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تم إنتاج هذه الوثيقة نيابة عن الفريق التوجيهي االستراتيجي )SSG( والشركاء في مجال العمل اإلنساني في إطار المنهج المتكامل لالستجابة 
اإلنسانية في سورية )WoS(. وهي توضح الفهم المشترك للمجتمع اإلنساني لألزمة، بما في ذلك االحتياجات اإلنسانية األكثر إلحاحًا وتقدير عدد 

األشخاص الذين يحتاجون إلى المساعدة. 

ال تعبر التسميات المستخدمة وطريقة عرض المواد في هذا التقرير عن أية آراء من جانب األمانة العامة لألمم المتحدة بشأن الوضع القانوني ألي 
بلد أو إقليم أو مدينة أو منطقة أو سلطاتها، أو بشأن تحديد حدودها. 

صدرت هذه النسخة في 1 آذار/مارس 2019.
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الحدود واألسماء المبينة والتسميات المستخدمة في هذه الخريطة ال تنطوي على تأييد أو قبول رسمي من جانب األمم المتحدة.
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خريطة مرجعية لسورية

تمّثل األرقام والنتائج المذكورة في اللمحة العامة عن االحتياجات اإلنسانية لعام 2019 التحليل المستقل الذي أجرته األمم المتحدة وشركاؤها في 
المجال اإلنساني استنادًا إلى المعلومات المتاحة لديهم. وبينما تهدف اللمحة العامة عن االحتياجات اإلنسانية إلى توفير التحليل والبيانات 

اإلنسانية الموحدة للمساعدة في إرشاد التخطيط اإلنساني االستراتيجي المشترك، فإن العديد من األرقام المقدمة في جميع أقسام هذه 
الوثيقة ُتعد تقديرات تعتمد على مجموعات بيانات غير مكتملة وجزئية في بعض األحيان وتستخدم منهجيات جمع البيانات التي كانت متوفرة في 

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

   الجزء األول:
   ملخص

١

االحتياجات

اإلنسانية
ال يزال حجم وشدة وتعقيد االحتياجات اإلنسانية للشعب السوري واسعة النطاق، ويرجع ذلك إلى استمرار األعمال 

القتالية في بعض المناطق المحلية، والنزوح الجديد والمطول، وزيادة عمليات العودة ذاتية التنظيم، والتآكل المستمر 
لقدرة المجتمعات المحلية على الصمود ةالل ما يقرب من ثماني سنوات هي عمر األزمة. يوجد ما يقدر بنحو 11٫٧ 

مليون شخص بحاجة إلى أشكال مختلفة من المساعدات اإلنسانية في جميع أنحاء سورية، كما تواجه مجموعات 
سكانية معينة مستويات مرتفعة من الضعف. وعلى الرغم من حدوث انخفاض في مستوى العنف في أجزاء كثيرة من 

البالد ةالل العام الماضي، ال يزال تأثير األعمال القتالية الحالية والسابقة على المدنيين هو المحرك الرئيسي لالحتياجات 
اإلنسانية في سورية.

االحتياجات اإلنسانية

االحتياجات المهددة 
للحياة بين الفئات 

األكثر ضعفًا

مع دةول األزمة عامها الثامن، تستمر مستويات 
الحاجة الشديدة بين السكان في جميع أنحاء 

سورية. وحتى نهاية عام 2018، كان ما يقدر بنحو 
11٫٧ مليون شخص بحاجة إلى مساعدات إنسانية 

متنوعة، وهو ما يمثل انخفاضًا عن األعداد 
المسجلة في بداية العام. وظل ما يقدر بنحو 6٫2 
مليون شخص نازحين داةل البالد، مع تسجيل ما 

يزيد عن 1٫6 مليون حالة نزوح في الفترة من كانون 
الثاني/يناير إلى كانون األول/ديسمبر 1٫2018 

2ويقال إن ما يقرب من 1٫4 مليون نازح قد عادوا 

إلى ديارهم من تلقاء أنفسهم ةالل نفس الفترة، 
وتشير التقديرات إلى أن معظمهم قد نزحوا 

لفترات قصيرة نسبيًا.3 وبحسب تقديرات األمم 
المتحدة، تشكل النساء في سن اإلنجاب 25 في 

المئة من النازحين، بينما تشكل النساء الحوامل 
نسبة 4 في المئة منهم وهن بحاجة إلى ةدمات 
صحة األم المستمرة، بما في ذلك رعاية التوليد 

في الحاالت الطارئة. واستنادًا على التقييمات 
الحديثة، تشير تقديرات قطاع األمن الغذائي 

والزراعة إلى أن ثلث سكان سورية يعانون من 
انعدام األمن الغذائي، وال تزال هناك جيوب من 

سوء التغذية الحاد والمزمن في مناطق معينة.4 تم 
اإلبالغ عن تفشي الحصبة، واإلسهال الدموي 

الحاد، وحمى التيفوئيد، وداء الليشمانيا في مناطق 
مختلفة من البالد على مدار العام. وظل الالجئون 

الفلسطينيون في سورية معرضين للخطر بشكل 
ةاص، وتضرروا من النزوح وفقدان األصول والتدمير 

الواسع للمناطق السكنية.

ال يزال الوضع في سورية يشكل أزمة حماية كبيرة، 
حيث يتعرض المدنيون لمخاطر متعددة تتعلق 

باألعمال القتالية الجارية، وآثار النزوح الجديد 
والممتد، والظروف البائسة في مواقع ومراكز 

اإليواء الجماعية التي تستضيف النازحين، واستنزاف 
الموارد االجتماعية واالقتصادية الذي يتسبب في 

اللجوء إلى استراتيجيات تكيف ضارة )مثل عمالة 
األطفال والزواج المبكر(. وعلى الرغم من انخفاض 

حدة األعمال القتالية في العديد من مناطق البالد، 
فقد شهد عام 2018 عمليات قتالية مكثفة في 

عدة مواقع، من بينها الغوطة الشرقية في 
محافظة ريف دمشق، وأجزاء من جنوب دمشق، 

والجنوب الغربي )وةاصة محافظتي درعا 
والقنيطرة(، ومعظم المنطقة الشمالية الغربية، 

بما فيها محافظة إدلب ومنطقة عفرين في 
محافظة حلب، والجزء الشرقي من محافظة دير 
الزور. وفي حاالت كثيرة، كان لألعمال القتالية أثر 
مباشر على حياة المدنيين، مما تسبب في حاالت 

وفاة وإصابات، ونزوح واسع النطاق، وإلحاق الضرر 

بالممتلكات وتدمير البنى التحتية المدنية، بما في 
ذلك المدارس والمستشفيات/المرافق الصحية 

وغيرها من الخدمات الالزمة للحياة اليومية. وظلت 
الهجمات على مرافق الرعاية الصحية إحدى سمات 

األزمة، حيث تشير تقديرات األمم المتحدة إلى أن 
حوالي نصف المرافق الصحية في سورية قد 

أصبحت إما غير صالحة للعمل أو تعمل جزئيًا كنتيجة 
مباشرة للعمليات القتالية.5 كما ظلت حماية 
العاملين في المجالين اإلنساني والطبي من 

الشواغل الرئيسية. ولحقت أضرار بأكثر من واحدة 
من كل ثالث مدارس أو ُدمرت بالكامل.6 ويتعرض 

ماليين األشخاص لمخاطر المتفجرات، بما في ذلك 
في المناطق التي توقف فيها القتال وحيث ال تزال 

طبقات التلوث المتعددة تهدد حياة المدنيين. ال 
يزال العنف القائم على النوع االجتماعي يؤثر على 
حياة النساء والفتيات، وتتحمل المراهقات، واألسر 

التي تعولها نساء، وةاصة المطلقات واألرامل، 
وطأة األزمة. كما ُيعد كبار السن واألشخاص ذوو 
اإلعاقة من بين الفئات األكثر عرضة للخطر وحاجة 

 احتياجات الحماية
للمدنيين
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االحتياجات اإلنسانية

إمكانية الوصول إلى سبل 
العيش والخدمات 
األساسية الضرورية

3

إلى الحماية. في بيئة متطورة، أصبحت قضايا الحماية معقدة بشكل 
متزايد وغالبًا ما تكون مترابطة. ويمثل االفتقار إلى وثائق األحوال 

المدنية أو فقدانها، وهو أمر شائع في جميع المناطق المتأثرة 
باألعمال القتالية والنزوح، عائقًا أمام ممارسة الحقوق المتعلقة 

بالمساكن واألراضي والممتلكات. كما أنه يؤدي إلى فرض قيود على 
حرية الحركة ويؤثر على إمكانية الحصول على الخدمات.

بعد مضي ما يقرب من ثماني سنوات على بدء 
األزمة، تضاءلت بشدة قدرة الناس على التكيف في 

المجتمعات األكثر تضررًا في سورية. ويوجد نقص 
في الخدمات األساسية على نطاق واسع، بما في 

ذلك قطاعات الصحة والمأوى والغذاء والتعليم 
والمياه واإلصحاح. وفقًا لتقديرات عام 2015، يعيش 

ما يقدر بنحو 83 في المئة من السوريين تحت ةط 
الفقر،٧ وتوحي المؤشرات األةيرة بأن الوضع قد 

تدهور منذ ذلك الحين.8 وتعادل تكلفة الحصة 
الغذائية الشهرية، التي تشمل المواد األساسية، ما 
ال يقل عن 80 في المئة من الراتب الشهري للعمال 

غير المهرة، وما يتراوح بين 50 و80 في المئة من 
الراتب الشهري لموظفي الخدمات العامة، مما 

يدل على وجود "فقراء عاملين" في سورية. ويتبنى 
الناس في سورية استراتيجيات تكيف مخفضة 

بسبب فقدان أو عدم توافر سبل العيش 
المستدامة، ويتعرضون لخطر النزوح. كما أن النزوح 

المطول، ونضوب األصول اإلنتاجية والمدةرات، 
والتدمير والتلوث واسعي النطاق للبنى التحتية 

المتعلقة بالزراعة لها جميعًا تأثير اجتماعي 
واقتصادي عميق على السكان. وفي بعض 

الحاالت، أدى ذلك إلى مستويات مزمنة من 
الحرمان، مما ساهم في تبني الناس الستراتيجيات 
تكيف ضارة، مثل نقص استهالك األغذية، أو تأجيل 

أو تأةير الحصول على الرعاية الطبية الالزمة، أو 
الحد من ممارسات النظافة الذي يؤدي إلى زيادة 
مخاطر الصحة العامة، أو إنفاق المدةرات وتراكم 
الديون. إن استراتيجيات التكيف هذه ليست ضارة 
وغير مستدامة فحسب، ولكنها قد تزيد من ةطر 

اتباع ممارسات أكثر ضررًا، مثل عمالة األطفال، بما 
في ذلك التجنيد في أسوأ الحاالت، والزواج المبكر، 
وغيرها من الممارسات االستغاللية. ومع انخفاض 
حدة األعمال القتالية في العديد من المناطق، ال 

سيما تلك التي شهدت تغير جهات السيطرة، 
وزيادة معدالت العودة التلقائية، ازدادت 

االحتياجات المتعلقة بالحصول على الخدمات 
األساسية وفرص كسب العيش. وقد أوضحت 

المشاورات مع المجتمعات المحلية أن الحصول 
على فرص كسب العيش والخدمات األساسية من 
بين اهتماماتهم الرئيسية، حيث يسعى األشخاص 

المتضررون إلى إعادة بناء حياتهم
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االحتياجات اإلنسانية

تصوير: اإلغاثة السورية

التوقعات لعام 2019
في عام 2019، من المحتمل أن يظل المشهد السياسي واألمني   في سورية معقدًا وديناميكيًا. ومن المتوقع استمرار أعمال القتال 

وانعدام األمن، ال سيما في الشمال الغربي وفي أجزاء من شمال شرق البلد، مما سيؤدي إلى نزوح إضافي للمدنيين. ويجري اآلن 
وضع ةطط للطوارئ بهدف مواجهة ما قد يصل إلى 100٫000 عملية نزوح شهريًا )1٫2 مليون حالة طوال العام(. وقد وجدت دراسة 

حديثة عن نوايا النازحين في سورية أنه يمكن توقع بقاء ما يقرب من ٧0 في المئة من األسر في مواقعها الحالية. وتتوقع 20 في 
المئة من األسر االندماج في أماكن نزوحهم، وال يزال 44 في المئة منهم مترددين بشأن ةططهم المستقبلية.9 

ومن المرجح أن تشهد بعض المناطق تحسنًا في االستقرار واألمن، ال سيما مع توقف األعمال القتالية في العديد من المناطق 
التي شهدت تغير جهات السيطرة في عام 2018. قد يؤدي هذا الوضع إلى زيادة عدد النازحين العائدين من تلقاء أنفسهم إلى 

مناطقهم األصلية. ويتم اآلن وضع ةطط لالستجابة الحتياجات ما يقرب من 1٫5 مليون عائد تلقائي محتمل )من بين النازحين داةليًا( 
في عام 2019. وال يمكن لمنهجيات الرصد والتقييم الحالية في سورية أن تتحقق من طوعية واستدامة هذه العودة، أو ما إذا كانت 

مستنيرة بالقدر الكافي وتتسم باألمان والكرامة. ومن المتوقع أن تحدث 20 في المئة من حاالت العودة في عام 2019 في 
محافظة ريف دمشق. كما قد تستقبل محافظات حلب وحمص ودرعا تدفقات كبيرة من العائدين.10 وفي الوقت الحالي، ال تقوم 

القطاعات االنسانية بتسهيل أو تشجيع عمليات العودة، لكنه يواصل دعم النازحين التخاذ قرار طوعي ومستنير في الوقت الذي 
يختارونه، بما في ذلك من ةالل المساهمة في الجهود المبذولة للتغلب على العوائق التي تحول دون عودة أولئك الذين يرغبون 

في ذلك، وعن طريق دعم حقوق النازحين في اةتيار الحل الدائم المفضل لديهم.

وستشمل الشواغل الرئيسية في عام 2019 الظروف المعيشية لألشخاص الذين يعيشون في مراكز إيواء مكتظة بالنازحين، ال سيما 
في شمال غرب وشمال شرق البالد؛ واحتياجات المجتمعات المضيفة التي تتقاسم مواردها مع النازحين؛ واألةطار الطبيعية، مثل 

تأثير الفيضانات والجفاف، التي شهدها عام 2018 على األمن الغذائي وسبل العيش. في الوضع الحالي، سيؤثر تأثير تخفيض التمويل 
المخصص لمساعدة الالجئين الفلسطينيين المستضعفين على حياة هؤالء السكان المحرومين وسبل عيشهم.
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تأثير األزمة

تأثير

األزمة
ال تزال األزمة السورية تؤثر تأثيرًا عميقًا على الناس في جميع أنحاء البالد. وقد أسفرت األعمال القتالية بشكل مباشر 

عن مقتل وإصابة عدد ال يحصى من المدنيين، ومن المتوقع أن يصاب 45 في المئة من الجرحى بإعاقات دائمة.11 لم ينج 
سوى عدد قليل من السوريين من التأثيرات المباشرة وغير المباشرة لما ال تزال تشكل واحدة من أكبر أزمات النزوح في 
العالم، وما زال الماليين يعتمدون على المساعدات اإلنسانية للبقاء على قيد الحياة.12 وفي المناطق التي تراجعت بها 
حدة األعمال القتالية، مما أتاح الفرصة لتحقيق بعض االستقرار واألمن. وال يزال تأثير األزمة المطولة مستمرًا، جنبًا إلى 
جنب مع مواطن الضعف الواسعة النطاق والخدمات المحدودة واألضرار التي لحقت بالبنى التحتية واألصول اإلنتاجية. 

ويحمل األطفال الندوب النفسية الناجمة عن سنوات من العنف والنزوح. وُيعد التلوث الواسع النطاق بالمتفجرات 
الخطرة بمثابة تذكرة مميتة باآلثار العشوائية والممتدة ألعمال القتال. ولحق الدمار أو التلف بالبنى التحتية المدنية، 

مما يحد من إمكانية الحصول على المأوى والخدمات األساسية وفرص كسب العيش. وتتعرض النساء للعديد من 
المخاطر، بما في ذلك محدودية الوصول إلى ةدمات الصحة اإلنجابية والعنف القائم على النوع االجتماعي. كما توجد 
أنماط وأعداد متزايدة من األشخاص ذوي اإلعاقة. وقد أسفر ما يقرب من ثماني سنوات من األزمة عن معاناة فورية، 

وفي الوقت نفسه، قوض بشدة قدرة المجتمعات على التعافي.

تصاعد األعمال القتالية في ٢٠١8

في عام 2018، أدى تصعيد األعمال القتالية في العديد من المناطق، 
بما فيها الغوطة الشرقية وجنوب دمشق وعفرين وجنوب سورية 

ودير الزور، إلى ةسائر كبيرة في األرواح ونزوح واسع النطاق وتدمير 
هائل للممتلكات والبنى التحتية المدنية. وةالل الفترة من شباط/
فبراير إلى نيسان/أبريل 2018، أودت الهجمات الجوية والبرية في 

الغوطة الشرقية، التي تصنفها األمم المتحدة رسميًا على أنها 
منطقة محاصرة، بحياة أكثر من 1٫000 مدني في الغوطة الشرقية 

نفسها وفي المناطق المجاورة لمدينة دمشق ومحافظة ريف 
دمشق.13 وتشير التقديرات إلى نزوح أكثر من 158٫000 شخص من تلك 

المنطقة، حيث انتقل 92٫000 منهم إلى مراكز إيواء النازحين في ريف 
دمشق وتوجه 66٫000 آةرين إلى شمال سورية كجزء من "اتفاقات 

محلية".14 وفي منتصف حزيران/يونيو، أدى تصاعد األعمال القتالية 
في جنوب سورية إلى فرار ما يقرب من 325٫000 شخص مؤقتًا، إما 

نحو الحدود مع األردن أو باتجاه منطقة الجوالن إلى الغرب، وتعرضت 
العديد من المدن - على وجه الخصوص درعا - والقرى لدمار واسع 
النطاق وتلوث بالمتفجرات الخطرة. وفي كانون الثاني/ يناير 2018، 

تسببت العملية العسكرية التي ُأطلق عليها اسم "غصن الزيتون" 
والتي شنتها القوات المسلحة التركية في عفرين في شمال البالد 
)محافظة حلب( في نزوح واسع النطاق، حيث فر أكثر من 13٧٫000 

شخص باتجاه مناطق تل رفعت ونبل وازرع وفافين. وحتى مطلع عام 
2019، ظلت غالبية النازحين من عفرين تعيش في ظروف غير مستقرة 

داةل مساكن مدمرة أو في مراكز إيواء النازحين، حيث ُفرضت قيود 
على حركتهم سواًء باتجاه مدينة حلب أو على طريق العودة إلى 

عفرين.

وفي مناطق أةرى، ظلت األعمال القتالية النشطة مستمرة حتى 
نهاية عام 2018، وعلى األةص في شمال غرب سورية وجنوب شرق 
دير الزور. على الرغم من اإلعالن عن منطقة منزوعة السالح في ما 

تسمى بالمنطقة اآلمنة بمحافظة إدلب في أيلول/سبتمبر 2018، 
التي ساهمت في ةفض مستوى األعمال القتالية إلى حد كبير، ظل 

القصف المدفعي المتقطع واالقتتال الداةلي بين المجموعات 

المسلحة يؤثر على المدنيين في منطقة يحتاج ما ُيقدر بأكثر من 
مليوني شخص من قاطنيها إلى المساعدة اإلنسانية. على مدار عام 
2018، فرضت موجات متتالية من النزوح الجديد داةل منطقة إدلب 
وإليها ضغطًا كبيرًا على الخدمات األساسية والمجتمعات المضيفة، 

وساهمت أيضًا في تفاقم االكتظاظ الشديد بالفعل داةل مراكز إيواء 
النازحين. وحتى كانون الثاني/يناير 2019، واصلت الغارات الجوية 

والقتال البري، والتي تصاعدت بشكل كبير في نهاية عام 2018، حصد 
أرواح وإصابة أعداد كبيرة من المدنيين في جنوب شرق دير الزور. 

وفرض القتال حصارًا على آالف األشخاص بالقرب من الخطوط 
األمامية في مواقع يصعب الوصول إلى معظمها من قبل 

المنظمات اإلنسانية وكان له تأثير عشوائي وغير متناسب على 
المدنيين والبنية التحتية المدنية.

بشكل عام، تسببت هذه الموجات من األعمال القتالية في إلحاق 
دمار وأضرار جسيمة بالبنية التحتية المدنية، بما في ذلك المواقع 
التي تتمتع بحماية ةاصة بموجب القانون اإلنساني الدولي، مثل 

المرافق الصحية. وبحسب ما ورد، فإن 46 في المئة من 
المستشفيات ومرافق الرعاية الصحية األولية في سورية إما تعمل 

جزئيًا أو ال تعمل على اإلطالق نتيجة للضرر الناجم عن األعمال 
القتالية على مدار األزمة.15 وال يقتصر تأثير هذه الهجمات على قتل 

وتشويه األشخاص الذين يسعون للحصول على مساعدة طبية أو 
العاملين في المجال الصحي، بل تحرم أعدادًا ال ُتحصى من فرصة 
الحصول على المساعدة الطبية األساسية. على مدار عام 2018، 

سجل قطاع الصحة 142 هجومًا على موظفي ومرافق الرعاية الصحية 
أودت بحياة 102 شخصًا وإصابة 189 آةرين.16 ويمثل هذا زيادة كبيرة 
عن عدد الهجمات التي تم التحقق منها ةالل عام 201٧ والذي يبلغ 
122 هجومًا أودت بحياة ما يقدر بنحو ٧3 شخصًا وإصابة 149 آةرين.1٧

وبحسب التقارير الواردة، كانت 6 منشآت صحية من بين تلك التي 
تعرضت لهجمات - تقع في الغوطة الشرقية وريف حمص الشمالي 

وشمال غرب سورية - مذكورة ضمن ترتيبات تفادي التضارب من 
ةالل آلية ُأنشئت لتحديد وحماية موظفي ومنشآت المنظمات 

اإلنسانية عن طريق تبادل تفاصيل المواقع )بما في ذلك إحداثيات 
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١٤٢ هجمة على مرافق 
الرعاية الصحية*

عدد القتلى ١٠٢ من بينهم

١٨٩جريحًا من بينهم

تأثير الهجمات على مرافق الرعاية الصحية

١١ مريضًا

٤٤ مقدم رعاية صحية

٤٣ هجمة أثرت على 
الموظفين

١٤ هجمة أثرت على 
المرضى

٤٢ هجمة أثرت على 
اإلمدادات

١١٢ هجمة أثرت على 
المرافق الصحية

١٢ هجمة أثرت على 
المستودعات

١٩ هجمة أثرت على 
وسائل النقل

١٨مقدم رعاية صحية

٤١ مريضًا

النظام العالمي لتحديد المواقع( مع روسيا االتحادية وأعضاء التحالف 
الدولي وتركيا. وفي مطلع عام 2018، بعد مرور أربع سنوات على 

تفعيل تفادي التضارب، لم تغطي هذه الترتيبات سوى 169 منشأة. 

وبحلول نهاية عام 2018، ارتفع هذا الرقم إلى 1٫04٧ منشأة إنسانية 
من بينها المدارس والمرافق الطبية والمواقع اإلنسانية.

استمرت الهجمات التي أثرت على عمال اإلغاثة اإلنسانية وموظفي 
الصحة ةالل عام 2018، حيث تعرض 12 من موظفي المنظمات غير 

الحكومية للقتل أو اإلصابة أو الخطف في األشهر الستة األولى من 
العام.18 ومنذ بداية األزمة، لقي العشرات من العاملين في المجال 

اإلنساني مصرعهم، وكان من بينهم موظفو منظومة األمم المتحدة 
وموظفو ومتطوعو الهالل األحمر العربي السوري وجمعية الهالل 

األحمر الفلسطيني، فضاًل عن منظمات غير حكومية دولية ومحلية، 
لكن البيانات التي تم التحقق منها حول العاملين في المجال اإلنساني 

الذين لقوا مصرعهم أو ُأصيبوا بجروح غير متوفرة. ومع ذلك، تشير 
مصادر متعددة إلى أن العشرات من العاملين في المجال اإلنساني 

قد فقدوا أرواحهم منذ بداية األزمة.19 ووفقًا للتقارير التي تلقتها 
المنظمات اإلنسانية، فإن اةتطاف العاملين في المجال اإلنساني 
واحتجازهم قد ازداد بشكل كبير في نهاية عام 2018 في الشمال 

الغربي، وكثيرًا ما ارتبط ذلك باالبتزاز أو، في حالة موظفي الصحة، 
بتقديم العالج الطبي لمقاتلي الفصائل "المعارضة". وكانت هناك 

مخاوف ةاصة بشأن سالمة وأمن العاملين في المجال اإلنساني في 
المناطق التي شهدت تغير جهات السيطرة. وباإلضافة إلى مخاطر 

الحماية المرتبطة بالتعرض المباشر ألعمال القتال وحاالت النزوح جنبًا 
إلى جنب مع مدنيين آةرين في هذه المناطق، يخشى العاملون في 

المجال اإلنساني أيضًا من االحتجاز أو المقاضاة الجنائية من قبل 
األطراف المسيطرة بسبب االنتماءات أو الوالءات السياسية الفعلية 

أو المفترضة. وتشكل مثل هذه األعمال تهديدًا وجوديًا الستمرارية 
العملية اإلنسانية والخدمات. وعلى هذا النحو، فإنها تفاقم معاناة 

المدنيين اآلةرين عن طريق حرمانهم من إمكانية الحصول على 
الخدمات األساسية.
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"جميع أنواع العمل التي يشارك بها 
األطفال خطيرة، ال سيما في مجال 
الصناعة حيث العمل خطير. ونسمع 
دائما عن طفل ُأصيب أثناء العمل.”

)فتاة سورية في شمال شرق سورية(

تصوير: اليونيسف/عامر الشامي

العيش

في وسط النزاع
لقد كان لألزمة السورية تأثير واسع النطاق على حياة الماليين من 
األطفال. وقد صاغ التعرض للعنف وحاالت النزوح والفقر المدقع 
والحرمان تجارب األطفال التي ال تحصى مع األزمة، وساهموا في 

ةلق احتياجات إنسانية محددة. تزايدت االنتهاكات الجسيمة ضد 
األطفال، كما تم رصدها واإلبالغ عنها من ةالل آلية الرصد واإلبالغ 
عن االنتهاكات الجسيمة ضد األطفال في حاالت النزاع المسلح في 
سورية )MRM4Syria(، بشكل تدريجي منذ بدء اإلبالغ عنها في عام 

2013. وتشمل االنتهاكات الرئيسية التي تم رصدها قتل األطفال 
وتشويههم وتجنيدهم واستخدامهم في النزاع واحتجاز األطفال 

المرتبطين بأطراف النزاع واالةتطاف والعنف الجنسي ضد األطفال.

كما ازدادت الهجمات على المرافق التعليمية وموظفي التعليم 
وظلت تتسبب في ةسائر في األرواح، فضاًل عن الحد من إمكانية 

الحصول على التعليم، وتشير التقديرات إلى أن الضرر أو الدمار قد أثر 
على 40 في المئة من البنية التحتية للمدارس.20 كما يخلق االضطراب 

الناجم عن النزوح وقدرة االستيعاب المحدودة في المجتمعات 
المضيفة عوائق إضافية أمام حصول األطفال النازحين على تعليم 

جيد. وُيعتبر انقطاع األطفال عن المدارس للمشاركة في عمالة 
األطفال أو الزواج مصدر قلق ةاص ويعكس الزيادة في ممارسات 

التكيف الضارة التي تتبناها المجتمعات المتضررة من األزمة. 

قد ال يظهر التأثير الكامل لألزمة السورية على األطفال إال في 
السنوات المقبلة. لقد حدث انخفاض كبير في القدرة التعليمية 

المؤسسية، ومن المرجح أن تكون للضيق النفسي الذي يعاني منه 
العديد من األطفال آثار عميقة وطويلة األمد. 

وباإلضافة إلى ذلك، يفتقر العديد من الشباب والمراهقين إلى فرص 
ذات مغزى داةل مجتمعاتهم المحلية، وتؤدي محدودية فرص 

الحصول على التعليم إلى ارتفاع معدالت البطالة. وُيعد هذا تحديًا 
ةاصًا للفتيات الصغيرات وقد يؤدي إلى استراتيجيات تكيف ضارة مثل 

الزواج المبكر، فضاًل عن العواقب االقتصادية والنفسية والصحية 
الطويلة المدى )مثل تأثير الحمل المبكر على صحة األم(.

وتؤكد هذه العوامل على أهمية مبادرة "ال لضياع جيل"، وهي جهد 
يشارك فيه أصحاب مصلحة متعددون لضمان وضع االحتياجات 

الحيوية التي تؤثر على األطفال والشباب في قلب االستجابة 
اإلنسانية في سورية.
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١٢,٥٣٧
انتهاكًا جسيمًا ضد األطفال

٦٩٣ حالة اختطاف أطفال

٣,٣٧٧ حادث تجنيد واستخدام 
أطفال

٧١٥
حالة أخرى تدعو للقلق

٩٨ حادث اعتداء جنسي على 
األطفال

٣٠٨ حالة حرمان من 
المساعدة اإلنسانية

٤٠٩ حالة احتجاز أطفال 
الرتباطهم بالمقاتلين

٧٫٣٣٩ حالة قتل وإصابة 
أطفال

٣,٨٩١
حالة قتل 

أطفال

 ٣٥٥ ٣٦٧
حالة استخدام 

عسكري للمدارس

حالة استخدام 
عسكري 

للمستشفيات

٢١٠ حالة اعتقال لمخالفة قواعد 
تنظيم الدولة اإلسالمية

هجمات على العاملين 
في المجال اإلنساني

حالة حرمان متعمد من 
الخدمات اإلنسانية

هجمة على 
المدارس وموظفي 

التعليم

هجمة على 
المستشفيات 

وموظفي الصحة

٧٢٢٤

٣٫٤٤٨ حالة 
إصابة أطفال

١٧٤
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انتهاكات جسيمة ضد األطفال في سورية، 16 تشرين الثاني/نوفمبر 2013 - 30 كانون األول/ديسمبر 2018

النزوح

كثيرًا ما كانت أنماط النزوح في سورية ذات طابع مؤقت، حيث 
يغادر الناس ديارهم إما تحسبًا لوقوع أعمال قتالية مستمرة أو 

متقطعة أو كرد فعل لها. وقد حدثت معظم حاالت النزوح 
الجديدة في عام 2018 داةل محافظة المنشأ، حيث سعى النازحون 

للبقاء على مقربة من مناطقهم األصلية حتى يتمكنوا من العودة 
سريعًا بمجرد انحسار األعمال القتالية، ةاصة لتأمين منازلهم 

وأصولهم.

ظلت معدالت النزوح في عام 2018 مرتفعة ومشابهة لتلك 
المسجلة في عام 201٧ إلى حد كبير، حيث تم تتبع 1٫6 مليون حالة 
نزوح ةالل الفترة من كانون الثاني/يناير إلى كانون األول/ديسمبر 
2018. ويرجع ذلك في المقام األول إلى تصاعد األعمال القتالية 
في شمال غرب سورية والغوطة الشرقية وريف حمص الشمالي 

في النصف األول من العام. وعلى الرغم من تفجر األعمال القتالية 
في جنوب سورية، التي أسفرت عن دورة نزوح سريعة تلتها عودة، 

شهد النصف الثاني من العام انخفاضًا كبيرًا في العدد اإلجمالي 
لعمليات النزوح، حيث تم تسجيل حوالي 380٫000 حالة ةالل الفترة 
من تموز/يوليو إلى كانون األول/ديسمبر. وُيعزى ذلك في الغالب 
إلى انخفاض حدة األعمال القتالية في شمال غرب البالد، بما في 

ذلك في سياق إنشاء ما يسمى بمنطقة منزوعة السالح في 
إدلب، وكذلك في مناطق أةرى، ال سيما تلك التي شهدت تغير 

جهات السيطرة والمناطق التي تقع في جنوب شرق دير الزور التي 

تأثرت بالعمليات العسكرية ضد أةر الجيوب التي يسيطر عليها 
تنظيم الدولة اإلسالمية في العراق والشام )داعش). انخفض 
مستوى النزوح في محافظتي حلب وإدلب أقل بنسبة الثلثين 
تقريبًا مقارنة بالنصف األول من العام، حيث بلغ متوسط   عدد 

حاالت النزوح حوالي 50٫000 ةالة شهريًا ةالل الفترة من تموز/يوليو 
إلى كانون األول/ديسمبر. وفي ريف دمشق، توقفت مستويات 
النزوح تقريبًا في شهر تشرين األول/أكتوبر، بعد أن بلغت ذروتها 

عند مستوى 80٫000 حالة في شهر آذار/مارس.

وبينما كان المستوى العام لتحركات السكان مشابهًا للمستويات 
المسجلة في عام 201٧، فقد تغير التوزيع الجغرافي لحاالت النزوح 

الجديدة في عام 2018 نظرًا لتطور األوضاع على األرض. وكانت 
معدالت النزوح مرتفعة بشكل ةاص في إدلب، حيث تم تعقب 

حوالي 610٫000 وافد من مواقع داةل المحافظة وةارجها، مثل 
ريف دمشق وحماة وحلب، من بين أماكن أةرى. جاء ذلك في 

أعقاب تصاعد العمليات العسكرية التي شنتها الحكومة السورية 
في ريف إدلب الجنوبي والجنوب شرقي في مطلع عام 2018، حيث 

وصل حوالي 2٧3٫000 نازح معظمهم من الوافدين لفترات قصيرة 
إلى وسط وشمال إدلب، وريف حماة الشمالي وريف حلب الغربي 

في شهر كانون الثاني/يناير وحده.21 وباإلضافة إلى ذلك، فإن 
العديد من "االتفاقات المحلية" التي تم التوصل إليها ةالل الفترة 

من آذار/مارس إلى آب/أغسطس 2018 قد أدت إلى نزوح حوالي 
130٫000 شخص إلى شمال غرب سورية من المناطق التي كانت 
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"تحدث شخص آخر عن فقدان بعض األشخاص 
للمساعدات اإلنسانية بسبب عدم وجود دفتر عائلة أو 

بيان عائلي. تعتمد معظم المنظمات غير الحكومية 
على هذه الوثائق، ونقصها يعوق تلقي الخدمات". 

)رجل سوري في شمال غرب سورية(

تصنفها األمم المتحدة على أنها محاصرة في الغوطة الشرقية 
)محافظة ريف دمشق( واليرموك )محافظة دمشق(. باإلضافة إلى 

المناطق المتنازع عليها في جنوب دمشق والقلمون الشرقي 
وريف حمص الشمالي وجنوب سورية.22 كما تم تسجيل مستويات 

كبيرة من النزوح في جنوب شرق دير الزور في النصف الثاني من 
العام.

في عام 2018، استمر تأثر أنماط النزوح بالقيود المفروضة على 
حرية التنقل، ال سيما في المناطق التي تسيطر عليها المجموعات 

المسلحة في شمال شرق وشمال غرب سورية وكذلك في 
المناطق التي شهدت تغير الجهات المسيطرة. وال يزال النازحون 

من عفرين يخضعون ألصناف مختلفة من القيود على الحركة 

تمنعهم من محاولة الوصول إلى أماكن إقامة مع األقارب 
والمعارف وإلى الخدمات في المناطق الحضرية المجاورة، فضاًل 
عن منعهم من العودة إلى مناطقهم األصلية في عفرين لتأمين 

األصول واستعادة ممتلكاتهم. وبالمثل، ال تزال القيود المفروضة 
على حرية حركة النازحين المقيمين في مراكز إيواء في شمال شرق 

سورية مصدر قلق ألن أنظمة الكفالة المعقدة والشاقة أحيانًا 
تعرقل قدرة النازحين على الخروج بشكل دائم من تلك المراكز بحثًا 

عن ترتيبات أفضل للمأوى، أو إمكانية الوصول إلى الخدمات، أو 
البحث عن فرص كسب الرزق، وفي النهاية الحد من اعتمادهم على 

اإلنسانية.  المساعدات 



الحدود واألسماء المبينة والتسميات المستخدمة في هذه الخريطة ال تنطوي على تأييد أو قبول رسمي من جانب األمم المتحدة.
المصدر: المعلومات كما أبلغت عنها مجموعة تنسيق المخيمات وإدارتها، ومنظومة رصد االحتياجات والسكان، ومكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية في سورية

وتركيا واألردن لعام ٢٠١٨.
تاريخ اإلنشاء: ١٤ كانون الثاني ٢٠١٩

عدد النازحين الوافدين (حسب الناحية)

١-١,٠٠٠
١,٠٠١ - ٥,٠٠٠

٥,٠٠١ - ١٠,٠٠٠
١٠,٠٠١ - ٢٠,٠٠٠

٢٠,٠٠٠ <
لم يتم اإلبالغ عن وصول نازحين

النزوح من محافظة المنشأ
إلى محافظة المقصد (باآلالف)

(حركة النازحين التي تقل عن ألف نازح
ال تظهر في هذه الخريطة)

إجمالي عدد النازحين الوافدين

(يشمل النزوح من مواقع داخل وخارج المحافظة)

إجمالي النازحين على المدى الطويل
حسب المحافظة

المغادرون من المحافظة الوافدون إلى المحافظة

إجمالي حركة النازحين في ٢٠١٨

باآلالف باآلالف باآلالف

حلب

الرقة

إدلب

دير الزور

حماة

ريف دمشق

درعا

الحسكة

دمشق

حمص

الالذقية

القنيطرة

طرطوس

السويداء

حلب

الرقة

إدلب

دير الزور

حماة

ريف دمشق

درعا

الحسكة

دمشق

حمص

الالذقية

القنيطرة

طرطوس

السويداء

ريف دمشق

إدلب

حلب

دمشق

الالذقية

حمص

درعا

حماة

الحسكة

طرطوس

الرقة

دير الزور

السويداء

القنيطرة

١٫٢٢٧

١٫١٢٥

٠٫٩٩٠

٠٫٣٦٣

٠٫٤٥٢

٠٫٦٢٥

٠٫٣٢٨

٠٫٢٥٠

٠٫٢٦٣

٠٫٠٧٢

٠٫١٥٤

٠٫١٤٧

٠٫١٣٨

٠٫٠٤٩

٣٥٦
٩

٥٣٦

٢٥٣
٦٨
٤٩

١٣١

٣٣
١١

٣

٢٤
٧
٥

٤

٤٨٣
٢٢

٦٥٣
٢٠

١٣٠
١٤٨

١٥

٢٨
٧

١٠

٤
١٧
٢٥

١٣

٣٤ ألف

٨٩ ألف

٣٫٩ ألف

٢٫١ ألف

١٫١ ألف

٢٫٥ ألف

١٫٢ ألف

١١٫٢ ألف

٣٫٢ ألف
٢٫٩ ألف

٨٫٤ ألف

٢٫٣ ألف

٢ ألف

٤٫٧ ألف

١٠٫١ ألف

٢٣ ألف

٤ ألف

١٧٫٨ ألف
١٢٫١ ألف

١٫٣ ألف

٤٨ ألف١٦٫٥ ألف

١١٫٦ ألف
٩٫٤ ألف

٧٫٣ ألف

١٫٣ ألف

١٫٣ ألف

٦٫٧ ألف

١٫٣ ألف

٤٫١ ألف
٤٢ ألف

١٫٥ ألف

٣٫٧ ألف

٨٢ ألف

١٫٥ ألف

٢ ألف

١٫٧ ألف

١٫١ ألف

١٫٢ ألف

١ ألف

دمشق

حلب

ريف دمشف

حمصحمص

حماه

الالذقية

إدلب

الحسكة

دير الزور

طرطوس

الرقة

درعا
السويداء

القنيطرة

دمشق

حلب

ريف دمشف

حماه

الالذقية

إدلب

الحسكة

دير الزور

طرطوس

الرقة

درعا
السويداء

القنيطرة

١8

إجمالي عدد تحركات النازحين



١٩

تأثير األزمة

اتجاهات نزوح وعودة النازحين والالجئين

٢٠١٦٢٠١٧٢٠١٨

حاالت نزوح جديدة
(فرقة العمل المعنية بالنازحين)

النازحون العائدون
(فرقة العمل المعنية بالنازحين)

الالجئون العائدون
مفوضية األمم المتحدة السامية 

لشؤون الالجئين ٠

٥٠٠,٠٠٠

١,٠٠٠,٠٠٠

١,٥٠٠,٠٠٠

٢,٠٠٠,٠٠٠

٢,٥٠٠,٠٠٠

٣,٠٠٠,٠٠٠

 

 

حلب

الحسكة

الرقة

السويداء

دمشق

درعا

دير الزور

حماة 

حمص

إدلب

الالذقية

القنيطرة

ريف دمشق

طرطوس

كانون
المجموعالثاني تموزنيسانآذارشباط أيلولآبحزيرانأّيار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المجموع
كانون
الثاني

تشرين
األول

تشرين
الثاني

كانون
األول أيلولآبتموزحزيرانأّيارنيسانآذارشباط

 

١٠٠,٠٠١٥٠٠,٠٠٠ - ٥٠,٠٠١٥٠٠,٠٠٠ - ١٠,٠٠١١٠٠,٠٠٠ - ٥,٠٠١٥٠,٠٠٠ - ١,٠٠١١٠,٠٠٠ - ٠٥,٠٠٠ - ١,٠٠٠ >

١٫٦ مليون
إجمالي عدد تحركات 

النازحين في ٢٠١٨

٢٫٨ مليون
إجمالي عدد تحركات

النازحين في ٢٠١٧

٦٤٠,٧٩٠    ٢٧,٧١٧    ٥٣,٢٦٠    ٦٦,٨٢٤  ٣١,٠٠٧  ٢٦,٩٢٧  ٢٢,٩٦٠  ٢٩,٣٤٩    ٤٤,٦٥٨  ٣٨,٨٠٠  ١٥٥,٣٩٧  ١١١,٥٧٢    ٣٢,٣١٩  

٢٩٧,١٥١     ٥,٥٣٢  ١١٢,٩٣٥    ٨٥,٥٤٨  ٣٤,٦٣٤   ٦,٩٣٨  ١٠,٨٨٣  ١٥,١٥٢      ٨,٣٧٧    ٦,٤٠٩      ٦,٥٥١      ٢,٣٠٧      ١,٨٨٥  

٤٩١,٣٣٩    ٤٦,١٩١    ٢١,٦١٣  ٤١,٤٠١  ٤٠,٧٠٢  ٢٩,٣٩٣  ٣١,١٣٥  ١٢٧,٧٢٨  ٩٦,٤٣٠    ٣٧,٥١٦    ١٢,٩٣٦      ٦,٢٩٤  

٣,٨٠٩           ٥٨           ٦٥         ٥٥       ١٨١       ٣٤٠       ٤٧٦         ٥٥١       ٥٤٤         ٦٣٣         ٣٨٦         ٥٢٠      

٤٧,٠٥٣    ١٥,٥٠٧      ٥,٢٩٠    ٢,٧٧٦    ٤,٧٢٠    ١,٠٦٦    ١,١١٤      ١,٥٣٠    ١,٦١٧      ٣,٠٥٩      ٧,٨٥٣      ٢,٥٢١    

١٢٥,٦٠٥        ٦٥٠      ٥,٤٦٢    ١٧,٣٧٠       ٢٢٣    ١,٠٩٥    ٥,٣٣٠  ١٠,٩٥٦      ٦,٦٠٠  ١٣,٦٢٠    ٢٥,١٤٤    ٣١,٣٣٣      ٧,٨٢٢  

٢٥٣,٣٦٦    ١٤,٣٩١  ١٢٥,٢٧٧  ٨٧,٦٤٣    ٥,٩٠١    ٤,٧٩٣    ٣,٠٧٧      ٢,٦٦٨    ٤,٥٨٠      ١,٨٩٤      ١,٦١١      ١,٥٣١  

١٠٦,٢١٨    ١١,٧٩٦      ٧,٣٠٨    ١٤,٢٧٥    ٨,٤١٢    ٧,٩٣٥  ١٢,٢٣٠    ٦,٨٩١      ٣,٩٥٧    ٤,٤٤٣    ٢٥,٨٣٥      ١,١٨٠      ١,٩٥٦  

٢٥,١٠٥         ٥٣٩         ٨٧٥       ٨٩٩    ١,٢٣٩    ٢,٣٥٦       ٣٧٠      ٦,١٦٢    ٦,٨٩٨      ٢,٧٨٥         ٣٦٦      ٢,٦١٦    

٦٤١,٠٧٧  ١٤٢,٥٤٤  ١٠١,٢٠٤    ٨٩,١٧٨  ٤٤,٥٧٨  ٣٦,٤٢٨  ٢٩,٦٠٠  ٢٧,٣٦٩    ٤٢,٧٧٨  ٦٨,٢٩٨    ٢٤,٥٢٩    ١٣,٢٥٢    ٢١,٣١٩  

١٦,٥٢٨      ١,٩٨٠      ١,٧٤٣    ١,٧٥٦    ٢,٠٠٤    ١,٣٥١    ١,٢١٣      ١,٤٧٥    ٢,٨٤٥         ٤٠٤         ٨٢٨         ٩٢٩    

٢١,٨٠١            ٤         ١٠٠    ١٠,٦١٨       ٢٢٥       ٢٥٠         ٦٠       ٩٣٢         ٢٣٠    ٥,٧٢٨      ٣,٠٥٠           ٥٠         ٥٥٤   

١١٣,٧٨٣      ٥,٥٢٠    ١٤,٢٨٠      ١,٧٧٢  ١٠,٦٥٤    ٢,٨٥٢       ٥٧٨       ٥٦٦      ٤,٧٣١  ١٠,٣١٧    ١٤,٧٣٢    ١٥,٩١٥    ٣١,٨٦٦  

١٤,٣١٠      ١,١٧٠      ١,٢٦٤       ٨١٥       ٨٢٥       ٨٥٠    ١,٦٦٥      ١,٧٠٥    ١,٦٤٧      ٣,٢٣٧         ٤٧٥         ٦٥٧    

١١,٠٢٢    ١١,١٥٠    ٣٧,٣٢٤  ١٥,٤٩٤  ١٢,١١٤  ١٤,٩٦٩  ١٤,٣١٣    ٤٨,٨٤٦  ٤٤,٦٧٣  ١٧٦,٣٠٢    ٤٣,٥٦٠    ٦٤,٤٣٠      

٤,٣٦٨      ٢,١٨١      ١,٧٦١       ٩٠٧    ٢,٤٧٩    ١,٩١٥    ٣,٢٩٥      ٥,٣٤١    ٢,٧٣٦      ١,٧٢٠      ١,٢٩٢      ٤,٠٢١          

٥٥٥      ١,٣٥٦      ١,٩٠٥    ٢,٧٥٣    ١,٥٢٢    ٢,٧١٨    ٣,٤٠٧      ٨,٢٧٤             

١٨    ٣,٤٩٦    ٥,٢٨٥    ٣,٠١٥         ٢٨٣       ٥٠٤           ٦٠             

١٢٨           ٩٠           ٨٩       ٥٧٥    ٢,٠٣٥    ١,٣٠٣    ١,٥٧٥      ١,٦٨٤               

١,١٥٠       ٣٤٠  ٤١,١٢٣  ٥٠,٧٦٠      ٨,٥٩١    ٧,٩١٠    ١٢,٦١٠      ٣,٩٢٠      ٣,٨٥١      -            

٦,٠٢٦      ٢,١٣٢      ٤,١٩٦    ٥,٣٥٥    ٤,٤٥٧       ٣٤٥    ١,١٨٠      ٢,٦٢٠          

١٤٨      ١,٢٨٧         ٣٢٥       ٢٥٦       ٥١٢    ١,٠٠٣       ٩٥٧      ١,١٩٦       ٨٠٣      ٥,١٧٧      ٢,٥٣٢         ٨٣٥             

٣٧         ٤٦٨         ١٢٦    ١,١٩٧       ٢٦٦    ١,٨١٤         ٢٠         ١٨٣         ٤٠٠                 

٣٣,١٦٣    ٤٢,٣٧٢    ١٤,٣٩٣  ٥٢,٨٧٨  ٢٨,٣٧٨  ٢٥,٣٥٢  ٢٧,٦٢٥    ٤٤,٣٢٩  ٣٧,٣٧٥    ٨٠,٠٥١  ١١٥,٨٥٣  ١٨٤,١٠٤      

١,٧٧٥      ٢,٢٤٠      ٢,٥٦٥    ٢,٩٢٥    ٢,٢٢٥    ٢,٦٥٤    ٢,٨٦٦      ١,١١٥          

٢٣,٠٨٦         ٣٨٥       ٥١٢         ٢٠٠         ٣٥٠         ٢٥٥      

١٩٢         ٢٨١         ٢٧١       ٤٥٢    ١,٩٧٧    ٧,٨٣٤    ٢,٦٩٠    ١٧,٦٥٠  ٣٧,٤٤٥    ٨٠,٠٥٢           

١,١٣٥      ٢,٢٢٧      ١,٢٠٥    ١,٢١٠    ١,١٢٠    ١,٣٢٢    ١,٤٨٦      ١,٤٥٦            

٤٩٤,١٩٧

٣٢,٠١٦

٢٢,٤٩٠

١٢,٦٦١

٧,٤٧٩

١٣٠,٢٥٥

٢٦,٣١١

١٥,٠٣١

٤,٥١١

٦٨٥,٨٧٣

١٨,٣٦٥

٢٤,٧٨٨

١٤٨,٨٤٤

١١,١٦١

ال يوجد معلومات
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منطقة تديرها
قوة األمم المتحدة

لمراقبة
فض االشتباك

دمشق

حلب

ريف دمشف

حمص

حماه

الالذقية إدلب

الحسكة

دير الزور

طرطوس

الرقة

درعا
السويداء

القنيطرة

دمشق

حلب

ريف دمشف

حماه

الالذقية إدلب

الحسكة

دير الزور

طرطوس

الرقة

درعا
السويداء

القنيطرة

العراق

األردن

لبنان

تركيا

الالجئون السوريون
في مصر 

الالجئون السوريون
في شمال أفريقيا 

٪١٤٪٨٦
في المناطق

الحضرية
في المناطق

الريفية

مناطق يعيش بها النازحون داخليًا

الجئ سوري مسجل فينازح داخلياً 
جميع أنحاء العالم من بينهم

الجئ في الدول المجاورة

٥٫٧ مليون٦٫٢ مليون

٥٫٣ مليون

عدد النازحين داخليًا
(آب/أغسطس ٢٠١٨)

٠ - ٥٠٠
٥٠١ - ١,٠٠٠

١,٠٠١ - ٥,٠٠٠
٥,٠٠١ - ١٠,٠٠٠

١٠,٠٠١ - ٥٠,٠٠٠
٥٠,٠٠٠ <

الجئون سوريون
(كانون االول/ديسمبر ٢٠١٨)

مناطق غير مأهولة أو ذات 
عدد محدود من السكان

الحدود واألسماء المبينة والتسميات المستخدمة في هذه الخريطة ال تنطوي على تأييد أو قبول رسمي من جانب األمم المتحدة.
المصدر: مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية - استنادًا إلى بيانات المحتاجين للمساعدة المشتركة بين القطاعات والالجئين

http://data.unhcr.org/syrianrefugees/regional.php :المصدر

النازحون

٢٥٢,٥٢٦

٣,٦٢٢,٣٦٦

٩٤٨,٨٤٩

٦٧١,٥٥١

١٣٢,٥٥٣ ٣٥,٧١٣

الجمهورية العربية السوريةالجمهورية العربية السورية

٢٠

تأثير األزمة

لمحة عامة عن النزوح داةل وةارج سورية )حتى ديسمبر 2018(

النزوح الممتد

باإلضافة إلى 1٫6 مليون حركة نزوح تم تسجيلها ةالل عام 2018، 
يوجد ما يقدر بنحو 6٫2 مليون نازح، يقيم معظمهم في ةمس 

محافظات )ريف دمشق وإدلب وحلب ودمشق والالذقية(.

أثر الغياب المستمر للفرص االقتصادية وتردي الخدمات األساسية 
في العديد من المناطق تأثيرًا مباشرًا على مستوى المعيشة 

والفقر، ووّلد مخاوف كبيرة تتعلق بالحماية. وبالتالي، فمن 
المتوقع استمرار النزوح المطول. ال يزال األشخاص الذين يعانون 

من حاالت النزوح الممتد يعتمدون بدرجة كبيرة على المساعدات 
والخدمات اإلنسانية، كما أن تآكل آليات التكيف التي يتبعها 

النازحون يزيد العبء الملقى على كاهل المجتمعات المضيفة.
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نازح يعيشون في

مواقع المالذ األخير

عدد المواقع
(حسب نوعها)

٨٧١,١٥٠

تجمعات
المخيماتغير رسمية 

المخططة
مراكز االستقبال

والعبور

مدارس
٪٢٫٤

مستودعات
٪٠٫٧

مباني بلدية
٪٠٫٦

Business 
Building 

٪٣٫١

مصانع
٪٠٫١

مساجد
٪٠٫٥

مباني سكنية
٪٩٢٫٥

المراكز
الجماعية

١,٨١٠

١٨١

٢,٠٣١

٥,٩٤٦

النازحون الذين يعيشون في مواقع المالذ األةير

زيادة اعتماد النازحين على مواقع المالذ األخير

ال يزال النازحون في مواقع المالذ األةير من بين األشخاص األكثر 
ضعفًا في سورية، وبعد استنفادهم لجميع الخيارات األةرى، 

يعتمدون بدرجة كبيرة على المساعدات اإلنسانية والخدمات لتلبية 
احتياجاتهم اليومية.23 يشكل األطفال والنساء ٧3 في المئة من 

سكان المخيمات في شمال غرب سورية ويمثلون الغالبية العظمى 
في مراكز إيواء النازحين في الشمال الشرقي ومراكز اإليواء 

المؤقتة في محافظتي الحسكة والرقة. 

كمؤشر على انخفاض موارد النازحين وتضاؤل قدرة المجتمعات 
المضيفة على توفير المأوى لمزيد من النازحين، شهد عام 2018 

زيادة ملحوظة في عدد النازحين الذين يبحثون عن مأوى في 
مواقع المالذ األةير. وتشير التقديرات إلى زيادة عدد النازحين 

بنسبة 16٪ في جميع أنحاء سورية.24

يواجه النازحون الجدد الذين يلجأون إلى مراكز إيواء النازحين بشكل 
عام احتياجات فورية وحادة تتعلق بالحصول على المأوى والغذاء 
والخدمات األساسية وسبل العيش. ومن المرجح أن يكون العديد 

من هؤالء األشخاص، ال سيما في شمال غرب سورية، قد نزحوا 
عدة مرات في وقت قصير بسبب األعمال القتالية، مما اضطرهم 

إلى المغادرة فجأة دون حمل أي متعلقات. يقدر عدد النازحين في 
سورية بنحو 6٫2 مليون شخص، ويعيش حوالي 8٧1٫150 )أو 14 

بالمئة من إجمالي عدد النازحين( في 9٫968 مركزًا إليواء النازحين 
تشمل 5٫946 تجمع غير رسمي و2٫031 مخيمًا و1٫810 مركز إيواء 

جماعي و181 مركز استقبال وعبور. ال يزال النازحون الذين ال 
يعيشون في مراكز إيواء يقيمون في مساكن مستأجرة أو مع 

عائالت مضيفة. ويتركز أكبر عدد من مراكز اإليواء في شمال غرب 

سورية، ال سيما في محافظة إدلب، حيث يستضيف 325 موقعًا 
428٫138 نازحًا.25 وةالل عام 2018، أفادت جميع النواحي في 

محافظة إدلب ما عدا ناحية واحدة عن زيادة في إجمالي عدد 
السكان الذين يعيشون في مراكز إيواء النازحين. وفي شمال شرق 

سورية، تشير التقديرات إلى استضافة حوالي 35٫000 نازح )61٫5 في 
المئة منهم أطفال( في ستة مواقع، ويقيم كثيرون غيرهم في 

مراكز إيواء مؤقتة بمحافظات الرقة والحسكة ودير الزور، ويعيش 
بعضهم في مناطق معرضة لخطر الفيضانات. منذ كانون األول/
ديسمبر 2018، أسفر أةر تصعيد للقتال في جنوب شرق دير الزور 
عن توليد موجات نزوح إضافية نحو هذه المواقع، في كثير من 

األحيان من ةالل عمليات نقل السكان التي شجعت عليها 
المحلية.26 السلطات 

ونظرًا لزيادة عدد األشخاص الذين يلتمسون المأوى في مراكز إيواء 
النازحين في شمال غرب سورية، فقد تم اإلبالغ عن االكتظاظ 

كمصدر قلق متزايد، حيث كانت بعض المواقع تستوعب أكثر من 
أربعة أضعاف قدراتها المحددة. وأبلغت المجتمعات السكانية 

داةل مراكز إيواء النازحين عن عدم إمكانية الحصول على الكهرباء 
واالكتظاظ كشواغل رئيسية بالنسبة لهم، ألنها تعرضهم لمخاطر 
حماية محتملة. وعلى ةلفية انخفاض القدرة على الصمود ونقص 

المساحات في مراكز إيواء النازحين، أبلغ عدد من المجتمعات 
المحلية في إدلب والمحافظات األةرى عن زيادة عدد األشخاص 
الذين يعيشون في مساحات مفتوحة. وأبلغ أكثر من نصف هذه 

المجتمعات عن استنفاد الخيارات األةرى كسبب رئيسي إلقامتهم 
هناك.2٧
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• مخيم مخطط له

الهياكل التي يتم تأسيسها من قبل الجهات الفاعلة اإلنسانية الخاضعة للمساءلة، والتي تلبي المعايير الدنيا لمشروع اسفير قدر 
اإلمكان. يتم اةتيار الموقع من قبل المنظمة اإلنسانية وإنشاء البنية التحتية قبل وصول بعض النازحين، حيثما أمكن ذلك.

