في ینالمسجل تاجینالمح الناس من عدد أكبرتم اعت
ان. منطقةال مستو  علىالتقدیر  شمل القطاع و  المحتاجین هو الناس من عدد أكبر الذ 

ش، سب وسبل الغذائي األمن قطاع ضم الع  .نسمة مالیین 5.5 و
                                                 

، 2011یونیو  20المبادئ التوجیھیة للجنة الدائمة المشتركة بین الوكاالت حول الوضع االنساني، مجموعة البیانات العملیة المشتركة،  2
(https://assessments.humanitarianresponse.info/files/iasc_guidelines_humanitarian_profile.pdf)  
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ة، الطرقة في اجاتالا رقم استند الثان اجات شدة على الكلي حت م اوفق قطاع، ل في االحت  لتقی
ه الذ قطاعتم تحدید ال النهج، هذا إطار في. النواحي مستو  على  الناس من عدد أكبر یوجد 

ة مستو  على المحتاجین عها ثم ومن الناح  النهج هذا انت نتیجة .النواحي من غیرها مع تجم
 .من المحتاجین نسمة ملیون  7.5 ـب قدر ما

 .نسمة ملیون  7.5 -  5.5 المحتاجین تتراوح بین سالنا من مجموعة الطرقتین هاتین نتج عن

مال منطقة في النازحین أعداد عن المعلومات تم تقدیر  الناس عدد إضافة طر عن تقی
ورن ان .أعاله موضح هو ما لنازحین،ل الخمس الفئات من فئة ل في المذ  اإلجمالي العدد و
مال منطقة في للنازحین  .نسمة ملیون  4.1 هو تقی

 

 قیودال

 الشدة

فات شدة تأخذ لم اجاتالا تصن ارها  حت  من المستو  هذا من عانون  الذین الناس أعدادفي اعت
غي. الحاجة ن ات في النظر و م  في ضوء الشدة مستو ان حجمتقی  .المحتاجین الس

 اإلفصاح

ة م  لحما سیین، المعلوماتمصادر و منفذ التقی  المقدمة المعلومات مصادر تحدید یتم ال الرئ
انات قاعدة في أو التقرر في دائماً  ر نوع المنظمة التي تقدم  یتم ذلك، من بدالً  .المقابلة ب ذ

ناً  ذلك ون  عندما المعلومات،  .مم

 

 وصولال

م هذا غراضأل هاتار ز تم  التي المناط شملت ةمن حیث أمنًا  أكثر المناط التقی ان  إم
ن التي اطالمن كون ت قد. إلیها الماد الوصول ن من المم  ءأسو  ظروفزارتها، بها  لم 
رت التي تلك منثیر  م تم ذلك، إلى اإلضافة. هنا ذ  ٕاجراءو  ،حالتین في عدُ  عن النواحي تقی

ة التحق  اشرة المالحظة خالل من ةثثالالعمل  .الم

 

ان عدد  الس

ان تقدیرات األرقامتشمل   المعلومات مصادر من عهاجم تم التي المعلومات أساس على الس
سیین م منهم لبطُ  الذین الرئ  .أرقامهم لدعم وثائ تقد
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ات خصائص ان تحر  :الس

ن .الوقت مرور مع سرعةالتي تمت زارتها  المناط في الوضع یتغیر  حدوث مالحظة م
التالي،. خرآل أسبوع من هامة تغیرات  تتراجع سوف هذا التقرر في الواردة المعلومات دقة فإن و
 .الوقت مرور

 

 النوع االجتماعي

اً  ة في سورا بها تم التي السرعة مع تمش اجات االنسان م المتكامل لالحت قتصر  ،تنفیذ التقی
ر  على ةالعمر  مجموعاتالنوع االجتماعي وال حول التفاصیل مستو  ان عددذ  ذلبُ  وقد. الس
ة معلومات لجمع جهد فةالض الفئات معظم نع إضاف ان. قطاعل  في ع ة و  5(  فقط ثمان
م من 166 أصل من) المائة في ر أن یجب .اإلناث من منفذ التقی في  ختاللالاهذا  نتذ

م نتائج تفسیر عند الجنسین بین التوازن  ة تان ذلك، إلى اإلضافة .التقی مصادر  غالب
سیین ور الذین تم مقابلتهم من المعلومات الرئ  .الذ

 

اجا  تاالحت

ع تم ةهذه ال وتعتمد. النواحي مستو  على متعددة مالحظات من عنها المبلغ األرقام تجم  منهج
اجات المتصورة سیال عدد من مصادر المعلومات عنها عبر ما على االحت التالي. ینرئ  فإن و

م ان في أخذ ال التقی ة داخل الحاالت تنوع دائماً  الحس  .الناح

  

 المتضررين السكان

ان م منطقة س  التقی

ع من الواردة التقارر أشارت مها النواحي جم شون  شخص ملیون  14.6 أن التي تم تقی  في ع
غطیها منطقةال م المتكامل التي   قبل مصادر المعلومات تقارر االختالف بین أشارو  .التقی

عد األزمة ة األزمة و ان ان عدد أنإلى  الس  هذه .األزمة ةبدا منذ ملیون  2 مقدار زاد قد الس
ة األزمة قبل مال األرقام ومةمن قبل  األزمة قبل المسجل الرقم من ثیر أعلى هي والحال  الح
شون نسمة  ملیون  10.8 وهو السورة  .3النواحي نفس في ع

 
 
 

                                                 
  المكتب المركزي السوري لإلحصاء 3
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ة االتجاهات ان  األخیرة الس

الغ عن ،التي تمت زارتها 111 الـ النواحي من المائة في 45 في ان" دةزا" تم اإل  على الس
ة، یوماً  30 ـال مد  ،)ارتهاز تم  التي المناط من المائة في 100( الرقة في وخاصة الماض
تم  ،111الـ  النواحي من المائة في 27 في .)المائة في 50( الزور ودیر) المائة في 63( حلبو 

الغ عن ان" تناقص" اإل ة، یوماً  30 ـال خالل الس  المائة في 64( حماة في وخصوصاً  الماض
ةو  ،)ارتهاز تمت  التي المناط من  ل تزال ال .)المائة في 33( وٕادلب) المائة في 40( الالذق
ة الطرق  طول على المستمر الصراع من ةمتضرر  المحافظات هذه س  في. القتال وخطو الرئ
ر  زارتها، تمت التي النواحي من المائة في 28 ة المصادرت ذ س  عدد أن للمعلومات الرئ

ان ة یوماً  30 ـال خالل حاله على ظل الس  .الماض

 

اً  النازحون   داخل

ین أن الواضح من ان الكلي العدد في بیرة زادة هناك نأ شعروا المشار  مناطقهم في للس
اً  هناك أن واقدر  مفإنه الواقع، في. النزوح سبب مین النازحین من ملیون  4.1 حال  في مق
 لعموم المتحدة األمم تقدیرات حسب نازح ملیون  6.5 بـ مقارنةً  هذاو  .تهازار  تمت التي المناط
 .4سورا

ع في النازحین من بیرة أعداد لیسجتم ت ة، المحافظات جم الغ عن مع الثمان  وحلب إدلب اإل
 .زارتها تمت التي النواحي علىبناًء  النازحین معظم وجودمناط  الزور ودیر

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
4 

https://syria.humanitarianresponse.info/system/files/documents/files/Syria_Humanitarian_Bulletin_37_131118_EN.pd
f  
  



12 
 

  الناحیةحسب  نالنازحیعدد 

 )النازحین(تقدیرات أعداد 

  
 

 عدد النازحین حسب المحافظة

  الحسكة  حلب  الرقةدیر الزور  حماه  حمص  إدلب  الالذقیة المجموع  

  النازحین في األماكن المؤجرة

  

  النازحین في األسر المضیفة

النازحین في المآوي الجماعیة
  (المدارس، الخ)

لمھجورة/ غیرالنازحین في المباني ا
  المكتملة

النازحین في األماكن المفتوحة
  (المخیمات العشوائیة، الخ)

النازحین في المخیمات المنظمة
  والمبنیة

 

  

 واألماكن التي لجأوا إلیها النازحین األماكن التي هرب منها

مالتق وقت في نازحین تهاار ز التي تمت  النواحي من المائة في وتسعین ثالثةتستضیف   وأشار .ی
ان  المجیبین معظم  نفس في أخر  مناط من جاؤوا منطقتهم في النازحین أنعلى االستب
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 محافظات من جاؤوا النازحین أن إلى وار اشأ المائة في 20 تلیها ،)المائة في 43( المحافظة
 .أخر 

 ةنتیج بهم الخاصة النواحي من فرواقد  شخص ملیون  2.4 حوالي وتشیرالتقدیرات إلى أن
اشرة ة أو منطقة إلى المائة في 25 و الخارج، إلى للذهاب واغادر  المائة في 36: لألزمة م  ناح
ما ظل . أخر  محافظة إلى المائة في 12 و تهم،محافظ في أخر   الناس من - المائة في 12ف
وا الذین ة نفس في - تهاار ز تمت  التي النواحي من منازلهم تر  من المائة في 25 في. الناح
الغلم یتم  ،تهاار ز تمت  التي النواحي من اإلجمالي العدد وا أشخاص أ عن اإل  منازلهم تر

اشرة نتیجة   .للصراع م
 

 ً   المكان األصلي للنازحین داخلیا

  الحسكة  حلب  الرقة دیر الزور  حماه  حمص  إدلب  الالذقیة المجموع  

مناطق أخرى في نفس
  المحافظة

  محافظات أخرى

في نفسناحیة أخرى 
  المنطقة

  من نفس الناحیة

 ً   ال یوجد نازحین داخلیا

  

  حسب المحافظة النازحینأماكن لجوء 

  الحسكة  حلبدیر الزور  حماه  حمص  إدلب  الالذقیة  الرقة المجموع  

  في الخارج

  لم یغادر أحد الناحیة

  محافظة أخرى

  منطقة أخرى في نفس المحافظة

  داخل نفس الناحیة

  أخرى في نفس المنطقة ناحیة

  

  التسجیل حالة
سیین مصادر المعلومات تم سؤال / النازحین تسجیل تم قد ان إذا 111 الـ النواحي في الرئ
ة السلطات قبل من زمةاأل من نالمتضرر  م النواحي من المائة في 60 في .المحل عة للتقی  ،التا

ة من االنتهاء تم  18 في .اً مقرر  أو اً جار التسجیل اننها م المائة في 21 وفي التسجیل، عمل
م النواحي من المائة في شملها التقی ة أ تجر لم التي  ط لها أو تسجیل عمل  .اآلن حتى التخط

م  النواحي ل أكملت ة حمص محافظة فيالتي شملها التقی  تنفیذ تم وقد .النازحین تسجیل عمل
ات من عدد أقل  من أقل( حلب محافظة تها فيار ز  متالتي ت النواحي في تسجیلال عمل
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ةو  حلب، في هافی تسجیلال یجر لم التي المناط تقع معظم .الزور ودیر) النصف  ،الحس
 .وحماه

  
  خالل الشھور الثالثة الماضیة النازحینموقف تسجیل 

  حمص

  

  مكتمل  

  جاري التسجیل    إدلب

  مخطط لھ    الرقة

  ال توجد لھ خطة    الحسكة

  الالذقیة

  
  حماة

  دیر الزور

  حلب

  

ان المحلیین النازحینالعالقة بین    والس
فة  صفوا العالقة بین النازحین والمجتمعات المض سیین أن  ُطلب من مصادر المعلومات الرئ

م النازحون، أشارت التقارر إلى أن  النواحيفي المائة من  63في  لهم. ق م حیث  عة للتقی التا
انت "المجتمعات ال انت على استعداد للمساعدة، ولكن لفترة محدودة فقط"، بینما  فة   30مض
قتضي األمر". النواحيفي المائة من  ما  الغ عن حاالت من  "على استعداد للمساعدة حس تم اإل
ان المحلیین في ثمان من  النازحینالتوترات بین  في المائة).  7التي تمت زارتها ( النواحيوالس

ة في محافظات دیر الزور، وحماه، وحمص، وٕادلب.تقع هذه ا   لمناط الثمان
 

 المناطق التي بھا توترات بین النازحین والمجتمعات المضیفة
  

 الناحیة المنطقة المحافظة

 صور دیر الزور دیر الزور

 باري الشرقیة السالمیة حماه

 صابورا  

 صوران حماه  

 الرستن الرستن حمص

 سخنة تدمر 

 إدلب إدلب إدلب
 باداما جسر الشغور 
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  وصول المساعدات االنسانية

ة ات اإلغاثة االنسان   معوقات الوصول التي تواجه عمل
ًا مستمرًا  ،عبر المناط المتضررة من الصراع ،مثل انتشار انعدام األمن والعنف رغم أنه  –تحد

ه  ن التنبؤ  م ة إلى الس –ال  خالف لضمان وصول المساعدات االنسان ان المتضررن. و
ة أكبر  اجات االنسان انعدام األمن والعنف، تمثل القیود المفروضة على التنقل ومنع وصول االحت

ارزة أمام وصول المساعدات. ات ال  التحد

  
 وصول المساعدات االنسانیة (بناًء على االستجابة للمؤشرات الثمانیة)

IDLEB

AL-HASAKEH

AR-RAQQA

AS-SWEIDA

QUNEITRA

LATTAKIA

ALEPPO

HAMA

HOMS

DAR'A

DEIR-EZ-ZOR

RURAL
DAMASCUS

TARTOUS

DAMASCUS
Humanitarian Access

severe problem in access

moderate problem in access

low problem in access

data not reported

data not collected

Deir-ez-Zor

ALEPPO
Jebel

Saman

  
 

  

  الحواجز
ع أطراف الصراع حواجز  متنازع علیها، تعوق وصول المناط عدد من  الفي وضعت جم

ات المتكررة من األمم المتحدة  ة إلى الطل ة والسلع التجارة. لم یتم االستجا المساعدات االنسان
ة لدخول المدن والبلدات المحاصرة في دمش وحمص وحلب وم ة غیر الح  .5والمنظمات الدول

ة الت وم ثرة األطراف غیر الح ش عبر الطرق إلى مزد من ما یؤد  طر على نقا التفت ي تس
بیر من  تأخر وصول المساعدات، حیث یتعین على عمال اإلغاثة التفاوض مع عدد 

                                                 
5 13UN 25/10/20 
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م المساعدات م بین المجموعات  .6المجموعات المسلحة التي تنظم تسل یختلف مستو التنظ
مسلحة غیر منظمة (ال المسلحة التي تتدخل في وصول المساعدات، وتتراوح بین مجموعات 

ة. ة، ومجموعات قبل تائب)، ومجموعات قو   تتكون من 
 

  قیود التنقل
ة وسفر موظفي  تشیر التقارر من المناط المتضررة من النزاع إلى وجود قیود شدیدة على حر
ة في سورا تشهد  ة استراتیج عض أكثر المناط أهم شیر على األرجح إلى أن  اإلغاثة. وهذا 

اسة للحصار. صراعاً  ع  متصاعدًا وس ان في جم رها الس لة الثالثة األكثر حدة التي ذ المش
ة للمحتاجین. النواحي م المساعدات االنسان شیر إلى  التي تمت زارتها هي منع تقد وهذا رما 

ان، في المناط األكثر  ة لعدد الس النس ًا،  ة مرتفع غال اجات االنسان قة أن حجم االحت حق
ثف والحصار.أهم ة المتنازع علیها، نتیجة للصراع الم ات، وخصوصًا  ة استراتیج هذه اآلل

ان. الحواجز، تضطر ما تشیر  منظمات اإلغاثة إلى التغاضي عن قطاعات معینة من الس
ة إلى أن معظم المساعدات التي تصل لمرة واحدة والمساعدات غیر المنتظمة  انات القطاع الب

ة. یتم توجیهها إلى   مناط الصراع الملته
  

  مشكالت الوصول في مناطق الصراع المفتوحة
استمرار انعدام األمن/ األعمال العدائیة التي تؤثر على وصول

  المساعدات االنسانیة

  القیود على حركة وتنقل موظفي اإلغاثة

  إنكار وجود احتیاجات انسانیة

  سانیةتدخل الجماعات المسلحة في تنفیذ األنشطة االن

القیود على حصول السكان المتضررین على المساعدات
  والخدمات

  العنف ضد عمال ومرافق وممتلكات وكاالت اإلغاثة

  وجود األلغام والمتفجرات

  العقبات المتعلقة بالتضاریس والمناخ وتضرر البنیة التحتیة

  

ة وسفر موظفي إلى وجود قی ،في المناط التي ال تشهد صراعات ،تشیر التقارر ود على حر
ة من جانب الجماعات المسلحة. شیر في الغالب  اإلغاثة وتدخًال في تنفیذ األنشطة االنسان وهذا 

إلى تنامي ظاهرة التنافس بین الجماعات المسلحة على الموارد، واالقتتال بین المجموعات التي 
ات الحرب.   انت في الساب حلفاء، وظهور اقتصاد

 
 

                                                 
6 AFP 04/11/2013, WFP 23/08/2013WFP 20/09/2013.   
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  صول في المناطق البعیدة عن الصراعمشكالت الو

  القیود على حركة وتنقل موظفي اإلغاثة

  العنف ضد عمال ومرافق وممتلكات وكاالت اإلغاثة

 القیود على حصول السكان المتضررین على المساعدات والخدمات

استمرار انعدام األمن/ األعمال العدائیة التي تؤثر على وصول
  المساعدات االنسانیة

  تدخل الجماعات المسلحة في تنفیذ األنشطة االنسانیة

  العقبات المتعلقة بالتضاریس والمناخ وتضرر البنیة التحتیة

  إنكار وجود احتیاجات انسانیة

  وجود األلغام والمتفجرات

  
ة،و  حمص، في التنقل على المفروضة القیودتمثل  ة، ،حماةو  الحس لة والالذق  تخضع .حادة مش
اسات المحافظات هذه من بیرة أجزاء ة اتالمساعدوصول  منع أو الحصار لس  قبل من اإلنسان

اسبا تسمح وحماة، حمص في .المسلحة المجموعات ة القواتالتي حققتها  لم وم  في الح
ع تطوب لهذه القوات سورا وسط طر التي البلدات جم  إلى أد مما المعارضة، علیها تس

ةاإل المساعدات مصادرة سةو  الرستن، مثل النواحيالتقارر من  أشارت ما نسان  ،وتالدو ،تلب
اسات وعض مفتوحال صراعأد ال. الوصول طرق  فتح المناشدات من الرغم على  الحصار س
ة المساعدات وصول إلى تقیید المسلحة المعارضة جماعات اتفرضه يتال  مناط إلى اإلنسان

ة شمال طر التي الحس مقراطي االتحاد بحز  علیها س على  األول المقام في هذا أثر وقد. الد
ة لجودة،ا مثل النواحي ة عامودا،و  العین، رأسو  ،والمالك اس ة. والقامشلي وتل عامر، ،ودرا  الناح

مها  ة فيالتي تم تقی طرمنطقة  هي الالذق على  اتلنزاع وتخضع المعارضة أساساً  اعلیه تس
ضاً تفید التقارر  .اإلنساني المجال في العاملین ةحر وتقیید ،ةاألمام والخط  هذهأن  أ
اجات من لحرمانل مؤشرات أعلى بها المناط ة، االحت اجات أن إلى شیر وهو ما اإلنسان  احت
ان اسي أساس على هارفض أو ،إخفائها أو تجاهلهاأو  ،یتم إهمالها الس  . طائفي أو س

ة  س حلب، مثل ،األخر  المحافظات في للنواحيالنس  تنقل على المفروضة القیود تقارر تع
اساتإلى  ،اإلغاثة موظفي سفرو  عة الحصار س  . المت

عض الجیوب  وجودب حلب، مدینة من وأجزاء ونیبیل العرب، وعین ،عفرن مثل ةصغیر ال تتأثر 
اً  دوراً  لعبوا الذین المتطرفة، المسلحة الجماعات ل قو طرة في خاص ش  الدخول نقا على الس
ة س ة وتقیید الرئ االت حر  . اإلغاثة و
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اجات من الحرمان ع االحت  المتكافئ غیر والتوز

س قد الحاالت، عض في اجات من الحرمان تقارر تع ة االحت ضاً  اإلنسان  أوسع تجنب أ
ة لمناطل ات قبل من النائ ة،تفید التقارر أن . اإلغاثة ش  ىهو  الخصوص، وجه على الحس

اً  المهمشةو  ةعیدال من المناط لة تعاني ،تارخ  من الحرمان سبب الوصول في حادة مش
اجات  .االحت

رتما  ضاً  تعاني حماة فيالتي تمت زارتها  النواحي التقارر أن ذ اجات، من الحرمان أ  االحت
ذلك ة السرقة و اكات إلى یؤد مما الفاسدة، والممارسات اإلغاثة توزع في والمحسو فة اشت  عن
اة الفاسدة الممارسات أن مصادر أكدت ذلك، ومع. التوزع أثناء المستفیدین بین عة من والمحا  نا

اس س ةالس ة الدوافع سبب ول  .المجتمع

ضاً تعاني  حلب في النواحي وأفادت التقارر أن اجات من الحرمان من أ ة االحت  اإلنسان
ارها لة اعت قة تتصل رما حادة، مش ة المجتمعات أن حق  تم حلبجنوب رف  في النائ
شها ة المساعدة مجال في تهم سمبر فيآخر مرة  المساعدةتلقت و  ،اإلنسان رت. 2012 د  وذ
ضا حلب في النواحي عض ات أن أ ا المساعدات توزع عمل ة، تكون  ما غال اناً  فوضو  أح
 . األنشطة في والتدخل األمن انعدام سبب

 

ات ة العق ة الماد ة والبن  التحت

اتوجود  حمص في النواحي أفادت ة إلى واالفتقار والمناخ التضارس متصلة عق ة، البن  التحت
س هذاو  .ةشد الوصول تعی ة المناط في الوصول قیود ع  تدمر مثل حمص، من الصحراو

طرة على یتم حیث ،وسخنة االت اإلغا من العدید ضطرتو  الطرق  القتال للس ة ثةو  اإلنسان
ة الطرق  الستخدام ة، المجتمعات إلى للوصولغیر المالئمة  الصحراو  في النازحین وخاصة النائ
رت ذلك، إلى اإلضافة .الصراع سبب الصحراء ضمن معوقات من  الحصار النواحي هذه ذ
 .الوصول

 

  المسلحة الجماعات قبل من التدخل

ة مصادر أشارت  ینالدولی اإلغاثة عمال منعت المتطرفة لمسلحةا الجماعات عض أن إلى محل
ام من ینالمحلی اإلناث اإلغاثة عمال أو طرتها الخاضعة المناط في اإلغاثة أنشطة الق  .لس
ر في ة القواعد متطرفة مسلحة مجموعة من محلي فصیلفرض  ،2013 عام أكتو  على التال

 : اإلغاثة أعمال

ةأن تواف المجموعة المسلحة المع یجب •  في لعملا ترغب في إغاثة منظمة أ على ن
 .المدینة
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ة المشارع تخضع • قة لموافقة اإلنسان ة. قبل من مس  المجموعة المسلحة المعن

 .سورة إلى الدخول األجانب للموظفین سمح ال •
ة. قبل من حصراً  المحلیین الموظفین تعیین یتم •  المجموعة المسلحة المعن

ار یتم • ة. قبل من راً حص المستفیدین اخت  المجموعة المسلحة المعن

ع یجب على • م المنظمات جم المجموعة  إلى المشروع تطورات عن أسبوعي تقرر تقد
ة  . 7المسلحة المعن

، حاالت في  قطاعات في التدخالت حظرت المتطرفة المسلحة الجماعات أن المعروف من أخر
م توفیر مثل محددة، ة األنشطة تنفیذ في التدخلعتبر  .التعل ة الجماعات قبل من اإلنسان  القو
لة ة مش س س والتي الزور، دیر في رئ او  تع  تسربو  السرقة من النطاق واسعة ش

ة المساعدات ر .المحافظة في المساعدات توزع في والمحسو م ذ  الجماعات أن منفذو التقی
ش نقا عند اتالمساعد صادرت المسلحة ه  حاولت أو التفت اشرة مساعداتالتوج  أفراد ألسر الم

ان في وتحدیداً  المسلحة، الجماعات  . الزور دیر مدینةوضواحي  ،عشرةو  ،طی

 

 اإلنساني المجال في العاملین ضد العنف

م محاولة أثناء متكررة لهجمات اإلغاثة عمالیتعرض   اإلضافةو . الجرحى إجالء أو المعونة تقد
ما تم . االختطاف والتهدید التعسفي االعتقال اإلغاثة لعما یواجه األمن، وانعدام العنف إلى
 . 8المتطوعین من العدید لااعتق

 في العاملین ضد العنف تتعل دةح مشاكلال أكثر عض أن وحمص إدلبتفید التقارر من 
ضائع والممتلكات، اإلنساني، المجال اً  هذاو . وال س غال یز ع  المجموعات بین االستراتیجي التر

طرة على سلحةالم ة السرع الطر على الس  حلب، -  حمص السرع الطرو  ،حلب – الالذق
یز  مع رت .اإلغاثة عمال هددمما ی إدلب، محافظة داخل المعارك هذه من العدیدتر  العدید وذ
م النواحي من ضاً  التي شملها التقی اتوجود  أ ة مستو ة األمن، انعدام من عال ة ونس  من عال
ةال ضررت ة، بن ة اتالمساعد تسرب أو وسرقة التحت  المسلحة الجماعات جانب من اإلنسان

ة، ما وال القو ول، وخان شیخون، وأرحا،  من النواحي في س فارنو ش، و ه، ودانا، وه جانود
 وتمنع، وٕاحسم. 

