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أغسطس 2021

الجمهورية العربية السورية
شدة صعوبة الوصول االنساني

 توصيل المساعدات 
اإلنسانية لهذه المنطقة 

تعتمد بشكل كلي 
على إمكانية الوصول 

عبر الحدود.

يتم توصيل المساعدات اإلنسانية 
اىل هذه المنطقة عن طريق شركاء 
منتدى شمال شرق سوريا وشركاء 
الفريق الُقطري اإلنساين.  

درجات شدة صعوبة الوصول اإلنساين المتجمعة:

مفتاح الخريطة

    عوائق الوصول االنساين المنخفضة )المستوى 1(:  عوائق وصول قليلة نسبًيا مثل وجود جهات مسلحة ونقاط تفتيش وغيرها من 
القيود مثل العوائق اإلدارية التي قد تعرقل األنشطة اإلنسانية. ومع ذلك، ال يزال بإمكان المنظمات اإلنسانية العمل والوصول إىل جميع 

المحتاجين المستهدفين )أو اغلبهم( يف حال توفر الموارد الكافية والتصاريح المطلوبة.
    عوائق الوصول اإلنساين المتوسطة )المستوى 2(: مثل وجود جهات مسلحة ونقاط تفتيش وانعدام األمن والعوائق اإلدارية أو تواجد 

عوائق اخرى تؤدي إىل عرقلة التحركات والعمليات اإلنسانية. وتاليق العمليات اإلنسانية يف هذه المناطق هذه العراقيل باستمرار.
    عوائق الوصول اإلنساين المرتفعة )المستوى 3(: مثل وجود جهات مسلحة ونقاط تفتيش ومستويات عالية من انعدام األمن وعقبات 
إدارية، باإلضافة إىل العوائق األخرى الموجودة وغالًبا ما تؤدي إىل فرض قيود على التحركات والعمليات اإلنسانية. تواجه العمليات اإلنسانية 

يف هذه المناطق صعوبات كبيرة وأحياناً قد تكون هذه المناطق مستحيل الوصول اليها.

    مناطق ليس بها عدد سكاين أو بها عدد محدود من السكان        ال توجد بيانات

وصول المساعدات اإلنسانية إىل هذه المنطقة ليس ممكناً لوكاالت 
األمم المتحدة )متضمناً الوصول عبر الحدود( وال للشركاء المنسقين 
لمنتدى شمال شرق سوريا. ال يمكن الوصول اليها حالياً اال عبر تركيا 
من قبل منظمات دولية ووطنية غير حكومية. 

النتائج الرئيسية )حتى يوليو 2021(

بعد تحديد درجات شدة صعوبة الوصول اإلنساين حسب جميع المجموعات الشريكة يف المجال اإلنساين )وكاالت 
األمم المتحدة، ومنظمات غير حكومية دولية ومنظمات غير حكومية وطنية(، تبين من خالل محاولة االستجابة لـ 13.4 
مليون شخص بحاجة لمساعدات انسانية يف 270 ناحية يف جميع أنحاء سوريا )حسب النظرة العامة حول االحتياجات 

اإلنسانية لعام 2021(، أن مستويات شدة عوائق الوصول اإلنساين:

• مرتفعة يف 20 ناحية )التي تستضيف 3% من األشخاص المحتاجين لمساعدات إنسانية – 402 ألف شخص(
• متوسطة يف 80 ناحية )التي تستضيف 35% من األشخاص المحتاجين لمساعدات إنسانية – 4.6٩ مليون شخص(

• منخفضة يف 170 ناحية )التي تستضيف 62% من األشخاص المحتاجين لمساعدات إنسانية – 8.308 مليون شخص(

الديناميكيات المتعلقة بالنزاع ُتشكل العائق األكثر شيوًعا الذي يواجهه جميع الشركاء يف المجال اإلنساين وجميع 
آليات االستجابة اإلنسانية يف النواحي ذات التصنيف »المتوسط« أو »المرتفع« من حيث شدة صعوبة الوصول 

اإلنساين - ال سيما تلك القريبة من خطوط النزاع يف شمال غرب وشمال شرق سوريا، أو يف المناطق التي ال يزال 
تنظيم الدولة اإلسالمية يف العراق والشام نشًطا فيها. ويعد من العوائق الشائعة ايضاً استهداف أو استخدام البنية 

التحتية الحيوية للعمل اإلنساين ألغراض غير مدنية أو إنسانية، بما يف ذلك المستشفيات، والمنشآت الصحية 
ومحطات المياه فيما يعتبر هذا خرقاً للقانون الدويل اإلنساين.