تجمعات غير رسمية / مخيم غير رسمي 

تسمى أيضًا مراكز تجمعات عفوية أو مخيمات مقامة بجهود ذاتية، وهي عبارة عن مجموعة من الخيام أو أنواع أةرى من الوحدات 
السكنية التي أنشأها النازحون أنفسهم أو جهات فاعلة غير متمرسة، وفي كثير من األحيان، ُتقام على أراٍض ال يملك قاطنوها أي 
حق قانوني الستخدامها. ينوي النازحون البقاء في مثل هذه الموقع لفترة ممتدة من الوقت. وفي الوقت الحالي، تندرج معظم 

المواقع التي ُيطلق عليها اسم مخيمات النازحين في سورية تحت هذه الفئة.

مراكز إيواء جماعية

أنواع أةرى من التجمعات السكانية، مثل المباني العامة والمدارس والمصانع التي تسكنها ةمس عائالت نازحة أو أكثر.

مركز عبور / استقبال

مركز إيواء مؤقت أو مجموعة من مراكز اإليواء التي توفر دعمًا قصير األجل للغاية للنازحين أثناء عمليات التسجيل واإلحالة إلى حلول 
اإلسكان البديلة. وفي كثير من األحيان، يتم إنشاء هذه المراكز ةالل عمليات النزوح الكبيرة للغاية.

للحصول على أحدث توجيهات قطاع تنسيق المخيمات وإدارتها حول تعريفات المخيمات، يرجى زيارة الموقع التالي:
https://reliefweb.int/report/syrian-arab-republic/cccm-guidance-definitions-camps-enar 
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تصوير: األونروا

الالجئون الفلسطينيون

في سورية
اعتبارًا من بداية عام 2019، قدرت وكالة األمم المتحدة إلغاثة 

وتشغيل الالجئين الفلسطينيين في الشرق األدنى )األونروا( أن 
445٫000 الجئ فلسطيني ظلوا في سورية - وهذا يمثل انخفاضًا عن 

عدد األشخاص المسجلين لدى األونروا قبل األزمة والبالغ 560٫000 
شخص. ويعتمد 95 في المئة من هؤالء على المساعدات اإلنسانية 

التي تقدمها األونروا لتلبية احتياجاتهم األساسية، وال يزال هناك نحو 
34٫200 شخص يعيشون في مناطق يصعب الوصول إليها.28 ومن 

المعتقد أن 60 في المئة من هؤالء األشخاص قد نزحوا مرة واحدة 
على األقل في مخيمات وتجمعات الالجئين الفلسطينيين في جميع 
أنحاء سورية. عانى الالجئون الفلسطينيون من عمليات نزوح واسعة 

النطاق في عدة مناطق، من بينها دمشق وحلب ودرعا. وعلى الرغم 
من التغيرات الجذرية في الوضع على األرض في عام 2018، ال يزال 

آالف الالجئين الفلسطينيين يتأثرون بالقيود المفروضة على وصول 
المساعدات اإلنسانية وما ينتج عنها من نقص في ةدمات األونروا 

في المناطق التي تغيرت الجهات المسيطرة عليها في األونة األةيرة 
)مثل درعا ويلدا(. وفي الوقت نفسه، لحقت أضرار فادحة ودمار 

ببعض المخيمات الفلسطينية، مثل مخيمات اليرموك وعين التل 
ودرعا، األمر الذي منع العودة إلى هذه المناطق. وتعاني هذه 

المجتمعات من ضعف شديد، حيث يتعرض المدنيون لمخاطر مختلفة 
تتعلق بالحرمان والحماية. وأصبح العديد من منشآت الوكالة، مثل 

المدارس والعيادات، بحاجة ماسة إلى إعادة تأهيل أو إعادة بناء.

قبل عام 2012، عانى الالجئون الفلسطينيون من ارتفاع معدالت 
الفقر والبطالة، حيث يعيش العديد منهم تحت ةط الفقر. واستنادًا 

إلى تقييم مدى الضعف الذي أجرته األونروا في نهاية عام 201٧، من 
المتوقع أن يستمر تأثر الالجئين الفلسطينيين بشدة في عام 2019، 
حيث تشير النتائج إلى أن 90 في المئة من الفلسطينيين المقيمين 

في سورية يعانون من فقر شديد، بينما يعاني 80 في المئة من فقر 
مدقع.29
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عودة النازحين من تلقاء أنفسهم )كانون الثاني/يناير - آب/اغسطس 2018(

دمشق̂!

حلب

ريف دمشف

حمصحمص

حماه

الالذقية

إدلب

الحسكة

دير الزور

طرطوس

الرقة

درعا السويداء

القنيطرة

دمشق

حلب

ريف دمشف

حماه

الالذقية

إدلب

الحسكة

دير الزور

طرطوس

الرقة

درعا السويداء

القنيطرة

الحدود واألسماء المبينة والتسميات المستخدمة في هذه الخريطة ال تنطوي على تأييد أو قبول رسمي من جانب األمم المتحدة.
المصدر: المعلومات كما أبلغ عنها مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية واستقصاء شركاء األمم المتحدة لعام ٢٠١٨
تاريخ اإلنشاء: ١٤ آذار/مارس ٢٠١٩

عدد النازحين العائدين 

١-١,٠٠٠
١,٠٠١ - ٥,٠٠٠

٥,٠٠١ - ١٠,٠٠٠
١٠,٠٠١ - ٢٠,٠٠٠

٢٠,٠٠٠ <
لم يتم اإلبالغ عن عودة نازحين

زيادة حاالت العودة التلقائية

تشير التقديرات إلى أن حوالي 1٫4 مليون نازح، من بينهم 56٫04٧ الجئًا، 
قد عادوا بشكل عفوي إلى مواقع مختلفة في سورية حتى اآلن في 

عام 30،2018 وهذا يمثل زيادة كبيرة مقارنة بنحو 840٫000 عادوا من 
تلقاء أنفسهم، حسب التقارير الواردة في عام 201٧.

تركزت عودة النازحين التلقائية في عام 2018 إلى حد كبير في شمال 
البالد، مع زيادة ملحوظة في المناطق التي كانت تخضع سابقًا 

لسيطرة تنظيم الدولة اإلسالمية في شمال شرق سورية. وُسجل 
أكبر عدد من العائدين تلقائيًا في عام 2018 في محافظة دير الزور، 

حيث عاد 295٫000 فرد في األشهر التسعة األولى من العام.31 
وبالمثل، شهدت محافظة الرقة عودة حوالي 136٫000 شخص من 

تلقاء أنفسهم ةالل نفس الفترة.32 وجاءت الغالبية العظمى من 
حاالت العودة التلقائية في أعقاب نزوح قصير األجل نسبيًا، ال سيما 
في شمال غرب سورية، في حين ظل عدد حاالت النزوح الممتد ثابتًا 

إلى حد كبير على مدار العام. وقد لوحظ وجود نمط مماثل للنزوح 
القصير المدى في جنوب سورية، حيث عاد مئات اآلالف من 

األشخاص الذين نزحوا جراء العملية العسكرية التي استمرت طوال 
شهري حزيران/يونيو وتموز/يوليو بحلول آب/أغسطس.

ال يمكن لمنهجيات الرصد والتقييم الحالية في سورية التحقق من 
طوعية حاالت العودة هذه أو استدامتها، أو ما إذا كانت مستنيرة 

وتتسم باألمان والكرامة. في الوقت الحاضر، ال تقوم القطاعات 
االنسانية بتسهيل أو تشجيع عمليات العودة، ولكنه يواصل دعم 

النازحين التخاذ قرارات طوعية ومستنيرة في الوقت الذي يختارونه، 
بما في ذلك المساهمة في إزالة العقبات التي تحول دون العودة. 

وقد كان لزيادة مستويات األمن واالستقرار في بعض المناطق، 
فضاًل عن االعتبارات الشخصية واالجتماعية واالقتصادية، أكبر األثر 

في إرشاد قرار النازحين بالعودة إلى مناطقهم األصلية.33 ووفقًا 
لتعليقات المجتمعات المحلية، ظلت أهم ثالثة شروط تسترشد بها 

عودة النازحين هي انخفاض حدة األعمال القتالية، والحد من المخاطر 
المرتبطة باألنشطة العسكرية، وتحسين توافر الخدمات األساسية. 

ويواجه الالجئون العائدون ظروفًا واحتياجات مماثلة لتلك التي تواجه 
النازحين العائدين من حيث إمكانية الحصول على السلع والخدمات 
األساسية وفرص كسب العيش، ووثائق األحوال المدنية وحقوق 

المساكن واألراضي والممتلكات. ومع ذلك، قد تكون لدى الالجئين 
العائدين احتياجات محددة إضافية نظرًا لوجودهم ةارج بلدهم لفترة 

طويلة، بما في ذلك المسائل المتعلقة بوثائق األحوال المدنية 
والتعليم وإعادة اإلدماج االجتماعي، كما ان لديهم متطلبات محددة 

تتعلق بسفرهم أثناء رحلة العودة إلى سورية.
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 تحليل تصورات النزوح والعودة

نوايا العودة لدى األسر النازحة التي تم اإلبالغ عنها

٪٢٠٪٣٠٪٤٤

٪٢٪٤
المصدر: دراسة استقصائية عن نوايا األسر النازحة في سورية - ٢٠١٨

البحث عن القرب من المنزل أو المنطقة 
األصلية أو األقارب أو األصول

تضاؤل المخاطر المرتبطة بالنزاع أو العنف

خدمات أساسية منتظمة ومتاحة بسهولة

البحث عن السالمة البدنية

العودة إلى مكانلم تتخذ قرارًا بعد
للنازحين األصلي 

االندماج في الموقع الحالي

مغادرة سورية انتقلت إلى موقع
ثالث داخل سورية

السبب الرئيسي المذكور
للنزوح إلى مجتمع ما

الشروط المسبقة
الرئيسية للعودة إلى

مكان النازحين األصلي  
المصدر: تقييم االحتياجات المتعددة القطاعات، ٢٠١٨

المصدر: تقييم االحتياجات المتعددة القطاعات، ٢٠١٨

تقلص حدة النزاع 

من المتوقع أن تزداد العودة التلقائية للنازحين بشكل تدريجي في 
عام 2019، ةاصًة بين أولئك الذين نزحوا جراء القتال في مناطق 

مثل محافظة إدلب، وكذلك في شمال شرق سورية، وفي 
المناطق التي ينظر إليها على أنها أكثر استقرارًا، بما في ذلك بعض 

المناطق في حمص وحماة. وفيما يتعلق بعودة الالجئين، من 
المرجح أن يزداد عدد العائدين من البلدان المضيفة المجاورة عن 

السنوات السابقة. ومع ذلك، فمن المتوقع أن يظل النطاق العام 
للعودة محدودًا مقارنة بإجمالي عدد الالجئين ةارج البالد. ووفقًا 

لتصورات مفوضية األمم المتحدة السامية لشؤون الالجئين، 
بالتعاون مع الشركاء في الوكاالت األةرى، قد يعود 250٫000 من 

الالجئين البالغ عددهم 5٫٧ مليون الجئ إلى سورية في عام 2019، 
كما سُتبذل جهود طارئة إضافية في حالة زيادة عدد العائدين إلى 
500٫000 الجئ ةالل العام. وعلى الرغم من هذه الزيادة المتوقعة 
في عودة النازحين والالجئين ةالل عام 2019، من المرجح أن تحدث 
اتجاهات العودة جنبًا إلى جنب مع النزوح الممتد المستمر وارتفاع 

معدالت النزوح المحلي في المناطق التي تشهد أعمااًل قتالية في 
شمال غرب وشمال شرق سورية.

استطالع نوايا النازحين

وفقًا الستطالع رأي حديث شمل النازحين، من المتوقع أن 
تظل ٧6٪ من األسر النازحة في مواقع النزوح الحالية حتى 

نهاية عام 34٫2019 ومن المتوقع أن تحدث معظم حاالت 
العودة في محافظة ريف دمشق، تليها محافظات حلب 

ودرعا وحمص. كانت نية االندماج في المجتمعات المحلية 
عند أعلى مستوياتها بين األسر في دمشق وإدلب، وعلى 

مستوى أدنى في محافظات حلب والالذقية وريف دمشق. 
وُذكر أن تحسن الحالة األمنية، واآلفاق االقتصادية وسبل 

العيش، فضال عن الحاجة إلى استعادة الممتلكات في مكان 
المنشأ هي العوامل األساسية التي تؤثر على نوايا األسر 

للعودة. أما بالنسبة لألسر التي ترغب في االندماج المحلي 
أو االنتقال إلى موقع ثالث أو مغادرة سورية، فكانت فرص 
العمل وسبل العيش والظروف األمنية والعالقات األسرية 

هي عوامل الدفع والجذب الرئيسية التي أةذوها بعين االعتبار.

تؤثر ةصائص الضعف وإمكانية الحصول على الخدمات في 
أماكن المنشأ على نوايا النازحين. ووجد االستطالع أن أوجه 

الضعف المرتبطة بالنوع االجتماعي، والفرص توليد الدةل 
وسبل العيش، وإمكانية الوصول أو عدم الوصول إلى المأوى 
والخدمات، والنزوح المتكرر، وحالة ممتلكاتهم في مناطقهم 

األصلية هي أهم العوامل. وال تزال األسر المستضعفة 
األةرى التي تعاني من نقاط ضعف متعددة، مثل األسر التي 

يعيلها أطفال وتعاني من انعدام أو محدودية فرص كسب 
العيش، هي األقل حسمًا لنواياهم في المستقبل. أما األسر 

التي تدرك أن ممتلكاتها سليمة أو تضررت جزئيًا فقط في 
مكانها األصلي، فهي أكثر مياًل للعودة إلى ديارها.
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تدمير وتعطيل الخدمات األساسية

ساهمت األزمة السورية في ما أصاب الخدمات األساسية في معظم 
أنحاء البالد من تعطيل كبير وتدهور شامل. وقد تسببت األعمال 

القتالية في إلحاق أضرار ودمار واسع النطاق بالبنية التحتية المدنية 
التي يعتمد عليها العديد من هذه الخدمات. وكان لهذا تأثير كبير على 

تقديم الخدمات في مختلف المجاالت. 

تعمل حوالي 46 في المئة من المرافق الصحية في سورية - بما في 
ذلك ةدمات صحة األم - بشكل جزئي أو ال تعمل على اإلطالق، 

ويقال إن 16٧ مرفقًا صحيًا قد ُدمرت تمامًا.35 وبالمثل، ساهم النزوح 
في تخفيض عدد الموظفين الطبيين المؤهلين في بعض المناطق 

بنسبة تصل إلى 50 في المئة، األمر الذي أدى إلى مزيد من التدهور 
في إمكانية تقديم المساعدة الطبية الجيدة.36 ونظرًا لتدهور القدرة 

على توفير ةدمات الرعاية الصحية األساسية على نحو ةطير، واجهت 
البالد أيضًا تفشي عدة أمراض معدية. وتم اإلبالغ عن ظهور الحصبة 

واإلسهال الدموي الحاد وحمى التيفوئيد في محافظات الحسكة 
والرقة ودير الزور وحلب وإدلب ةالل عام 2018. كما تم اإلبالغ عن 

حاالت التهاب الكبد )A( في عفرين في تشرين الثاني/نوفمبر 2018، 
وفي درعا ةالل النصف الثاني من العام. وقد أدت األزمة إلى عودة 

ظهور حاالت مرض الليشمانيا في جميع أنحاء سورية جراء تدمير البنية 
التحتية وعدم القدرة على الوصول إلى الخدمات الصحية. تم التعرف 
على آالف الحاالت في جميع أنحاء البالد ةالل العام، تم اإلبالغ عن 

غالبيتها في المحافظات الشمالية. ويشير تقييم المياه واإلصحاح 
والنظافة الصحية الذي أجري بين األسر في عام 2018 إلى ترك ما ال 

يقل عن 10 في المئة من القمامة في المناطق العامة، مما قد 
يسهم في زيادة حاالت الليشمانيا التي لوحظت منذ بداية العام. 
وباإلضافة إلى ذلك، ُتدار بعض األماكن المستخدمة للتخلص من 

القمامة بطرق غير مالئمة، مما قد يساهم في زيادة تكاثر النواقل. 
وتتعرض مجموعات مثل األطفال والنساء الحوامل والمرضعات 
واألشخاص ذوي اإلعاقة وكبار السن، وغيرهم ممن يعانون من 

ضعف آليات التكيف، بشكل ةاص لخطر تفشي األمراض المعدية.

كما كان لألزمة تأثير ةاص على التعليم، حيث تشير التقديرات إلى أن 
واحدة من كل ثالث مدارس قد تعرضت للتلف أو الدمار.3٧ وقد أثر 

ذلك سلبًا على فرص الشباب في الحصول على تعليم. على سبيل 
المثال، يقال إن نسبة 31 في المئة فقط من العائدين في سن 

الدراسة الثانوية مسجلين في المدارس، مما يشير إلى ندرة الخدمات 
التعليمية في مناطق العودة.38 

وقد أثر الضرر الذي لحق بمرافق المياه سلبًا على توافر المياه 
الصالحة للشرب. ولوحظت أسوأ حاالت في درعا وإدلب، حيث ال 

يحصل سوى حوالي 13 في المئة من السكان فقط على المياه عبر 
شبكات المياه، وهذا الرقم أعلى قلياًل في حلب )16 في المئة( ودير 

الزور )22 في المئة(. وفيما يتعلق بمرافق الصرف الصحي، فإن ٧0 
في المئة على األقل من مياه الصرف الصحي غير معالجة، وما يقرب 

من نصف شبكات الصرف الصحي إما تعمل جزئيًا أو ال تعمل، مما 
يؤدي إلى مخاطر صحية كبيرة على مستوى المجتمعات المحلية. 
وتشير التقديرات األةيرة إلى أن 9 في المئة فقط من السكان ال 

يزالون يحصلون على ةدمات من محطات معالجة مياه الصرف 
الصحي الصالحة للعمل. وسيظل االةتالل الوظيفي بمحطات معالجة 

مياه الصرف الصحي وشبكات الصرف الصحي القائمة الذي يسهم 
في تصريف مياه الصرف الصحي الخام يؤثر بشكل كبير على مصادر 

المياه والتربة واإلدارة العامة للموارد المائية.

وقد تفاقم انقطاع الخدمات األساسية في سورية من جراء تنفيذ 
تدابير قسرية انفرادية، مثل العقوبات وضوابط التصدير. في تقرير ُنشر 

في شهر آب/أغسطس 2018، قام المقرر الخاص لألمم المتحدة 
المعني باألثر السلبي للتدابير القسرية االنفرادية على التمتع بحقوق 

اإلنسان بتسليط الضوء على تأثير هذه التدابير على قدرة الجهات 
الفاعلة اإلنسانية العاملة في سورية على تنفيذ أنشطتها. وأعرب 
المقرر الخاص عن قلقه الخاص إزاء قدرة الجهات الفاعلة اإلنسانية 
على الحصول على إعفاءات إنسانية بموجب النظام الحالي للتدابير 
القسرية االنفرادية المطبقة على سورية.39 وتؤثر التدابير القسرية 

األحادية بشكل ةاص على قدرة وكاالت األمم المتحدة والمنظمات 
غير الحكومية الدولية على استيراد العديد من المواد "ذات 

االستخدام المزدوج" الضرورية لضمان التشغيل، مثل المعدات 
الطبية، والمعدات الضرورية إلمدادات المياه، بما في ذلك معالجة 

المياه ومنتجات التطهير، وسيارات اإلسعاف، والجرارات.

أثر األزمة السورية على كبار السن

يوجد ما يقدر بنحو 850٫000 شخص فوق سن الستين 
في سورية، وهم يشكلون حوالي 4 في المئة من 

مجموع السكان.40 وتعيش غالبية كبار السن في 
المناطق الحضرية المأهولة بالسكان في محافظات 

دمشق وريف دمشق وحلب. ومع استمرار األزمة السورية، أصبح كبار 
السن أكثر عرضة للخطر، ويواجهون مخاطر محددة، ال سيما بالنسبة 
للنازحين الذين يفتقرون إلى الدعم األسري أو المجتمعي. يواجه كبار 

السن مخاطر ةاصة ولديهم احتياجات محددة أثناء األزمات اإلنسانية، 
من بينها التدهور المحتمل لصحتهم البدنية و/ أو تفاقم الظروف 

الصحية الموجودة من قبل، فضاًل عن تدهور الصحة العقلية وعدم 

كفاية التغذية. كما أن األشخاص األكبر سنًا أكثر عرضة لإلعاقة 
الجسدية، ويواجهون عوائق تعرقل حصولهم على المساعدة 

والخدمات، وقد يكونون أكثر عرضة لخطر العنف وانفصال أفراد 
األسرة إذا لم يتمكنوا من الفرار أثناء األعمال القتالية. وباإلضافة إلى 

ذلك، يواجهون صعوبات إضافية في الحصول على فرص توليد الدةل، 
وقد يتأثرون بشدة بتآكل نظم الدعم االجتماعي الرسمية وغير 

الرسمية. وتساهم هذه العوامل في جعل كبار السن عرضة للخطر 
بشكل ةاص وفي زيادة ةطر إساءة المعاملة واإلهمال. ومن ثم، فإن 

البرامج التي تلبي االحتياجات الخاصة وتراعي ظروف كبار السن تعد 
بالغة األهمية وتحتاج إلى توسيع نطاقها في عام 2019.
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تأثير األزمة

استمرار انعدام األمن الغذائي وزيادة المخاطر

أثر تعطل سبل عيش الناس ونقص إمكانية الحصول على الفرص 
االقتصادية على قدرة العديد من المجتمعات على الصمود في 

سورية. ونتيجة لذلك، يلجأ العديد من الناس إلى استراتيجيات تكيف 
ضارة من أجل البقاء على قيد الحياة، ال سيما في المجتمعات المثقلة 

باألعباء التي تستضيف تجمعات النازحين و/ أو العائدين من تلقاء 
أنفسهم، حيث يواجه الناس منافسة متزايدة على سبل عيش قليله 

للغاية.

وتواصل المجتمعات المحلية في سورية اإلبالغ عن إنفاق المدةرات، 
وتزايد الديون، والشراء بطريقة االئتمان، واستنزاف األصول المنزلية، 

والحد من استهالك الغذاء لتحقيق الحد األدنى من مستوى 
المعيشة، وسط نقص مواد اإلغاثة األساسية وتضاؤل القدرة على 

الصمود. وتشير تقييمات األمن الغذائي األةيرة إلى أن ما يقدر بنحو 
40 في المئة من السوريين يخصصون أكثر من 65 في المئة من 

إنفاقهم لشراء الغذاء؛ وأفادت 5٧ في المئة من األسر التي تعاني من 
انعدام األمن الغذائي أن لديها ديون غير مسددة؛ ويتبنى 65 في 

المئة من األشخاص الذين يعانون من انعدام األمن الغذائي 
استراتيجيات تكيف سلبية.41 وعالوة على ذلك، تعاني العديد من 

المجتمعات التي ال تحصل على ةدمات من ةالل شبكات المياه من 
مشاكل ةطيرة تتعلق بالقدرة على تحمل التكاليف، وتؤثر تلك 

المشاكل على االحتياجات في القطاعات األةرى. وتنفق األسر التي 
ليس لديها ةيار سوى شراء المياه من شاحنات المياه التجارية 10 في 

المئة وسطيًا من دةلها على المياه، بينما ينفق 3 في المئة من 
السكان أكثر من 20 في المئة من دةلهم لشراء المياه وفي بعض 

الحاالت تصل هذه النسبة إلى 40 في المئة )على سبيل المثال، ناحية 
العريشة في محافظة الحسكة(. ويزداد الوضع سوءًا بالنسبة 

لألشخاص الذين يعيشون في مراكز إيواء غير رسمية، حيث يمكن أن 
تنفق األسر أكثر من 50 في المئة من دةلها على المياه. ويمكن أن 

يؤدي انخفاض دةل األسر السورية وقوتها الشرائية إلى اعتماد 
استراتيجيات تكيف ضارة، مع ما قد ينطوي عليه ذلك من آثار كبيرة 

على السلوك والممارسات الصحية والنظافة.

وال ُتعد استراتيجيات التكيف هذه قابلة لالستدامة في نهاية 
المطاف، وفي غياب التدةالت اإلنسانية أو التحسن العام في الوضع 

االجتماعي واالقتصادي،  استمر في  دفع الناس إلى اللجوء إلى 
أنشطة استغاللية وةطرة على نحو متزايد نظرًا الستنفاد مواردهم 
المالية والمادية. ومن المرجح أن تؤثر هذه االستراتيجيات على نحو 

غير متناسب على الفئات األكثر ضعفًا، بمن فيهم النساء واألسر التي 
يعيلها أطفال، وكبار السن واألشخاص ذوو اإلعاقة. أظهر مؤشر الفقر 

المتعدد األبعاد )MPI( العالمي، الذي يأةذ بعين االعتبار مؤشرات 
الصحة والتعليم والحاجات األساسية ذات الصلة أن معدل الفقر في 

سورية يبلغ 38٫9 في المئة.42 وفي ظل التأثير الوةيم لألزمة، ارتفع 
معدل البطالة إلى 55 في المئة وانخفضت القدرة الشرائية إلى ُعشر 

مستوى ما قبل األزمة )إذا قورن بالدةل في 2010(. وفي 81 في 
المئة من المجتمعات التي تم تقييمها في جميع أنحاء سورية، تم 

اإلبالغ عن عمالة األطفال التي تمنع االلتحاق بالمدارس. وفي 
العديد من التقييمات النوعية والكمية، تبين حدوث الزواج المبكر 
والقسري، اللذان يعرضان الفتيات لفقدان احترام الذات، ومخاطر 

كبيرة تتعلق بالحماية الشخصية، ومشاكل صحية، والحرمان من 
التعليم.43

ونتيجة لذلك، يعاني حوالي 6٫5 مليون شخص من انعدام األمن 
الغذائي في جميع أنحاء سورية، كما يتعرض 2٫5 مليون شخص آةرين 

لخطر انعدام األمن الغذائي.44 وقد أبلغ أولئك الذين تم تصنيفهم 
على أنهم يعانون من انعدام األمن الغذائي عن وجود ثغرات كبيرة 
في استهالك الغذاء، واستراتيجيات تكيف محدودة وإنفاق نسبة 

كبيرة من الدةل على الغذاء. وُيعد األشخاص المعرضون لخطر انعدام 
األمن الغذائي هم األسوأ حااًل في فئة األمن الغذائي المعتدل وقد 

يصابون بانعدام األمن الغذائي إذا لم يتم دعم سبل معيشتهم.

وترتبط الدوافع الرئيسية النعدام األمن الغذائي بتدهور البيئة 
االقتصادية، فضاًل عن انعدام األمن الغذائي الناجم عن موجات النزوح 

الهائلة. أفاد ما يقرب من 40 في المئة من األسر التي شملها 
االستقصاء أنهم إما نازحون أو عائدون، وذكر ٧4٫5 في المئة منهم 

أنهم نازحون منذ أكثر من 12 شهرًا.45 وتشمل الدوافع الرئيسية 
األةرى فقدان سبل العيش وانخفاض القدرة اإلنتاجية، ومحدودية 

الوصول المادي والمالي إلى الغذاء، وارتفاع األسعار والتضخم، 
وانخفاض القوة الشرائية، واستنفاد ُسبل العيش المتواصل بين 

الفئات السكانية األكثر ضعفًا. وعلى الرغم من أن توافر الغذاء في 
األسواق قد تحسن بشكل عام مقارنة بالسنوات السابقة، فإن القيود 

الرئيسية التي تحول دون تنشيط األسواق ال تزال هي ارتفاع سعر 
صرف الدوالر األمريكي مقابل الليرة السورية، وارتفاع تكاليف النقل، 

وانخفاض الطلب بسبب ارتفاع معدالت البطالة، ومحدودية القوة 
الشرائية. لقد انخفض سعر الحصة الغذائية الشهرية مقارنة باألسعار 

المسجلة في ذروة األزمة، لكنه ال يزال مرتفعًا للغاية بالنسبة 
للسوريين. وتواصل نصف األسر شراء الغذاء بطريقة االئتمان، التي 

ُتعد أكثر شيوعًا بين النازحين والعائدين واألسر التي تعيلها نساء 
واألسر الريفية.46

كما تأثر توافر األغذية في سورية بشدة من جراء األزمة والجفاف. أثر 
الجفاف واألمطار الغزيرة التي هطلت في غير موسمها على محاصيل 

الحبوب. وشملت اآلثار المترتبة على أدنى إنتاج مسجل في العقود 
الثالثة األةيرة نقص توافر القمح والشعير، المواد الغذائية الرئيسية، 

ونقصًا كبيرًا في القمح والشعير الالزمين لتلبية الحاجة إلى الحبوب 
في جميع أنحاء البالد، حتى بعد أةذ احتمال االستيراد الحكومي 

والتجاري والمساعدات الغذائية بعين االعتبار. 

وقد تم احتواء الوضع في بعض المناطق بسبب تحسن إمكانية 
الوصول إلى األسواق بشكل عام وجهود االستجابة التي قام بها 

قطاع األمن الغذائي. ساهمت زيادة إمكانية الوصول إلى األسواق 
في المناطق التي يصعب الوصول إليها والتي كانت األمم المتحدة 

تصنفها في السابق على أنها محاصرة في تخفيض سعر سلة األغذية 
القياسية ةالل عام 2018 بنسبة 2٧ في المئة.4٧ وعلى نحو مماثل، 

تحسنت معدالت التبادل التجاري بين األجر اليومي للعمال غير المهرة 
وسعر دقيق القمح، مما سلط الضوء على االتجاه التصاعدي في 

متوسط األجر اليومي، الذي زاد بنسبة 21 في المئة ةالل الفترة من 
حزيران/يونيو 201٧ إلى حزيران/يونيو 2018.
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تأثير األزمة

تأثير الجفاف في سورية 

أثرت أسوأ موجة جفاف ضربت سورية منذ 
30 عامًا على إنتاج الحبوب في موسم 

الشتاء 2018/201٧. وشكل هذا عبئًا إضافيًا 
على األزمة الممتدة في صورة نقص قدره 1٫2 مليون طن من القمح 

الالزم لتلبية االحتياجات المحلية البالغة 3٫4 مليون طن )االستخدام 
الغذائي(. وقد فشلت زراعة مساحات كبيرة بالحبوب المطرية بسبب 

فترة الجفاف الممتدة في مطلع الموسم الزراعي، وتقلصت محاصيل 
الحبوب المروية بسبب األمطار الغزيرة المتأةرة التي هطلت في غير 

موسمها وارتفاع درجات الحرارة. 

أثر الجفاف على ةمس محافظات، ولكن أكبر تأثير كان واضحًا في 
شمال شرق سورية، التي ُتعد تقليديًا "سلة الخبز" في البالد، فقد 
كانت محافظة الحسكة وحدها تساهم بما يتراوح بين 50 و٧5 في 

المئة من إنتاج القمح في البالد قبل األزمة. ويشكل انخفاض إنتاج 
محصول القمح عائقًا إضافيًا أمام القطاع الزراعي الذي يعاني بالفعل 

من ضغوط شديدة، وبالتالي أمام األمن الغذائي على المستوى 
الوطني. 

وما لم يتم تقديم مساعدة عاجلة، من المرجح أن تواجه آالف األسر 
في شمال شرق سورية ضائقة اقتصادية، حيث تشير التقديرات إلى أن 

أكثر من 60 في المئة من األيدي العاملة في الحسكة يشاركون 
تقليديًا في أنشطة الزراعة وتربية الحيوانات، وفقًا لتقرير صادر عام 

2014، ومن المرجح أن تتأثر سبل عيش األسر األكثر فقرًا التي تعتمد 
على الزراعة المطرية على وجه الخصوص من جراء ضعف غلة 

المحاصيل.48 وفي ضوء هذه الخلفية، يزداد ةطر سوء التغذية الذي 
يمكن أن تترتب عليه آثار طويلة األجل على نمو األطفال وأدائهم 

المدرسي، فضاًل عن زيادة احتمال اللجوء إلى استراتيجيات التكيف 
الضارة وغير المستدامة.49

تعطيل سبل العيش

كان لألزمة التي يقترب عمرها من ثماني سنوات تأثير عميق على 
األوضاع االجتماعية واالقتصادية داةل سورية. على مستوى 

االقتصاد الكلي، ساهمت األعمال القتالية في إلحاق ةسائر تراكمية 
بالناتج المحلي اإلجمالي تقدر بنحو 226 مليار دوالر بين عامي 2011 

و2016 فقط، أي ما يعادل حوالي أربعة أضعاف الناتج المحلي 
اإلجمالي في سورية قبل األزمة.50 وباإلضافة إلى الدمار الواضح 

الناجم عن األزمة، الذي يشمل تدمير ما يقدر بنحو ٧ في المئة من 
المساكن في سورية والتدمير الكلي أو الجزئي لواحدة من كل ثالث 
مدارس، كان لها أيضًا تأثير اقتصادي شديد على األسر والمجتمعات 

المتضررة. وقد أسهم النزوح الواسع النطاق المقترن بالضرر الذي 

لحق بالبنية التحتية التعليمية في سورية في ارتفاع مستويات البطالة 
وأوجه القصور الكبيرة في سوق العمل، مما أثر بشكل غير متناسب 

على الشباب. وحتى عام 2018، كان أكثر من نصف القوى العاملة 
المقدر عددها بنحو 4٫9 مليون شخص )تتراوح أعمارهم بين 18 و65 

سنة( غير قادرين على الحصول على عمل رسمي منتظم.51 وعند 
اقتران ذلك بالخسائر في األرواح واألعداد الكبيرة من اإلصابات 

واإلعاقات الناجمة عن النزاع وقد ساهمت هذه العوامل في حدوث 
انخفاض كبير في حجم القوى العاملة الحالية في سورية إلى 51 في 

المئة من مستويات ما قبل األزمة.52 وعلى هذا النحو، فإن حجم 
القوى العاملة المتاحة في سورية ال يلبي احتياجات سوق العمل، 

ويوجد نقص في العمال المتخصصين يصل في بعض المناطق إلى 80 
في المئة.53 

التعايش مع اإلعاقة

يعاني نحو 15 في المئة من سكان العالم من 
إعاقة ما.54 ويتأثر األشخاص ذوو اإلعاقة 
بشكل غير متناسب باآلثار السلبية للنزاع 

الطويل. بعد مضي ما يقرب من ثماني 
سنوات على بدء األزمة السورية، أصبحت اإلعاقة منتشرة بشكل 
متزايد بسبب مجموعة من اإلصابات المتعلقة بالقتال أو األعمال 

القتالية والضرر الذي لحق بالبيئة المادية. أشار تقييم حديث لإلعاقة 
بين البالغين في غرب حلب ومحافظتي إدلب والرقة إلى معدل 

انتشار يبلغ 30 في المئة، وهو ضعف المعدل العالمي. وعالوة على 
ذلك، أظهر التقييم أن 45 في المئة من األشخاص الذين شملهم 

االستطالع في المتوسط والذين ُأصيبوا بجروح ةالل األزمة السورية 
من المتوقع أن يعانوا من إعاقة دائمة )على سبيل المثال، البتر 

وإصابة الحبل الشوكي وإصابة الدماغ(.55

يتعرض األشخاص ذوو اإلعاقة لخطر اإلقصاء من االستجابة 
اإلنسانية، على الرغم من احتياجاتهم المحددة أو اإلضافية. وأفاد أكثر 

من 60 في المئة من األشخاص ذوي اإلعاقة الذين شملهم 

االستقصاء أن إعاقتهم قد تفاقمت بفعل األزمة، وكانت األسباب 
األكثر شيوعًا هي االفتقار إلى إمكانية الحصول على الرعاية الصحية 

والصعوبات التي تعوق تلبية احتياجاتهم األساسية. وحيث أن العديد 
من األشخاص غير قادرين على العمل بسبب اإلصابة أو الحاجة إلى 
رعاية أحبائهم، فإن فرص الحصول على سبل العيش محدودة أيضًا. 
وفي األسر التي تضم ذكورًا مصابين، غالبًا ما تضطلع النساء بدور 

راعي األسرة وعائلها الرئيسي، مما يحد من توافر مرافق أثناء االنتقال 
إلى مرافق الرعاية.

وُيعد ضمان تقديم استجابة إنسانية شاملة أحد المكونات األساسية 
في العمل اإلنساني الفعال والقائم على المبادئ؛ كما أن تعميم 
رعاية ذوي اإلعاقة أمر ضروري في إطار االستجابة اإلنسانية في 

سورية، وقد يشمل ذلك ضمان إمكانية الوصول المادي إلى األنشطة 
أو الخدمات، وتدريب الموظفين على كيفية التعامل مع األشخاص 
ذوي اإلعاقة في جميع مراحل االستجابة اإلنسانية وبطرق تتسم 
باالحترام والحفاظ على الكرامة، أو جمع البيانات المصنفة حسب 

اإلعاقة.
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األرقام   الرئيسية

األرقام  

الرئيسية
محتاج لمختلف 
أنواع المساعدة 

اإلنسانية
مليون

الحماية

األعمال القتالية

األطفال

المناطق الحضرية

١١٫٧

في ٥٩٪ من المجتمعات 
المحلية التي تم تقييمها، تم 

اإلبالغ عن قضايا ذات صلة 
بوثائق الحالة المدنية

ال تزال هناك احتياجات معقدة ومتشابكة إلى الحماية في جميع أنحاء سورية، ناتجة عن 
مجموعة متنوعة من الحاالت التي تتراوح بين التعرض المباشر لألعمال القتالية، 

والنزوح، والظروف السائدة في مواقع / مراكز اإليواء الجماعية، والنزوح المطول، 
والعودة إلى المناطق الفقيرة التي لحق بها الدمار

في ٤٥٪ من المجتمعات التي تم تقييمها تم 
اإلبالغ عن قضايا تتعلق بالزواج المبكر

٤٦٪ من المرافق الصحية ال تعمل 
بكامل طاقتها

٣٧٪ من السكان المتضررين بحاجة 
إلى خدمات روتينية في مجاالت الصحة 

اإلنجابية وصحة األم والوليد والطفل 

٤١٪ من السكان بحاجة 
إلى عالج األمراض غير 

المعدية

٣ مليون
يعانون من إعاقة 

في سورية

النازحون والعائدون عرضة لتفشي 
األمراض المعدية بسبب الظروف 

المعيشية غير الصحية وانخفاض التغطية 
بالتطعيم الروتيني

٦٫٥ مليون
يعانون من انعدام األمن الغذائي 

أكثر من ١٠٠٪ زيادة في سوء 
التغذية الحاد بين النساء الحوامل 

والمرضعات

٢٫٥ مليون
معرضون لخطر انعدام األمن 

الغذائي

 ٩١,٨١١
يعانون من نقص حاد في التغذية. وإذا لم تتم 

الوقاية من سوء التغذية 

ما ال يقل عن ٧٠٪ من مياه الصرف الصحي غير معالجة

ُتعد الزيادة في االحتياجات المتعلقة بالمأوى 
حادة بشكل خاص في المناطق الحضرية ذات 

الكثافة السكانية العالية. ارتفع عدد المحتاجين 
إلى مساعدة في مجال المأوى بنسبة ١٤٪ إلى 

٤٫٧ مليون شخص
على مدار العام الماضي

١٫٤ مليون عائد من 
تلقاء أنفسهم في عام ٢٠١٨

٢٫١ مليون طفل 
في سورية غير ملتحقين بالمدارس

١٫٣ مليون طفل
معرضون لخطر االنقطاع عن الدراسة

٨٥٪ من المجتمعات التي تم تقييمها 
أبلغت عن حدوث ارتفاع في عمالة األطفال 

مما حال دون االلتحاق بالمدارس

من المحتمل أن يتعرض شخص واحد من بين 
كل شخصين للخطر بسبب التهديد الذي تمثله 

المتفجرات 

 أكثر من مدرسة واحدة من كل ٣ مدارس 
إما تضررت أو ُدمرت

تأثرت ٥٠٪ على األقل من شبكات 
الصرف الصحي باألعمال القتالية 

وأصبحت ال تعمل، مما يعرض 
المجتمعات لمخاطر صحية كبيرة

٦٫٢ مليون
نازح داخل سورية

٨٧١ ألف
نازح يعيشون في مواقع المالذ األخير

في ٤٧٪ من المجتمعات 
التي تم تقييمها، تم اإلبالغ 

عن قضايا متعلقة بالمساكن 
واألراضي والممتلكات 

في ٤٦٪ من المجتمعات التي تم تقييمها، 
تم اإلبالغ عن قضايا متعلقة بحرية الحركة

٦٤٪ من النازحين يستأجرون أماكن إقامة
١٥٫٥ مليون شخص يحتاجون إلى المساعدة في مجال المياه واإلصحاح والنظافة الصحية، 

وُيعتبر 6.2 مليون منهم في حاجة ماسة إليها

فتى وفتاة تتراوح 
أعمارهم بين ٦ و٥٩ شهرًا 

١٤٦,٨٩٨ طفل
دون سن الخامسة 

سيصاب بسوء التغذية خالل 
عام ٢٠١٩

النزوح

األمن
الغذائي
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تأثير األزمة

قال أحمد البالغ من العمر تسع سنوات والذي فقد عينه بسبب 
األعمال القتالية: "أريد أن أصبح طبيب عيون." 

لم يتلق أحمد أي شكل من أشكال التعليم من قبل 
بسبب األزمة، لكنه يدرس اآلن في الصف األول في 
مدرسة ُأعيد تأهيلها في شرق حلب. إنه يحب الرسم 

والغناء والرياضيات واللغتين العربية واإلنجليزية.

مراقبة المؤشرات والنتائج اإلنسانية الرئيسية

على الرغم من التحديات في القدرة الجماعية على قياس النتائج 
اإلجمالية للتدةالت اإلنسانية، تشير البيانات الحديثة إلى أن 

المؤشرات اإلنسانية الرئيسية المتعلقة باالعتالل وسوء التغذية 
وانعدام األمن الغذائي ال تزال مستقرة في معظم المناطق في 

سورية.

ُتظهر الدراسات االستقصائية التي ُأجريت بطريقة الرصد الموحد 
وتقييم اإلغاثة والحاالت االنتقالية )SMART( ومراقبة التغذية التي 

أجريت في جميع أنحاء سورية في عام 2018 بشكل عام أن مستويات 
سوء التغذية الحاد العام )GAM( مقبولة في معظم الحاالت. ومع 

ذلك، فقد تم الوصول إلى عتبات الطوارئ في بعض المناطق، وزادت 
معدالت سوء التغذية الحاد بين األطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 

و59 شهرًا بسرعة في المناطق التي شهدت وصول نازحين حديثًا 
وفي المناطق التي يصعب الوصول إليها. وباإلضافة إلى ذلك، أكدت 

فحوصات التغذية التي ُأجريت في عام 2018 أن معدالت سوء 
التغذية الحاد المعتدل بين النساء الحوامل والمرضعات قد زادت إلى 

أكثر من الضعف ةالل عام واحد في العديد من المناطق. وجدير 
بالذكر أن الدراسات االستقصائية التي ُأجريت بطريقة الرصد الموحد 

وتقييم اإلغاثة والحاالت االنتقالية قد أشارت أيضًا إلى ارتفاع معدل 
انتشار سوء التغذية المزمن "المرتفع" و"المرتفع جدًا" في بعض 

المناطق، األمر الذي من المحتمل أن يعكس عدم كفاية المدةول 
الغذائي على المدى الطويل، وضعف ممارسات تغذية الرضع 

واألطفال الصغار، وتكرر إصابة األطفال األصغر سنًا بااللتهابات.

واصل قطاع األمن الغذائي رصد مؤشرات النتائج في عام 2018 من 
ةالل أداة مشتركة لرصد مرحلة ما بعد التوزيع وجمع البيانات، مما 
يتيح متابعة حالة األمن الغذائي لألسر التي تتلقى المساعدة في 

سورية.56 وعلى الرغم من أن الجولة الثالثة من رصد النتائج التي ُأجريت 
في عام 2018 قد أشارت إلى أن 52٫8 في المئة من األسر التي 

شملتها الدراسة االستقصائية تستهلك كميات مقبولة من الغذاء، 
يجب قراءة ذلك بالترادف مع مؤشر استراتيجيات التكيف المخفضة 

)rCSI( واستراتيجيات تكيف سبل المعيشة. ال يزال المتوسط الوطني 
لمؤشر استراتيجيات التكيف المخفضة مرتفعًا عند مستوى 14٫٧، 
على الرغم من التحسن الطفيف الذي طرأ عليه بعد أن وصل إلى 
مستوى 15٫1 في عام 2016. واستراتيجيات التكيف التي يغطيها 

مؤشر استراتيجيات التكيف المخفضة هي: االعتماد على طعام أقل 
تفضياًل أو أقل تكلفة؛ واستعارة الطعام أو االعتماد على المساعدة 
من األصدقاء واألقارب؛ وتقليل عدد الوجبات التي يتم تناولها يوميًا؛ 

وتقليص أحجام الوجبات؛ وةفض استهالك البالغين للطعام من أجل 
تركه لألطفال الصغار. وال تزال األسر تستخدم كل واحدة من 

استراتيجيات التكيف هذه بمعدل تسع مرات أسبوعيًا في محاولة 
لتحقيق االستقرار في استهالكها الغذائي. وتدل النتائج على الحاجة 

إلى زيادة برامج سبل العيش في جميع أنحاء سورية والتي يجب 
دمجها مع المساعدات الغذائية مع تداةل الحاالت لتحسين آليات 

التكيف بمرور الوقت واالستغناء التدريجي عن المساعدات الغذائية.

من ةالل شبكة اإلنذار المبكر واالستجابة )EWARN( ونظام اإلنذار 
المبكر واالستجابة )EWARS( الذي يضم 1٫٧00 موقع رصد في جميع 

أنحاء سورية، يقوم قطاع الصحة برصد مستمر لألمراض التي تتحول 
إلى وباء. أظهرت التقارير األسبوعية الواردة من مواقع الرصد على 

مدار عام 2018 أنه في أعقاب تفشي مرض الحصبة في شهري 
نيسان/أبريل وأيار/مايو، انخفض عدد الحاالت من المستوى األعلى 

البالغ 1٫1٧6 حالة مشتبه بها أسبوعيًا إلى 80 حالة مشتبه بها أسبوعيًا 
في األسابيع العشرة األةيرة من 2018. وعالوة على ذلك، أعلنت 

منظمة الصحة العالمية التابعة لألمم المتحدة في 2 كانون األول/
ديسمبر، بعد حملة تطعيم مكثفة استمرت 18 شهرًا، أنه تم إيقاف 

تفشي فيروس شلل األطفال في سورية بنجاح.

في عام 2019، زاد عدد المحتاجين للمساعدة في القطاع الصحي من 
11٫3 مليون إلى 13٫2 مليون شخص. وقد نتجت هذه الزيادة في 

الغالب عن تحسن إمكانية الوصول والرصد التي تتيح بيانات أكثر دقة 
فيما يتعلق بالحالة الصحية للسكان. وباإلضافة إلى ذلك، كما في 

السنوات السابقة، واصل العاملون في مجال الصحة الفرار من البالد 
أو ُأصيبوا أو ُقتلوا أثناء النزاع، مما أدى إلى مزيد من االنخفاض في 
عدد موظفي الرعاية الصحية األساسيين في سورية. وأةيرًا، تسبب 
النزوح المستمر وتعطل الخدمات األساسية، وةاصة في المناطق 

التي تيسر الوصول إليها مؤةرًا، في حدوث أو تفاقم المشاكل 
الصحية بين السكان المحتاجين للمساعدة.

بشكل عام، تشير التقديرات إلى أن جهود االستجابة اإلنسانية 
المستمرة قد ةففت من معدالت الوفيات اإلجمالية المفرطة؛ 

وساعدت في تلبية احتياجات الفئات األكثر ضعفًا، وفي بعض الحاالت 
قللت من االحتياجات ومنعت المزيد من التدهور في الوضع 

اإلنساني. ومع ذلك، فإن مزيجًا من القيود المفروضة على الوصول 
والصعوبات المحددة المرتبطة برصد مؤشرات الحماية والوفيات 

واالعتالل ال تزال يعيق الجهود الرامية إلى إيجاد فهم شامل لنتائج 
التدةالت اإلنسانية في سورية.
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تقسيم المحتاجين للمساعدة

تقسيم المحتاجين للمساعدة

١٥٫٥

١٣٫٢

١٣٫٢

٩٫٠

٨٫٧

٦٫٢

٦٫٠

٤٫٧

٤٫٧

٤٫٤

المأوى

التغذية

التعليم 

المواد غير الغذائية

تنسيق المخيمات وإدارتها

المياه والصرف الصحي

اإلنعاش المبكر وسبل 
العيش

األمن الغذائي والزراعة

الصحة

الحماية

محتاجون للمساعدة (بالماليين) أطفالإناثذكور
(٠ - ٤)

أطفال
(٥ - ١٧)

بالغون
(١٨ - ٥٩)

مسنون
(٥٩<) األعداد بالماليين

٧٫٧

٣٫٧

٦٫٥

٤٫٣

٤٫٤

٣٫١

٣٫٢

١٫٦

٢٫٣

٢٫٢

٧٫٨

٩٫٥

٦٫٧

٤٫٧

٤٫٣

٣٫١

٢٫٨

٣٫٢

٢٫٤

٢٫٢

١٫٥

٢٫٢

١٫٤

٠٫٣

٠٫٩

٠٫٧

٠٫٠

٣٫١

٠٫٥

٠٫٥

٤٫٧

٢٫٩

٤٫١

٢٫٤

٢٫٧

١٫٩

٥٫٩

٠٫٠

١٫٥

١٫٤

٨٫٦

٧٫٣

٧٫١

٤٫٢

٤٫٦

٣٫٣

٠٫١

١٫٦

٢٫٥

٢٫٣

٠٫٧

٠٫٨

٠٫٦

٢٫١

٠٫٥

٠٫٣

٠٫٠

٠٫٠

٠٫٢

٠٫٢

حلب

الحسكة

الرقة

السويداء

دمشق

درعا

دير الزور

حماة

حمص

إدلب

الالذقية

القنيطرة

ريف دمشق

طرطوس

المجموع
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مجتمعات عائدوننازحون
مضيفة

أطفال
بالغون

مسنون*

محتاجون للمساعدة
بحاجة ماسة للمساعدة

المجموعحسب العمرحسب الحالة آب/اغسطس ٢٠١٨

المحتاجون للمساعدة
)٢٠١٩ باآلالف)

* األطفال (< ١٨ عامًا)، البالغون (١٨-٥٩ عامًا) والمسنون (> ٥٩ عامًا)

تقسيم

المحتاجين للمساعدة
11٫٧ مليون شخص بحاجة إلى أشكال مختلفة من المساعدة اإلنسانية، ويمثل هذا انخفاضًا  إجمااًل، ُيعتبر حوالي 

عن ال13٫1 مليون شخص الذين تم تقييمهم على أنهم بحاجة للمساعدة في عام 201٧. يوجد حوالي 5 ماليين 
شخص في مناطق تشتد بها الحاجة على المستوى المشترك بين القطاعات. وعلى الرغم من أن هذا العدد ال 

يزال هائاًل، فإنه يمثل انخفاضًا عن العدد المقدر بنحو 5٫6 مليون في عام 201٧، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى 
االنخفاض العام في مستوى األعمال القتالية، إلى جانب انخفاض تدفقات النزوح وتحسن الوصول في بعض 

المناطق، مما ساهم في انخفاض مستويات الحاجة الكارثية )مستوى الشدة 6(. يعيش ما يقرب من 40 في المئة 
11٫٧ مليون شخص في مناطق تتسم بمستويات حاجة كبيرة  البالغ عددهم  من األشخاص المحتاجين للمساعدة 

الحيوي لتجنب تدهور  الحياة  باعتبارها شريان  3( ويواصلون االعتماد على المساعدة اإلنسانية  )مستوى الشدة 
أوضاعهم.
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مجتمعات عائدوننازحون
مضيفة

أطفال
بالغون

مسنون*

محتاجون للمساعدة
بحاجة ماسة للمساعدة

المجموعحسب العمرحسب الحالة آب/اغسطس ٢٠١٨

المحتاجون للمساعدة
)٢٠١٩ باآلالف)

* األطفال (< ١٨ عامًا)، البالغون (١٨-٥٩ عامًا) والمسنون (> ٥٩ عامًا)
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 ٤٫٧ ١٣٫٢  ٤٫٧ ١٣٫٢٤٫٤ ٩٫٠ ٨,٧  ١١٫٧ ٦٫٢  ٦٫٢
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“ال يستطيع ذوو اإلعاقة واألطفال الوصول إلى 
مناطق التوزيع بسبب االكتظاظ أثناء عمليات التوزيع 

ووزن السلة. وهناك أيضًا مشاكل تتعلق بالحصول 
على المياه، مما يسبب مشاكل بين المستفيدين".

)امرأة سورية في شمال شرق سورية(

تحليل تأثير األزمة حسب النوع االجتماعي

أثرت األزمة السورية على النساء والرجال والفتيات والفتيان بشكل 
مختلف. تعيل النساء حوالي 4٫٧ في المئة من األسر النازحة، ومن بين 
األطفال النازحين الذين تتراوح أعمارهم بين 0 و19 سنة، يشكل الذكور 
نسبة 48٫٧ في المئة بينما تشكل اإلناث نسبة 46٫4 في المئة.5٧ ولقد 
كانت لكل مجموعة من هذه المجموعات تجربة فريدة تتعلق باألزمة 

وغالبًا ما تعرضت لمخاطر ونقاط ضعف مختلفة. ونظرًا لالضطرابات 
الناجمة عن األزمة، ال سيما فيما يتعلق بالنزوح الواسع النطاق 

واالنفصال األسري، فقد تغيرت األدوار التقليدية للجنسين. 