                                                 
7 Life4Syria 25/10/2013 

  
8 ICRC 29/10/2013UNRWA 29/10/2013, ICRC 19/11/2013,   
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ة على المفروضة القیود في حادة مشاكل هناك ،الرقة في  والتدخل اإلغاثة، موظفي سفرو  حر
ة األنشطة في اً  هذاو . اإلغاثة عمال ضد والعنف ،مسلحة مجموعات قبل من اإلنسان س غال  ع

ش ونقا المسلحة المتطرفة لجماعاتل األخیر االنتشار  أو قیدت والتي المحافظة، في التفت
لة اإلغاثة، توزع في تدخلت ما وال شدیدة وهذه مش  . الكرامة منطقة في س

 

  الخدمات الىصول و ال

سیین  صنف  أنها مقدمة على والخدمات السلع بتوافر المتعلقة المشاكلمصادر المعلومات الرئ
م لیتعطیتم  .هذه السلع والخدامت على الحصول مشاكل ة الخدمات تقد  هذا في خاصة األساس
اق، ع السلع توفیر في مشاكل التجار واجهو  الس  وجود عدم فإن ذلك، ومع. األسواق في للب
ة اتالخدم ط األساس اطاً  یرت قاً  ارت التجار  ون  قد المثال، سبیل على. السلع عدم وصول وث
ضائع لجلب معینة مناط إلى الوصول على نقادر  غیر  المناط ذلك في ما السوق، إلى ال
ع  التي ستط اءال   .فیها مساعداتال برامج ریتوف اإلنساني المجال في الشر

سب و  الغذائي واألمن المأو  قطاعات في والخدمات لسلعا على الحصول تقیید یتم سبل 
ش  سبب األسر دخل انخفض وقد. ةمحدود وأنواعه تكلفة أكثر لكنه ،اً متاح الغذاءیبدو . الع

ات  .عمل على العثور صعو

 

  الغذاء لىا صولو ال

الغ عن ارتفاع اجات تم اإل ة حلب في الغذائي األمن احت الغ مت ولكن وٕادلب، والالذق  عن اإل
ع في مشاكل لة برزتقد و  .المحافظات جم  ألن الغذاء توافر من أكثر الغذاء على الحصول مش
فزادت و  ،قلت أنواعه حین في متاح، الغذاء  . المنخفض الدخل سبب اتحمله وصعب هتكال

 

ة غیر المواد/ المأو  لىا صولو ال   الغذائ

الغ اجات أعلى عن تم اإل  المعلوماتمصادر  وأشار. وٕادلب حلب حافظاتم في لمأو ل احت
سیین  هذه في زارتها تمت التي النواحي في شخص 600.000 من أكثر أنإلى  الرئ

ر  .مأو  إلى حاجة في المحافظات ون وذ مات أنالمشار مین في المخ ان من المق  في االستب
ة المال وجود عدم س هو العق ن والتي یواء،إلل ةالرئ  اإلیواء مواد وجود عدمفي  سعنت أن م
ة األسواق في طة النفقات أو المحل م في اإلقامة المرت  هناك حیث خاصة، أراضي على مخ

ةالموارد  على الضغو أو ،یتعین دفعها إلیجارل رسوم  .الرزق مصادر  انقطاع عن الناجمة المال
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ة وأشارت ان من بیرة نس ین في االستب  مثل المال وجود عدمأن  ضاً أ) المائة في 74( المشار
ة ة عق س ة غیر المواد إلى الوصول أمام رئ روا أن  .الغذائ ة، المواد عضما ذ س  مثل الرئ

س الفراش، ة والمال ة األسواق في دائماً  تتوفر ال والوقود، الشتو  . المحل

 

اه لىا صولو ال  الم

ةفي وفرة  تدهورال یزد ان اه إلى الوصول وٕام  ممارسات تفاقم جانب إلى للشرب، لحةالصا الم
ان بین األمراض تفشي خطر من العامة، والنظافة المخلفات إدارة انة ما تؤد. الس  غیر الص

اه ألنظمة المنتظمة تصعب إعادة  أن المرجح ومن المعدات، إلى سوء حالة المخلفات وٕادارة الم
 .المستقبل في تشغیلها

 

ة الخدمات لىا صولو ال   الصح

ة مراف إلى الوصول على المفروضة القیودد تؤ  ة الرعا ة والخدمات الصح  تدهور إلى الصح
ة الحالة في ملحو ان، الصح إلى أن  وتشیر التقارر. تضرراً  األكثر المناط في وخاصة للس
الت النواحي من المائة في 87.5 معاناة مع ،تضرراً  األكثر هي الزور دیر ة  من مش صح

ة إلى معتدلة ات( ارث  ).6- 4 الخطورة مستو

ة، األمراض انتشار من الزور دیر وقد عانت دة من  ذلك في ما المعد  األطفال شللحاالت مؤ
 هناك. اإلسهال وأمراض التنفسي الجهاز وأمراض ،)AJS( الحاد الیرقان متالزمة وتقارر عن

ار ة، المراف في امل انه ار الصح  النفطي التلوث عن الناجم ثقیلال ومن المرجح أن یؤد الغ
 .مسرطنة وتأثیرات التنفسي الجهاز ألمراض

 أن المرجح من المواقع، من العدید في والخدمات اإلمدادات على المستمر الصراع تأثیر مع
الت واجهی ان مش ة الس اتمتزایدة  صح ة خدمات استعادة في أكبر وتحد ة الرعا  إلى الصح

قة حالتها  . السا

 

م لىا صولو ال    التعل
ع في المدارس االلتحاق معدالت أن من الواضح ات نع انخفضت قد المحافظات جم  ما مستو

ه مستو  من األزمة قبل ة المدارس في عالمي ش  المائة في 70 من أكثر والتحاق االبتدائ
ة المدارس  . منهما لكل متوسطفي ال المائة في 50 من أقلإلى  الثانو

ضاً  مالتعل على ولصحال ما انخفض ل أ  في مالتعل في انخفاض أسوأ حدوث مع بیر، ش
م على الحصول یزداد الصراع، مدار على). المائة في 63( حمص لة وهي. سوءاً  التعل  مش
ة اع لمنع معالجتها یجب أساس   .الطالب منامل  جیل ض
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  اإلنسانية االحتياجات

 یون مل 7.5 -  ملیون  5.5: المحتاجین الناس عدد

ة ل في قطاعل  في المحتاجین األشخاص عدد تم حصر عها ثم ومن ،تمت زارتها ناح  تجم
اع إلعطاء القطاع حسب اجاتعن  انط س .المحافظة في القطاع حسب االحت  األرقام تع

انات ة 111 في المجمعة الب  .سورا في 272 إجمالي من ناح

عة ضمت ة أصل من س سبل و  الغذائي األمن قطاع في المحتاجین من عدد أكبر محافظات ثمان
ش حتاج فیها الوحیدة محافظةال حماة تان. سب الع اه إلى خدمات الناس معظم التي   الم

 .والنظافة الصحي والصرف

 الحد في .من األدوات مجموعة استخدام تم المحتاجین، لألشخاص اإلجمالي العدد لتقدیر
م المتكامل لالح اتخذ األدنى، ة في سوراالتقی اجات االنسان ضم القطاع مجموع ت  أكبر الذ 
شو  الغذائي األمن( المحتاجین الناس من عدد سب الع ع مؤشر) سبل   في .المحتاجین لجم
م على،األ الحد ع  قام التقی  مستو  على قطاع أ في المحتاجین الناس من عدد أعلىبتجم

ع في النواحي  7.5 و ملیون  5.5 بین ماإلى أن  الناتجة یراتتقدمجموع ال شیرو . المواقع جم
م منطقة في حتاجون للمساعدات شخص ملیون    .التقی

 

  عدد المحتاجین حسب المحافظة والقطاع
المأوى/ المواد غیر 

  الغذائیة
األمن الغذائي وسبل كسب   الصحة  المیاه النقیة

  العیش
  

  حلب
  ادلب

  الالذقیة

  دیر الزور
  الحسكة

  حماه

  الرقة

  حمص

 

اجات شدة   االحت
م تم اجات شدة تقی سیین المعلوماتسؤال مصادر  طر عن االحت  على شدةدرجة ال لترتیب الرئ

اس عة من مق اسال تراوح .قطاع لكل نقا س لة توجد ال" عنىو  ،صفر نبی مق  ،6 إلى ،"مش
ة" عنىتو   ".ارث

اجاتل تقدیر على للحصول ، وذلكالقطاع حسبعلى  المعلومات هذه جمع تم ة الحت  في النسب
ضاً  قطاع، ل اجاتل تقدیر على للحصول ،النواحي على حسب وأ ة في الحت  واحدة ناح
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ة فات جمع تم. لألخر  النس فات نتاجإل القطاع حسب شدةال تصن اجات تصن في  شدةال احت
اه قطاعات ة،الغ غیر المواد/ المأو و  ،والنظافة الصحي والصرف الم  واألمن والصحة، ذائ
شو  ،الغذائي سب الع اسو . سبل  اجات شدة لق  جمع تم ،النواحي مستو  على الشاملة االحت

فات ع في شدةال تصن اجاتلتصنیف  واحدة شدةدرجة  وٕاعطاء القطاعات، جم ة لكل االحت  .ناح

 

 األشد تضرراً  الفئات

 ن والنازح

ة تهجیر تم ان من بیرة نس م النواحي في الس  فرص إلى ون فتقر هؤالء و  الخاضعة للتقی
ة الخدمات على الحصول  .األساس

شون  ملیون  4.1 من قرب ما أفادت التقارر أن هناك ع م المناط في نازح  . الخاضعة للتقی
شون شخص  979.000 حواليهناك  ،بین هؤالء منو  ة مراكز في ع اني في أو جماع  م

ش ،مهجورة ع ه أو مفتوحة ساحاتم في شخص 124.000 و مات ش ة مخ ش  ،عشوائ ع بینما 
مات في 108.000  .مخ

 

  

 شدة االحتیاجات (أرقام مجمعة)

IDLEB

AL-HASAKEH

AR-RAQQA

AS-SWEIDA

QUNEITRA

LATTAKIA

ALEPPO

HAMA

HOMS

DAR'A

DEIR-EZ-ZOR

RURAL
DAMASCUS

TARTOUS

DAMASCUS

Severity of Needs

6

5

4

3

2

1

0 - none

data not collected

Deir-ez-Zor

ALEPPO

A'zazA'zaz

As Safira

Jebel
Saman

life- threatening

not life- threatening
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ماتل انتشار ما لوحظ مات 7 هناك تان 2013 ینایر في. النازحین مخ  منطقة في مخ
ة م 12 هناك ان برلأ فيو  ،9التغط م 19 هناك ان یولیو فيو  ،10مخ  30 وحتى ،11مخ
م 38 عن قل ال ما هناك ان برنوفم  .إدلب شمال في الغالب في – سورا شمال في مخ

ع في تضرراً  األكثر الفئات ترتیب منهم لبطُ عندما  ر مصادر  القطاعات، جم  المعلوماتذ
سیین انأن  النواحي، مستو  على ،الرئ ة، مآوال في النازحین الس اني المدارس مثل الجماع  والم
ةاألهم  اإلدارة، ع في تضرراً  واألكثر ولىاأل ولو  .111 الـ النواحي جم

 

  المجموعات األشد تضرراً حسب القطاع

  
  

ة مآوال هذه مثل في ن و النازح تأثری ة، محافظات في وخاصة الجماع  الزور، ودیر ،الرقةو  الحس
ات توجد حیث ة المساعدات وصولل بیرة تحد المثل، .الصراع شتدادال نتیجة اإلنسان تم  و

شون  الذین النازحینتصنیف  اني المهجورة الشق في ع مون والذین  تحت اإلنشاء والم  مع ق
فة عائالت ع في المتضررة المجموعات من واعأن ثالثة أعلى بین مض ة المناط جم  .الجغراف
ة المراكز لإلقامة في النازحینلجوء  من لمزد اتجاهاً  الحضرة المناطتشهد  اني الجماع  والم

مات المفتوحة المساحات من بدالً  المهجورة  .والمخ

ضاً  ستقرون  النازحین ولكن ة أماكن ذلك في ما المفتوحة، المساحات في أ شبیهة  عشوائ
مات ،ل المساحة المالئمة وانخفاض المنازل، تدمیر .المخ  جدیدةال موجاتالو  واالكتظا لمأو

 الذین الناسیتعرض  .االتجاه هذا وراء السبب تكون  قد الصراع في التوسع سبب النزوح من
                                                 

   ACU 2013ئج األولیة عن المخیمات، أبریل تقریر النتا 9
  ACU 2013تقریر النتائج األولیة عن المخیمات، أبریل  10
  ACU 2013تقریر وصف المخیمات، یولیو  11

  

  حماه  حمص  ادلب  الالذقیة  المعدل
دیر 

  الحسكة  حلب  الرقة  الزور
  

  النازحین في المآو الجماعیة (المدارس، الخ)  

  النازحین في المباني المھجورة/ غیر المكتملة

  ین مع األسر المضیفةالنازحین المقیم

  النازحین في أماكن مفتوحة (تشمل المخیمات العشوائیة)

  السكان المقیمین الذین لم یغادروا منازلھم

  السكان المقیمین الذین یستضیفون نازحین

  النازحین في أماكن مؤجرة

  النازحین في مخیمات منظمة ومبنیة

  العائدین
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شون  ز و  خاصة، صفة للخطر مفتوحة مساحات في ع ة، المناط في ون تر  تواجه التي الرف
 .عدهالُ  نظراً  المساعدات وصول أكبر على قیوداً 

ع في سیین بتصنیف القطاعات، جم مین  النازحین قام مصادر المعلومات الرئ  مساحات فيالمق
ة في مفتوحة عة المرت ةمن حیث األ الرا ، والغذاء الصحة مجاالت في ذلك، ومع. ولو  والمأو

ة جاءت في حیث أعلى، في درجة المجموعة هذهتم تصنیف  ة المرت  لحصولمن حیث ا الثان
ان هؤالء تعرضی .المساعدة على ة لظروفل صفة خاصة الس ة، المناخ  یجعل مما القاس

ة العواصفضرت  لقد .خاص قل مصدر المأو   هذه ضعمما  ،الفعل المنطقة األولى الثلج
ان من الفئة  .12عاجل أشد خطر في الس

 

 والمسنین األطفال

ة من دائم خطر في سورا في األطفال شع  العنف لخطر عرضون تو  ،والموت اإلصا
الغ تم وقد .المعاملة وسوء واإلهمال واالستغالل ارهم األطفال عن اإل  تضرراً  األكثر الفئة اعت

ع في م النواحي جم ع الخاضعة للتقی ل ،الحال هو هذا .القطاعات وجم  دیر في ،خاص ش
الغ تم حیث وٕادلب، الزور  في األطفال تجنید عن فضالً  الخطرة األطفال عمالة عن اإل

 .المسلحة الجماعات

ة التي توفر الجهات تالحظ وقد اتوجود  األطفال حما ة مستو  النفسي الضی من عال
 ون معرض) سنوات خمس عن أعمارهم تقل الذین( الصغار األطفال .األطفال بین واالجتماعي

ل ةالمع ألمراضل خاص ش ة وسوء د ضاً  التغذ ان فئات وتشمل .أ  تضرراً  األكثر الس
 المزمنة، األمراض أو اإلعاقة ذو و  أسرهم، عن المنفصلین واألطفال والمراهقین، المراهقات
عیلها واألسر ر ذلك، إلى اإلضافة .واألرامل األطفال، ثیرة واألسر مرأة،لا أو ن و المسن التي   ذ

سیی المعلوماتمصادر   .المسنین تضرر نالرئ

 
  

  

  

  

  

  

  

                                                 
، 12/12/2013الجزیرة، العاصفة الثلجیة تؤخر وصول المساعدات إلى سوریا،  12

2013121220361234349.html-syria-aid-delay-storms-http://www.aljazeera.com/video/middleeast/2013/12/snow 
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  مستوى الصراع 

IDLEB

AL-HASAKEH

AR-RAQQA

AS-SWEIDA

QUNEITRA

LATTAKIA

ALEPPO

HAMA

HOMS

DAR'A

DEIR-EZ-ZOR

RURAL
DAMASCUS

TARTOUS

DAMASCUS

Perceived security situation

Conflict

No conflict

do not know

data not collected

Deir-ez-Zor

ALEPPO

A'zazA'zaz

As Safira

Jebel
Saman

  
  
  

ات   أهم األولو
ة ذات المواقع   األولو

ان تتعرض قدرة اجات شدة وتتصاعد ،و شدیدةضغ على االحتمال إلى الس ع في االحت  جم
ة المناط  الحصول وعدم النطاق، واسع نزوح من عنه ینجم وما المستمر الصراع سبب الجغراف
ةاألس الخدمات على ة المساعدة ال تصل .الضرورة والسلع اس افي اإلنسان ل   ل إلى ش
م نكاماأل ات ذات المناطأن  الدهشة، یثیر ال مماو . التي شملها التقی ة المستو  من العال
 واألكثر تضرراً  األكثر هي -  وٕادلب وحمص الزور دیرو  حلب، المستمر في مفتوحال صراعال

اجًا للمساعدات الت المحافظات، هذه في .احت ة تعتبر مش ما  ،وضوحاً  كثراأل هي الحما
 . المحتاجین األشخاص عددارتفع و  الدعم نظم انهارت

 

ة أفادت ة في فقط ةواحد ناح ة مساعدات وصولعن  الالذق ة إنسان  یوماً  30 آخر في اف
اجات مع المقارنة ع في االحت رت. األرعة القطاعات جم ع ذ التي شملها  ر األخ النواحي جم
م ة المساعداتأن  التقی ة غیر اإلنسان  . األرعة القطاعات من واحدة في األقلعلى  اف

رت ة" مشاكل الزور دیر في النواحي من واحدة وذ  هایجعل مما الصحة، مجال في" ارث
 . قطاع أ في الترتیب هذا مثل على التي تحصل الوحیدة المحافظة
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ع في رنظلل النهج هذا استخدام یز أعلى وحمص الزور دیرتضم  المحافظات، جم  من تر
اجاتالا   .أعلىرما  أو الشدیدة حت

 
  مستوى شدة االحتیاجات حسب المحافظة والقطاع (یشیر اللون األغمق إلى شدة أعلى)

المأوى/ المواد غیر   متعدد القطاعات
  الغذائیة

  المحافظة  میاه الشرب  األمن الغذائي  الصحة

  

  وردیر الز 
  حمص
  الرقة
  ادلب
  حلب

ة   الحس
  حماه

ة   الالذق
  
  

ة   قطاعات األولو
ة   الحما

اء. ع الشر ة متعددة القطاعات لجم أنها أولو ة المدنیین  استعمال  تعرف حما یتواصل التهدید 
ان المدنیین مع ورود تقارر متعدد ة الس ل ملحو على حما ش ة العنف واستخدامه في التأثیر 

ما فیها الهجمات على  عن االنتشار الواسع النتهاكات حقوق االنسان والقانون االنساني الدولي 
 المدنیین دون تمییز والتعذیب أثناء االحتجاز والخطف واالعتقال التعسفي والقتل المستهدف.
ال االنتهاكات ض الوقف الفور لكافة أش ة  ة: المطال ة ذات األولو د تشمل تدخالت الحما

م الدعم النفسي واالجتماعي وأنشطة التعافي، وخصوصًا لألطفال  اب المدنیین، وتقد وتحدید والش
  وعالج الحاالت المتضررة التي تحتاج إلى دعم وخدمات متخصصة.

  
  الصحة

ل ثابت بتصنیف قطاع الصحة  ش ع المحافظات  سیین في جم قام مصادر المعلومات الرئ
ة أولى، یلیها األمن  اه والصرف الصحي والنظافة.فالغذائي أولو   الم

ة  ة، والبن ة الصراع، أد التدمیر الشدید للمراف الصح ًاعلى بدا مع مرور ثالث سنوات تقر
ة، ونقص طرق  ة، واستهداف األطقم والمراف الطب ة، وٕاغالق طرق وصول اإلمدادات الطب التحت

ان.   الوصول إلى تراجع ملحو في صحة الس
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ان المئة ي ف 85في  م تشیر التقارر إلى تدهور صحة الس ة التي شملها التقی من المناط الرف
افحة حیث  خالل الشهور الثالثة األخیرة. اشر على م ة أثر م ان لتعطل الخدمات الصح

بیرة في أعداد المرضى المبلغ عنها. ة، ونتج عنه زادة   األمراض المعد

  
  حافظات (یشیر اللون األغمق إلى أولویة مرتفعة)القطاعات ذات األولویة في الم

دیر   حماه  حمص  ادلب الالذقیة المعدل  
  الزور

  الحسكة  حلب  الرقة

  الصحة

  األمن الغذائي

المیاه والصرف 
  الصحي والنظافة

  التعلیم

المأوى والمواد غیر 
 الغذائیة

  
  األمن الغذائي

أتي في  القطاع هو الغذائي األمن ةالمر الذ  ة ت ة حیث من الثان الغ تم. األولو  عن اإل
ش سب الع ة على الحصول فرص وانعدام ،تناقص في سبل  ة األساس  نتیجةً  المواد الغذائ

ة القوة ضعفأفادت التقارر أن و  الدخل، النخفاض  األمن انعدام في ساهم أهم سبب الشرائ
ة أن إلى ةً مشیر  الغذائي، ان  .الغذاء توافر من أكبر اً تحد ثلتم الغذاء على الحصول إم

مثلون  واألطفال، النساء  ال ،تضرراً  األكثر مه الغذائي، األمن انعدام شملهم نمم المائة في 70 و
ما  . العازات واألمهات والمرضعات، الحوامل والنساء العمر، من أشهر ستة دون  األطفال س

 

اه  والنظافة الصحي والصرف الم

اه احتلت ة الصحي والصرف الم أنه  وقد تم تصنیف. بین القطاعات الثالثة األولو هذا القطاع 
ة تدمیر سبب بیر قل مصدر ذلك التوزع ش رجع .الضخ/  معالجةال محطات و  إلى ذلك و

ات النطاق واسع تدمیرال اه لش ات الم  زارتها، تمت التي النواحي في الصحي الصرف وش
ة التدخالت وتشمل ة تأهیل وٕاعادة حإصال المطلو ة البن  الكهراء وجود عدمعتبر  .التحت
اه محطات لتشغیل ذلك الصحي، الصرف معالجة ومحطات معالجةوال الم  األموال وجود عدم و
ة المعوقاتمن  المولدات، وتشغیل لشراء الالزمة س انة دون ب .التشغیل على للحفا الرئ  ص
بر جهود یتطلب الذ األمر تدهور،ال من سوف تشهد المزد النظم هذه فإن منتظمة،  عادةإل ًا 
 .القرب المستقبل في التأهیل
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اه مصادر إلى الناسیلجأ  ،ونتیجًة لذلك ح هذا .آمنة غیر م ما ال صح  التي المناط في س
دة الحاالت من بیرة أعداداً  تضم في التعطل  سهم ذلك، على عالوة. األطفال شلل من المؤ
ة إلى الوقود أسعار وارتفاع وجود وعدم الكهراء قطاع ة محدود ان  وتوافر الحصول على إم
اه ة الم رجع .البیئي واإلصحاح النق ة الحصول على انخفاض إلى ذلك و ان اه وتوافر إم  الم

انواعتماد  األنابیب، المنقولة اه على الس  أو ةجلاعم دون  اعت يتال الشاحنات، المنقولة الم
م  .تنظ

ة التطورات لوتشم سیین المعلوماتمصادر  عنها أبلغ التي السلب  النواحي مستو  على الرئ
ة الممارساتتدهور في  اً تفاقم انت  الجیدة الصح  وفرة وانخفاض ،الساب في موجودةالتي 
اه، وجودة  القوارض وانتشار) الغسیل ومساحی الصابون  مثل( النظافة مواد تكالیف وزادة الم
 .مةالقما سبب

سیین المعلوماتمصادر  وأفاد  أعلىوجود  الزور دیر التي تمت زارتها في النواحي في الرئ
التال معدالت اه في خطیرةال مش  في 78( حلب تلیها ،)المائة في 94( النواحي مستو  على الم
 ) .المائة في 75( حمصف) المائة

ز جهود هناك ،من ذلك الرغم على د على تر اه خدماتمصادر  تزو ة الم  المعدات المحل
ة والمواد ائ م اه لمعالجة الك عدم وجود و  معقولة، بتكالیف متاح وقودوجود  مع استمرار عدم ،الم
ضاف .افیه المرغوب الممارساتانخفاض و  البدیل،  المنظم، غیروالتكرر  ستخراجالا ذلك إلى و

ات إنتاج یؤد إلى ذوال لنفط،ل والعشوائي ة النفا اه، مصادر ثتلو  التي النفط ما ال الم  في س
 .الزور دیر التي تمت زارتها في النواحي

حسب  سبب وذلك لدخل،ل مصدر سورا في للنفط المنظم غیر یتزاید التكرر التقارر، و
ش،سبل توافر  في االنخفاض رد سب الع  مصادرلل وفقاً . الوقود توافر النخفاض فعل و

ةال س  األطفال،من  هم النفط مصافي في عملون  من ةغالب ،النواحي ستو م على للمعلومات رئ
اه مصادر تلوثال  التيو   .ذلك األطفال صحة تضر ولكن فحسب، الم

 

ة غیر والمواد المأو    الغذائ

 ،متعددال والنزوح واسع، نطاق على الحرارة درجات وانخفاض المالئم المأو  إلى االفتقار سبب
ة ذات التدخالت تشمل ام اإلیواء ومواد والوقود، التدفئة توفیر المأو  قطاع في األولو  والخ
اجاتتشمل . المؤقتة مآووال ة ذات االحت ة غیر المواد من األولو اتال( الفراش الغذائ  طان

س) والمراتب س وتحدیداً ( والمال ة المال ة الشتو  . التنظیف ومواد) لألطفال واألحذ
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مال  تعل

م،الت قطاع في ة ذات التدخالت تشمل عل  المواد وتوفیر للتعلم، آمنة أماكن إنشاء األولو
ة،  المواد وتوفیر الرواتب، توزع وضمان المعلمین، من المزد وتدرب وتوظیف المدرس
ة   .المدرس

 
 مقارنة بین الحصول على الخدمات األساسیة وتوافرھا حسب المحافظة

  
 

 والثغرات اإلنسانية االستجابة

ةالا ان الحاجة شدة حسب ستجا  الذین تم الوصول إلیهم والس

ر شهر في رت ،أكتو ة المنظمات ذ الذین تم الوصول إلیهم  المستفیدین عددو  أنشطتها اإلنسان
ر  .قطاع ل في اجات وشدة ،الذین تم الوصول إلیهم المستفیدین أعدادتم ذ ع في االحت  جم

الغ تم أنشطةوجود  إلى" x"مة تشیر عال. أدناه الخرطة في القطاعات  عدم مع ولكن هاعن اإل
 في ،معنه المبلغ ،المستفیدین من عدد أكبریوجد  .هذه األنشطة من للمستفیدین أرقام وجود

ش، سب وسبل الغذائي األمن قطاعات ة غیر والمواد الع اهو  الغذائ  الصحي والصرف الم
الد غرب شمال فيوالنظافة   األنشطة عن تقارر هناك تكن لم لمحافظات،ا من العدید في. ال

  .القطاعات عض في
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 )2013شدة االحتیاجات وعدد المستفیدین الذین تم الوصول إلیھم من جانب الشركاء (نوفمبر 

 

  
  
 
 
 

  نصیب كل محافظة من استالم المساعدات (البرتقالي: تم استالمھا، األحمر: لم یتم استالمھا)

  حماه  مصح  ادلب  الالذقیة  الكلي  
دیر 
  الزور

  الحسكة  حلب  الرقة

  المأو 

  

اه والصرف الصحي والنظافة   الم
م   التعل
  الصحة
  الغذاء

  