الخلفية والمنهجية

حتى عام 201٩، استندت تقارير الوصول اإلنساين يف سوريا إىل تصنيفات الوصول اىل مناطق محاصرة او مناطق 
يصعب الوصول إليها وقد تم تم تعديل هذا التصنيف الحقاً ليعكس نظاماً متعدد المؤشرات من ثالث مستويات دالة 

على »جودة الوصول اإلنساين«. باإلضافة إىل التعليقات الواردة من الشركاء العاملين يف المجال اإلنساين المشاركين 
يف االستجابة االنسانية، وباالعتماد على أفضل الممارسات العالمية، تم تحديث المنهجية إىل الجمع بين االبعاد الكمية 

والنوعية يف التحليل. وقد تم تنظيم مجموعات نقاش مركزة مع وكاالت األمم المتحدة والمنظمات الدولية غير 
الحكومية والمنظمات الوطنية غير الحكومية المشاركة يف آليات االستجابة اإلنسانية المختلفة وذلك الستخالص فهم 
متفق عليه من قبل المجتمع اإلنساين إلمكانية الوصول االنساين يف سوريا. بعد جمع النتائج، يتم فحص هذه النتائج 
من قبل خبراء ميدانيين لتجنب وجود أي تناقضات مع البيانات أو التقارير الكمية األخرى. بعد ذلك يتم ادراج النتائج 
لجميع أنواع المنظمات، ولجميع النواحي على مقياس شدة صعوبة الوصول اإلنساين المحتوي على ثالث نقاط حتى 

يتم بشكل عام تحديد متوسط الدرجة لكل ناحية فيما يتعلق بـالتأثير على المشاريع وقدرة الناس المحتاجين على 
الوصول إىل الخدمات االنسانية. 

ويالحظ ان المعلومات المقدمة للكثير من مناطق شمال شرق سوريا تتضمن درجات شدة مشتركة تعتمد على 
الفهم الجماعي واراء الخبراء من شركاء منتدى شمال شرق سوريا التنسيقي وشركاء الفريق الُقطري اإلنساين 

لسوريا الذين يعملون عبر خطوط السيطرة. 
تم جمع البيانات من خالل 45 مجموعة نقاش مركزة و15 مناقشة ثنائية تغطي 270 ناحية خالل شهر يوليو، قبل 

التصعيد األخير يف أعمال العنف حول درعا وقبل مهمة تسليم المساعدات االنسانية الناجحة التي تمت مؤخًرا عبر 
الخطوط إىل شمال غرب سوريا.
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أغسطس 2021
شدة صعوبة الوصول االنساني

تحليل
بالنسبة لوكاالت األمم المتحدة، كان هناك تحسن نسبي يف الوصول اإلنساين • 

للتدخالت متعددة القطاعات اىل المجتمعات التي كانت تعتبر صعبة الوصول يف 
السابق، مثل الغوطة الشرقية وريف دمشق. وتمكنت األمم المتحدة من توسيع 

تواجدها المادي يف شمال شرق سوريا من خالل توظيف وإرسال كوادر – وحصول 
العديد من وكاالت األمم المتحدة على موافقات جديدة إلنشاء مكاتب فرعية يف 

مدينة دير الزور، وكذلك تمكنت هذه الوكاالت من القيام بمهام إنسانية إىل نواحي 
مختلفة مثل الميادين والبوكمال. ويف شمال غرب سوريا تمكنت وكاالت األمم 

المتحدة من إجراء عدد كبير من المهام التقييمية يف مناطق قريبة من جبهات النزاع، 
وال سيما يف مناطق جنوب إدلب التي تغيرت الجهة المسيطرة عليها يف 2020-201٩.