على سبيل المثال، في بعض السياقات، قد يكون عدد النساء 
واألطفال النازحين أكبر من عدد الرجال النازحين، ويرجع ذلك إلى 

عوامل مثل اتخاذ الرجال قرارًا بالبقاء في مناطق اإلقامة لحماية 
ممتلكات األسرة وأصولها أو ةوفًا من تجنيد الرجال في الجماعات 

المسلحة. وقد أدى هذا بدوره إلى ارتفاع مستويات االنفصال 
األسري، وأصبحت المرأة هي العائل الرئيسي لألسرة نتيجة لغياب 

أفراد األسرة الذكور. تواجه النساء والفتيات المتأثرات مخاطر واضحة 
تتعلق بالحماية من بينها أشكال مختلفة من العنف القائم على النوع 

االجتماعي، مثل االستغالل واالعتداء الجنسيين والزواج المبكر 
والزواج القسري.

"كما تتنوع القيود المفروضة على التنقل وإمكانية الوصول إلى 
الموارد والمشاركة في االستجابة اإلنسانية حسب اةتالف الجنس 

والعمر. في القطاعات األكثر تقليدية في المجتمع على وجه 
الخصوص، التقسيم التقليدي للعمل في المجال الخاص يتكرر في 

المجال العام، وغالبًا ما يقيد حرية تنقل المرأة وقدرتها على المشاركة 
في األدوار المتعلقة بتوزيع وإدارة الخدمات اإلنسانية، وقد يؤثر أيضًا 

على قدرتها على الحصول على المساعدة. وباإلضافة إلى ذلك، قد 
تواجه النساء والفتيات، وكذلك األشخاص ذوو اإلعاقة، حواجز تعرقل 
الوصول إلى المعلومات والتعليم والمشاركة المجتمعية وصنع القرار 

على جميع المستويات. ويؤثر االفتقار إلى التعليم تأثيرًا متباينًا على 
الفتيان والفتيات، فقد يؤدي إلى الزواج المبكر للفتيات في كثير من 
األحيان كاستراتيجية للتكيف وإلى زيادة في عمالة الفتيان، ويشمل 

ذلك الضغط المالي الذي يدفعهم لالنضمام إلى الجماعات المسلحة 
مقابل اإلعاشة والمأوى والراتب.

لقد تأثر الرجال بعدم االستقرار السياسي واالقتصادي الناجم عن 

األزمة السورية، والذي يحد من قدرتهم على التنقل ةشية التجنيد أو 
االعتقال أو االحتجاز، وكثيرًا ما يساهم في تفجر العنف داةل المنازل. 
وكان فقدان بطاقات الهوية وغيرها من وثائق األحوال المدنية أحد 

عواقب األزمة بالنسبة للعديد من النازحين. ُتعد وثيقة الهوية ضرورية 
لتمكين الناس من الحصول على الخدمات اإلنسانية، على الرغم من 

الجهود المبذولة للدعوة إلى اعتماد آليات بديلة لتحديد الهوية تجنبًا 
لالستبعاد. غالبًا ما تكون النساء مستضعفات بشكل ةاص، ومن 

المرجح أن تفتقرن إلى وثائق هوية بديلة. قد تفتقر النساء في كثير 
من األحيان إلى وثائق عائلية مثل شهادات الزواج، وتترتب على ذلك 

آثار ضارة على وضع أطفالهن ومعوقات تمنع تمتعهن بالحقوق 
االجتماعية والمدنية الهامة )مثل الميراث(.

تعرضت المستشفيات واألنظمة الصحية لضرر ودمار واسع النطاق 
من جراء األعمال القتالية، فضاًل عن االفتقار إلى العامالت في المجال 

الصحي، وغياب ةدمات الصحة الجنسية واإلنجابية، وندرة اللقاحات 
واألدوية، وزيادة المسافة التي يتحتم قطعها للوصول إلى المرافق 

الصحية جيدة التجهيز. وتؤثر هذه األوضاع بشكل ةاص على قدرة 
النساء واألطفال النازحين على الوصول إلى الخدمات الطبية 

األساسية، وقد تؤدي إلى تقديم عالجات محدودة أو دون المستوى 
وصعوبة إدارة الحاالت بشكل صحيح، بما في ذلك األطفال والناجين 

من العنف القائم على النوع االجتماعي. لوحظ ارتفاع ةطر سوء 
التغذية بين النساء الحوامل والمرضعات في المناطق التي يصعب 
الوصول إليها.58 إن التغطية الوافية والمراعية للفروق بين الجنسين 

في مجال الصحة، وتوافر لوازم محددة لإلناث والذكور من أجل 
الحفاظ على شعورهم بالكرامة الشخصية، ال سيما في حاالت 

الطوارئ وفي مراكز إيواء النازحين ُتعد ضرورية للحد من مخاطر 
تفشي األمراض، وتخفيف آثار مخاطر نقص الحماية والعنف القائم 
على النوع االجتماعي، وتحسين معدالت االلتحاق بالمدارس. يجب 
الحفاظ على التزام جميع القطاعات بتعميم الحماية والمساواة بين 

الجنسين ومكافحة العنف القائم على النوع االجتماعي في برامجها، 
وهناك حاجة إلى مواصلة توسيع نطاق مبادرات التدريب لتحسين 

مراعاة االعتبارات القائمة على النوع االجتماعي في البرامج اإلنسانية 
داةل سورية.
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شدة وكثافة

حاجة الناس إلى المساعدة
ال تزال االحتياجات اإلنسانية الشديدة والمعقدة مستمرة في معظم أنحاء سورية، مع استمرار األعمال القتالية في 

بعض المناطق، واحتمال حدوث موجات نزوح جديدة كبيرة، والنزوح الممتد المستمر، وتزايد حاالت العودة، واألوضاع 
المحلية التي تنطوي على حاجة ماسة للمساعدة، وتقلص قدرة المجتمعات المحلية على الصمود.

بينما يستمر تطور األوضاع، ال يزال نطاق االحتياجات اإلنسانية في 
سورية وشدتها هائاًل، حيث ُيعد حوالي 11٫٧ مليون شخص بحاجة 
إلى أشكال مختلفة من المساعدة اإلنسانية. ويمثل هذا انخفاضًا 

طفيفًا مقارنة بنحو 13٫1 مليون محتاج للمساعدة في العام 
الماضي، حسب تقديرات اللمحة العامة عن االحتياجات اإلنسانية 

لعام 2018. ويمكن أن ُيعزى هذا االنخفاض إلى حد كبير إلى 
االنخفاض العام في مستوى األعمال القتالية في أنحاء كثيرة من 

سورية، وانخفاض مماثل في عدد الحركات السكانية في النصف 
الثاني من عام 2018، ودرجة من استقرار أسعار السلع في المناطق 

التي كانت في السابق تعاني من نقص السلع األساسية.

انتهت العمليات العسكرية الرئيسية في المناطق التي كانت 
تسيطر عليها في السابق جماعات مسلحة  في وسط وجنوب 

سورية إلى حد كبير بحلول شهر آب/أغسطس، بينما أدى االتفاق 
المبرم بين روسيا االتحادية  وتركيا في أيلول/سبتمبر 2018 إلى 

انخفاض كبير في األعمال القتالية في المنطقة التي ُأطلق عليها 
اسم المنطقة اآلمنة في شمال غرب البالد، بما في ذلك توقف 

الغارات الجوية تقريبًا. ومع ذلك، فإن انخفاض مستوى األعمال 
القتالية ال يعني تلقائيًا غياب االحتياجات اإلنسانية، نظرًا للتأثير 

المتراكم والطويل األجل للنزاع على األفراد واألسر والمجتمعات.

كان المستوى العام لتحركات السكان القسرية طوال عام 2018 أقل 
بنسبة 40 في المئة عنه في عام 201٧. وعالوة على ذلك، انخفض 

متوسط العدد اليومي لتحركات السكان ةالل الفترة من تموز/
يوليو إلى كانون األول/ديسمبر إلى حوالي 2٫400 حالة، أي أقل بما 
يقرب من ثلثي عدد الحاالت المسجلة في الفترة من كانون الثاني/
يناير إلى حزيران/يونيو. وتم تسجيل معظم التحركات السكانية في 

محافظتي إدلب وحلب، واستمر هذا النمط ثابتًا طوال العام.

من بين ما يقدر بنحو 11٫٧ مليون شخص بحاجة للمساعدة، يعيش 
5 ماليين في مناطق تشتد بها الحاجة )أي المناطق التي تبلغ 
مستويات الشدة بها 4 و5 و6(، ويعانون من تراكم االحتياجات 

بدافع األعمال القتالية والنزوح المطول ومحدودية الوصول إلى 
السلع والخدمات األساسية. ويشمل ذلك مناطق في شمال شرق 

سورية ال تزال متضررة من األثر الطويل األجل للعمليات القتالية 
والعمليات العسكرية ضد تنظيم الدولة اإلسالمية، وال سيما في 

جنوب شرق محافظة دير الزور، حيث ظلت األعمال القتالية 
مستمرة حتى كانون الثاني/يناير 2019، وكذلك في الجزء الجنوبي 

من محافظة الحسكة بسبب انعدام األمن وصعوبة تواجد 
المنظمات اإلنسانية على نحو مستدام. كما تشمل المناطق 

المتنازع عليها في شمال غرب سورية، حيث ال يزال السكان متأثرين 
بدورات النزوح والعودة السريعة، إلى جانب النزوح المطول في 

مراكز إيواء النازحين التي ال ترقى إلى المستوى المطلوب؛ وجنوب 
سورية، وهي منطقة تغيرت الجهات المسيطرة عليها مؤةرًا وال 

يزال وصول الجهات الفاعلة اإلنسانية إليها لتنفيذ التدةالت 
اإلنسانية وبرامج اإلنعاش المبكر يمثل تحديًا؛ والغوطة الشرقية 

ودمشق، بما فيها مخيم اليرموك؛ وبعض المناطق في شرق 
مدينة حلب، التي ال تزال متأثرة بمستويات هائلة من تدمير 

المساكن والبنية التحتية وحيث توجد حاجة ماسة للسلع والخدمات 
األساسية؛ وريف حمص الشمالي وشرق حماة وجنوب حلب بسبب 

المادية واالجتماعية. التحتية  البنية  النائية وضعف  مواقعها 

يوجد ما يقدر بنحو 38 في المئة من األشخاص الذين يعانون من 
االحتياجات األكثر شدة، أو 1٫9 مليون شخص، في محافظتي حلب 
وإدلب، عبر المناطق الخاضعة لسيطرة جهات مختلفة، بينما يوجد 
38 في المئة آةرون في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة في 

محافظات دمشق وريف دمشق ودرعا والقنيطرة. 

وفي حين يواجه سكان المناطق التي تتسم بشدة االحتياجات 
بشكل عام احتياجات أكثر حدة، توجد أسر فردية مستضعفة للغاية 
في جميع المناطق التي تتسم بشدة االحتياجات وتتعرض لمخاطر 

نقص الحماية. يعيش حوالي 40 في المئة من المحتاجين للمساعدة 
في سورية - أي ما يقدر بنحو 4٫٧ مليون شخص - في مناطق 

يواجهون بها مشكالت كبيرة )أي مستوى الشدة 3( ويواصلون 
االعتماد على المساعدة اإلنسانية باعتبارها شريان الحياة الحيوي 
لتجنب تدهور أوضاعهم، وتخفيف آثار االعتالل / الوفيات، وتجنب 
استراتيجيات التكيف الضارة، وتعزيز القدرة على الصمود. ويشمل 

هؤالء العديد من األشخاص الذين يعانون من حاالت النزوح الممتد، 
فضاًل عن المجتمعات التي تواجه انعدام األمن الغذائي المزمن 

ومحدودية الوصول إلى الخدمات األساسية. وبالنظر إلى أن كثافة 
األشخاص الذين يواجهون احتياجات كبيرة غالبًا ما تكون أعلى بكثير 
من كثافة األشخاص الذين يواجهون احتياجات حادة، فمن الضروري 
استمرار تقديم المساعدة والخدمات في جميع أنحاء البالد لتفادي 
التدهور الحاد في الحالة اإلنسانية. وقد تكون هناك حاجة في هذه 

المناطق إلى تدةالت مركزة على غرار اإلنعاش المبكر لضمان 
تقديم استجابة أكثر استدامة وفعالية من حيث التكلفة تدعم حياة 
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شدة وكثافة حاجة الناس إلى المساعدة

شدة االحتياجات المشتركة بين القطاعات٫ 2019

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

المصدر: مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية - استنادًا إلى بيانات شدة االحتياجات المشتركة بين 
القطاعات

التصنيف المشترك بين القطاعات

)١) مشكلة بسيطة

)٢) مشكلة معتدلة

)٣) مشكلة كبيرة

)٤) مشكلة حادة

)٥) مشكلة حرجة

)٦) مشكلة كارثية

١ - ٥٠٠

٥٠١ - ٥٠٠٠

٥٠٠١ - ١٠٠٠٠

١٠٠٠١ - ٢٥٠٠٠

٢٥٠٠١ - ٥٠٠٠٠

٥٠٠٠١ - اكثر من مليون

عدد األشخاص المحتاجين

مناطق غير مأهولة أو ذات 
عدد محدود من السكان

https://hno-syria.org/#severity-of-needs

كريمة وفي الوقت نفسه، تساهم في تعزيز القدرة على الصمود.

ال تزال األزمة تؤثر على جميع السوريين بدرجات متفاوتة. ومع 
ذلك، تختلف التأثيرات وتصبح بعض شرائح السكان والمواقع أكثر 
تأثرًا من غيرها. تسعى أداة تصنيف شدة االحتياجات في قطاعات 
محددة والمتعددة القطاعات إلى تحديد مناطق في جميع أنحاء 

سورية تشهد احتياجات إنسانية أكثر حدة بشكل عام، مع مالحظة 

أن حدة االحتياجات موجودة على مستوى األسرة في العديد من 
المناطق األةرى، وذلك بسبب تراكم عوامل مثل النزوح، والتعرض 

لألعمال القتالية، ووجود أعداد كبيرة من العائدين، ومحدودية 
الوصول إلى السلع والخدمات األساسية. تتطلب هذه المناطق 

تعزيز البرامج المشتركة بين القطاعات لضمان تخفيف آثار احتياجات 
األشخاص األشد حاجة إلى المساعدة بالقدر الكافي.
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internally displaced people

 ١٩٧,٠٠٠
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٢٫٧ مليون
people in need

١٫٥ مليون
people in acute need

لمحة عامة عن السياق السوري

الحدود واألسماء المبينة والتسميات المستخدمة في هذه الخريطة 
ال تنطوي على تأييد أو قبول رسمي من جانب األمم المتحدة.
المصدر: مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية - استنادًا 
إلى بيانات المحتاجين للمساعدة المشتركة بين القطاعات

شمال شرق سورية

الركبان

يوجد حوالي ١٫٤ مليون شخص بحاجة للمساعدة، من بينهم ما يقدر 
بنحو ٣٩٠٫٠٠ شخص ال يزالون نازحين منذ فترة طويلة في شمال شرق 

سورية. وحتى كانون الثاني/يناير ٢٠١٩، كانت األعمال القتالية في 
المنطقة نشطة فقط في أخر رقعة يسيطر عليها تنظيم الدولة 

اإلسالمية في جنوب شرق محافظة دير الزور، حيث كان المدنيون 
محاصرين في ظروف كارثية ويعانون من ارتفاع مستويات الحرمان. ال 

تزال المجتمعات المحلية في المناطق األخرى في الشمال الشرقي 
تعاني من اآلثار الطويلة األجل لألعمال القتالية المكثفة والعمليات 

العسكرية ضد تنظيم الدولة اإلسالمية، ال سيما تلك التي دارت على 
مدار عام ٢٠١٧ والتي أسفرت عن خسائر كبيرة في األرواح وتدمير 
الخدمات األساسية والبنية التحتية المدنية، ونزوح أكثر من مليون 

شخص. وتشير التقديرات إلى أن جميع المحتاجين للمساعدة تقريبًا (٩٦ 
في المئة) في محافظة دير الزور يعيشون في مناطق تشتد بها 

االحتياجات.

في أعقاب سلسلة من التغييرات في السيطرة المناطقية بسبب العمليات العسكرية و"االتفاقات المحلية" على مدار عام ٢٠١٨، تشمل العملية اإلنسانية في سورية حاليًا ثالثة مناطق واسعة ذات احتياجات 
إنسانية وديناميكيات وصول مختلفة. بينما توجد احتياجات حادة في جميع أنحاء البالد، فإن تركيز مواقع المالذ األخير التي تؤوي النازحين في الشمال الغربي والشمال الشرقي يتطلب طرق عمل مختلفة عن 

المناطق التي تسيطر عليها الحكومة، التي تستضيف أعدادًا أكبر بكثير من النازحين وسط المجتمعات المحلية، أو، بنسبة أقل، في مراكز اإليواء الجماعية. وعلى نحو مماثل، بينما تقوم جهات فاعلة عبر الحدود 
من تركيا بتنفيذ القدر األكبر من االستجابة اإلنسانية في معظم أنحاء شمال غرب البالد، تعكف الجهات الفاعلة عبر الحدود من العراق وكذلك األمم المتحدة وشركاؤها داخل سورية على تنسيق المساعدة 

والخدمات المقدمة في شمال شرق سورية. ويوجد ما يقدر بنحو ٦٢ في المئة من المحتاجين للمساعدة في جميع أنحاء سورية داخل المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، ويعيش ٣٨ في المئة منهم في 
مناطق تشتد بها الحاجة. وفي المناطق غير الخاضعة لسيطرة الحكومة، توجد نسبة أعلى من المحتاجين للمساعدة، ٥١ في المئة، في مناطق تشتد بها الحاجة.

شمال غرب سورية تشمل المنطقة التي تسيطر عليها مجموعات مسلحة في ما تسمى بالمنطقة اآلمنة، والتي تغطي إدلب وغرب حلب وشمال حماة وشمال شرق الالذقية، وكذلك منطقة 
عفرين ومنطقة الباب في شمال حلب، التي تشهد تنفيذ العمليات العسكرية التركية.

شمال شرق سورية تغطي المناطق الخاضعة لسيطرة قوات سورية الديمقراطية و/ أو القوات الكردية، بما في ذلك منبج في شرق محافظة حلب ومناطق شمال نهر الفرات في الرقة ودير الزور 
والحسكة.

جميع المناطق األخرى الخاضعة لسيطرة الحكومة ومخيم الركبان في جنوب شرق سورية تشمل جميع المناطق األخرى، بما في ذلك تلك التي أصبحت خاضعة 

نظرًا لتشديد اإلجراءات األمنية في بعض المناطق، فضًال عن مراعاة االعتبارات الشخصية واالجتماعية 
واالقتصادية، عاد أكثر من ٣١٥٫٠٠٠ نازح إلى مناطقهم األصلية، خاصًة إلى المناطق التي كانت تخضع في السابق 

لسيطرة تنظيم الدولة اإلسالمية، مثل مدينة الرقة ومحافظة دير الزور. وغالبًا ما يواجه العائدون تعطًال كبيرًا في 
الخدمة األساسية وفرص كسب العيش، باإلضافة إلى تهديدات فورية تتمثل في المستويات العالية من التلوث 
بالمتفجرات الخطرة وتساهم في المخاطر التي تهدد سالمتهم الجسدية وارتفاع مستوى الحاجة. وفي الوقت 

نفسه، ال يزال النازحون مستضعفين بشكل خاص، ويتفاقم ضعفهم جراء الممارسات الضارة المتمثلة في عمليات 
إعادة التوطين والقيود المفروضة على حرية التنقل، التي تفاقم حالة الضعف وتؤثر على رفاهية السكان وتقلص 

االعتماد على الذات وتزيد االعتماد على المساعدة اإلنسانية.
نظرًا لضعف القدرة على توفير خدمات الرعاية الصحية األساسية ووجود ثغرات كبيرة في توافر المياه الصالحة 
للشرب، تم اإلبالغ عن تفشي أمراض معدية متعددة في عام ٢٠١٨ في جميع أنحاء الشمال الشرقي. وتواجه 

المنطقة أيضًا تداعيات جفاف لم يسبق له مثيل في عام ٢٠١٨ أسفر عن انخفاض حاد في إنتاج الحبوب، مما يثير 
مخاوف خطيرة بشأن األمن الغذائي وسبل العيش بين السكان المحليين. ومن المرجح أن يظل المشهد السياسي 
في شمال شرق سورية معقدًا وال يمكن التنبؤ به طوال عام ٢٠١٩ بسبب التوغالت العسكرية المحتملة من جانب 

القوات المدعومة من تركيا واإلعالن عن انسحاب القوات األمريكية من سورية، الذي قد يكون له تأثير كبير على 
الوضع اإلنساني وكذلك على البيئة التي تعمل في ظلها المنظمات اإلنسانية.

في مخيممخيم الركبان المؤقت، الذي يقع داخل منطقة الحظر في التنف على 
الحدود السورية األردنية، يعيش ما يقدر بنحو ٤٠٫٠٠٠ شخص بحاجة للمساعدة تحت 

ظروف وخيمة بسبب الحرمان المطول من المساعدة اإلنسانية وإمكانية الحصول 
على الخدمات األساسية. ال يزال وصول المساعدة اإلنسانية خاضعًا لقيود شديدة، 

وال يمكن الوصول إلى الخدمات الصحية المتوفرة على الحدود األردنية إال بعد 
الخضوع لفحص أمني وتدبير وسيلة نقل، ولم يتم تقديم المساعدات اإلنسانية 

لهذه المخيم سوى مرتين في عام ٢٠١٨ من سورية واألردن.

الصحة كانت معدالت تغطية برنامج التحصين الموسع الروتيني لتطعيم األطفال دون عمر عام واحد 
بالجرعة الثالثة من اللقاح الخماسي التكافؤ تتراوح بين ١٠ و٢٠ في المئة فقط في محافظتي الرقة 

ودير الزور.
المأوى / المواد غير الغذائية ال يزال الوصول إلى المأوى يمثل ثغرة كبيرة بسبب ارتفاع مستويات الضرر 

والدمار التي لحقت بالمباني السكنية، وال سيما في مدينة الرقة ومحافظة دير الزور.

التعليم ١٠ في المئة من األطفال الذين تتراوح أعمارهم بين ٦ و١١ عامًا و٣٦ في المئة من األطفال الذين تتراوح أعمارهم بين ١٢ و١٧ عامًا غير ملتحقين 
بالمدارس في النواحي التي تم تقييمها في شمال شرق سورية، ويرجع ذلك في معظم الحاالت إلى الحاجة إلى العمل أو مساعدة األسرة.

المياه واإلصحاح والنظافة يحتاج أكثر من ٢٢ في المئة من النازحين في مواقع المالذ األخير (حوالي ١٢٤٫٠٠٠ شخص) 
إلى توفير خدمات المياه واإلصحاح والنظافة بالكامل.

يلحظ على الشمال الغربي الصراع المستمر وقد شهد استمرار األعمال القتالية طوال عام ٢٠١٨ بما في ذلك بين مجموعاتمسلحة. وقد أسفر ذلك عن سقوط ضحايا مدنيين وإلحاق أضرار بالبنية التحتية 
المدنية أو تدميرها، بما في ذلك الهجمات على مواقع العمل اإلنسانية والعاملين في المجال اإلنساني، وموجات النزوح الجماعي التي ال تزال تؤثر بشدة على االحتياجات ومواطن الضعف. يوجد حوالي ٢٫٧ 
مليون شخص بحاجة للمساعدة، من بينهم ما يقدر بنحو ١٫٨ مليون نازح، نزح الكثيرون منهم عدة مرات وهم عرضة للخطر بشكل خاص بسبب التعرض المستمر والمباشر لألعمال القتالية. وعالوة على ذلك، 
يواجه النازحون مجموعة متنوعة من مخاطر الحماية الناجمة عن االكتظاظ واالفتقار إلى الخصوصية، والبيئة غير المناسبة لألطفال والنساء وكبار السن واألشخاص ذوي اإلعاقة، وترتبط هذه المخاطر بقدرة 

االستيعاب المحدودة وظروف المعيشة التي ال ترقى إلى المستوى المطلوب في مناطق النزوح. باإلضافة إلى ذلك، وبالنظر إلى الكثافة السكانية العالية في تلك المنطقة، فإن إمكانية الوصول إلى 
المأوى والخدمات األساسية وفرص كسب العيش مقيدة بشدة، كما يوجد اكتظاظ شديد بشكل خاص في مراكز إيواء النازحين. يشمل سكان الشمال الغربي أيضًا نسبة عالية من حاالت العودة المنظمة 

ذاتيًا والذين تفرض احتياجاتهم عبئًا على الخدمات المتبقية في المجتمعات المحلية، التي يعاني بعضها من أعباء تفوق طاقتهم. وُتعد الزيادة الكبيرة في األنشطة اإلجرامية التي تستهدف في الغالب فئات 
من المدنيين، بمن فيهم العاملون في المجالين الصحي واإلنساني، مصدر قلق متزايد. 

تشير التقديرات إلى أن حوالي ١٥٠٫٠٠٠ شخص ال يزالون نازحين في مناطق تل رفعت وفافين ونبل والزهراء بمحافظة حلب جراء العمليات العسكرية في عفرين في كانون الثاني/يناير ٢٠١٨. إنهم يعيشون في 
ظروف صعبة داخل منازل خاوية ومراكز إيواء جماعية ومخيمات. وقد حدت القيود المفروضة على حرية التنقل، والخوف من االنتقام، واالحتالل الثانوي للمساكن الشاغرة من خيارات العودة إلى عفرين 

والتحرك المستمر نحو مدينة حلب. وفي منطقة عفرين، ال يزال ١٢١٫٠٠٠ شخص بحاجة للمساعدة، كما توجد تحديات تعرقل وصول كل من الشركاء عبر الحدود والقوافل المشتركة بين الوكاالت المرسلة 
من دمشق.

في شمال غرب سورية، تضطلع الجهات الفاعلة عبر الحدود من تركيا بالدور الرئيسي في تنفيذ االستجابة اإلنسانية، وقد تمكنت األمم المتحدة وشركاؤها في سورية من تقديم خدمات المساعدة 
والحماية المشتركة بين القطاعات في مناطق معينة، ال سيما النازحين من عفرين الموجودين حاليًا في تل رفعت وفافين والمناطق المحيطة بهما.

شمال غرب سوريا

الصحة نسبة توافر العاملين في مجال الرعاية الصحية األساسية لكل ١٠٫٠٠٠ شخص في إدلب وحلب ال تتجاوز ٢٦ في المئة من مؤشر 
أهداف التنمية المستدامة.

التعليم وجد تقييم ُأجري في عام ٢٠١٨ وشمل ٢٢٦ مخيمًا في محافظتي حلب وإدلب أن ٧٣ في المئة من المخيمات ومراكز اإليواء ليس 
لديها خدمات تعليمية على اإلطالق، مما يدل على عدم حدوث تحسن منذ عام ٢٠١٧.

المياه واإلصحاح والنظافة يعتمد مليون شخص على نقل المياه بالشاحنات من قبل المنظمات غير الحكومية العاملة في شمال غرب 
سورية.

جميع المناطق األخرى الخاضعة لسيطرة الحكومة
تعيش الغالبية العظمى من المحتاجين للمساعدة في سورية - حوالي ٧٫٢ مليون شخص - في هذه المنطقة التي تضم مدن 

سورية الرئيسية األربعة، وهي دمشق وحمص وحماة وحلب، باإلضافة إلى معظم عواصم المحافظات. 
على مدار عام ٢٠١٨، فرضت الحكومة سيطرتها على العديد من المناطق التي كانت مجموعات مسلحة تسيطر عليها من خالل 

العمليات العسكرية واالتفاقات المحلية التي أسفرت عن خسائر كبيرة في األرواح، ونزوح واسع النطاق وتدمير هائل للبنية 
التحتية المدنية وقد شهدت بعض المناطق التي تغيرت الجهات المسيطرة عليها انخفاض القيود المفروضة على وصول 

المساعدات اإلنسانية وكذلك على حركة المدنيين والتجارة، مما أدى إلى تحسينات شاملة في الوضع اإلنساني، كما حدث في 
مناطق جنوب دمشق. ومع ذلك، ال تزال العديد من المجتمعات المحلية تواجه مستويات عالية من االحتياجات بسبب الحصار 
المطول والحرمان (مثل دوما في الغوطة الشرقية)، وارتفاع مستوى الدمار، وزيادة عدد السكان العائدين (مثل شرق مدينة 

حلب) إلى المجتمعات المتأثرة بالفعل بنقص الخدمات المالئمة وخيارات المأوى وفرص كسب العيش. وعالوة على ذلك، أدى 
توقف الخدمات األساسية والمساعدات بسبب تغير الجهات المسيطرة إلى تفاقم االحتياجات وتضاعف تأثير مواطن الضعف 
على السكان المحليين في العديد من المجتمعات جراء التحديات والقيود الجديدة التي تعوق حركة المدنيين وتوافر الخدمات 

بسبب نقص أو فقدان الوثائق الشخصية، ال سيما في بعض أجزاء من جنوب سورية.
كما تواصل هذه المناطق استضافة ٣٫٨ مليون شخص يعانون من نزوح طويل األمد واستقبلت حوالي ٤٧٠٫٠٠٠ عائد تلقائي في 
عام ٢٠١٨. ويعتمد الكثيرون منهم على المساعدات اإلنسانية باعتبارها شريان الحياة الحيوي، لتفادي تدهور أوضاعهم وتخفيف 

آثار االعتالل / الوفيات وتعزيز القدرة على الصمود، مما يتطلب مساعدة وخدمات مستمرة لتفادي التدهور الحاد في الوضع 
اإلنساني. تتأثر النساء والفتيات واألطفال وذوو اإلعاقة وكبار السن بالذات نظرًا الحتياجاتهم الخاصة والتحديات التي تعرقل 
الحصول على الخدمات المناسبة الحتياجاتهم. وفي عام ٢٠١٩، من المرجح أن تواصل هذه المناطق استضافة عدد كبير من 

النازحين وتستقبل أيضًا عددًا أكبر من العائدين بسبب التحسينات المستمرة في االستقرار العام.

الصحة عقاقير المؤّثرات العقلية غير متوفرة في أكثر من ٧٠ في المئة من المجتمعات التي شملها االستطالع 
في ريف دمشق ودرعا والقنيطرة وبعض المناطق في محافظتي حمص وحماة التي أصبحت خاضعة لسيطرة 

الحكومة، بحسب ما ورد.
المأوى / المواد غير الغذائية يواجه حوالي ٥٠ في المئة من السكان مشكلة واحدة على األقل تتعلق بمالئمة 

المأوى.
التعليم في المدارس الحكومية في بعض المواقع في ريف دمشق والقنيطرة ودرعا، وصلت أعداد الطلبة في 

الفصول الدراسية إلى ١٥٠ طالبًا لكل معلم في أيلول/سبتمبر ٢٠١٨.

  Includes the last major remaining area controlled by non-State armed opposition groups, covering Idleb, western Aleppo, northern Hama and northeasternشمال شرق سوريا
.Lattakia governorates, as well as Afrin district covered by Turkish Operation Olive Branch and Al-Bab areas in northern Aleppo under former Operation Euphrates Shield by Turkish forces

لسيطرة الحكومة في عام ٢٠١٨ في أعقاب العمليات العسكرية و/ 
أو االتفاقات المحلية.

١١٫٧ مليون 
مجموع المحتاجين للمساعدة

٥ مليون
مجموع األشخاص الذين بحاجة ماسة للمساعدة 

٦٫٢ مليون  
نازح داخليًا
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لمحة عامة عن السياق السوري

الحدود واألسماء المبينة والتسميات المستخدمة في هذه الخريطة 
ال تنطوي على تأييد أو قبول رسمي من جانب األمم المتحدة.
المصدر: مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية - استنادًا 
إلى بيانات المحتاجين للمساعدة المشتركة بين القطاعات

شمال شرق سورية

الركبان

يوجد حوالي ١٫٤ مليون شخص بحاجة للمساعدة، من بينهم ما يقدر 
بنحو ٣٩٠٫٠٠ شخص ال يزالون نازحين منذ فترة طويلة في شمال شرق 

سورية. وحتى كانون الثاني/يناير ٢٠١٩، كانت األعمال القتالية في 
المنطقة نشطة فقط في أخر رقعة يسيطر عليها تنظيم الدولة 

اإلسالمية في جنوب شرق محافظة دير الزور، حيث كان المدنيون 
محاصرين في ظروف كارثية ويعانون من ارتفاع مستويات الحرمان. ال 

تزال المجتمعات المحلية في المناطق األخرى في الشمال الشرقي 
تعاني من اآلثار الطويلة األجل لألعمال القتالية المكثفة والعمليات 

العسكرية ضد تنظيم الدولة اإلسالمية، ال سيما تلك التي دارت على 
مدار عام ٢٠١٧ والتي أسفرت عن خسائر كبيرة في األرواح وتدمير 
الخدمات األساسية والبنية التحتية المدنية، ونزوح أكثر من مليون 

شخص. وتشير التقديرات إلى أن جميع المحتاجين للمساعدة تقريبًا (٩٦ 
في المئة) في محافظة دير الزور يعيشون في مناطق تشتد بها 

االحتياجات.

في أعقاب سلسلة من التغييرات في السيطرة المناطقية بسبب العمليات العسكرية و"االتفاقات المحلية" على مدار عام ٢٠١٨، تشمل العملية اإلنسانية في سورية حاليًا ثالثة مناطق واسعة ذات احتياجات 
إنسانية وديناميكيات وصول مختلفة. بينما توجد احتياجات حادة في جميع أنحاء البالد، فإن تركيز مواقع المالذ األخير التي تؤوي النازحين في الشمال الغربي والشمال الشرقي يتطلب طرق عمل مختلفة عن 

المناطق التي تسيطر عليها الحكومة، التي تستضيف أعدادًا أكبر بكثير من النازحين وسط المجتمعات المحلية، أو، بنسبة أقل، في مراكز اإليواء الجماعية. وعلى نحو مماثل، بينما تقوم جهات فاعلة عبر الحدود 
من تركيا بتنفيذ القدر األكبر من االستجابة اإلنسانية في معظم أنحاء شمال غرب البالد، تعكف الجهات الفاعلة عبر الحدود من العراق وكذلك األمم المتحدة وشركاؤها داخل سورية على تنسيق المساعدة 

والخدمات المقدمة في شمال شرق سورية. ويوجد ما يقدر بنحو ٦٢ في المئة من المحتاجين للمساعدة في جميع أنحاء سورية داخل المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، ويعيش ٣٨ في المئة منهم في 
مناطق تشتد بها الحاجة. وفي المناطق غير الخاضعة لسيطرة الحكومة، توجد نسبة أعلى من المحتاجين للمساعدة، ٥١ في المئة، في مناطق تشتد بها الحاجة.

شمال غرب سورية تشمل المنطقة التي تسيطر عليها مجموعات مسلحة في ما تسمى بالمنطقة اآلمنة، والتي تغطي إدلب وغرب حلب وشمال حماة وشمال شرق الالذقية، وكذلك منطقة 
عفرين ومنطقة الباب في شمال حلب، التي تشهد تنفيذ العمليات العسكرية التركية.

شمال شرق سورية تغطي المناطق الخاضعة لسيطرة قوات سورية الديمقراطية و/ أو القوات الكردية، بما في ذلك منبج في شرق محافظة حلب ومناطق شمال نهر الفرات في الرقة ودير الزور 
والحسكة.

جميع المناطق األخرى الخاضعة لسيطرة الحكومة ومخيم الركبان في جنوب شرق سورية تشمل جميع المناطق األخرى، بما في ذلك تلك التي أصبحت خاضعة 

نظرًا لتشديد اإلجراءات األمنية في بعض المناطق، فضًال عن مراعاة االعتبارات الشخصية واالجتماعية 
واالقتصادية، عاد أكثر من ٣١٥٫٠٠٠ نازح إلى مناطقهم األصلية، خاصًة إلى المناطق التي كانت تخضع في السابق 

لسيطرة تنظيم الدولة اإلسالمية، مثل مدينة الرقة ومحافظة دير الزور. وغالبًا ما يواجه العائدون تعطًال كبيرًا في 
الخدمة األساسية وفرص كسب العيش، باإلضافة إلى تهديدات فورية تتمثل في المستويات العالية من التلوث 
بالمتفجرات الخطرة وتساهم في المخاطر التي تهدد سالمتهم الجسدية وارتفاع مستوى الحاجة. وفي الوقت 

نفسه، ال يزال النازحون مستضعفين بشكل خاص، ويتفاقم ضعفهم جراء الممارسات الضارة المتمثلة في عمليات 
إعادة التوطين والقيود المفروضة على حرية التنقل، التي تفاقم حالة الضعف وتؤثر على رفاهية السكان وتقلص 

االعتماد على الذات وتزيد االعتماد على المساعدة اإلنسانية.
نظرًا لضعف القدرة على توفير خدمات الرعاية الصحية األساسية ووجود ثغرات كبيرة في توافر المياه الصالحة 
للشرب، تم اإلبالغ عن تفشي أمراض معدية متعددة في عام ٢٠١٨ في جميع أنحاء الشمال الشرقي. وتواجه 

المنطقة أيضًا تداعيات جفاف لم يسبق له مثيل في عام ٢٠١٨ أسفر عن انخفاض حاد في إنتاج الحبوب، مما يثير 
مخاوف خطيرة بشأن األمن الغذائي وسبل العيش بين السكان المحليين. ومن المرجح أن يظل المشهد السياسي 
في شمال شرق سورية معقدًا وال يمكن التنبؤ به طوال عام ٢٠١٩ بسبب التوغالت العسكرية المحتملة من جانب 

القوات المدعومة من تركيا واإلعالن عن انسحاب القوات األمريكية من سورية، الذي قد يكون له تأثير كبير على 
الوضع اإلنساني وكذلك على البيئة التي تعمل في ظلها المنظمات اإلنسانية.

في مخيممخيم الركبان المؤقت، الذي يقع داخل منطقة الحظر في التنف على 
الحدود السورية األردنية، يعيش ما يقدر بنحو ٤٠٫٠٠٠ شخص بحاجة للمساعدة تحت 

ظروف وخيمة بسبب الحرمان المطول من المساعدة اإلنسانية وإمكانية الحصول 
على الخدمات األساسية. ال يزال وصول المساعدة اإلنسانية خاضعًا لقيود شديدة، 

وال يمكن الوصول إلى الخدمات الصحية المتوفرة على الحدود األردنية إال بعد 
الخضوع لفحص أمني وتدبير وسيلة نقل، ولم يتم تقديم المساعدات اإلنسانية 

لهذه المخيم سوى مرتين في عام ٢٠١٨ من سورية واألردن.

الصحة كانت معدالت تغطية برنامج التحصين الموسع الروتيني لتطعيم األطفال دون عمر عام واحد 
بالجرعة الثالثة من اللقاح الخماسي التكافؤ تتراوح بين ١٠ و٢٠ في المئة فقط في محافظتي الرقة 

ودير الزور.
المأوى / المواد غير الغذائية ال يزال الوصول إلى المأوى يمثل ثغرة كبيرة بسبب ارتفاع مستويات الضرر 

والدمار التي لحقت بالمباني السكنية، وال سيما في مدينة الرقة ومحافظة دير الزور.

التعليم ١٠ في المئة من األطفال الذين تتراوح أعمارهم بين ٦ و١١ عامًا و٣٦ في المئة من األطفال الذين تتراوح أعمارهم بين ١٢ و١٧ عامًا غير ملتحقين 
بالمدارس في النواحي التي تم تقييمها في شمال شرق سورية، ويرجع ذلك في معظم الحاالت إلى الحاجة إلى العمل أو مساعدة األسرة.

المياه واإلصحاح والنظافة يحتاج أكثر من ٢٢ في المئة من النازحين في مواقع المالذ األخير (حوالي ١٢٤٫٠٠٠ شخص) 
إلى توفير خدمات المياه واإلصحاح والنظافة بالكامل.

يلحظ على الشمال الغربي الصراع المستمر وقد شهد استمرار األعمال القتالية طوال عام ٢٠١٨ بما في ذلك بين مجموعاتمسلحة. وقد أسفر ذلك عن سقوط ضحايا مدنيين وإلحاق أضرار بالبنية التحتية 
المدنية أو تدميرها، بما في ذلك الهجمات على مواقع العمل اإلنسانية والعاملين في المجال اإلنساني، وموجات النزوح الجماعي التي ال تزال تؤثر بشدة على االحتياجات ومواطن الضعف. يوجد حوالي ٢٫٧ 
مليون شخص بحاجة للمساعدة، من بينهم ما يقدر بنحو ١٫٨ مليون نازح، نزح الكثيرون منهم عدة مرات وهم عرضة للخطر بشكل خاص بسبب التعرض المستمر والمباشر لألعمال القتالية. وعالوة على ذلك، 
يواجه النازحون مجموعة متنوعة من مخاطر الحماية الناجمة عن االكتظاظ واالفتقار إلى الخصوصية، والبيئة غير المناسبة لألطفال والنساء وكبار السن واألشخاص ذوي اإلعاقة، وترتبط هذه المخاطر بقدرة 

االستيعاب المحدودة وظروف المعيشة التي ال ترقى إلى المستوى المطلوب في مناطق النزوح. باإلضافة إلى ذلك، وبالنظر إلى الكثافة السكانية العالية في تلك المنطقة، فإن إمكانية الوصول إلى 
المأوى والخدمات األساسية وفرص كسب العيش مقيدة بشدة، كما يوجد اكتظاظ شديد بشكل خاص في مراكز إيواء النازحين. يشمل سكان الشمال الغربي أيضًا نسبة عالية من حاالت العودة المنظمة 

ذاتيًا والذين تفرض احتياجاتهم عبئًا على الخدمات المتبقية في المجتمعات المحلية، التي يعاني بعضها من أعباء تفوق طاقتهم. وُتعد الزيادة الكبيرة في األنشطة اإلجرامية التي تستهدف في الغالب فئات 
من المدنيين، بمن فيهم العاملون في المجالين الصحي واإلنساني، مصدر قلق متزايد. 

تشير التقديرات إلى أن حوالي ١٥٠٫٠٠٠ شخص ال يزالون نازحين في مناطق تل رفعت وفافين ونبل والزهراء بمحافظة حلب جراء العمليات العسكرية في عفرين في كانون الثاني/يناير ٢٠١٨. إنهم يعيشون في 
ظروف صعبة داخل منازل خاوية ومراكز إيواء جماعية ومخيمات. وقد حدت القيود المفروضة على حرية التنقل، والخوف من االنتقام، واالحتالل الثانوي للمساكن الشاغرة من خيارات العودة إلى عفرين 

والتحرك المستمر نحو مدينة حلب. وفي منطقة عفرين، ال يزال ١٢١٫٠٠٠ شخص بحاجة للمساعدة، كما توجد تحديات تعرقل وصول كل من الشركاء عبر الحدود والقوافل المشتركة بين الوكاالت المرسلة 
من دمشق.

في شمال غرب سورية، تضطلع الجهات الفاعلة عبر الحدود من تركيا بالدور الرئيسي في تنفيذ االستجابة اإلنسانية، وقد تمكنت األمم المتحدة وشركاؤها في سورية من تقديم خدمات المساعدة 
والحماية المشتركة بين القطاعات في مناطق معينة، ال سيما النازحين من عفرين الموجودين حاليًا في تل رفعت وفافين والمناطق المحيطة بهما.

شمال غرب سوريا

الصحة نسبة توافر العاملين في مجال الرعاية الصحية األساسية لكل ١٠٫٠٠٠ شخص في إدلب وحلب ال تتجاوز ٢٦ في المئة من مؤشر 
أهداف التنمية المستدامة.

التعليم وجد تقييم ُأجري في عام ٢٠١٨ وشمل ٢٢٦ مخيمًا في محافظتي حلب وإدلب أن ٧٣ في المئة من المخيمات ومراكز اإليواء ليس 
لديها خدمات تعليمية على اإلطالق، مما يدل على عدم حدوث تحسن منذ عام ٢٠١٧.

المياه واإلصحاح والنظافة يعتمد مليون شخص على نقل المياه بالشاحنات من قبل المنظمات غير الحكومية العاملة في شمال غرب 
سورية.

جميع المناطق األخرى الخاضعة لسيطرة الحكومة
تعيش الغالبية العظمى من المحتاجين للمساعدة في سورية - حوالي ٧٫٢ مليون شخص - في هذه المنطقة التي تضم مدن 

سورية الرئيسية األربعة، وهي دمشق وحمص وحماة وحلب، باإلضافة إلى معظم عواصم المحافظات. 
على مدار عام ٢٠١٨، فرضت الحكومة سيطرتها على العديد من المناطق التي كانت مجموعات مسلحة تسيطر عليها من خالل 

العمليات العسكرية واالتفاقات المحلية التي أسفرت عن خسائر كبيرة في األرواح، ونزوح واسع النطاق وتدمير هائل للبنية 
التحتية المدنية وقد شهدت بعض المناطق التي تغيرت الجهات المسيطرة عليها انخفاض القيود المفروضة على وصول 

المساعدات اإلنسانية وكذلك على حركة المدنيين والتجارة، مما أدى إلى تحسينات شاملة في الوضع اإلنساني، كما حدث في 
مناطق جنوب دمشق. ومع ذلك، ال تزال العديد من المجتمعات المحلية تواجه مستويات عالية من االحتياجات بسبب الحصار 
المطول والحرمان (مثل دوما في الغوطة الشرقية)، وارتفاع مستوى الدمار، وزيادة عدد السكان العائدين (مثل شرق مدينة 

حلب) إلى المجتمعات المتأثرة بالفعل بنقص الخدمات المالئمة وخيارات المأوى وفرص كسب العيش. وعالوة على ذلك، أدى 
توقف الخدمات األساسية والمساعدات بسبب تغير الجهات المسيطرة إلى تفاقم االحتياجات وتضاعف تأثير مواطن الضعف 
على السكان المحليين في العديد من المجتمعات جراء التحديات والقيود الجديدة التي تعوق حركة المدنيين وتوافر الخدمات 

بسبب نقص أو فقدان الوثائق الشخصية، ال سيما في بعض أجزاء من جنوب سورية.
كما تواصل هذه المناطق استضافة ٣٫٨ مليون شخص يعانون من نزوح طويل األمد واستقبلت حوالي ٤٧٠٫٠٠٠ عائد تلقائي في 
عام ٢٠١٨. ويعتمد الكثيرون منهم على المساعدات اإلنسانية باعتبارها شريان الحياة الحيوي، لتفادي تدهور أوضاعهم وتخفيف 

آثار االعتالل / الوفيات وتعزيز القدرة على الصمود، مما يتطلب مساعدة وخدمات مستمرة لتفادي التدهور الحاد في الوضع 
اإلنساني. تتأثر النساء والفتيات واألطفال وذوو اإلعاقة وكبار السن بالذات نظرًا الحتياجاتهم الخاصة والتحديات التي تعرقل 
الحصول على الخدمات المناسبة الحتياجاتهم. وفي عام ٢٠١٩، من المرجح أن تواصل هذه المناطق استضافة عدد كبير من 

النازحين وتستقبل أيضًا عددًا أكبر من العائدين بسبب التحسينات المستمرة في االستقرار العام.

الصحة عقاقير المؤّثرات العقلية غير متوفرة في أكثر من ٧٠ في المئة من المجتمعات التي شملها االستطالع 
في ريف دمشق ودرعا والقنيطرة وبعض المناطق في محافظتي حمص وحماة التي أصبحت خاضعة لسيطرة 

الحكومة، بحسب ما ورد.
المأوى / المواد غير الغذائية يواجه حوالي ٥٠ في المئة من السكان مشكلة واحدة على األقل تتعلق بمالئمة 

المأوى.
التعليم في المدارس الحكومية في بعض المواقع في ريف دمشق والقنيطرة ودرعا، وصلت أعداد الطلبة في 

الفصول الدراسية إلى ١٥٠ طالبًا لكل معلم في أيلول/سبتمبر ٢٠١٨.

  Includes the last major remaining area controlled by non-State armed opposition groups, covering Idleb, western Aleppo, northern Hama and northeasternشمال شرق سوريا
.Lattakia governorates, as well as Afrin district covered by Turkish Operation Olive Branch and Al-Bab areas in northern Aleppo under former Operation Euphrates Shield by Turkish forces

لسيطرة الحكومة في عام ٢٠١٨ في أعقاب العمليات العسكرية و/ 
أو االتفاقات المحلية.

١١٫٧ مليون 
مجموع المحتاجين للمساعدة

٥ مليون
مجموع األشخاص الذين بحاجة ماسة للمساعدة 

٦٫٢ مليون  
نازح داخليًا
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الفئات

األكثر عرضة للخطر
على الرغم من أن األزمة في سورية لم تترك أحدًا إال وأثرت عليه، فإنها ال تزال تؤثر على المجموعات السكانية بطرق 

مختلفة. من المحتمل أن تتأثر بعض شرائح السكان بشكل أكثر حدة من غيرها بسبب النوع االجتماعي والعمر واإلعاقة 
والتعرض لعوامل ةطر محددة. من بين 11٫٧ مليون شخص تشير التقديرات إلى أنهم بحاجة إلى أشكال مختلفة من 

المساعدات اإلنسانية، واعترافًا بوجود أشخاص في أمس الحاجة إلى المساعدة اإلنسانية في جميع أنحاء البالد، تم 
تحديد ست مجموعات سكانية عريضة على أنها الفئات التي تواجه أشد االحتياجات إلحاحًا بشكل عام في جميع 

القطاعات.

وُتعد المجموعات الست ذات األولوية فئات واسعة من األشخاص 
المحتاجين للمساعدة تتخلل جميع القطاعات. يعكس هذا التحليل 

نهجًا قائمًا على االحتياجات، بداًل من النهج القائم على الحالة، لفهم 
االحتياجات وترتيب أولوياتها، وهو يكمل التحليل الجغرافي الذي 

يسترشد به مقياس الشدة. على مستوى القطاعات، يأةذ كل قطاع 
في االعتبار المؤشرات الخاصة به لتقييم مستوى االستضعاف. 

ويدرك التحليل أيضًا، على مستوى أكثر دقة، أنه من المحتمل أن 
تتفاوت مستويات الضعف الفردية / األسرية داةل هذه الفئات 

السكانية ذات األولوية، إذ يحتاج األطفال وكبار السن والنساء 
والفتيات المراهقات، أو األشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة أو 

إعاقات وإصابات، أو األشخاص الذين ُيبدون مستويات متباينة من 
االعتماد على الذات، إلى عناية ةاصة.

األشخاص الذين يعيشون في المناطق التي يصعب الوصول إليها 
أو التي أمكن الوصول إليها حديثًا، حيث ال تزال حرية التنقل 

والوصول إلى الخدمات محدودة5٩ 

إن القيود المفروضة على حرية الحركة، وارتفاع مستوى التدمير، 
ومحدودية توافر الخدمات األساسية، ومحدودية الوصول إلى 

المساعدات اإلنسانية والسلع التجارية، فضاًل عن اةتالل وظائف 
السوق، تسهم في ارتفاع مستويات الضعف. ال يزال األشخاص الذين 

يعيشون في هذه المناطق، بما في ذلك المناطق التي تغيرت 
الجهات المسيطرة عليها، يواجهون احتياجات إنسانية محددة تشمل 

نقص مواد اإلغاثة األساسية، مثل الغذاء والمأوى والوقود 
واإلمدادات الشتوية، ومحدودية الوصول إلى الخدمات القائمة مثل 

الرعاية الصحية أو إمدادات المياه النظيفة، ومجموعة متنوعة من 
احتياجات الحماية بسبب التعرض الحالي أو السابق لألعمال القتالية؛ 

إلى جانب احتياجات كسب العيش المرتبطة بفرص كسب العيش 
والتي تعيق أحد المصادر الرئيسية للغذاء والدةل.

األشخاص الذين يتعرضون حاليًا أو مؤخرًا ألعمال قتالية شديدة 
الحدة ويعيشون في مناطق ملوثة بالمتفجرات الخطرة

يواجه األشخاص الذين يتعرضون ألعمال قتالية كثيفة ويعيشون في 
مناطق ملوثة بمخاطر المتفجرات تهديدات مباشرة على سالمتهم 
البدنية وبقائهم على قيد الحياة. وُتعد هذه التهديدات حادة بشكل 
ةاص بالنسبة للمدنيين الذين يعيشون بالقرب من ةطوط المواجهة 
وفي المناطق الحضرية المكتظة بالسكان، حيث يكون ةطر األضرار 

الجانبية الناجمة عن استخدام األسلحة المتفجرة أكبر بكثير، وكذلك 
بالنسبة لألشخاص كثيري االنتقال، بمن فيهم النازحون والعائدون، 

الذين ليسوا على دراية بأماكن تلك المخاطر في المناطق التي 
ينتقلون عبرها، وبالتالي، فمن المرجح أن يكونوا أكثر للمخاطر الناجمة 

عن األلغام األرضية والمتفجرات من مخلفات الحرب، بما في ذلك 
الذةائر غير المنفجرة والعبوات الناسفة المرتجلة. وبصرف النظر عن 

التأثير المباشر على السكان، فقد أثر التلوث بالمتفجرات أيضًا على 
البنية التحتية للخدمات األساسية، مثل المدارس والمستشفيات 

ومحطات المياه. وقد ساهم ذلك في استمرار االحتياجات - ةاصة 
فيما يتعلق بنقص المياه الصالحة للشرب والميسورة التكلفة، كما 

هو الحال في شمال شرق سورية، كما أنه يعرض موظفي 
المساعدات اإلنسانية للخطر أثناء عمليات التقييم و/ أو أعمال 

اإلصالح.

إن الناس الذين يعيشون في المناطق الملوثة بالمتفجرات لديهم 
احتياجات محددة من حيث التوعية بالمخاطر، وتصبح هذه االحتياجات 

حادة بشكل ةاص بين األطفال، ألنهم أكثر عرضة اللتقاط األشياء 
المشبوهة دون دراية، وأيضًا البالغين مثل المزارعين والرعاة، الذين 

يتعرضون تقليديًا لخطر التلوث بالمتفجرات في األراضي الزراعية. وُتعد 
االحتياجات الصحية المتعلقة برعاية مرضى الصدمات النفسية 

والحروق وإعادة التأهيل كبيرة، ال سيما بين األشخاص المعرضين 
ألعمال قتالية كثيفة في البيئات الحضرية المكتظة بالسكان. 

النازحون الذين يعيشون في مخيمات أو مواقع المالذ األخير أو 
مراكز اإليواء الجماعية أو الذين يعيشون في مناطق مفتوحة 

هجر النازحون المقيمون في مواقع المالذ األةير أو المناطق 
المفتوحة ديارهم جراء األعمال القتالية واستنفدوا جميع ةيارات 

اإلقامة األةرى بشكل عام. ونظرًا لقلة الموارد المتاحة لديهم ونقص 
فرص كسب الرزق، لم يعد لديهم ةيار سوى البحث عن مأوى في 

هذه المواقع.

يعاني النازحون الذين يعيشون في مواقع المالذ األةير من حرمان 
شديد ولديهم احتياجات تتخلل جميع قطاعات التدةل من أجلب 

البقاء على قيد الحياة. وباإلضافة إلى االحتياجات األساسية، مثل 
الغذاء والمواد غير الغذائية )ةاصة لوازم الشتاء والنظافة الصحية( 

والمأوى وةدمات المياه والصرف الصحي والتخلص من النفايات 
الصلبة والتغذية والصحة، بما في ذلك الرعاية الصحية اإلنجابية، 

يواجه هؤالء النازحون ةطرًا متزايدًا يتمثل في احتمال تفشي 
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األمراض، وكذلك ارتفاع معدالت سوء التغذية. كما أنهم بحاجة ةاصة 
إلى ةدمات الحماية المتخصصة، ال سيما في المواقع التي ُتخضعهم 
إلجراءات فحص أمني صارمة أو تحرمهم من وثائقهم المدنية. ال تزال 
التدابير التي تراعي الفوارق بين الجنسين في المواقع مهمة لتخفيف 

التعرض لمخاطر الحماية وانتهاكاتها. من المحتمل أن يواجه النازحون 
الذين يعيشون في مناطق مفتوحة طبقة إضافية من الضعف في 

غياب مأوى وةدمات مناسبة. ونظرًا للطبيعة المؤقتة لمواقع المالذ 
األةير هذه، فإن احتياجات سبل العيش الطويلة األجل محدودة نسبيًا. 