م حول تصورات المستفیدین   اإلغاثة تقد

م ة اإلغاثة تم تقد ع في ،اإلنسان ع في ،القطاعات جم ة المحافظات جم  هذا شملها التي ،الثمان
م، اتجاه. المقررة النواحي في فقط لمائةا في 84 في ولكن التقی ة أقل تان عام، و  رتذُ  تغط

ة غیر المواد/ المأو  قطاعات في اه الغذائ  قطاعات مع مقارنةً  ،والنظافة الصحي والصرف والم
م، ة حمص محافظاتانت  .الغذائي واألمن والصحة، التعل ة  أقل والالذق  المساعداتتغط
ة   .زارتها تمت التي األخر  الست المحافظات من یرهاغ مع المقارنة اإلنسان
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ً األخیرة حسب القطاعات (اللون  تصورات كفایة المساعدات التي تم تسلیمھا في الثالثین یوما
 األغمق یمثل األقل كفایة)

  
  

ةتصورات   اإلغاثة فا

ة غیر المساعدة أفادت التقارر أن ،صفة عامة  إلى تصل لمو  بیر، حد إلى منتظمة وغیر اف
ع ع أو النواحي جم م ذلك، ومع .النواحي داخل الناس جم  نوٍع ما من أنواع أفادت التقارر بتسل

ةال لجانال قبل من األول المقام في ،النواحي من المائة في 90 في مساعدةال  اإلدارة، محل
ة غیر والمنظمات السور  العري األحمر والهالل اإلغاثة، جانول وم  .الح

ة ال في ع من المائة في 91 في ساحقةاألغلب  اعتبر ،التي تمت زارتها 111 الـ النواحي جم
سیمصادر المعلومات  م لهذا ینالرئ ة المساعدة التقی ة، 30 ـال اماأل في المقدمة اإلنسان  الماض

ع وعبر ة، القطاعات جم ة غیر" اإلنسان ة غیر" أو" اف جم ح مع المقارنة" بیر حد إلى اف
اجات ة االحت  .اإلنسان

فة اختالفات هناك ة القطاعات بین طف ة تعتبر .الصدد هذا في اإلنسان  المقدمة المساعدات فا
ة  أقل ة غیر المواد/ المأو  قطاعات في ةهامشبنس  الغذائي الدعم مع المقارنة ةالصحو  الغذائ
اه مساعدةو   .والنظافة الصحي والصرف الم

ة، اتالمساعد عتبرت یثح النزاع مناط في  غیر المنظمات هوالمساعدات  مصدران  اف
ة وم رت التقارر أنها التي، و فقط الح ة من المائة في 66 رتوف ذ  اإلغاثة جانل تلیها ،االستجا
ة ة المحل ة المتحدة واألمم المائة، في 17 بنس  ،توتراً  األقل المناط في .المائة في 17 بنس
ومةانت  ة غیر والمنظمات رةالسو  الح وم ة الح  هي السور  العري األحمر والهالل الدول
رت التقارر  فقط الفاعلة الجهات ة رتوف هاأنالتي ذ ة استجا  .اف

  
 اإلغاثة تواتر

ر المقدمة، المساعدة وتیرة حول سؤال على رداً  سیین المعلوماتمصادر  ذ انتظام  أقل أن الرئ
م  أنها على تحدیدها تم التي المحافظات هيو  وحمص وٕادلب الزور دیر فيان  الدعم في تقد
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ع في تضرراً  األكثر ل  .القطاعات جم اتال ذات المناطتش  في الصراع من منخفضةال مستو
الغ تم حیث ،استثناءً  حمص  مساعدات تلقت المقررة النواحي من المائة في 71 أن عن اإل
  .یوماً  30 آخر في منتظمة

 

 دات (البرتقالي: غیر منتظمة، األحمر: منتظمة)انتظام المساع

  
 

 القطاع حسب  كبر ال ثغراتال

ة في ثغرات لوحظت ع في التغط في  .حجماً  األكبر الثغرات عض مالحظة مع القطاعات، جم
شو  الغذائي واألمن الصحة قطاعات سب الع  101 في اتالمساعد أفادت التقارر أن ،سبل 

ة غیرانت  111 الـ النواحي من  .اف

 

 الغذائي األمن

ة،و  الرقة، في النواحي معظم في  من المستفیدین عددان  وحمص، ،وحماة ،الزور دیرو  الحس
ة المساعدات ان المحتاجین من المائة في 25 من أقل مإلیه ن تم الوصولیذال الغذائ  في ،الس

ةالاانت  وٕادلب، حلب في النواحي عض في أنه حین قاً  أكثر ستجا  75 إلى وتم الوصول ،تنس
 المتلقین یجعل المساعدة تلقي أن عني ال هذا ولكن. المحتاجین المستفیدین من المائة في

 نطاق على ختلفی لمساعداتل الحرارة السعرات محتو حیث أن  ،"الغذائي األمن"شعرون 
ار في دائماً  أخذ الو  واسع، ة االعت سب العو  الغذائي األمن فر توص ة شسبل   فجوةال لتلب
الغة  .الیوم في الواحد للشخص حرار  سعر 1.600 ال

 

مال  تعل

 الخدماتعض  مقدتم ت الدراسة، شملتها التي النواحي من المائة في 57 في أنه ادت التقاررأف
ة م ة الخدمات المنظمات توفر حیث إدلب، في الحال هو هذا. التعل م مات في التعل  ومع. المخ

 في لم تصلها الخدمة مناط هناك تزال ال هأن إلى المعلومات استخالصجلسات  أشارت ذلك،
  .إدلب
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ةال  حما

ة في فجوة توجد ة توفیرأنشطة  في االستجا ة، على القدرة وجود لعدم نظراً  أوسع حما  االستجا
ة  ة المساعدات وصولومحدود ات اإلنسان ة برامج وضع علیها ینطو  التي والحساس  في. الحما

اء شارك الحاضر، الوقت ة مجالتدخالت برنامج  في الشر  على المبني والعنف الطفل حما
م، الصحة قطاعي خالل منالتي انطلقت  االجتماعي، النوع مات في والتعل  والمجتمعات المخ

ة،  .وحلب إدلب محافظات في األول المقام في المحل

 

 مأو ال

ماتال مات من أفضل خدمات -  بیر حد إلى -  هالدی رسوخاً  كثرواأل ،األقدم مخ األحدث  المخ
ةو  ان العوامل من وغیرها االكتظاشجع  ذلك، ومع. العشوائ ماتال س  إلى النتقالا على مخ

مات انتشار عني .جدیدة مواقع ةالا أوقات في حتى أنه جدیدة مخ  ستظل لقطاع،ل سرعةال ستجا
ام من المعروض في ال یزال هناك نقص. الخدمات في فجوة هناك   .المأو  قطاع في الخ

 

مقارنة بین مشكالت توافر والحصول على المساعدات حسب القطاع (البرتقالي: مشكلة توافر 
  المساعدات، األحمر: مشكلة الحصول علیھا) 

  الصرف الصحي

  

  المیاه

  الصحة

  المواد غیر الغذائیة

  المأوى

 األمن الغذائي

  

  ثغرات المعلومات

ة في سورا شف اجات االنسان م المتكامل لالحت  فيالملحوظة  الثغرات من العدید التقی
اق قیود المتعلقة سواء المعلومات،  . التشغیل وأ الس

 

ةال  حما

ة، في أزمة - بیر حد إلى - تمیزی ذال سورا في الوضع مع اتساقاً  فرضت  الحما
ات طة الحساس ةأن ش المطروحة االستفسارات المح ة مخاطر وجود الحما من  لكل محتملة أمن



35 
 

م سیین منفذ التقی ةال تدرج لم النحو، هذا على .ومصادر المعلومات الرئ  مستقل قطاع حما
م أدوات في ع في المتضررة اتالفئعن  ستفساراتا إدراج تم ذلك، من بدالً  .التقی  جزاءأ جم

ان،  بإجراء ردودسمحت ال .السالمة المتعلقة فمخاو ال شأن محدد سؤال جادر تم إما  االستب
ا أولي تحلیل ة لقضا ة في  ذلك، ومع .الحما اجات االنسان م المتكامل لالحت لم یتناول التقی
ا سورا ة قضا ا وانتشار بوجه عام الحما ة قضا ن .الخصوص وجه على معینة حما م  أن و
ة إلى ذلك عز  ا هذه حساس اق في القضا م عن فضالً  ،الثقافي الس  والمثال. األداة تصم

الغ عن انخفاض هو ذلك على الواضح لة في المبني على النوع االجتماعي العنف اإل  مش
ة انات من الرغم على الحما ة الب لة هذه انتشار معدل ارتفاع إلى شیرت الثانو  . المش

 

ة الثغرات  األخر  القطاع

م المتكامل تم إجراء ل التقی  مناط عبر القطاعات من عدد غطي القطاعات عددمت سرع ش
ة ة فترة خالل واسعة جغراف تعذر  المستخدمة، واألدوات الخصائص لهذه ونظراً  .جداً  قصیرة زمن
 : المثال سبیل علىمنها  محددة، قطاعات في ،معینة جوانب حول ،المعلومات جمع

ة سوء •  .التغذ
ات •  محددة إصا

ة وضع • ة البن  التي لحقت بها. واألضرار التحت

شسبل  •  .سب الع

ة ذلك، ومع ة خالل المجاالت هذه عض تم تغط  . المعلومات استخالص عمل

 

ة في النازحین تقدیرات  الالذق

ة لمدینة النازحین أرقام دقة من الصعب تأكید ان م  أجر ). 900.000( الالذق منفذ التقی
ة مدینة المسؤول عن م الالذق ون  التقرر قترن  لم النحو، هذا علىو  عد، عن التقی  المالحظة م

اشرة  تشمل المقدمة، النازحین أرقام للتأكد من مصدر ثالث من أخر  محاوالت جرت. الم
سیین معلوماتمصادر  مع التشاور انات من متعددة ومصادر خبراءو  ،ینإضافی رئ ة الب . الثانو

ان أرقامالتي قدمت  مصادرال تم التشاور مع  یونیو في( 13نازح 000.152 بین تتراوح يالت الس
ة مدینة في) 2013 نوفمبر في(نازح  000.300 إلى) 2013 ع في ملیون  1.5 و ،14الالذق  جم
ة المصادر تشیر .15المحافظة أنحاء  زادة وجود إلى 2013 یولیو إلى تارخها عود التي الثانو

                                                 
 2013يونيو موقع المنظمة الدولیة للھجرة،  13

  
  ) e recherches et d'études sur la Méditerranée),Groupe d -GREMO 2013مقابلة شخصیة في نوفمبر  14
15 OCHA 2013/09/09Watan2013/11/17-Al, WFP 2013/08/09, IOM 2013/08/09,   
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ة ة في النازحینأعداد  في تدرج لة .الالذق س مش د رقم جادإی تع ة في للنازحین مؤ  الالذق
ما معلوماتفي ال واضحة فجوة وجود شیر المحافظة، في الوضع یتعل ف  ضرورة إجراء إلى و
قات من المزد ما ال ،المسألة هذه في التحق المعرضة  المحتملة الكبیرة األعداد إلى النظر س

 .للمخاطر

 

م مواقع ماتالو  اتالمخ   جدیدةال مخ

متقال شف ان عن وجود للنواحي المتكامل ی شون  س مات في ع ن  المحافظات في مخ لم 
قا معروف شون في سا ع مات، أنهم  ةو  الزور، دیر مثل مخ ة ،الحس هذه  تستلزم .والالذق
مات من المزد إجراء الثغرات مات قطاع قبل من المتعمقة التقی  . تنسی وٕادارة المخ

  
ة المناط  المساعدات تغطیها ال التي الجغراف

ة لم ة القیود سبب إلیها الوصول تعذر حیث ،النواحي عض یتم تغط ة اللوجست  .األخر  واألمن
ة المناط هذهالخاصة ب المعلومات فيمهمة  ثغراتلذا توجد  ر ما .الجغراف قاً  ذ  تكون  قد ،سا
ن زارتها  التي المناط م  من أسوأ ظروف عاني منت الوصول على المفروضة القیود سببلم 
رت التي تلك  .ثیر هنا ذ

 

عات  سنال توز

انات تم تفصیل ة الب ان م المتكامل الس سو  الجنس حسب في التقی  . السن حسب ل
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 حمايةال

ة س  النقاط الرئ

 اإلنساني والقانون  اإلنسان لحقوق  النطاق واسعة انتهاكات متكررة إلى المستمر النزاع أد 
ة الهجمات االنتهاكات هذه وتشمل. الدولي  االعتقال أثناء والتعذیب المدنیین، على العشوائ

ة أزمة األساس في يه سورا في األزمة .دون محاكمة واإلعدام والخطف  .حما
 اب األطفال ةل للتعرض دائم خطر في وهم ،للخطر عرضة األكثر هم والش . والوفاة إلصا

ة محددةال هتماماتالا وتشمل  وعمالة األطفال، ستهدف ذال العنف من األطفال حما
 .المسلحة الجماعات أو القوات إلى األطفال وانضمام الخطرة األطفال

 لة خطیرة االجتماعي النوع على المبني العنف الغ عنها مش ات النساء. یندر اإل  هن والفت
 . االجتماعي النوع على المبني العنف لخطر عرضة األكثر

  ة العواقب ضتقو ة النفس ة الصحةاستعادة  الصراع مخاطرل الحادة واالجتماع  العقل
ل المد ورفاههم على لمتضررنل  . الطو

  التحلیل ونطاق مصادر

ة في سورا تضمن اجات االنسان م المتكامل لالحت ةال حول واحد سؤال التقی  مخاوفیتعل  حما
ةحس إلى یرجع هذا االقتصار على سؤال واحد. السالمة ة ستفساراتا اس  والمخاطر الحما
ة م المحتملة األمن سیین نیوالمشار التي قد یتعرض لها منفذ التقی التالي. الرئ  تقدم ال و
الً  النتائج اجات مفصالً  تحل ة الحت ة تحلیل عتمد القیود، لهذه ونظراً . الحما  على شدة الحما
انات ة الب مو  ،امةالع التقارر المصادر وتشمل. الثانو ات الرصد وتقارر البرامج، تقی  أو والروا
ة ة المراق ة فر قبل من المشتر انات تخدمتاسُ  وقد. الطفل حما ة الب  نتائج تأطیرفي  الثانو

م المتكامل ة حول التقی ة الحما الت حددتها التي الطفل وحما مصادر المعلومات  مع المقا
سیال مات النواحي في ینرئ اشرة  المالحظاتأفادت ما . والمخ من  المعلومات واستخالصالم

م ضاً  منفذ التقی ة أ  .التحلیل في عمل

 

ة ذات األنشطة   األولو

ةال مسألة أن من الرغم على ة، حساسة تزال ال سورا في حما اءال حدد للغا  من مجموعة شر
ة اإلجراءات ة ذات األساس  من المزد وتتوفر ل،الفع قائم المجاالت هذه في العمل. األولو
ة خطة في التفاصیل ة االستجا  ). SHARP( سورا للمساعدة اإلنسان
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ع الفور  الوقف إلى الدعوة • ان ضد نتهاكاتالا لجم  المجتمعات إلى والوصول المدنیین الس
ة فهم المحل  لها یتعرض التي والمخاطر االجتماعي نوعال على المبني العنف حول لتثق
 .األطفال

ه واالجتماعي، النفسي الدعم ألنشطة آمنة أماكن توفیر • ة والمهارات والترف ات  لألطفال الح
اب ةمصادر و  والش  .الرعا

م • ادئ تعم ة م ة خدمات وجود لضمان القطاعات مختلف في الحما  إلى والوصول اف
فة والفئات األطفال  .األخر  الضع

ا وٕاحالة وٕادارة تحدید •   .المتخصصة والخدمات الدعم ىإل المحتاجین المتضررن قضا

اجات ة احت   الحما

 األشد تضرراً  الفئات

عحتاج  مینو  ،النازحین ذلك في ما - الصراع من المتضررن الناس جم  والمجتمعات المق
فة ة إلى – المض  مجموعات تضرر من - صفة خاصة  -  الصراع ادز  ذلك، ومع. الحما
م نتائجتشیر . محددة انات التقی ة والب  والمعوقین والمسنین والنساء األطفال أن إلى الثانو

ات والالجئین ة مخاطر ألكبر یتعرضون  واألقل  .الحما

 

  األطفال

ل  ان عدد نصف عن قل ال ما األطفالش  استمرار تشیر التقارر .سورا في المتضررن الس
ع في ،القطاعات مختلف في ،تضرراً  األكثر الفئة مأنهإلى  اً  قعالموا جم  األطفال .تقر

ین غیرالمنفصلین و  هم  المصحو الأل عرضة األكثر هم اإلعاقة ذو  واألطفالبذو  مختلفة ش
دة غیر تقارر وتشیر. واإلیذاء واالستغالل العنف من ات األوالد أن إلى مؤ  -  من النازحین والفت
ما ال اب س حصلون على عاما 12 فوق  الش م فرص الذین ال  ال في انخرطوا قد -  التعل  أش

ات من للقتل مرتین عرضة كثرأ األوالد .العمل من خطرة  مخاطر ن و المراهقواجه و  ،16الفت
 . 17المسلحة الجماعات أو القوات قبل من واالستخدام للتوظیف متزایدة

 

  
  

                                                 
  2013الحصیلة الخفیة لضحایا األطفال في سوریا، نوفمبر  –مجموعة أبحاث أكسفورد، المستقبل المسروق 16 

  
  .2013المجموعة الدولیة لحمایة الطفل، تقییم حمایة األطفال في سوریا عن بعد، سبتمبر  17
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ات النساء  والفت

ات النساء  سبب بیر حد إلى ،المبني على النوع االجتماعي العنف لخطر معرضات والفت
ار األسر، انفصال ات وانه ة آل ة وانعدام المجتمع حما ة مآوال في الخصوص  ساهم وقد. الجماع
ة والمواقف المعاییر تطبی ضاً  المحافظة االجتماع  النساء ةحر على المفروضة القیود في أ

اتو  م مجال في ذلك في ما المنزل، خارج الفت ا. العمل أو التعل  الحوامل اءالنس تفتقر ما وغال
ة الصحة خدمات لىع إلى الحصول والمرضعات  . اإلنجاب

 

  السن ار

ع في متضررة مجموعات ثالث أكبر بین من السن ار ان لمصادر  وفقاً  األماكن، جم
سیین اجات  لدیهم السن ار .المعلومات الرئ ةاحت اجات حما  حاالت في محددة مساعدة واحت

اً  الطوارئ  دون  ال حیلة ون ترو  الفرار، على نقادر  غیر ن و ون ما وغال  . دعم و

 

  اإلعاقة ذو  شخاصاأل

اً  المعوقین تحدید تم اً  عقل رام تهمسالم تتعرض مجموعة وجسد  یواجهون  والذین للتهدید، تهمو
ات  سبب اإلعاقة ذو  األشخاص عددیتزاید  .نشطةال النزاع مناط من في الفرار محددة صعو
ضاً  حربال أسالیب ات ال .أ ات بین بترتبرز عمل ات حدوثما یرتفع  الحرب، إصا  في إصا
ي النخاع  . 18األخر  األزمات مقارنةً  الشو

 

ات  األقل

ات فیتصنیتم  لم ان في محتملة متضررة مجموعة تحدیداً  األقل ات سبب االستب إال . الحساس
انات أن ة الب ات أن إلى تشیر الثانو ین ذلك في ما األقل حیین العلو  مه واألكراد، واألرمن والمس
تعرضون  ،مستهدفون  مأنه التقارر وتفید .الفئات المتضررة أكثر بین من قة، للتمییز و  والمضا

منعون من ش نقا عند مرورال و  .19التفت

 

حملون  الناس   وثائ الذین ال 

ةا في تسجیلال في وافشل أو أوراقهم فقدوا الذین الناسیتعرض  قة ألحوال المدن  للمضا
ش نقا عند واالستغالل سجل المدني السجیل نظام تم تعطیل .التفت ات الموالید الذ   والوف
ونوا قد حدیثا والمتزوجین الوالدة حدیثي األطفال أن عني وهذا والزجات،  على نقادر  ال 
ة حقوقهم إلى الوصول  . المساعدةالحصول على و  األساس

 
                                                 

  2013سبتمبر  19األشخاص ذوي اإلعاقة،  - رایتس ووتش، الضحایا المخفیین للصراع في سوریا، منظمة ھیومن  18
  2013أكتوبر  30سوریا،  –مشروع تحلیل االحتیاجات في سوریا، التحلیل اإلقلیمي في سوریا: الجزر األول  19
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ن العمالو  الالجئین  المهاجر

،إلى ال الالجئین من العدید فتقر التالي وثائ ش نقا عند مشاكل یواجهون  و  عبور وعند التفت
ة في ثغرات المهاجرن العمال یواجه. الحدود ة الحما  الخدمات إلى المحدود والوصول القانون

ة ل سورا في الفلسطینیون  الالجئون  تأثر وقد .20األساس تشیر التقدیرات  .نزاعال من بیر ش
 سبب نزحوا قد األونروا، لد المسجلین الفلسطینیینمن  000.530 بین من ٪50 أن إلى
مات شهدت .21النزاع اءو  الفلسطینیین الالجئین مخ اكات وحمص حلب في أح  مسلحة اشت
ثفة، اتالمزد من اإل وقوع عن أسفر مما م  . 22اتالخدم وتوقف ضراراألو  صا

 

ة ةالحما مخاوف س   الرئ

ةال مخاوف من واسعة مجموعة هناك ة الحقوق  تهدد حما . المتضررن السورین ورفاه األساس
طو  ،المخاوف هذه من العدید قلب في األمن وانعدام المسلح العنفأتي  اطاً  رت قاً  ارت  زادةب وث

ة تهدیدات   .المرأة وسالمة الطفل حما
 

  بالغ عنھامخاوف الحمایة الرئیسیة التي تم اإل

  

  العنف المسلح
  تجنید األطفال
  عمالة األطفال

  التوتر النفسي واالجتماعي
ن   سوء معاملة المحتجز

ة   المخاطر البیئ
ة   األفعال اإلجرام

  التمییز
  زواج األطفال

  األلغام، المتفجرات
  العنف ضد األطفال

  انفصال األسرة
  العنف المنزلي
 يالعنف الجنس

   

  
  

                                                 
فبرایر  1من سوریا، تزاید القلق حول من بقي منھم، المنظمة الدولیة للھجرة، المزید من المھاجرین الفلبینیین یعودون إلى وطنھم  20

2013  
  2013سبتمبر  6)، 59األونروا، تحدیث موقف األزمة في سوریا (العدد  21
یولیو  15الجمعیة العامة لألمم المتحدة، تقریر الدورة السابع والستین عن حمایة ومساعدة النازحین، موقف النازحین في سوریا،  22
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 المسلح العنف

ل اً  تهدیداً  المسلح العنف ش س ر. المدنیین لسالمة رئ م ذ ة الهجمات منفذ التقی  -  العشوائ
ة والغارات والقصف ،اتجر للمتف النطاق الواسع االستخدام ذلك في ما  مأهولة مناط في الجو

ان ما وال ،النواحي من العدید في لنزوحل سبب وأهم تهدید أهم - الس  وٕادلب حلب في س
ة وحماة حلب مثل مناط في .وحماة وحمص ةو  وٕادلب والالذق ةتقارر  تشیر ،الحس  المراق

ات األهالي  حیث، خطرة مواقع وفي الحرب، مخلفات من متفجرات یلعبون  األطفالأن  إلى وروا
ة أللغامل یتعرضون  ات في القنابل وضع مثل ولحوادث األرض  .23مدارسال خارج القمامة حاو

 ،2011 مارس منذ قتلوا شخص 110.000 من أكثرفإن  اإلنسان، لحقوق  السور  للمرصد وفقا
ان مأهولة مناط ضد لقصفل نتیجة معظمهم قتلقد و . 24المدنیین من نصفهم من أكثر  الس

 القناصة أید على عمدال إلى القتل واألطفال، النساء فیهم من ن،و المدنیما تعرض  .المدنیین
ح الغارات اللوخ شیر .والمذا احدیث عن  تقرر و  في األطفال أن إلى لاطفمن األ الضحا

ا انوا سناً  األكبر العمرة الفئات ان من ثیر في المسلح للعنف ضحا  األطفالأكثر من  األح
ات، من للقتل مرتین عرضة كثرأ األوالد ان التقرر، لهذا وفقاً  .سناً  األصغر ان الفت  داألوال و
ا من بین)  17- 13 بین أعمارهم تتراوح الذین(  سناً  األكبر  ما لقتل،استهدافًا ل األكثر الضحا
 .25التعذیب أو اإلعدام وأ القناصة نیران ذلك في

 

 والنظام القانون 

م نتائج تشیر ار سبب الجرمة معدالت ارتفاع إلى التقی اره والنظام القانون  انه مصدر  ااعت
ع في قالنطا واسع قل  وسوء التعذیب تم تحدید .حمص محافظة وخاصةً  المحافظات، جم

ام في وخاصة المعتقلین، ضد المعاملة  األسبوع األول من وأثناء االعتقال من األولى األ
ة مخاطر والخطف االستجواب، ة حما اً  عال  العامة التقارر وتشیر. والرقة وحماة حلب في نسب

ة االعتقاالت إلى اتساع نطاق ة ضمانات دون  واالحتجاز التعسف  حاالت توثی تم ما. 26قضائ
ة ٕادلبو  حمص،و  درعا،و  حلب، في قسر  اختفاء وحاالت دون محاكمة إعدام  .27والالذق

 

 االجتماعي النوع على المبني العنف

اً  الغ یتم ال غال ة العار وصمة من الخوف سبب الجنسي العنف حوادث عن اإل  االجتماع
ؤد. مواالنتقا زد االتجاه هذا فاقمإلى ت ،سرةالو  منةاآل المتخصصة الخدمات في النقص و  و

                                                 
  2013ت المالحظة المباشرة، التقییم المتكامل لالحتیاجات االنسانیة في سوریا، دیسمبر قاعدة بیانا 23
  ,www.facebook.com/syriaohr 2013المرصد السوري لحقوق االنسان، نوفمبر  24
  2013لضحایا األطفال في سوریا، نوفمبر الحصیلة الخفیة  –مجموعة أبحاث أكسفورد، المستقبل المسروق  25
  2013سبتمبر  11مجلس حقوق االنسان، التقریر السادس عن تحقیق اللجنة الدولیة المستقلة حول سوریا،  26
  2013أكتوبر  11منظمة ھیومن رایتس ووتش، "ال یزال یمكنك رؤیة ھذا الدم"،  27
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اقین تعرض من اة قید على ال اً  .للخطر الح  والرجال النساء ضد الجنسي العنف حدث ما غال
ات ان والفت ش نقا وعند منازلهم، مداهمة عد والفت ات .28السجون  فيو  التفت معرضات  الفت
تظةال مآوال في خاص لش للخطر ات األسر عض تمنعو  ،29منةاآل وغیر م  مغادرة من الفت
 .سالمتهم على مخاوفال سبب منازلهم