لم يتمكن الشركاء اإلنسانيون من الوصول إىل سكان الركبان منذ سبتمبر 201٩. ولم • 
يتمكن سكان المخيم من الوصول اىل عيادة األمم المتحدة على الجانب األردين من 

الحدود منذ مارس 2020.

ال يزال الوضع األمني يف شمال حلب متقلباً، حيث كانت الهجمات غير المتكافئة، بما • 
يف ذلك العبوات الناسفة، والنزاعات المسلحة بين الجماعات من السمات البارزة يف 

كز المدن والمناطق المأهولة بالسكان، بما يف ذلك الباب وأعزاز  المدن الكبيرة ومرا
وعفرين.

يف محافظة إدلب، ال يزال موظفو المنظمات غير الحكومية معرضين لخطر االعتقال • 
واالحتجاز التعسفي من قبل أمن جماعات مسلحة غير تابعة للدول وتواجه هذه 

المنظمات مخاطر متعلقة بديناميكيات االعتقاالت والعمليات األمنية الخاصة 
بالجماعات المسلحة غير التابعة للدول. كما أفاد الشركاء اإلنسانيون بوجود متطلبات 

للفصل على أساس النوع االجتماعي التي فرضت يف منطقة إدلب، مما يعيق 
الوصول اإلنساين وتنفيذ األنشطة اإلنسانية، وال سيما يف مخيمات النازحين التي 

ُيفصل بها على أساس النوع االجتماعي.

يجب ان تعبر جميع مساعدات األمم المتحدة المتجهة إىل المناطق الشرقية من • 
شمال حلب من بين المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعات المسلحة المختلفة؛ وهي 

معرضة لالضطرابات الناتجة عن التطورات األمنية. لذلك تتطلب هذه المساعدات 
زيادة المفاوضات لتسهيل عمل الجهات اإلنسانية، بما يف ذلك إىل تذليل العوائق 

االدارية والعراقيل األخرى مثل القيود المفروضة على الحركة، واالستجواب من قبل 
الجهات المسيطرة، والرسوم المفروضة يف نقاط التفتيش.

ال يمكن وصول المساعدات اإلنسانية اىل منطقة رأس العين وتل أبيض حالياً اال • 
عن طريق تركيا من قبل عدد قليل من المنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية 

)المنظمات الممنوحة أذونات تتعرض لقيود وصول منخفضة نسبًيا مقارنًة بغيرها(. 
يف منبج وعين عرب ال تزال وكاالت األمم المتحدة تواجه العديد من تحديات الوصول 

اإلنساين. فيما تواجه المنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية قيود وصول أقل 
نسبًيا يف المنطقتين. وترجع محدودية التواجد اإلنساين بشكل عام إىل قيود خاصة 

بالتمويل اإلنساين يف تلك المنطقتين.

الوضع األمني يف مخيم الهول شريق محافظة الحسكة ال يزال يشكل مصدر قلق • 
كبير لجميع الشركاء اإلنسانيين، حيث توجد مستويات عالية من العنف واإلجرام 

والتوترات االجتماعية. بينما يواصل الشركاء االنسانيين يف تقديم مساعدات منتظمة 
لسد االحتياجات اإلنسانية يف المخيم اال انه تستمر قيود اإلنسانية تتواجد بمستويات 

عالية كما أفادت المنظمات بما يف ذلك العنف ضد العاملين يف المجال اإلنساين 
وموارد المنظمات االنسانية، وتدخل الجهات المسيطرة، والقيود المفروضة على 

وصول العاملين يف المجال اإلنساين إىل مناطق معينة مثل ملحق المخيم. وكشفت 
مجموعات النقاش المركزة عن قيود وصول كثيرة يف مخيمات نازحين وتجمعات 

عشوائية اخرى يف شمال شرق سوريا، حيث يواجه جميع الشركاء يف المجال 
اإلنساين تحديات باستمرار. وتأثر وصول األمم المتحدة اىل التجمعات العشوائية )غير 

الرسمية(، حيث حجم استجابة المنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية محدود.