غير أنه في بعض الحاالت، ال سيما عندما يكون عدد السكان أكثر 
استقرارًا وحيث يتواجد تركيز أكبر من الشركاء في المجال اإلنساني، 
قد تكون احتياجات كسب العيش، بما في ذلك الحصول على فرص 

مدرة للدةل والتدريب المهني، أكثر وضوحًا.

النازحون حديثًا

كما هو الحال بالنسبة للنازحين الذين يعيشون في مواقع المالذ 
األةير، تعرض النازحون حديثًا بشكل عام لألعمال القتالية لفترات 

طويلة.60 ونظرًا النتشار األعمال القتالية في محافظتي إدلب ودير 
الزور وحدتها الشديدة نسبيًا، وبالنظر إلى الوضع الذي يتسم بالسيولة 

في شمال سورية )منبج(، فمن المرجح أن يتركز النازحون حديثًا في 
شمال وشمال غرب وشمال شرق سورية. وفي بعض الحاالت، قد 
ينضم النازحون الجدد إلى النازحين على المدى الطويل في مواقع 

المالذ األةير.

ويواجه النازحون الجدد عمومًا احتياجات ماسة تتعلق بالبقاء على قيد 
الحياة في جميع القطاعات. فباإلضافة إلى توفير الضروريات، مثل 

الغذاء والمواد غير الغذائية )ال سيما لوازم الشتاء والنظافة الصحية( 
والمأوى والمياه وةدمات الصرف الصحي والتخلص من النفايات 

الصلبة والتغذية والرعاية الصحية، هناك أيضًا حاجة إلى ةدمات 
الحماية المتخصصة، وال سيما بالنسبة للنازحين المحتجزين قسرًا في 

مراكز اإليواء. وكثيرًا ما يصبح النازحون حديثًا عالقين وسط أعمال 
القتال، وبالتالي يحتاجون إلى دعم نفسي واجتماعي مرّكز. وعالوة 

على ذلك، فقد يكون الكثير من هؤالء النازحين حديثًا قد فقدوا 
وثائق األحوال المدنية )إما بسبب المصادرة أو بسبب فرارهم في 

غضون مهلة قصيرة(، مما يؤدي إلى تفاقم مواطن الضعف الحالية، 
وتقييد حرية التنقل ويشكل عائقًا يحول دون الحصول على الخدمات 

وتلقي المساعدة في بعض األحيان. وعلى الرغم من أن النازحين 
حديثًا يواجهون نقصًا عامًا في فرص كسب العيش، فإن احتياجات 

البقاء على قيد الحياة الفورية ستكون أكثر إلحاحًا ةالل األشهر الثالثة 
األولى من النزوح. كما أن العديد من النازحين الجدد قد نزحوا عدة 

مرات بالفعل، ويزيد هذا النمط من الحاجة المستمرة إلى التحرك من 
تفاقم جميع احتياجاتهم.

العائدون بشكل تلقائي أو منظم ذاتيًا 

بينما ال ينبغي اعتبار جميع العائدين مستضعفين، يواجه العائدون 
عمومًا عددًا من التحديات واالحتياجات المتعلقة بعودتهم، والتي 

ربما تكون قد تفاقمت جراء وضعهم السابق ةالل مرحلة النزوح. 
يواجه النازحون والالجئون العائدون ظروفًا مماثلة ولديهم احتياجات 

مماثلة فيما يتعلق بالحصول على السلع والخدمات األساسية وفرص 
كسب العيش في مناطق العودة. وقد تكون لدى الالجئين العائدين 
احتياجات حماية محددة إضافية نتيجة لوجودهم ةارج بالدهم لفترة 

طويلة من الزمن. 

تشمل أسباب العودة، التي كثيرًا ما يذكرها النازحون، الحاجة إلى 
حماية واستعادة األصول/الممتلكات، والتحسينات المتصورة في 

االستقرار واألمن في منطقة المنشأ، وتحسين إمكانية الحصول على 
المساعدة اإلنسانية، وتحسن الحالة االقتصادية في منطقة العودة. 

في بعض األحيان، تواجه عودة النازحين عراقيل بسبب عدم وجود 
وثائق األحوال المدنية، أو عدم الحصول على إذن من األطراف 

المسيطرة. كما لوحظ عدد من عوامل الدفع في مناطق النزوح، من 
بينها اإلعادة القسرية من جانب المجموعات المسلحة أو الظروف 

المعيشية السيئة في مناطق النزوح.

وتتمحور االحتياجات الفورية للعائدين بشكل رئيسي حول استئناف 
الخدمات األساسية وإصالح البنية التحتية، بما في ذلك المياه 

والصرف الصحي والتخلص من النفايات الصلبة والتعليم والرعاية 
الصحية والكهرباء، في مجتمعاتهم األصلية. وباإلضافة إلى ذلك، قد 

تحتاج بعض األسر، على األقل على المدى القصير، بشكل ملح إلى 
المساعدة في مجاالت الغذاء والمأوى والمواد غير الغذائية نظرًا 
لمعاناتهم من مواطن ضعف محددة. ومن المرجح أن تكون قضايا 
الحماية المتصلة بحقوق المساكن واألراضي والممتلكات متعددة، 
بما في ذلك بين األشخاص الذين فقدوا وثائقهم، ولم يتمكنوا من 

إثبات الملكية، أو تعرضوا لتلف أو تدمير الممتلكات، أو وجدوا 
منازلهم محتلة، أو لم يتمكنوا من استئناف الزراعة. وكثيرًا ما تكون 

مناطق العودة ملوثة بالمتفجرات الخطرة، لذا، توجد احتياجات تتعلق 
بالتوعية بالمخاطر وإزالتها. ويحتاج العديد من العائدين تلقائيًا بشدة 

إلى فرص كسب العيش، ويتطلبون دعمًا كبيرًا الستعادة سبل العيش 
المعطلة، والحفاظ على األنشطة المستدامة المدرة للدةل، وإصالح 

البنية التحتية المتضررة. إن توفير معلومات دقيقة عن األوضاع 
السائدة والخدمات المتاحة في مناطق العودة أمر ضروري لضمان 

تلبية احتياجات الفئات األكثر ضعفًا.

المجتمعات المثقلة باألعباء

قد تعاني المجتمعات المثقلة باألعباء، التي يقيم بها عدد كبير من 
النازحين و/أو العائدين بشكل تلقائي )أكثر من 30 في المئة من العدد 

التقديري للسكان( من محدودية توافر الخدمات األساسية 
والمنافسة على فرص كسب العيش والتوترات المحتملة بشأن 

إمكانية الحصول على الخدمات.61

وتواجه المجتمعات المثقلة باألعباء احتياجات ناجمة عن تدهور 
الخدمات األساسية على مدار فترة األزمة، والضغط المفروض على 
الخدمات المتبقية بسبب تدفق النازحين أو العائدين بشكل تلقائي 

إلى هذه المناطق. وعلى وجه التحديد، فإن عدم الحصول على المياه 
والرعاية الصحية والمأوى، وشبكات الصرف الصحي التي تواجه 
ضغوطًا تفوق طاقتها، واالفتقار إلى اإلدارة المناسبة للنفايات 

الصلبة، ومحدودية الخدمات االجتماعية وةدمات الحماية ُيعد مصدر 
قلق رئيسي. وُيعتبر استئناف الخدمات األساسية والحد األدنى من 

البنية التحتية االجتماعية حاجة أساسية لهذه المجتمعات ومن شانه 
أن يسهم في تحسين فرص كسب العيش والقدرة على الصمود 

والتقدم نحو إيجاد حلول دائمة للنازحين وإعادة اإلدماج المستدامة 
للعائدين. كما أن احتياجات التعليم، وال سيما من حيث التدريب 
المهني للمراهقين والشباب، فضاًل عن الحاجة إلى زيادة فرص 

الوصول إلى األسواق، هي أمور مهمة أيضًا وستكون حاسمة في 
استعادة سبل العيش.
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األطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم، والمقيمون 
مع مقدمي رعاية من كبار السن أو ذوي اإلعاقة معرضون 

للخطر بشكل خاص.
قد يواجه األطفال مخاطر محددة بسبب العمر والنوع 

معرضة للخطر وفي أمس الحاجة للمساعدة
تحتاج الفئات المذكورة أدناه إلى اهتمام خاص عند تخطيط االستجابة وتحديد أولوياتها

فئات مستضعفة 

النساء والفتيات قد تواجهن مخاطر معينة بسبب نوعهن 
االجتماعي ووضعهن، بما في ذلك آليات النجاة الضارة، مثل 

الزواج المبكر واالتجار واالستغالل واالنتهاك الجنسيين.
الفتيات غير المصحوبات بذويهن والناجيات من العنف تتطلبن 

اهتمامًا محددًا وخاصًا.
تواجه النساء والفتيات احتياجات محددة تتعلق باألمن؛ قد تكون 

األشخاص الذين يعانون 
من مرض مزمن أو إصابات 

لديهم احتياجات محددة 
تتعلق باألمن والمأوى، 

ذوو اإلعاقة يعانون من نقص إمكانية الحصول على 
الرعاية الصحية ويواجهون صعوبات تعيق تلبية 

احتياجاتهم األساسية. وال يستطيع الكثيرون منهم 
العمل بسبب اإلصابة أو الحاجة إلى رعاية اآلخرين. إنهم 

بحاجة إلى الخدمات اإلنسانية والمعلومات المصممة 
خصيصًا لتلبية احتياجاتهم المحددة.

سكان المناطق التي ُيحظر الدخول إليها يواجهون الحرمان من الحقوق األساسية، بما في ذلك تقييد حرية التنقل وإمكانية الحصول 
على ما يكفيهم من الغذاء والماء والرعاية الصحية وخدمات الحماية والفرص االقتصادية. ويعانون أيضًا من غياب أو ندرة المساعدة 

اإلنسانية، بما في ذلك العراقيل التي تمنع اإلجالء الطبي العاجل.

األشخاص الذين يواجهون مصاعب اجتماعية 
واقتصادية جمة معرضون ألشكال شديدة الحدة من 

الحرمان، ويصبحون هم وأفراد أسرهم أكثر عرضة لتبني 

النازحون يعانون من تضاؤل شبكات الدعم وهم 
أكثر عرضة لمواطن الضعف، بما في ذلك على 

أساس المكان الذي يعيشون فيه: مواقع المالذ 
األخير أو مراكز اإليواء الجماعية أو األماكن 

المفتوحة أو الحضر والريف أو في ضيافة آخرين

األشخاص الذين يعيشون في مناطق ملوثة بالمتفجرات الخطرة يواجهون خطر الوفاة أو اإلصابات 
الخطيرة األطفال معرضون ألخطار المتفجرات بشكل خاص. كما أن أعمال الزارعة وإعادة االعمار وإزالة 

األنقاض تعرض السكان لخطر متزايد.

األشخاص الذين ال يملكون وثائق شخصية يعانون من 
قلة فرص الحصول على المساعدة والخدمات والحرمان 

من الحقوق األساسية، بما في ذلك حرية التنقل 

المجموعات السكانية التي تستضيف نازحين قد 
تعاني من توترات مع مجتمعات النازحين بسبب 

فرص الحصول على الخدمات. كما يعانون من 
انخفاض مساحة المعيشة ومصاعب اجتماعية 
واقتصادية خاصة عندما تكون الموارد شحيحة 

بالفعل.

كبار السن لديهم 
احتياجات محددة 

تتعلق باألمن 
والمأوى، وإمكانية 

المراهقون / الشباب يحتاج الشباب من الجنسين إلى 
فرص كسب عيش آمنة ومالئمة.

االجتماعي واإلعاقة والتصورات االجتماعية للطفولة.
يتعرض األطفال غير الملتحقين بالمدارس لمخاطر متزايدة تتعلق بالحماية، 

مثل العنف القائم على النوع االجتماعي وعمالة األطفال.
األطفال الذين يشاركون في عمالة األطفال أو الذين يخدمون في أدوار قتالية 

سيتطلبون عناية خاصة.
قد يكون األطفال الذين يعيشون في أماكن مزدحمة (مراكز إيواء جماعية، مع 

أسر مضيفة) أكثر عرضة للعنف المنزلي.
الفتيات المراهقات معرضات لخطر الزواج المبكر أو القسري.

النساء أكثر عرضة للعنف والمضايقة في األماكن المزدحمة، مثل مراكز اإليواء 
الجماعية ومواقع توزيع المساعدات.

تواجه النساء والفتيات احتياجات محددة للوصول إلى الخدمات ومرافق الصحة 
والمياه واإلصحاح، بما في ذلك للنساء الحوامل والمرضعات.

األسر التي تعيلها نساء، بمن فيها أرامل الحرب والنساء الالتي بحاجة إلى دعم 
قانوني في قضايا الميراث وحضانة األطفال والقضايا المتعلقة بقانون األسرة.

وإمكانية الحصول على الخدمات والرعاية 
الصحية والمواد غير الغذائية ومرافق 

المياه واإلصحاح. كما يواجهون صعوبة 
في الحصول على ما يلزمهم من أدوية 

ورعاية صحية وغذاء / تغذية.

الحصول على الخدمات 
بسبب نقص القدرة على 
التنقل وخدمات الصحة 

والمواد غير الغذائية ومرافق 
المياه واإلصحاح.

والحصول على فرص العمل واستعادة الممتلكات. قد تكون النساء 
عرضة النعدام فرص الحصول على الميراث والممتلكات وحضانة 
األطفال. وقد يتعرض األشخاص الذين ال يحملون وثائق، وخاصة 

األطفال، لخطر انعدام الجنسية.

استراتيجيات تكيف ضارة، مثل عمالة األطفال واالستغالل الجنسي.

الالجئون الفلسطينيون 
يعانون من ضعف شبكات 
الدعم ومحدودية الفرص 

االقتصادية.

العائدون بشكل تلقائي يصلون إلى المجتمعات التي تعرضت 
لمستويات عالية من الدمار والتلوث ونقص الخدمات، وقد 
تطرأ نزاعات بسبب قضايا المساكن واألراضي والممتلكات.
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تحديات وصواللمساعدات

 اإلنسانية والتحديات التشغيلية
بوجه عام، تحسنت إمكانية إيصال المساعدات اإلنسانية داةل سورية ةالل عام 2018. وحتى تشرين األول/أكتوبر 2018، 
كان عدد المحتاجين إلى المساعدة في المناطق التي يصعب الوصول إليها يقدر بنحو 1٫1 مليون شخص، وهو ما يمثل 

انخفاضًا كبيرًا مقارنًة بنحو 2٫9 مليون محتاج إلى المساعدة في هذه المناطق في تشرين األول/أكتوبر 201٧.

وأصبح الوصول إلى أجزاء كبيرة من البالد أكثر سهولة اآلن مقارنة 
بالعام الماضي، ةاصة في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة في 

محافظات ريف دمشق وحمص وحماة وحلب، فضاًل عن أجزاء من 
شمال شرق سورية. وعالوة على ذلك، لم تعد هناك مناطق تصنفها 
األمم المتحدة على أنها محاصرة في سورية، حيث شهدت المناطق 

التي كانت محاصرة في السابق تغيرات في جهات السيطرة 
و"اتفاقات محلية" انتهت بإجالء السكان إلى مناطق أةرى.62

وفي الوقت نفسه، يشكل إيصال المساعدة اإلنسانية إلى المناطق 
التي تغيرت فيها جهات السيطرة اإلقليمية مؤةرًا لصالح الحكومة 
ُبعدًا متزايد األهمية لديناميات الوصول داةل سورية. ففي حين تم 

توسيع نطاق االستجابة في الكثير من هذه المناطق، ال تزال قدرة 
الشركاء في المجال اإلنساني على الوصول إلى الغالبية العظمى 

منها )٧6 في المئة من المجتمعات المحلية حتى كانون األول/
ديسمبر 2018( صعبًا، وفقًا لتصنيف صعوبة الوصول الخاص باألمم 

المتحدة.

وال تزال إمكانية إيصال المساعدة اإلنسانية تشكل تحديًا في مناطق 
معينة بسبب األعمال القتالية النشطة التي تنطوي في الكثير من 

األحيان على تغيرات في الخطوط األمامية وجهات السيطرة؛ وتدةل 
األطراف المسيطرة؛ واإلجرام بصفة عامة أو العنف ضد العاملين في 
المجال اإلنساني؛ والتلوث الواسع النطاق بالمتفجرات. وال تزال هذه 



44

تحديات وصواللمساعدات  اإلنسانية والتحديات التشغيلية

العوامل تعرقل قدرة المجتمع اإلنساني على تقديم المساعدة 
اإلنسانية والخدمات الضرورية للمحتاجين في أجزاء من البالد. وعالوة 

على ذلك، استمر فرض القيود بصورة دورية على إمكانية حصول 
المدنيين على الخدمات األساسية وعلى حرية الحركة في بعض 

المناطق، ال سيما من قبل الجهات الفاعلة المسلحة. 

على سبيل المثال، ظلت إمكانية الوصول إلى المحتاجين للمساعدة 
في شمال شرق محافظة درعا والمناطق التي كانت تسيطر عليها 
مجموعات مسلحة في محافظة القنيطرة جنوب سورية محدودة 

في أواةر عام 2018، ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى غياب الموافقات 
وانعدام األمن والتلوث بالمتفجرات الخطرة.

وعلى الرغم من تحسن إمكانية إيصال المساعدة اإلنسانية بشكل 
عام إلى ريف حمص الشمالي الذي كان ةاضعًا لحصار عسكري في 
السابق منذ تغير جهات السيطرة في شهر أيار/مايو، إال أن التنفيذ 

المستمر للبرامج اإلنسانية وتوسيع نطاق العمليات، ةاصة تلك التي 
تنفذها األمم المتحدة، كان محدودًا.

وفي ريف دمشق، ال تزال حركة المدنيين وإمكانية الحصول على 
الخدمات األساسية، باإلضافة إلى الوصول المستمر للشركاء في 

المجال اإلنساني، تخضع لقيود شديدة من قبل السلطات التي 
تسيطر على المناطق التي كانت األمم المتحدة في السابق تصنفها 
على أنها محاصرة، مثل دوما وبيت جن وبلدتي سرغايا وزاكية اللتين 

كانتا مطوقتين عسكريًا في السابق، من بين مناطق أةرى.

وفي شمال غرب سورية، أدت األعمال القتالية والعنف الناجم عن 
العمليات العسكرية واالقتتال بين المجموعات المسلحة في إدلب 
التي تسيطر عليها مجموعات مسلحة وشمال حماة وجنوب حلب، 

إلى تعليق البرامج اإلنسانية وأعاقت توسيع نطاق العمليات في ظل 
تدهور األحوال اإلنسانية. وفي انتهاك للقانون الدولي اإلنساني، تم 

تسجيل هجمات على أصول وموظفي المنظمات اإلنسانية واةتطاف 
عمال اإلغاثة وشن هجمات على المدارس والمرافق الصحية )بما في 

ذلك تلك التي شملتها تدابير تفادي التضارب المتفق عليها( طوال 
عام 2018. وقد أسفرت هذه األعمال عن تعريض عمليات اإلغاثة 

وسالمة المدنيين للخطر.

وفي مناطق معينة في شمال محافظة حلب التي شهدت عمليات 
عسكرية تركية، تتسبب القيود المفروضة على حرية الحركة وإمكانية 
إيصال المساعدات اإلنسانية، التي تفرضها الجهات الفاعلة المسلحة 

والسلطات، في عرقلة البرامج اإلنسانية وحركات العودة وإمكانية 
الحصول على المساعدة المنقذة للحياة وتفاقم االحتياجات.

وفي الوقت نفسه، ال تزال إمكانية الوصول إلى نحو40,000 شخص 
ممن في أمس الحاجة إلى المساعدة في مخيم الركبان المؤقتة 

محدودًا، حيث لم يتم تقديم المساعدات اإلنسانية إال مرتين فقط 
في عام 2018، مرة من األردن باستخدام رافعة في كانون الثاني/يناير 
والمرة الثانية عبر قافلة مشتركة بين الوكاالت التابعة لألمم المتحدة 
والهالل األحمر العربي السوري من دمشق في تشرين الثاني/نوفمبر.

وفي الشمال الشرقي، ال يزال التلوث بالمتفجرات يشكل تهديدًا كبيرًا 
للمدنيين والشركاء في المجال اإلنساني، ال سيما في مدينة الرقة. 
كما يعرقل انعدام األمن الناجم عن العمليات العسكرية ضد تنظيم 
الدولة اإلسالمية في العراق والشام في جنوب شرق محافظة دير 
الزور وصول الشركاء في المجال اإلنساني إلى المجتمعات التي لجأ 
إليها النازحون بحثًا عن األمان والتي تشهد احتياجات إنسانية حادة. 
وعالوة على ذلك، ال يزال الشركاء في المجال اإلنساني يواجهون 

السياسات التي فرضتها الكيانات المحلية والتي تتسبب في عرقلة 
العمل اإلنساني، ال سيما تلك المتعلقة بإجراءات التسجيل اإللزامية 

والتدةل في توظيف العاملين في المجال اإلنساني.

كما قامت آلية الرصد واإلبالغ عن االنتهاكات الجسيمة ضد األطفال 
في سورية، التي تأسست بتكليف من مجلس األمن الدولي، بالتحقق 

من 1٧4 حالة حرمان متعمد من الوصول إلى الخدمات اإلنسانية في 
األشهر الستة األولى من عام 2018.
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القدرة التشغيلية

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

متوسط الوجود الشهري للقطاعات

٠
١-٢
٣-٤
٥-٦
٧-٨

مناطق غير مأهولة

الوجود التشغيلي )عدد القطاعات لكل مجتمع(

القدرة

التشغيلية
يتم تنفيذ االستجابة اإلنسانية في سورية وفقًا للمنهج المتكامل لالستجابة اإلنسانية في سورية الذي يجمع بين 

العمليات من داةل البالد والعمليات عبر الحدود من تركيا والعراق بموجب قرار مجلس األمن الدولي رقم 2449 )2018(.

وُيسَمح لمئات المنظمات غير الحكومية السورية و26 منظمة غير 
حكومية دولية وحركة الصليب األحمر/الهالل األحمر و12 وكالة تابعة 

لألمم المتحدة بتقديم المساعدة في المناطق الخاضعة لسيطرة 
الحكومة السورية. وبالمقارنة بعام 201٧، طرأت زيادة طفيفة في 
عدد الشركاء الدوليين المخولين من قبل الحكومة السورية بتنفيذ 
البرامج اإلنسانية في المناطق الخاضعة لسيطرتها، حيث حصلت 3 

منظمات غير حكومية دولية جديدة على إذن بالعمل في عام 2018. 
وفي تموز/يوليو 2018، وقعت دائرة األمم المتحدة لإلجراءات 

ن األولى من  المتعلقة باأللغام والحكومة السورية مذكرة تفاهم تمكِّ
توسيع نطاق أنشطتها بعد إنشاء تمثيل دائم لها في البالد. وعالوة 

على ذلك، أصبحت مئات المنظمات غير الحكومية الوطنية األةرى 
مخولة بتنفيذ عمليات إنسانية في 2018.

وباإلضافة إلى ذلك، أبلغت 2٧ منظمة تعمل من العراق أو تتخذ من 
سورية مقرًا لها عن برامج في شمال شرق سورية ةالل عام 2018. 

وتواصل نحو 50 منظمة غير حكومية دولية وأكثر من 150 منظمة غير 
حكومية وشبكة سورية العمل من تركيا. لكن جوانب البيئة التنظيمية 
في تركيا مستمرة في التأثير على عملها، مما يخلق تحديات متزايدة 

في تخطيط البرامج بالنسبة للمنظمات غير الحكومية التي تتخذ من 
تركيا مقرًا لها. وفي حين أن المنظمات غير الحكومية التي تعمل من 

داةل سورية قد تأثرت بدرجة أقل بسبب هذه القيود، إال أن قدرتها 
على سد هذه الفجوة قد قوضت بسبب القيود المفروضة على 

حصولها على تمويل مباشر من الجهات المانحة.

وعلى الرغم من أن القدرات التقنية آةذة في النمو، ال تزال هناك 
حاجة إلى بناء قدرات الجهات اإلنسانية الفاعلة على المدى الطويل، 

ال سيما في ظل المشهد المتغير لالحتياجات في سورية. وهناك 
حاجة ملحة أيضًا إلى زيادة القدرات في مجاالت القدرة على الصمود، 

واإلنعاش المبكر، وبرامج تنشيط األسواق، وإعادة تأهيل مراكز 
اإليواء، وإدارة حاالت الحماية المعقدة، ووثائق األحوال المدنية، 

وقضايا المساكن واألراضي والممتلكات. وتشكل الثغرات في هذا 
الصدد عقبة رئيسية أمام توسيع وتنويع الخدمات بشكل شامل داةل 

سورية من ةالل تبني نهج البرامج ذات جودة عالية وتوسيع نطاق 
االستجابة المحلية، بما يتماشى مع االلتزامات العالمية وأفضل 

الممارسات.



المساعدات التي تم الحصول عليها

أبلغوا عن تقديم أحد أشكال 
المساعدة خالل األشهر الثالثة 
الماضية (آب/أغسطس ٢٠١٨)

٪١٧

٪٦٠٪٢٣ طعام٪٥٥
٪٩٣

الصحة
٪٢١

المواد
غير الغذائية

٪٥١

غير راضين

راضون جدًا

راضون جزئيًا مجتمعات تم تقييمها

الحصول على المساعدة

٦,٣٢٢
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تصورات المجتمعات

تصورات المجتمعات المتأثرة

عن المساعدة اإلنسانية
 ُيعد النساء والرجال والفتيات والفتيان الذين يعيشون في سورية 

ويحصلون على المساعدة اإلنسانية أصحاب المصلحة الرئيسيين في 
االستجابة اإلنسانية. إنهم يمتلكون حقًا أساسيًا في المشاركة في 

القرارات التي تؤثر على حياتهم، والحصول على المعلومات التي 
يحتاجون إليها التخاذ قرارات مستنيرة، والتعبير عن مخاوفهم في حال 

شعروا أن المساعدة المقدمة إليهم غير كافية أو ستؤدي إلى 
عواقب غير محمودة. 

وقد عزز تقييم االحتياجات المتعدد القطاعات الصادر في آب/
أغسطس 2018 فهم المخاوف ذات األولوية بالنسبة للمجتمعات 

المتأثرة فيما يتلق باالستجابة اإلنسانية، ومستويات رضاهم عن 
سلوك العاملين في المجال اإلنساني وأشكال التواصل المفضلة 

لديهم في مختلف أنحاء سورية. وقد تم إجراء التقييم من ةالل 
مقابالت مع جهات التنسيق على مستوى المجتمعات المحلية. 

وتمثل النتائج تصورات 95,000 شخص تم استطالع آرائهم - 45 بالمئة 
منهم إناث. ويغطي هؤالء شريحة عريضة من السكان المتضررين وقد 

تم االسترشاد بهذه النتائج في تصميم االستجابة اإلنسانية.

وبوجه عام، أفادت 55 في المئة من المجتمعات التي شملها التقييم 
أن منطقتهم قد شهدت تقديم أحد أشكال المساعدة اإلنسانية 

ةالل األشهر الثالثة الماضية. وأفاد 94 في المئة أن المساعدة 
ُقدمت إلى الفئات/األفراد األكثر ضعفًا واألكثر احتياجًا للمساعدة في 

مجتمعاتهم.

ومن بين ال55 في المئة من المجتمعات التي أبلغت عن حصولها 
على المساعدة، أفاد 23 في المئة أن غالبية أفراد المجتمع كانوا 
راضين جدًا عن المساعدة التي حصلوا عليها، و60 في المئة كانوا 

راضين جزئيًا، بينما عّبر 1٧ في المئة عن عدم رضاهم. أما في 
المجتمعات التي لم تكن راضية أو كانت راضية جزئيًا عن المساعدة، 

فقد ذكر غالبية األشخاص )55 في المئة( أن المساعدة لم تكن كافية 
لتلبية االحتياجات.

 وعالوة على ذلك، ُسئلت جميع المجتمعات المحلية ال6,322 التي 
شملها التقييم عن إمكانية الحصول على المعلومات والطرق 

المفضلة لديهم للتواصل مع مقدمي المساعدة حول احتياجات 
المجتمع أو المساعدات. بشكل عام، أشارت 28 في المئة من 

المجتمعات إلى أنها تتمتع بإمكانية الحصول على المعلومات الكاملة 
والالزمة للوصول إلى المساعدة. وكان التواصل المباشر هو الوسيلة 

المفضلة للتواصل لدى غالبية المجتمعات المحلية في سورية.

وأشار نحو 50 في المئة من المجتمعات إلى وجود آلية للتغذية 
الراجعة سمحت للمجتمع بتقديم مالحظات للمنظمات اإلنسانية 

حول المساعدة التي تم الحصول عليها. وأشار ٧1 في المئة من سكان 
المناطق التي تتوفر بها آليات التغذية الراجعة إلى تقديم تعليقاتهم 

من ةالل التواصل وجهًا لوجه.



الحصول على المعلومات

من المجتمعات أبلغت 
عن حصولها على 

المعلومات الالزمة 
للوصول إلى 

المساعدة اإلنسانية

من المجتمعات أبلغت 
عن وجود آلية للتغذية 

الراجعة حول 
المساعدات التي يتم 

الحصول عليها

آلية التغذية الراجعة

٪٥٠٪٢٨

العاملون في المجال اإلنساني

المشاركة في اتخاذ القرارات

من المجتمعات أفادت أنها 
على علم بأن العاملين في 
المجال اإلنساني يقدمون 

المساعدة مجانًا وال يطلبون 
معروفًا مقابلها

من المجتمعات أبلغت أنها ال 
تؤثر على كيفية أو ماهية 

المساعدة التي تقدمها 
المنظمات اإلنسانية

٪٩٧

٪٨٤

٦,٣٢٢

مقابالت وجهًا لوجه

واتساب

مكالمة هاتفية

 مقابالت وجهًا لوجه

واتساب

صندوق االقتراحات

٥٪ مكالمة هاتفية
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٪٦
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٪٩
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منع االستغالل واالنتهاك الجنسيين 

اتفقت المنظمات اإلنسانية، بما في ذلك من ةالل اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت، على أن منع االستغالل واالنتهاك الجنسيين 
ومواجهتهما يمثالن أولوية على جميع مستويات االستجابة اإلنسانية. ففي جميع األوضاع اإلنسانية، يسيطر العاملون في مجال اإلغاثة على 
السلع والخدمات، مما يجعلهم يتمتعون بنفوذ كبير مقارنة بالمجتمعات المتأثرة. وفي ضوء ذلك، قد تعّرض ديناميات السلطة غير المتكافئة 

السكان المتضررين لخطر االستغالل وسوء المعاملة، بما في ذلك االستغالل واالنتهاك الجنسيين. وهناك نقص إبالغ مزمن عن االستغالل 
واالنتهاك الجنسيين، كغيرهما من أشكال العنف القائم على النوع االجتماعي األةرى، في جميع األزمات.

وتشير التغذية الراجعة التي تم الحصول عليها من أشخاص يعيشون في بعض المجتمعات المتأثرة إلى أن االستغالل واالنتهاك الجنسيين 
يمثالن مصدر قلق، حيث أشار األشخاص الذين شملتهم الدراسة إلى أنهم تعرضوا لالستغالل واالنتهاك لدى محاولتهم الحصول على 

المساعدة اإلنسانية.63 وتشير المعلومات التي تم جمعها إلى أن بعض الفئات مثل األسر التي تعيلها نساء، والنازحات، والمطلقات أو األرامل، 
معرضة بشكل ةاص لالستغالل واالنتهاك، مع احتمال تفاقم هذا الوضع في ظل استمرار األزمة ولجوء المتضررين بشكل متزايد إلى آليات 

التكيف السلبية.

وفي تقييم االحتياجات المتعدد القطاعات الذي ُأجري عام 2018، والذي بلغت نسبة المشاركين فيه من النساء 45 في المئة، أفادت 9٧ في 
المئة من المجتمعات أن غالبية السكان كانوا على دراية بأن العاملين في المجال اإلنساني يقدمون المساعدة مجانًا وأنهم ال ينتظرون مقاباًل 
لها. كما أفادت 90 في المئة من المجتمعات أن غالبية األشخاص في مجتمعهم يعلمون أن العاملين في المجال اإلنساني مطالبين بالحفاظ 

على مستويات عالية من السلوك والمساءلة تجاه المتضررين. ومع ذلك، أبلغ 23 في المئة من المجتمعات أن الغالبية العظمى من أفراد 
المجتمع كانوا راضين جدًا و38 في المئة كانوا راضين جزئيًا عن تصرف العاملين في المجال اإلنساني ةالل األشهر الثالثة الماضية.

ويعمل المجتمع اإلنساني في سورية على تعزيز جهود منع االستغالل واالنتهاك الجنسيين ومواجهتهما في جميع مجاالت االستجابة 
اإلنسانية. ويشمل ذلك منع شبكات االستغالل واالنتهاك الجنسيين، والتدريب ورفع الوعي بين العاملين في المجال اإلنساني، ونشر آليات 

الشكاوى المجتمعية المشتركة بين الوكاالت التي ستسمح للمستفيدين باإلبالغ بأمان وسرية عن المخاوف المتعلقة باالستغالل واالنتهاك 
الجنسيين باستخدام مجموعة متنوعة من القنوات.
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2019
من المرجح أن يظل المشهد السياسي في سورية معقدًا وغير قابل 

للتنبؤ ةالل عام 2019. ولذلك، فمن المتوقع أن تستمر الحالة 
اإلنسانية البالغة الخطورة. وفي الوقت الذي قد تعزز فيه الحكومة 
السورية سيطرتها على أجزاء من سورية، من المحتمل تشهد بعض 

المناطق أعمااًل قتالية وانعدامًا في األمن، ال سيما في إدلب 
والمناطق المحيطة بها في شمال غرب سورية وفي الشمال 

الشرقي. ومن المتوقع أيضًا أن تستمر العمليات العسكرية التي 
تستهدف ما تبقى من وجود لتنظيم الدولة اإلسالمية. وفي شمال 

شرق سورية، من المرجح أن تظل الظروف األمنية متوترة مع استمرار 
وجود المجموعات المسلحة ، بما في ذلك قوات سورية 

الديمقراطية، باإلضافة إلى التحالف الدولي. وقد يؤدي تزايد حديث 
تركيا عن عملية عسكرية شرق نهر الفرات وإعالن الواليات المتحدة 
االنسحاب من سورية إلى تصاعد األعمال القتالية وحدوث تغيرات 
في جهات السيطرة، األمر الذي سيفاقم االحتياجات ويجعل بيئة 

العمل بالنسبة للمنظمات اإلنسانية أكثر صعوبة. ومن المتوقع أن 
تحدث توترات محلية من بينها توترات متعلقة بالسيطرة على الموارد. 
وفي أجزاء أةرى من سورية، من المتوقع أن يحدث قدر من االستقرار 
النسبي، ويشمل ذلك العديد من المناطق التي شهدت تغيرات في 

جهات السيطرة في عام 2018، على الرغم من وجود مستويات عالية 
من الضعف في هذه المناطق والحاجة إلى رصد قضايا الحماية عن 

كثب.

ومن المحتمل أن يظل عدد النازحين داةل سورية مرتفعًا. واستنادًا 
إلى االتجاهات الحالية والتطورات السياقية المتوقعة، ُيقدر عدد 
األشخاص الذين سينزحون في عام 2019 بنحو 1٫2 مليون شخص 

)قرابة 100,000 شخص شهريًا(. وعلى غرار ما جرى في عام 2018، من 
المتوقع أن تحدث غالبية الحركات السكانية نتيجة لألعمال القتالية 
المستمرة. ومن المتوقع أن يتحدد حجم النزوح إلى حد كبير وفقًا 
لألحداث في إدلب وغيرها من المناطق في شمال غرب سورية، 

وكذلك في الشمال الشرقي.

بالموازاة مع ذلك، من المحتمل أن تستمر العودة النازحين التلقائية 
إلى مناطقهم األصلية في عام 2019، ال سيما أولئك الذين نزحوا 

حديثًا. ومن المتوقع أن يعود ما يتراوح بين 1٫2 و1٫5 مليون نازح إلى 
ديارهم على مدار عام 2019. وسيكون هذا العام هو العام األول 

الذي يتجاوز فيه مستوى العودة مستوى النزوح الجديد منذ أن بدأ 
المجتمع الدولي التتبع المنهجي للنازحين. ومن المتوقع أن تظل 

عودة الالجئين المنظمة ذاتيًا من الدول المجاورة المضيفة منخفضة 
مقارنة بالعدد اإلجمالي لالجئين ولكنها ستتجاوز السنوات السابقة، 
حيث يقدر عدد الالجئين الذين سيعودون من مصر والعراق واألردن 

ولبنان وتركيا بنحو 250,000 الجئ. مع ذلك، من المرجح أن تظل 
الظروف غير مواتية للعودة الطوعية واآلمنة والكريمة والمستدامة 

إلى أنحاء كثيرة من سورية.

وال تزال طرق استدامة وتنفيذ ما تسمى بالمنطقة المنزوعة السالح 

التي تحدد األجزاء التي تسيطر عليها المجموعات المسلحة في إدلب 
وشمال غرب سورية، والتي أعلنت عنها روسيا االتحادية والحكومة 
التركية في 1٧ أيلول/أيلول/سبتمبر، غير واضحة المعالم حتى نهاية 
كانون األول/ديسمبر 2018. وفي األشهر القادمة، ستظل القضايا 

المتعلقة بحماية المدنيين وحرية الحركة، باإلضافة إلى إيصال 
المساعدة اإلنسانية إلى المنطقة المنزوعة السالع وغيرها من 

المناطق في محافظة إدلب والمناطق المحيطة مصدر قلق بالغ. 
كما أن العمليات العسكرية التي من المحتمل أن تشنها تركيا شرق 

نهر الفرات وانسحاب للقوات األمريكية المعلن من شمال شرق 
سورية قد يكون لهما تأثير كبير على الحالة اإلنسانية في سورية في 

عام 2019.

ومن المتوقع أن تظل االحتياجات اإلنسانية شديدة في جميع أنحاء 
البالد64 في ظل غياب حل سياسي لألزمة، األمر الذي قد يؤثر على 
فرص التعافي وإعادة اإلعمار في سورية.  ومن المتوقع كذلك أن 

يستمر تغير التوزيع الجغرافي لالحتياجات اإلنسانية وشدتها، مع تركز 
االحتياجات األكثر إلحاحًا في المناطق التي تشهد نزوحًا وأعمااًل 

قتالية. أما في المناطق التي تشهد استقرارًا نسبيًا في سورية، فمن 
المتوقع ظهور فرص لألنشطة االجتماعية واالقتصادية وتعزيز سبل 

العيش، ال سيما لدعم احتياجات االنعاش المبكر والقدرة على 
الصمود ألكثر األفراد والمجتمعات عرضة للخطر. وبشكل عام، من 

المرجح أن تظل الظروف االجتماعية واالقتصادية تشكل تحديًا كبيرًا 
في جميع أنحاء سورية في 2019، نظرًا الرتفاع معدالت الفقر 

والبطالة، وتدهور البنية التحتية، وتدمير المساكن، والوصول غير 
الكافي وغير المتكافئ إلى الخدمات األساسية. 

وبينما تشهد إمكانية الوصول إلى المساعدة تغيرًا، مع تحقيق تحسن 
نسبي في العديد من المناطق، من المتوقع أن تظل االستجابة 

اإلنسانية تواجه القيود المرتبطة بإمكانية الوصول في بعض 
المناطق. ومن المحتمل أن تتوسع جهود إتاحة الوصول واالستجابة 

اإلنسانية من داةل سورية، لكنها ستبقى صعبة، بما في ذلك 
المناطق األةرى. ومن المحتمل أيضًا أن يتناقص عدد المحتاجين إلى 

المساعدة في المناطق التي يصعب الوصول إليها، لكنه سيظل 
مرتفعًا في عام 2019، حيث ال تزال العديد من المجتمعات تعاني من 

احتياجات إنسانية شديدة بسبب االفتقار إلى حرية التنقل وإمكانية 
الوصول بصورة منتظمة إلى الخدمات األساسية وفرص كسب 

العيش للنازحين والسكان المستضيفين والعائدين. وفي حال شهد 
عام 2019 زيادة في األعمال القتالية في شمال غرب وشمال شرق 

سورية، فإن االتجاه قد يتغير في ظل فرض قيود إضافية على وصول 
الشركاء في المجال اإلنساني.

وبينما ال تزال االحتياجات اإلنسانية هائلة، سيواصل العاملون في 
المجال اإلنساني الدعوة إلى توفير المساعدات اإلنسانية في جميع 

أنحاء سورية، بغض النظر عن الجهات المسيطرة وعبر أقصر الطرق.
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منهجية التقييم

وثغرات المعلومات
في هذا العام، قام الشركاء في المجال اإلنساني بتنقيح تقديرات التخطيط اإلنساني المصنفة حسب الجنس والعمر 

واإلعاقة )بما في ذلك األرقام المتعلقة بالسكان وتحركات النازحين( بواسطة جهود فرق العمل المعنية بالسكان 
والنازحين. وقد استرشدت هذه األرقام بالدراسات االستقصائية الديموغرافية على مستوى األسرة التي أجراها الشركاء 
في المجال اإلنساني والتي تمثل تقديرًا موثوقًا لالتجاهات السكانية في سورية حتى آب/أغسطس 2018. كما ساهمت 

منهجيات التقييم على مستوى األسرة في جمع المزيد من المعلومات الدقيقة عن احتياجات الفئات المستضعفة 
الرئيسية، التي تشمل النازحين والعائدين والمجتمعات المضيفة.

تقييم االحتياجات المتعدد القطاعات

في عام 2018، تم إجراء تقييم احتياجات منسق في جميع أنحاء البالد 
الستكمال التقييمات التي تركز على قطاعات بعينها. وبينما تشكل 

التقييمات على مستوى القطاعات - حيثما أمكن تنفيذها - األساس 
لعملية تحديد االحتياجات على مستوى القطاع، من ةالل ضمان 

تحديد االحتياجات على مستوى أكثر دقة، يقدم تقييم االحتياجات 
المتعدد القطاعات صورة شاملة للوضع ويساعد على ضمان 

التماسك بين القطاعات.

إن تقييم االحتياجات المتعدد القطاعات هو تقييم متعدد المراكز 
والشركاء ينسقه مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية 
بهدف تحديد االحتياجات اإلنسانية على مستوى المجتمع المحلي 

لالسترشاد بها في اللمحة العامة عن االحتياجات اإلنسانية لعام 
2019. وقد قام 39 شريكًا بتنفيذ التقييم في6,322 مجتمعًا محليًا في 
الفترة من تموز/يوليو إلى آب/أغسطس 2018، من ةالل مقابالت مع 
مسؤولي التنسيق على مستوى المجتمع. وتم جمع البيانات من أكبر 
مجموعة ممكنة من مسؤولي التنسيق المجتمعي شملت السلطات 

المحلية وقادة المجتمع من الذكور واإلناث وكبار السن من الرجال 
والنساء وموظفي الصحة والمعلمين والعاملين في مجال التعليم 

والتجار والمنظمات اإلنسانية األةرى. وقد ُبذلت جهود ةاصة إلجراء 
مقابالت مع أشخاص يصعب الوصول إليهم ولكنهم في كثير من 

األحيان يتعرضون لمخاطر إضافية، كاألشخاص ذوي اإلعاقات الدائمة 
والنساء وكبار السن واألشخاص العاجزين عن مغادرة منازلهم.

وبوجه عام، تم إجراء أكثر من 95,000 مقابلة، 99 في المئة منها كانت 
مقابالت وجهًا لوجه. كما ُأجريت 45 في المئة من المقابالت مع 

مسؤوالت تنسيق. ويعتبر ذلك تحسنًا مقارنة بالسنوات السابقة )26 
في المئة في عام 201٧ و9 في المئة في عام 2016(. وقد تبنت 

بعض القطاعات، ال سيما قطاع الحماية، أداة تتماشى مع التقييم 
الخاص بالقطاع لعام 2018 والتي ركزت بشكل أكبر على اعتبارات 

العمر والجنس والتنوع وقدمت بعض التحليالت المقارنة بين 
مجموعات سكانية مختلفة.

ويستند تقييم االحتياجات المتعدد القطاعات لعام 2018 إلى الدروس 
المستفادة من تقييم االحتياجات المتكامل لسورية لعام 2013 وتقييم 

االحتياجات المتعدد القطاعات لعام 2014 وتقييم المنهج المتكامل 
لالستجابة في سورية، والتقييم المشترك المتعدد القطاعات لعام 
2016، وتقييم االحتياجات المتعدد القطاعات لعام 201٧، باإلضافة 
إلى التقييمات التي أجرتها مبادرة ريتش وغيرها من الشركاء. وقد 

أدت تقييمات االحتياجات المشتركة والمنسقة التي ُأجريت على مدار 
ست سنوات إلى تحسين التغطية الجغرافية والحصول على بيانات 

أكثر دقة، باإلضافة إلى إطالق مبادرات جمع البيانات المتقدمة التي 
تقدم تحديثات شهرية حول التطورات اإلنسانية لتوفير المعلومات 

الالزمة لالستجابة. وقد أدى ذلك أيضًا إلى إدةال تحسينات 
تكنولوجية على تقنيات جمع البيانات وتحليلها. وعالوة على ذلك، 

عززت مبادرات بناء القدرات مهارات شركاء جمع البيانات الحاليين، ال 
سيما المنظمات غير الحكومية السورية، مما أدى إلى تحسين جودة 

البيانات في بعض القطاعات.

الدراسة االستقصائية المشتركة بين القطاعات على مستوى 
األسرة

تم استكمال تقييم االحتياجات المتعدد القطاعات بأسئلة مشتركة 
بين القطاعات اشتملت عليها دراستان استقصائيتان على مستوى 
األسرة حول المياه واإلصحاح والنظافة أجريتا للحصول على فهم 

أفضل الحتياجات الفئات السكانية المختلفة ومواطن ضعفها. وقد 
ركزت إحدى الدراسات على مخيمات النازحين والمخيمات غير 

الرسمية. وقد أجريت التقييمات على مستوى األسرة في منتصف 
عام 2018 في جميع المحافظات السورية األربعة عشر. وركزت إحدى 

الدراسات االستقصائية على مخيمات النازحين والمخيمات غير 
الرسمية في شمال غرب وشمال شرق سورية. وإجمااًل، ُأجريت 

مقابالت مع 24,600 أسرة في 265 ناحية في سورية، باإلضافة إلى 
1,950 أسرة في 156 مخيمًا و100 مركز إيواء جماعي في شمال 

سورية.

وعالوة على ذلك، تم إجراء تقييمين مشتركين متعددي القطاعات ونحو 14 تقييمًا كل منها يختص بقطاع معين لكي تسترشد بها اللمحة 
العامة عن االحتياجات اإلنسانية لعام 2019، من منطلق أن تقييمات االحتياجات التي تتمتع بالجودة وسالمة المنهجية واالستقاللية ضرورية 

التخاذ قرارات مستنيرة وشرط مسبق للحصول على لمحة عامة عن االحتياجات اإلنسانية وةطة استجابة إنسانية تتمتعان بالمصداقية. 
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التقييمات الخاصة بكل قطاع 

بهدف إرشاد اللمحة العامة عن االحتياجات اإلنسانية لعام 2019 من 
ةالل التقييمات الخاصة بكل قطاع، طلبت جميع القطاعات موافقة 

الحكومة السورية على العمل مع الشركاء في هذه العملية. وتم منح 
أذونات لقطاعين فقط )هما األمن الغذائي والصحة(. وهذا يعني أنه 
في بعض القطاعات، تضاءل تنوع مصادر البيانات وجودتها وتفصيلها 

مقارنة بالسنوات السابقة واعتمد الكثير منها على بيانات تقييم 
االحتياجات المتعدد القطاعات فقط في تحليلها. وقد واصلت العديد 

من القطاعات الحوار مع الوزارات المختصة للتوصل التفاق يسمح 
بتنفيذ تقييمات القطاعات، مع الحفاظ على االستقاللية والنزاهة في 
هذه العملية، بما في ذلك عملية جمع البيانات وتحليلها. وقد تؤدي 
هذه العملية في حال تم تنفيذها بنجاح، إلى إجراء تقييمات قطاعية 

ةالل عام 2019 لكي تسترشد بها المراجعة النصف سنوية لخطة 
االستجابة اإلنسانية لعام 2019 أو اللمحة العامة عن االحتياجات 

اإلنسانية لعام 2020 في المستقبل.

وتشمل التقييمات القطاعية ومصادر البيانات التي استرشدت بها 
نتائج اللمحة العامة عن االحتياجات اإلنسانية لعام 2019 ما يلي:

تقييمات القطاعات التي استرشدت بها اللمحة العامة عن 
االحتياجات اإلنسانية 

تنسيق المخيمات 
وإدارتها

تقييم االحتياجات المتعدد القطاعات
مصفوفة المراقبة المتكاملة لمواقع النازحين 
مصفوفة المراقبة المتكاملة لمواقع النازحين

تتبع النازحين، بما في ذلك مبادرة رصد حالة النازحين 
)مشروع ريتش(

تقييم االحتياجات المتعدد القطاعاتالتعليم
نظام إدارة معلومات التعليم

تقييم التعليم التابع لوحدة تنسيق المساعدة
تقييم التعليم التابع لتحليل مواطن الضعف ورسم 

معامله
آلية الرصد واإلبالغ في سورية )الهجمات على التعليم(

برنامج تقييم االحتياجات اإلنسانية، مراجعة البيانات 
الثانوية في التقارير األةرى

اإلنعاش المبكر 
وسبل العيش

تقييم االحتياجات المتعدد القطاعات
تحديد أنظمة التدريب المهني

تقارير التحليل السياقي
فرص العمل ودعم سبل العيش في سورية )جمعية 

العلوم االقتصادية السورية(
مواجهة التشظي - اآلثار المترتبة على األزمة السورية 

)المركز السوري لبحوث السياسات(
تقييم األمن الغذائي وسبل العيشاألمن الغذائي

تقارير رصد األسعار
بعثة تقييم المحاصيل الغذائية واألمن الغذائي

تقييم االحتياجات المتعدد القطاعات
تقارير التحليل السياقي

نظام رصد توافر موارد الصحةالصحة
نظام/شبكة اإلنذار المبكر واالستجابة

نظام مراقبة الهجمات على المرافق الصحية
قاعدة بيانات )من، متى، أين، ماذا( وتقارير مؤشرات 

األداء الرئيسية
تقييم االحتياجات المتعدد القطاعات

التقارير الدورية لفريق العمل المعني بالسكان والنازحين
أكثر من 40 تقييمًا ودراسة استقصائية لقطاع الصحة 

أجرتها منظمة الصحة العالمية والبعثات المشتركة بين 
الوكاالت والشركاء في القطاع الصحي في جميع 

المناطق في البالد.
المأوى والمواد غير 

الغذائية
تقييم االحتياجات المتعدد القطاعات

تقييم على مستوى األسرة والمجتمع )مبادرة ريتش(
تقييم مبادرة الرصد الموحد وتقييم اإلغاثة والحاالت التغذية

االنتقالية )سمارت( الخاص بالتغذية
نظام مراقبة التغذية

درجة استهالك الغذاء )تقييم األمن الغذائي وسبل 
العيش على مستوى األسرة(

تقييم االحتياجات المتعدد القطاعات
تقييم االحتياجات المتعدد القطاعات )في جميع أنحاء الحماية

البالد(
مناقشات مجموعة التركيز بقيادة القطاع )المناطق 

ةارج سيطرة الحكومة السورية(
مراقبة الحماية )في شمال غرب سورية(

تقارير العنف القائم على النوع االجتماعي )في المناطق 
الخاضعة لسيطرة الحكومة السورية في جميع أنحاء 

البالد(
آلية الرصد واإلبالغ عن االنتهاكات الجسيمة ضد 

األطفال في سورية )حماية الطفل(
تحليل تقارير بعثات مفوضية األمم المتحدة لالجئين

تقييم على مستوى األسرة )يقتصر على وثائق األحوال 
المدنية وقضايا المساكن واألراضي والممتلكات في 

شمال غرب وشمال شرق سورية( 

المياه واإلصحاح 
والنظافة

تقييم على مستوى األسرة )في جميع أنحاء البالد(
تقييم على مستوى األسرة في مخيمات المالذ األةير 

ومواقع النازحين ومراكز اإليواء الجماعية في شمال 
غرب وشمال شرق سورية.

ثغرات المعلومات

بينما يستمر تحقيق تقدم بالمقارنة بالسنوات السابقة، توجد حاجة 
إلى تكثيف الدعوة للحفاظ على الجهود المبذولة لتقديم صورة 
مستقلة ومحايدة عن االحتياجات اإلنسانية في سورية. ويواجه 

المجتمع اإلنساني تحديات تعيق قدرته على إجراء تقييمات مستقلة 
وضمان اتباع نهج قائم على االحتياجات لتقديم المساعدة اإلنسانية 

داةل سورية. وفي المراحل المقبلة، سوف تظل قدرتنا على الحصول 
على بيانات التقييم الموثوقة - من المنظمات التي تعمل داةل 

سورية، بالتنسيق مع الوزارات الحكومية، والجهات الفاعلة عبر 
الحدود، وفق التفويض الذي تمنحه قرارات مجلس األمن ذات الصلة 

- بالغة األهمية لتقديم صورة مستقلة وحيادية عن االحتياجات 
اإلنسانية في سورية.
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لمحات عامة عن االحتياجات حسب القطاع: الحماية

الحماية

عدد االفراد المحتاجين للمساعدة

      ١3.٢مليون
حسب العمرحسب الجنس

ذكور  إناث
٦٫٧ مليون

أطفال
(٠-٤)

١٫٤ مليون

بالغون
(١٨-٥٩)

٧٫١ مليون

أطفال
(٥-١٧)

٤٫١ مليون

كبار سن
(٥٩<)
٠٫٦ مليون

٦٫٥ مليون

ةريطة المحتاجين للمساعدة

المحتاجون للمساعدة 

١ - ١٦,٠٠٠
١٦,٠٠١ - ٥٠,٠٠٠
٥٠,٠٠١ - ١٠٠,٠٠٠
١٠٠,٠٠١ - ٢٢٥,٠٠٠
٢٢٥,٠٠١ - ٣٦٠,٠٠٠

٣٦٠,٠٠١ - ٣,٥٠٠,٠٠٠

ةريطة شدة الحاجة

* أعربت الحكومة السورية عن تحفظاتها بشأن مجمل نتائج اللمحة العامة عن االحتياجات اإلنسانية.

النقاط الرئيسية
ال تزال احتياجات الحماية المعقدة والمتشابكة على نحو متزايد  •

قائمة في جميع أنحاء سورية، وهي ناجمة عن مجموعة متنوعة 
من الظروف تتراوح بين التعرض المباشر لألعمال القتالية والنزوح 
والظروف المعيشية في مواقع النازحين / مراكز اإليواء الجماعية 

والنزوح الممتد.

يتم اإلبالغ بشكل متزايد عن عودة النازحين، لكنها قد ال تكون  •
دائمًا آمنة )بسبب ارتفاع مستوى التلوث بالمتفجرات( أو طوعية 

بالكامل أو كريمة. وبشكل عام، تضيف عملية العودة مستوى آةر 
من االحتياجات التي يجب تلبيتها وال تمثل دائمًا حاًل مستدامًا.

أدت أزمة النزوح الممتدة إلى تآكل مستمر آلليات تكيف األفراد  •
والمجتمعات. وال تزال هناك حاجة إلى بذل جهود منسقة لتعزيز 

االستجابة اإلنسانية وجعلها أكثر أمانًا وشمواًل والتركيز على حلول 
دائمة في مناطق المنشأ أو النزوح أو في أي مكان آةر.

ال تزال ظاهرة العنف القائم على النوع االجتماعي متفشية في  •
حياة النساء والفتيات داةل منازلهن وةارجها، وتتحمل الفتيات 

المراهقات العبء األكبر لهذه األزمة. وال يزال العنف القائم على 
النوع االجتماعي متفشيًا في حياة األشخاص األكبر سنًا على 

مستوى األسرة والمجتمع، وعلى المستوى المؤسساتي كذلك.