الغ تم وقد اره الجنسي العنف من الخوف عن اإل سي اعت  .30األسر نزوح في العامل الرئ
ط والكرب للنزوح نتیجةو   العائالت من المزد لجأتو  ،زاد قد العنف الزوجيأن  عتقدُ  النزاع، المرت

ر الزواج إلى ة" والقسر  الم ات" لحما ر الزواج ُعتقد أنما . 31االعتداء من الفت  في آخذ الم
ج تشیر معلوماتتداول  مع وحلب ،الزور دیرو  الرقة، في االرتفاع  12 سن في األطفال إلى تزو

 . سنة
 

 ي على النوع االجتماعي وحمایة الطفلأنشطة الشركاء المبلغ عنھا في مجال العنف المبن

 

                                                 
  95-91، الفقرات  2013یونیو  4الدولیة المستقلة حول سوریا، مجلس حقوق االنسان، التقریر الخامس عن تحقیق اللجنة  28
  2013مجموعة الحمایة الدولیة، التكلفة المخفیة للحرب فیسوریا: العنف المبني على النوع االجتماعي، یولیو  29
  2013یونیو  4مجلس حقوق االنسان، التقریر الخامس عن تحقیق اللجنة الدولیة المستقلة حول سوریا،  30
یولیو  15جمعیة العامة لألمم المتحدة، تقریر الدورة السابع والستین عن حمایة ومساعدة النازحین، موقف النازحین في سوریا، ال 31
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ة  الطفل حما

ة تان  المعلوماتمصادر  عنها أبلغ التي شیوعاً  األكثر المخاوف بین من األطفال حما
سیین م الرئ ة هتماماتالا وتشمل. ومنفذ التقی س  :یلي ما الرئ

 

 األطفال ضد العنف

م عن المعلومات استخالص شف م من منفذ التقی اً  ،"األطفال ضد لعنفل" تلفةمخ مفاه  غال
 من المتضررة المناط في األمان إلى األطفال فتقر .األطفال على الصراع تأثیر إلى شیرت ما

ة والغارات ،المنتظم القصف ر  .الیومي األمن وانعدام الجو ما وال الخطف،ما ُذ  خطف س
اب ور، الش ضاً  الذ ا قل مصدر أ  األطفال أن حدیثة دراسة أكدت وقد .لسالمةیتعل 

ل مرتفعة مخاطر یواجهون  عةوجود  مع العنف، من خاص ش ات 10 ل من س بین  وف
ضا األطفال یواجه .32اتالمتفجر  استخدام نتیجة النزاع سبب األطفال  العنف من أكبر مخاطر أ

اتل رعایتهم على القائمون یتعرض  عندما المنزل في  .التوتر من أعلى مستو

 

 ألطفالا عمالة

ة والرقة وحلب الزور دیر في األطفال عمالة في الملحوظة الزادة تشیر التقارر إلى  والحس
ال ذلك في ما وٕادلب، ما وال األطفال، ةلاعم من الخطرة األش  دیر في النفط حقول في س
ة المجاالت وتشمل. الزور س ةو  ٕادلب،و  حلب، من نواحي األطفال لعمل الرئ  ودیر ،الحس

 .العاشرة من العمر في سن الصغار األطفال عن عمل حلب في النواحي عض إفادة مع ر،زو لا

 

 المسلحة والجماعات القواتإلى  المنضمین األطفال

ع في لوحظ م المحافظات جم  والجماعات القواتإلى  األطفالانضمام  – التي شملها التقی
 ألسرهم المال لكسب األطفال ىسع قد .سنة 18 و 14 سن بین األوالد وخصوصاً  - المسلحة

 المناط أظهرت .يمجتمع التزام الشعورمن  بدافعینضمون إلیها  أو ات،عاالجم هذه من
ة، المصاعب تزایدمن  المتضررة ة النضمام األطفال للقوات  الزور، دیر مثل االقتصاد أعلى نس

طرون  أسلحة، حملون  أطفال وجود لوحظ وقد .والجماعات المسلحة س ش، نقا لىع و  التفت
 .الدعم مهام ؤدون و 

 

  
  

                                                 
من حاالت وفیات األطفال المسجلة، مجموعة أبحاث أكسفور، المستقبل المسروق، الحصیلة المخفیة للضحایا  10.586من  7.557 32

  2103وفمبر من األطفال في سوریا، ن
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ة  ة الخدماتمحدود  لألطفال األساس

م إلى أشار ،الشدید الصراع مناط في  إلى یذهبون  ال انوا األطفال من العدید أن منفذ التقی
اكاتالوا المتفجرات من الخوف ذلك في ما السالمة، تتعل مخاوف سبب المدارس  شت

. الدراسة ساعات خالل الشوارع في المدرسة سن في والبنات األوالد جودو  لوحظ وقد .مسلحةال
م النزوحالصراع و  من المتضررة والمناط المواقع من العدید في  تعمل ال ،التي خضعت للتقی

ة، المدارس ةً  الثانو  .األطفال تجنید و لعمالة،ل عرضة المراهقین تار

  
  ت)(القطاعا عدد األطفال حسب مجموعة المخیمات

ة  ممبج  قح  السالم  المجموع ة  الالذق اب   جرابلس  فر
  السالمة

اب 
  الهو 

    عقرات  الكرامة

  سنوات (إناث) 5 –األطفال في سن یوم   
ور) 5 –األطفال في سن یوم    سنوات (ذ

  سنة (إناث) 14 – 6األطفال في سن 
ور) 14 – 6األطفال في سن    سنة (ذ
  ة (إناث)سن 18 – 15األطفال في سن 
ور) 18 – 15األطفال في سن    سنة (ذ

  اإلجمالي

  
 تمییزال

م نتائج حددت ما ال ،أحد المخاوف المتضررة الفئات ضد التمییز التقی  حمص محافظات في س
ط یوجد حیث وحماة، ان خل  االنتماء أو العرق  أو الدین أساس على التمییزعتبر  .من األد
اسي ات هي يالنوع االجتماع أو الس ة العق س  .الخدمات على الحصول أمام الرئ

 

 النفسي التوتر

ة اآلثارتؤثر  ة النفس ع على واالجتماع  النزوحیؤد ما  .النزاع من المتضررة الفئات جم
اتو  ة األوضاع وتدهور واألصدقاء، األهل وف ش ة األنشطة وانعدام ،المع  والوصول ،الترفیه

 وانعدام للعنف التعرض من تفاقم والتي هائلة، ضغو إلى ،ةاألساس الخدمات إلى المحدود
 .األمن

 

ة مخاطر مات في الحما  المخ

ة المخاطر تم تصنیف ة التي  مخاوفال بین المسلح والعنف البیئ س  التي السالمة تتعلالرئ
مات في ن و النازح یواجهها ة المخاطر وتشمل .المخ  وامواله ،المتوحشة الحیوانات وجود البیئ

دورات  حول اإلضاءة وجود وعدم الصرف،خدمات  سوءو  ،مناآل غیر والبناء الخطرة، والحشرات
ة اه المشتر ام في الشموع واستخدام الطهي سبب الحر خطر منمخاوف  وأثیرت .الم  الخ
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ضاً  ارات شأن المخاوفاإلضافة إلى  أ ة الشتو  الطقس ظروف في المأو  خ  تم ما .الصع
ات وزادة المسلحة العناصر جودو  تحدید ش مات عض حول/أو و في المیل لة المخ ة مش  أمن
 .بر 

عما توجد  ة وفالمخا جم س ضاً  أعاله المحددة األخر  الرئ مات، في أ ان  حیث المخ
ضاً  األطفال م المتكامل نتائج تظهر .للخطر عرضةالم المجموعات أكثر أ  36.273 أن التقی
مون  18 سن دون  طفل اً  ق مات، في حال ة وحددت مخ المبني على النوع  والعنف الطفل حما

ل مخاوف االجتماعي ة  المخاطر أكثر تش مات فيأهم مات، معظم في .المخ  توجد ال المخ
ة س ال لذلك، ونتیجة. لمرأةل لجان أو النساء لتمثیل آل ل المرأة اهتمامات تنع قد و  اف، ش

 .المتاحة الخدمات محدودة معرفة المرأة تكون لد

  
ات ة التكیف آل  المحل

ات عن مفصلة معلوماتظل وجود  صفة  .حرجة ثغرة مثل المجتمعفي  الموجودة التكیف آل
م المتكامل  شیر ،عامة اناتالتقی ة والب ات تواجه األسر أن إلى الثانو اتهم في متزایدة تحد  ح
ة ات إلى تلجأو  الیوم  ةلاعم ذلك في ما األطفال، على تؤثر التي الضارة التكیف استراتیج

 األسرة عن طوعاً  األطفال فصلو  المسلحة، والجماعات القوات إلى األطفال وانضمام األطفال،
قاء أو للعمل اب األقارب مع ال ات السالمة تتعل ألس ة والصعو  .االقتصاد

عض العائالت  ر الزواجقد تستخدم  ات الم ة للفت ة"مع  أفضل نحو على كیفللت آل  "حما
ات اب في الفت ور من األسرة أفراد غ ن. الذ م ضاً  و  من للحد األطفال زواج تستخدم أن أ
اء ة األع ة ةاألسر  في المعالین وعدد المال  .33النزوح سبب طول عمل

ة میل مقدمي ة من الحد إلى الرعا اب الذه من منعهم ذلك في ما المنزل، خارج ألطفالا حر
ة المدرسة،إلى   .المسلح العنف من األطفال لحما

 

ات ان ات واإلم  التحد

ع  القدرات توس

ة القدرات على المفروضة القیودتقوض  ة التشغیل ة الجهود والفن ة توفیر إلى الرام ة استجا  حما
شارك. شاملة ة، أنشطة في الفاعلة العناصر من قلیل عدد و  المخاطر والتعرف على الحما

طة لقیودوا اق في الحساسة األنشطة هذه مثل تنفیذ في بها المرت اءیدیر ال .الحالي الس اً  شر  حال
ةل واسعة برامج ة من و  األطفال حما صورٍة  ذلك و ،النوع االجتماعي المبني على العنفالحما
ة م ةصحقطاعي ال خالل من أساس  .والتعل

                                                 
   2013مجموعة الحمایة الدولیة، التكلفة الخفیة للحرب، العنف المبني على النوع االجتماعي، یولیو  33
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اء تناول وقد ا منفقط  اً صغیر  اً جزء الشر ة جاتاحت زحیث . سورا في المتزایدة الحما هذه  تتر
ة عها یجبلكن و  ،الغرب في أنشطة الحما  الرقة ذلك في ما حلب، شرق  مناطتشمل ل توس

ة المطاف وفي الزور، ودیر عل نها ضاً . النزوحو  الصراع من المتضررة المناط جم  هناك أ
ة أسالیب إلى حاجة  واالستغالل واإلساءة العنف طرلخ المعرضین األشخاص لتحدید منهج

ذلك واإلهمال، والتمییز ات تعزز و ضاً  الضرور  منما أن . اإلحالة آل  المخاوف إدراج أ
ةال المتعلقة عفي  حما  .القطاعات جم

  
 وصولال

ة المساعدات وصول حد تقیید اجات عن معلوماتمن توافر ال اإلنسان  المجتمعات وقدرات احت
ةالشأن  المتضررة ةالقیود و  األمنتؤثر معوقات  ذلك، على عالوة .حما ةو  التشغیل  الفن
ة توفیر القدرات على المفروضة ة استجا  .شاملة حما

اء وفقا عون  الذین للشر ة فر یت اً  یجر  الطفل، حما د  حال من  20.000 من قرب ماتزو
اب األطفال ةأنشطة  واألسر والش افحة و  الطفل حما  في بني على النوع االجتماعيالم العنفم
م ة البیئاتو  ،اتالمخ ما وال والحضرة، الرف  .وحلب إدلب محافظتي في س

 

 تنسیال

ةموجودة ل مجموعةهناك  ةال تنسیل أوسع منتد إنشاء یتم لم ولكن الطفل، حما  .حما
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  التعليم

ة  س   النقاط الرئ

  من نصف عدد األطفال في سن  ملیون طفل خارج المدارس: أكثر 1.7أكثر من
ة ة ال  في المئة 60وأكثر من  ،المرحلة االبتدائ من األطفال في سن المرحلة الثانو

ا في المناط األكثر سخونة للمدارس ذهبون ی فقد أوضح  ،انتظام . وهذا یبدو جل
ر أن  مات  في المئة 17التقر شون في المخ ع یذهبون فقط من عدد األطفال الذین 

   ارس.للمد

 :ة ة ونقص حاد في المواد المدرس م في المحافظات ف تدمیر العدید من األماكن التعل
ة المتاحة غیر صالحة  ًا، نجدالست األكثر سوء م ة النصف من األماكن التعل قرا

ة في عالوة على أن ،للغرض  م  ةتكاد تكون غیر صالح النواحيعض األماكن التعل
  تماما.

 ة له عجز األسر عن النفقا قوض ف ،لمخاطر على األطفات المدرس التعثر االقتصاد 
إلحاق وهذا بدوره یؤد إلى مخاطر  ،على إرسال األطفال إلي المدارس قدرة األسر

البنات على  تجبرقد ینضم األوالد إلى الجماعات المسلحة و و . سوق العملاألطفال 
ر.   الزواج الم

 اب ةال في غ عانى األ، ةالمدرس رعا ة و س ةطفال من أضرار جسد تقدر إذ :  نفس
ر أن أكثر من  في زالت األعداد  وال 34فرد قد قتلوا في هذا الصراع 11.400التقار

ال من األطفال و وه ،35تزاید ات  حطم نفس   المعلمین على حد سواء. ذا 
 

  التحلیل  وٕاطارمصادر ال
ل أساسي هذا التحلیلعتمد  ة لـعلى  ش انات األساس م المتكامللتقالب مصادر وتشمل  ،ی

ة انات الثانو اء التنف ًال من الب حثیذیالشر تستخدم المصادر الواردة من وزارة ما  ،ین وفر ال
م السورة والبنك الدولي  انات التعل ل أساسي  ،"األزمةقبل "ما لب ش وتغطى هذه المعلومات 

م المتكامل المحافظات المندرجة في ة تحتو على  في حین أن، التقی عض المصادر الثانو
ل محافظات سورا انها. ،رسومات وتقارر تغطى  شیر النص إلى المصادر في م   وس

                                                 
 .2013ـ المستقبل المسروق، مجموعة أبحاث أكسفورد،  34
في  29وأصیب أطفال قتلوا  9تقاریر .  2013نوفمبر)  18- 04( 37في الجمھوریة العربیة السوریة رقم حقوق اإلنسان نشرة ـ  35

 حوادث النزاع المتعلقة حول دمشق.
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ة   األنشطة ذات األولو
صلحوا المدارس المتضررة، أو أن ینشئ*  اء القطاع أن  أماكنبوسع معظم شر امًا   وا خ

ة مؤقتة م ا إلى أن تعمل هذه األ ،تعل ماكن على فترتین، وتكاد هذه األنشطة وهذا یؤد غال
ل  ش م األساسي. وقد وصلت أعداد األطفال الذین تقدم لهم الخدمات  تنحصر في مرحلة التعل

قرب من  میون مجموعة لألفًا.  50متكرر أو لمرة واحدة، شهرًا، إلي ما  اء التعل قد حدد الشر
جر العمل عل ة، و ة ذات األولو الفعلمن اإلجراءات األساس توجد تفاصیل أكثر حول هذا  ،یها 

ة في سورا (الموضوع في تقرر  ة للمساعدة اإلنسان   ). SHARPخطة االستجا
ة آمنة م س أو إعادة إصالح مناط تعل ار جعل هذه المناط  ،* تأس مع األخذ في االعت

قدر المستطاع و  ة لألطفال    لتقلیل مخاطر االنتقال. ذلكقر
ة * اشتمال المدا ة والترو م ة على الموارد التي تحتاجها مثل المواد التعل م رس والمناط التعل

ة افأتهم وتدربهم. ذلكو ،والراض   توظیف المدرسین وم
مي المتكامل. اجات البرنامج التعل ة احت   * زادة التعاون بین القطاعات المختلفة وذلك لتلب

  
ة م اجات التعل   االحت
    تائجنظرة عامة على الن
م المتكامل   والنتائج األخیرة التقی

قا  م المتكامللنتائج ط ةن إف ،التقی ة  تعادل الحضور في المدارس في الوقت الحالي نس قرا
ةنصف  اجًا للخدمات المناط األكثر سخونة هي ن أ، و ما قبل األزمةفي  النس األكثر احت

ة. م ة هيوأكثر المحافظات تأثرا بهذا الصراع من ال التعل م ة التعل ة ،حلب ناح  ،حماه ،الحس
ة ،إدلب   .الالذق

ةالمصادر المعلومات من هناك  س ملیون طفل قد تسروا من المدارس في  1.7أن تشیر إلى  رئ
ةوهذا التسرب ی ،نفاآالمحافظات المشار إلیها  م قا لمصادر رجع إلي إغالق المناط التعل . وط

م المتكامل حث  جر أالتي  النواحيمن  ةفي المئ 57ن إف التقی عض  تحصلبها ال علي 
ة الحضور في المدارس ة. وتتراوح نس م ، في المئة 53إلى  في المئة 33ما بین الخدمات التعل

ل منتظم في المحافظات  وقد تم حساب هذا بناءً  ش على معدل عدم حضور األطفال المدارس 
أعداد األطفال في هذا العمر.   مقارنة 



49 
 

قا لوز و  سورا فان ط م  مسجلون في المدارس، ولكن الحضور من األطفال  في المئة 72ارة التعل
عض المحافظات  ضًا تقارر وقالت  ،في المئة 6إلى قد انخفض  -مثل حلب  -في  ن إالوزارة أ

  .36اً متقطع ات الحضور في مناط أخر 
  

  ظامألطفال الذین یذھبون للمدارس االبتدائیة بانتالنسبة المئویة ل

  
  

 ألطفال الذین یذھبون للمدارس الثانویة بانتظامالنسبة المئویة ل

  
 
 

  37بيانات ما قبل األزمة
ان معظم ة یلتحقون األطفال السورین  قبل األزمة،  في  70وأكثر من  ،مدارس المرحلة االبتدائ

ة لتحقون ی المئة ة  ان 2010 في عامو  38مدارس المرحلة الثانو مسجلین لب ملیون طا 2.5قرا
سورا  ة  ةاالمرحلة في ال 2.429.450منهم في السجالت المدرس في  2.731.825 ،بتدائ

ةمرحلة ال قة علىفي  في األعداد ان هناك تزاید مستمرلقد . الثانو األزمة  السنوات الخمس السا
ة ةمرحل في المئة 121.47 ةفي ال في المئة 73.42و ابتدائ وفقا و  ،2010في العام  مرحلة ثانو

م السورة فقد ضاً  ان هناك لوزارة التعل مصالحة لل مدرسة 18.940 أ ة التعل في عام ة عمل
2010 .  

                                                 
  .2012 ديسمبر 13-04. السورية العربية الجمهورية عليم،للت السريع التقييم تقرير اليونيسيف،ـ  36
all-www.quandl.com/education/syria-، و  indicators-demographic-all-www.quandl.com/demography/syriaـ المصدر:  37

indicators-education  
، وعالوة على ذلك، فإن البیانات الدیموغرافیة في %1ـ عدد الطالبات المسجالت في المدارس في سوریا یقل عن عدد الطالب بـ  38

  سوریا تظھر أن موالید الذكور أكبر من موالید اإلناث بمعدل طفیف.
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اب :الفئات األكثر تضرراً    األطفال والش
م المتكامل قد أوضحت نتائج ل ل المحافظات ما التقی أن األطفال هم األكثر عرضة للخطر في 

 لتجنیدنهم أكثر عرضة لإحیث سنة،  18إلى  15 سن نم وخاصة األطفال ،عدا محافظة واحدة
عد هؤالء األطفال عن المدارس 39الستغاللهم في العملالجماعات المسلحة أوعلي األقل  في . ف

  .الساخنة الصراع یزد من هذه المخاطر وخاصة في مناط
  

    لمحافظات الخاضعة للتقییملالتقدیر االجمالي 

  3.052.676  سن الدراسةالتقدیر اإلجمالي لألطفال في 

  %56   نسبة األطفال الذین ال یذھبون للمدارس بانتظام

  1.724.213  األطفال الذین ھم بحاجة لدعم تعلیمي

  )%60( 111/184  / إجمالي  النواحي

  
مي وجود فإنولهذا السبب  ة هو أمر متكامل برنامج تعل ة  .ضرور للغا لقد لخص قطاع الحما

مة التالمخاطر   ،االختطاف ،االنضمام لجماعات مسلحة ي یتعرض لها األطفال من قبیلالجس
م.  في حاالت... الخ. وهذه المخاطر تتزاید  األطفال ةلاوعم ،العنف األطفال المتسرین من التعل

عض  م المتكاملوقد أشارت  ًا من  نازحینأن األطفال الإلى  مصادر التقی هم األكثر تغی
ان إلى خوف  ، ورمامینالمق األطفال المدارس عن عض األح اء األمور یرجع هذا في  أول

. ولقد  ات المراهقات في تلك المناط ة هذه ال ةجعامر  أثبتتعلى سالمة الفت انات الثانو ب
ة   .40الروا

  
ة ة األساس م ا التعل   القضا

ة  م   منة آمناط تعل
 

 نخفاض في المناطق التعلیمیة الصالحةنسبة اال

  
                                                 

نوفمبر  29؛ ھیومن رایتس ووتش (2012یسمبر د 13- 04لتعلیم، الجمھوریة العربیة السوریة. للیونیسیف، تقریر التقییم السریع اـ  39
2012( ،conflict-children-using-opposition-www.hrw.org/news/2012/11/29/syria  

  م.2013سوریا: أزمة حمایة الطفل، تقییم مشترك بین الوكاالت التجاھات حمایة الطفل في سوریا، لعام  ـ 40
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ة الصالحة لقد لوحظ  م مأن أعداد األماكن التعل ل ملحو منذ قد انخفضت  لغرض التعل ش
ة األزمة مها.  في المحافظات في المئة 63و 25 بین ما فقد انخفضت إلى ،بدا قد و التي تم تقی

ة أن  ة األماكنهذه جودة أكدت المصادر الثانو م محل شك وذلك لكون الدروس تقام في  التعل
ست ، في فصول مدمرة اني ل ة. علي اإلطالق  معدةأو م م ة التعل  أوضحت مصادرما للعمل

ة  س حاجة ماسة إلى  ،حمصو  ،حماه ،إدلب ،حلبل أن األماكن الساخنة مثالمعلومات الرئ
ة م ة آمنة توفیر مناط تعل س بها نفس العنف المسلح مثل الحس . وأن المحافظات التي ل

مأعداد األما، تتراوح والرقة  . أوضحت  في المئة 74و  في المئة 70بین  بها ةكن التعل
عض  ار  ة أنه یجب األخذ في االعت م مهدداتالمصادر الثانو ة التعل مثل السفر  ،ةالعمل

لة أو عبر مناط القتال هذا  ،41لمسافات طو ة أن تقتربمن األفضل ون و م  األماكن التعل
ان، ًا للمخاطر.  قدر اإلم   تجن

  

  ثر المشاكل المعرقلة للعملیة التعلیمیةأك

  

 –السبورات  –األقالم  –قلھ الموارد والمصادر( الكتب -
   %19،57المصابیح الكھربیة ... الخ ) 

نقص المال والدخل والموارد لنمو العملیة التعلیمیة  -
15،11%  

   %12،98قلھ عدد المدرسین  -

مزدحمة.............  –مناطق مجمعة  –قلة األماكن ( خربة  -
   %8،51الخ ) 

   %12،13افتقاد أمني  -

   %10،64أخرى  - 

القیود اللوجستیة (ال توجد وسائل للنقل، ال یوجد وقود الخ  - 
(8،51%  

   %8،09الصعوبات المادیة (البعد عن المدرسة )  -

  

 
 
 
 
 
 

                                                 
لمحة عامة إلى  ، سانلیورفا، تركیا؛2013أغسطس  30 - 26في سوریا:  ین العاملیني حاالت الطوارئ للمعلمین السوریالتعلیم فـ  41

تعلیم، الجمھوریة لل، والیونیسیف، تقریر التقییم السریع 2014أبریل  - 2013مبر نوفاالستجابة داخل القطاعات ومتطلبات التمویل 
  .2012دیسمبر  13- 04العربیة السوریة. 
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ة  ةحال  م   المناط التعل
  

 ة المعطلة حسب الموقعالنسبة المئویة لألماكن التعلیمی

IDLEB

AL-HASAKEH

AR-RAQQA

AS-SWEIDA

QUNEITRA

LATTAKIA

ALEPPO

HAMA

HOMS

DAR'A

DEIR-EZ-ZOR

RURAL
DAMASCUS

TARTOUS

DAMASCUS
Status of Learning Spaces

% non-functional learning space

0 - 25

26 - 50

51 - 75

76 - 100

data not collected

Deir-ez-Zor

ALEPPO

A'zaz

As Safira

Jebel
Saman

  
 
ة والمعلمین ألدواتا  المدرس

ة و األدوات  توفیرلملحة  هناك حاجة انات  تتف حیث معلمینالمدرس م المتكاملب مع نتائج  التقی
م السرع الذ سمبر التقی م في سورة في د سیف للتعل ه منظمة الیون ، والتي 2013 قامت 

ة   .42أوضحت أن هذه المناط لها األولو
 

ة   األمن والموارد المال
ة و  اء المخاوف األمن ةاألع ا من هي المال ة القضا اء تمنع التي األساس  أطفالهم إرسال من اآل

ميالمدارس إلى ًا  والموارد ومصادر الدخلوجد أن نقص المال ، . علي الجانب التعل مثل سب
ًا لعدم إرسال س ط النواحين م في المئة 15إلى المدارس في  األطفال رئ رت ة . و حما االهتمام 

ر وعمل األطفالمن األطفال  التأثیر المحتمل لتضائل اإلكراه علي الزواج الم ة ،  الموارد المال
ًا. ار ذلك استثمارًا مستقبل م، واعت   لألسر على إرسالهم أوالدهم للتعل

                                                 
  .2012دیسمبر  13- 04تعلیم، الجمھوریة العربیة السوریة. للیونیسیف، تقریر التقییم السریع الـ  42
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ة   السالمة النفس
ة الضغوتبرز  ارها النفس ة 24 في السالمة تتعل مخاوف ةثالث أكبر من واحدة اعت  ناح
انات مصادر ، وقد أكدتاالستطالع اشمله ة الب م  ما .النتائج هذهعلى  الثانو شف التقی

سیف  ه منظمة الیون في  تؤثر التي الشواغل أكبر اان والخوف األمن أنالسرع الذ قامت 
م مواصلة سمبر في التعل شیر، 201243 د ة لمشاكلا أن إلى وحبوض آخر تقرر و  النفس

ة ة على الطفل قدرة على ؤثرت 44واسعة النطاق واالجتماع م في المشار هفي و  ،التعل الذ  الترف
ة للصحة هو ضرور    .العقل

ة و  ة من المالحظات النوع س ة على  لهذا التقررلمصادر المعلومات الرئ أن الغارات الجو
  .ةللغا لهم مرهقة بیئةتخل لطالب، و لالمدارس وحولها غیر مألوفة 

ننا أن نفترض أنه حتى  والتحصیل النفسي اإلجهاد بین الوطیدة للعالقة نظرا م المعرفي، ف
غي ما ین د األطفال الذین یذهبون للمدارس ال یتعلمون  یز على  على مما یؤ ضرورة التر

ة لد األطفال   .45السالمة النفس
  

مات م في المخ  مخاطر التعل
م، هناكاط في المن شون في ال طفال 031.30 التي شملها التقی ع م  ماتفي سن التعل  ،46مخ

 في المئة 33 لمدارس (ل ذهبون فقط من هؤالء األطفال ی في المئة 17أوضحت التقارر أن قد و 
ةاإل ةمرحلمنهم في ال ة )ال ةمرحلفي ال في المئة 2و ،بتدائ افة األطفالثانو شون  . من  ع الذین 

ماتفي ا مات ال تتوافر بهامنهم  في المئة 27 ، هناكلمخ شون في مخ ة  ع م أماكن تعل
م، ومنهم صالحة م إما فقط في المئة 6 للتعل عون الحصول على التعل في بیوتهم أو  ستط

م،  .أماكن أخر الذهاب إلى مدارس في  د أن توفیر أماكن آمنة للتعل مواد و هذه األرقام تؤ
ة، وحل مش ات عاجلةاكل الوصول إلى المدارس هي مدرس   .أولول

  
  

  

  

  

                                                 
  .2012دیسمبر  13- 04العربیة السوریة.  تعلیم، الجمھوریةللیونیسیف، تقریر التقییم السریع الـ  43
من المستجیبین (  %98 م.2013سوریا: أزمة حمایة الطفل، تقییم مشترك بین الوكاالت التجاھات حمایة الطفل في سوریا، لعام ـ  44

أكدوا أن الحالة المعنویة  مقابالت مع الالجئین القادمین حدیثاً في األردن ولبنان والعراق ومع العاملین في مجال المساعدات اإلنسانیة)
   للفتیات والفتیان تدھورت لحد بعید.