تشير المنظمات غير الحكومية العاملة يف شمال شرق سوريا إىل أنها الحظت • 
انخفاًضا نسبًيا يف قيود الوصول اإلنساين يف شمال الحسكة، وغالبية الرقة، منبج 
كثر  وعين العرب وأجزاء من غرب دير الزور. هذا وقد تم اإلبالغ عن قيود وصول أ

بالقرب من مناطق الخطوط األمامية يف رأس العين وتل أبيض تشمل نواحي 
الدرباسية وتل تمر وعين عيسى. كما تواجه المنظمات عوائق وصول مرتفعة يف 

جنوب دير الزور وناحيتي الحسكة والقامشلي.

يف محافظة دير الزور ُتشكل غالبية النواحي، بما يف ذلك نواحي البصيرة وهجين • 
وذيبان تحديًا للوصول اإلنساين كما أفادت المنظمات اإلنسانية وذلك نظراً لتكرار 
الحوادث األمنية، مثل أعمال العنف المستمرة بين الجماعات المسلحة وكذلك 

االضطرابات االجتماعية يف هذه المناطق. المنظمات غير الحكومية الوطنية تواجه أ 
كثر تساهالً يف هذه المناطق. بشكل عام بيئة وصول أ

يف تل رفعت بمحافظة حلب، تستمر التوترات المصاحبة للعمليات على جبهات • 
النزاع يف التأثير على المدنيين، بينما افاد بعض الشركاء االنسانيين عن تأخيرات 

مرتبطة بالعمليات اإلدارية )البيروقراطية(. عالوة على ذلك، ال يزال المدنيين بحاجة 
للحصول على موافقات إدارية حتى يتمكنوا من الوصول إىل مدينة حلب.

ال يزال الوصول إىل محطة مياه علوك يشكل مصدر قلق كبير للمجتمع اإلنساين • 
حيث تستمر اإلنقطاعات يف التأثير على ما يقارب 500.000 شخص يف مدينة 

الحسكة والمخيمات المحيطة.

يستمر إغالق الطريق السريع M4 بين تل تمر وعين عيسى يف التأثير سلباً على • 
التحركات المدنية واإلنسانية.

تطرقت مجموعات النقاش المركزة يف جميع انحاء البالد اىل القيود المؤثرة على قدرة • 
السكان المتضررين من النزاع للوصول إىل الخدمات والمساعدات االنسانية، بما يف 

ذلك القيود التعسفية على نقاط العبور بين المناطق الخاضعة لسيطرة األطراف 
المختلفة.

وبخصوص األلغام والذخائر المتفجرة، تقريبا واحد من كل شخصين معرض لخطر • 
التلوث بالمتفجرات، وثلث من مناطق التجمعات السكانية يحتمل أن تكون ملوثة 

بالمتفجرات. هذه المجتمعات المتضررة تتواجد بشكل عام يف المناطق التي شهدت 
أعمال عنف يف حلب، وإدلب، والرقة، ودير الزور، والقنيطرة، وريف دمشق ودرعا خالل 

األعوام الماضية )حسب ما ذكر يف النبذة العامة عن االحتياجات اإلنسانية يف سوريا(.

وكثيراً ما ورد ذكر البيئة المادية الصعبة كعائق للوصول االنساين خاصًة خالل • 
المواسم التي تتكرر فيها مخاطر الفيضانات، وال سيما يف المنطقة الشمالية.

تمثل ندرة الوقود تحديًا يف جميع أنحاء البالد لشركاء العمل اإلنساين لمواصلة • 
مشاريعهم اإلنسانية، وتمثل تحدياً كذلك لألشخاص الذين بحاجة للوصول إىل 

الخدمات االنسانية.