ال يزال التهديد الذي تشكله المتفجرات الخطرة من حيث الحجم  •
والشدة والتعقيد مصدر قلق رئيسي في مجال الحماية في جميع 

أنحاء سورية، حيث تفاقم ضعف المدنيين في المناطق المعرضة 
للخطر وتهدد فرص الحصول على المساعدة اإلنسانية أو تحد منها. 

كما ال يمكن التخفيف من آثار التهديد الذي يشكله التلوث 
بالمتفجرات الخطرة على السالمة البدنية إلى أن يتم اتخاذ تدابير 

شاملة للحد من المخاطر.

ال تزال المخاطر المتعددة والمعقدة التي تهدد حماية الطفل تؤثر  •
على حياة الفتيات والفتيان في جميع أنحاء سورية. فالنزوح 

المستمر والتعرض للعنف وتزايد حدة الفقر والتحديات المستمرة 
التي تعرقل الوصول وتوافر الخدمات تترك جميعها أثرًا كبيرًا على 

األطفال. وال تزال االنتهاكات الجسيمة لحقوق الطفل مصدر قلق 
بالغ.
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لمحات عامة عن االحتياجات حسب القطاع: الحماية

لمحة عامة
ال تزال القضايا واالحتياجات المتعلقة بالحماية منتشرة في سورية 
ومستمرة في التأثير على جميع فئات السكان. وقد أدت الطبيعة 

الممتدة لألزمة إلى ظهور قضايا حماية واحتياجات متزايدة التعقيد 
والتشابك في بيئة دائمة التغير. وفي الوقت الذي ال يزال فيه الوضع 

العام للحماية حرجًا، تتنوع احتياجات الحماية في مختلف انحاء البالد 
مع تطور الوضع على األرض. وفي بعض المناطق في سورية، ال 

سيما في الشمال الغربي والشمال الشرقي، ال يزال السكان المدنيون 
معرضين لألعمال القتالية التي تسفر عن وقوع إصابات في صفوف 
المدنيين وتؤدي إلى نزوح قسري أثناء بحث الناس عن األمان. كما 
ترك االستخدام المطول والواسع النطاق لمجموعة من األسلحة 
سلسلة من المتفجرات الخطرة، ولكل منها مخاطره الخاصة. وفي 

عدد من المواقع المختلفة في أرجاء البالد، ال يزال النازحون يعيشون 
في مواقع أو مساكن جماعية، ويخضعون أحيانًا إلجراءات الفحص 

األمني وُيحرمون من حرية الحركة، ويواجهون صعوبات في الحصول 
على الخدمات وفرص كسب العيش وظروف المعيشة الكريمة. وقد 

تم اإلبالغ عن العديد من حاالت النزوح الطويل األمد، بما في ذلك 
في المناطق التي تتمتع باستقرار نسبي، حيث تعيش األسر في 

ظروف معيشية سيئة وتناضل من أجل إيجاد آليات الصمود. ونتيجة 
لذلك، أصبح اللجوء إلى آليات التكيف الضارة )كعمالة األطفال 

وتجنيدهم واألشكال المختلفة من االستغالل والزواج المبكر( اتجاهًا 
مستمرًا. وأةيرًا، يضيف النطاق الحالي والمتزايد باستمرار لعودة 

النازحين مستوى آةر من االحتياجات التي يجب أةذها في االعتبار، ال 
سيما االحتياجات في مجالي التوثيق المدني والمساكن واألراضي 

والممتلكات.

وإلى جانب ما تبقى من الحاالت التي يتم فيها التعرض المباشر 
لألعمال القتالية والنزوح القسري، ال بد أيضًا من فهم بيئة الحماية 

في سورية فيما يتعلق بتأثير ثماني سنوات متتالية من األزمة. 
باإلضافة إلى التدمير المادي، ساهم النزوح الطويل في التآكل 

المطرد آلليات التكيف لدى األفراد والمجتمعات، وةلق مستويات 
عالية من التوتر النفسي، وأدى إلى تعطيل ةدمات الدعم للسكان 

األكثر ضعفًا، وفرض ضغوطات كبيرة على الحياة اليومية للمجتمعات 
وعلى هياكل دعم المجتمع. وعلى الرغم من الزيادة المستمرة في 

عدد تدةالت الحماية في سورية ةالل فترة األزمة، ال يزال حجم 
احتياجات الحماية وتعقيدها يشكل تحديًا كبيرًا للقطاع، في سياق ال 
تزال فيه القيود على إمكانية الوصول للمساعدة والقيود التشغيلية 
قائمة. وال تزال قدرات الجهات الفاعلة في مجال الحماية غير كافية 

في بعض المجاالت والمواقع.

ويعتمد التحليل القطاعي التالي على بيانات كمية تم جمعها ةالل 
تقييم االحتياجات المتعدد القطاعات لعام 2018، في ظل غياب تقييم 

يقوده القطاع وينفذه الشركاء في قطاع الحماية الذين لم يحصلوا 
بعد على تصاريح للعمل داةل سورية.65 وتم استكمال النتائج 

باالستعانة بمصادر معلومات نوعية أةرى متاحة لهذا القطاع تتضمن 
مشاورات مع المتضررين )مناقشات مجموعات التركيز والمقابالت 

المنزلية(، ومبادرات رصد الحماية في المناطق التي تغطيها الجهات 
الفاعلة عبر الحدود، ومراجعة تقارير البعثات، والتغذية الراجعة 

المنتظمة من البعثات والعمليات الميدانية التي تنفذها المنظمات 
المكلفة بالحماية والتي تتخذ من دمشق مقرًا لها. وتظل المصادر 

المستخدمة في هذا التحليل إدراكية بطبيعتها وبالتالي يجب 
تفسيرها على هذا النحو.

 تحليل االحتياجات اإلنسانية
 وفقًا لنتائج التقييمات المتاحة، التزال بيئة الحماية في سورية تتسم 
بالعديد من قضايا الحماية البالغة األهمية، مع اةتالف وتيرة حدوثها 

في شتى المناطق والمجموعات السكانية، ووجود بعض األنماط 
الثابتة كذلك. وفي 48 في المئة من المجتمعات التي تم تقييمها، تم 

اإلبالغ عن أربع قضايا حماية على األقل من قبل السكان الذين تمت 
مشاورتهم. بالتوازي مع ذلك، توفر مصادر المعلومات النوعية حول 

الحماية مؤشرات مهمة حول كيفية ترابط مشكالت الحماية 
المختلفة.66

الصالت المشتركة بين وثائق األحوال المدنية، والمساكن واألراضي 
والممتلكات، وحرية الحركة

ال تزال وثائق األحوال المدنية، والمساكن واألراضي والممتلكات، 
وحرية الحركة تمثل قضايا حماية رئيسية على مستوى البالد، حيث 

ذكر المستطلعون حدوثها في 59 في المئة و4٧ في المئة و46 في 
المئة من المجتمعات التي تم تقييمها على التوالي.6٧  ووفقًا لمصادر 
المعلومات النوعية، ربما تكون نسبة حدوث قضايا الحماية أعلى من 

ذلك.68  كما أن ظهور هذه القضايا ُيعد نتيجة مباشرة آلثار األعمال 
القتالية والنزوح القسري، التي ال تزال بمثابة المحركات الرئيسية ألزمة 

الحماية في سورية.

وكانت "صعوبات التواصل مع الجهات المعنية" هي السبب األكثر 
تكرارًا لنقص / فقدان وثائق األحوال المدنية.69  وهذه نتيجة محتملة 

بالنسبة لألسر التي أبلغت عن تحديات في الحصول على وثائق 
رسمية أثناء اإلقامة في مناطق ةارجة عن سيطرة الحكومة، بسبب 
تغيير ةطوط السيطرة، وكذلك سياسات مصادرة الوثائق الشخصية 
في مواقع النازحين في الشمال. ومن األسباب األةرى التي ُذكرت 

ضياع الوثائق الشخصية والحاالت التي "تم فيها ترك الوثائق أثناء 
الفرار".٧0  كما ظهرت أسباب مثل عدم توفر المؤسسات التي تقدم 

الوثائق الرسمية، بسبب تعرضها للتدمير على سبيل المثال، فضاًل عن 
عدم القدرة على تحمل تكاليف استخراج الوثائق، في تقييم 

االحتياجات المتعدد القطاعات لعام 2018 وفي المشاورات الميدانية. 
وال يزال نقص/ فقدان وثائق األحوال المدنية يوصف بأنه قضية 

الحماية التي تؤثر على جميع فئات السكان، وهي أكثر انتشارًا بين 
النساء المشموالت في الدراسات االستقصائية.٧1 وكما هو مذكور 
أدناه، فإن نقص / فقدان وثائق األحوال المدنية يفاقم سلسلة من 

مخاطر الحماية ومواطن الضعف الحالية المرتبطة بحرية الحركة 
وتنفيذ المعامالت الخاصة بالمساكن واألراضي والممتلكات. كما أنه 
يعيق تسجيل وقائع األحوال المدنية ويشكل تحديًا إضافيًا إلمكانية 

الحصول على الخدمات والمساعدة اإلنسانية.

ووفقًا للمصادر المستخدمة في التحليل، تبدو القيود المفروضة على 
حرية الحركة ناجمة عن مجموعة متنوعة من األسباب التي يترابط 

العديد منها وأهمها نقاط التفتيش التي ذكرها المستطلعون في 89 
في المئة من المجتمعات التي تم تقييمها وأبلغت عن قيود على 
حرية الحركة؛ نقص وثائق األحوال المدنية )٧9 في المئة(؛ القواعد 

التي تفرضها األطراف التي تسيطر على األرض )٧8 في المئة(؛ 
وإجراءات الفحص األمني )٧8 في المئة(.٧2 وتؤكد مصادر البيانات 

الثانوية هذه االتجاهات.٧3 وقد ُوصفت القيود المفروضة على الحركة 
بأنها تؤثر بشكل ةاص على األشخاص الذين ال يملكون وثائق مدنية، 

والرجال واألوالد، وهي حالة ناتجة على األرجح عن الوضع األمني 
العام في مناطق مختلفة من البالد. وتشير مصادر المعلومات 
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النوعية أيضًا إلى أن وضع قيود على الحركة هي آلية تكيف سائدة 
في البيئات األمنية المضطربة، ةاصة بالنسبة للنساء والفتيات.

أما فيما يتعلق بقضايا المساكن واألراضي والممتلكات، فقد ُوِصف 
النزاع على الملكية بأنه مصدر قلق كبير، حيث ذكره 61 في المئة من 

المستطلعين في المجتمعات التي تم تقييمها وتم تحديد مخاوف 
متعلقة بالمساكن واألراضي والممتلكات فيها.٧4  وتوضح مصادر 

المعلومات النوعية كيف تنشأ قضايا المساكن واألراضي والممتلكات 
عند حدوث تحوالت في جهات السيطرة وتؤكد أيضًا على تعقيدات 
العثور على سبل االنتصاف المتاحة، ال سيما عندما يتم اإلبالغ أيضًا 

عن نقص / فقدان وثائق األحوال المدنية.٧5 كما ظهرت مخاوف 
إضافية في أجزاء عديدة من البالد، حيث ُتعد اإلقامة في الممتلكات 

الشاغرة حاًل يلجأ إليه النازحون حديثًا في حاالت الطوارئ. ومن 
المحتمل أن تزداد االحتياجات المتعلقة بوثائق األحوال المدنية 

وقضايا المساكن واألراضي والممتلكات في المناطق التي تشهد 
عودة للنازحين أو تحوالت في جهات السيطرة أو كليهما معًا.

الضغط المستمر على آليات التكيف

ال تزال آليات التكيف لدى األفراد والمجتمعات تتأثر على نحو متزايد 
باألزمة التي طال أمدها وأثرها البعيد المدى على النسيج االجتماعي 

في سورية. ولذلك تأثير ةاص على األطفال، حيث ترتفع معدالت 
عمالة األطفال التي تحول دون االلتحاق بالمدارس والزواج المبكر، 
وهما آليتان للتكيف تم تحديدهما في 80 في المئة و45 في المئة 

من المجتمعات التي تم تقييمها على التوالي.٧6 ٧٧ وتشير مصادر 
المعلومات النوعية أيضًا إلى أن آليات التكيف الضارة هذه هي مصدر 

قلق رئيسي على األطفال.٧8  وال يزال االعتماد على المساعدة 
اإلنسانية آلية تكيف مهمة حيث تم اإلبالغ عنها في 45 في المئة من 

المجتمعات التي تم تقييمها، وعززها تحليل المصادر الثانوية.٧9 وفي 
الوقت نفسه، يواصل نقص / فقدان وثائق األحوال المدنية التأثير 

على إمكانية الحصول على الخدمات األساسية والمساعدة اإلنسانية. 
وقد ظهر طلب وثائق األحوال المدنية كأحد دواعي القلق لدى 

الغالبية العظمى من المجتمعات الخاضعة للتقييم التي تم تحديد 
مخاوف متعلقة بالمساعدة اإلنسانية فيها.80 وهذا بدوره يشير إلى 
الحاجة لبذل المزيد من الجهود من قبل الجهات الفاعلة في المجال 

اإلنساني والسلطات المسؤولة لتقديم المساعدة اإلنسانية بطريقة 
شاملة.

التأثير غير المتناسب للعنف القائم على النوع االجتماعي على 
النساء والفتيات

أظهرت التقييمات أن العنف القائم على النوع االجتماعي، كالتحرش 
الجنسي والزواج المبكر / القسري والعنف المنزلي )بما في ذلك 

عنف الشريك وغيره من أشكال العنف األسري ضد النساء والفتيات(، 
تواصل إفساد حياة النساء والفتيات في سورية داةل المنزل وةارجه، 

وبالتالي لم يتبق سوى عدد قليل جدًا من األماكن التي تشعر فيها 
النساء والفتيات باألمان. ويسهم طول األزمة واألعراف االجتماعية 

الراسخة، إلى جانب تزايد حالة انعدام القانون في بعض المناطق، في 
تطبيع هذا العنف، األمر الذي يؤثر بشدة على السالمة النفسية 

واالجتماعية للنساء والفتيات ويؤدي إلى التالشي المستمر 
لحقوقهن. ويمثل الخوف من التحرش الجنسي، بما في ذلك التحرش 

في الطريق إلى المدرسة وفي األسواق وفي مواقع التوزيع، 
باإلضافة إلى العنف الجنسي المرتبط بعمليات االةتطاف، مصدر 

قلق بالنسبة للنساء والفتيات المستطلعات ويسهم في تعرضهن 
للضغط النفسي واالجتماعي ويحد من تحركاتهن. وباإلضافة إلى 

ذلك، تستخدم الوسائل التكنولوجية المختلفة، مثل الرسائل النصية 
ووسائل التواصل االجتماعي، للتحرش الجنسي وتيسير الزواج المبكر / 

القسري. كما أن القيود المفروضة على حرية تنقل النساء والفتيات 
تحول دون حصولهن على الخدمات والمساعدات اإلنسانية وتنتقص 
بالتالي من حقوقهن، مع تأثر النساء الالئي تعرضن للطالق والترمل، 

وكذلك الفتيات المراهقات، بشكل غير متناسب. كما أن العار والوصم 
المحيط بالعنف الجنسي يعني أن الناجيات ال يتحدثن عن العنف عند 

وقوعه. وتقوم األسر بترتيب زيجات للفتيات معتقدة أنها ستوفر لهن 
الحماية وتخفف من العبء المالي على األسرة. وتفيد التقارير أن 

الفتيات يتزوجن في سن أصغر، ويشمل الزواج المبكر / القسري في 
بعض األحيان فتيات تتراوح أعمارهن بين 10 و11 عامًا – وهو ما يندرج 

في إطار استراتيجية التكيف الوقائية. ويزيد الوضع االجتماعي 
واالقتصادي، واالفتقار إلى فرص كسب الرزق، والفقر المتزايد من 

ةطر تعرض النساء والفتيات لجميع أشكال العنف، بما في ذلك 
االستغالل واالنتهاك الجنسيين.

ويمكن أن تتعرض المراهقات والفتيات الصغيرات للتحرش الجنسي 
والعنف في مجموعة من الحاالت بما في ذلك أثناء عملهن في 

األرض / المزرعة وفي المتاجر وفي حاالت تأثرهن بتجنيد األطفال. وال 
تزال أدوار الجنسين على مستوى األسرة أةذة في التغير، متسببة 

بذلك في تداعيات سلبية داةل األسر والمجتمعات. وعلى الرغم من 
أن النساء يتحملن المزيد من المسؤولية، إال أن ذلك ال يستتبع المزيد 

من السلطة. وقد اضطلعت النساء بأدوار إضافية ترتبط تقليديًا 
بالرجال، من بينها دور رب األسرة والمعيل الرئيسي لها. وساهم هذا 

األمر في زيادة الضغط واإلجهاد على النساء إلعالة أسرهن أثناء 
محاولتهن التوفيق بين االلتزامات داةل المنزل وفي مكان العمل. 
ونتيجة لذلك، أصبحت النساء عرضة للمزيد من مخاطر العنف داةل 
األسرة وفي مكان العمل. وحيثما وجدت ةدمات التصدي للعنف 

القائم على النوع االجتماعي، أكدت النساء والفتيات أن لهذه 
الخدمات تأثير إيجابي على حياتهن، حيث تشكل "المساحات اآلمنة 

للنساء والفتيات" مكانًا اللتماس األمان وتلقي الخدمات األساسية 
المنقذة للحياة )الصحة والدعم النفسي واالجتماعي والقانوني( 
والخدمات الضرورية األةرى )مثل التدريب المهني والتدريب على 

المهارات(.

األعمال المتعلقة باأللغام

يتعرض شخص واحد من كل شخصين في سورية لخطر المتفجرات. 
واستنادًا إلى التقديرات السكانية الحالية، يعيش 10٫2 مليون شخص 
من الرجال والنساء والفتيان والفتيات في 1,980 مجتمعًا أبلغت عن 

تلوث بالمتفجرات الخطرة ةالل العامين الماضيين.81 وتنتشر هذه 
المجتمعات في جميع أنحاء البالد وترتبط بالمناطق التي شهدت أكبر 

عدد من حوادث المتفجرات على مدار األشهر ال12 الماضية. ويعتبر 
األثر الذي تتركه المتفجرات الخطرة على المجتمعات فوريًا ومدمرًا، 

حيث تتسبب في ةسارة أفراد المجتمع، وزيادة عدد األشخاص الذين 
يعانون من إصابات دائمة وفقدان إمكانية الوصول إلى الممتلكات 

والخدمات األساسية وسبل العيش. كما أنها تمنع توصيل 
المساعدات اإلنسانية بشكل آمن، وتؤثر على حركة السكان وتحد من 
نطاق جهود التعافي وإعادة اإلعمار. وقد تتعرض مجموعة كبيرة من 

البنى التحتية، مثل الممتلكات الخاصة والمدارس والمستشفيات 
واألسواق واألراضي الزراعية وشبكات المياه والصرف الصحي 



١٠,٢ مليون 
شخص في سورية معرضون لخطر المتفجرات الخطرة

٢٠٪ من ضحايا المتفجرات 
الخطرة الذين شملتهم الدراسة 

كانوا من األطفال

٤٩٪ من الحوادث وقعت في 
الحقول واألراضي الرعوية

٢٤٪من الحوادث وقعت 
بالقرب من المنازل 

٦٦٪ من الناجين سيعانون 
من إعاقة مدى الحياة

٥٠٪ منهم تم بتر أحد 
أطرافهم

٤٧٪ منهم أصيبوا أو قتلوا 
أثناء اللعب
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والطرق لإلغالق بسبب المتفجرات الخطرة، مما يعوق إمكانية 
الحصول على التعليم والخدمات الصحية والوصول إلى األسواق 

وفرص كسب العيش اآلمنة وةدمات المياه واإلصحاح والنظافة. 
وأفاد المستطلعون في المجتمعات التي شملها التقييم أن األراضي 

الزراعية والطرق والممتلكات الخاصة كانت األكثر تلوثًا، تبعتها البنى 
التحتية الحكومية األةرى والمدارس والمستشفيات.82  ويعتبر نشر 

الوعي بشأن هذه المخاطر أمرًا بالغ األهمية لتزويد المدنيين بالرسائل 
األساسية لضمان السالمة والحد من المخاطر اليومية الناجمة عن 

التلوث. ويبقى السبيل الوحيد إلزالة التهديدات المفترضة والمؤكدة 
هو مسح المناطق التي يشتبه في ةطورتها ومن ثم وضع عالمات 

لتحديد مواقع المتفجرات التي يتم العثور عليها وإزالتها.

ويمكن أن تؤدي الحوادث الناجمة عن المتفجرات الخطرة إلى إصابات 
ةطيرة أو الموت، متسببة بذلك في صدمات جسدية ونفسية طويلة 

المدى للناجين وأسرهم. واستنادًا إلى البيانات المتاحة من األماكن 
التي أمكن جمعها منها، يفقد 1٫5 شخصًا أرواحهم ويصاب اثنان 

بجروح في المتوسط جراء الحوادث الناجمة عن المتفجرات الخطرة، 
بينما يعاني واحد من كل ثالثة ناجين تقريبًا من بتر أحد األطراف على 

األقل.83 وقد فرض عدد اإلصابات الناجمة عن المتفجرات الخطرة 
أعباء متزايدة على القطاع الصحي، ال سيما فيما يتعلق بتوفير 

الخدمات المتخصصة، كرعاية الصدمات وةدمات الرعاية النفسية 

وإعادة التأهيل البدني والدعم النفسي واالجتماعي على المديين 
القصير والطويل. وباإلضافة إلى اآلثار الجسدية والنفسية، يمكن أن 
يخّلف التلوث بالمتفجرات الخطرة آثارًا اجتماعية واقتصادية شديدة 

على األسر والمجتمعات تتمثل في حرمانهم من سبل العيش 
ومصادر الدةل، األمر الذي يفاقم بدوره مواطن الضعف العامة.

وبينما تعد جميع الفئات السكانية معرضة لتهديد المتفجرات الخطرة، 
تصبح بعض الفئات أكثر عرضة للخطر بسبب النوع االجتماعي والعمر، 
باإلضافة الى األدوار والمسؤوليات االجتماعية التي تضطلع بها. وال 

يزال األطفال يشكلون الفئة األكثر عرضة للخطر. وبشكل متوافق مع 
النتائج السابقة، كانت الزراعة، والرعي، والتنقل والسفر، والعبث 

باألجسام التي يتم العثور عليها، وإزالة األنقاض، هي السلوكيات أو 
األنشطة المحفوفة بالمخاطر في المجتمعات التي أبلغت عن وقوع 

وفيات أو إصابات بسبب المتفجرات الخطرة.84

وال يزال حجم التهديد الذي تشكله المتفجرات الخطرة غير معروف 
بشكل كامل في سورية. ولذلك، ال بد أن تكون تدابير الوقاية 

والتخفيف من تأثير التلوث على المدنيين شاملة وواسعة النطاق، 
وذلك من ةالل إجراء المسوحات وتحديد المناطق الخطرة وإزالة 

األةطار والتوعية بالمخاطر. كما يجب توفير دعم أكبر للناجين 
وأسرهم. 

حماية الطفل

ال يزال األطفال في مختلف أنحاء سورية يتعرضون للعنف المتفشي 
ولمجموعة من مخاطر الحماية. وال تزال االنتهاكات الجسيمة لحقوق 

الطفل تشكل مصدر قلق كبير، بما في ذلك في المناطق التي 
تراجعت فيها األعمال القتالية، حيث يتعرض األطفال لخطر القتل 

واإلصابة والتجنيد واالستخدام في أعمال القتال والتعذيب واالحتجاز 
والخطف والعنف الجنسي والهجمات على المدارس والمستشفيات 

والحرمان من الوصول إلى المساعدات اإلنسانية من قبل أطراف 
النزاع. وةالل األشهر التسعة األولى من عام 2018، تحققت األمم 

المتحدة من 2,354 من هذه االنتهاكات ضد األطفال في 13 محافظة 
من محافظات سورية األربعة عشر، وهو ما يلقي الضوء على 

االتجاهات المستمرة للعنف ولكن ال يبين النطاق الكامل لمخاوف 
الحماية المتعلقة باألطفال.85 86 وشمل ذلك أكثر من 1,300 حادثة 
قتل أو إصابة ألطفال جرى التحقق منها.8٧ وقام المشاركون في 

الدراسة في المجتمعات التي تم تقييمها وأبلغت عن تلوث 

بالمتفجرات الخطرة في سورية بتحديد األوالد في سن المراهقة وما 
قبل المراهقة كأكثر الفئات عرضة لخطر الموت أو اإلصابة من 

الحوادث. وقد تم اإلبالغ عن قوع هذه الحوادث أثناء لعب األطفال 
أو أثناء ذهابهم إلى المدرسة.88

وقد أثرت بيئة األعمال القتالية المستمرة والمتكررة التي شهدها 
العديد من الفتيان والفتيات على مدار السنوات السبع الماضية تأثيرًا 
عميقًا على سالمتهم النفسية واالجتماعية، حيث أضعفت شعورهم 
باألمان والفائدة والسيطرة واألهمية والقدرة على المشاركة والتأثير 

وسببت لهم معاناة كبيرة. كما أن الكثيرين منهم ال يملكون وثائق 
مدنية إلثبات هويتهم والوصول إلى الخدمات األساسية وحماية 

حقوقهم. وتشير التقديرات إلى أن أكثر من 2٫6 مليون طفل ما زالوا 
نازحين وأن االنفصال عن مقدمي الرعاية هو قضية الحماية التي تم 

اإلبالغ عنها في جميع محافظات سورية األربعة عشر، األمر الذي 
يعرض هؤالء األطفال لخطر االستغالل أو االعتداء أو اإلهمال.89 
وتوضح األحداث التي أدت إلى انفصال األسرة كيف تزيد قضايا 
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الحماية وحماية الطفل ذات الصلة من ضعف الفتيان والفتيات 
المتأثرين. وكان موت أو اةتفاء مقدمي الرعاية، واةتفاء األطفال، 

واالنفصال بسبب النزوح أو األعمال القتالية النشطة، وزواج األطفال 
وتجنيدهم من بين األسباب المذكورة لالنفصال األسري.90 وأفاد 

المشاركون في التقييم في المجتمعات التي ظهر فيها تمييز في 
تقديم المساعدة اإلنسانية أن الفتيات غير المصحوبات بذويهن كن 

الفئة األكثر عرضة لمثل هذا التمييز.91

وقد غذت األزمة وتأثيرها على األطفال آليات التكيف الضارة مثل 
عمالة األطفال والزواج المبكر وتجنيد األطفال، التي تعرض الفتيان 

والفتيات المراهقين على وجه الخصوص للخطر وتستنزف في الوقت 
ذاته قدرات األسر والمجتمعات على حماية الطفل. وتفيد التقارير أن 

عمالة األطفال تنتشر في جميع محافظات سورية األربعة عشر.92 
وتعيق عمالة األطفال التعليم من ةالل حرمان األطفال من فرصة 

االلتحاق بالمدارس، وإلزامهم بترك المدرسة قبل إنهاء المراحل 
الدراسية أو تتطلب منهم محاولة الجمع بين الحضور المدرسي 

والعمل الشاق الذي يستغرق ساعات طويلة جدًا.

وقد تم اإلبالغ عن زواج األطفال في 12 محافظة من محافظات 
سورية األربعة عشر. وعلى الرغم من أن زواج األطفال يؤثر بشكل 
رئيسي على المراهقات، إال أن المراهقين معرضون أيضًا للخطر.93 
ويأتي تزويج الفتيات والفتيان مبكرًا في إطار استراتيجية التكييف 

الضارة التي تلجأ إليها األسر "لتخفيف" مخاطر الحماية واالستجابة 
للوضع االقتصادي المتدهور لألسرة.

وال يزال اإلبالغ عن تجنيد األطفال، وةاصة المراهقين، من قبل جميع 
أطراف النزاع مستمرًا في 12 محافظة من محافظات سورية األربعة 

عشر، كما أصبح استخدام األطفال من ِقبل أطراف القتال سلوكًا 
معتادًا على نحو متزايد.94 وفي األشهر التسعة األولى من عام 2018، 

تحققت آلية الرصد واإلبالغ عن االنتهاكات الجسيمة ضد األطفال في 
سورية من 631 حادثة تجنيد واستخدام لألطفال )83 في المئة من 

األوالد(، 92 في المئة منهم تم استخدامهم في أدوار قتالية، 
وحوالي ربعهم كانت أعمارهم تقل عن 15 عامًا.95 وتم ذكر األجور 

والحوافز المادية، وتأثير األسرة والمجتمع، باإلضافة إلى الحاجة إلى 
الحماية والبقاء على قيد الحياة والرغبة في االنتقام والمكانة 
والهوية والخوف كعوامل طرد وجذب للتجنيد وإعادة التجنيد.

السكان المتضررون
أتاح تصنيف البيانات حسب العمر والجنس فهمًا أفضل للفئات 

السكانية المتأثرة وكيفية تأثرها.96 ويعتبر هذا التحليل ضروريًا 
لالسترشاد به في التخطيط للبرامج واستهداف الفئات األكثر ضعفًا 
ولذلك يجب أن يجرى لكل قضية حماية يتم النظر فيها. وفي الوقت 
الذي يتم فيه اإلبالغ عن بعض قضايا الحماية واحتياجاتها في جميع 
الفئات السكانية )مثل الحاجة إلى وثائق األحوال المدنية واالنفصال 

األسري(، يؤثر بعضها األةر على فئات معينة بطرق مختلفة، وفقًا 
للمعلومات الكمية والنوعية. 

وال يزال الفتيات والفتيان من جميع األعمار يواجهون العنف في 
ظروف حياتية متعددة: في المنزل وفي المدرسة وفي العمل وفي 

المجتمع. والمراهقة، على وجه الخصوص، هي الفترة التي يزداد فيها 

التعرض ألشكال جديدة من العنف. ولذلك من المرجح أن يتعرض 
األوالد المراهقون للقتل واإلصابة واالحتجاز والتجنيد من ِقبل أطراف 

القتال أو االنخراط في عمالة األطفال، بينما تتعرض الفتيات بشكل 
متزايد لخطر التجنيد واالستخدام في بعض األماكن.  كما تتعرض 

الفتيات المراهقات بشكل ةاص لخطر الزواج المبكر وغيره من أشكال 
العنف القائم على النوع االجتماعي، بما في ذلك العنف الجنسي. 

وكما هو الحال على الصعيد العالمي، تتأثر النساء والفتيات في 
سورية بشكل غير متناسب بجميع أشكال العنف القائم على النوع 

االجتماعي، في الحياة العامة والخاصة على حد سواء. باإلضافة إلى 
ذلك، ال تزال النساء الالئي اةتبرن الطالق والترمل والنساء والفتيات 
ذوات اإلعاقة يتعرضن للوصم والتمييز باإلضافة إلى الزواج القسري. 

كما أنهن يواجهن تحديات ةاصة في إمكانية الحصول على المساعدة 
)الشعور بالخجل ومخاطر التحرش الجنسي(. ويتعرض األوالد أيضًا 

لخطر العنف الجنسي.

ويتأثر الرجال بشكل ةاص بالقيود المفروضة على حرية الحركة وأشكال 
العنف المرتبط بشكل مباشرة باألعمال القتالية )مثل االحتجاز 

والتجنيد(. وتشير مصادر المعلومات النوعية إلى أن األشخاص ذوي 
اإلعاقة عرضة بشكل أكبر ةالل أعمال القتال والنزوح لالنفصال عن 

أسرهم أو القائمين على رعايتهم، أو فقدان األدوات والمنتجات التي 
تدعم استقالليتهم. ويمكن لالنتقال إلى بيئة جديدة أن يعيق 

وصولهم الكريم إلى الخدمات األساسية. وغالبًا ما يكون الفتيات 
والفتيان من ذوي اإلعاقة على وجه الخصوص أكثر عرضة ألشكال 

العنف أو االعتداء أو اإلهمال أو االستغالل. كما يواجه العديد منهم 
التهميش والوصم والتمييز. وعلى الرغم من مواطن الضعف 

المعروفة لدى األطفال ذوي اإلعاقة، إال أن احتياجاتهم ال تؤةذ في 
االعتبار بشكل كاف في برامج المساعدة اإلنسانية ولذلك يواجهون 

عقبات في الحصول على الدعم الذي تشتد حاجتهم إليه.

كما أن هناك احتياجات حماية محددة لكبار السن، ال سيما النساء، 
تشمل إمكانية الوصول إلى الخدمات، وتأمين الوثائق الشخصية، ولم 

الشمل مع أفراد األسرة اآلةرين. باإلضافة إلى ذلك، ربما فقد كبار 
السن قدرتهم التقليدية على توفير الرعاية المناسبة ألفراد أسرهم 

في ظل غياب أي نوع من أنواع الدعم المنهجي البدني أو النفسي أو 
االجتماعي.

والمجموعات التي تم تحديدها على أنها األكثر عرضة لخطر 
المتفجرات هي بشكل رئيسي: المزارعون والرعاة بسبب احتمال 

تعرضهم للمناطق التي تفيد التقارير أنها أكثر المناطق تلوثًا؛ األطفال 
بسبب نقص الوعي لديهم حول هذه المخاطر؛ العاملون في إزالة 
األنقاض وعمال البناء الذين قد تصادفهم المتفجرات الخطرة في 

المناطق التي تأثرت سابقًا باألعمال القتالية؛ واألشخاص الذين 
يتنقلون من مكان إلى آةر، ال سيما النازحون والعائدون الذين يضلون 

طريقهم ويدةلون عن غير قصد إلى مناطق ةطرة.

 كما تشكل المتفجرات الخطرة تهديدًا مع عودة الناس إلى المناطق 
التي فروا منها، مما يسهم في زيادة عبء اإلعاقة. وبحسب تقييم 

االحتياجات المتعدد القطاعات لعام 2018، من بين المصادر 
المجتمعية التي أبلغت عن وجود ضحايا للمتفجرات الخطرة في 



عواقب عدم وجود وثائق مدنيةاألسباب الرئيسية لعدم وجود وثائق مدنية

عدم القدرة على تحمل تكاليف استخراجها

صعوبة التواصل مع السلطة

فقدانها

عدم توفر خدمات الحكومة السورية

مصادرتها

تركها عند الفرار

انتهاء صالحيتها

عدم إمكانية تسجيل الوقائع الحيوية

شاغل رئيسي بالنسبة لقضايا المساكن واألراضي والممتلكات

شاغل رئيسي خالل تقديم المساعدة اإلنسانية

سبب رئيسي للقيود على الحركة

عقبة تعرقل الحصول على الخدمات األساسية

قد تكون حجر عثرة عند السعي للحصول على وظائف
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مجتمعاتهم، أفاد 44 في المئة منهم أن األطفال )األوالد والبنات 
دون سن الـ 18( كانوا الضحايا الرئيسيين )69 في المئة من المشاركين 
في التقييم أفادوا أن األوالد هم األكثر عرضة للخطر(. وبشكل عام، 
برز الرجال واألوالد كأكثر الفئات عرضة لخطر المتفجرات.9٧ كما تعتبر 
النساء والمراهقات والفتيات الصغيرات معرضات للخطر، وهن أيضًا 

األكثر تضررًا من التأثير غير المباشر للتلوث بالمتفجرات الخطرة، وذلك 
بخسارة أفراد األسرة، وفقدان دةل األسرة وفرص كسب العيش.98 

استنادًا إلى البيانات المتاحة من المناطق التي أمكن جمعها فيها، لم 
يتلق 95 في المئة من ضحايا المتفجرات الخطرة على اإلطالق 

التوعية حول المخاطر التي تشكلها هذه المتفجرات.99

وستشهد مخيمات الالجئين الفلسطينيين ومناطق تجمعهم التي 
تعاني من مستوى مرتفع من الدمار احتياجات مستمرة فيما يتعلق 
بقضايا اإليواء والمساكن واألراضي والممتلكات وقيودًا على حركة 
النازحين والعائدين. وعلى الرغم من تأثير ذلك على جميع الالجئين 

الفلسطينيين، من المعتقد أن يكون أولئك الذين يواجهون نزوحًا 
طويل األجل والذين يتعرضون لقيود على الحركة األكثر عرضة 

لمجموعة متنوعة من مخاطر الحماية، بما في ذلك نقص / فقدان 
وثائق األحوال المدنية واالضطرابات النفسية واالجتماعية والتعرض 
للمتفجرات الخطرة والعنف القائم على النوع االجتماعي واإلقصاء 

والتمييز وسوء المعاملة.

ويستمد مستوى آةر من التحليل من مقارنة اإلجابات التي قدمها 
المشاركون من الذكور واإلناث في تقييم االحتياجات المتعدد 

القطاعات.100 فعلى سبيل المثال، أوضح التحليل كيف كان "التمييز/ 
االقصاء" هو الشاغل الرئيسي للنساء المشاركات في التقييم فيما 
يتعلق بتقديم المساعدة اإلنسانية بشكل أكثر تواترًا من الرجال )83 

في المئة من المشاركات في المجتمعات التي ةضعت للتقييم حيث 
تم اإلبالغ عن مخاوف متعلقة بتقديم المساعدة اإلنسانية مقابل 3٧ 

في المئة بين المشاركين من الذكور(.
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تنسيق المخيمات وإدارتها

عدد المحتاجين للمساعدة

     6.٢مليون
حسب العمرحسب الجنس

ذكور  إناث
٣,١ مليون

أطفال
(٠-٤)

٠,٧ مليون

بالغون
(١٨-٥٩)

٣,٣ مليون

أطفال
(٥-١٧)

١,٩ مليون

كبار سن
(٥٩<)
٠٫٣ مليون

٣٫١ مليون

ةريطة المحتاجين للمساعدة

المحتاجون للمساعدة 

١ - ١٦,٠٠٠
١٦,٠٠١ - ٥٠,٠٠٠
٥٠,٠٠١ - ١٠٠,٠٠٠
١٠٠,٠٠١ - ٢٢٥,٠٠٠
٢٢٥,٠٠١ - ٣٦٠,٠٠٠

٣٦٠,٠٠١ - ٣,٥٠٠,٠٠٠

ةريطة الشدة

النقاط الرئيسية
تواصل مواقع النازحين تقديم المساعدة اإلنسانية العاجلة  •

والمنقذة للحياة للنازحين األكثر ضعفًا، ةاصة في حاالت النزوح 
الجماعي المفاجئ. ويشكل األطفال والنساء ٧3 في المئة من 

سكان المخيمات في شمال غرب سورية.101

على الرغم من أن مواقع النازحين )بما في ذلك المخيمات  •
المخطط لها والمواقع غير الرسمية ومراكز العبور / االستقبال 

ومراكز اإليواء الجماعية( مصممة لتكون بمثابة المالذ األةير، فقد 
شهدت في العام الماضي زيادة بنسبة 16 في المئة في عدد 

النازحين الذين لجأوا إليها بحثًا عن المأوى.102

على ةلفية االكتظاظ، تعاني مواقع النازحين من محدودية القدرة  •
االستيعابية، وتعمل بعض المواقع بأكثر من 400 في المئة من 

طاقتها الفعلية.

يثير غياب ةدمات إدارة المخيمات وصيانة المرافق في مواقع  •
النازحين، ةاصة في مواقع النازحين غير الرسمية / ذاتية اإلنشاء، 

قلقًا عميقًا ويساهم في التقارير المفزعة عن االحتياجات غير 
الملباة في هذه المواقع.

لمحة عامة
ال يملك النازحون في الغالب ةيارًا ةالل عمليات النزوح المفاجئ 

سوى البحث عن المأوى في المخيمات المخطط لها والمواقع غير 
الرسمية ومراكز العبور / االستقبال ومراكز اإليواء الجماعية.103 ويقدر 

عدد النازحين الذين يعيشون في مواقع للنازحين ويتلقون المساعدات 
والخدمات اإلنسانية فيها بنحو 8٧1,150 شخص أو 14 في المئة من 

العدد الكلي للنازحين داةل سورية البالغ 6,2 مليون شخص.104 ويعيش 
نحو نصف هؤالء النازحين )428٫138 شخص( في شمال غرب البالد، 

ومعظمهم في محافظة إدلب.

وقد قام قطاع تنسيق المخيمات وإدارتها بتتبع نحو 1٫1 مليون حركة 
سكانية في جميع أنحاء شمال سورية في الفترة من أيلول/أيلول/
سبتمبر 201٧ إلى آب/أغسطس 2018 - وهي زيادة كبيرة مجموع 

حاالت النزوح التي تم اإلبالغ عنها في اللمحة العامة عن االحتياجات 
اإلنسانية لعام 2018 البالغ 804,300 حالة. وةالل هذه الفترة الزمنية، 

لجأ ما يقدر بنحو 18 في المئة من النازحين إلى مواقع النازحين أو 
عبروا من ةاللها. كما زاد عدد النازحين في جميع أنحاء سورية بنحو 16 

في المئة، وتم تسجيل هذه الزيادات في جميع أنحاء البالد تقريبًا. 
وفي ظل تزايد عمليات النزوح وتناقص المناطق التي يمكن الوصول 
إليها في شمال غرب سورية، قام قطاع تنسيق المخيمات وإدارتها 

* أعربت الحكومة السورية عن تحفظاتها بشأن مجمل نتائج اللمحة العامة عن االحتياجات اإلنسانية.
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فتيان٢٨٪

فتيات

نساء

رجال

٪٢٨

٪٢٣

٪٢١

تكلفة اإليجار

ظروف غير مالئمة في مراكز اإليواء

توفر أماكن لإليجار

االكتظاظ في مراكز اإليواء المشغولة

أدوات ومواد إلصالح المأوى

عدم إمكانية الوصول إلى مراكز اإليواء

مالك المنازل ال يرغبون بتأجيرها لنازحين

٢٠١٩٢٠١٨

٪٢٧
٪٣٣

٪٢٠
٪٢١

٪١٨
٪٢٣

٪١٧
٪١٣

٪٧
٪٣

٪٦
٪٢

٪٥
٪٥

تقسيم النازحين المقيمين التغييرات في تحديات الوصول إلى مراكز اإليواء )2018 و 2019(
في مواقع النازحين حسب 

النوع االجتماعي في 
شمال غرب سورية 

المصدر: تقييم االحتياجات المتعدد القطاعات لعام 2018

بتشجيع إنشاء مراكز استقبال جديدة لمواجهة النزوح المفاجئ في 
إدلب وشمال حلب. وقد استضافت هذه المراكز 42,034 نازحًا منذ 

أيلول/أيلول/سبتمبر 201٧.

تحليل االحتياجات اإلنسانية 
يقوم أعضاء مجموعة تنسيق المخيمات وإدارتها بتتبع النزوح في 

شمال غرب سورية بانتظام، بفضل المعلومات التي تقدمها الجهات 
الفاعلة في المجال اإلنساني العاملة على األرض ومبادرة رصد حالة 

النازحين. وفي عام 2018، تركزت أنشطة تتبع النزوح التي تضطلع بها 
مجموعة تنسيق المخيمات وإدارتها على منطقة الشمال الغربي التي 

شهدت أكثر من مليون حركة سكانية منذ إصدار اللمحة العامة عن 
االحتياجات اإلنسانية األةيرة. وتشير هذه الحركات إلى نزوح الكثيرين 
منهم عدة مرات. وفي المتوسط، تتبع هذا القطاع أكثر من 96,000 

حركة سكانية شهريًا في شمال غرب سورية مقارنة بنحو 82,000 في 
عام 201٧ و40,000 في عام 2016. وكانت األسباب الرئيسية لموجات 
النزوح هذه تتمثل في الهجمات العسكرية المتجددة في محافظات 
إدلب وحلب وحماة )ال سيما في الفترة من أيلول/أيلول/سبتمبر إلى 

كانون األول/ديسمبر 201٧(. كما تم اإلبالغ عن وافدين من 
محافظتي الرقة ودير الزور، بينما تسببت عمليات النزوح عبر ةطوط 

النزاع التي أعقبت اتفاقات وقف إطالق النار المحلية واألعمال 
القتالية المكثفة في تحركات سكانية كبيرة إلى شمال غرب سورية 

وفي داةلها.

وتعمل مجموعة تنسيق المخيمات وإدارتها في شمال غرب سورية 
فقط، حيث تقوم بتنسيق االستجابة في 325 موقعًا، بما في ذلك 

289 مخيم غير رسمية و10 مراكز إيواء جماعية و22 مخيمًا مخططًا له 
و4 مراكز استقبال. وكانت هذه المواقع في شمال غرب سورية، 

والتي تتم مراقبتها بانتظام من ةالل مصفوفة المراقبة المتكاملة 
لمواقع النازحين، تستضيف 426,353 نازحًا حتى نوفمبر 2018. وتقوم 
الجهات الفاعلة في المجال اإلنساني بتقديم المساعدة األساسية 
المتعددة القطاعات والمنقذة لألرواح للنازحين الذين يعيشون في 

هذه المواقع. مع ذلك، تواصل المجموعة مراقبة الثغرات الكبيرة في 

االستجابة في جميع المواقع في شمال غرب سورية. فعلى سبيل 
المثال، ال يستطيع ما يقدر بنحو 34 في المئة من سكان هذه 

المواقع الحصول على الحد األدنى من المساعدات الغذائية كل شهر. 
كما ال يحصل نحو 25 و26 في المئة من السكان على المأوى المالئم 

والمساعدات غير غذائية، على التوالي. وباإلضافة إلى ذلك، ال تزال 
هناك تحديات في مجال الصرف الصحي وإزالة النفايات والمياه )15 

في المئة من السكان(.

وتعتبر نسبة كبيرة من مواقع النازحين في سورية مخيماتمخيمات غير 
رسمية، ُتعرف أيضًا بالمخيمات "العشوائية" أو المخيمات "ذاتية 

اإلنشاء". وعادة ما تتألف هذه المخيمات من مجموعات من الخيام 
أو غيرها من مراكز اإليواء التي ينشئها النازحون بأنفسهم أو بمساعدة 

الجهات الفاعلة. وال تخضع هذه المواقع ألي إدارة وفي كثير من 
األحيان، ال يمتلك النازحون األرض التي تقام عليها المخيمات وال يحق 

لهم استخدامها قانونًا. وال تستطيع المنظمات اإلنسانية ضمان 
توفير حماية كريمة أو مساعدة متعددة القطاعات في هذه المواقع، 

وهو أمر بالغ األهمية بالنسبة للفئات المستضعفة، ال سيما األسر 
التي تعيلها نساء وأطفال. وفي المقابل، تدار المخيمات المخطط لها 

من قبل منظمات إنسانية ةاضعة للمساءلة ومسؤولة عن توفير هذه 
الخدمات، واألمر ذاته ينطبق على مراكز العبور واالستقبال، وهي 

هياكل مؤقتة أنشئت لالستجابة لموجات النزوح القصيرة األجل.

وتتألف مراكز اإليواء الجماعية من مباني - عادة ما تكون مباني 
حكومية أو مصانع أو غيرها - تستخدم الستضافة ةمس أسر نازحة أو 
أكثر. وتأتي هذه المراكز في المرتبة الثانية، بعد المجتمعات المضيفة، 

بين أول الجهات التي تستقبل النازحين داةل المجتمع، وهو أمر بالغ 
األهمية بالنظر إلى انخفاض قدرة المجتمعات المحلية على استضافة 
النازحين. وتشير التقييمات الحديثة إلى أن الغالبية العظمى من هذه 
المراكز )93 في المئة( هي مباني سكنية، وُتستخدم المباني التجارية 

)3 في المئة( والمدارس )2 في المئة( في عدد أقل من الحاالت. 
وتشمل أنواع المباني المتبقية المصانع والمستودعات والمباني 

البلدية أو الدينية )بما فيها المساجد(.105

وال بد من اإلشارة أيضًا إلى أنه على الرغم من انخفاض عدد المواقع 
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كهرباء غير كافية

مساحة غير كافية / اكتظاظ

مياه غير كافية

اإلصحاح والنظافة 

مرافق صرف صحي غير كافية

تدفئة غير كافية

الخصوصية في أماكن االستحمام

األوضاع السيئة في مراكز اإليواء

التمييز

العنف والمضايقات

ال توجد مشكلة

٣٠٦
١٨٤

١١٠
٩٣

٥٧
٤٥
٤٣
٤٢
٣٧

٢٣
١٥

٤
١

ادلب
درعا

ريف دمشق
الرقة

حلب
السويداء

دمشق
دير الزور

حمص
القنيطره

الحسكه
حماه

الالذقيه

مخيمات مخطط لها مراكز إيواء جماعية
 مراكز استقبالمخيمات غير رسمية

مخيمات غير رسمية ومخيمات مخطط لها ومراكز عبور/ استقبال
مراكز إيواء جماعية

مواقع النازحين التي تم اإلبالغ عنها في سوريةالتحديات في مواقع النازحين

من 346 موقعًا في عام 201٧ إلى 325 موقعًا في عام 2018، فال 
ينبغي تفسير ذلك على أنه تحسن في الوضع العام. على النقيض من 
ذلك، تم إغالق العديد من المواقع بسبب تغير ةطوط المواجهة في 

جنوب محافظة إدلب، في الوقت الذي ارتفع فيه إجمالي عدد 
النازحين الذين لجأوا إلى مواقع النازحين في شمال غرب سورية بنسبة 

18 في المئة من 362,52٧ إلى 428,138 نازحًا. وكشفت دراسة ُأجريت 
في الفترة من نيسان/أبريل إلى تموز/يوليو لتحديد توفر األماكن عن 

زيادة عدد مراكز اإليواء بنسبة 120 في المئة في ثالث قرى في ناحية 
الدانا في شمال إدلب وحدها. وباةتصار، يتزايد حجم مواقع النازحين 

والضغوطات اإلضافية التي تواجهها لتقديم المساعدة المنقذة 
للحياة والخدمات األساسية لجميع النازحين بما يتماشى مع المعايير 

اإلنسانية.

وتشير المقارنة بنتائج اللمحة العامة عن االحتياجات اإلنسانية لعام 
2018 إلى انخفاض اإلبالغ عن تكلفة اإليجار أو توفره كتحد يواجه 

النازحين الساعين للحصول على المأوى، على الرغم من بقائهما ضمن 
العوامل الرئيسية، إلى جانب الظروف المعيشية غير الالئقة في مراكز 
اإليواء. ومع ذلك، لوحظت زيادة في التقارير التي تشير إلى االكتظاظ 

وعدم إمكانية الوصول إلى مراكز اإليواء الجماعية كتحديات تعرقل 
الحصول على مأوى.

السكان المتضررون 
على الرغم من أن النازحين المقيمين في مراكز إيواء يعيشون في 

مبان راسخة، إال أنهم غالبًا ما يواجهون تحديات كبيرة للحصول على 
الخدمات األساسية. وعلى وجه الخصوص، أبلغت المجتمعات عن 

عدم كفاية إمدادات المياه والكهرباء واالكتظاظ ومشاكل في 
الصرف الصحي والنظافة، بما في ذلك عدم كفاية المرافق لهذه 

األغراض، فضاًل عن نقص التدفئة واالفتقار إلى الخصوصية والظروف 
غير الالئقة في مراكز اإليواء. وباستثناء الظروف في مراكز اإليواء 

واألمان، تم اإلبالغ عن التحديات ذاتها بالنسبة للنازحين الذين 
يعيشون في أنواع أةرى من المواقع. تعتبر هذه شواغل رئيسية ذات 

تبعات مهمة على بيئة الحماية، ةاصة بالنسبة للنساء والفتيات. وفي 
المقابالت التي أجريت مع مسؤولي التنسيق المجتمعي ضمن تقييم 
االحتياجات المتعدد القطاعات، تم اإلبالغ عن قضية االكتظاظ بشكل 

أكبر من قبل النساء واألشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 51 و65 
عامًا في جميع أنواع مواقع النازحين. كما تحدثت المجموعة األةيرة 

بشكل مستفيض عن مواضيع متعلقة بالخصوصية وعدم توفر 
التدفئة، مع وجود ثغرات في قضية األمان والظروف السيئة 

بالتحديد في مواقع النازحين التي ال تشمل مراكز اإليواء الجماعية. 
مع ذلك، يتم اإلبالغ بشكل عام عن قضايا متعلقة باألمان في مراكز 

اإليواء إلى جانب التمييز والعنف / المضايقات في جميع أنواع مواقع 
النازحين.

وةالل العام الماضي، اضطرت مواقع النازحين في شمال غرب سورية 
إلى التكيف بسرعة مع الوافدين الجدد والتطورات على األرض، مما 

أدى إلى زيادة كبيرة في عدد األشخاص المقيمين فيها. وحتى نهاية 
عام 2018، بلغ إجمالي عدد النازحين في مواقع النازحين في شمال 

غرب سورية 428٫138 شخصًا بينما تتبعت مجموعة تنسيق المخيمات 
وإدارتها 2٧2,193 حالة نزوح جديدة إلى المخيمات منذ أيلول/أيلول/

سبتمبر 201٧. وتم تسجيل ٧6 موقعًا جديدًا مع قطاع تنسيق 
المخيمات وإدارتها، بما في ذلك 12 موقعًا في حلب و64 موقعًا في 

محافظة إدلب.

وجمعت مجموعة تنسيق المخيمات وإدارتها معلومات مفصلة حول 
مواقع النازحين من ةالل مصفوفة المراقبة المتكاملة لمواقع 

النازحين في كانون األول/ديسمبر 201٧ ونيسان/أبريل 2018 وآب/
أغسطس 2018. ويشكل األطفال 51 في المئة من السكان، أو نحو 
219٫496 شخصًا في جميع مواقع النازحين في شمال غرب سورية 
البالغ عددها 325 موقعًا. وفي مواقع النازحين في إدلب وحلب، 

تتبعت المجموعة 1,401 أسرة تعيلها إناث و466 أسرة يعيلها أطفال. 
وعالوة على ذلك، تضم هذه المواقع 1,5٧3 شخصًا ممن يعانون من 
أمراض حادة أو مزمنة و1,620 من كبار السن و1,451 شخصًا من ذوي 

اإلعاقات الجسدية و389 شخصًا من ذوي اإلعاقات العقلية و٧6 
طفاًل منفصلين عن ذويهم وبحاجة إلى المساعدة.
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اإلنعاش المبكر وسبل العيش

عدد المحتاجين للمساعدة

      8.7 مليون
حسب العمرحسب الجنس

ذكور  إناث
٤٫٣ مليون

أطفال
(٠-٤)

٠٫٩ مليون

بالغون
(١٨-٥٩)

٤٫٦ مليون

أطفال
(٥-١٧)

٢٫٧ مليون

كبار سن
(٥٩<)
٠٫٥ مليون

٤٫٤ مليون

ةريطة المحتاجين للمساعدة

المحتاجون للمساعدة 

١ - ١٦,٠٠٠
١٦,٠٠١ - ٥٠,٠٠٠
٥٠,٠٠١ - ١٠٠,٠٠٠
١٠٠,٠٠١ - ٢٢٥,٠٠٠
٢٢٥,٠٠١ - ٣٦٠,٠٠٠

٣٦٠,٠٠١ - ٣,٥٠٠,٠٠٠

ةريطة الشدة

النقاط الرئيسية 
تشير التقديرات إلى أن حوالي 8٫٧ مليون شخص بحاجة إلى اإلنعاش  •

المبكر ودعم سبل العيش.

يحصل حوالي نصف السكان على الكهرباء لمدة أقل من 12 ساعة  •
يوميًا.

يفتقر أكثر من نصف القوى العاملة إلى إمكانية الحصول على فرص  •
عمل مستدامة.

لمحة عامة 
أدى استمرار األزمة في أجزاء كبيرة من سورية لما يقرب من ثماني 

سنوات إلى تآكل األسس االجتماعية واالقتصادية للشعب السوري، 
مما أثر على قدرتهم على الحفاظ على مستويات معيشة مالئمة، 

والبحث عن فرص كسب عيش الئقة، والحصول على الخدمات 
االجتماعية والبنية التحتية األساسية. وأدى هذا بدوره إلى مزيد من 

الضغوط على الترابط االجتماعي واألمن المجتمعي، فضاًل عن 
الضغوط التي تؤثر على رأس المال االجتماعي للمجتمعات السورية. 