  .، سانلیورفا، تركیا2013أغسطس  30 - 26في سوریا:  ین العاملیني حاالت الطوارئ للمعلمین السوریالتعلیم فـ  45
  دارة المخیمات.تتم تغطیتھم من قبل قطاع تنسیق وإعشرة الاألطفال في مجموعات المخیم  من 36273ھناك ما مجموعھ  46
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  أولویات التعلیم المحددة (اللون األغمق یشیر لألولویة األكبر)

  

  

ة م   المواد التعل

م اآلمنة   مناط التعل

  المعلمون/الرواتب

  التدفئة/الوقود

  النقل

  إعادة اإلعمار

  المعلمون 
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 المعيشةسبل و ائيمن الغذاأل

ة س   النقاط الرئ

  مها في المناط قدر بـ التي جر تقی أو ماسة  حاجةملیون شخص في  5.5هنالك ما 
ة متوسطة\معتدلة في  ملیون  4.9 ،ماسةة جحافي  590.600 ( الى مساعدات غذائ

نقص المتعلقة بااللذین یواجهون أكبر المخاطر  هؤالء من في المئة 70.  ) متوسطةة جحا
  .طفالالنساء واألهم  الغذاء

  إلى دعم  متوسطة \معدلةو  ماسةحاجة من األشخاص الذین في  عددأكبر صورة عامة فإن
ة ل من في  ون جداو تیغذائي  ز أغلب وٕادلبحلب والالذق في حاجة ماسة الذین . بینما یتر

ةتلیهم محافظتي الرقة  حمص وفي محافظات    .حلب والحس

  اً الغذاء الوصول إلى ل تحد ة لد ما أن ، توفرهأكبر من  ش انخفاض القوة الشرائ
سيالمواطنین  من  نقص الغذاء مع األسرتتأقلم  .األمن الغذائيفي تهدید  عامل رئ

ات المستهلكة في الیومخالل ض عدد الوج ات ال تناسب إ و  ، تخف عطاء األطفال وج
اج   خرن.من اآلقتراض واال، الغذائي  تنوعالتقلیل و  الخاصة تهمااحت

 اجات إلحاحاً هو  الغذاء إلى الوصول ذلك فإن توفیرأكثر االحت سب ال ،  شمسبل  ، ةع
اف لألطفال ،بخلطاووقود  لها من و طعام مناسب و اتت  ة.،  اجات األولو   االحت

  المصادر وٕاطار التحلیل
مه بناء على  لمعلومات مصادر ا المعلومات التي زودت من قبلان عدد الناس المحتاجین تم تقی

ة  س   .في المئة من النواحي في سورا 64في الرئ
ر أن الذ ان غیر قادرا على الوصول الى  والجدیر   في محافظات النواحيالعدید من الفر 

ة وحمص وحما اجات  في هذهكون تفقد التالي  ,ةالالذق  تقررأشد مما أوضحه  النواحي االحت
م المتكامل. ة، قدمون اء أن من الشر وقد ُطلب  التقی ة مالحظات نوع انات لثانو من أجل  و

مج نتائ تثلیث وتأكید اء، التقی الرغم و استجاب  ولكن نظرا لضی الوقت المتاح، قلیل من الشر
ة بیر أكدت  من قلتهم فأن المعلومات الثانو ل  م هذه نتائج  فيالواردة  المعلوماتصحة ش التقی

ة غیر المواد قسمفي  و قسمال هذا في الموضحة المتكامل   .الغذائ
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ة   األنشطة ذات األولو
اءالقام  شةسبل و  الغذائي األمن ن في قطاعو العاملشر ذات نشطة األمجموعة من  تحدیدب المع

ة و  ة للمساعدة  .العمل فیهاجر األولو ن الرجوع إلى خطة االستجا م ولمزد من التفاصیل 
ة في سورا    .)SHARP(اإلنسان

   .هالیها ع الوصول، وتسهیل ومواد الطهي (طازجًا ودائمًا)توفیر الغذاء ـ ــ
سب ال ــ توفیر شمسبل  ةوال(اإلنتاج الغذائي  ةع    , والوصول علیها.)ماش

ة بیئة خلــ  ةل وآمنة موات ع ألطفال،االرضع و  تغذ ة الرضاعة وتشج ع   .الطب
  

اجات  شمسب الاألمن الغذائي واحت   ةع
 األكثر عرضة للخطرالفئات 

 أعداد المحتاجین
قدر   التي تم الغذائي في األماكن  النقصعاني من مخاطر   ملیون شخص 5.5بـ هنالك ما 

مها، منهم   منهم في حالة ماسة. 590.600 ، وحواليمتوسطة \معتدلةحاجة ملیون في  4.9تقی
ة المحتاجین  ز تتأغلب ة ،)ملیون 1.6(حلب  فير أكثر ( ٕادلبو  ) 900.000 أكثر من( الالذق

حاجة  .)800.000من  ة  ماسةأما أولئك الذین  زون في الى مساعدات غذائ فإنهم یتر
ة  .200.000أكثر من ، وعددهم الالذق

ان في المئة 60إلى  30 حاجة  من لس استثناء محافظة حماة)  الى دعم ل المحافظات (
ان الذین في حاجة ماسة مشابهة . غذائي ة الس ع ا  نس  4إلى  2ما بین (لمحافظات في جم

ة  محافظاتما عدا )في المئة   . )في المئة (1.7 ةحماو  )في المئة 10.8(الالذق
  

  ةغذائیالى مساعدات المحتاجین عدد 
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 النازحون 
سبب نقص الغذاء المجموعات  شون في  النازحون هم  اللتي تتعرض الكبر المخاطر  ع الذین 

ة مآو شون في النازحون هم یلی ،مآو جماع ع اني و في  العراء الذین   أسرمع  ومهجورة م
فة.  لولكن مض ه في  ان  .المحافظات الوضع غیر متشا هم من ضمن  غیر النازحینفالس

ة في محافظات   الجموعات األكثر متعرضة للخطر هم  ،سبیل المثال على ،فإن حمص والالذق
ةال محافظة بینما العائدون فيمن    صورة ملحوظة.مستضعفین    الذق

ل عام من و  ش ورة اعاله،  وجد    ،من االطفال في المئة 32،7 المجموعات األرعة المذ
ار السن في المئة 16.2 و الحوامل والمرضعات في المئة من  22.5   .من 
ضا  النسب تختلفوهذا  ة ، أخر من محافظة إلى أ ذات  فإن األسر على سبیل المثال في الحس

ه (  للخطر ون عرضلمعیل الواحد واالطفال متا ل مشا صل إلى  ش الهما  ،  )في المئة 28و
ار السن هم  ة    .)في المئة 33مستضعفون (األكثر بینما في الالذق

 
  مجتمعات تحت الحصار

ن  م لم   قادرا على الوصول الى فر التقی
اء مستضعفة  المحاصرة مجتمعاتال نفإ ،المناط المحاصرة، ولكن بناء على تقدیرات الشر

ة توفره. ومتعرضة للخطر سبب إرتفاع أسعار الغذاء ومحدود    صورة حرجة 
  

 حسب الموقع المعیشة سبل األمن الغذائي و احتیاجات قطاع تغطیة
الجغرافي
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  مواد الطهي  الىغذاء (دائم وطازج) و ال الوصول الى
قرب من  أكد  ةالمصادر المن  في المئة  40ما  س ةأن  رئ اف ة غیر  لشراء الطعام  القوة الشرائ

عود غیر متاح،الطعام  أنمنهم  في المئة 21 وأكد. المتاح في األسواق ا وهذا   فقدان إلى  جزئ
ة  ة.والالزراعة المحل ات  ماش ة ،األطفال حلیبو  ،توفیر الخبزفمن األولو  وسالت المواد الغذائ

   .طبخالووقود  ،قمحال طحینو 
  
سب الوصول الى ال شمسبل  ة)( اإلنتاج الغذائي وال ةع   ماش

ا أكد  ةمصادر المن  في المئة 22  تقر س غیر قادرن علي شراء المنتجات  االسرأن  الرئ
ة ة وال فقدان في المئة 9أكد عندما  ، الغذائ ةاألراضي الزراع من  في المئة 27 قد أكد، ف. .ماش

ةمصادر ال س ات الدخل ض انخفاشدة أن  الرئ    .عدم األمن الغذائي من أهم عواملمستو
  
ة آمنة  ة تغذ ع یز على الرضاعة الطب    للرضع واالطفال مع التر

ة تحتاج الحوامل والمرضعات  ة إضاف قد أكد ما لضمان صحتهن و سالمة األجنة.  ولكن تغذ
ةمصادر ال من في المئة 100و 64بین  س حصلن على غذاء  هنأن الرئ ة و  .افال  النس

ةمصادر المن  في المئة 23.5أكد  فقطأشهر،  6لألطفال دون  س ة أ الرئ ع ن الرضاعة الطب
ة الرضع، بینما أفاد  غذاء ستلمون  رضعال في المئة 72.3هي الوسیلة الوحیدة لتغذ

ة وحلیب اطفال)اً مختلط ع  .حلیب االطفال هو الغذاء الوحید في المئة 4.3 ، وأفاد(رضاعة طب
عض المصادر  ر  ة الرضع دون لالحیوانات  استخدام حلیبذ  ون توفیر  وقد .أشهر 6تغذ

ات قائمة على حلیب االطفال ة األولو س غي حیب المصادر الرئ عین ، ومع هذا ال ین اخاذ 
اراال ة  عت ة مناعة الرضعأهم ة لتقو ع استخدام حلیب  الرضاعة الطب والمخاطر المتعلقة 

  صة في حاالت الطوارئ.خا االطفال
  

ة ات المحل   للتأقلم  اآلل
ة نوعت تقلیلب المتضررة االسر قوم ت م لة قطع الغذاء  و على غذاء صول و للمسافات طو

ل هذه  الخبزحبوب غیر مألوفة النتاج استجدام و أفضل،  ات، و  هاآثار  لها االستراتیج
ة ة االجتماع اة.على الكرامة وجودة ا المحتملة والثقاف   لح

ة الثالث س ات الرئ   :التلي للتأقلم و اآلل
 27 أكلون طعام في المئة ان    .غیر محبذ وأرخص ثمناً  اً من الس
 23 ات خیرة االقتراض أو المعونة من ىعلعتمدون  في المئة   .أقارهمو  جمع
 20 ةعدد قللون  في المئة ات الیوم  .الوج
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ات    لقدراتاو التحد
ات   :هي القطاع في الراهنة التحد

 ة س الدعم المتاح  وقلةالمساعداتاستمرار عدم ( توقع االستجا   .)تقی
  ةعدم ة ( مستو  فا ة عدد من ال االستجا ة لكل  وعدم نواحيعدم تغط اجات استجا االحت

ة اء حسب.)في النواحي المغط اجات االسر في  تقارر الشر افي احت ل  ش ال تغطي 
ة، و حلب(  اتاجحتاالأكثر  اللمحافظات ذو ها فی قوم الرغم من أنها ىعل )وٕادلب ،الالذق

ة ات االستجا اجاتفخر وعلي الجانب اآل، أعلى مستو في المحافظات  ◌ٍ  قدرت االحت
ة  ،أقل شدة األخر الخمس  اجات  25 أكثر منتغطي ال ولكن االستجا في المئة من االحت

عض نواحي محافظات ة ودیر الزو  في    .وحمص وحماةر الرقة والحس
  ةضعف ج تغذ ة ترو ة للرضع  استراتیج   ل.األطفاو امنة ومتناس
 

ة   لمعلوماتوٕادارة ا القدرات، وصول المساعدات اإلنسان
االت  عددهناك  العمل االنساني قلیل من الو وقد  ،في المحافظات خارج حلب وٕادلباللتي تقوم 

اء وخاصة یرجع هذا  االت اللنقص التقارر من قبل الشر اء في الو عن نشاطاتهم ینالمحلیشر
ل واضح عل ش ضا. ىفي هذه المحافظات. هذا النقص ملحو  من بین ف.  مستو النواحي ا

اجا وفقا لتقدیرات  راألكثالنواحي  م المتكاملاحت ة  في فإن التقی ألف  390منبج التي تضم ناح
ة محت ر  76اج قد تم تغط اء ـ أ و ، 2013ألف حالة بها في أكتو ذلك بناء على تقارر الشر

. وفي التحلیل الخیر فإن هذه المؤشرات دلیل على أن إدارة الفئة المحتاجةأقل من ُخمس 
اتت تمثل  االمعلومات    بیرًا. تحد

   
ةبناء علي المعلومات المقدمة من   س لم تستلم مساعدات  التي النواحي ، نسبقبل المصادر الرئ

ة في الثالث ة اً یومن یغذائ   :توصل الى الماض
 63 في محافظة حمص في المئة  
 45 ة في المئة   في محافظة الحس
 38 في محافظة دیر الزور في المئة  
 23 في محافظة حلب في المئة  
 18 في محافظة حماه في المئة  
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   في المحافظاتتغطیة احتیاجات قطاع األمن الغذائي وسبل  المعیشة 
   حي؟تغطیة جمیع النوا  المحافظات 

  نعم  حلب

  نعم  الالذقیة

  نعم  إدلب 

   ال یوجد أعضاء في أبو كمال  دیر الزور

  ال یوجد أعضاء في الكمشلى والملیكة ورأس العین  الحسكة

  ال یوجد أعضاء في اقلیم توارا   الرقة

  تدمر، المخرم ،الرستان ،ال یوجد أعضاء في القصیر   حمص

  محردةوي السلمیةلیس واضحا إن كان ھناك أعضاء ف  حماه 

  
 )2013(أكتوبر  المعیشةسبل من أنشطة قطاع األمن الغذائي و المستفیدین 

  المحافظة
  الوجبات المطبوخة

 40المواد الغذائیة سلة 
  كجم

  اإلجمالي  ةمختلطغذائیة مواد 

  53.539  6.262  39.810  7.467  حلب

  47.736  1.188  73.215  9.333  إدلب

  13.524  0  13.524  0  حماة

  8.696  8.696  0  0  عددمت

  766  766  0  0  الالذقیة

  255  255  0  0  الحسكة

  18  18  0  0  دیر الزور

  0  0  0  0  الرقة

  0  0  0  0  حمص

  0  0  0  0  ریف دمشق

  124.534  17.185  90.549  16.800  اإلجمالي
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   الصحة

ة س   النقاط الرئ

 اجات ة االحت ة تدمیر نتیجة االساس ة بن ة المراف تحت ار ،الصح  الطبي، اإلمداد طرق  وانه
ة، والمراف الموظفین واستهداف روقد  .الوصول طرق  ضرارو  الصح نقص الدواء  ذ
لة ة. مش ل المحافظات عدا الالذق   في 

 ة المناط من في المئة 85 في م الرف ة حالة ساءت ،التي شملها التقی انا صح  على لس
ان النقطاع. األزمة مد اشر تأثیر ةالصح الخدمات و افحة على م ة، األمراض م  المعد

ع على نحو متكرر وقد نوهت ة األمراض المحافظات جم لة ابوصفه ، المعد ة مش  صح
رت تعاني  هانواحی من في المئة 87.5 حین األكثر تضرراً  الزور دیروتعد . قائمة التي ذ
ة تتراوح بین االعتدال والكارثة. اكلمشمن    صح

 أ فئةال ةكبر حاجة اللتي  ة طب واألطفال هم أكثر  ،هي فئة النازحین طارئة إلى عنا
سبب ة تأثرهم السرع المستعضفین  مرض وخاصة أمراض الجهاز التنفسي و (األمراض المعد

ة ،)اإلسهال ح  و قلة المراق  همار السن والحوامل  ،.الغذائيانخفاض حمل التلق
ل خاص. ش ذلك  مستضعفین  ة.جرحى الصراع و عانون من نقص في المواد الطب   الذین 

  
ة   األنشطة ذات األولو

  
  علیھا حسب المحافظاتالوصول توفر الخدمات الصحیة وإمكانیة 

  الحسكة  حلب  الرقة  دیر الزور  حماة  حمص  ادلب  الالذقیة  
  نقص الدواء

  

  نقص لقاحات األطفال

  الموارد االقتصادیة المحدودة
  نقص المرافق الطبیة

  قص عربات االسعافن
  نقص الطاقم الطبي

  القیود على االمداد اللوجستي 
 القیود األمنیة

  القیود الجسدیة
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اء حدد ةمن جوهرة مجموعة  في قطاع الصحة الشر   :األنشطة االولو
  ح برنامج  اعادة تنفیذ و  واللقاحات،توفر الدواء اضمان   الموسع التلق
  ة شرةن خالل م تسهیل الخدمات الطب ة والموارد ال ة التحت ین االقتصاد دعم البن   والتم
 ة قو ت ة ة المراق ةواالستجا ة والمعد ائ ة منها من   لألمراض الو ت الوقا م واالمراض اللتي 

ح   خالل التلق
 للحاالت المزمنة والعالج توفر الدواء اظمان. 
  ة ة  االمومةدعم رعا ة (رعا ن أحیث ) ة األطفال حدیثي الوالدةرعاتامة وشاملةتولید

ة مستمرة الوصول الى  ىعلالنساء غیر قادرات  ة توالد  .خدمات صح
 ال مراكز للجراحة التجهیز عادة إ نشاء أو إ ؤثر على الخدمات جرحى مادام الصراع الستق و

  واإلمدادات.
  

اجا ة تاالحت  الصح
  األشد تضرراً الفئات  

  النازحون 
ة الطارئة  زماتلفئات األكثر عرضة لألاُعد النازحون من  :  حسب الترتیب التالي الصح

مات الفي  العائشون  مون مخ ة مآوفي  والساكنون تم إخالؤها شق  فيالمق ن و نازحال. جماع
شون  ع ة.هم األكثر عرضة للمفي مدینة حمص  عراءالفي الذین  عد ذلك و  خاطر الصح أتي 

مون نازحون ال ةالج مآوالفي المق ة وٕادلب.  ماع ومع انقطاع الطرق حول في الرقة والحس
مون بها تحت الخطر. ات المق   المدن، وتدف النازحین علیها، 

  
ة الفئات    ذات األولو
ةاألط ة ( فال هم أكثر عرضة للمخاطر الصح في  33 ىلتصإلالمستضعفین  ما بینهم نس
ار السن  )المئة في  14(ن و ثم المعاق )في المئة 21(وامل ثم یلیهم الح )في المئة (ثم یلیهم 
ة من المعرضین للخطر الحوامل  وفي حماة وٕادلب جاء .)المئة  )في المئة 27 (في الدرجة الثان

ةوأما في دیر الزور  ة الثان   . )في المئة 26( فقد جاء المعاقون في المرت
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 الصحيذات األولویة للدعم  الفئات 
 59المسنون فوق   الحوامل  

  سنة
 5األطفال دون   المعاقون

  سنوات
  الحسكة

 

  حلب
  الرقة

  دیر الزور
  حماة

  حمص
  بادل

  
ة  ة األساس   الشئون الصح

ة واللقاحات   توفر األدو
انات  الت خطورة في ، فقد ةاألساسبناء على الب هي  النواحيأوضحت التقارر أن أكثر المش

لة إلى ننقص الدواء ة . وتصل هذه المش ل  فيیتكرر والوضع نفسه  ،في الرقة في المئة 25س
ناء و  ةمن حما ة مصادر ىعلدیر الزور وحلب. و  70ى إل في المئة 65ن إف ،المعلومات الثانو
ة قد تأثرت بهذا الصراع في المئة ة، فمن مصانع األدو انت مصانع األدو  90تنتج  قبل األزمة 
لى زادة سعر الدواء خمسة قد أد العرض والطلب إحاجة البلد من الدواء. و من  في المئة
ةهنالك قل على .47أضعاف. ة سببالدواء المتاحة  نوع ات لوجست معدم الو  تحد  .والتهربتنظ

المعلومات وأوضحت  52 51 50 49 48سلسة التبرد الالزمة قد استورد دون ، مثًال، األنسولینف
ة م المواد  الثانو ضًا أن تسل ةالأ ح مق طب ة خطو المواصالت  سبب استهداف اً یدأص االنظام

ة   .53والغیر نظام
  

ة  ة التحت   البن
اكل في بیرة أضرار هناك ة اله ة المرافوعدد  الصح ة تانخفض  العاملة الصح في  30 بنس
ات في دیر الزور قد  وقد أكدت المعلومات المستخلصة .54یونیو منذ المئة ل المستشف أن 

الغوفي  ،دمرت تماماً  ل  ش ر  ةوزار ، وقد صرحت الرقة قد تأثرت  أن  2013الصحة في أكتو
ز  1724و  امستشفى عام 91 ة  اً مر ة الصح ةً الرعا جراء الصراع. وأوضحت  تقد تأثر  األول

                                                 
  م.28/8/2013ــ االقتصاد،  47
 م19/8/2013م، وكالة فرانس برس 17/9/2013ـ تشرین،  48
  19/8/2013، وكالة فرانس برس  1/7/2013ـ دیلي ستار  49
  م1/11/2013ـ االتحاد الدولي  50
  م18/9/2013ـ وكالة فرانس برس  51
  م.41/8/2013م، مكتب تنسیق الشئون اإلنسانیة 24/8/2013الیونیسف  52
  7/8/2013ـ إیرین  53
  م6/8/2013م، األخبار 14/8/2013مكتب تنسیق الشئون اإلنسانیة  54
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ة دیر الزور وحمص قد  و ،ة في الرقة مراكز الصحالمن  في المئة 70أن  أخر  مصادر ثانو
حت خارج نطاق الخ ضًا في إدلب وحلبدمرت أو أص وهناك أعداد  55.دمة . والخسائر فادحة أ

ادا ن ستخدمو  اللذین متزایدة من الناس ة تالع والتي هي  ،الصغیرة ومراكز الصحة الغیر رسم
ة اللغیر مالئمة  صعب . الزمةنوع ومستو العنا سبب  احالةو المرضى إلى مناط أخر 

ة ونقص وسائل    .النقلالظروف األمن
  

  افق الصحیة التالفة (المصدر وزارة الصحة)المر

  إجمالي  مغلق لدواعٍ أمنیة  خارج الخدمة  مدمر  

  91  ال توجد معلومات  )%40( 32  )%24( 22  مستشفیات عامة

ة یالصحالرعایة كز امر
 االولیة

31 )2%(  418 )24%(  203 )12%(  1724  

  
 

 ةالصحی الرعایة خدمات ادراك حالة و االحتیاجات شدة

  
  
  
  

                                                 
   yria_crisis_SitRep_WHO_18_01_Oct.pdfhttp://www.emro.who.int/images/stories/syria/documents/Scited December 2013ـ  55
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ةا   ألمن والقیود على الحر
ة القیود  ة المشاكل في ساهمت األمن ان. في المئة من النواحي 5في  الصح  أعلى الرقم هذا و

هي المناط التي یزداد فیها الصراع و  ،)في المئة 10( وحماة ،)في المئة 14( حمص في ثیر
ةضراوة. وفي السخنة ( أن أق ناح سي  رب مستشفى هي محاصرة في حمص) أبلغ مصدر رئ

عد  ن الوصول 150"الرقة"، وت م   سبب القیود على االنتقال. إلیهام، وحتى هذه ال 
 

  النقل في حاالت الطوارئ 
ارات اإلسعاف. وأشد  اأوضحت أن هناك نقص النواحيمن  في المئة 11 نقص بلغ في في س

وأوضحت . )مئةفي ال 13( وحلب، )في المئة 14( ٕادلبو  ،)في المئة17 ( محافظات الرقة
ة أن  قد تأثرت  عرة، 520من عرات اإلسعاف التي یبلغ عددها  في المئة 93المصادر الثانو

ة وأوضحت المصادر .56الصراع، وقد سرق ثلثها أو دمر وحرق  س  عدم توفرحالة  يأنه ف الرئ
العرات الخاصة التي هي أعلى في التكفإاإلسعاف  عرات   لفة.ن الناس یلجأون إلى النقل 

ةالكوادر ال  طب
ة ف قًا للمصادر الثانو اقون في سوراألف  37ن إوط ة  ،طبیب هم ال  80في حین رحل قرا

م المتكاملوأكدت النتائج التي حصل علیها  .57ألفاً  بها  النواحيمن  في المئة 11أن  فر التقی
ة بلغ و ،نقص شدید في الطاقم الطبي ، وأشارت في المئة 17هذا النقص ذروته في الرقة بنس

ة في الرقة وحماة وٕادلب.قدم ت وادر غیر مؤهلةالمعلومات المستخلصة إلى أن    خدمات صح
انات مصادر تظهر ة الب ضا الثانو ل على تعتمد التي المراف عض أن أ  لم الصحة زارةو  تمو
حث الصحة مجال في العاملین اضطر مما الدعم، تتلقى تعد  ینلتأم أخر  وسائل عن لل

أعمالهم .رواتبهم قوموا  ون من الخطیر والصعب أن  قي فإنه  ة للطاقم المت النس   .58و
  

ة افحة األمراض المعد   م
انات  م المتكامل أوضحت ب ة التي تواجهالتقی الت الصح ة هي أكبر المش  هاأن األمراض المعد
ة ،ل المحافظات األخص األمراض الجلد ات و شمان از التنفسي واإلسهال . وأمراض الجه والل

ة ة ووصلت نس ة إلي نس ون متعلوهذا  ،في المئة 11األمراض الجلد  تحركوالالزدحام ا قد 
ة ان ونقص النظافة الصح اب المتكرر للس   .59أخر ، من ضمن أس

                                                 
   pdfhttp://www.emro.who.int/images/stories/syria/documents/Syria_crisis_SitRep_WHO_18_01_Octcited December 2013.ـ  56
  11/9/2013م، الوطن 9/9/2013ـ مكتب تنسیق الشئون اإلنسانیة،  57
  11/9/2013م، الوطن 9/9/2013مكتب تنسیق الشئون اإلنسانیة،  ـ 58

 /http://www.who.int/bulletin/volumes/87/2/07-047308/en  ـ59
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ا وقد أوردت المصادر أن مرض الل  بیرا للقل (هو األعلى في شمان ة مثل مصدرا  الحس
ة  قاً  .) وهذا عائد إلي التدهور في خدمات الصحة العامةالمئة في 12بنس سي لمصدروط  رئ

اً  150الغ عن فإنه یتم اإل ة واحدة من وهذا في  ،حالة أسبوع فمن المفترض ان  ،فقطحلناح
قي اعلى من المقدر    .العدد الحق

مصدر قل في ة النواحي وظهر اإلسهال  صل  ،في المئة 10 بنس  في لمئةفي ا 15إلى و
فة   المناط في وهو منتشر. حمص االكث ن نقص و  الصحي الصرف سوءسبب وذلك  س
اه إمدادات ع فيمصدر قل  التنفسي الجهاز أمراضان. الم ة المحافظات جم  في المئة 8 بنس
لغت   ودیر الرقة في التنفسي الجهاز ألمراض سبب النفط تكرر وورد. الرقة في في المئة 17و
لة أكبر في الرقة تحدیدًا، وتبلغ ، الزور ما توضح في المئة 17والمش انات، حس ة الب ، األول

زت في  لة تر ض تل منطقةوحسب المعلومات المستخلصة فإن المش ، نظرا الرقة في األب
  لتكرر النفط بها.