لم تذكر الجهات اإلنسانية قيود وصول متعلقة بالتدابير الوقائية ضد كورونا )كوفيد • 
1٩(. ويرجع ذلك اىل االعمال التي قام بها الشركاء االنسانيين ألخذ التدابير االحترازية 

ضد كورونا بعين االعتبار عند تخطيطهم وتنفيذهم الستجاباتهم اإلنسانية، التدابير 
التيسير التي تم التفاوض عليها مع السلطات المحلية، وتخفيف التدابير االحترازية 
)ويف بعض المناطق ازالتها تماما( ضد كورونا مثل حظر التجول والقيود المفروضة 

على الحركة.
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أغسطس 2021

84 من أصل 270

مفتاح الخريطة         مناطق ليس بها عدد سكاين أو بها عدد محدود من السكان

97 من 123270 من أصل 270 112 من 270

84 من أصل 270

النسبة المئويةعوائق الوصول اإلنساين

54+4646%وجود األلغام والذخائر المتفجرة التي لم تنفجر بعد
59+4141%العمليات العسكرية واألعمال العدائية المستمرة والمعرقلة للعمليات اإلنسانية

64+3636%البيئة المادية
69+3131%التدخل يف تنفيذ األنشطة اإلنسانية

تقييد حركة المنظمات االنسانية أو الموظفين االنسانيين أو البضائع اإلنسانية داخل 
69+3131%البلد المتأثرة

تقييد حركة المنظمات االنسانية أو الموظفين االنسانيين أو البضائع اإلنسانية 
80+2020%للوصول اىل البلد المتأثرة

القيود على أو إعاقة وصول السكان المتضررين من النزاع إىل الخدمات والمساعدة،  
80+2020%بما يف ذلك حرمان النساء من الوصول إىل الخدمات

84+1616%العنف ضد العاملين يف المجال اإلنساين واألصول االنسانية والمرافق
99+0.41%الحرمان من وجود احتياجات إنسانية أو استحقاقات المساعدات اإلنسانية

عوائق الوصول االنساني حسب الفئة

أهم خمسة عوائق للوصول االنساين

النواحي المظللة باللون 
االزرق يف الخرائط المعروضة 

تشير إىل قيد الوصول 
المقابل التي تم رصدها من 

قبل الشركاء اإلنسانيين ولكن 
ال تعكس تواتر أو مستوى 

تأثير القيد. تحديد درجة 
خطورة الوصول اإلجمالية 
للمنطقة الفرعية تعتمد 

على التقييم الجماعي 
للخبراء فيما يتعلق بتأثير 

القيود مجتمعة على السكان 
المتضررين.
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وجود األلغام والذخائر غير المنفجرة
حسب الناحية

العمليات العسكرية واألعمال العدائية المستمرة المعرقلة للعمليات 
اإلنسانية

حسب الناحية

التدخل يف تنفيذ األنشطة اإلنسانية
حسب الناحية

بيئة مادية
حسب الناحية

تقييد حركة الوكاالت أو الموظفين أو البضائع داخل البلد المتأثرة
حسب الناحية
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منطقة تديرها
قوة األمم المتحدة

لمراقبة
فض االشتباك

دمشق

حمص

حلب

ريف دمشف

حماه

الالذقية
إدلب

الحسكة

دير الزور

طرطوس

الرقة

درعا السويداء

القنيطرة

اليعربية

الحسكة
٢٠٧ ألف

الرقة
٢٦٤ ألف

منبج
الباب١٩٤ ألف

١٣٨ ألف

اعزاز
٢٣٨ ألف   

أتارب
١٤١ ألف   

حرستا
١٢٨ ألف   

قطنا
٢٢٧ ألف   

عفرين
١٣٩ ألف

دانا
٩١٣ ألف

سلقين
١٨٧ ألف

معرة تمصرين
٢٥٨ ألف

دير الزور
١٢٠ ألف

مفتاح الخريطة        الحد األدىن      ُتشكل ضغوطاً      شديدة      قصوى      كارثية

أغسطس 2021

 مفتاح الخريطة        عوائق وصول انساين منخفضة       عوائق وصول انساين متوسطة         عوائق وصول انساين مرتفعة      مناطق ليس بها عدد سكاين أو بها عدد محدود من السكان