وقد ساهم مزيج من هذه العوامل في الحد من قدرة األسر 
والمجتمعات المحلية على مواجهة الصدمات الداةلية والخارجية، 

وفرض ضغطًا مستمرًا على قدرتهم على الصمود.

ال تزال األضرار التي لحقت بالبنية التحتية األساسية، بعد سنوات من 
الدمار، تعصف باحتماالت استئناف األنشطة االقتصادية، وتؤدي إلى 
تصاعد وتعميق مصيدة الفقر التي يجد السكان المتضررون أنفسهم 

فيها. كما تمثل الحالة السيئة للبنية التحتية األساسية عائقًا كبيرًا أمام 
عودة النازحين إلى أماكنهم األصلية، وتدفعهم نحو تبني استراتيجيات 
تكيف ضارة، باإلضافة إلى زيادة االعتماد على المساعدات اإلنسانية. 
وعلى هذه الخلفية، يشير تقييم األمم المتحدة، الذي ُأجري من ةالل 

مصادر مختلفة، إلى وجود ما ال يقل عن 8٫6 مليون سوري بحاجة 
ماسة إلى اإلنعاش المبكر ودعم سبل العيش.

تحليل االحتياجات اإلنسانية 
يركز تحليل القطاع لالحتياجات اإلنسانية على ثالثة مواضيع مترابطة: 

الخدمات االجتماعية والبنية التحتية األساسية، وسبل العيش، واألمن 
المجتمعي والبنية التحتية.

الخدمات االجتماعية والبنية التحتية األساسية
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وفقًا لدراسة استقصائية أجراها شركاء األمم المتحدة في عام 2018، 
فإن إمكانية الوصول الموثوق إلى الكهرباء - وهي إحدى المدةالت 

األساسية لمستويات المعيشة واإلنتاجية - ال تزال متدنية. في 
المتوسط   ، يحصل حوالي نصف السكان على الكهرباء لمدة أقل من 

12 ساعة يوميًا.106 وقد كان لنقص الكهرباء آثاره الضارة على جميع 
القطاعات، بما في ذلك توفير مياه الشرب النظيفة والخدمات 

الصحية األساسية، وكذلك تعزيز الشعور باألمن لياًل في األماكن 
االجتماعية المشتركة. وتشير التقديرات إلى أن حوالي 3٫4 مليون 

شخص يحتاجون إلى مساعدات إنسانية لجعل منازلهم صالحة للسكن، 
فضاًل عن الحاجة إلى استئناف الخدمات األساسية، مثل المياه 
والطاقة والصرف الصحي وإدارة النفايات الصلبة. وال تزال إزالة 

األنقاض في المناطق التي أمكن الوصول إليها مؤةرًا تشكل تحديًا 
أمام استئناف الخدمات واستعادة المأوى. وُتعد البنية التحتية للصحة 
والتعليم والمياه والصرف الصحي بحاجة ماسة إلى االهتمام لتسهيل 

التعافي االجتماعي واالقتصادي وتلبية احتياجات 6٫2 مليون نازح 
والالجئين الذين من المرجح أن يعودوا إلى مناطقهم األصلية.

سبل العيش

وفقًا لتقديرات عام 2015، يعيش أكثر من 83 في المئة من السوريين 
تحت ةط الفقر، في حين توحي المؤشرات الحديثة بأن الوضع قد 
ازداد سوءًا منذ ذلك الحين.10٧ 108من أصل حوالي 4٫9 مليون عضو 

محتمل في القوى العاملة )تتراوح أعمارهم بين 18 و65 عامًا(، يفتقر 
أكثر من نصفهم إلى وظائف مستدامة، ويتفاقم الوضع جراء النقص 

الحاد في فرص اكتساب مهارات قابلة لالستخدام ورأس المال 
العامل.109 ولذلك، فقد يلجأ الشباب إلى استراتيجيات التكيف الضارة، 
مثل االنضمام إلى المجموعات المسلحة المتطرفة وارتكاب الجرائم 

واالتجار وما إلى ذلك.

الترابط االجتماعي واألمن المجتمعي

ال تزال األزمة الطويلة ونزوح السكان الجماعي بعيدًا عن مناطقهم 
األصلية تشكل ضغطًا على النسيج االجتماعي للبالد. ويفرض وجود 
النازحين في المجتمعات المضيفة مزيدًا من الضغوط على الخدمات 
االجتماعية والمساحات داةل المنازل، مما يؤدي إلى تمزق محتمل 
في النسيج االجتماعي.110 ومن المرجح أن يزداد الوضع تدهورًا في 
حالة عودة عدد كبير من األشخاص من الخارج. لقد وجد السوريون 

العائدون إلى أماكنهم األصلية بعد نزوح طويل صعوبة في استئناف 
الحياة الطبيعية بسبب فقدان الوثائق األساسية. لقد ُترجم انهيار 

اآلليات المؤسسية الرسمية وغير الرسمية لحل النزاعات إلى مخاطر 
كبيرة تتعلق بالحماية، إذا لم تتوفر آليات بديلة أو ةدمات تيسير.111

السكان المتضررون 
يمتلك القطاع قاعدة أدلة واضحة لضمان إدراج الفئات السكانية 

األكثر ضعفًا في استراتيجيته، التي تم تحديدها بشكل مشترك من 
قبل قطاعات العمل اإلنساني. إن معايير تحديد األولويات القائمة 

على الحالة وشدة الحاجة وإمكانية الوصول ستدعم القطاع في 
تحديد الفئات األكثر ضعفًا، مثل األسر التي تعيلها إناث والمراهقين 

وذوي اإلعاقة والشباب، إلخ.

ويمكن أن تعزى نقاط الضعف إلى عوامل مختلفة تؤثر على القطاع 
المعني من السكان. وتشمل هذه العوامل، من بين أمور أةرى، 
الصفات البدنية )اإلعاقة(، والعمر )األطفال وكبار السن(، والنوع 

االجتماعي، والفقر، والنزوح )النازحين والالجئين والمضيفين(، والحواجز 
التي تعرقل الوصول إلى األسواق )المادية واالجتماعية والسياسية(، 

والعرق، وغيرها. يسترشد النهج الُمعتمد لتنفيذ التدةالت في هذا 
القطاع بتحليل السياق في مختلف المواقع. ومن شأن تعميق 

وتنقيح هذه التحليالت في عام 2019 أن يدعم القطاع في معالجة 
مواطن الضعف المحددة لكل مجموعة في كل منطقة، من ةالل 

البرامج المستهدفة أو التعميم في جميع المجاالت المواضيعية.
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التعليم

عدد المحتاجين للمساعدة

     6.٠ مليون
حسب العمرحسب الجنس

ذكور  إناث
٢٫٨ مليون

أطفال
(٥-١٧)

٥,٩ مليون

معلمون
وموظفو تعليم
٠٫١ مليون ٣٫٢ مليون

ةريطة المحتاجين للمساعدة

المحتاجون للمساعدة 

١ - ١٦,٠٠٠
١٦,٠٠١ - ٥٠,٠٠٠
٥٠,٠٠١ - ١٠٠,٠٠٠
١٠٠,٠٠١ - ٢٢٥,٠٠٠
٢٢٥,٠٠١ - ٣٦٠,٠٠٠

٣٦٠,٠٠١ - ٣,٥٠٠,٠٠٠

ةريطة الشدة

النقاط الرئيسية 
يوجد 2٫1 مليون طفل غير ملتحقين بالمدارس في سورية، و1٫3  •

مليون آةرين معرضين لخطر االنقطاع عن الدراسة. وال تزال 
المجتمعات النازحة تعاني من نقص كبير في الخدمات، وتفتقر 

معظم مخيمات النازحين إلى ةدمات تعليمية كافية أو ال توجد بها 
ةدمات على اإلطالق.

تعرضت أكثر من مدرسة واحدة من بين كل ثالث مدارس ألضرار أو  •
تدمير، بينما يتم استخدام مدارس أةرى ألغراض غير مرتبطة 

بالتعليم، مثل توفير المأوى للنازحين. وتعاني المدارس الموجودة 
في المجتمعات التي تستقبل نازحين / عائدين من محدودية القدرة 

على استيعاب الطالب الوافدين حديثًا، مما يسبب االكتظاظ.

ال يزال انعدام السالمة في المدارس يشكل عائقًا أساسيًا أمام  •
حصول األطفال على التعليم. تم اإلبالغ عن ٧62 اعتداًء على مرافق 

التعليم، وتم التحقق من 426 منها، منذ اندالع األزمة في عام 
2011. وعالوة على ذلك، يتفاقم التلوث بالمتفجرات الخطرة في 

أجزاء كثيرة من سورية، مما يجعل الوصول إلى المدارس بأمان أمرًا 
ةطيرًا بالنسبة لألطفال وموظفي التعليم.

لمحة عامة 
أجبرت األزمة التي طال أمدها في سورية، وهي اآلن في عامها 

الثامن، 2٫1 مليون طفل، أي أكثر من ثلث تعداد األطفال، على عدم 
االلتحاق بالمدارس وعّرضت 1٫3 مليون طفل آةرين لخطر االنقطاع 
عن الدراسة. يحتاج أكثر من 5٫8 مليون طفل في سن المدرسة )من 

بينهم أكثر من 100,000 طفل الجئ فلسطيني( وحوالي 245٫000 
موظف تعليم إلى المساعدة التعليمية داةل سورية، وُيعد ٪61 
منهم بحاجة ماسة وفورية إلى المساعدة.112 إن توفير الخدمات 

التعليمية داةل سورية محدود، وقد أسفرت األعمال القتالية عن 
إتالف أو تدمير أكثر من مدرسة واحدة من كل ثالث مدارس، أو لم 

يعد من الممكن الوصول إليها، أو محتلة لكي ُتستخدم كمأوى وغير 
ذلك من األغراض.113 وُيقال إن المدارس هي المباني األكثر شيوعًا من 

حيث االستخدام كمراكز إليواء النازحين في سورية، إذ تمثل 32 في 
المئة من تلك المراكز الجماعية.114 ونظرًا لنقص الفصول الدراسية 

الصالحة لالستخدام، فإن الفصول مكتظة وُيطلب من أكثر من مليون 
طفل االلتحاق بالمدارس التي تعمل بنظام الفترتين.115 كما أن النقص 

الشديد في المعلمين المؤهلين وضعف رواتبهم يحد من جودة 
التعليم وإمكانية توفيره. ويتعرض األطفال غير الملتحقين بالمدارس 

لمخاطر حماية متزايدة تشمل زواج األطفال وأسوأ أشكال عمالة 
األطفال.
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٢٫١٥ مليون
طفل وشاب في سن الدراسة

غير ملتحقين بالمدارس

أكثر من مدرسة واحدة من 
كل ثالث مدارس تضررت أو 
ُدمرت في حين او لم تعد قيد 

االستخدام لغرض التعليم

تشير دراسة 

استقصائية ُأجريت 

عام ٢٠١٨ 
في عدة محافظات إلى أن ١ من كل ٨ 

أطفال في كل فصل دراسي بحاجة إلى 
دعم نفسي واجتماعي يتطلب تدخالت 

متخصصة لتوفير التدريس والتعلم الفعالين

تفتت نظم التعليم والضرر الذي لحق بالبنية التحتية للتعليم في سورية

فرض النزوح الداةلي المتزايد ضغطًا هائاًل على البنية التحتية الحالية. 
نزح 2٫6 مليون طفل داةل سورية،116 وتعاني المدارس في 

المجتمعات التي تستقبل النازحين / العائدين من محدودية القدرة 
على استيعاب الطالب الوافدين حديثًا، مما يسبب االكتظاظ، وفي 

الوقت نفسه، فإن الخدمات التعليمية في معظم المخيمات غير 
كافية أو غير موجودة. وقد وصلت أحجام الفصول الدراسية في 

المدارس الحكومية في بعض المواقع في ريف دمشق والقنيطرة 
ودرعا إلى 150 طالبًا لكل معلم في أيلول/أيلول/سبتمبر 11٧٫2018 

وكشف تقييم ُأجري في عام 2018 وشمل 226 مخيمًا في محافظتي 
حلب وإدلب أن ٧3 في المئة من المخيمات ومواقع النزوح تفتقر 

تمامًا إلى ةدمات التعليم، ولم يطرأ عليها أي تحسن عن الوضع في 
عام 201٧.

ال يزال تصاعد العنف يسفر عن تعليق التعليم وتدمير وإلحاق الضرر 
بالمدارس على نطاق واسع. وتخشى األسر إرسال أطفالها إلى 

المدارس نظرًا الستمرار الهجوم على المدارس وموظفي التعليم، 
حيث تم اإلبالغ عن 85 هجومًا، تم التحقق من 56 منها، في النصف 

األول من عام 118٫2018 ومقارنة بعام 201٧، شكل عدد الهجمات التي 
استهدفت المدارس والتي تم التحقق منها في النصف األول فقط 

من عام 2018 نسبة تربو على 65 في المئة من العدد اإلجمالي 
المسج في العام السابق، مما يدل على وجود اتجاه متزايد. ومع 
انتقال السكان إلى المناطق الملوثة بالمتفجرات على نحو متزايد، 

يمنع وجود الذةائر غير المنفجرة األطفال من الذهاب إلى المدرسة أو 
يجعل األمر ةطيرًا بالنسبة لألطفال وموظفي المدارس على حد 

سواء. وقد أدى القصف والنزوح إلى زيادة حاالت الصدمة النفسية 
المرتبطة باألعمال القتالية بين األطفال وأسرهم وموظفي التعليم. 

ويحد التعرض للعنف من نسب الحضور، ويؤدي إلى االنقطاع عن 
الدراسة، ويؤثر على نتائج التعلم عن طريق الحد من التركيز.

تحليل االحتياجات اإلنسانية 
تسبب تغير الجهات المسيطرة في وسط وجنوب سورية في أوائل 

ومنتصف عام 2018، فضاًل عن تصاعد القتال في شمال غرب سورية 
في أيلول/أيلول/سبتمبر 2018، في موجات جديدة من نزوح المدنيين 

إلى محافظات ريف دمشق وإدلب وحلب. وقد كانت القدرة 
التعليمية القائمة في هذه المناطق محدودة بالفعل قبل تدفق 

النازحين األةير. ونظرًا لوصول أكثر من 1٫9 مليون طفل نازح في سن 
المدرسة إلى هذه المحافظات الثالث، بعد أن نزح الكثيرون منهم 

عدة مرات، فقد اسُتنفدت الطاقة التعليمية بأكملها تقريبًا، وكانت 
لذلك آثار واسعة النطاق على قدرة األطفال على الحصول على 

تعليم جيد.119 وُتعد قدرة المدارس على استيعاب المزيد من النازحين 
في النظام التعليمي محدودة للغاية، إذ تعمل بعض المدارس بنظام 

الفترتين )فصول دراسية في الصباح وفترة بعد الظهر( الستيعاب 
التدفق الكبير لألطفال النازحين. ويقلل هذا من ساعات التدريس 
اليومية، مما يؤثر سلبًا على نتائج تعلم النازحين والمقيمين في 

المجتمعات المضيفة على حد سواء. ومع استمرار األزمة، يصبح 
التعليم الفعال أمرًا صعبًا على نحو متزايد بسبب قاعات الدراسة التي 

يمتزج بها أطفال ذوي أعمار وقدرات مختلفة وتعاني من االكتظاظ 
ونقص الموارد. ويؤدي نقص الكتب المدرسية ومواد التدريس 

والتعلم إلى إعاقة التعلم في الفصول الدراسية.

إن العوائق التي تحول دون حصول األطفال على التعليم الجيد 
والمناسب داةل سورية معقدة وتتضمن مجموعة واسعة من قضايا 

الحماية والقضايا االجتماعية واالقتصادية التي تتجاوز حدود قطاع 
التعليم. وتشمل هذه العوامل المعقدة انتشار عمالة األطفال، وزواج 

األطفال، وعدم وجود وثائق الهوية والتحصيل العلمي، وانعدام 
السالمة في المنزل والمدرسة، واآلثار النفسية واالجتماعية التراكمية 

لألزمة الممتدة والنزوح الواسع النطاق على األطفال والمعلمين. 
وتشير دراسة استقصائية ُأجريت عام 2018 في عدة محافظات إلى أن 
واحدًا من بين كل ثمانية أطفال في كل فصل دراسي بحاجة إلى دعم 
نفسي واجتماعي يتطلب تدةالت متخصصة لتوفير التدريس والتعلم 

الفعالين، وهو األمر الذي ال يؤثر على تعلم الطالب المتضررين 
كفرادى فحسب، بل أيضًا على التالميذ اآلةرين وأعضاء هيئة 

التدريس.120

في بعض المناطق، يواجه أكثر من نصف األطفال الذين يعانون من 
إعاقة عقلية أو جسدية احتياجات تعليمية غير ملباة، ويتطلب أكثر من 

ثلثيهم ةدمات صحية متخصصة غير متوفرة في مناطقهم.121 وبعد 
مرور عدة سنوات من عمر األزمة، ال يزال عدد األطفال في سن 

المدرسة الذين لم يلتحقوا بالمدارس منذ أكثر من ةمس سنوات أةذًا 
في االرتفاع، مما يسفر عن احتياجات تعلم معقدة. تتراوح أعمار أكثر 

من 40 في المئة من األطفال غير الملتحقين بالمدارس في سورية 
بين 15 و1٧ عامًا ولديهم احتياجات متنوعة تتعلق بالتعليم وتنمية 

المهارات وسبل العيش.122
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المحافظة

المجموعمعلمونأطفال في عمر المدرسة )17-5 عامًا(
مجموع 
األطفال 

المحتاجين 
للمساعدة

فتيان بحاجة 
للمساعدة

فتيات بحاجة 
للمساعدة

مجموع 
المعلمين 
المحتاجين 
للمساعدة

معلمون 
بحاجة 

للمساعدة

معلمات 
بحاجة 

للمساعدة

المجموع 
)أطفال 

ومعلمون(

ذكور 
)أطفال 

ومعلمون(

إناث
)أطفال 

ومعلمات(

 636,044  695,26٧  1,331,308  12,980  14,189  27,170  623,064  681,0٧8  1,304,139 حلب

 152,594  169,094  321,689  3,114  3,451  6,565  149,480  165,643  315,124 الحسكة

 120,٧39  119,6٧5  240,414  2,464  2,442  4,906  118,2٧5  11٧,233  235,508 الرقة

 34,301  54,51٧  88,818  ٧00  1,113  1,813  33,601  53,404  87,005 السويداء

 258,362  225,٧89  484,151  5,2٧3  4,608  9,881  253,089  221,181  474,270 دمشق

 118,869  145,03٧  263,906  2,426  2,960  5,386  116,443  142,0٧8  258,520 درعا

 99,119  141,٧09  240,827  2,023  2,892  4,915  9٧,096  138,81٧  235,912 دير الزور

 213,360  28٧,252  500,611  4,354  5,862  10,217  209,005  281,390  490,394 حماة

 123,15٧  156,859  280,016  2,513  3,201  5,715  120,644  153,65٧  274,301 حمص

 405,966  465,098  871,069  8,285  9,492  17,777  39٧,681  455,60٧  853,292 إدلب

 152,583  1٧٧,062  329,645  3,114  3,614  6,727  149,469  1٧3,448  322,917 الالذقية

 13,844  16,04٧  29,890  283  32٧  610  13,561  15,٧19  29,280 القنيطرة

 353,519  410,813  764,332  ٧,215  8,384  15,599  346,304  402,429  748,733 ريف دمشق

 112,293  11٧,65٧  229,950  2,292  2,401  4,693  110,002  115,256  225,257 طرطوس

 2,794,749 3,181,876  5,976,626  57,036  64,936  121,972  2,737,714  3,116,940  5,854,654 المجموع

نظام التعليم مفتت ومثقل باألعباء جراء تدريس مناهج متعددة، 
وهو أمر له تداعيات كبيرة على توفير التعليم وإصدار الشهادات 

التعليمية. إن عدم االعتراف بشهادات التعليم يثبط األطفال ويثنيهم 
عن مواصلة التعلم. وقد لوحظت مخاطر تتعلق بالحماية ةالل فترات 

االمتحانات الرسمية بالنسبة للطالب الذين يعبرون ةطوط القتال 
األمامية النشطة لكي يؤدوا االمتحانات الرسمية. وال تزال قدرة 

التدريس تتعرض لضغوط تفوق طاقتها، إذ لم يعد أكثر من 140٫000 
معلم وموظف تعليم يشغلون وظائفهم.123 ويتعرض الباقون 

لضغوط تفوق قدراتهم، مما يؤدي إلى تدهور نوعية التعليم بشكل 
عام. وُتعتبر جودة التعليم من العناصر األساسية ألداء الطالب، وقدرة 
المعلمين أساسية لحصول األطفال على تعليم جيد. كما أن االعتماد 

على المعلمين غير المهرة وغير المتخصصين الذين يحصلون على أجور 
مالية محدودة يعيق نتائج التعلم لدى طالب المدارس الحكومية، مع 

وجود تفاوتات مهمة بين المناطق وبين النازحين والمجتمعات 
المضيفة.

لقد أصبحت بيئة عمل الجهات الفاعلة في المجال اإلنساني مقيدة 
على نحو متزايد اعتبارًا من نهاية عام 2018، إذ تتسبب ضرورة الحصول 

على موافقة الجهات المعنية في جميع أنحاء سورية والشروط التي 
تفرضها الجهات المانحة في عرقلة االستجابة في الوقت المناسب 

وعلى أساس االحتياجات. وال تزال محدودية المعلومات وإمكانية 
الوصول تمثل تحديًا الستجابة قطاع التعليم، ةاصة في المناطق التي 

يصعب الوصول إليها، مثل دير الزور.

السكان المتضررون 
لم يلتحق 2٫1 مليون طفل، أو أكثر من ثلث عدد األطفال في سورية، 

بالمدارس، ويتعرض 1٫3 مليون طفل آةرين لخطر االنقطاع عن 
الدراسة في جميع أنحاء سورية. نزح 2٫6 مليون طفل في سن 

المدرسة من جراء األزمة، ونزح كثيرون منهم عدة مرات، في حين ظل 
360٫000 طفل مقيمين في المناطق التي يصعب الوصول إليها حتى 

تشرين األول/أكتوبر 124،2018 وُيعد األطفال النازحون أكثر عرضة لعدم 
االلتحاق بالمدارس ومعدل االنقطاع عن الدراسة أعلى في 

المجتمعات النازحة.

لقد ازداد األطفال ممن في سن الدراسة الذين ال تتوفر لهم فرص 
التعلم ضعفًا على مدار ما يقرب من ثماني سنوات منذ بدء األزمة، 

مما يعرض األطفال لخطر أكبر يتمثل في التعرض لالستغالل وسوء 
المعاملة وانتهاك الحقوق. وقد أثر تكثيف القتال في بعض المناطق 

سلبًا على آالف األطفال الذين فقدوا فرص الحصول على التعليم. 
وُتفقد فرص الحصول على التعليم عندما ُيجبر األطفال على مغادرة 

منطقة سكنهم فجأة، أو بسبب إغالق المدارس، أو عدم وجود 
معلمين وعدم توفير التعليم المعتمد.
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األمن الغذائي والزراعة

عدد المحتاجين للمساعدة

      ٩.٠ مليون
حسب العمرحسب الجنس

ذكور  إناث
٤٫٣ مليون٤٫٧ مليون

أطفال
(٠-٤)

٠٫٣ مليون

بالغون
(١٨-٥٩)

٤,٢ مليون

أطفال
(٥-١٧)

٢٫٤ مليون

كبار سن
(٥٩<)
٢٫١ مليون

ةريطة المحتاجين للمساعدة

المحتاجون للمساعدة 

١ - ١٦,٠٠٠
١٦,٠٠١ - ٥٠,٠٠٠
٥٠,٠٠١ - ١٠٠,٠٠٠
١٠٠,٠٠١ - ٢٢٥,٠٠٠
٢٢٥,٠٠١ - ٣٦٠,٠٠٠

٣٦٠,٠٠١ - ٣,٥٠٠,٠٠٠

ةريطة الشدة

النقاط الرئيسية 
يعاني ما يقدر بنحو 6٫5 مليون سوري من انعدام األمن الغذائي، بينما 

يتعرض 2٫5 مليون شخص آةرين لخطر انعدام األمن الغذائي.

من بين األسر التي شملها التقييم، يخصص ما يقدر بنحو 40 في المئة 
من السوريين أكثر من 65 في المئة من نفقاتهم للغذاء، وأبلغت 5٧٫2 
في المئة من األسر التي تعاني من انعدام األمن الغذائي أنها مثقلة 

بديون مستحقة، ويتبنى 65 في المئة من األشخاص الذين يعانون من 
انعدام األمن الغذائي استراتيجيات ضارة لمواجهة األزمات أو التكيف 

في حاالت الطوارئ.

انخفض عدد األشخاص الذين يعانون من انعدام األمن الغذائي على 
المستوى الوطني بنسبة 5 في المئة مقارنة بالرقم المسجل في 

اللمحة العامة عن االحتياجات اإلنسانية لعام 201٧. ويمكن أن يعزى 
ذلك إلى المساعدات المقدمة على نطاق واسع في مجاالت الغذاء 
وسبل العيش / الزراعة من قبل شركاء قطاع األغذية والزراعة، الذين 

تمكنوا من الوصول إلى 5٫1 مليون شخص شهريًا في المتوسط 
لتقديم الغذاء، وإلى 2٫4 مليون شخص لتقديم المساعدة في مجالي 

سبل العيش والزراعة ةالل الفترة من كانون الثاني/يناير إلى تشرين 
األول/أكتوبر 2018.

بعد مضي ما يقرب من ثماني سنوات، تتمثل الدوافع الرئيسية 
النعدام األمن الغذائي في النزوح لفترات طويلة، وفقدان سبل 

العيش، وتضاؤل القدرة اإلنتاجية، وهذه العوامل بدورها تحد من 
قدرة األسر البدنية والمالية على الحصول على الغذاء، وتؤدي إلى 

ارتفاع األسعار والتضخم، مما يسهم في انخفاض القوة الشرائية 
واستمرار نضوب سبل العيش بين السكان األكثر ضعفًا.

أفاد ما يقرب من 40 في المئة من األسر التي شملتها الدراسات 
االستقصائية بأنهم إما نازحون أو عائدون، وذكر ٧4٫5 في المئة منهم 

أنهم نزحوا ألكثر من 12 شهرًا. ومن بين هؤالء، ُيعد 4٧8٫282 نازحًا 
يعيشون في مخيمات المالذ األةير مصدر قلق ةاص نظرًا لمحدودية 
قدرتهم على الحصول على نظام غذائي متنوع أو فرص مدرة للدةل.

بالنظر إلى أن ما بين 83 و89 في المئة من السكان يعيشون تحت ةط 
الفقر، والخسارة المتراكمة في الناتج المحلي اإلجمالي بلغت 226 
مليار دوالر بين عامي 2011 و2016، منها 16 مليار دوالر ناجمة عن 

الخسائر واألضرار التي لحقت بقطاع الزراعة وحده، أصبح الفقر واألمن 
الغذائي متالزمين.125 126 تعادل تكلفة الحصة الغذائية الشهرية التي 

تشتمل على السلع األساسية 80 في المئة على األقل من الراتب 
الشهري لعامل غير ماهر وما بين 50 و80 في المئة من الراتب 
الشهري لموظف بالخدمة العامة، مما يدل على وجود "فقراء 

عاملين" في سورية.
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أثرت أسوأ موجة جفاف منذ 30 عامًا على إنتاج الحبوب ةالل موسم 
شتاء 2018/201٧ في سورية. وقد شكل ذلك عبئًا إضافيًا على األزمة 

الطويلة، حيث بلغ العجز 1٫2 مليون طن من كمية القمح الالزمة لتلبية 
متطلبات استهالك الغذاء المحلي البالغة 3٫4 مليون طن.

ُتقدر ةسائر أصول الثروة الحيوانية غير المسبوقة بنحو نصف األعداد 
المسجلة في فترة ما قبل األزمة، مما أثر على سبل العيش وأدى إلى 

تبني استراتيجيات تكيف ال رجعة فيها.

توجد حاجة ملحة التخاذ إجراءات متعددة لتقديم المساعدة الغذائية 
ودعم سبل العيش من ةالل أفضل الطرق الممكنة لألشخاص 

المحتاجين إليها والمعرضين للخطر على النحو الذي حدده القطاع.

لمحة عامة
بناًء على تقييم األسر على المستوى الوطني، الذي غطى 10٫080 

أسرة ومشورة فنية، يعاني ما يقدر بنحو 6٫5 مليون شخص من انعدام 
األمن الغذائي في سورية، بينما يتعرض 2٫5 مليون آةرين لخطر انعدام 

األمن الغذائي. لم يغطي التقييم ةمس مناطق، حيث تم استخدام 
العملية االستشارية وتحليل البيانات الثانوية بداًل من ذلك لتحديد 

االحتياجات.12٧ أشار األشخاص المصنفون على أنهم يعانون من انعدام 
األمن الغذائي إلى وجود ثغرات كبيرة في االستهالك الغذائي، 

واستنفاد استراتيجيات التكيف، وتخصيص حصة كبيرة من النفقات 
لشراء الغذاء. أما أولئك الذين ُيعتبرون معرضين لخطر انعدام األمن 

الغذائي، فإنهم "األسوأ حااًل" في فئة األمن الغذائي المعتدل، وقد 
يقعون في براثن انعدام األمن الغذائي إذا لم يتم دعم سبل عيشهم.

انخفضت نسبة األشخاص المحتاجين للمساعدة الذين يعانون من 
انعدام األمن الغذائي على المستوى الوطني بمقدار 5 في المئة 

مقارنًة بالنسبة المسجلة في اللمحة العامة عن االحتياجات اإلنسانية 
لعام 201٧ )من 38 في المئة إلى 33 في المئة من إجمالي السكان(. 

ويمكن أن يعزى ذلك إلى المساعدات المقدمة على نطاق واسع في 
مجاالت الغذاء وسبل العيش / الزراعة من قبل شركاء قطاع األغذية 
والزراعة، الذين تمكنوا من الوصول إلى 5٫1 مليون شخص شهريًا في 
المتوسط لتقديم الغذاء، وإلى 2٫4 مليون شخص لتقديم المساعدة 

في مجالي سبل العيش والزراعة.128

تتمثل الدوافع الرئيسية النعدام األمن الغذائي في سورية في 
مجموعة من العوامل المترابطة ذات الصلة بتدهور البيئة االقتصادية، 

فضاًل عن انعدام األمن الغذائي الناجم عن النزوح الجماعي. أفاد ما 
يقرب من 40 في المئة من األسر التي شملتها الدراسات 

االستقصائية بأنهم إما نازحون أو عائدون، وذكر ٧4٫5 في المئة منهم 
أنهم نزحوا ألكثر من 12 شهرًا. وتشمل الدوافع الرئيسية األةرى 

فقدان سبل العيش وانخفاض القدرة اإلنتاجية، ومحدودية القدرة 
البدنية والمالية على الحصول على الغذاء، وارتفاع األسعار والتضخم، 
وانخفاض القوة الشرائية، واستمرار نضوب سبل العيش بين السكان 

األكثر ضعفًا.

إن الفقر واألمن الغذائي متالزمان ويمكن فهم العالقة بينهما من 
حيث توافر الغذاء لجميع السكان وإمكانية الوصول إلى المنتجات 

التي تضمن الحد األدنى من معايير التغذية. وبحسب تقديرات البنك 
الدولي، بلغت الخسارة المتراكمة في الناتج المحلي اإلجمالي 226 

مليار دوالر بين عامي 2011 و2016، منها 16 مليار دوالر ناجمة عن 
الخسائر واألضرار التي لحقت بقطاع الزراعة وحده.129 وتشير تقديرات 
لجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغرب آسيا )اإلسكوا( 

إلى أن 83٫4٪ من السوريين يعيشون تحت ةط الفقر األعلى 
)المعتدل(، وهذا يمثل زيادة كبيرة عن النسبة المسجلة في 2010، 

وهي 28 في المئة.130 وباإلضافة إلى ذلك، أظهر مؤشر الفقر المتعدد 
األبعاد، الذي يختص بالمؤشرات المتعلقة بالصحة والتعليم 

واالحتياجات األساسية، أن معدل الفقر الوطني في سورية يبلغ 38٫9 
في المئة.131 وفي ضوء التأثير الحاد لألزمة، ارتفعت معدالت البطالة 

إلى 55 في المئة وانخفضت القوة الشرائية إلى ُعشر مستوى ما قبل 
األزمة )إذا ما قورنت بالدةل في عام 2010(. وتعادل تكلفة الحصة 
الغذائية الشهرية التي تشتمل على السلع األساسية 80 في المئة 

على األقل من الراتب الشهري لعامل غير ماهر وما بين 50 و80 في 
المئة من الراتب الشهري لموظف بالخدمة العامة، مما يدل على 

وجود "فقراء عاملين" في سورية.

على الرغم من أن توافر الغذاء في األسواق قد تحسن بشكل عام 
مقارنة بالسنوات السابقة، إال أن القيود الرئيسية التي تعرقل تنشيط 

األسواق ال تزال متمثلة في ارتفاع سعر صرف الدوالر األمريكي 
مقابل الليرة السورية، وتكاليف النقل الباهظة، وانخفاض الطلب 

بسبب ارتفاع معدالت البطالة وضعف القوة الشرائية. كما يوضح 
الرسم البياني التجاهات أسعار سلة الغذاء، انخفض سعر الحصص 

الغذائية الشهرية إذا ما قورن بذروة األزمة، لكنه ال يزال مرتفعًا للغاية 
بالنسبة للسوريين. ال يزال شراء األغذية بطريقة االئتمان ممارسة 

تعتمدها نصف األسر السورية، وهو أكثر شيوعًا بين النازحين 
والعائدين واألسر التي تعيلها إناث. وتشير التقديرات إلى أن 40 في 

المئة من السوريين يخصصون أكثر من 65 في المئة من إنفاقهم 
لشراء الغذاء، وقد أفادت 5٧٫2 في المئة من األسر التي تعاني من 

انعدام األمن الغذائي أنها مثقلة بديون مستحقة، وأن 65 في المئة 
من األشخاص الذين يعانون من انعدام األمن الغذائي يتبنون 

استراتيجيات ضارة لمواجهة األزمات أو التكيف في حاالت الطوارئ.

كما تأثر توافر الغذاء في سورية بشدة جراء األزمة، فضاًل عن الجفاف. 
وتشير تقارير بعثة تقييم المحاصيل واألمن الغذائي لعام 2018 إلى أن 

إنتاج القمح في موسم الشتاء 2018/201٧ بلغ 1٫2 مليون طن، 
مسجاًل أدنى معدل له منذ 30 عامًا، ويمثل 30 في المئة فقط من 

متوسط   ما قبل األزمة البالغ 4٫1 مليون طن. وتم تسجيل 1٫8 مليون 
طن في عام 2018. باإلضافة إلى ذلك، فإن إنتاج الشعير البالغ 

390٫000 طن هو األدنى منذ عام 2008. 

تقلص إنتاج مساحات شاسعة مزروعة بالحبوب التي تغذيها األمطار 
بسبب فترة الجفاف الطويلة في بداية موسم الزراعة، وانخفضت 

محاصيل الحبوب المروية بسبب األمطار الغزيرة التي هطلت في غير 
موسمها وارتفاع درجات الحرارة. وتشمل اآلثار المترتبة على أدنى 

إنتاج مسجل في العقود الثالثة الماضية محدودية توافر القمح 
والشعير، وهما من السلع األساسية الرئيسية، ونقص كبير في كميات 

القمح والشعير الالزمة لتلبية المتطلبات الوطنية من الحبوب حتى 
بعد أةذ الواردات الحكومية والتجارية والمساعدات اإلنسانية بعين 

االعتبار. وتتمثل العقبات الرئيسية التي تعوق اإلنتاج في الطقس، أو 
االعتماد على الزراعة البعلية في المناطق المعرضة للجفاف، وعدم 

توافر المدةالت الزراعية. وتتمثل القيود اإلضافية التي تؤثر على 
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SYP أشخاص في سورية يعاني
من انعدام األمن الغذائي

١من كل  ٣

اتجاه أسعار سلة الغذاء 

المصدر: برنامج األغذية العالمي التابع لألمم المتحدة

القطاعات الزراعية في ارتفاع تكاليف اإلنتاج، ونقص المدةالت عالية 
الجودة، والبنية التحتية التالفة أو المدمرة، وةاصة شبكات الري.

ساهمت العقوبات المفروضة على االستيراد في سورية في النقص 
الكبير في توافر المدةالت عالية الجودة. وتتوقع المؤسسة العامة 

إلكثار البذار توفر 36٫500 طن فقط من البذور في موسم الزراعة 
الشتوية 2019/2018، مقارنة بمتوسط  فترة ما قبل األزمة البالغ 

300٫000 طن. يوجد نقص شديد في البذور المعتمدة، مما قد يؤدي 
إلى انخفاض اإلنتاج في الموسم الحالي والمواسم الالحقة. ويشير 
هذا أيضًا إلى أن نقص األغذية األساسية ال يمكن تداركه من ةالل 
إجراءات فردية فقط، ولكن من ةالل إجراءات متعددة تشمل دعم 
الطاقة اإلنتاجية المحلية. وباإلضافة إلى ذلك، فإن إنتاج الماشية 

مقيد أيضًا بسبب انخفاض عدد الماشية، بالمقارنة بأةر تعداد شامل 
للماشية ُأجري في عام 2010. ووفقًا لوزارة الزراعة واإلصالح الزراعي، 
انخفضت أعداد األغنام بنسبة 45 في المئة، وأعداد الماعز بنسبة 30 

في المئة، وأعداد الماشية بنسبة 40 في المئة، وأعداد الدواجن 
بنسبة 55 في المئة ةالل السنوات الثالث األولى من األزمة. وال تزال 

التحديات الرئيسية تتمثل في ارتفاع أسعار العلف وعدم كفاية 
الخدمات البيطرية.

في الختام، من المتوقع أن تظل االحتياجات اإلنسانية في سورية 
مرتفعة في عام 2019، وهناك حاجة إلى إجراءات متعددة لضمان 

التصدي لجميع ركائز األمن الغذائي األربع المتعلقة بإمكانية الحصول 
على الغذاء وتوافره واستخدامه واستقراره بشكل مالئم من ةالل 
البرامج اإلنسانية المنقذة للحياة والمحافظة عليها المالئمة لبناء 

الصمود وتحقيق اإلنعاش المبكر. وُتعد االستجابة لحاالت الطوارئ 

في بداية أي نزوح مفاجئ أمرًا حاسمًا في جميع أنحاء سورية، فضاًل 
عن المساعدة الغذائية المستهدفة والمساعدة الزراعية المنقذة 
للحياة في حاالت الطوارئ لسد العجز التغذوي ونقص السعرات 

الحرارية بين السكان األكثر عرضة للخطر، حسب مؤشرات األمن 
الغذائي. إن القطاع الزراعي مساهم رئيسي في الناتج المحلي 

اإلجمالي، حيث يعتمد أكثر من 25 إلى 30 في المئة من الناتج المحلي 
اإلجمالي في سورية على هذا القطاع، كما أنه ينتج الغذاء ألكثر من 

نصف السكان. ولهذه األسباب، سيكون إنقاذ واستعادة وحماية سبل 
العيش وسالسل القيمة ذات الصلة بالزراعة أمرًا بالغ األهمية لزيادة 

االعتماد على الذات وتعزيز قدرة السوريين على الصمود.

تحليل االحتياجات اإلنسانية 
تم تحديد شدة احتياجات كل منطقة في سورية من ةالل مجموعة 
من المؤشرات المدرجة في الجدول أدناه. وبعد تحديد درجة الشدة 

في كل مؤشر من المؤشرات، تم استنتاج درجة الشدة النهائية بتعيين 
وزن لكل مؤشر وبعد ذلك، حساب متوسط الدرجة الكلية في جميع 

المؤشرات. المناطق التي تعاني من شدة احتياجات أعلى )شديدة 
وكبيرة( تستدعي اتخاذ تدابير إلنقاذ األرواح وسبل العيش؛ وتدعو 

المناطق التي تعاني من شدة احتياجات متوسطة / صغيرة 
)متوسطة وصغيرة( إلى اتخاذ تدابير لحماية سبل العيش وتوفير 

المساعدات الغذائية المنقذة للحياة والمحافظة عليها في بعض  
المناطق ، أو للسكان الذين يتعرضون لضغط أعلى، وفقًا لمعايير 

الضعف المتعلقة باألمن الغذائي.
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 منهجية شدة
الحاجة

وصف الشدةمقياس الشدةالمؤشرات

النهج الموحد لإلبالغ عن 	 
مؤشرات األمن الغذائي

الحوادث	 
إمكانية إيصال المساعدة 	 

اإلنسانية
النازحون والعائدون / إجمالي 	 

السكان
أسعار السوق	 

تطبيع الفرق	 
مؤشر الغطاء النباتي / هطول 	 

المطر
اإلنتاج الزراعي	 
االعتماد على المساعدات 	 

اإلنسانية

 	1
 	2
 	3
 	4
 	5
 	6

ال توجد مشكلة	 
صغيرة	 
متوسطة	 
كبيرة	 
شديدة	 
حرجة	 

السكان المتضررون 
من بين التقديرات العامة المتعلقة باألشخاص الذين يعانون من 

انعدام األمن الغذائي والمعرضين لخطر انعدام األمن الغذائي، يولي 
القطاع اهتمامًا ةاصًا للفئات التالية:

6٧ في المئة من األشخاص الذين تشير التقديرات إلى أنهم يعانون  •
من انعدام األمن الغذائي والذين يقيمون في مناطق تشتد بها 

االحتياجات )4 و5(، وكذلك بقية األشخاص الذين يعانون من انعدام 
األمن الغذائي والذين سيحتاجون إلى مساعدة مستمرة في 

مناطق لديها احتياجات أقل شدة.

األشخاص الذين تشير التقديرات إلى أنهم يعيشون في مواقع  •
المالذ األةير في شمال غرب وشمال شرق سورية، والذين يقدر 

عددهم بنحو 4٧8٫283 شخصًا ولديهم فرص محدودة للغاية 
للحصول على نظام غذائي متنوع، ومن المتوقع أن يكونوا على 

درجة أعلى من انعدام األمن الغذائي.132

عدد الحاالت البالغ 445٫000 الجئ فلسطيني بحاجة مستمرة إلى  •
المساعدة، مع األةذ بعين االعتبار أن 60 في المئة منهم يعيشون 
في دمشق وحلب ودرعا وتعرضوا للنزوح الداةلي مرة واحدة على 

األقل، ولديهم فرص محدودة للحصول على الخدمات في 
المناطق التي تيسر الوصول إليها حديثًا )درعا ويلدا(. وفي الوقت 

نفسه، عانت بعض مخيمات الالجئين الفلسطينيين من أضرار ودمار 
شديد، مثل اليرموك وعين التل ودرعا.

األشخاص الذين يعيشون في المناطق التي يصعب الوصول إليها،  •
والذين تم الوصول إلى 39 في المئة منهم لتقديم المساعدات 
اإلنسانية أقل من ثالث مرات ةالل الفترة من كانون الثاني/يناير 

إلى تشرين األول/أكتوبر 2018، وبالتالي فإنهم أكثر عرضة النعدام 
األمن الغذائي من المعدل السائد في المنطقة.133 

النازحون والعائدون المعرضون لدرجة أكبر من الخطر. أظهرت  •
التقييمات أن 33٫4 في المئة من النازحين و41٫2 في المئة من 

األسر العائدة إلى الوطن يعانون من انعدام األمن الغذائي. 
وباإلضافة إلى ذلك، يتبنى 29 في المئة من العائدين استراتيجية 
تكيف لمواجهة الطوارئ، مقارنة بنسبة 18٫٧ في المئة التي تم 

اإلبالغ عنها في جميع الفئات على المستوى الوطني.

األسر التي يعيلها أشخاص ذوو إعاقة وكبار السن تتعرض لدرجة  •
أكبر من الخطر بسبب الضغط على قدراتهم على كسب رزقهم 

وتلبية احتياجاتهم األساسية.

600٫000 أسرة زراعية تعمل بالزراعة وتعاني من نقص المدةالت  •
الزراعية )الحبوب والخضروات واألسمدة ومعدات الري وغيرها(134 

لدعم إنتاجها.

تعاني أسر 200٫000 مربي حيوانات من فقدان األصول اإلنتاجية  •

)الثروة الحيوانية( والضرر الذي لحق بالبنية التحتية )األراضي، والبنية 
التحتية للري، والمرافق، وما إلى ذلك(، الذي يؤثر على كل من 

المزارعين والمربين.

وفقًا إلرشادات اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت بشأن العنف 
القائم على النوع االجتماعي لعام 2015، يساهم انعدام األمن 

الغذائي في ةطر العنف القائم على النوع االجتماعي في حاالت 
األزمات. ويمكن أن يتسبب نقص المعلومات أو إمكانية الوصول إلى 

األمن الغذائي في توتر بين األسر، ويمكن أن يؤدي هذا بدوره إلى 
استراتيجيات تكيف ضارة تشمل الزواج المبكر. تشير البيانات النوعية 

والكمية إلى زيادة تعرض األسر التي تعيلها إناث للخطر: ويشير انتشار 
انعدام األمن الغذائي بين األسر التي شملها التقييم إلى أن 32٫4 في 

المئة من األسر التي تعيلها نساء تعاني من انعدام األمن الغذائي، 
مقارنة بنحو 28٫1 في المئة من األسر التي يعيلها ذكور. وعالوة على 
ذلك، وبناًء على األسر التي شملها التقييم، تبنت 4٧٫3 في المئة من 

األسر التي تعيلها إناث استراتيجيات لمواجهة األزمات أو سبل العيش 
الطارئة مقارنة بنحو 44٫2 في المئة من األسر التي يعيلها ذكور، 

والذين غالبًا ما يوضعون في موقف يتعرضون فيه لخطر االستغالل 
بسبب وضعهم. وباإلضافة إلى ذلك، تواجه المطلقات أو األرامل 

صعوبات في الحصول على المساعدة بسبب العادات والتقاليد، وقد 
تحدث مضايقات في نقاط التوزيع. وفي بعض المناطق، تقل رواتب 

العامالت في مجال الزراعة عن رواتب نظرائهن الذكور.135 وال تزال 
عمالة األطفال واالنقطاع المبكر عن الدارسة تشكل استراتيجيات 

التكيف الرئيسية التي يتبناها المزارعون واألسر النازحة.
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الصحة

عدد المحتاجين للمساعدة

      ١3.٢ مليون
حسب العمرحسب الجنس

ذكور  إناث
٣٫٧ مليون٩٫٥ مليون

أطفال
(٠-٤)

٢٫٢ مليون

بالغون
(١٨-٥٩)

٧٫٣ مليون

أطفال
(٥-١٧)

٢٫٩ مليون

كبار سن
(٥٩<)
٠٫٨ مليون

ةريطة المحتاجين للمساعدة

المحتاجون للمساعدة 

١ - ١٦,٠٠٠
١٦,٠٠١ - ٥٠,٠٠٠
٥٠,٠٠١ - ١٠٠,٠٠٠
١٠٠,٠٠١ - ٢٢٥,٠٠٠
٢٢٥,٠٠١ - ٣٦٠,٠٠٠

٣٦٠,٠٠١ - ٣,٥٠٠,٠٠٠

ةريطة الشدة

النقاط الرئيسية 
ال يزال تقديم الخدمات الصحية يتعرض لالنقطاع بسبب األعمال  •

القتالية المستمرة. وقد أسفرت الهجمات على المرافق الصحية 
عن توقف 46 في المئة من المستشفيات ومرافق الصحة األولية 

في سورية عن العمل تمامًا أو جزئيًا، في حين لم يتمكن الشركاء 
في المجال اإلنساني في بعض المناطق من تأمين وصول مستدام 

ويمكن التنبؤ به إلى السكان المحتاجين للمساعدة.136

يتعرض النازحون والعائدون، وةاصة أولئك الذين يعيشون في  •
شمال شرق وشمال غرب سورية، لخطر تفشي األمراض المعدية 
بسبب الظروف المعيشية غير الصحية، والضغوط الشديدة على 

الخدمات الصحية، وانخفاض التغطية بالتحصين الروتيني.

ال يزال الحفاظ على الخدمات الصحية األساسية يمثل حاجة رئيسية  •
في جميع أنحاء البالد. ويحتاج 3٧ في المئة من السكان المتضررين 

إلى ةدمات روتينية في مجاالت الصحة اإلنجابية وصحة األم 
والوليد والطفل؛ ويحتاج ما يقدر بنحو 41 في المئة من سكان 

سورية البالغين يحتاجون إلى عالج واحد أو أكثر من األمراض غير 
المعدية؛ ويحتاج ما ال يقل عن 15 في المئة من السكان إلى 

ةدمات الصحة العقلية والنفسية واالجتماعية، ولكن البنية التحتية 
ونظام اإلحالة الذي ال يزال يعمل بعد قرابة ثماني سنوات من 

األزمة غير كاٍف لتلبية االحتياجات الحالية.13٧ 138

وبالمثل تتأثر إمكانية الوصول واإلحالة إلى الخدمات الصحية  •
المتخصصة، التي تشمل غسيل الكلى، وعالج السرطان 

والثالسيميا، وكذلك رعاية الصدمات النفسية وإعادة التأهيل. 
يعاني ما ال يقل عن 15 في المئة من سكان سورية من اإلعاقة.139 

كشف تقييم حديث عن اإلعاقة بين البالغين في غرب حلب 
ومحافظتي إدلب والرقة، أن 45 في المئة من المصابين بجروح 

ةالل األزمة السورية في المتوسط من المتوقع أن يتعرضوا 
إلعاقة دائمة تتطلب دعمًا متخصصًا يستمر بعد زوال األزمة 

بكثير.140

لمحة عامة
ال تزال االحتياجات المتعلقة بالصحة في سورية متفاقمة وناجمة عن 

عدم كفاية الوصول إلى الرعاية الصحية بسبب مزيج من األضرار 
والدمار الذي لحق بالمرافق الصحية، وعدم كفاية الموارد البشرية، 

والقيود المفروضة على الوصول. ويشكل هذا النوع األةير من القيود 
عائقًا يعيق توفير الرعاية الصحية بشكل ةاص في المناطق التي 

يصعب الوصول إليها والمناطق التي تشتد بها الحاجة، بما في ذلك 
تلك التي شهدت مؤةرًا تغير جهات السيطرة.



7١

لمحات عامة عن االحتياجات حسب القطاع: الصحة

وفقًا لنظام مراقبة الهجمات على مرافق الرعاية الصحية التابع 
لمنظمة الصحة العالمية، تم اإلبالغ عن 142 اعتداًء على مرافق 

الرعاية الصحية –13٧ تم التحقق منها، و4 مرجحة، وواحد محتمل - 
في سورية ةالل عام 2018 أسفرت عن مقتل 102 شخصًا وإصابة 189 
آةرين، مقارنة ب122 هجومًا مؤكدًا في عام 201٧ أسفرت عن ٧3 حالة 
وفاة و149 إصابة.141 142 تؤثر الهجمات والقيود المفروضة على الموارد 
على قدرة المرافق الصحية على العمل. وقد أشارت البيانات الصادرة 
عن نظام رصد توافر الموارد الصحية )HeRAMS( في أيلول/سبتمبر 
2018 إلى أن 46 في المئة من المرافق الصحية في سورية كانت إما 

غير صالحة للعمل أو تعمل جزئيًا، حيث تم تدمير 16٧ منشأة بالكامل، 
وتدمير 419 منشأة أةرى جزئيًا وأصبحت بحاجة إلى إعادة تأهيل. تعد 

النسبة الوطنية لمراكز الرعاية الصحية األولية التي تعمل بكامل 
طاقتها، والتي تبلغ 2٫28 لكل 50٫000 نسمة أعلى من معايير اسفير، 

لكن التوزيع غير متساٍو على اإلطالق، حيث أبلغت 101 من أصل 2٧0 
ناحية شملتها الدراسة االستقصائية عن عدم وجود مراكز رعاية صحية 

تعمل بالكامل، ولم تف 9 نواحي إضافية بالمعايير الدنيا. وعلى 
الصعيد الوطني، يتوفر أقل من سرير مستشفى واحد لكل 1٫000 

نسمة، وهذا بالكاد أقل من معايير اسفير ومنخفض جدًا عند قياسه 
بالمتوسط العالمي البالغ 3 أسرة لكل 1٫000 شخص. ويختلف توافر 

ةدمات المستشفيات وإمكانية الوصول إليها اةتالفًا كبيرًا بين 
المجتمعات المحلية.143

يقال أن متوسط مدة السفر، عادة بالسيارة، إلى أقرب مركز رعاية 
صحية أولية )سواًء عامة أو ةاصة( يبلغ 25 دقيقة، ويتراوح بين 5 

دقائق )دمشق( وأكثر من 120 دقيقة )32 قرية في حلب والرقة ودير 
الزور(. ويستغرق السفر إلى المستشفى في المتوسط   41 دقيقة، 

تتراوح بين 5 دقائق )معظمها في حمص وحماة( وما بين ساعتين و5 
ساعات )22٧ قرية معظمها في حلب، وكذلك في دير الزور والرقة 

والحسكة(.  معظم الخدمات الصحية متاحة مجانًا في الالذقية 
وطرطوس، حيث ال تزال المرافق العامة تعمل بشكل كامل، بينما 

يعتمد سكان شمال شرق سورية وريف دمشق بشكل كبير على 
القطاع الخاص، الذي يتطلب دفع مقابل الخدمات الصحية 

األساسية.144

ساهمت الهجمات على المرافق الصحية وكذلك حركات السكان في 
استنفاذ رأس المال البشري المنخرط في تقديم الرعاية الصحية، ةاصة 

فيما يتعلق بالخدمات المتخصصة. وُيعد توافر األطباء والممرضات 
والقابالت في القطاع العام في جميع أنحاء البالد أقل من المعايير 
الموصى بها دوليًا، حيث يتوفر 2٫44 موظف صحة فقط لكل 1٫000 

مواطن، مقابل المعيار األدنى القياسي ألهداف التنمية المستدامة 
البالغ 4٫45 لكل 1٫000 مواطن.145 أظهر تقييم حديث أن المستجيبات 

في 12٧ من أصل 26٧ ناحية شملتها الدراسة ذكرن عدم توافر 
القابالت و/ أو أطباء النساء في المرافق الصحية كمشكلة ةطيرة 

تواجه النساء في مجتمعاتهن.146 في شمال سورية بأسره، يخدم 
حوالي 50 طبيبًا متخصصًا في أمراض النساء حوالي 4 ماليين نسمة، 

وتم تسجيل نسب مماثلة في جنوب سورية. كما تفرض األعمال 
القتالية النشطة قيودًا على الوصول عن طريق ةلق الخوف، كما 

يتضح من اإلجابات على استقصاء حول أوضاع األسر في إحدى 
المحافظات. عند سؤالهم عن االحتياجات الصحية غير الملباة، أبلغ ما 
يقرب من نصف المجيبين عن ةوفهم من الخروج من منازلهم كعائق 

رئيسي أمام الوصول إلى الخدمات الصحية.14٧

وقد أدى مزيج من النزوح السريع والنزوح المطول، وكذلك التغيرات 
السريعة في الجهات المسيطرة على بعض المناطق إلى فرض 

ضغوط هائلة على الخدمات الصحية القائمة. وقد تفاقم هذا الوضع 
بسبب القيود المفروضة على الوصول إلى الموارد المالية والمادية 
والبشرية وعدم موثوقية توافرها، مما حال دون قيام الشركاء في 

مجال الصحة بتوسيع نطاق االستجابة بسرعة.

تحليل االحتياجات اإلنسانية 
سيستمر االعتماد على الخدمات الصحية األساسية التي تدعمها 
االستجابة اإلنسانية في جميع أنحاء سورية طوال عام 2019، نظرًا 

لوجود احتياجات صحية لدى جميع الفئات المصنفة حسب العمر 
والجنس والمجموعات السكانية على جميع مستويات تقديم 
الخدمات الصحية، من الرعاية الوقائية إلى الرعاية المتخصصة. 