 
  المشكالت الصحیة حسب كل محافظة

  

  

  األمراض المعدیة

  آثار الصراع المباشرة

  الطفولة واألمومة المتصلة أمراض

  األمراض المزمنة

  
ة في الصفراء الحمى تر وذُ  ست الصفراء الحمى ولكن وٕادلب، حلب في واحدة ناح  مستوطنة ل
ون المقصود: سورا في ن أن  ة، الحمى، ومن المم ة داءأو  المالط فة اللولب  التهاب أو النح

اه في تم وقد .60الكبد ة في الكبد التهاب حاالت من عدد االشت  وٕادلب الزور ودیر وحلب الحس
ة، وحماة ر. والنظافة الصحي الصرف ممارسات تدهور سبب وذلك والالذق المصادر  أحد وذ

ا حالتین أو ثالثًا من حاالت التهاب الكبد. ة أن إدلب تشهد یوم س   الرئ
انات مصادر وتفید ة الب ة،ال الحمى حاالت في ملحوظا ارتفاعا الثانو  النخفاض نتیجة مالط

ح الحیوان الغ تم وقد .61تلق  السل انوقد . حمص في تحدیداً  السل من صغیرة أعداد عن اإل
ه  2010ففي عام  األزمة، قبل اً بیر  قل مصدر ة  ل  18ان معدل اإلصا  10حالة من 

                                                 
 http://wwwnc.cdc.gov/travel/destinations/traveler/none/syria  ـ60

  
 2013سبتمبر 10أغسطس ـ  10، في الفترة بین 18ـ تقریر الجمھوریة العربیة السوریة الشھري عن الوضع العدد  61
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انات وتشیر .63 62آالف ة الب ضا الثانو ا التهاب حاالت أنإلى  أ  الزور، دیري شوهدت ف السحا
فود في  .64وحلب وٕادلب  .65ةدیر الزور وحمص وحمإادلب و حلب و وشوهدت حاالت من الت

 
  األمراض المزمنة 

ان ورة،  منت األمراض المزمنة و ة المذ س الت الرئ ةالمش  إلى صل ما( في المئة 10 بنس
ة التقارر تشیرو ). الزور دیر في في المئة 14 ةاأل في خطیر نقص إلى القصص  المنقذة دو

اة ة غیر ألمراضالمعالجة لو  للح ة مصانع اتت وقد. النواحي عبر المعد ا تعمل األدو وهو  جزئ
ة المستلزمات في حاد نقصما أد ل ة، الطب رت .66المزمنة األمراض لعالج وخاصة واألدو  وذ

ضا الصحة وزارة ات لدیها أن أ ة تأمین في بیرة صعو  انخفاض سبب المزمنة لألمراض األدو
مة ة غیر ةمنظم وتقدر. السورة العملة ق وم ة ح  5و السرطان مرضى من ألفا 70أن  محل

عودوا یتلقون العالج الكلى غسیلمحتاجین الى  مرضىآالف من    .67لم 
  

  صحة األم والطفل
ة  اإلسهال :سنوات 5التي تؤثر في األطفال دون  من أكثر األمراض شیوعاً   ، في المئة 45بنس

ة وااللتهاب الرئو  اب في المئة 31 بنس ان اإلسهال الحاد، وااللتهاب الرئو من بین األس ، و
ة  س ة 61للمرض في الرئ ة، و أ وقد .68مبلغ عنها ناح س ضافادت المصادر الرئ غیر  ةمنظمأ
ة وم ة ح اء األطفال نقصاً أن هناك ً◌  دول ذلك في عدد أط حهناك نقص في ، و تصل  التلق
ة في في المحافظات ( في المئة 16ه إلى درجت وتبین من ). في المئة 19إدلب تبلغ النس

ة انات الثانو م استعراض الب س بها خطة محددة لتطع ة ل ناء  69األطفال الرضع أو أن الالذق و
عام  في المئة 68إلى  2010عام  في المئة 91نخفض من ا مناعةالن معدل إف ذلك ىعل

سبب ذلك 2012 ن الوقاانتشرت أمراض  فقد، و م،  ةم التطع ة (منها   7000مثل الحص
ذلك مرض شلل األطفال ،قة وٕادلبحالة) في حلب والر    .70و

                                                 
 http://data.worldbank.org/indicator/SH.TBS.INCD ـ62 ـ 

  ments/projects/SYR/00048802/GF.pdfhttp://www.undp.org/content/dam/undp/docuـ  63
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م المتكامل لم  ر التقی ة إال في موضع واحدیذ لة سوء التغذ  ن المعلوماتإولهذا ف ،مش
ة وفوق ذلك فقد قدرت ،دةو محد بخصوصها ة  نس ة بنس ال توجد ولكن  ،ئةفي الم 9سوء التغذ

ثیرة عنها.    تفاصیل 
سنوات الذین توجهوا للعالج في أحد المراكز  5من األطفال دون  في المئة 22ان  سبتمبر، في

عانون  حلب  ة  ة سوء الطب شف  الشدید ومعتدل أال التغذ ز طبي محلي. وقد  عن حماة  مر
ا وس 35إلي  30 م ة بین األن ة ٌمرت ة حادة وهذا منحالة من سوء التغذ حالة  500وء تغذ

ة  ة  .73 72 71تأتي للكشف الطبيیوم ة والشرق م الشمال ید اتز عن ولقد وردت تقارر من األقال
عانون  عدد األطفال ة الحادة والمعتدلة الذین  ةوقد أوضح  .76 75 74سوء التغذ س  المصادر الرئ

ع أشهر) 6 من دون ( الرضعأن غذاء  ط من الرضاعة الطب ة وحلیب االطفال ومواد هو خل
ة  .  غذائ ا ال تشجع أخر ة توزع  اإلرشاداتوحال على نحو عشوائي حلیب االطفال  الدول

ج و خاصة في حاالت الطوارئ، وتدعو بدال من ذلك ل م ترو ة وتدع ع ة الرضاعة الطب حما
ة   .77أمثل  األطفالالرضع و  تغذ

ما یخص لة يالنواحمن  في المئة 6ن إصحة األم ف وف اتت مش ة الحوامل  رت أن قض ، وقد ذ
ة أن  في المئة 8 و ،حمص في المئة 11إلى  وصلت انات الثانو ة . وقد أوردت الب في الالذق

ة كز امر فقط من  في المئة 51 ةة الصحالرعا ة  االول ةتقدم خدمات صح ة  ازدادتو . توالد نس
صرة  ه الزادة وهذ 201378في  في المئة 45إلي   ،2011في  في المئة 19 منالوالدة الق

عدم األمان في ظل الصراع. ة النساء في تحدید مواعید الوالدة لشعورهن    راجعة لرغ
  

  الحرب صدمة
مة.جرح بهم الكثیر من العاهات  575000وصل عدد الجرحى إلى  2013في سبتمبر   المستد

قًا  م المتكامللـوط ة  يالنواحمن  في المئة 6وصفت ن إف لتقی لة صح مش  .80 79االعاقات 
لةقد وصلت و  ة  مش في  في المئة 16بلغت . وقد النواحيفي  في المئة 7الجرحى إلى نس

ة في ة ثم دیر الزور وحماه وحمص وٕادلب . ولكن المصادر الثانو أفادت وحلب  األتارب الالذق

                                                 
  م18/9/2013مجلس مدینة الرقة ومكتب اإلغاثة، ـ  71
  م.26/9/2013ـ منظمة الصحة العالمیة  72
 .11شھر  19وریة العربیة السوریة، األردن، لبنان، العراق، الشھري عن األوضاع، عدد ـ تقریر الجمھ73
، وكالة فرانس برس 19/9/2013م، الیونیسیف 13/9/2013م، المراقب السوري 13/9/2013 مكتب تنسیق الشؤون اإلنسانیة ـ 74

  م.15/10/2013، وكالة فرانس برس 10/10/2013، الیونیسیف 25/9/2013
   م19/9/2013، الیونیسیف 2/9/2013م ، مراقب سوریا 13/9/2013 تب تنسیق الشؤون اإلنسانیةمكـ  75
 م.2013الثالث من نوفمبر  /http://life4syria.wordpress.comـ  76
  ).2007ـ المبادئ التوجیھیة العملیة لتغذیة الرضع في حاالت الطوارئ ( 77
 سجل تقییمي (بیانات غیر منشورة). 2014ـ نظرة عامة على االحتیاجات اإلنسانیة  78
 (بیانات غیر منشورة) سجل تقییمي 2014تقدیرات القطاع الصحي واالحتیاجات اإلنسانیة ـ نظرة عامة على  79
 .2013اإلقلیمي ، مایو  Syria SNAPتحلیل م،10/4/2013ـ منظمة الصحة العالمیة  80
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ا الصراع من العس في المئة 45 - 40أن  ضحا ط  رین والمدنیین، لذا من عنابر الطوارئ ترت
م المتكاملفإن أرقام  ات الحرب. التقی س المد الكامل إلصا   قد ال تع

  
اجات     في القطاع النفسي االجتماعي االحت

اجاتعن  النواحيمن  في المئة 8أفادت  ة وجود احت ة نفس ة،اجتماع لة صح ارها مش اعت  ، 
لة إلى وقد  ل من  في المئة 12وصلت هذه المش ة وٕادلب. و في  هذا الصراع قد أد الالذق

دة شیروت .81يالنفس لضیواالمقیت إلى زادة معدالت االختالل العقلي  أن إلى  تقارر غیر مؤ
اجات قل فیها الصراع االحت ة وتقل في المناط التي  ة ازدادت في المناط الرف ة والعقل  .النفس

ادات المتنقلة و أشارت وقد  ما النازحین إ مآوالع طلبون العون،  لى التزاید في أعداد األفراد الذین 
عد الوالدة عانین اكتئاب ما    .82فیهم األطفال والمراهقین، والنساء الالئي 

   
مات  ة في المخ   المخاطر الصح

مات ة في المخ حت من  ،تزایدت األمراض الصح ة والتي أص وخاصة األمراض المعد
ات ( ار  ،ر الناس عرضة لهذه األمراضثوأك .مة )في الكرا في المئة 80األولو هم األطفال ثم 

اب السالم السن ثم الحوامل   هذه األمراض .لن المعاقین هم أكثر الناس عرضة إف. وفي 
اب ال في المئة 50 سب جمنبو أطمة م وأكرات و سالمن المشاكل في  فهناك  ،الصراع بقد تفاقت 

ة صدمةذوو ن و و لدیهم جرحى ومعاق ةا نفس الطفل واألمومة في جتماع ة االهتمام  . وتصل أولو
اب الهوا إلى  اه و افرنا إلي في المئة 33افرنا و في  33. وقد وصلت األمراض المزمنة في 

حالتوقد تقرر أن  المئة ة  لق ة األول ة الصح لیها الرعا ة المتاحة و هي من أكثر الخدمات الطب
  .وٕادارة الطوارئ والجرحى

   
ات التح   قدراتوالد

ة سوءً  ه في یونیو  لقد ازدادت المشاكل الصح انت عل اناتالأوضحت  . وقد2013أكثر مما   ب
ة أن مناط الصراع التي  افتتوافر األول هم المنظمات بها ة، موفرو المساعدات بها مساعدات 

ة وم ة غیر الح ةغاثة اإل انلج ، ثمدعمالمن  في المئة 67تستلم ، التي الدول في  17( المحل
ومة )في المئة(17واألمم المتحدة  ،)المئة ، والمنظمات . وفي المناط منخفضة الصراع الح

ة وم ة غیر الح الت  الوحیدة التي توفر  السور  العري األحمر الهالل ، والدول هم الو
                                                 

  .2013أكتوبر  10سبتمبر ـ  11في الفترة  19قریر منظمة الصحة العالمیة العدد ـ ت 81
 ـ مكتب تنسیق الشؤون اإلنسانیة بسوریا: نظرة عامة على االحتیاجات اإلنسانیة ، أبریل 2013، یمكن االطالع علیھ في: 82

http://assessments.humanitarianresponse.info/files/Syria%20Humanitarian%20Needs%20Overview%20April%20201
3_0.pdf 
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ة  مساعدات ل ذلك ف ، اف ة إومع  ة الحال ة الكاملة ن التغط اف  من المئةفي  100 فيغیر 
  .النواحي

  
  الخدمات الصحیة التي قدمت بانتظام خالل الثالثین یوما األخیرة

  

  إدارة الطوارئ والمصابین

  اللقاحات

  الصحة اإلنجابیة شاملة رعایة الموالید الطارئة

  إدارة األمراض المزمنة 

  أخرى

  رصد النمو/مراقبة التغذیة
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 غذائيةالير والمواد غ مآوال
ة س  النقاط الرئ

   ة ان من ااستجا اجات الس ة الحت وم ةالمنظمات غیر الح سبب  لمواد غیر غذائ محدودة 
ثیرة  الى انخفاض الوصول الى ادلب وعدم الوصول   حلب ودیر الزور والرقة منأجزاء 

 .ینوالدولی ینالمحلی غیر أمن للمؤظفین الن الوضع 

  م)المستو دون  مآوالخدمات ة في  ، (وخاصة توفیر الخ وهذا لقلة عدد المنظمات المشتر
ة التي تعمل في هذا ما أن . مآوال قطاع مقدرة تحدید  تعجز عن قطاعالالمنظمات الدول

ام  ةالمحل المنظمات مات.و على توفیر الخ ان المخ   خاصة لس

  م اجات الزادت قد سائت الطقص الشتو ف من وقت تنفیذ التقی والتدفئة  مآوى الاالحت
 .مستو خطیروالوقود الى 

  محافظات . أما عن إدلب فأن أشد مشاكل  8من  6 في مآوالوردت مشاكل حادة متعلقة
ش .في نواحي الملجأ وردت   المارا وه

 ة الطرق وضعت عراقیل لوجس انة السیئة لش لمواد ل مالئم ة في نقلتإغالق الحدود والص
ة .ال  غیرغذائ

ةاألنشطة ذ   ات األولو
  مآوال

ام وال مآوالالتدفئة والوقود ومستلزمات  ة لالمؤقتة  مآووالخ تحدید  شیروت. قطاعللها ذات أولو
ة األ م المتكاملقبل المستجیبین النقد من لدفع لولو ة فاعلة، وهذا الى  للتقی وجود أسواق محل

ة في مجال الیتماشى مع ما ُیرو عن  بناء والخدمات والنقل في وجود قطاعات خاصة تنافس
  سورا.  

  
ةالمواد     غیر الغذائ

ة أوضحت المصادر س س  ،الفراش والحرام لتوفیر  األشد هي أن الحاجة الرئ ذلك المال و
ة توفیر أدوات  أتي في المقام والثالث في األهم س األطفال و خاصة مال توفیر  التنظیف. وو

ة في الشتاء  حرامال ة المستأولو ة.لحما   فیدین من برودة األرض والظروف الجو
  



72 
 

اجات اال ةالى حت   المأو والمواد غیر الغذائ
  أعداد المحتاجین

، وتشیر التقدیرات إلى وجود الثماني یوجدلمحافظات ال في  اج للمأو محتاج  ملیون  1،3 احت
مةالمفي المناط    .ق

 
یر الغذائیة (اللون األغمق یشیر إلى والمواد غ مأوىالفئات المتضررة ذات األولویة في قطاع ال

  األولویة األكبر)

  

  
ة   النازحون في المآو الجماع

  النازحون في العراء
املة انئ تم إخالؤها أو غیر  مون في م   النازحون المق

فة شون مع أسر مض ع   النازحون 
ان الذین لم ینزحوا    الس

ستأجرون مساكن لإلقامة   النازحون الذین 
فون نازحین ستض   األهالي الذین 

مات منظمة   النازحون في مخ
  العائدون 

 
اجات إلحاحًا وأكثر الفئات    ضعفاأكثر االحت

  

 درجة االحتیاج للمأوى

IDLEB

AL-HASAKEH

AR-RAQQA

AS-SWEIDA

QUNEITRA

LATTAKIA

ALEPPO

HAMA

HOMS

DAR'A

DEIR-EZ-ZOR

RURAL
DAMASCUS

TARTOUS

DAMASCUS

Severity of Needs

6

5

4

3

2

1

0 - none

data not collected

Deir-ez-Zor

ALEPPO

A'zazA'zaz

As Safira

Jebel
Saman

life- threatening

not life- threatening
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مأوضح التق ة هم النازحون غیر الوالمواد  لمآو أشد حاجة إلى ا أن المجموعة التي هي ی  غذائ
ةفي المراكز ال شمل  العراءیلیهم النازحون في  ،مثل المدارس جمع ة.ما  مات العشوائ  المخ

شون في شق غیر مفروشة أو شق تم إخالؤها،  ع أتي النازحون الذین  وفي الترتیب الثالث 
فة، وتخبرنا المصادر أن  مون مع أسر مض ق من ذو  في المئة 23یلیهم النازحون الذین 

ورة هم  النواحيالحاجات الخاصة في  من الحوامل  في المئة 19من األطفال، والمذ
  عامًا. 59من المسنین فوق  في المئة 19والمرضعات، و

سي القل مصدر المأو هو أن التقارر أفادت ذلك، إلى اإلضافة ة الرئ  في المئة 35 بنس
ة س مات في للمصادر الرئ ، وقد تجاوز تدف النازحین السرع فرارا من انعدام األمن المخ

ا ل الإم ات  ة غیر المنظماتالمتاحة، وقدرات  مآون وم ة. الح   الدول
أن  فید  سبب النقص  ،بها أكبر األعداد عرضة للموت ةالحس محافظةوقد صدر تقرر  وهذا 

األخص حلب ـ ل المناط  صعب الوصول الى نإف ذلك ى. وعالوة علمآوالالشدید في  و
ضة وقوعهالو لصراع القائم لا سبب ـ وٕادلب ات المسلحة. في ق   العصا

في  لى مآووا الحرارةزادت من الحاجة إلى  سأن ظروف الشتاء القار  خیرةالتقارر األ وأوضحت
مات . مات أقل خطرًا من ىوعل المخ ن في المخ ن في الرغم من أن الس المساكن  الس
ة ماتخطورة اإلقامة من الحرارة زاد  اتإال أن الهبو في درجعراءوال الجماع   .في المخ

  
ا   هموم/قضا

  المأو 
ة ة في المأو  أهم ما یثار هو نقص الحما ما ،من األحوال الجو من  في المئة 27ورد من  حس

مات في المئة 37و  النواحيل  ر أنمن المخ الذ اینة  . وجدیر  ة في سورا مت األحوال الجو
عید ة ، وتختلف من إلى حد  ةالمناط عنها فيالمناط الساحل فقد تصل درجة  ، الصحراو

ة، 40الحرارة في الصیف إلي  ان  وتصل في الشتاء إلى ما تحت الصفر. درجة مئو ولكل م
 ه.األخر حسب موقع األماكن ظروف تختلف عن

ة مات من خطر الحر في المقام الثاني، (بنس ة المساكن في المخ  )،في المئة 22 وتأتي حما
اء متواترة عن  مات منذ شتاء  نشوبوقد وردت أن   .2012حر في المخ
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  )أعلى أولویة إلى یشیر غمقاأل لونال( مأوىلل األولویة ذات األنشطة

    
  التدفئة/الوقود
  مواد المآو 

  المأو المؤقت
ام   الخ

ة   المساعدات النقد
  إعادة اإلعمار
  غیر معروفة
  المراحض

اه   خزنات الم
  الكهراء

  
  شاكل في المآوىالم

  

ة ة من الظروف الجو   الحما
  ارتفاع اإلیجارات

ة والتكدس   الخصوص
  األمن الشخصي والسالمة

  األماكن المخصصة للسیدات
ة من الحر   الوقا
  أمآن المتعلقات

ة ة األساس   المساحات المغطاة لألنشطة المنزل
  
 )أعلى حاجة إلى یشیر مقغاأل لونال( مأوىلا رجة االحتیاجات في قطاعد
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م  ة  حسب التقی ة هي ارتفاع سعر اإلیجار (بنس سبیل  ىفعل .)في المئة 19ثاني أهم قض
ة فإنالمثال  سبب الزادة في  ،أضعاف ةقد ارتفعت إلي ثالث أسعار اإلیجار في الالذق وهذا 
ة أن سعر الغرفة للفرد الواحد في مدینو  ،الطلب ة وصل إلى أوردت التقارر المحل ة الالذق

ي 100( لیرة سورة 15000 . قبل األزمة ةأمر اتدوالر  30 بـ ) في الشهر مقارنةدوالر أمر
انيو  المدارس ولكن عند بدء العام الدراسي في سبتمبر اضطروا إلي  هناك نازحون أقاموا في م

حث عن  . مآوال   أخر
ع وفي المقام الثالث ة توفیر أماكن والرا للسیدات، و النقص في الحمامات خاصة  تأتي قض

ماتوالمراحض  ضرورة الفصل بین النساء والرجال في تلك في المخ ، إذ تقضي الثقافة 
  األماكن.