13.4 مليون
شخص محتاج لتدخالت 

)مساعدات( انسانية

شدة الوصول واالحتياجات اإلنسانية

مقارنة درجات الشدة - الوصول االنساين واالحتياجات االنسانية

الخريطة )أ( توضح ِحّدة االحتياجات المشتركة بين القطاعات يف جميع أنحاء • 
البالد على مستوى الناحية، وكما هو منشور يف وثيقة النظرة العامة على 

االحتياجات اإلنسانية لعام 2021، حسب مستويات الِحّدة الخمسة.

على صعيد البالد ولجميع النواحي فإن 41 يف المائة منها )ما مجموعه110( • 
مصنفة على أنها اماكن تواجه احتياجات بدرجة قصوى أو كارثية، ومن هذه 

النواحي نفسها فإن 64 منطقة تواجه مستويات متوسطة أو عالية من شدة 
صعوبة الوصول )انظر الخريطة ب(.

يف 13 ناحية، حيث توجد تحديات يف الوصول، حيث تصنف هذه االحتياجات على • 
كثر من 100،000 مقيم محتاج للمساعدة )انظر  أنها قصوى أو كارثية، وهناك أ

الخريطة ج(.

تعاين غالبية هذه النواحي من عوائق متعددة لوصول المساعدات اإلنسانية وعلى • 
رأس هذه المعيقات هي العوائق البيروقراطية، واألعمال العدائية المستمرة بين 

الجماعات المسلحة، بما يف ذلك المعيقات البيئية الصعبة مثل الفيضانات.

ومن هذه النواحي، فإن األتارب يف محافظة حلب ومعرة تمصرين والدانا يف إدلب • 
توجد فيها شدة احتياجات كارثية وعوائق وصول متوسطة الشدة..

تواجه ثالث نواحي مستوى شدة قصوى يف االحتياجات االنساين كما افاد الشركاء • 
االنسانيين بأن هذا النواحي توجد فيها عوائق وصول انساين بمستويات منخفضة 

)تواجد الشركاء االنسانين يف هذه النواحي غير كايف( وهذه النواحي هي حرستا 
وقطنا يف محافظة ريف دمشق وكذلك ناحية دير الزور يف محافظة دير الزور. 

هناك تحديات فريدة يف منبج وعين العرب يف شمال حلب، حيث تشير • 
المنظمات غير الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية الوطنية إىل وجود 

عوائق وصول انساين أقل نسبًيا بينما ان هذه التحديات التي تواجه وكاالت األمم 
المتحدة بعض تحديات للعمل وهذا بدوره سبب يف عدم امكانية االستجابة 

االنسانية من سد االحتياجات االنسانية يف هذه االماكن. كما افادت المنظمات غير 
الحكومية الدولية ان هناك نقًصا يف القدرة التشغيلية يف هذه المنطقة.
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٣٫٧ مليون شخص (٢٧٪)
عوائق وصول انساين متوسطة 
(عوائق مرتفعة)

٠٫٤ مليون شخص (٣٪)
عوائق وصول انساين مرتفعة
(عوائق حادة)

٣ مليون شخص (٧٠٪)
عوائق وصول إنساين 

منخفضة 
(ال تزال تشكل صعوبة)

النسبة المئوية من عدد 
األشخاص المحتاجين 
لمساعدات إنسانية 

حسب مستوى إمكانية 
الوصول اإلنساين

لكل ناحية 
(يف عام ٢٠٢١)

ج( شدة صعوبة الوصول واألشخاص المحتاجين لمساعدات انسانية – النواحي < 100,000 شخص محتاج 
حسب الناحية

أ( شدة االحتياجات االنسانية بين القطاعات االنسانية
حسب الناحية )يف العام 2021(

ب( ٦٤ ناحية تواجه احتياجات بمستويات شدة قصوى أو كارثية وكذلك 
مستويات متوسطة أو مرتفعة من شدة صعوبة الوصول اإلنساين