الصحة اإلنجابية وصحة األم والوليد والطفل والمراهقين 

أفادت الغالبية العظمى من النساء أن الوالدة تتم في المستشفيات، 
باستثناء محافظة القنيطرة، حيث أبلغ ما يقرب من ثلثي النساء عن 
الوالدة في المنزل مع قابلة ماهرة.148 يساعد الشركاء في المجال 

اإلنساني حاليًا في حوالي ثلث حاالت الوالدة التي يقدر عددها بنحو 
1٫580 حالة كل يوم في جميع أنحاء البالد، وتشكل عمليات الوالدة 
القيصرية ما يقرب من نصف الحاالت المدعومة.149 تتعرض الفتيات 

المراهقات الحوامل وأطفالهن لخطر كبير يتمثل في المضاعفات 
الصحية والوفاة. إنهن تشكلن فئة كبيرة معرضة لمخاطر جمة في 

سورية، حيث تم اإلبالغ عن الزواج المبكر في 5٧ في المئة من 
المجتمعات التي شملها التقييم، وتشكل الفتيات الحوامل دون سن 

18 عامًا حوالي 12 إلى 15 في المئة من الوالدات التي تتم في 
المرافق الصحية.150 151 وفيما يتعلق بالحصول على ةدمات تنظيم 
األسرة، أشارت التقارير الواردة إلى أن وسائل منع الحمل المجانية 

متاحة في 192 من أصل 2٧1 ناحية شملتها الدراسة االستقصائية في 
عام 2018. ويتفق هذا مع النتيجة التي تفيد بأن 28 في المئة من 

موظفي الصحة الذين شملهم االستطالع أبلغوا عن عدم توفر 
ةدمات تنظيم األسرة المنظمة في مجتمعاتهم. وسلط كل من 

مقدمي الخدمات الصحية وممثلي المجتمعات المحلية الضوء على 
محدودية توافر اإلدارة السريرية لحاالت االغتصاب باعتبارها ثغرة في 

الخدمات في جميع أنحاء سورية.152 

وبحسب تقديرات منظمة األمم المتحدة للطفولة )اليونيسف( 
ومنظمة الصحة العالمية، سيحتاج حوالي 5٧٧٫1919 مولودًا جديدًا 
في عام 2019 إلى التطعيم الروتيني في جميع أنحاء سورية، ولم 

يحصل ما يقدر بنحو 320٫000 طفل تتراوح أعمارهم بين 13 و59 شهرًا 
على تحصينات كاملة ةالل سنوات حياتهم األولى. وال تزال معدالت 

تغطية برنامج التحصين الموسع الروتيني للجرعة الثالثة من اللقاح 
الخماسي التكافؤ بين األطفال دون سن عام واحد دون المستوى 

األمثل، وال سيما في محافظتي الرقة ودير الزور، حيث تراوحت 
معدالت التطعيم الروتيني بين 10 و20 في المئة.153 وقد أبلغت 
محافظات الرقة ودير الزور وإدلب وحدها عن أكثر من ثالثة أرباع 

حاالت الحصبة والحصبة األلمانية المشتبه فيها البالغة 22٫656 حالة 
في الفترة من كانون الثاني/يناير إلى أيلول/سبتمبر 154٫2018 وفي 

تشرين األول/أكتوبر 2018، ةلص تقييم االستجابة لتفشي المرض إلى 
أن انتقال شلل األطفال الناجم عن اللقاح قد توقف بنجاح، ولكن 

هناك حاجة إلى استمرار جهود التمنيع لضمان عدم حدوث تفشيات 
جديدة.
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األمراض المعدية

ةالل الفترة من كانون الثاني/يناير إلى أيلول/سبتمبر 2018، تم تقديم 
ما مجموعه 16٫٧ مليون استشارة في حوالي 1٫٧00 منشأة صحية 

تعمل كمواقع رصد في شبكة / نظام اإلنذار المبكر واالستجابة في 
جميع أنحاء سورية. تصدر هذه المواقع تقارير عن حاالت اإلصابة 

بأمراض معدية أسبوعيًا. وتم الكشف عن تفشي الحصبة واإلسهال 
الدموي الحاد وحمى التيفوئيد في مناطق محلية ومتابعتها، وقد أثر 
هذا التفشي بشكل رئيسي على محافظات الحسكة والرقة ودير الزور 

وحلب وإدلب. ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى محدودية الوصول إلى 
المياه النظيفة وظروف النظافة الصحية التي كانت دون المستوى 

األمثل. تم عالج اإلسهال في 6 في المئة من االستشارات المشتركة 
المبلغ عنها من ةالل شبكة / نظام اإلنذار المبكر واالستجابة، في 
حين عولج 8 في المئة من الحاالت من أمراض مشابهة لألنفلونزا. 

وتم اإلبالغ عن قرابة 80٫000 حالة من داء الليشمانيات من ةالل 
المراقبة المشتركة لشبكة ونظام اإلنذار المبكر واالستجابة ةالل 

األشهر التسعة األولى من عام 2018. وعقب عودة ظهور المرض في 
عام 201٧ بسبب نقص العالج والسيطرة، ساهمت االستجابة المعززة 

ةالل عام 2018 في ةفض عدد الحاالت الشهرية من أعلى مستوى 
بلغ 11٫140 ةالل شهر كانون الثاني/يناير إلى 5٫510 حتى شهر أيلول/

سبتمبر، وزاد عدد الحاالت مرة أةرى في شهري تشرين األول/أكتوبر 
وتشرين الثاني/نوفمبر 2018 تمشيًا مع التغيرات الموسمية 

المتوقعة.155 وكان معدل اإلبالغ عن مرض السل في سورية 19 حالة 
لكل 100٫000 نسمة في عام 156٫201٧ وأسفرت الحركات السكانية 

المدفوعة باألعمال القتالية وسوء التغذية واالكتظاظ عن زيادة ةطر 
اإلصابة بمرض السل، في حين أدى عدم انتظام العالج وعدم 

اكتشاف الحاالت على نحو كاف ومحدودية توافر تشخيص وعالج 
السل إلى زيادة ةطر انتقال السل ومقاومة األدوية.15٧

األمراض غير المعدية

ال تزال األمراض غير المعدية من أكثر المشكالت الصحية انتشارًا في 
سورية. تشير تقديرات منظمة الصحة العالمية إلى أن حوالي 12 في 

المئة من السكان مصابون بداء السكري و20 في المئة يعانون من 
ارتفاع ضغط الدم.158 وتقدر معدالت انتشار أمراض الجهاز التنفسي 

المزمنة والسرطانات مجتمعة بحوالي 6 في المئة، إال أن البيانات 
الموثوقة عن انتشار مرض الغدة الدرقية والثالسيميا وغيرها من 

األمراض غير المعدية األقل شيوعًا غير متاحة.159 تؤدي األمراض غير 
المعدية غير المعالجة إلى مضاعفات ةطيرة مثل الفشل الكلوي 

واإلعاقة الناجمة عن السكتة الدماغية وبتر األطراف. وفي شمال 
غرب سورية، يتلقى حاليًا 83٧ مريضًا يعانون من الفشل الكلوي 

ةدمات غسيل الكلى من ةالل 20 منشأة )6٫5٧5 جلسة شهريًا(. وعلى 
الرغم من محدودية توافر هذه الخدمات، من الضروري أن يستمر هذا 

العالج.160 وفي ريف حمص وريف دمشق وعفرين، تم اإلبالغ عن 
نقص شبه تام في إمكانية الحصول على ةدمات عالج غسيل الكلى. 
أبرزت وزارة الصحة ووزارة التعليم العالي، باإلضافة إلى 60 في المئة 

من موظفي الصحة الذين ُأجريت معهم مقابالت في جميع أنحاء 
سورية، عدم توفر عالج للسرطان.161 

تشير تقديرات منظمة الصحة العالمية إلى أن ما ال يقل عن 15 في 
المئة من السكان البالغين في جميع أنحاء العالم بحاجة إلى عالج 

لحاالت الصحة العقلية المتوسطة إلى الشديدة، ومن المتوقع أن 
يصبح معدل انتشارها أعلى بين السكان المتأثرين بأعمال عدائية.162 

وتتضح الحاجة الواسعة النطاق إلى مستوى أكثر تطورًا من ةدمات 
الصحة النفسية في سورية من ةالل مسح ُأجري في حزيران/يونيو 

2018، وسلط الضوء على أن 15 في المئة من األسر في غرب حلب، 
و21 في المئة في محافظة إدلب، و14 في المئة في محافظة الرقة 
تضم فردًا واحدًا أو أكثر يعاني مشاعر القلق أو االكتئاب يوميًا.163 في 

المحافظات الثالث، ذكر أكثر من 60 في المئة من األفراد الذين أبلغوا 
عن شعورهم اليومي بالقلق الشديد أو االكتئاب أن األزمة السورية 

هي السبب في تلك المشاعر، أو كانت أحد عوامل تفاقم هذه 
المشاعر.164 وعلى الرغم من الجهود الكبيرة المبذولة لتدريب موظفي 

الصحة على إدارة الحاالت وبرنامج عمل بشأن سد الثغرات في مجال 
الصحة النفسية )mhGAP(، ما زال 48 في المئة من العاملين في 

مجال الرعاية الصحية الذين ُأجريت معهم مقابالت يبلغون عن نقص 
ةدمات الصحة العقلية في مجتمعاتهم.165 وال يزال الموظفون 

المتخصصون نادرين، حيث يوجد حاليًا 0٫41 طبيب نفسي لكل 100٫000 
شخص في سورية، أي أقل بكثير من المتوسط العالمي البالغ 1٫3 

لكل 166٫100٫000 16٧ وتحد صعوبة الحصول على موافقات لشراء أدوية 
الصحة النفسية والمتطلبات الصارمة من حيث مراقبة استخدامها من 

عالج الحاالت العصبية والنفسية الحادة. وبحسب ما ورد، لم تكن 
أدوية الصحة النفسية متوفرة في 33 في المئة من المجتمعات التي 
شملتها الدراسة في جميع أنحاء سورية، وتجاوزت نسبة عدم التوافر 
٧0 في المئة في شمال شرق سورية وريف دمشق ودرعا والقنيطرة 

ومناطق أمكن الوصول إليها حديثًا في حمص وحماة.168

الخدمات الصحية المتخصصة 

باإلضافة إلى الحاجة إلى ةدمات متخصصة، مثل عالج السرطان 
وغسيل الكلى وعالج حاالت الثالسيميا، فإن قدرة قطاع الصحة 

الحالية على توفير ةدمات ومستلزمات صحية طارئة وشاملة لحاالت 
الصدمات والحروق، فضاًل عن الجراحة وإعادة التأهيل بعد الجراحة، غير 

كافية لتلبية االحتياجات الحالية في جميع أنحاء البالد. إن إحالة مثل 
هذه الحاالت إلى عدد صغير من المستشفيات التي تقدم ةدمات 
متخصصة يشكل عبئًا كبيرًا على النظام الصحي وعلى القدرة على 

تقديم ةدمات جيدة يمكن التنبؤ بها. تم تقديم 90٫000 استشارة جديدة 
ومتابعة لحاالت الصدمة النفسية في المتوسط في المرافق الصحية 

التي يدعمها الشركاء في المجال اإلنساني في جميع أنحاء سورية 
ةالل األشهر العشرة األولى من عام 2018، بينما قام مقدمو الرعاية 
الصحية المجهدون بالفعل في شمال غرب وجنوب سورية بعالج أكثر 
من 3٧٫500 حالة صدمة جديدة ناجمة عن األعمال القتالية ةالل الفترة 

نفسها.169 يوجد نقص كبير في بنوك الدم ووحدات الحروق المتخصصة 
في جميع أنحاء البالد.1٧0 كما أن التلوث الشديد بالمتفجرات الخطرة 

في جميع أنحاء سورية يفاقم االحتياجات الصحية المرتبطة بالصدمات. 
وةالل الفترة من كانون األول/ديسمبر 201٧ إلى آب/أغسطس 2018، 
تم توثيق 581 حالة إصابة ناجمة عن انفجارات في محافظة الرقة، من 

بينها 106 حالة في محافظتي الحسكة ودير الزور.1٧1
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نسبة مرافق الرعاية الصحية األولية إلى 100٫000 مواطن مقسمة حسب النواحي )النظام الموحد لرصد توافر الموارد 
الصحية التابع للمنهج المتكامل لالستجابة اإلنسانية في سورية(

نسبة مراكز الرعاية الصحية 
األولية والمراكز المتخصصة

٠٫٠
٠٫١-٢٫٠

٢٫١-٢٠٫٠
٢٠٫١-٥٠٫٠
٥٠٫١-١٥٫٠

الحدود واألسماء المبينة والتسميات المستخدمة في هذه الخريطة ال تنطوي على تأييد أو قبول رسمي من جانب األمم المتحدة.
المصدر: المعلومات كما وردت في استطالع أجراه شركاء األمم المتحدة ومكتب أوتشا سورية، لعام ٢٠١٨

حمصحمص

إدلب

دمشقدمشق

حلبحلب

ريف دمشفريف دمشف

حماهحماه

الالذقيةالالذقية

إدلب

الحسكةالحسكة

دير الزوردير الزور

طرطوسطرطوس

الرقةالرقة

درعادرعا السويداءالسويداء

القنيطرةالقنيطرة

أظهر تقييم ُأجري في أجزاء من شمال سورية أنه من المتوقع أن 
يعاني 45 في المئة من المصابين ةالل األزمة السورية في المتوسط 
من إعاقة دائمة )مثل البتر وإصابة النخاع الشوكي وإصابة الدماغ(.1٧2 
بعد مضي ما يقرب من ثماني سنوات على بدء األعمال القتالية في 

سورية، أصبحت اإلعاقة منتشرة بشكل متزايد. وأشار تقييم حديث 
لحاالت اإلعاقة بين البالغين في غرب حلب ومحافظتي إدلب والرقة 

إلى أن معدل االنتشار يبلغ 30 في المئة.1٧3 وذكر أكثر من 60 في 
المئة من األشخاص ذوي اإلعاقة الذين ُأجريت معهم مقابالت في 

عام 2018 أن هذه اإلعاقة قد تفاقمت بسبب األزمة، وكانت أكثر 
األسباب شيوعًا هي عدم إمكانية الحصول على الرعاية الصحية أو 
األجهزة المساعدة، وصعوبة تلبية احتياجاتهم األساسية المدرجة. 

تزيد اإلصابات المرتبطة باألعمال القتالية من الطلب على الخدمات 
الصحية، مما يؤدي إلى نقص الموارد المتوفرة لألشخاص ذوي 

اإلعاقات الغير ناجمة عن األعمال القتالية، أو الكائنة منذ الوالدة.1٧4 

وتتمثل العوائق األساسية التي تحول دون حصول األشخاص ذوي 
اإلعاقة على الخدمات الصحية األساسية في التكاليف اإلضافية، بما 

في ذلك النقل والمسافة.

جودة الرعاية

كان التطوير المهني المستمر للمهنيين الحاليين في مجال الصحة 
محدودًا طوال السنوات السبع الماضية، مما أثر على جودة الخدمات 

الصحية المقدمة. وتم اإلبالغ عن حاالت العدوى المكتسبة في 
المستشفيات في جميع أنحاء سورية، فضاًل عن االلتهابات المقاومة 
للمضادات الحيوية. وهذا يعقد عالج حاالت الصدمة في المستشفى 

أو أمراض مثل السل، على سبيل المثال. ونظرًا لمحدودية القدرة 
المختبرية في جميع أنحاء البالد، فإن إمكانية التحقق من هذه 

األحداث محدودة.
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السرطان

غسيل الكلى

مرض السل

الخدمات الجراحية

إعادة التأهيل البدني

الصحة النفسية

الوالدة قيصرية

عالج داء الكلب

نقل الدم

داء الليشمانيات

األمراض المعدية

سوء التغذية

رعاية الحروق 

رعاية الناجيات من االغتصاب
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بيانات عن الفترة من كانون الثاني/يناير إلى آب/أغسطس 2018

السكان المتضررون 
على الرغم من أن األزمة السورية أثرت على جميع السكان بطريقة أو 

بأةرى، ولهم الحق في تلقي الرعاية الصحية، إال أن بعض الفئات 
تتعرض لمخاطر تجعلهم أكثر استضعافًا. يدرك قطاع الصحة أن 

العديد من الفئات السكانية هي األكثر عرضة للخطر: األطفال دون 
سن الخامسة؛ النساء في سن اإلنجاب )15-49(؛ كبار السن )ابتداًء من 
سن الخمسين فيما يتعلق بعبء األمراض غير المعدية(؛ واألشخاص 

الذين يعانون من إعاقات؛ والنازحون والعائدون والالجئون 
الفلسطينيون. ومن المرجح أن يكون األشخاص الذين يعيشون في 

المناطق التي يصعب الوصول إليها والنازحون الذين يعيشون في 
مواقع المالذ األةير، حيث تكون حرية التنقل و/ أو الوصول إلى 

الخدمات محدودة وظروف المعيشة أقل من المستوى المعتاد، 
والمجتمعات المثقلة باألعباء التي تستضيف مجموعة كبيرة من 
النازحين و/ أو العائدين من تلقاء أنفسهم، معرضين للخطر بشكل 

ةاص.

أثرت األزمة السورية على نظام تقديم الخدمات الصحية - بما في 
ذلك القوى العاملة الصحية - في جميع أنحاء سورية، وتعتمد بعض 
المناطق على المساعدات اإلنسانية فقط لتوفير الخدمات الصحية. 

يقدر عدد األشخاص الذين يحتاجون إلى المساعدة الصحية في 
سورية بحوالي 13٫2 مليون شخص، وتشكل اإلناث ٧2 في المئة 

منهم. تشمل الفئات المستضعفة 5٫2 مليون امرأة في سن اإلنجاب، 
و2٫2 مليون طفل دون سن الخامسة، و2٫3 مليون شخص فوق سن 
الخمسين، حيث يصبح التعرض لألمراض غير المعدية في هذه السن 

عند أعلى مستوياته. تعد سورية موطنًا لما ال يقل عن 3 ماليين 
شخص من ذوي اإلعاقة، و٧ ماليين نازح. ويقيم حاليا ثمانية في 

المئة من المحتاجين للمساعدة في المناطق التي يصعب الوصول 
إليها.

تم تقييم شدة االحتياجات اإلنسانية من ةالل مجموعة صارمة من 
البروتوكوالت، حيث ساهمت جميع البيانات المتاحة التي تم جمعها 

حول المؤشرات التي تتناول إمكانية الوصول إلى الخدمات وتوافرها، 
وحدة األعمال القتالية، والسكان المستضعفين في التوصل إلى درجة 

الشدة النهائية. تم توقع النتائج على مستوى النواحي، وسوف 
يواصل قطاع الصحة تحديث شدة الحاجة وبيانات المحتاجين 

للمساعدة على أساس ربع سنوي في عام 2019.
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التغذية

عدد المحتاجين للمساعدة

 4.7مليون
حسب العمر

أطفال (٦-٥٩ شهرًا) نساء حوامل ومرضعات
٣٫١ مليون١,٦ مليون

ةريطة المحتاجين للمساعدة

المحتاجون للمساعدة 

١ - ١٦,٠٠٠
١٦,٠٠١ - ٥٠,٠٠٠
٥٠,٠٠١ - ١٠٠,٠٠٠
١٠٠,٠٠١ - ٢٢٥,٠٠٠
٢٢٥,٠٠١ - ٣٦٠,٠٠٠

٣٦٠,٠٠١ - ٣,٥٠٠,٠٠٠

ةريطة الشدة

النقاط الرئيسية 
ظهور جيوب سوء التغذية الحاد والمزمن لدى األطفال الذين  •

تتراوح أعمارهم بين 6 و59 شهرًا في جميع أنحاء سورية، مما يدل 
على الضرر الطويل األمد الناجم عن األزمة الممتدة.

توجد دالئل تشير إلى زيادة معدالت سوء التغذية الحاد بين النساء  •
الحوامل والمرضعات بأكثر من ضعفين في عام 2018. وُتعد النساء 

الحوامل والمرضعات بحاجة ماسة إلى ةدمات التغذية وينبغي 
إعطائهن أولوية الحصول على جميع الخدمات األساسية.

عدم كفاية فرص الحصول على ةدمات التغذية العالجية والوقائية،  •
مما يتطلب تنفيذ تدةالت واسعة النطاق، وةاصة دعم تغذية 

األمهات والرضع واألطفال الصغار من قبل متخصصين مهرة.

يجب معالجة األسباب الكامنة لسوء التغذية ضمن السياق  •
اإلنساني بشكل كلي من ةالل البرامج الخاصة بالتغذية والمراعية 
لها، والتي تتطلب توسيع نطاق وتكامل وتنسيق ةدمات المياه 

واإلصحاح والنظافة واألمن الغذائي وحماية الطفل والصحة 
والعنف القائم على النوع االجتماعي، مع التركيز بشكل ةاص على 

السكان النازحين، بمن فيهم الالجئون الفلسطينيون والعائدون 
والمناطق التي أمكن الوصول إليها حديثًا. 

ال تزال عوامل التفاقم الخطيرة مستمرة وتشكل ةطرًا على حالة  •
التغذية بين السكان. وفقًا لتقييم األمن الغذائي األةير في عام 

2018، يعاني ما يقدر بنحو 6٫5 مليون سوري من انعدام األمن 
الغذائي ويتعرض 2٫5 مليون شخص آةرين لخطر انعدام األمن 

الغذائي؛ وينفق ما يقدر بنحو 40 في المئة أكثر من 65 في المئة 
من دةلهم على الغذاء.

لمحة عامة
على مدار عام 2018، أثرت األعمال القتالية المستمرة وتغير الجهات 

المسيطرة وزيادة الحركات السكانية وأعداد العائدين على حالة 
التغذية في سورية. ُتظهر الدراسات االستقصائية التي ُأجريت مؤةرًا 

بطريقة سمارت والتقييمات السريعة للتغذية وفحص محيط منتصف 
العضد أن سوء التغذية الحاد والمزمن لدى األطفال الذين تتراوح 
أعمارهم بين 6 و59 شهرًا والنساء في سن اإلنجاب ال يزال يمثل 

مشكلة في بعض المناطق المحلية في مختلف أنحاء سورية. ومما 
يثير القلق بشكل ةاص، حدوث زيادة كبيرة في معدل سوء التغذية 

الحاد بين النساء الحوامل والمرضعات، الذي ارتفع إلى أكثر من 
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المحتاجون للمساعدة في ٢٠١٩

النساء الحوامل 
والمرضعات

١٫٥٩ مليون       
٪٣٤ Total PIN

4.7M

الفتيان
١٫٥٥ مليون

٪٣٢٫٥

الفتيات
١٫٥٨ مليون

٪٣٣٫٥

النواحيالمجتمعاتالشدة

٢

٣

٤

٥

١١٤

٢,٤٩٥

٤,٢٦٨

٣٦٤

٥

 ٩٦

١٥٢

١٧

ال توجد فرص كافية للحصول على خدمات 
التغذية العالجية والوقائية، مما يتطلب تنفيذ 

تدخالت واسعة النطاق، وخاصة دعم تغذية األمهات 
والرضع واألطفال الصغار من قبل متخصصين مهرة

المصدر: أحدث نتائج الدراسات والتقييمات المتاحة لضمان تحليل قائم على األدلة إلى أقصى حد ممكن. تم باإلشارة إلى هذه المصادر في التعليقات الختامية حسب االقتضاء.

الضعف منذ عام 201٧ وفقًا للتقارير الشهرية. وسيتم تأكيد هذه 
المالحظة من ةالل الدراسات االستقصائية بطريقة سمارت التي 

سُتجرى في 1٧5٫2019 إن سوء التغذية المزمن آةذ في االزدياد في 
بعض المناطق الجغرافية، كما هو الحال في تل أبيض )32 في المئة( 

والغوطة الشرقية )36 في المئة(، والتي تتجاوز تصنيف "مرتفع 
للغاية" المتعلق بحاالت التقزم، وفقًا لعتبات منظمة الصحة العالمية 

لعام 2018، كما هو موضح في دراسات سمارت.1٧6 1٧٧ 1٧8 ال تزال 
ممارسات تغذية الرضع واألطفال الصغار في المواقع التي شملها 

التقييم دون المستوى األمثل وكلها أدنى من مستويات ما قبل 
األزمة. ال تزال التغطية بخدمات التغذية غير كافية بسبب محدودية 
الموارد المتاحة وهناك حاجة إلى توسيع نطاقها على الفور، وةاصة 

برامج تغذية األم والطفل. ال تزال محافظتي الرقة ودير الزور في 
الشمال الشرقي تعانيان من نقص الخدمات وبحاجة إلى تقييم 

مناسب الحتياجات التغذية.

تحول تصنيف مقياس شدة الحاجة في مجال التغذية من المناطق 
التي اعُتبرت في الغالب "حرجة" و"شديدة" في عام 2018 إلى 

احتياجات "شديدة" و"كبيرة" في عام 2019. ويرتبط تغيير التصنيف 
إلى حد كبير بالمناطق التي لم تعد تعتبرها األمم المتحدة مصنفة 

على أنها محاصرة في سورية. ومع ذلك، فإن عدد المحتاجين 
للمساعدة أعلى قلياًل في عام 2019، حيث يحتاج 4٫٧ مليون امرأة 

وطفل إلى الدعم مقارنة بنحو 4٫6 مليون في العام السابق. ونظرًا 
للسياق المتغير، زادت احتياجات التغذية في عام 2019، وبالتالي فإن 

االستجابة تستوجب زيادة تغطية ةدمات التغذية، باإلضافة إلى 
أساليب الخدمة المرنة المنقذة للحياة التي تلبي احتياجات التغذية 

العاجلة في حاالت الطوارئ للنازحين واالحتياجات المتوسطة 
والطويلة األجل للمجتمع والعائدين واألشخاص الذين يعيشون في 

مناطق أمكن الوصول إليها حديثًا.

تحليل االحتياجات اإلنسانية 
ُوجد أن 1٧ من أصل 2٧0 ناحية في جميع أنحاء سورية تواجه احتياجات 

ماسة وتحتاج إلى مساعدة إنسانية فورية - تقع هذه النواحي في 
محافظات دمشق وحلب ودرعا والرقة وحمص والالذقية وريف 

دمشق. وباإلضافة إلى ذلك، ُتصنف 152 من أصل 2٧0 ناحية منتشرة 

في جميع المحافظات األربع عشرة على أنها تواجه احتياجات غذائية 
شديدة، وتعتبر حادة وتتطلب مساعدة إنسانية عاجلة. تم تصنيف 96 

ناحية على أنها تواجه احتياجات كبيرة وتصنيف 5 نواحي على أنها 
تواجه احتياجات معتدلة، وكذلك تحتاج إلى مساعدة إنسانية. 

وباإلضافة إلى دراسات سمارت والتقييمات وفحص التغذية، يتم دعم 
مصادر المعلومات أيضًا من ةالل بيانات رصد النتائج الواردة من برامج 

التغذية القائمة والتحليل المشترك مع قطاع األمن الغذائي. يأةذ 
تصنيف شدة االحتياجات في قطاع التغذية لعام 2019 في اعتباره 
ثالثة مؤشرات ةاصة بالتغذية وثالثة مؤشرات مراعية للتغذية من 

قطاعات أةرى مثل األمن الغذائي )درجة استهالك الغذاء( والمياه 
واإلصحاح والنظافة )غسل اليدين( والصحة )انتشار اإلسهال(، 

باإلضافة إلى مؤشر واحد شامل يتعلق بالنازحين في كل ناحية، 
ومؤشر واحد يتعلق بتغطية ةدمات التغذية كمؤشر بديل إلمكانية 

الوصول والقدرة التشغيلية.

ُتظهر دراسات سمارت ومراقبة التغذية في النواحي في جميع أنحاء 
سورية في عام 2018 بشكل عام أن معظم مستويات سوء التغذية 

الحاد العام مقبولة. ومع ذلك، وصل معدل سوء التغذية الحاد العام 
في منطقة الغوطة الشرقية بمحافظة ريف دمشق إلى عتبات 

الطوارئ بنسبة 11٫9 في المئة في أعقاب الحصار. وفي المناطق 
التي يوجد بها نازحين جدد، مثل إدلب، ازداد سوء التغذية الحاد بين 

األطفال من عمر 6 إلى 59 شهرًا بسرعة في غضون 6 أشهر )من 1٫5 
في المئة في كانون الثاني/يناير إلى 4 في المئة في حزيران/يونيو(، 
وتضاعف ثالث مرات تقريبًا في المناطق التي يصعب الوصول إليها، 

مثل الرقة )من 4٫6 في المئة إلى 11٫9 في المئة( في عام 2018. 
وُتعد األمهات الحوامل والمرضعات معرضات للخطر بشكل ةاص 

بسبب احتياجاتهن الغذائية المحددة والمخاطر الصحية. أكدت بيانات 
اإلبالغ عن فحص التغذية في عام 2018 أن معدالت سوء التغذية 

الحاد المعتدل بين النساء الحوامل والمرضعات زادت بنسبة 134 في 
المئة. وهذا يعني أن 12٫602 امرأة حامل ومرضعة ُأصيبت بسوء 

التغذية في تموز/يوليو 2018 مقارنة ب4٫29٧ في تموز/يوليو 201٧. 
وُيعد عدم توفر الخدمات الصحية واستراتيجيات التكيف الضارة، مثل 

الحد من الوجبات، من بين األسباب المرتبطة بتدهور تغذية األم.

كان سوء التغذية المزمن ُيعد مشكلة في سورية حتى قبل األزمة، 
وقد لوحظت زيادة في معدالته مؤةرًا. باإلضافة إلى البيانات التي 
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المصدر: أحدث نتائج الدراسات والتقييمات المتاحة لضمان تحليل قائم على األدلة إلى أقصى حد ممكن. تم باإلشارة إلى هذه المصادر في التعليقات الختامية حسب االقتضاء.

تشير إلى مستويات التقزم "العالية" في اللجاة بمحافظة درعا في 
عام 201٧ )2٧٫5 في المئة( وفي ناحية جرابلس بمحافظة حلب في 

عام 2018 )25 في المئة(، تأكد وجود معدالت تقزم "مرتفعة للغاية" 
'في تل أبيض )32 في المئة( والغوطة الشرقية )36 في المئة( في 

عام 2018، كما أشارت دراسات سمارت وباستخدام عتبات التقزم التي 
حددتها منظمة الصحة العالمية واليونيسيف لعام 1٧9٫2018 180 وربما 

تعكس الزيادة في سوء التغذية المزمن عدم كفاية المدةالت 
الغذائية على المدى الطويل، بما في ذلك عدم كفاية تناول 

المغذيات الدقيقة، وكذلك تكرار إصابة األطفال الصغار، وممارسات 
التغذية السيئة بسبب انخفاض معدالت الرضاعة الطبيعية الحصرية 
في األشهر الستة األولى من العمر، وعدم كفاية التغذية التكميلية 

من حيث التنوع والوتيرة.

ال تزال ممارسات تغذية الرضع واألطفال الصغار سيئة في سورية، 
حيث تقل معدالت الرضاعة الطبيعية الحصرية عن مستويات ما قبل 

األزمة بنسبة 24 في المئة في 11 محافظة. وتظهر النتائج 
المستخلصة من تقييم ممارسات تغذية الرضع واألطفال الصغار الذي 

ُأجري في درعا أن نسبة الرضاعة الطبيعية الحصرية تصل إلى 3 في 
المئة في بعض المجتمعات. تشمل العوائق التي تحول دون التغذية 

المناسبة لألطفال الصغار صعوبات الرضاعة الطبيعية، ومرض األم، 
والقدرة على تحمل التكاليف، ونقص الدعم العائلي. تتمثل تغطية 

ةدمات تغذية الرضع واألطفال الصغار إلى حد كبير في رسائل 
التوعية، بداًل من الخدمات المتخصصة المطلوبة، مثل تقديم 

المشورة الفردية لدعم النساء الحوامل ومقدمي الرعاية على نحو 
أفضل بشأن تغذية األمهات وإطعام أطفالهن الصغار بأمان ةالل 

السن الحرج الذي يتراوح بين 0 و24 شهرًا. يجب تعزيز قدرة ممارسي 
الصحة والتغذية على اكتساب مهارات تغذية الرضع واألطفال الصغار 

المتخصصة على المستوى الوطني. 

قد يكون ارتفاع معدالت سوء التغذية الحاد والمزمن مرتبطًا بعدم 
المساواة بين الجنسين من حيث إمكانية الحصول على األطعمة 

المغذية والرعاية الصحية الجيدة وةدمات المياه واإلصحاح والنظافة 
الصحية.181 وقد ال تتمكن بعض النساء والفتيات المراهقات، ةاصة 
الالتي قد تكون لديهن قيود بدنية و/ أو معزولون اجتماعيًا، مثل 

المطلقات واألرامل، من الحصول على الخدمات األساسية، بما في 
ذلك التغذية. وقد تؤدي المخاوف المتعلقة بالسالمة أو العادات 

والتقاليد التي تمنع النساء من مغادرة المنزل من أجل الحصول على 
دعم التغذية إلى فرض قيود إضافية على إمكانية الوصول - ةاصًة إذا 

كانت ةدمات مثل المناطق المخصصة لألم والطفل والمساحات 
اآلمنة للنساء والفتيات والمساحات المالئمة لألطفال بعيدة عن 

منازلهم. بينما في حاالت أةرى، يعتبر الزواج المبكر / القسري 
استراتيجية تكيف ضارة تلجأ إليها بعض األسر كوسيلة لتلبية 

االحتياجات االقتصادية والغذائية ألفرادها.182 وعالوة على ذلك، فإن 
النساء الحوامل والمرضعات، والفتيات الصغيرات، واألمهات 

المراهقات الالئي يصلن إلى ةدمات دعم التغذية بشكل متكرر بحاجة 
إلى دعم إضافي لمواجهة العنف القائم على النوع االجتماعي 

والدعم النفسي االجتماعي، حيث ال توجد سوى قدرات ومهارات 
محدودة لدى موظفي التغذية لمعالجة عالمات الضيق أو التعرف 

عليها. هناك حاجة إلى بناء قدرات مقدمي ةدمات التغذية في هذه 
المناطق وتحديد مسارات اإلحالة الحالية إلى مرشدين اجتماعيين 

يمكنهم تقديم الخدمات المناسبة للمحتاجين إليها.

السكان المتضررون 
يتعرض 4٫٧ مليون فتاة وفتى دون سن الخامسة وامرأة حامل 

ومرضعة لخطر نقص التغذية ويحتاجون إلى ةدمات التغذية الوقائية 
والعالجية في عام 2019. ويحتاج 3٫13 مليون فتاة وفتى دون سن 
الخامسة إلى التغذية المناسبة للوصول إلى حالة التغذية الكافية، 
بينما تحتاج 1٫59 مليون امرأة حامل ومرضعة إلى ةدمات التغذية. 

ويعاني حوالي 91٫811 من الفتيات والفتيان الذين تتراوح أعمارهم بين 
6 و59 شهرًا من سوء التغذية الحاد، وإذا لم تتم الوقاية من سوء 

التغذية، سيعاني 146٫898 طفاًل دون سن الخامسة من سوء التغذية 
الحاد ةالل عام 2019. تظهر بيانات الدراسة االستقصائية عن التغذية 

أن 19٫263 طفاًل يعانون من سوء التغذية الحاد في جميع أنحاء سورية 
وهم معرضون لخطر الوفاة 11 مرة أكثر من األطفال الذين حصلوا 
على تغذية جيدة. إذا لم يتلقى األطفال المصابون بسوء التغذية 

الحاد العالج المناسب، فإن نصفهم قد يموتون بسبب المضاعفات 
المرتبطة بسوء التغذية الحاد الوةيم.

أدت األعمال القتالية المستمرة والنزوح وتغير الجهات المسيطرة 
وزيادة أعداد العائدين، إلى جانب تعطيل سبل العيش ومحدودية 

الوصول المالي والمادي إلى الغذاء، والتلوث بالمتفجرات الخطرة غير 
المنفجرة إلى تفاقم تعرض السوريين للخطر. قد يساهم الوصول 

المحدود للمياه والصرف الصحي الجيد، فضاًل عن ممارسات النظافة 
دون المستوى األمثل، في ارتفاع معدل انتشار أمراض األطفال. تؤثر 

هذه العوامل سلبًا على حالة التغذية، ةاصًة في سياق تعطل 
الخدمات والتغطية الصحية التي تميز الحالة التي تواجه العديد من 

األشخاص الذين يعيشون في مناطق يصعب الوصول إليها، أو 
مجتمعات مثقلة باألعباء، أو مناطق أمكن الوصول إليها حديثًا. 

ويمكن أن تؤدي هذه العوامل مجتمعة إلى زيادة تهديد الوضع 
الصحي للفتيات والفتيان دون سن الخامسة والنساء الحوامل 

والمرضعات، مما يزيد من ةطر اإلصابة بنقص التغذية بشكل عام، 
باإلضافة إلى اآلثار القصيرة األجل والطويلة األجل التي تؤثر على حالة 

التغذية والصحة، مثل التقزم وتعثر النمو، واالعتالل، والوفيات. 
بشكل عام، تعتبر التدةالت الخاصة بالتغذية والمراعية لها، وكذلك 

الموارد المالية والبشرية، ضرورية لتلبية احتياجات السكان في سورية 
على النحو المالئم.
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عدد المحتاجين للمساعدة / المواد غير الغذائية

4.4مليون
عدد المحتاجين للمساعدة / المأوى

4.7مليون

المأوى والمواد غير الغذائية

حسب الجنسحسب الجنس حسب العمرحسب العمر

ذكور  إناث
٢٫٢ مليون٢٫٢ مليون

أطفال
(٠-٤)

٠٫٥ مليون

بالغون
(١٨-٥٩)

٢٫٣ مليون

أطفال
(٥-١٧)

١٫٤ مليون

كبار سن
(٥٩<)
٠٫٢ مليون

ذكور  إناث
٢٫٣ مليون٢٫٤ مليون

أطفال
(٠-٤)

٠٫٥ مليون

بالغون
(١٨-٥٩)

٢٫٥ مليون

أطفال
(٥-١٧)

١٫٥ مليون

كبار سن
(٥٩<)
٠٫٢ مليون

النقاط الرئيسية 
ال يزال وضع المأوى في سورية يزداد سوءًا، من حيث سعة المأوى  •

المتاح، ومالءمة ظروف المأوى، وقدرة الناس على إصالح أو إعادة 
تأهيل منازلهم المدمرة، وتكلفة اإليجار بشكل ةاص.

الزيادة في االحتياجات المتعلقة بالمأوى حادة بشكل ةاص في  •
المناطق الحضرية ذات الكثافة السكانية العالية، بما فيها المناطق 
التي تشهد مستويات عودة مرتفعة، مع زيادة في عدد المحتاجين 
للمساعدة في توفير المأوى بنسبة 13٫٧ في المئة إلى 4٫٧ مليون 

شخص منذ عام 201٧.

يوجد اكتظاظ كبير في العديد من المناطق، بما في ذلك إدلب  •
وشمال غرب حلب. واستنفذت قدرات المأوى في إدلب وال توجد 

قدرة إضافية على استيعاب المزيد من الوافدين، بينما يواجه 
الوصول إلى شمال غرب حلب قيودًا جزئية.

بينما يبدو أن الوصول إلى األسواق يتحسن تدريجيًا والمواد غير  •
الغذائية متاحة في األسواق، ال تزال لوازم أساسية إنسانية عديدة 

منقذة للحياة ومحافظة عليها بعيدة عن متناول العديد من 
األشخاص بسبب تكلفتها، بما في ذلك المالبس والوقود. أثرت 

التدابير القسرية االنفرادية على إمدادات الوقود، التي أثرت بدورها 
على إمكانية الوصول.

لمحة عامة
نتيجة لتطور األزمة في عام 2018، لوحظ تحسن طفيف في وضع 

المواد غير الغذائية بشكل عام، ولكن تفاقم وضع المأوى. يحتاج 4٫٧ 
مليون شخص إلى دعم المأوى في سورية بسبب الظروف غير 

المالئمة في أماكن اإلقامة الحالية، واالفتقار العام إلى أماكن إيواء 
كافية ومتاحة بأسعار معقولة.183 ويشمل المحتاجون للمساعدة 

فئات سكانية مختلفة، مثل النازحين والعائدين والالجئين 

الفلسطينيين والمجتمعات المضيفة. على مدار األزمة، لحقت أضرار 
واسعة النطاق بالمأوى والبنية التحتية، ويتجاوز حجم إعادة البناء 

والتعمير الالزم قدرة واةتصاص قطاع المأوى والمواد غير الغذائية 
واالستجابة اإلنسانية بشكل عام. في ضوء زيادة العودة المنظمة 
ذاتيًا في عام 2018، توجد احتياجات متزايدة تتعلق بإصالح وإعادة 
تأهيل مراكز اإليواء والبنية التحتية المدمرة، بينما يبحث الناس عن 

حلول أكثر دوامًا. من المرجح أن تزداد هذه االحتياجات في عام 2019، 
إلى جانب احتياجات النازحين على المدى الطويل في سورية والذين 

يبلغ عددهم 6٫2 مليون شخص، وال يزال العديد منهم يواجهون 
مجموعة من العقبات التي تحول دون عودتهم.184 تواجه نسبة كبيرة 

من السكان من مشكلة واحدة على األقل تتعلق بكفاية المأوى. 
وبالمثل، فإن نسبة كبيرة من السكان الذين يعيشون في مساكن 
مستأجرة لم يتمكنوا من تحمل تكلفة اإليجار في األشهر الثالثة 

األةيرة. وتؤثر هذه المشكلة بشكل غير متناسب على النازحين، الذين 
يستأجر 64 في المئة منهم منازل. وباإلضافة إلى ذلك، تواجه 

المجتمعات المضيفة ضغوطًا كبيرة من حيث قدرة المأوى وكفايته، 
فضاًل عن الخدمات.

يحتاج 4٫4 مليون شخص إلى مساعدات غير غذائية، بانخفاض قدره 6 
في المئة عن العدد المسجل في اللمحة العامة عن االحتياجات 

اإلنسانية لعام 2018، وهي السنة الثانية على التوالي التي انخفض 
فيها العدد اإلجمالي للمحتاجين إلى المساعدة غير الغذائية .185 

ويشمل األشخاص المحتاجون إلى المساعدة فئات سكانية مختلفة، 
مثل النازحين والعائدين والالجئين الفلسطينيين والمجتمعات 

المضيفة. ومع ذلك، فإن الوضع في بعض المناطق، مثل الشمال 
الغربي، يتدهور على أرض الواقع وسط زيادة أعداد المحتاجين 

للمساعدة. ويعكس االنخفاض العام في عدد المحتاجين للمساعدة 
حدوث بعض التحسينات اإلضافية في وظائف السوق في بعض 

المناطق، التي تشهد اآلن زيادة في االستقرار، وتحديدًا حيثما تنحسر 
األعمال القتالية. أصبح الوصول إلى المواد غير الغذائية عمومًا أكثر 
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ةريطة المحتاجين للمساعدة / المأوى

المحتاجون للمساعدة 

١ - ١٦,٠٠٠
١٦,٠٠١ - ٥٠,٠٠٠
٥٠,٠٠١ - ١٠٠,٠٠٠
١٠٠,٠٠١ - ٢٢٥,٠٠٠
٢٢٥,٠٠١ - ٣٦٠,٠٠٠

٣٦٠,٠٠١ - ٣,٥٠٠,٠٠٠

ةريطة الشدة/المأوى

ةريطة المحتاجين للمساعدة/المواد غير الغذائية

المحتاجون للمساعدة 

١ - ١٦,٠٠٠
١٦,٠٠١ - ٥٠,٠٠٠
٥٠,٠٠١ - ١٠٠,٠٠٠
١٠٠,٠٠١ - ٢٢٥,٠٠٠
٢٢٥,٠٠١ - ٣٦٠,٠٠٠

٣٦٠,٠٠١ - ٣,٥٠٠,٠٠٠

ةريطة الشدة/المواد غير الغذائية

استقرارًا، حيث أبلغ 14 في المئة من المجتمعات عن تدهور الوضع، 
مقارنًة بنسبة 24 في المئة في عام 201٧. ومع ذلك، ال تزال 

االحتياجات كبيرة، سواًء من حيث االحتياجات اإلنسانية المنقذة 
للحياة، ةاصة بين النازحين حديثًا الذين يحتاجون المساعدة األساسية 

والتكميلية والموسمية، أو االحتياجات طويلة األجل، بين تلك 
المجتمعات التي تحتاج إلى دعم موجه نحو القدرة على الصمود 
لتقليل االعتماد على المساعدة الخارجية وتعزيز قدرة األسر على 

تحمل الصدمات والضغوط المستقبلية.

وبالمثل، ُتظهر النتائج انخفاض الحاجة إلى المواد غير الغذائية 
القياسية / األساسية وزيادة ملحوظة في طلب لوازم محددة للحالة 

التي تواجهها بعض المجتمعات أو المجموعات السكانية. وتشمل 
هذه اللوازم المالبس والوقود والبطاريات. في عام 2019، ستستمر 
هذه االحتياجات في تقويض قدرة شركاء قطاع المواد غير الغذائية 

على تكييف االستجابات استنادًا إلى تقاطع االحتياجات الفردية 
ومواطن الضعف مع القدرة المحلية لألسواق وسالسل التوريد.

تعد الضغوط االقتصادية من الدوافع الرئيسية للحاجة، وقد تم 

اإلبالغ عن تكلفة اإليجار والمواد غير الغذائية كتحديات كبيرة في 
جميع أنحاء سورية. عند سؤالهم عن أهم ثالثة احتياجات إنسانية، كان 

سعر السلع في األسواق وةيارات المأوى / السكن من بين أكثر 
القضايا التي ُذكرت بشكل متكرر. كما ُذكر توفر المأوى لإليجار كأحد 
أهم أسباب النزوح، ةاصة في محافظات دمشق والسويداء وحلب.

 تحليل االحتياجات اإلنسانية 
شهد قطاعا المأوى والمواد غير الغذائية تحسنًا من حيث عدد 

المحتاجين للمساعدة وشدة االحتياجات في الحسكة والرقة مقارنة 
باللمحة العامة عن االحتياجات اإلنسانية لعام 2018، وتفاقم الوضع 

في المناطق الشمالية الغربية مثل إدلب وغرب حلب. ويعزى الوضع 
اإلنساني الحاد في الشمال الغربي إلى ارتفاع نسبة النازحين 

واالكتظاظ ونقص القدرة على توفير المأوى وارتفاع اإليجارات وعدم 
القدرة على تحمل التكاليف وضعف الوصول إلى األسواق.

فيما يتعلق بالمواد غير الغذائية، على الرغم من االنخفاض الشامل 
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٠٥٠٠١٠٠٠١٥٠٠٢٠٠٠٢٥٠٠٣٠٠٠٣٥٠٠٠١٠٠٠٢٠٠٠٣٠٠٠٤٠٠٠٥٠٠٠٦٠٠٠

نقص اإلضاءة داخل المأوى

نقص اإلضاءة حول المأوى

عدم وجود التدفئة

عدم وجود عزل من البرد

عدم توفر الوصول اآلمن إلى مياه صالحة للشرب

عدم وجود مرافق االستحمام

نقص المساحات داخل المأوى

تهوية محدودة

المراحيض بعيدة جدًا

المراحيض غير آمنة

مرافق االستحمام بعيدة جدًا

عدم األمان في الطريق إلى مرافق االستحمام

مرافق االستحمام غير آمنة

غير ذلك

عدم الوصول اآلمن إلى مرافق الطهي

إجمالي عدد المستجيبين  ١٤٫٠٢٦إجمالي عدد المستجيبين ١١٫٣٧٤عدم األمان في الطريق إلى المراحيض

     عدم القدرة على قفل المنزل بشكل آمن

     عدم وجود خصوصية داخل المأوى

نقص المراحيض

اقتراض المال

إنفاق المدخرات

عمل أطفال األسرة مقابل المال

بيع األصول المنزلية

تخفيض النفقات غير الغذائية

بيع األصول اإلنتاجية أو وسائل النقل

                           ال حاجة الستراتيجيات تكيف

                       بيع المنزل أو األرض

                     الحد من تناول الطعام

                 زواج فتيات األسرة

  التسول

  غير ذلك

  أفضل عدم القول

        استراتيجيات التكيف األكثر شيوعًا لمواجهة نقص المواد غير الغذائيةقضايا كفاية المأوى األكثر شيوعًا التي تم اإلبالغ عنها

في عدد المحتاجين للمساعدة على مستوى النواحي، شهدت 44 في 
المئة من النواحي زيادة في شدة الحاجة إلى المواد غير الغذائية. 

يوجد اآلن 500٫000 شخص إضافي بحاجة للمساعدة في نواحي تواجه 
شدة "حادة" في االحتياجات مصنفة على أنها شدة بدرجة 4 أو 5 - أي 

أن المجموع 1٫5 مليون شخص، مما يشير إلى أنه في إطار التحسن 
العام، وظائف السوق ال تتحسن في بعض المناطق، مثل الشمال 
الغربي، بل إن الوضع يتدهور. طرأت زيادة في عدد المحتاجين إلى 

المساعدة غير الغذائية في إدلب تجاوزت 600٫000 شخص، كما تم 
تسجيل زيادات أيضًا في حماة والالذقية وطرطوس، مما يشير إلى أن 

القدرة على تحمل التكاليف تؤثر على المناطق المستقرة وكذلك 
المناطق التي تأثرت بشكل مباشر باألعمال القتالية. وتعتبر األسواق 
ضرورية لتلبية احتياجات المأوى والمواد غير الغذائية، حيث يستخدم 
99 في المئة من الناس في سورية األسواق لتلبية هذه االحتياجات 

كليًا أو جزئيًا.

في حين أن الوصول إلى األسواق يبدو مستقرًا أو آةذًا في التحسن 
في العديد من المناطق، إال أن التحديات التي تواجه الوصول إلى 

األسواق ال تزال قائمة، وأهمها االفتقار إلى وسائل النقل، والقيود 
المادية )مثل الطرق التالفة، وعرقلة الحركة(، والمسافة. وتمثل 

المخاوف األمنية أيضًا مشكلة كبيرة. ال تزال وظائف السوق معطلة، 
وتتجلى بوضوح أكبر في التكلفة العالية للسلع، مما يجعلها بعيدة 

عن متناول الكثيرين. وقد أفاد أكثر من ٧5 في المئة من المجتمعات 
بأن المالبس كانت باهظة الثمن أو غير متوفرة ةالل األشهر الثالثة 
الماضية، كما تم اإلبالغ عن مستويات مماثلة تتعلق بوقود الطهي 
والتدفئة والبطاريات وحفاضات األطفال. وهناك صلة بين عدم توفر 

اللوازم الفردية وعدم القدرة على تحمل ثمنها، مما يشير إلى أن 

محدودية اإلمدادات قد تؤدي إلى ارتفاع األسعار، وبالتالي إلى لجوء 
السكان إلى استراتيجيات التكيف الضارة، مثل استنفاد األصول وزيادة 

الديون، لتلبية احتياجاتهم.

زاد عدد األشخاص الذين يحتاجون إلى مساعدة في مجال المأوى في 
محافظات إدلب وحلب ودير الزور. ومن ناحية أةرى، انخفضت 

االحتياجات في محافظات ريف دمشق وحمص والحسكة. ونظرًا 
لتحسن الوضع األمني   في هذه المحافظات بشكل عام منذ عام 

201٧، فقد طرأت تحسينات على كفاية المأوى وانخفاض في عدد 
األسر المضيفة. وبشكل عام، بالمقارنة باللمحة العامة عن االحتياجات 

اإلنسانية لعام 2018، زادت شدة الحاجة في 21 في المئة فقط من 
النواحي. وإجمااًل، يعيش أكثر من 300٫000 شخص في مناطق مصنفة 

على درجة شدة 4 و5 مقارنة بعام 2018، مع زيادة إجمالية في عدد 
المحتاجين للمساعدة إلى 5٧0٫000 شخص. وقد تركزت هذه الزيادات 

في المناطق الحضرية المكتظة بالسكان. كما زادت شدة احتياجات 
المأوى في دير الزور وفي بعض المناطق في جنوب سورية. وحدث 

تدهور كبير في الترتيبات الشاملة للمأوى في سورية، حيث أبلغت 36 
في المئة من النواحي عن زيادة في نسبة المجتمعات التي تعيش 

في مراكز إيواء تالفة أو مؤقتة.

يعيش عدد كبير من األشخاص في منازل تعاني من مشكلة عدم 
كفاية واحدة على األقل، من بينها االفتقار إلى التدفئة والعزل، 

واإلضاءة، ومرافق االستحمام أو الطهي الضرورية، وعدم كفاية 
المساحات، وانعدام الخصوصية وعدم القدرة على قفل منازلهم 

بشكل آمن. كانت قضايا عدم كفاية المأوى المذكورة من قبل 
مختلف الفئات المصنفة حسب العمر والجنس متشابهة، دون فرق 
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ملحوظ. ال تستطيع حوالي 680٫000 أسرة إجراء اإلصالحات الالزمة 
لمنازلهم، ويرجع ذلك في معظم الحاالت إلى أنهم ال يستطيعون 

تحمل تكاليف المواد و/ أو المساعدة المهنية الالزمة لتنفيذ إعادة 
التأهيل، وكذلك بسبب نقص العمالة الماهرة. كما كان الحال في 

السنوات السابقة، فإن الجهات الرئيسية التي تقدم مساعدات ودعم 
المأوى هي األسر المضيفة، حيث تشير التقديرات إلى أن 520٫000 

أسرة تستضيف أشخاصًا آةرين.

ويتجلى األثر العام لنقص الدةل وارتفاع األسعار في عدم قدرة عدد 
كبير من األسر التي تعيش في مساكن مستأجرة على تحمل تكاليف 

اإليجار، مما يؤدي إلى زيادة الضعف. وال تزال قضايا المساكن 
واألراضي والممتلكات تشكل تحديًا على جبهات عديدة. وال يمكن 

الشروع في إصالح المساكن وإعادة تأهيلها إال بعد تأكيد حقوق 
المساكن واألراضي والممتلكات، ومع ذلك، فإن العديد من النازحين 
ليست لديهم وثائق كافية )لم يكن لدى العديد منهم وثائق صحيحة 
أو رسمية أو فقدوها أثناء النزوح(، واإلجراءات والبنية التحتية الالزمة 

إلضفاء الطابع الرسمي على الوثائق أو استعادتها ال تعمل بشكل 
موحد أو يتعذر الحصول عليها. ويزداد ةطر اإلجالء و/ أو االستغالل 

مع ما ينطوي عليه من آثار كبيرة على الحماية )ةاصة بالنسبة للفئات 
المستضعفة بشكل ةاص(، وفي الوقت نفسه، توجد أيضًا مخاطر 

انتهاكات الحقوق )سواء حقوق المالك أو الشاغلين( والنزاعات 
المستقبلية بسبب صعوبة إثبات الملكية. 

السكان المتضررون 
ال يزال السكان في المناطق التي تعاني من طقس شديد البرودة 

ةالل موسم الشتاء بحاجة إلى دعم موسمي، حيث أفادت 
المجتمعات التي شملتها الدراسة االستقصائية عن أوجه قصور في 

المأوى ذات صلة بالتدفئة )نقص التدفئة والعزل( باعتبارها المشكلة 
األكثر انتشارًا. وكانت الحاجة إلى المالبس ولوازم النظافة الصحية 

ووقود التدفئة أيضًا من بين القضايا األكثر شيوعًا المتعلقة بالحاجة 
إلى المواد غير الغذائية في جميع أنحاء البالد.