  
ةالمواد     غیر الغذائ

الت التي وردت ةالمواد  بخصوص أهم المش ناء علي التقدیرات من  ،غیر الغذائ : النواحيو
ة  ة (بنس لة األمراض الجلد النظافة  ،)في المئة 15( الفراش والحرامتوفیر  ،) في المئة 17مش

ة ( ة (في المئة 14الشخص س واألحذ فة (الغیر  المآوو ) في المئة 12) ونقص في المال  12نظ
  .) في المئة

ا هذه عض  طة تبدو القضا اطا مرت قا ارت ة غیر الموادببرامج " وث  عادة تدعم التي "الغذائ
اه برامج   .حرامال و، ولوازم الفراش النظافة مستلزمات مثل مواد مع الصحي، لصرفوا الم

مات  ةفي المخ ة ل انت األولو ة بنس س واألحذ لة المال فراش ثم توفیر ال في المئة 22مش
ة  ة ثم اإلضاءة في المئة 20بنس اهي الطهي والنثم أوا في المئة 19 بنس ة  م  في المئة 12بنس

  . في المئة 11و
  

  المواد غیر الغذائیة اكل مش

ة   األمراض الجلد

  

  و الحرام الفراش
ة   النظافة الشخص
ة س واألحذ   المال

  المأو غیر النظیف
اه   خزانات الم
ا الطهو   قضا
ا اإلنارة   قضا
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  أنشطة المواد غیر الغذائیة ذات األولویة

  

ه  المتاح والقدرة على الوصول إل
مات، في ةال المخ ة عق س  59( الدخل وجود عدم يه ةالمناس المأو الحصول على  أمام الرئ

 القیود ولوحظت. مأو  شراء أو الستئجار الالزمة الموارد عنه نقص ینتج والذ ،)في المئة
ة ةال والقیود) في المئة 22( اللوجست ة ) في المئة 15( األسواق إلى للوصول جسد س هموم رئ

مات. ان المخ   لس
مات  يوف  ة المخ ة في توفر تمثلت قض االمواد غیر الغذائ ة تحد  20رة (األسّ  االسواق المحل

س لألطفال (في المئة اه (في المئة 18) ثم المال ار والوقود وأواني الم س الك في  11) ومال
ة ).المئة ة أمام الحصول على المواد غیر الغذائ س ة الرئ ة المصادر أن العق  وقد أفاد أغلب

ة ( تتمثل في نقص األموالالمتاحة  ش)، وهو ما یؤد لنقص في المئة 74بنس سب الع  سبل 
   .النازحین ضمن

ماتوقد أوردت مصادر  ة األولإ من خارج المخ في  24( ىن توفیر الوقود (الغاز) هو األولو
ة هي توفیر الالمئة ة الثان ة الثالثةفي المئة 18(فراش) واألولو س ت هي ) واألولو وفیر مال

لي في المئة 13لألطفال ( اه في المئة 10أدوات النظافة لألسر ( توفیر ذلك) . و ) وأواني الم
ة) ومنتجات  س داخل ع وتوفیر أدوات نظافة للسیدات (دواسات للحمامات ومال للتخزن والتجم

ة ( ة أولي في في المئة 9للنظافة الشخص أولو ر الوقود  بینها  من قطاعات اخر ) وقد ذ
سب الاألمن الغذائي و الصرف الصحي و  شمسبل    .ع

 
  

  

  

  الفراش
س   المال
  التنظیف مواد

س األطفال   مال
  أدوات المطبخ
الغین س ال   مال
  غیر معروفة

 الحرام
ة ( ةالمساعدات النقد   )للمواد غیر الغذائ

  الكهراء
 الوقود
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  القضایا الرئیسیة المتعلقة في المآو في المخیمات

  
  
  

ات وا   لقدراتالتحد
مها 47ي ف مات التي تمت تقی ار تم في المئة من المخ  غیر المواددعم و  المأو دعم  اعت

ة م غیر  المقدم الغذائ في  32 في بیر حد إلى اف وغیراف، في الثالثین یوما قبل التقی
سبب الصراع الدائر . المئة وتتسبب القیود المفروضة على االنتقال من قبل الجماعات المسلحة و

ة المناط المستهدفة، وال تقتصر القیود على موظفي  في تقیید قدرة الجهات الفاعلة على تغط
ة بل تمتد إلى قوافل المساعدات  وم ضائع، التي تواجه العدید المنظمات غیر الح ة وال اإلنسان

ش والحواجز على الطرق، ة. من نقا التفت س   وٕاغالق نقا الوصول الرئ
اجات ال  ة احت بیرة في الشتاء، وذلك للنقص الحاد في تغط عد أن أغلقت مآوانت المعاناة   ،

ة الطرق الثلوج العدید من الطرق،  دمات على الطرق ، ونقص الخما أن الحالة السیئة لش
اب نقص تغ ن أن تضاف إلى أس م ة،  ةة المواد طالمدن ، خاصة أن العدید من غیر الغذائ

ثف لتوزع  ة، خاصة في محافظة إدلب، بدأت تتهاو تحت الضغط المرور الم الطرق الرف
ةالمواد  ة، وقد وصل توزع المواد غیر الغذائ ن التي من األماك في المئة 41إلى  غیر الغذائ

ل هذا فقد ، ن المساعدات منتظمةإمن هذه األماكن ف في المئة 30وفي تمت زارتها.  ومع 
فایتها  عدم  ة تصل إلي بقدرت هذه الجهود    .في المئة 94نس

  

  

  

  

ة من الظروف الج ةالحما   و
ة من الحر   الوقا

ة والتكدس   الخصوص
  األماكن المخصصة للنساء
ة   األمن والسالمة الشخص

ة  المساحات المغطاة لألنشطة المنزل
ة   األساس

  األمتعة أمآن
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   ياه والصرف الصحي والنظافةالم

ة  س   النقاط الرئ

  اه الصرف الصحي في الالتخلص غیر ةاالئ من القمامة والتخلص من م اه العذ یؤد  لم
لة أكثر شیوعًا في دیر الزور التي ل ة. وهذه المش ة  تعاني منمخاطر بیئ الت البیئ المش

ة في نهر  سبب 83في المقام األول تفرغ المواد الملوثة الناتجة عن تكرر المواد البترول
اه الشرب في المحافظة . سي لم   الفرات الذ هو المصدر الرئ

 ع وإل ة ، معامل التكرر الصغیرة والمختصة ت البترول منزنتاج و تأثیر علي البیئة المحل
األخص األطفالسرـ ن األإلضعف الدخل ف ، ونتیجةوالنظافة والصحة عملون في هذه  ـ و

ار اً  وهذا یؤثر ،اآل وجب حمایتهم من هذه المخاطر.علي صحة المجتمع سل  ، و

 ة  ذلك تواجه المجتمعات تزایدًا في مخاطر سبب الممارسات الصح انتشار األمراض، 
ذلك تراكم  اه، وانخفاض نقائها، و البیئة، وقلة الم الحشرات الناقلة لألمراض علي المضرة 

ة مثل الصابون والمنظفات وزادة تكلفة مواد النظافة ،القمامة   .الشخص

 
ة   األنشطة ذات األولو

ات الصرف الصحي لدعم وص اه وش ة الم اه آمنة تحتاج ش انة وٕاصالح، من أجل توفیر م
اجا ذلك توفیر االحت ما یجب دعم خدمات النظافة، و ة،  ار  تونق ة وقطع غ من المواد العالج

ما تحتاج  ع القمامة وتوفیر المبیدات الحشرة.  ضا تجم المولدات ووقودها، ومطلوب أ
اه ات للم مات إلى حاو اه، وص ،وخزانات ،المخ  نادی للقمامة.ومعالجة الم

اجات اه احت ة والنظافة الصحي والصرف الم   الصح
حاجة متوسطة وماسة إلى  4،4 اه الصالحة للشربملیون شخص  اه  84الم وقد صارت جودة الم

ة التوزع العالي، و  سبب العطب الذ أصاب ش  ، یؤثر على الذ من المسائل المثیرة للقل
میتها. اه و  معالجة الم

س بدوره عاني قطاع اه  الكهراء من نقص الوقود وارتفاع سعره، وهذا ینع على توفیر الم
عتمدون  .85الصالحة للشرب اتوا  ان  اه المتاحة فإن الس اه التي ونظرا لقلة مواسیر الم علي الم

                                                 
  ه والصرف الصحي.ـ لم یتم تحدید المخاطر البیئیة في االستبیان ویمكن أن تتضمن جمیع األخطار، ولیس فقط المیا 83
شملھم ال االستطالع : ال أعرف، فیما یخص أعداد األشخاص الذین یحتاجون المیاه، وقد ورد أن عدد سكان  111من  10ـ أیضاً قال  84

  ملیون فرد. 2,2ھذه المواقع 
  ـ الصرف الصحي البیئي = میاه الصرف الصحي، النفایات الصلبة = النفایات والقمامة 85
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اع بدون معالجة وال  االقتصاد  وضعازداد الما انتظام . تأتي تأتیهم عبر الشاحنات والتي ت
عد ارتفاع سسوءًا  اه التي تؤخذ من الشاحناتوخاصة  هذا یلجأ الناس إلى موارد سبب . وعر الم

ة (غیر  ة مجهولة الهو مرض شلل وجود منة) وهذا جلي في المناط التي ثبت فیها آمائ
  األطفال.

ع ات  ذلك توقف تجم ثیرةوالتخلص منها النفا ل الئ في مناط  فشل في السبب  ،ش
ةالخدمات ا ات زاد من مخاطر الهوام وناقالت األمراض و  ،لمحل من انتشار وهذا التراكم للنفا
  .األمراض

  
اجا الماء: اجات الملحة وأكثر الفئات احت   االحت

  األكثر تعرضًا للخطر
اه وجود عدم من للخطر عرضةصنفت الثالث مجموعات األكثر  نازحون ال :وهم ،الصالحة الم

ة، مآوالفي  شون في الشق اأو  الجماع ع والناس التي تم إخالؤها، أو التي لم تكتمل، لذین 
شون في األماكن المفتوحة  ع ما في ذلكالذ  ة ،  مات العشوائ  الثالث وهذه المجموعات ،المخ
ل ة العظمي في    من الرقة ودیر الزور وحمص. تصدرت األولو

ات تم قةمراعاة  خالل من النتائج هذه إث اه أن حق  بیر حد توفیر تم األزمة قبل سورة في الم
اه للمنازل. وألن  أنابیب وصالت مد طر عن منها انيالم تملة غیر الم  والمساحات الم

ة مآو تستعمل التي المدارسوألن  الخدمة، هذه لم تصلها المفتوحة ن ال جماع  تستوعب أن م
اجات اه احت ة لتدفقاتااحتیجات التي تفي  الم ان ة،ا الس اجات او  لعال ش جماعاتلاحت  التي تع

اه على، فقد قلت فرصة الحصول األماكن هذه مثل في من األنابیب  للشرب الصالحة الم
ة. وم   الح

أتي النازحین مجموعات بینومن  اه الصالحة،  سبب نقص الم في  األطفال، المعرضین للخطر 
وفي حاالت جلب . والمرضعات واملالح والنساء ،)سنة 59 فوق  ما( السن ار المقدمة، ثم

ا البنات)، ووفقا لمصادر معلومات  ل للنساء واألطفال (وغال اه من خارج المنزل فإن ذلك یو الم
ات من المدارس. دة، فإن لهذا تأثیر على تسرب الفت   غیر مؤ

  
ة  ف   في المناط الر
ان الرف اه الصالحة، هي فئة  فإن الفئة األكثر الفئات التي تعاني خطر نقص ،من بین س الم

ة، وأكثر المناط  مات العفو ما في ذلك المخ شون في أماكن مفتوحة،  ع النازحین الذین 
ة للنظام المائيتعرضًا  عة الجغراف رما تقع محطة معالجة الماء ف ،لهذا هي حمص. ونظرًا للطب

وقد تقع هاتان المنطقتان  ،ةفي حین أن المستفیدین منها في القر أو في أماكن نائ ما مدینةفي 
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ا على  ،تحت سلطتین مختلفتین اه التي یتم ضخها سل طرة على مصدر الم ؤثر فقدان الس و
ة.  اجات المائ ة االحت اه وٕالى عدم تلب   انتظام التورد، مما أد إلى نقص الم

 
ة  ه الحضر ة وش   في المناط الحضر

مون في ال، أكثر الفئات تعرضا لنقص في مناط الحضر ق اه هم النازحون الذین   مآوالم
اج لوحظ في  ة، وأعلى مستو لالحت ة والرقة. النواحيالجماع وأما عن البیئات  في الحس

ة الحضارة فأن أكثر الفئات عرضة لهذا  األماكن  هم النازحون فيالمختلطة أو المناط ش
شو  لنازحون ا ذلكالمجمعة مثل المدارس و مات  ما في ذلكفة في األماكن الم ة.المخ  العفو

  
اه ال ةالم   نق

ة  ة من التغط معدالت عال ة، فإن سورة تتمتع  ة في الموارد المائ على الرغم من الندرة النسب
اه،  اه وأنابیبوالمعالجة للم ة لألغراض الم  86 و الحضرة المناط في في المئة 92: المنزل

ة المناط في في المئة ة الموارد وزارة قدرت ،2013 عام یونیو حلول ذلك، ومع .86الرف  المائ
ة توافر في العام االنخفاض اه النق ع في الم الد أنحاء جم    .في المئة 50 من قرب ما ال

ار وانقطاع الوقود نقص سبب  اه إنتاجفقد انخفض  الكهرائي، الت ل المناط عض في الم  ش
حدث مع بیر، ام من حدودم لعدد فقط إنتاج   ساهم وقد. الواحدة المرة في ساعاتمن ال أو األ
اه مصادر استخدام إلى الناس یدفع ما ،الصحة في العام االنخفاض من مزد في هذا  غیر الم

رت. للشرب الصالحة ا من ساعتین لست ساعات فقط المناط عض وذ اه یوم  قبلو . ضخ الم
اتانت  األزمة، اه من بیرة م ة الجودة تذا الم ارتستمد من  العال  ،)في المئة 38( اآل
ع ة ،)في المئة 21( والیناب إلى في حاجة ) وهذه األخیرة في المئة 41( والمسطحات المائ

  .87معالجة في مناط مثل حلب والرقة ودیر الزور
  
  

  

  

  

  

  
                                                 

تحسین إمدادات المیاه، الجمھوریة العربیة السوریة، لتقییمیة لالعالمیة / الیونیسیف أحزاب اللقاء المشترك: التغطیة ا منظمة الصحةـ  86
2012.  

، الزراعة بتنمیة وإدارة المیاه في سوریا، جامعة 2008، حداد ، زیلس، زارنوسي، 2013ـ وزارة الموارد المائیة، سوریا ، یونیو  87
  زنت استیفان المجر.
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  ھا المشكالت)المشاكل الرئیسیة في میاه الشرب (اللون األغمق یشیر إلى األماكن التي تتكرر فی

  

  
اه   ارتفاع ثمن الم

ًا) اه (لكل شخص/یوم   تقلیل استهالك الم
اه متغیرة الطعم   م

  استخدام الماء غیر اآلمن في الشرب
اه منظرها غیر جید   م
اه شرب غیر آمنة   م

اه   نقص القدرة على تخزن الم
  أخر 

  
  

  دعم المیاه حسب الموقع الجغرافيشدة االحتیاج لمیاه الشرب وأعداد المحتاجین ل

  

IDLEB

AL-HASAKEH

AR-RAQQA

AS-SWEIDA

QUNEITRA

LATTAKIA

ALEPPO

HAMA

HOMS

DAR'A

DEIR-EZ-ZOR

RURAL
DAMASCUS

TARTOUS

DAMASCUS

Severity of Needs

6

5

4

3

2

1

0 - none

data not collected

life- threatening

not life- threatening
Number of People in Acute Need

(at sub-district level)

no acute need reported

50,001 - 300,000

25,001 - 50,000

1 - 25,000

  
ع في نواحي من التقارر من بیر عدد أشار سب  خطیرة مشاكلإلى وجود  المحافظات جم
اه الغ تمو . الم التلل معدالت أعلى عن اإل  حلب تلیها ،)في المئة 94(  الزور دیر في مش

ة ،) في المئة 75(  حمص ،) في المئة 78(  ،) في المئة 71(  وٕادلب ،)في المئة 72(  الحس
ة)  في المئة 55(  وحماة ،)في المئة 57(  الرقة بدو. ) في المئة 40(  والالذق  الوضع أن و
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عد تدهور المائي اه خالل. ذلك من أ ة یوما 30 ال وأن حالة الوصول للم  ساءت، قد الماض
ة وفقا ع من المجیبین من في المئة 70 لنس  .الثماني المحافظات جم
اه إلى حتاجون  الذین لألشخاص اإلجمالي العدد فإن ، احال في  30 حوالي المأمونة الشرب م
ان مجموع من المئة  ملیون  4.4 من قرب ما أن إلى الحالي التحلیل شیرو . المحتاجین الس

اه من ومعتدلة ماسة حاجة في شخص ما الوضع ووصف. للشرب الصالحة الم  یتعل ف
اه على الحصول لة للشرب لصالحةا الم ) في المئة 78(  حلب في "الشدیدة" أو "حرجةال بـ"المش

ة ،)في المئة 75( حمص ،  57(  والرقة ،)في المئة 69(  الزور ودیر ،)في المئة 73(  الحس
ة، ) في المئة 48(  وٕادلب ،)في المئة . ) في المئة 36(  وحماة)  في المئة 40(  الالذق

اه إلى لالوصو ت القیود على واعتبر  ان أغلب في للشرب الصالحة الم (  الزور دیر في األح
اة مهددة)  في المئة 5(  وحلب)  في المئة 12.5   .للح

  
اه    مصادر الم

اه اه أكثر وسائل الحصول على الم ات أنابیب الم ة  الرقةففي  ،استخدامًا هي ش تستخدم بنس
ةو  ،) في المئة 35( انت ذلك ومع).  في المئة 28(  الزور ودیر)  في المئة 31(  الالذق  ،

ات أنابیب تستخدمتلك المحافظات في األسر  اه ش معدالت الم  ، في المئة 80 قبل األزمة 
 . التوالي على ،في المئة 78 و في المئة 86

اروتأتي  اه ادرمص ثاني اآل  ،)  في المئة 33(  حمص في استخدامًا في الوقت الراهن الم
ة انت تلك المحافظات تستخدم األزمة قبل).  في المئة 31(  وحلب)  في المئة 32(  الحس  ،
ار  ةاآل ة وغیر المحم  على ، في المئة 11 و في المئة 11 ، في المئة 3 :معدالت المحم
 . التوالي
اه نقل اهللحصول على ا الثالث مصدرهو ال الشاحنات الم  وحماة ،)في المئة 30( إدلب في لم

اه نقل ان األزمة قبل). في المئة 26( الزور ودیر)  لمئةفي ا 27( في تلك  الشاحنات الم
 .التوالي على في المئة 12.4 و في المئة 2 و في المئة 5.1 بنسب المحافظات

اه ة حصول الناس على الم ف اه استخدامأن  بدوو . حدثت تغییرات جذرة في   المنقولة الم
اه نقل من لالستفادة الناس وقد دفع ذلك النصف، نم أكثر انخفض قد األنابیب  الشاحنات الم
ار ات عند واآل رتقد و  .89 88المعتاد من ثیر أعلى مستو اتأن  أخر  مصادر ذ  التكیف آل

لة شملت اه جمع مع المش اه واستخدام ،)ةحما( األمطار م ة ذات م  الر  قنوات من ردیئة نوع

                                                 
  تشمل كالً من المصادر المحمیة وغیر المحیمة. اآلباربمن المھم أن نالحظ أنھ من غیر الواضح ما إذا كانت بیانات التقییم المتعلقة ـ  88
تحسین إمدادات المیاه، الجمھوریة العربیة السوریة، لتقییمیة لمنظمة الصحة العالمیة / الیونیسیف أحزاب اللقاء المشترك: التغطیة اـ  89

2012.  
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ا اهالم استهالك من والحد، )حلب( ادل ، یوم الجیران  على واالعتماد ، األسرة أفراد بین هوت
ة وتقلیل ثراء، األكثر اه م ة الممارسات في المستخدمة الم   .المنزل وتنظیف الصح

  
   إعادة التأهیل واإلصالحات

ة من في المئة 35 ة البن اه التحت شمل الضرر سبب تأهیل إعادة إلى حاجة في للم . وهذا 
اه والتي توصل وحدة  150 اه  1.3ضخ ومعالجة للم عب من الم ابلیون متر م  خالل من سنو
ات من متر ملیون  70 ة ومحطات اإلمداد ش   .الضخ تقو

سبب وقد أُ  اكات خاصة في دیر الزور وحماةعلنت الخسائر  لت . التفجیرات واالشت وقد ش
ة خسائر اه ش لة ضاأ الم ة مش س الد، في رئ قدر بـ ألنها تن ال اه من في المئة 33تج ما   م
ة في والتسرات األضرار وقد أسهمت .90المنتجة الشرب ة الضغو سبب التلوث في الش  السلب

ار النقطاع نتیجة( اه ومضخات الكهرائي الت ة الم اهل تسمح التي ،)، على سبیل المثالالمنزل  لم
اه أو الراكدة اه . النظام قاخترا غیر المعالجة الصحي الصرف م  سبب القر  إلىوال تصل الم

اه، نقلل الحمیر تستخدم األسر عضإلى أن  تقارر شیرتو  الضغط، انخفاض ة الم النس  و
شون  الذین الناس من للعدید اه في الدالء. الشق في ع حصلون على الم   ف
ة انت تجر  األزمة، قبل اه جودة مراق ة طرقة سورا في الم  األزمة سبب ولكن. ةالتقن عال

ة، ة في اضطراب هناك الحال وال یزال سبب الخسائر في األصول وفر العمل.  الجودة مراق
ات  اه لقطاعمن األولو ح، الصحي والصرف الم  منه رصدو  األنظمة هذه تعطل مد توض

  .تعززها أجل
  

ات األخر ارتفاع التكلفة    والعق
اهجل ارتاألخیرة سُ  أشهرفي الثالث  ناء عل ،فاع في أسعار الم ل  فقد وضع هو ة عبر  أولو

ان أكثر انخفاض في  ،المناط المحددة ة بینما  ات في الحس وسجلت أعلي هذه األولو
اه هو أكبر  ،هالك للشخص في الیوم في حلب وحمصاالست ان طعم الم وأما في الرقة ف
لة اه  ،مش ون استخدام مصادر الم هذا  ل  حةغیر الصالو ة خالل  هو أعلي ثاني أولو

  المناط المحددة . 
ان نقص الكهراء لتشغیل األجهزة  ن من أكبرإخالل نفس الفترة ف اه،  الهموم المتعلقة بتوفیر الم

ة ة ) ونقص المواد المعالجة ) ونقص الوقود في المولدات (حلب (الحس اه الش   (إدلب).لم
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اه في الدولة من:   التي منتظم ونقص الوقود للمولداتالغیر إلمداد الكهري اعاني قطاع الم
ة والمنخفضةتُ  ل من الناط العال عد ارتفاع سعر  ،ستخدم إلدارة النظام المائي في  وخصوصًا 

ة ، أ  لیرة سورة 62إلي  25الدیزل من  الزادة  هناك وعالوة علي هذا .في المئة 147بنس
ذلك  ،دات والمضخات واألنابیبالمول ما فیها ،في تكلفة المعدات نفقات النظام في  الزادةو

   .عقدالمائي الم
ة مائ معدات ومواد  د خدمات النظام المائي المحلي  ، ولكن بدون توفیر هناك جهود تبذل لتزو

البیئة ستزدادالوقود ف لالستخراج والتكرر مثل معدات الوقود التي تستخدم  ،إن الحلول المضرة 
اه وخاصة في دیر الزور إنتاجلمسئولة عن والتي هي ا . مخلفات البترول التي تلوث مصادر الم

نشا  إن سبب انخفاض  ،للدخلیزد معامل التكرر الغیر منتظمة تتزاید عبر سورا  سبل وهذا 
ش رد سب الع عملون في معامل التكرر و  ،فعل لتقلیل الوقود المتاح و التي ال حتى األطفال 

ضًا  اث البیئة ولكنهو بتل تكتفي   تضر صحتهم.أ
اه الشاحنات ة أشهرفي الثالثتضاعف العبء االقتصاد  سبب ارتفاع أسعار م وهو  ،األخیرة 

شمع انخفاض فرص الدخل واختالل  عبء یتفاقم سب الع ة األعلى(  سبل  ة  النس في الالذق
شمل ذلكو ،) ة األعلىوالوقود (نقص المواصالت  مع نقص اإلمداد اللوجستي الذ  في  النس

عوق إتاحة الماء (  ،) ةحما ة األعلىوالتوتر األمني الذ  ة ). النس   في الالذق
ة لتإوحتى قبل األزمة ف اف اه لم تكن  انة والمعالجة وال حتى وفیر تن موارد الم لتوفیر كالیف الص

اهالستثمار في انفقات  اه واحد عب نتاج متر مإن تكلفة إوحدیثًا ف ،مرف الم من أنابیب الم
من  في المئة 60قدر متوسط بینما  ،خالل المحافظاتسورة  لیرة 45إلى  8تراوح بین ت

اجاتهم المستهلكین  ة فقط الحت سبب انخفاض  انخفض وقد ،لیرة سورة 2،5األساس ضًا  هذا أ
ات فواتیر الم حوااه (مستو   .91ة)من معدل ما قبل األزم في المئة 10لي تقدر 

اه في سورة، أنه یدعم ومن خواص  الم ًا  ،جمهور عرض من المستهلكیننظام اإلمداد  تار
اهحصلون على إمدادات المستهلكین األكثر فقرًا  ضطرو إولهذا ف 92متقطعة من الم إلى ن نهم 

أسعار مرتفعةشراء ا اه من الشاحنات    . لم
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اجات األشد   الصرف الصحي: االحت
  

  )خطورة أكثر مشكلة إلى یشیر غمقاأل لونال( الصحي الصرف مجال في لرئیسیةا المشاكل

  

  
ات والقمامة في األماكن العامة   تراكم والنفا

عوض اب وال ادة الذ   ز

اه تلوث البیئة  م

ادة القوارض مثل الفئران  ز

هة ر  روائح 

اه المجار  م اه    تلوث الم

 قضاء الحاجة في الخالء

 
   الصحيظم الصرف ن

ان ال في المئة 96 ان قبل األزمة ات صرف صحيدیناط الحضارة لممن س ان ،هم ش  و
ة  متوفرًا في المناط الصرف الصحي ة بنس ة  متصلون  في المئة 46(  في المئة 80الرف ش

ستخدمون  اآلخرون أما  93الصرف ةف ض )الو  الجور الصح   .مراح
سبب   اتاألزمة و اه الصرف یلعدید من الثالثا فقد  أو  ؤد الغرضال تن محطة لمعالجة م

ل جزئي تعمل سبب المعدالت الزائدة ل، ش اه المفقودة غیر لوهذا  طول الم معالجة وخاصة 
فة وصلت أشدها في حلب والرقة ودیر الزور وٕادلب وحمص  .94نهر الفرات هذه المعالجة الضع

ل خاص في ،  ش م مآوالو   ات النازحین.العامة ومخ
ان قبل األزمة اه الصرف  في المئة 25،  تم التخلص منه في من م ال یخضع للمعالجة و

ة مة للبیئة، وهو ما یجعل األولو ًا أخطارًا جس ة مسب ة  المسطحات المائ لة، ولتغط لهذه المش
العات ةفي دیر الزور قد حددت الأما  .95ال ة للحما أولو ة    .نظافة البیئ

  
ا   تالعق

ة هي لة األكثر شیوعًا في الثالثین یوما الماض انت المش ما یخص النظافة، فقد  تراكم  :وف
ة سجلت في الرقة ة و ، القمامة في األماكن العامة وأكثر نس اب والناموس وأكبر نس تزاید في الذ

ة ة . ،سجلت في الحس ة سجلت في الحس   والتلوث البیئي وأكبر نس
                                                 

تحسین إمدادات المیاه، الجمھوریة العربیة السوریة، لتقییمیة لاللقاء المشترك: التغطیة ا منظمة الصحة العالمیة / الیونیسیف أحزابـ  93
2012.  
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الصرف الص ما یتعل  ام الفإن حي، ف ة، ثالثین أكثر المشاكل التي أعلن عنها في األ الماض
ات، هي: تراكم القمامة في األماكن العامة،  ة األعلى في الرقة) ال(في ترتیب األولو زادة النس

عوض،  اب وال ة األعلى في في الذ ة(النس ة األعلىوالتلوث البیئي،  )،الحس في  (النس
ة   ).الحس
انت ة لتوافر الصرف الصحي في األشهر الثالثة األخیرة على النحو التالي: المعوقا و س ت الرئ

ة اه الصرف الصحي وٕازالة الحمأة  ،عدم جمع القمامة العاد (والرقة هي ووقف خدمات معالجة م
ل ذلك) ة  اإلضافة إلى ذلك،. األسوأ في  س ة،انت المشاكل الرئ  في األشهر الثالثة الماض

أو الموارد  والدخول نقص األموال، ترجع لالحصول على خدمات الصرف الصحي تتعل التي
  الالزمة للوصول إلى مراف الصرف الصحي (األعلى في الرقة).

  
عض  ان یدفعون أمواًال لكي یزلوا القمامة التقارروقد أوضحت  عض المناط أن الس  ،في 

انت خدمات تقدم  ومةلهم وهذه  عدیدة یجمعون  فئاتعلي ذلك فان . وعالوة من قبل الح
حرقونها وهذا بدور  ة والبیئةیؤد إلي مخاطر  هالقمامة ثم  اإلضافة  .على السالمة الشخص و

ة)، فقد لذلك  ة على خدمات الصرف الصحي (األعلى في الالذق الغ عن قیود لوجست تم اإل
النقص في اه في وأخیرا فإن القیود األمنالوقود والشاحنات.  وهذا متصل  ة تعوق الوصول للم

ة األعل   في حماة).  ىمناط الصراع ( والنس
  

  التخلص من القمامة
الد، خاصة  ة في أنحاء ال في المناط اختل نظام جمع القمامة والتخلص من المخلفات الصل

الغ ،الحضارة حت مصدر قل  انة سبب الخسائر في األصول ذلك و  ،مؤخراً  وأص وسوء ص
ات  ةوالمعدات واآلالت،  القمامةجمع مر ات الصل فة لجمع النفا  وقد تم تجهیز أنظمة ضع

ة  مقالب القمامةوجود ، مما یؤد إلى والتخلص منها انتشار الحشرات  زادة وٕالىالعشوائ
  وناقالت األمراض.

اه القذرة في الشوارع، وقد أد تراكم  حث فیهالقمامة والم عضهم ی ا عن إلى لعب األطفال بها، و
عها، ن ب م اء  ة بینهم أش   . وقد أد هذا للزادة في األمراض الجلد

  
  انتشار األمراض 

ة المزدحمة ش اه الصالحة للشرب، والظروف المع توفر وعدم  ،تناقص فرص الحصول على الم
قًا لها أمور تزد  ،مواد النظافة  اه. وط من خطر تفشي األمراض المنقولة عن طر الم
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ة  ،ن المرض األكثر انتشارًا هو اإلسهال إمحافظات ف 8 في مصادرلل نس وهذا ، في المئة 44و
اه  اه القادمة في الشاحنات أو م ارسبب استخدام الم   . اآل

  
ة  وجاءت ة  في الترتیب الثانياألمراض الجلد ع أنحاء المحافظات. في المئة 38بنس  في جم

ات و ما وصل ا إلى مستو شمان الد، داء الل ة من ال ة، وخاصة في المحافظات الشمال ورما ائ
ان في انتشار المرض.سهم    التشرد الجماعي للس

ة ب  ط زادة األمراض الجلد اإلضافة إلى وترت اه القذرة في الشوارع،  زادة تراكم القمامة والم
ات انخفاض ة (مثل الصابو  مستو ن ومساحی النظافة وزادة تكالیف مواد النظافة الشخص
اتوذلك  الغسیل)، ما قبل األزمة. على الرغم من ارتفاع مستو اإلضافة إلى ذلك،  النظافة ف

ل وثی  ش ط  ممارسات انتشار المرض والنظافة انت أكثر المشاكل التي أبلغ عنها ترت
اه، و  ة، وصهارج الم ا النظافة الشخص ة، وقضا قذرة أو غیر  مآووجود واألمراض الجلد

ةص فةح   . ، أو بیئات غیر نظ
 في سورا، في (WPV) البر  األطفال شلل فیروس حاالت حالة من 11 تأكد وجود وقد 

 1999 عام منذ األولى المرة هي هذهو ). واحدة حالة( وٕادلب) تحاال 10( الزور دیر محافظات
عد  لالتي ُیبلغ فیها عن حاالت لشلل األطفا ة من الم أنفي سورا،  فضل صارت خال رض 
  96تنفیذها برامج فعالة في استئصال المرض

ارهم من الفئات المعرضة للخطر،  اعت ومن بین األمراض التي یتعرض لها األطفال وتؤثر فیهم 
 المستطلع من المائة في 56 إلى المائة في 39ل وفقا ، عنها المبلغ األمراض أكثر اإلسهال ان

ع في آراؤهم   .المحافظات جم
  
  

مات اه والصرف الصحيالممخاطر    في المخ
مات أتي  اهفي المخ ة في أطمة ومنبج الصرف الصحي والم ة لألطفال  أولو النس ، خاصة 

لها.الذین هم أكثر المجموعات  مات    عرضة للخطر في المخ
   

اه   الم
ة لـ محدد اموقع 38مادًا علي تعا  انت األولو مات  11ًا، جودة هي مجموعة من مجموعات المخ
اه في مقابل مد توافرها وسهولة الوصول إلیها.ا أن  لم سي ونوهت المصادر  المصدر الرئ
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اه الشرب  اه التي تنقلها الشاحناتلم ار، وأخیرا،  ا(مجاني)، یلیه هو الم ة اآل نابیب األش
ة، فقد تبین العامة. ومع ذلك،  انات الثانو قدر بأن من الب اه  فرد لكل  لترا 20معدل توافر الم

اه. ا للشرب والنظافة، وتوفرها شاحنات الم   یوم
ناءًا علي  ة من  34وفي الثالث أشهر األخیرة و اه فادوا أ 26 فإن ،موقع  38إجا أن أحوال الم

ة إنفي  ،مستقرة وحسنة ما أورد التقرر ف ،حالتها سیئة  حین قال ثمان اه إو ن مشاكل الم
مات ة (تخز السعة ال :هي ،الموجودة في المخ ة للماء غیر مناس سوء طعم الماء  ،) اً موقع20ن

  . مواقع ) 10وقلة استهالك الماء ( )اً موقع 14(
ة ل واعتبر: ائ م اه، و نقص المواد الك ، هي وتلوث الماء .نقص الوقود للمولداتمعالجة الم

اه،  ة المتصلة بتوفر الم الت األساس ة أن وعلي الجانب األخر أوردت المصادر الثالمش  80انو
ان  في المئة ة من الس ائ م ة.یتلقون مواد  اه المنزل   لدعم معالجة الم

  
  الصرف الصحي

ة المواقع  لیها الصرف في  19الصرف الصحي في خزانات محفورة ( یتموفي غالب موقعًا)، و
ات العامة ( 14الخالء ( ة ال. وتظهر مواقع) 10موقعًا) وفي الش انات الثانو ع مواق 10ب

ة العامة الش ة ، مع متوسط متصلة   فإن ،ومع ذلك. ستخدمون مرحاضًا واحداً شخصا  58نس
ان  في المئة 29 ة تزد عن من الس   شخصًا للمرحاض الواحد. 60ستخدمون المراحض بنس

الرغم من وجود  مات، و  المتاحة ال تكفي، أفید أن الخدماتفقد مراف الصرف الصحي في المخ
م ة الفصل بین الجنسین في أو االستحمام و  الغسیلا من حیث أماكن وال س من حیث نس

ض ده  .استخدام المراح مات الكرامة وجرابلس والسالم، وهذا ما تؤ وتمت اإلشارة هنا لمخ
ة التي تظهر أن أكثر من  انات الثانو ستخدمون مرفقًا واحدا لالستحمام من  100الب شخص 

ان الم في المئة 74 مات.من س   خ
الغ عن  الصرف الصحي في وقد تم اإل الت متعلقة  ما في ذلك  38من أصل  30مش موقعًا، 

عوض، إلى جانب الروائح الكرهة. وهذا مصدر قل خاص في  اب وال زادة القوارض والذ
اب الهوا ة األولى في شئون الكرامة والسالم و ة المرت جانب ذلك فقد احتلت المخاطر البیئ ، و

مات.الس   المة في المخ
ًا في  اف ن  اه والصرف الصحي لم  ة، فإن دعم الم من المواقع  في المئة 74وفي النها

ة.   المحدةة، خالل الثالثین یومًا الماض
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ات ان ات واإلم   التحد
  توفیر الخدمات 

ة یخالل الثالث سي في: المجلس اإلدار المحلي، ن یومًا الماض ه و تمثل مزود الخدمة الرئ ل
ما ساهم ومة ولجان اإلغاثة.  ة  الح ات الخیرة المحل ، والجمع الهالل األحمر العري السور

ات اه والبلد ات الم ة، وشر ة الدول وم م الخدمة، مع مالحظة والمنظمات غیر الح أن  في تقد
ة جهود  ة.تم  اإلغاثةغالب   تسهیلها من خالل المجالس اإلدارة المحل

 یوما الثالثینالمساعدة في  في المئة 56في ثماني محافظات، تلقى  النواحيم تقیخالل من  
ل منتظم، بینما حصل  في المئة 55األخیرة، و ش ورن تلقوا المساعدات  في  45من هؤالء المذ

 في المئة 83أفاد  ومن بین الذین تلقوا مساعدات منتظمةعلى مساعدات غیر منتظمة.  المئة
ة، منهم أنها لم تكن  من المستطلعین أن  في المئة 100وفي دیر الزور وحمص أفاد اف

ة. ومن بین الذین تلقوا مساعدات غیر منتظمة أفاد  اف أنها لم  في المئة 83المساعدات لم تكن 
ة. اف   تكن 

  
ع النطاق   توس

اه والصرف الصحي على مد  فقد وسع، المتدهورعلى الرغم من الوضع األمني  قطاع الم
ةاألش ات هائلة . ومع ذلكالجغرافي من انتشاره هر األرعة الماض  أمام، ال تزال هناك تحد

ا ما یتم الوصول في إطار زمنيو . تحقی الوصول المنتظم والمستدام محدد،  دال من ذلك، غال
  الوصول إلیها. صعبوهو ما یؤد لتوفیر مساعدات مخصصة في مناط 

ة ي من خالل زادة عدد الشرفي النطاق الجغراف حدث تحسنوقد  اء المنفذین والمنظمات المحل
ة. و   الوصول طرق القیود المفروضة على تواجه المنظمات في سورا وال تزال المجالس المحل

ا األمن ة، وقضا س ش والمناط الرئ المحتدمة ، والحاجة إلى المرور من خالل نقا التفت
 الصراع.

ة مات الحالة األمن ضافة إلى عدد اإل ، مما أد لتوفیر خدمة أفضل،اأكثر استقرار  داخل المخ
م مجتمعاتالجماعات التي تدعم أكبر من المنظمات و  یز المشروعات . المخ ومع ذلك فقد تم تر

مات على المشارع ذات األثر السرع والتوزعات المخصصة لذلك   .خارج المخ
انة امن أجل هناك حاجة لتحسین الدعم و  اه والصرف الصحي، تشغیل وص ة جودة لم ومراق

اه، ة.  الم ة من خالل المجالس والمنظمات المحل ات الصل وتوفیر الدعم المستمر إلدارة النفا
ظهر في الخرطة، و  االتهناك العدید من المفإن ما  ن أن تصل إلیها الو م  ناط التي ال 
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اه والصرف الصحي التي اوحیث ، توفر خدمات الم ات التكیف ن یلجأ الس ل متزاید إلى آل ش
ة   السلب

 
تقاریر عن ذوي االحتیاجات الملحة ومساعدات المیاه والصرف الصحي المقدمة خالل الثالثین 

  یوماً األخیرة
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IDLEB

AL-HASAKEH

AR-RAQQA

AS-SWEIDA

QUNEITRA

LATTAKIA

ALEPPO

HAMA

HOMS

DAR'A

DEIR-EZ-ZOR

RURAL
DAMASCUS

TARTOUS

DAMASCUS

Number of People in Acute Need

50,001 - 300,000

10,001 - 50,000

5,001 - 10,000

1 - 5,000

acute need not reported

data not collected

Response status
! reported assistance received 
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 تنسيق وإدارة المخيمات 

ة  س   النقاط الرئ

  الغ عن مهاملیون نازح في المناط  4.1تم اإل ما في ذلك التي تم تقی في  108.000، 
مات ،  اني  979.000مخ ة أو الم ةفي مراكز جماع شون  124.000، و  خال في  ع

ة دون ا مساعدات منظمة مساحات المفتوحة مات عشوائ ثیر أو مخ . یتحرك الناس في 
ین  ان داخل و ماتمن األح ن لا( أو المن المخ م م عدد زل )، و ان مخ ما أن یتذبذب س

  یوما. 15ل  ئةفي الم 10صل إلى 

  ة مات ،  رأس قائمةاحتلت المواد الغذائ اجات في المخ لیها المأو والمواد غیر یاالحت
ة،  اه والصرف الصحي وو الغذائ م وثم ا الم   لصحة.التعل

 ة ال الكثیر من تنتشر مات العشوائ القدرة على  انعدامفي الغالب في شمال إدلب،  الجدیدةمخ
م ل تقإدارة المخ ش ط في بیر ني له تأثیر ات  اب التخط اجات. غ على شدة االحت

مات الناشئةال ثیر من قد یجبر  وعدم وجود مخزون للطوارئ  ،مخ الوافدین الجدد في 
ان  ام.االنتظار على األح ع من أجل الحصول على خ   ألساب

 ا ما تستنزف الموارد من ال مات الناشئة غال الفعل، ففي مخ مات الموجودة  مات المخ المخ
ست الخدمات الموجودة هي  الفعل ل م  العاملالقائمة  اجات، فإدارة المخ الوحید لشدة االحت

مات الناشئة على مقرة  ة والمخ س مات الرئ ضا في المخ اجاتتسهم أ   االحت

  مات ان و  ،منظمةإلى إدارة عادة ما تفتقر المخ مات لدیها أنظمة لتسجیل الس قلیل من مخ
مات فيم شراكهإلأو  بیر إلى إدارة المخ مات إلى حد  ذلك تفتقد المخ ا .  المعاییر الدن

مات او  ،الدارة المخ ات الش ط الموقع ، وآل   .واللجان، تخط

  
  

  المصادر والنطاق
ة  انات األول م المتكاملتستند معظم النتائج على الب انات قد . و للتقی استخدمت مصادر الب

ة من أعضاء القط ة ،اعالثانو مات النوع م المتكامللتحلیل وتأطیر ، والتقی . وقد نتائج التقی
ة  م ة في العروض التقد مات النوع مات وٕادارتها، وتم استخدمت التقی من قطاع تنسی المخ

اء من القطاع.   والتصدی علیها من قبل الشر
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مات  م المتكاملقد نشأت ولم تكن التي هناك العدید من المخ ة التقی هذا  آل م و ة في التقی شر
ات ع األولو ة  یواءاإلوقد تم تصنیف  ،قد تؤثر علي جم مات الناشئة أولو أولى في المخ

فهناك العدید من  اتندرج تحت األولوی الات اإلیواء ورما  ،وخاصة في فصل الشتاء 
س لهم ، النازحین ل عشون حول المنطقة ورما في  مأو عتبرو  رة وهمالمجاو ساجد مالفتراهم  ن ال 

مات أعضاء   .في المخ
  

اجاتها مات وٕادارة احت م المخ   تنظ
اجاً    أكثر الفئات احت

ل واضح  اجا داخل قطاع النازحین  فإنش قىهم األكثر احت مات وٕادارتها. بینما ی  تنسی المخ
سي  الضافة فأن امن الناس قد نزحوا مرارا وتكرارا.  اثیر فأن  للنزوح،الصراع هو السبب الرئ

بیرثانو حاالت النزوح ال ل  ش سبب منتشرة  ا  حث عن سبل ، غال ش أو ال فقدان سبل الع
ش اوفر او السعي وارء العائلة واالقارب م  هذا . وفقا لنتائجع في المائة من  88أفاد  ، فقدالتقی

ة أن الصراع هو سبب النزوح، س ةعدم وجود  بینما المصادر الرئ اف مات في خدمات   97المخ
الضوء على أكثر السمات المتصلة هذا القسم  سلطسقف حائال دون توجه النازحین الیها. 

اجًا بین النازحین.    ظاهرة النزوح وسسیناقش أكثر الفئات احت
  

  بین النازحین األشد تضرراً األطفال هم 
ماتالاألطفال هم األكثر عرضة للخطر في  بیرة . الیزال هنالك مخ من األطفال ال أعداد 

شأن تجنید األطفال،لومازالت هنا، لمدارسذهبون لی عمالة األطفال، والزواج  ك مخاوف خطیرة 
ر.  مات، من  30.031من و الم شون في المخ ع فقط  في المئة 17األطفال الذین 

ة  ،لمدرسةاستطاعتهم الذهاب الى ا مات في المئة 50مقارنة بنس عتبر لمن هم خارج المخ . و
ة التي حققتها سورا قبل األزمة في هذا الشأن. اصارخ اتناقض هذا   مع المعدالت العالم
  

  ل محافظةفي  النازحین فئات
ة 47% ة و تجمعات غیر نظام ة خال شون في ابن ع  من النازحین في حلب 
مات النازحین 71% شون في مخ ع   من النازحین في ادلب 
ش 44% ع ة    مستأجرةون في شق من النازحین في الالذق

   
  

                                                 
  2013ـ تقییم قطاع تنسیق المخیمات وإدارتھا، سبتمبر  97
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  أولویة الفئات األشد احتیاجاً في قطاعات المخیمات (اللون األغمق یشیر للفئات األكثر أولویة)

 

  
  األطفال

  سنة) 59ار السن (فوق 
  الحوامل/المرضعات

  المعاقون 
  النساء

  األفراد وحیدون 
ور اب الذ   الش

  
  

  في قطاعات المخیمات (اللون األغمق یمثل األولویة األعلى)الفئات األشد تضرراً ذات األولویة 

IDLEB
AR-RAQQA

LATTAKIA

ALEPPO

HAMA
HAMA

Bab
Al Salame

Jarablus cluster

Menbij

Akrabat cluster

Al Karama clusterAtmeh

Bab Al Hawa cluster

Qah cluster
Kaffrinah cluster

Lattakia cluster

7,277

4,395

1,729

3,095

2,212

IDLEB

ALEPPO

Harim

Afrin

Afrin

779

18,086

23,150

9,613

5,325

7,908

Akrabat
cluster

Al Karama cluster

Atmeh

Bab Al
Hawa
cluster

Qah
cluster

Salam
cluster

Number of reported IDPs in camp clusters

779 - 2,000

2,001 - 5,000

5,001 - 10,000

10,001 - 23,150

  
  
  

مات في تزاید  مات وفي أعداد أعداد النازحین في المخ  المخ
ماتال تزال معظم  زة المخ ة ناط مفي ال متمر م منبج القائم رة ما عدا حضالغیر الحدود مخ

مات  66في حلب، وقد أفاد  انزادة عدد في المئة من المخ ة یفي الثالث هاس  ،ن یوم الماض
ناء على نتائج  م المتكاملو م من فقد  التقی ان المخ شخص في ینایر  20.000ارتفع مجموع س

ة وقد ورد في إدلب في الوقت الحاضر. نازح 108.000إلى  2013 مات  والالذق أن مخ
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ة مة وال نمتقد  عشوائ مات القد عان هن 2013في ینایر و  ، كبیرةحول المخ مات  ةاك س مخ
قدوم شهر ابرل زادت إلى  98المغطاةمناط الفي  إلى  االعداد في شهر یولیو وصلت .1299و

م 19100. ارًا من ، مخ ما 46أكثر من  ظهر نوفمبر 30واعت في  معظمهافي شمال سورا  مخ
عة  شمال إدلب، مات تا مهذا  ولم یتم ادرجها ضمن قید التشییدال زالت وهناك مخ وقد  ، التقی

عض الحاالت  ة التي أجراها القطاع في سبتمبر أنه في  حاث النوع نصف  أتيأظهرت األ
مات الجدیدة من الىالنازحین  ا ما یرجع ذلك إلى تفضیل المخ مات الكبیرة، وغال  همالمخ

مات ال ا صغراألمخ ات، نسب ان سبب نقص إم مات االدارة  وذلك    .الكبیرةفي المخ
  

ال المستوط سنات أش   النازحینأصول  تع
حا ة أن النازحین في ثتظهر األ مات ال النوع ا ما والصغیرة  كبیرةالمخ حسب  ن یتجمعو غال
ة في القرب من وهذا العامل  ،منها  قدمواالقرة التي  یتجاوز في تأثیره عوامل أخر مثل الرغ

ما أنه  م أو منطقة معینة.  سبب لالستقرار في مخ عضتمت مالالخدمات،   أنما حظة 
  ادناهموضح في الخرطة ما هو الثابتة  النزوح
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                     تحركات النازحین من وإلى المخیمات المنظمة في المناطق التي تمت زیارتھا
   )2013 دیسمبر 5نوفمبر ـ  20(

  

مات وٕادارتها أهم ا تنسی المخ  قضا
أن  مات، وتعتبر هذه اشارة  اة في المخ ة مهددة للح اجات انسان الخدمات التي لم یبلغ عن احت

مات أفضل من خار  قى مستمرة. ورغم ذلك،  .جهاتقدم داخل المخ اجات الملحة ت ة فاالحت النس
اج لصحةل ز احت ع في شهر  ذلكالثاني و  فقد تدنت من المر م یولیو إلى الرا  ،خالل هذا التقی

س زادةوهذا  مات  ع ة في المخ مات الجدیدة  زادةو الخدمات الطب طعام ضع الالتي تفي المخ
ن  ةوالس   قبل الصحة. أولو

  
مات  اجات داخل المخ   تصنیف االحت

مات المحددة  في المئة 45بناءًا علي  ة األأتي من المخ  أتيولى ثم توفیر الغذاء في األولو
ن و  اه،الس ة والصرف الصحي والم ون و  المواد غیر الغذائ ًا ما  ن غال ة في  لهالس األولو

مات الجدیدة  ن في الغالب . وخاصة في الشتاء  ،المخ اجات الس ةواحت سبب  تعتبر االولو
ة على تلبیتهاعدم قدرة  ام  .المنظمات االنسان شون في الخ ع عض بینمامعظم الناس  شون  ال  ع
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قدم من و  ، رفاناتفي  مات بها مراحض صالحة لإلستعمال  قبلالماء  الشاحنات ومعظم المخ
قى و  ،   .صورة عامةالقطاعات ل حاجة ماسة إلى إدخال تحسینات في الك لهنالكن ت
  

اللون الداكن یشیر ( من المخیمات مجموعة 11 داخل القطاعات مختلف في االحتیاجات شدة
 ة، واالرقام تشیر لسكان المخیمات)للشد

  

  مجموعة أطمة
  مجموعة الكرامة

اب الهو    مجموعة 
  مجموعة السالم
  اب السالمة
  مجموعة قح

  مجموعة جرابلس
فرنا   مجموعة 

ة   مجموعة الالذق
  منبج

  عقرات

  
مات وٕادارتها  ادة المخ  أنواع ق

اكل اد مات الى ه حةتفتقر معظم المخ ة صح م اكل تختلف من ارة وتنظ عة هذه اله ، وطب
م إلى  عضها یتم من قبل وتت. اخرمخ بیر و ل  ش مات  ادة المخ بینما ،  نالنازحی نوع طرق ق

عض االخر یدار من قبل  واخر من قبل األراضي المحلیین (وخاصة في إدلب)،  يمالكال
ة أو الجهات الفاعل وم . موظفي المنظمات غیر الح ة األخر ماتو ة المحل عض المخ ال  في 

  توجد إدارة على اإلطالق.
  

فة مجتمعات مع ال اتالعالق   المض
مات عن حالة  أفادت فة  مجتمعاتال مع واالحتقان التوترمن خمس مخ  10ت فادوأ ،المض

مات فة الالمجتمعات أن  مخ مات ، و ولكن لوقت محدد ستقدم المساعداتمض اقي المخ أفادت 
فة ستقدم المساعدات في حاالت الضرورة فقط، وهي نتائج أن  س إلى حد المجتمعات المض تع

فة أنفسهم.ادلیت من قبل بیر النتائج التي    المجتمعات المض
مات  ةالخمس مات  يعن التوتر ه التي تحدثتمخ لقائمة مخ عزاز قطاع  :منذ وقت طو

مات الكبیرة والق .حرم الو  مة وخاصة في التوتر وارد في المخ مات األولى التيد في ت نشأ المخ
ة  2012أواخر  دا حصل مالك األرض على مؤقت تكون أن  احیث خطط له 2013و ة، ولم 
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م المتنامين إف ةوهناك حالة أخر في أطممقابل الستخدامها.  ساتین قع  المخ الزتون على 
ملكها  ان المحلیون،التي  واصل الس   ار من أجل التدفئة.األشج قطع النازحون  و

  

ات  اتالتحد ان   واإلم
   العجز في اإلمدادات والعمل عبر القطاعات

مات إلى تو  ثغراتال تعود ام ففي المخ ط و  ،ومخزونات الطوارئ األخر للوافدین الجددیر الخ ترت
ضا  ة ثغرات القطاع أ مات العشوائ مات.انتشار المخ ادات المخ اكل ق  وعدم مالءمة ه

م الثغرات إذا تم الجمع بین  وستضی ینالخدمات في قطاعات محددة تقد ة  و وضع برامج حما
  نفیذها قبل وصول النازحین الجدد.وت
  

ع النازحین و    المعلومات ثغراتتت
عمن الصعب  ات النزوح المتعددة والمتكررةسبب  نازحینال أصول تت ذلك ى أضف إل ،عمل

 الجفاف ان 2010حلول عام ف ،الصراع  بدء قبل حتى  حدوث حاالت النزوح االقتصاد
ه  ة غیر المستوطنات  إلى اآلالفنزوح و  ةاقتصادهجرة الذ أعق في  ومراكز المدنالرسم

   وحلب.دمش 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



98 
 

  المختصرات
  

AFP الشلل الرخو الحاد : 

AJS متالزمة الیرقان الحاد :  
CCCM  مات وٕادارتها   : تنسی المخ
CPWG  ة األطفال : فر    العمل لحما

EPI  برنامج التحصین الموسع :  
FSL  ش: األمن الغذائي و سب الع    سبل 

FSLWG ش: األمن الغذائي وفر العمل ل سب الع      سبل 
GBV العنف القائم على نوع الجنس 

GBV  الصراع القائم علي النوع :  
IASC  االت ة بین الو   : اللجنة الدائمة المشتر

IDP ا نازحون : ال    داخل
IEC م والتواصل ة والتعل   : المعلومات
IFE  الرضع وصغار األطفال في حاالت الطوارئ :  

INJO  ة وم ة الغیر ح   : المؤسسات الدول
KI ة س   : المصادر الرئ

LNGO : ة ة المحل وم   المؤسسات غیر الح

MCH  صحة األم والطفل :  
MISP ة الحد األدنى   : خدمة أولو

NFI  ة: المو   اد غیر الغذائ
NGO  ة وم   : منظمة غیر ح

OCHA ة   : منظمة تنسی الشئون اإلسالم
PIN ذوو الحاجات :  

PLW الحوامل والمرضعات :  
SARC  الهالل األحمر العري السور :  
SINA اجات المتكاملة لسورا م االحت   :تقی

UNHCRاألمم المتحدة   : المفوض السامي لشؤون الالجئین 
UNICEF سیف األمم المتحدة للطفولة: صندو   ق الیون

UNSC مجلس األمن الدولي :  
WASH اه والصرف الصحي والنظافة   : الم

WPV  شلل األطفال البر : 