أبلغت المجتمعات المحلية عن احتياجات متنوعة من المواد غير 
الغذائية بين الفئات المختلفة المصنفة حسب الجنس والعمر. على 

سبيل المثال، يحتاج الفتيان والفتيات بقدر أكبر إلى المالبس 
واألحذية، بينما يحتاج الرجال إلى وقود التدفئة ومصادر اإلضاءة 

وحاويات المياه، وتحتاج النساء والفتيات إلى فوط صحية، وأبلغت 
النساء عن حاجتهن إلى أدوات ذات صلة بالمطبخ، وأفاد كبار السن 
أنهم بحاجة إلى بطانيات ومصادر طاقة وإضاءة. توضح هذه النتائج 

مجموعة واسعة من المستلزمات التي ال تزال األسر تكافح للحصول 
عليها. 

وفي سورية، تذكر األسر تقليديًا الزوج في وثائق المساكن واألراضي 
والممتلكات )وليس االناث(. ونتيجة للنزاع، أصبح لدى سورية عدد 

متزايد من ربات األسر واألسر التي تفرق أفرادها. وبالنظر إلى مخاطر 
الحماية المذكورة أعاله والمتعلقة بالمساكن واألراضي والممتلكات 

والحاجة المحددة إلى الوثائق ذات الصلة كشرط مسبق لتلقي 
مساعدات وحقوق معينة في مجال المأوى، فإن المرأة تواجه عبئًا 

إضافيًا للحصول على حقوقها وعلى هذا الدعم.186

ال يزال مستوى ضعف الالجئين الفلسطينيين مرتفعًا. أظهر تقييم 
حديث لالستضعاف أجرته األونروا أن 90 في المئة من الالجئين 

الفلسطينيين في سورية يعانون من فقر تام )دوالران في اليوم(، وأن 
80 في المئة منهم يعانون من فقر مدقع )1٫5 دوالر في اليوم(. 

وةالل عام 2018، عانت مخيمات الالجئين الفلسطينيين، مثل 
اليرموك وعين التل ودرعا، من أضرار جسيمة وتدمير للمنازل، مما حال 

دون عودتهم. كما أن إمكانية إيصال المساعدات اإلنسانية إلى 
مناطق مثل درعا ويلدا يخضع لقيود، األمر الذي يفاقم الضعف 

الشديد بالفعل الذي يعاني منه آالف الالجئين الفلسطينيين.
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١5.5مليون
6.٢مليون بحاجه ماسة للمساعدة

 

المياه والصرف الصحي والنظافة

حسب العمرحسب الجنس

ذكور  إناث
٧٫٧ مليون٧٫٨ مليون

أطفال
(٠-٤)

١٫٥ مليون

بالغون
(١٨-٥٩)

٨٫٦ مليون

أطفال
(٥-١٧)

٤٫٧ مليون

كبار سن
(٥٩<)
٠٫٧ مليون

ةريطة المحتاجين للمساعدة

المحتاجون للمساعدة 

١ - ١٦,٠٠٠
١٦,٠٠١ - ٥٠,٠٠٠
٥٠,٠٠١ - ١٠٠,٠٠٠
١٠٠,٠٠١ - ٢٢٥,٠٠٠
٢٢٥,٠٠١ - ٣٦٠,٠٠٠

٣٦٠,٠٠١ - ٣,٥٠٠,٠٠٠

ةريطة الشدة

عدد المحتاجين للمساعدة

النقاط الرئيسية 
ال يزال الوصول إلى كميات كافية من المياه الصالحة للشرب  •

محدودًا، مع الحاجة المتزايدة لضمان جودة المياه ودعم إعادة 
تأهيل شبكات المياه وتشغيلها وصيانتها دون قيد أو شرط.

ُيترك ما ال يقل عن 10 في المئة من القمامة في المناطق العامة،  •
مما قد يعرض الناس في بعض المناطق لخطر متزايد يتمثل في 

اإلصابة باألمراض المعدية، مثل داء الليشمانيات.

نتيجة لألزمة، ال ُتعالج ٧0 في المئة على األقل من مياه الصرف  •
الصحي، ونصف شبكات الصرف الصحي على األقل معطلة، مما 

يعرض المجتمعات المحلية لمخاطر صحية كبيرة، مثل اإلسهال 
الدموي الحاد أو التيفويد أو اليرقان.18٧ 188

توجد حاجة إلى استمرار توفير ةدمات وإمدادات المياه واإلصحاح  •
والنظافة الكافية للنازحين في مواقع المالذ األةير، وتعزيز االنتقال 

إلى حلول أكثر استدامة مع االعتراف بالحاجة إلى مزيد من التركيز 
على النازحين في المراكز الجماعية والمناطق المفتوحة.

يلزم إجراء تقييمات جديدة لشبكات توزيع مياه الصرف الصحي  •
ومياه الشرب في عام 2019 بواسطة وزارة الموارد المائية وبدعم 

من الشركاء المقيمين في دمشق وبالتعاون مع الشركاء عبر 
الحدود في المناطق المتنازع عليها، وذلك إلرشاد التخطيط القائم 

على األدلة وتلبية احتياجات إعادة تأهيل البنية التحتية للمياه 
والصرف الصحي على نحو كاف.

لمحة عامة
تم إجراء تقييمات شاملة للمياه واإلصحاح في منتصف عام 2018 

لكي تسترشد بها اللمحة العامة عن االحتياجات اإلنسانية لعام 2019، 
بما في ذلك مسح فردي لألسر على مستوى الناحية )حوالي 24٫600 

عينة من 265 ناحية في سورية( ومسح عائلي ركز على مخيمات 
النازحين والمراكز إيواء غير الرسمية في شمال غرب وشمال شرق 

سورية )حوالي 1٫950 أسرة في 156 مخيمًا و100 مركز إيواء جماعي(. 
وشملت التقييمات أةذ عينات المياه واةتبار الكلور الحر المتبقي لدى 

المستخدم النهائي.

بناًء على تقييمات المياه واإلصحاح والنظافة الصحية، يحتاج ما يقدر 
بنحو 15٫5 مليون شخص إلى مساعدة في مجال المياه واإلصحاح 

والنظافة )األشخاص المعرضين لخطر كبير يتمثل في استهالك المياه 
غير اآلمنة، بمن فيهم المعرضون للخطر جراء النزوح(، 6٫2 مليون 
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منهم بحاجة ماسة للمساعدة )النازحون في المخيمات والمراكز إيواء 
غير الرسمية والمجتمعات المضيفة(. 

قبل األزمة، كان ما يقرب من 100 في المئة من سكان سورية 
يحصلون على الخدمات التي توفرها شبكات مياه حكومية متطورة 

وتدار بشكل مركزي. تشير نتائج التقييم األسري لعام 2018 إلى زيادة 
طفيفة في حصة المياه المستلمة من شبكات توزيع المياه مقارنة 
بالعام السابق. ومع ذلك، تشير النتائج أيضًا إلى أن مستوى كلورة 

المياه ال يزال غير كاٍف في العديد من المناطق، وأن الكثير من الناس 
ما زالوا مجبرين على استكمال المياه الواردة من الشبكة أو االعتماد 
الحصري على مصادر بديلة. يزيد موفروا المياه غير الرسميين الذين ال 

يزالون يلبون جزءًا من الطلب على المياه، غالبًا بمياه ذات نوعية رديئة، 
من ةطر اإلصابة باألمراض المنقولة بواسطة المياه. وتواجه 

مجتمعات عديدة ال تحصل على ةدمات شبكات المياه مشكالت 
ةطيرة تتعلق بالقدرة على تحمل تكاليف المياه وتؤثر أيضًا على 

االحتياجات في قطاعات األةرى. على الرغم من عدم انتظام عمل 
شبكات المياه المنقولة عبر األنابيب في بعض المناطق، إال أنها ال 

تزال تعمل بمستويات متفاوتة من الكفاءة، حيث تحصل المدن 
الحضرية على ةدمات أفضل بشكل عام. كان للقيود المفروضة على 

العمليات المنتظمة والصيانة واإلصالح تأثير كبير على كفاءة 
الشبكات، مما أدى إلى زيادة ةطر التلوث. وقد أسفرت التدابير 

القسرية المتخذة من جانب واحد عن تقييد استيراد معدات هامة 
تتعلق بالمياه، بما في ذلك منتجات معالجة وتطهير المياه، مما يزيد 
من تعقيد العمليات. وال يزال االفتقار إلى مصدر طاقة منتظم يشكل 

عنق الزجاجة الرئيسي في قطاع المياه واإلصحاح والنظافة ويوضح 
األداء دون المستوى لشبكات توزيع المياه في العديد من المناطق، 
وةاصة المناطق المتنازع عليها. في شمال شرق سورية، شكل تلوث 

محطات المياه بالمتفجرات الخطرة، باإلضافة إلى قربها من ةط 
المواجهة في دير الزور، تحديات كبيرة ساهمت في استمرار 

االحتياجات المتعلقة بنقص المياه الصالحة للشرب ذات األسعار 
المعقولة، وأثار مخاوف بشأن حماية موظفي المياه واإلصحاح 

والنظافة.

قبل األزمة، لم يتمكن سوى 65 في المئة من السكان من الوصول 
إلى 42 محطة لمعالجة مياه الصرف الصحي كانت تخدم المدن 

الكبرى فقط: بينما اعتمدت أجزاء أةرى من البالد على تقنيات أكثر 
بساطة.189 لم يعد الكثير من هذه المحطات صالحًا للعمل بسبب 

األضرار أو عدم توفر اإلمدادات الحيوية والدعم اإلداري مما يؤدي 
إلى مخاطر صحية كبيرة على المستوى المجتمعي.

توفر البلديات / السلطات المحلية في معظم أنحاء البالد ةدمات 
جمع القمامة بشكل أساسي، وعادة ما توفر مستوى أساسي من 

الخدمة. ومع ذلك، نظرًا لعدم وجود استراتيجيات شاملة للتخلص من 
النفايات والتحديات التشغيلية، يلزم بذل جهود إضافية في مجتمعات 

ريفية وحضرية محددة لتعزيز وتحسين جودة وانتظام جمع النفايات 
الصلبة والتخلص منها.

أصبحت محافظة إدلب وكذلك المناطق المحيطة بها المتنازع عليها 
مزدحمة للغاية جراء النزوح الكبير إلى تلك المناطق وداةلها. وقد 

أدى الضغط المتزايد على ةدمات المياه واإلصحاح والنظافة التي 
تعمل بأكثر من طاقتها بالفعل إلى زيادة االعتماد على مصادر المياه 

البديلة وغير اآلمنة في كثير من األحيان والتي تزيد بشكل كبير من 
ةطر األمراض المنقولة عن طريق المياه. وباإلضافة إلى ذلك، فإن 
الحفر المستمر لآلبار بحثًا عن المياه قد أثر سلبًا على موارد المياه 

الجوفية، وقد لوحظ استنزاف كبير لمستودعات المياه الجوفية ةاصة 

حول مواقع النازحين بالقرب من الحدود التركية. وقد شكلت 
مستويات النزوح المرتفعة للغاية، باإلضافة إلى زيادة عدد األشخاص 

الذين يبحثون عن مأوى في مواقع النازحين، تحديات كبيرة لشركاء 
قطاع المياه واإلصحاح والنظافة، نظرًا لزيادة تكلفة وتعقيد توفير 

الخدمات في مواقع النازحين مقارنة بالمجتمعات المضيفة. وتكتسب 
إمكانية الوصول عبر الحدود وعبر ةطوط النزاع أهمية ةاصة بالنسبة 
لقطاع المياه واإلصحاح والنظافة، ةاصة لألشخاص ذوي االحتياجات 

الحادة إلى ةدمات المياه واإلصحاح والنظافة ألن هذا النوع من 
البرامج يشكل الجزء األكبر من االستجابة الطارئة لقطاع المياه 

واإلصحاح والنظافة.

نظرًا لتغير جهات السيطرة في العديد من المناطق في جميع أنحاء 
سورية، الحظ القطاع توقف ةدمات المياه واإلصحاح والنظافة 

للسكان المعرضين للخطر في مناطق مثل الغوطة الشرقية وعفرين 
وجنوب سورية وشمال غرب سورية. ةالل األعمال القتالية وفي 

األشهر التي تلت تغير الجهات المسيطرة، ظلت القيود تعرقل وصول 
الشركاء الذين يعملون من داةل سورية. وُيعد التأةير في إعادة إنشاء 

المساعدات والخدمات في هذه المناطق، ومحدودية التمويل، 
والعديد من الشروط )اإلضافية( التي يفرضها المانحون من العوامل 

الرئيسية المحركة لالحتياجات. يجب التخفيف من االحتياجات اإلنسانية 
حتى في حاالت تغير الجهات المسيطرة، وبالتالي، توجد حاجة إلى 

مزيد من المرونة.

تحليل االحتياجات اإلنسانية 
على الرغم من االستثمارات في أنظمة معالجة المياه وتوفير 

مطهرات المياه، تظل الحاجة الرئيسية في مجال المياه واإلصحاح في 
جميع أنحاء سورية هي الحصول على كميات كافية من المياه الصالحة 

للشرب. يعتمد ما يقرب من 55 في المئة من األسر التي شملتها 
الدراسة االستقصائية على مصادر مياه بديلة وغير آمنة في كثير من 

األحيان لتلبية أو استكمال احتياجاتها من المياه. تعتبر نتائج اةتبار 
الكلور الحر المتبقي أكثر إثارة للقلق، إذ تشير إلى أن 40 في المئة 

فقط من المياه الواردة من الشبكات في جميع أنحاء البالد بها 
مستوى كاف من الكلور الحر المتبقي عند نقطة االستخدام )في 

حدود معايير مياه الشرب الوطنية ومعايير الطوارئ على حد سواء، 
بحد أدنى 0٫2 ملغ / لتر(. لوحظت أسوأ الحاالت في درعا وإدلب، حيث 

يحصل حوالي 13 في المئة فقط من السكان على كامل احتياجاتهم 
من ةالل شبكة المياه المنقولة عن طريق األنابيب، وتزداد هذه 

النسبة قلياًل في حلب )16 في المئة( ودير الزور )22 في المئة(. أما 
في درعا والقنيطرة وإدلب ودير الزور، فتعد شاحنات نقل المياه هي 

المصدر الوحيد للمياه لما بين 35 و45 في المئة من السكان، وتوفر ما 
يصل إلى 63 في المئة من إجمالي إمدادات المياه على مستوى 

األسرة في إدلب. وتشير نتائج اةتبار الكلور الحر المتبقي التي ُأجريت 
على المياه التي توفرها الشاحنات إلى أن سالمة المياه أقل بكثير من 

سالمة مياه الشبكات، حيث تشير 13 في المئة فقط من العينات 
المأةوذة من جميع أنحاء سورية إلى مستوى كاٍف من الكلور عند 

نقطة االستخدام.

يقدر متوسط   استهالك المياه ةالل عام 2018 بنحو ٧1 لترًا للفرد في 
اليوم. ومع ذلك، فإن المجتمعات التي تعتمد حصريًا على شراء المياه 

من الشاحنات التجارية تحصل في المتوسط على 5٧ لترًا فقط للفرد 
في اليوم، ويحصل 10 في المئة منهم على األقل على أقل من 30 

لترًا للفرد في اليوم. وتستهلك المناطق التي تحصل على مياه مجانية 
من الشبكات أكثر بكثير من ٧1 لترًا في اليوم. وتنفق األسر التي ليس 
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لديها ةيار سوى شراء المياه من الشاحنات التجارية في المتوسط 10 
في المئة من دةلها على المياه، وينفق 3 في المئة من السكان أكثر 

من 20 في المئة من دةلهم لشراء المياه، وفي الحاالت القصوى، 
تنفق ما يصل إلى 40 في المئة )ناحية العريشة في محافظة 

الحسكة(. وُيعد الوضع أكثر ةطورة على األشخاص الذين يعيشون 
في مراكز إيواء غير رسمية، حيث يمكن أن تنفق األسرة أكثر من 50 

في المئة من دةلها على المياه. ويمكن أن يؤدي انخفاض دةول 
األسر السورية وقوتها الشرائية إلى تبني استراتيجيات تكيف ضارة، 

وقد تترتب على ذلك آثار ةطيرة على سلوك / ممارسات الصحة 
والنظافة. 

فيما يتعلق بالصرف الصحي، يستطيع أكثر من 99 في المئة من 
السكان الذين شملهم االستطالع الوصول إلى مرحاض صالح للعمل. 

ومع ذلك، قد يعطي هذا الرقم انطباعًا ةاطئًا بأن حالة الصرف 
الصحي في سورية مرضية: ٧0 في المئة على األقل من مياه الصرف 

الصحي غير معالجة ونصف شبكات الصرف الصحي على األقل إما غير 
صالحة للعمل أو تعمل جزئيًا فقط، مما يؤدي إلى مخاطر صحية كبيرة 
على المستوى المجتمعي. وتشير التقديرات األةيرة الصادرة عن وزارة 
الموارد المائية إلى أن 9 في المئة فقط من السكان ما زالوا يحصلون 
على ةدمات محطات معالجة مياه الصرف الصحي الصالحة للعمل.190 

سوف يظل تأثير الخلل الذي أصاب محطات معالجة مياه الصرف 
الصحي وشبكات الصرف الصحي القائمة، والتي تسهم في تصريف 
مياه الصرف الصحي الخام، كبيرًا على مصادر المياه والتربة واإلدارة 
الشاملة للموارد المائية. كما ساهم مزيج من العوامل، التي تشمل 
نقص االستثمار في سالمة المياه وتوزيع المياه الخام غير المعالجة 
واالفتقار إلى اإلدارة اآلمنة للصرف الصحي في زيادة مخاطر الصحة 

العامة. ومن األمثلة الدالة على بعض هذه المخاطر ارتفاع نسبة 
األمراض المنقولة عن طريق المياه في بعض المجتمعات، بما في 
ذلك في جميع أنحاء إدلب، أو تفشي اإلسهال الدموي الحاد في 

بعض مناطق دير الزور في عام 191٫2018

يشير تقييم المياه واإلصحاح والنظافة على مستوى األسرة إلى ترك 
ما ال يقل عن 10 في المئة من النفايات في األماكن العامة، مما قد 

يسهم في زيادة اإلصابة بداء الليشمانيا، التي لوحظت منذ بداية عام 
2018 في بعض المناطق. ويبدو أن الوضع مزري بشكل ةاص في 

بعض المناطق التي ترتفع فيها نسبة العودة، حيث أبلغ 35 في المئة 
من العائدين عن ترك القمامة في المناطق العامة. وباإلضافة إلى 

ذلك، فإن بعض األماكن المستخدمة للتخلص من القمامة تفتقر إلى 
اإلعداد المناسب واإلدارة الجيدة، مما قد يسهم في زيادة تكاثر 

ناقالت األمراض. يلزم تنفيذ أنشطة الوقاية من داء الليشمانيا، بما 
في ذلك إدارة النفايات الصلبة، وةاصة في شمال غرب وشمال شرق 

سورية، حيث يوجد الشكل األكثر ةطورة من المرض )داء الليشمانيا 
الحشوي(. وتشير التقارير الواردة من إدلب إلى زيادة بنسبة 100 في 

المئة في عدد الحاالت في النصف األول من عام 2018، مقارنة بعدد 
الحاالت التي تم اإلبالغ عنها في عام 192٫201٧

وُيعد النازحون الذين يعيشون في مواقع النازحين من بين أكثر الفئات 
ضعفًا في سورية. في الشمال الغربي، ساهم حجم موجات النزوح إلى 

مواقع النازحين منذ بداية عام 2018 في تدهور مرافق المياه 
واإلصحاح، التي كانت تعاني من فرط استخدامها بالفعل، وزيادة 
الحاجة إلى توسيع نطاق العمليات وتعزيز التركيز على حلول أكثر 

استدامة مثل الربط بشبكات المياه الحالية و/ أو إنشاء شبكات مياه 
وصرف صحي مبسطة. حدد النازحون إمكانية الحصول على ةدمات 

المياه واإلصحاح والنظافة كأولوية قصوى في 30 في المئة من 

المخيمات ومراكز اإليواء الجماعية في شمال غرب سورية، وأولوية 
ثانية في 40 في المئة، وأولوية ثالثة في 30 في المئة.193 ُيظهر تقييم 
قطاع المياه واإلصحاح للوضع في المخيمات، الذي ُأجري في كل من 
شمال غرب وشمال شرق سورية أن 16٪ من النازحين في المخيمات 

ومراكز اإليواء الجماعية ينفقون أكثر من 20٪ من دةلهم لشراء 
المياه، ويرتفع هذا الرقم إلى أكثر من 50٪ في بعض الحاالت 

ويساهم أيضًا في زيادة اللجوء إلى استراتيجيات التكيف الضارة. كما 
أن االحتياجات المتعلقة بالصرف الصحي أعلى بكثير بين النازحين الذين 

يعيشون في مراكز إيواء ومخيمات غير رسمية مقارنة ببقية السكان، 
حيث يتكرر اإلبالغ عن االكتظاظ والنظافة ومخاوف الحماية المرتبطة 

بالحالة المتدنية لمرافق الصرف الصحي.

من حيث القدرة على تحمل تكاليف الحصول على مستلزمات المياه 
واإلصحاح والنظافة وإمكانية الحصول عليها، تشير بيانات تقييم 

المياه واإلصحاح والنظافة إلى أن لوازم النظافة متوفرة في معظم 
األسواق المحلية، وأن نسبة صغيرة نسبيًا من السكان ال يستطيعون 
شراءها. ويعتبر النازحون والعائدون أسوأ حااًل، وقد أشار 10 في المئة 

من األشخاص الذين شملهم االستطالع إلى أنهم غير قادرين على 
شراء بعض مواد النظافة الصحية األساسية.

السكان المتضررون 
نظرًا لطبيعة برامج المياه والصرف الصحي والنظافة، فإن دعم 

شبكات المياه والصرف الصحي والنظافة يعود بالنفع على جميع 
السكان الذين يحصلون على ةدمات في منطقة البرنامج، بغض النظر 

عن الحالة أو مستوى الحاجة. وتشير المعلومات المتاحة لقطاع 
المياه والصرف الصحي والنظافة إلى أن النازحين دائمًا ما يكونون 

أسوأ حااًل من المجتمعات المقيمة/المضيفة من حيث الحصول على 
ةدمات ولوازم المياه والصرف الصحي والنظافة. وباإلضافة إلى 

ذلك، يواجه العائدون إلى مناطقهم األصلية بتنظيم ذاتي وصول غير 
متسق إلى ةدمات المياه واإلصحاح والنظافة وقد يؤدي ذلك إلى 

نزوح ثانوي. وعالوة على ذلك، فإن النازحين في مواقع النازحين أكثر 
عرضة للخطر ألنهم يعتمدون بشكل كامل على المساعدة للحصول 
على ةدمات ولوازم المياه واإلصحاح والنظافة األساسية المنقذة 

للحياة. وعلى وجه التحديد، ال يستطيع معظم النازحين ذوي اإلعاقة 
في مواقع النازحين الوصول إلى مرافق الصرف الصحي المناسبة.

وباإلضافة إلى ذلك، قد يحتاج الالجئون الفلسطينيون إلى عناية 
ةاصة لتحديد احتياجاتهم في مجال المياه واإلصحاح والنظافة، 

وةاصة أولئك الذين يعيشون في المناطق التي تضررت بشدة من 
األعمال القتالية السابقة، وكذلك العائدون والنازحون. 

من بين المحتاجين للمساعدة، توجد مجموعات لديها احتياجات 
محددة في مجال المياه واإلصحاح والنظافة، من بينهم األطفال 

دون سن الثانية )٧ في المئة( والنساء في سن اإلنجاب )33 في 
المئة( واألشخاص ذوو اإلعاقة الذين يعيشون في المخيمات. تواجه 

مجموعات معينة أيضًا تحديات محددة في مجال المياه واإلصحاح 
والنظافة. وتواجه األسر النازحة والعائدة التي تعيلها نساء صعوبات 
أكثر لتحمل تكاليف غالبية مواد النظافة مقارنة باألسر التي تعيلها 

نساء في المجتمعات المضيفة. على سبيل المثال، تعد تكلفة 
حفاضات األطفال لألسر التي تعيلها إناث مشكلة بالنسبة ل1٧ في 

المئة من العائدين و8 في المئة من النازحين، مقارنة بأقل من 1 في 
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المئة من المجتمعات المضيفة. وعلى الرغم من أن االحتياجات 
الخاصة بالنظافة تختلف حسب الفئة السكانية، فإن التقييمات على 

مستوى األسرة تؤكد الوصول إلى مستوى جيد من ممارسات 
النظافة في جميع أنحاء سورية، على الرغم من استمرار األزمة التي 

طال أمدها. وال تزال األسواق في جميع أنحاء البالد تعمل بشكل 
عام، كما أن غالبية لوازم النظافة الشخصية متاحة للشراء. وبالتالي 

فإن العائق الرئيسي أمام الحصول على لوازم النظافة الشخصية هو 
انخفاض القوة الشرائية لألسر السورية، وال سيما النازحين، مما يعزز 
الحاجة إلى برامج المياه واإلصحاح والنظافة المستندة إلى السوق.

مخاوف الحماية واالحتياجات في مجال المياه واإلصحاح والنظافة

تشير البيانات المتاحة إلى وجود العديد من مخاطر الحماية المرتبطة 
باالحتياجات في مجال المياه واإلصحاح والنظافة التي يجب منعها أو 

التصدي لها.194 وأكدت نتائج التقييم في بعض مواقع النازحين في 
شمال سورية أن مشكالت الحماية، بما في ذلك عدم وجود أقفال 

على األبواب ونقص اإلضاءة والمرافق المنفصلة للجنسين والمسافة 
الطويلة إلى المرافق، باإلضافة إلى االفتقار إلى الخصوصية والخوف 

من المضايقات في الطريق إلى مرافق المياه واإلصحاح والنظافة 

الصحية مصدر قلق كبير للنساء والفتيات. وغالبًا ما تكون المرافق 
المخصصة لألطفال واألشخاص ذوي اإلعاقة غير متاحة، وبالتالي، 

فمن المرجح أن تتأثر تلك الفئات بنقص األمان؛ وينبغي سد هذه 
الثغرة. باإلضافة إلى ذلك، فإن األسر النازحة والعائدة التي تعيلها 

نساء أكثر عرضة للخطر من حيث إمكانية الحصول على لوازم المياه 
واإلصحاح والنظافة أو تحمل تكلفتها، بما في ذلك المناديل الصحية 

وغيرها من مستلزمات النظافة التي توفرها الخدمات والجهات 
الفاعلة في مجال المياه واإلصحاح والنظافة. يجب على شركاء قطاع 
المياه واإلصحاح والنظافة اتخاذ تدابير لتجنب تعرضهم لمخاطر حماية 
أكبر، وال سيما العنف القائم على النوع االجتماعي. ويلزم بذل جهود 

متواصلة لتدريب موظفي المياه واإلصحاح والنظافة الصحية على 
المفاهيم األساسية للعنف القائم على النوع االجتماعي ومسارات 

اإلحالة إلحالة الناجيات من العنف القائم على النوع االجتماعي بشكل 
صحيح. ومن بين القضايا األةرى المثيرة للقلق، وال سيما في شمال 
شرق سورية، ارتفاع مستويات التلوث بالمتفجرات الخطرة في البنية 
التحتية للمياه والصرف الصحي وقرب تلك البنية التحتية من ةطوط 

القتال األمامية، وهو ما قد ُيعرض موظفي المنظمات اإلنسانية 
للخطر أثناء تقييم وإعادة تأهيل مرافق المياه واإلصحاح.
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مرفق ١

مرفق 1: تصنيف شدة االحتياجات المشترك بين القطاعات

تصنيف شدة االحتياجات المشترك بين القطاعات

يةبحاجة إلى المساعدة اإلنسانية بحاجة حادة وفورية للمساعدة اإلنسان

١٢3456

يرةحاجة معتدلةحاجة صغيرة حاجة كارثيةحاجة حرجةحاجة شديدةحاجة كب

حالة الوصول
يصعب الوصول إليها 

تخضع لسيطرة تنظيم 
الدولة اإلسالمية

محاصرة، مطوقة عسكريًا

نسبة النازحين الجدد 
و / أو العائدون

)>3 أشهر، بما في 
ذلك النازحون في 

المواقع(

>25٪ نازحون جدد 
من إجمالي النزوح 

وحجمه

26-30٪ نازحون جدد من 
إجمالي النزوح وحجمه

31-40٪ نازحون جدد 
من إجمالي النزوح 

وحجمه

41-60٪ نازحون جدد من 
إجمالي النزوح وحجمه

61-90٪ نازحون جدد من 
إجمالي النزوح وحجمه

91-100٪ نازحون جدد من 
إجمالي النزوح وحجمه

نسبة النازحين و/ أو 
العائدين مقابل 

السكان المضيفين

>10٪ من السكان 
في المنطقة نازحون 

/ عائدون

11-20٪ من السكان في 
المنطقة نازحون / 

عائدون

21-30٪ من السكان 
في المنطقة نازحون 

/ عائدون

31-40٪ من السكان في 
المنطقة نازحون / عائدون

41-50٪ من السكان في 
المنطقة نازحون / 

عائدون

<50٪ من السكان في 
المنطقة نازحون / عائدون

السكان يشهدون حدة الصراع
الحد األدنى من 

الصراع

السكان يشهدون صراعًا 
معتداًل

السكان يشهدون 
صراعًا كبيرًا

السكان يشهدون صراعًا 
شديدًا

السكان يشهدون صراعًا 
حرجًا

السكان يشهدون صراعًا كارثيًا

المؤشر المركب
)٪ ارتفاع أسعار 

السلع األساسية 
)الوقود والدقيق((

11٪-20٪ من نطاق 
المؤشر المركب

21٪-40٪ من نطاق 
المؤشر المركب

41٪-60٪ من نطاق 
المؤشر المركب

61٪-80٪ من نطاق 
المؤشر المركب

81٪-100٪ من نطاق 
المؤشر المركب

< 100٪ زيادة في نطاق 
المؤشر المركب

الحصول على 
الخدمات األساسية 
)الحصول على المياه 
المأمونة واستخدام 

المعالجة(

مصدر غير آمن للمياه 
واستخدام المياه 
المعالجة بنسبة 

٪100-91

مصدر غير آمن للمياه 
واستخدام المياه 

المعالجة بنسبة ٪90-61

مصدر غير آمن 
للمياه واستخدام 

المياه المعالجة 
بنسبة ٪60-41

مصدر غير آمن للمياه 
واستخدام المياه المعالجة 

بنسبة ٪40-21

مصدر غير آمن للمياه 
واستخدام المياه 

المعالجة بنسبة ٪20-11

مصدر غير آمن للمياه 
واستخدام المياه المعالجة 

بنسبة ٪10-0

مراجعة الخبراء
مراجعة المراكز / 

فرق التنسيق 
اإلنساني في 

المنطقة

------
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التعليقات الختامية

 التعليقات الختامية

1 يشير مصطلح تحركات السكان إلى األشخاص أو مجموعة من األشخاص الذين ُأجبروا أو 
اضطروا للفرار من منازلهم أو مغادرتها، على وجه الخصوص كنتيجة لألعمال القتالية أو 

الكوارث أو لتفادي آثارها. تشمل تحركات السكان تحركات األشخاص الذين قد يكونون قد 
تعرضوا للنزوح أكثر من مرة. وعلى هذا النحو، فإنه ال يمثل األفراد النازحين بل اتجاهات 

النزوح.

2 مجموعة عمل األمم المتحدة المعنية بالسكان والنازحين، كانون األول/ديسمبر 2018 

3 مجموعة عمل األمم المتحدة المعنية بالسكان والنازحين، كانون األول/ديسمبر 2018 

4 قطاع األمن الغذائي، كانون األول/ديسمبر 2018 

5 قطاع الصحة، كانون األول/ديسمبر 2018 

6 قطاع الصحة، كانون األول/ديسمبر 2018 

 https://www.unescwa.org/publications/syria-war-fiveyears ،7 اإلسكوا

8 المركز السوري لبحوث السياسات، تأثير األزمة السورية )مسودة(، 2018 

9 استبيان نوايا النازحين في سورية الذي أجراه شركاء األمم المتحدة، 2018. 

10 استبيان نوايا النازحين في سورية الذي أجراه شركاء األمم المتحدة، 2018. 

11 قطاع الصحة، كانون األول/ديسمبر 2018 

12 مجموعة عمل األمم المتحدة المعنية بالسكان والنازحين، كانون األول/ديسمبر 2018. 
إحصاءات الالجئين التابعة لمفوضية األمم المتحدة السامية لشؤون الالجئين، 2018. 

13 لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن الجمهورية العربية السورية، حزيران/يونيو 2018 

14 تشير "االتفاقيات المحلية" إلى االتفاقات التي تم التوصل إليها بين الحكومة السورية 
والجماعات المسلحة ، والتي تيسرها أحيانًا أطراف ثالثة محلية أو دولية والتي تتعلق 

بمواقع محددة. األمم المتحدة ليست طرفا في هذه االتفاقات. 

15 نظام مراقبة الهجمات على الرعاية الصحية التابع لمنظمة الصحة العالمية، كانون 
األول/ديسمبر 2018 

16 قطاع الصحة، كانون األول/ديسمبر 2018 

17 قطاع الصحة، كانون األول/ديسمبر 2018 

18 آلية الرصد واإلبالغ عن االنتهاكات الجسيمة ضد األطفال في حاالت النزاع المسلح 
في سورية، تموز/يوليو 2018 

19 تقرير األمين العام حول تنفيذ قرارات مجلس األمن 2139 )2014(، 2165 )2014(، 2191 
)2014(، 2258 )2015(، 2332 )2016(، 2393 )2017( و2401 )2018(، آب/أغسطس 2018. 

20 20 آلية الرصد واإلبالغ عن االنتهاكات الجسيمة ضد األطفال في حاالت النزاع المسلح 
في سورية، 2018. 

21 فرقة عمل األمم المتحدة المعنية بالسكان والنازحين، كانون األول/ديسمبر 2018 

22 مجموعة عمل تنسيق المخيمات وإدارتها، نيسان/أبريل 2018 

23 تشمل مواقع المالذ األخير: مخيمات النازحين المخطط لها؛ مراكز إيواء أو مخيمات غير 
رسمية؛ مراكز اإليواء الجماعية أو مراكز العبور / االستقبال )تنسيق المخيمات وإدارتها، 

 )2018

24 مجموعة عمل تنسيق المخيمات وإدارتها، أيلول/سبتمبر 2018 

25 مجموعة عمل تنسيق المخيمات وإدارتها، تشرين الثاني/نوفمبر 2018 

26 مفوضية األمم المتحدة السامية لشؤون الالجئين في القامشلي، 15 كانون الثاني/يناير 
 2019

27 مجموعة عمل تنسيق المخيمات وإدارتها، أيلول/سبتمبر 2018 

28 أوتشا، تموز/يوليو 2018 

29 األونروا، 2018 

30 ال يشمل هذا الرقم سوى الالجئين العائدين الذين تحققت منه مفوضية األمم 
المتحدة السامية لشؤون الالجئين. راجع

 https://data2.unhcr.org/en/situations/syria_durable_solutions 

31 مجموعة العمل المعنية بالنازحين، أيلول/سبتمبر 2018 

32 مجموعة العمل المعنية بالنازحين، أيلول/سبتمبر 2018 

33 تقييم االحتياجات المتعدد القطاعات، أيلول/سبتمبر 2018 

34 دراسة استقصائية أجراها شركاء األمم المتحدة، 2018. شملت الدراسة النازحين في 
جميع المحافظات السورية ال14 و65 منطقة و270 ناحية في أيلول/سبتمبر 2018 

الستكشاف نواياهم للمستقبل. 

35 منظمة الصحة العالمية، نظام رسم خرائط توافر الموارد الصحية، أيلول/سبتمبر 2018 

36 المنهج المتكامل لالستجابة اإلنسانية في سورية، قطاع الصحة، أيلول/سبتمبر 2018 

37 قطاع التعليم، كانون األول/ديسمبر 2018 

38 تقييم على مستوى األسر، شركاء األمم المتحدة، تموز/يوليو 2018 

39 تقرير المبعوث  الخاص المعني باآلثار السلبية للتدابير القسرية االنفرادية على التمتع 
بحقوق اإلنسان، آب /أغسطس 2018 

40 فرقة عمل األمم المتحدة المعنية بالسكان، آب/أغسطس 2018 

41 المنهج المتكامل لالستجابة اإلنسانية في سورية، قطاع األمن الغذائي، 2018 

ف الشخص بأنه فقير متعدد األبعاد أو  42 في مؤشر الفقر متعدد األبعاد العالمي، ُيعرَّ
فقير حسب مؤشر الفقر متعدد األبعاد، إذا كان محرومًا من ثلث مؤشرات الفقر متعدد 

األبعاد الموزونة على األقل: الصحة والتعليم ومستويات المعيشة. 

43 قطاع الحماية، 2018 

44 المنهج المتكامل لالستجابة اإلنسانية في سورية، قطاع األمن الغذائي، كانون األول/
ديسمبر 2018 

45 المنهج المتكامل لالستجابة اإلنسانية في سورية، قطاع األمن الغذائي، كانون األول/
ديسمبر 2018 

46 المنهج المتكامل لالستجابة اإلنسانية في سورية، قطاع األمن الغذائي، كانون األول/
ديسمبر 2018 

47 نشرة مراقبة أسعار السوق الصادرة عن برنامج األغذية العالمي، حزيران/يونيو  2018 

48 برنامج تقييم االحتياجات في سورية، شباط/فبراير 2014 

49 سورية على طول، تموز/يوليو 2018 

50 البنك الدولي، حصيلة الحرب: اآلثار االقتصادية واالجتماعية للنزاع في سورية، تموز/
يوليو 2017 

51 الجمعية االقتصادية السورية، دعم التوظيف وسبل العيش في سورية، 2018. 

52 برنامج األمم المتحدة اإلنمائي وجمعية العلوم االقتصادية السورية، دعم التوظيف 
وسبل العيش في سورية، تموز/يوليو 2017 

53 برنامج األمم المتحدة اإلنمائي وجمعية العلوم االقتصادية السورية، دعم التوظيف 
وسبل العيش في سورية، تموز/يوليو 2017 

54 منظمة الصحة العالمية والبنك الدولي، 2011 

55 اإلعاقة وإمكانية الحصول على الرعاية الصحية في سورية: غرب حلب وإدلب والرقة. 
تقرير سورية، كانون األول/ديسمبر 2018. 

56 المنهج المتكامل لالستجابة اإلنسانية في سورية، مبادرة رصد النتائج: الجولة الثالثة، 
المنهج المتكامل لالستجابة اإلنسانية في سورية، قطاع األمن الغذائي 

57 المسح الديموغرافي واالجتماعي واالقتصادي لألسر واستطالع النوايا، 2018 

58 قطاع التغذية، 2019. 

59 تشير هذه المناطق إلى المناطق التي تغيرت الجهات المسيطرة عليها مؤخرًا. في 
بعض هذه المناطق، تمكنت الجهات الفاعلة اإلنسانية داخل سورية من زيادة وصولها إلى 

المحتاجين للمساعدة؛ ومع ذلك، ال تزال بعض المناطق يصعب الوصول إليها بسبب 
عوامل متعددة. 

60 يعتبر السكان تقليديًا نازحين حديثًا خالل األشهر الثالثة األولى من النزوح. 

61 تعتبر المجتمعات مثقلة باألعباء عندما يشكل النازحون أكثر من 30 في المئة من 
السكان المضيفين. 

62 لم تكن األمم المتحدة طرفًا في هذه االتفاقيات. 

63 أصوات من سورية 2018، جهة المسؤولية عن العنف القائم على النوع االجتماعي، 
ونتائج التقييم لعام 2018 



88

التعليقات الختامية التعليقات الختامية وثغرات المعلومات

64 أكدت البلدان المانحة في مؤتمر بروكسل الثاني حول "دعم مستقبل سورية 
والمنطقة" في نيسان/أبريل 2018 "على أن تنفيذ عملية إعادة اإلعمار والدعم الدولي لن 

يكون ممكنًا إال في ظل تسوية سياسية ذات مصداقية قيد التطبيق الجاد، بما يتسق مع 
قرار مجلس األمن التابع لألمم المتحدة رقم 2254 وبيان جنيف." 

65 تم إدراج نسخة مختصرة من االستبيان المستخدم في عام 2017، والذي تم االتفاق 
عليه بعد إجراء حوار مع السلطات الوطنية، في تمرين تقييم االحتياجات المتعدد 

القطاعات لعام 2018. انظر االستبيان في 10 مشكالت حماية مختلفة: تم تصميم 
االستبيان لتحديد كيفية تأثير مشكالت الحماية المحددة على مجموعات مختلفة مصنفة 

حسب العمر / الجنس، وتكرار ظهورها. 

66 تمت تغطية مشكلة حماية واحدة أو أكثر في 6.695 مجتمعًا شملها تقييم االحتياجات 
المتعدد القطاعات لعام 2018.

67 تقييم االحتياجات المتعدد القطاعات لعام 2018 

68 وفقًا لتحليل 495 تقريرًا أعدتها مهمات الحماية والموظفون الميدانيون التابعون 
لمفوضية األمم المتحدة السامية لشؤون الالجئين - والتي تغطي مرارًا وتكرارًا نحو 115 

مجتمعًا، في 82 ناحية في 12 محافظة، ظهرت قضية وثائق األحوال المدنية 115 مرة، في 
المرتبة الثانية بعد التعبير عن القلق بشأن وضع األطفال. 

69 ذكره المستطلعون في 84 في المئة من المجتمعات التي تم تقييمها والتي أبلغت 
عن نقص / فقدان الوثائق المدنية. 

70 ذكره 67 في المئة و35 في المئة من المستطلعين في المجتمعات التي تم تقييمها؛ 

71 ال يمكن إجراء تحليل مقارن حسب النوع االجتماعي للمستطلعين إال في عدد محدود 
من المجتمعات التي أجري فيها تقييم االحتياجات المتعدد القطاعات )1.896(، حيث شارك 
كل من الذكور واإلناث في التمرين. في هذه المجموعة المحددة من المجتمعات، أفادت 

80 في المئة من المجيبات عن عدم وجود / فقدان الوثائق المدنية مقابل 47 في المئة 
من المجيبين من الذكور. 

72 تقييم االحتياجات المتعدد القطاعات لعام 2018 

73 في تحليل 495 تقريرًا أعدتها بعثة مفوضية األمم المتحدة السامية لشؤون الالجئين 
تشمل معلومات عن الحماية، ظهرت تحديات تعوق حرية التنقل في 147 تقريرًا. 

74 تقييم االحتياجات المتعدد القطاعات لعام 2018 

75 تم تحديد نقص الوثائق الشخصية كمصدر قلق في 55 في المئة من المجتمعات التي 
حدد فيها المستجيبون مخاوف تتعلق بالمساكن واألراضي والممتلكات )تقييم 

االحتياجات المتعدد القطاعات لعام 2018(. 

76 أبلغ المستجيبون عن عمالة األطفال التي تحول دون حضور المدارس في 81 في المئة 
من المجتمعات التي تم تقييمها. 

77 تقييم االحتياجات المتعدد القطاعات لعام 2018 

78 في 254 من 495 من تقارير بعثة مفوضية األمم المتحدة السامية لشؤون الالجئين التي 
تم تحليلها، برز اهتمام عام لدى السكان الذين تمت استشارتهم بشأن وضع األطفال، 

وكان المصدران الرئيسيان للقلق هما عمالة األطفال والزواج المبكر. 

79 تقييم االحتياجات المتعدد القطاعات لعام 2018 

80 تقييم االحتياجات المتعدد القطاعات لعام 2018 

81 اللمحة العامة عن االحتياجات اإلنسانية لعام 2017 وتقييم االحتياجات المتعدد 
القطاعات لعام 2018؛ من المرجح أن تتأثر المجتمعات التي تم اإلبالغ عن التلوث فيها في 

عام 2017، إذا لم يتم وضع العالمات واإلزالة بشكل منهجي. 

82 تقييم االحتياجات المتعدد القطاعات لعام 2018 

83 قواعد بيانات اإلجراءات المتعلقة باأللغام والصحة من المناطق التي أمكن جمع 
البيانات فيها. بسبب محدودية الوصول، تغطي تحليالت حاالت الضحايا هذه في الغالب 
مناطق شمال شرق وشمال غرب سورية وال يمكن اعتبارها سوى نظرة جزئية للمشكلة 
المتعلقة بحوادث المتفجرات الخطرة. وتعكس األرقام والنسبة الواردة في التقرير وضعًا 

حقيقيًا ولكنها ليست شاملة. 

84 تقييم االحتياجات المتعدد القطاعات لعام 2018 

85 آلية الرصد واإلبالغ عن االنتهاكات الجسيمة ضد األطفال في حاالت النزاع المسلح 
في سورية، كانون األول/ديسمبر 2018 

86 األرقام المقدمة ال تدل على النطاق العام أو نطاق االنتهاكات الجسيمة ضد األطفال 
في سورية، ولكن عن عدد االنتهاكات الجسيمة التي تمكنت آلية الرصد واإلبالغ عن 

االنتهاكات الجسيمة ضد األطفال في حاالت النزاع المسلح في سورية التحقق منها بناًء 
على المصادر األولية خالل الفترة المشمولة بالتقرير. 

87 آلية الرصد واإلبالغ عن االنتهاكات الجسيمة ضد األطفال في حاالت النزاع المسلح 
في سورية، كانون األول/ديسمبر 2018 

88 تقييم االحتياجات المتعدد القطاعات لعام 2018 

89 تقييم االحتياجات المتعدد القطاعات لعام 2018. في 46 في المئة من المجتمعات 
التي تم تقييمها، أبلغ المجيبون عن حدوث انفصال عائلي. 

90 تقييم االحتياجات المتعدد القطاعات لعام 2018. الطالق و"األسباب االقتصادية". 

91 تقييم االحتياجات المتعدد القطاعات لعام 2018. 1.120 من أصل 1.402 قرية )87 في 
المئة(. 

92 تقييم االحتياجات المتعدد القطاعات. كانت عمالة األطفال هي قضية الحماية التي 
ذكرها المشاركون في معظم األحيان، في 81 في المئة من المجتمعات التي تم تقييمها. 
برزت القضية في أكثر من 90 في المئة من المجتمعات التي تم تقييمها في 8 محافظات؛ 

وأكثر من 80 في المئة في 12 محافظة؛ أكثر من 50 في المئة في جميع المحافظات 
األربع عشرة. 

93 تقييم االحتياجات المتعدد القطاعات لعام 2018: أفاد المجيبون في 45 في المئة من 
المجتمعات التي تم تقييمها أن الزواج المبكر يحدث للفتيات المراهقات؛ وأبلغ 29 في 

المئة من المجيبين في المجتمعات التي تم تقييمها عن الزواج المبكر للفتيان المراهقين. 
في 6 محافظات، أبلغ المجيبون في أكثر من 80 في المئة من المجتمعات التي تم 

تقييمها عن حدوث ذلك؛ وفي 9 محافظات بنسب تتجاوز 60 في المئة. 

94 تقييم االحتياجات المتعدد القطاعات لعام 2018: أبلغ المجيبون في 30 في المئة من 
المجتمعات التي تم تقييمها عن تجنيد األوالد المراهقين؛ وفي 11 في المئة من 

المجتمعات التي تم تقييمها أبلغوا عن تجنيد الفتيات المراهقات. 

95 آلية الرصد واإلبالغ عن االنتهاكات الجسيمة ضد األطفال في حاالت النزاع المسلح 
في سورية، كانون األول/ديسمبر 2018. 

96 في االستبيان )تقييم االحتياجات المتعدد القطاعات( تم تصنيف البيانات حسب الجنس 
والفئات العمرية )النساء والرجال؛ الفتيان والفتيات المراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 12 

و17 عامًا؛ الفتيان والفتيات أقل من 12 عامًا(. وأجريت مناقشات مجموعات 

97 تقييم االحتياجات المتعدد القطاعات لعام 2018 

98 مناقشات مجموعة التركيز )2018( 

99 بسبب محدودية الوصول، تغطي تحليالت حالة الضحايا في الغالب مناطق شمال 
شرق وشمال غرب سورية وال يمكن اعتبارها سوى نظرة جزئية على المشكلة المتعلقة 
بحوادث المتفجرات الخطرة. وتعكس األرقام والنسب الواردة في التقرير وضعًا حقيقيا 

ولكنها ليست شاملة. 

100 انظر التعليق الختامي رقم 7.  

101 "المواقع / المخيمات" في تنسيق المخيمات وإدارتها هو مصطلح عام تابع للجنة 
الدائمة المشتركة بين الوكاالت ُيستخدم لوصف العديد من مراكز إيواء النازحين، بما في 

ذلك المخيمات الرسمية وكذلك المراكز إيواء العشوائية أو التلقائية. يوضح تتبع مجموعة 
تنسيق المخيمات وإدارتها للنازحين أن غالبية النازحين الذين وصلوا حديثًا إلى المخيمات 

أمضوا وقتًا في أنواع أخرى من المواقع، على سبيل المثال السكن المستأجر ولدى األسر 
المضيفة ومراكز اإليواء الجماعية، قبل االنتقال إلى مراكز إيواء أو مخيمات النازحين. 

102 مصفوفة رصد مواقع النازحين )2018-2017(. 

103 مصادر بيانات مجموعات العمل في اللمحة العامة عن االحتياجات اإلنسانية هي: 
تقييم االحتياجات المتعدد القطاعات )تموز/يوليو 2018(؛

مصفوفة الرصد المتكاملة لمواقع األشخاص النازحين )تموز/يوليو 2017(؛ أعضاء مجموعة 
تنسيق المخيمات وإدارتها، تتبع النازحين وعمليات النزوح، ومبادرة رصد أوضاع النازحين، 
جدول مواقع النازحين في شمال شرق سورية، مصفوفة المراقبة المتكاملة لتجمعات 

النازحين. 

104 فرقة عمل األمم المتحدة المعنية بالسكان والنازحين، 2018. 

105 تعكس هذه األرقام حصة المباني المبلغ عنها عبر تقييم االحتياجات المتعدد 
القطاعات للمراكز الجماعية. ومع ذلك، فقد تم تنقيح العدد اإلجمالي للمراكز على النحو 

الوارد أعاله من خالل المقارنة  مع مصادر إضافية. 

106 تقييمات اإلنعاش المبكر وسبل العيش المستندة إلى المنطقة 2018. 

107 اإلسكوا، سورية في حالة حرب - بعد خمس سنوات، 2015. 

108 المركز السوري ألبحاث السياسات، تأثير األزمة السورية )مسودة(، 2018. 

109 المجتمع االقتصادي السوري، دعم التوظيف وسبل المعيشة في سورية، 2018. 

110 برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، تحليل السياق المحلي )مسودة( لمدن حمص وحماة 
وحلب وطرطوس، 2018. 

111 برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، تحليل السياق المحلي )مسودة( لمحافظات الحسكة 
والرقة ودير الزور، 2018. 

112 تحليل شدة االحتياجات في مجال التعليم، 2018. 

113 تقييم االحتياجات في مجال التعليم، 2018. 
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114 تقييم االحتياجات المتعدد القطاعات، 2018. 

115 بيانات نظام معلومات إدارة التعليم، وزارة التربية والتعليم، العام الدراسي 2018-2017. 

116 مجموعة بيانات أوتشا عن السكان حتى أيلول/سبتمبر 2018 

117 وزارة التربية والتعليم، 2018 

118 آلية الرصد واإلبالغ عن االنتهاكات الجسيمة ضد األطفال في حاالت النزاع المسلح 
في سورية، 2018 

119 مجموعة بيانات أوتشا عن السكان حتى أيلول/سبتمبر 2018 

120 مجموعة عمل إعادة التأهيل البدني بشأن 'اإلعاقة والحصول على الرعاية الصحية في 
سورية: غرب حلب وإدلب والرقة'، 2018 

121 مجموعة عمل إعادة التأهيل البدني، 2018 

122 مبادرة ال لضياع جيل، 2018 

123 بيانات نظام معلومات إدارة التعليم، وزارة التربية والتعليم، العام الدراسي2018-2017 

124 مجموعة بيانات أوتشا عن السكان الذين يصعب الوصول إليهم حتى 29 تشرين األول/
أكتوبر 2018 

125 االسكوا. 

126 البنك الدولي ومنظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة، تقييم احتياجات األضرار 
والخسائر الزراعية )2017( 

127 البوكمال، الرستن، تدمر، السقلبية، الفيق. 

128 كانون الثاني/يناير - تشرين األول/أكتوبر 2018 - مجموعة بيانات األمن الغذائي 
والزراعة )من وماذا وأين ومتى( 

http://www.fao.org/emergencies/resources/documents/resources- 129
detail/en/c/ 878213 /. حساب التكلفة. الزراعة في سورية بعد ست سنوات من 

األزمة 

130 خط الفقر األعلى يساوي إنفاق الفرد على االحتياجات الغذائية األساسية )خط فقر 
الغذاء( باإلضافة إلى نصيب الفرد من اإلنفاق غير الغذائي لدى األسر التي يقترب نصيب 

الفرد من اإلنفاق الغذائي فيها من خط فقر الغذاء. 

ف الشخص بأنه فقير متعدد األبعاد أو  131 في مؤشر الفقر متعدد األبعاد العالمي، ُيعرَّ
فقير حسب مؤشر الفقر متعدد األبعاد إذا كان محرومًا من ثلث مؤشرات مؤشر الفقر 

متعدد األبعاد الموزونة على األقل: الصحة والتعليم ومستويات المعيشة. 

132 تشمل مصادر البيانات مجموعة تنسيق المخيمات وإدارتها، ومنتدى المنظمات غير 
الحكومية في شمال شرق سورية، وبرنامج األغذية العالمي، من آب/أغسطس إلى 

أيلول/سبتمبر 2018. وقد ازدادت األرقام منذ ذلك الحين، وال تزال تتزايد خاصة في شمال 
شرق سورية بسبب وصول النازحين الجدد. 

133 مجموعة بيانات أوتشا عن السكان الذين يصعب الوصول إليهم، آب/أغسطس  2018. 

134 وزارة الزراعة واإلصالح الزراعي 

135 بعثة تقييم المحاصيل واألمن الغذائي، 2018. 

136 المنهج المتكامل لالستجابة اإلنسانية في سورية، الربع الثالث من عام 2018 

137

 http://www.who.int/nmh/countries/syr_en.pdf؟ua=1 

 ومانويال ريهر، محمد شعيب، سارة الليثي، صهيب عكور، كونو أريتي، إدريس أيت بوزيد، 
بول فان دن بوش، أنيس ديبرادي، محمد الطراونة، عبد الشافعي، صادق غباشنة، وأنيك 
لينغليت )2018(. انتشار األمراض غير المعدية والحصول على الرعاية بين الالجئين السوريين 

غير المقيمين في المخيمات في شمال األردن. الصراع والصحة 12:33.

 https://doi.org/10.1186/s13031-018-0168-7.

138 مجموعة عمل إعادة التأهيل البدني واإلعاقة، "اإلعاقة والحصول على الرعاية 
الصحية: غرب حلب وإدلب والرقة" 2018 مع مشاعر تم اإلبالغ عنها ذاتيًا حول القلق 

الشديد و/ أو االكتئاب اليومي، تمت مقارنتها بدراسات راجعها النظراء ودراسات نشرها 
موظفو منظمة الصحة العالمية: )1( ستيل ز، تشي ت، سيلوف د، ماماني ك، بريانت ر أ، 

فان أومرين م. ارتباط التعذيب وغيره من األحداث التي يحتمل أن تكون مؤلمة بنتائج 
الصحة النفسية بين السكان المعرضين للنزاعات والنزوح الجماعي: مراجعة منهجية وتحليل 

تجميعي. جاما. 2009، 5 آب/أغسطس؛ 302 )5(:

http://dx.doi.org/10.1001/jama.2009.1132 pmid: 19654388

 21  .BMJ .و )2( فان أومرين م، ساكسينا س، ساراسينو ب. المساعدة في أعقاب الكوارث
أيار/مايو 2005؛ 330 )7501(:

 1160 - 1. http://dx.doi.org/10.1136/. bmj.330.7501.1160 pmid: 15905230 

139 منظمة الصحة العالمية والبنك الدولي. التقرير العالمي عن اإلعاقة 2011. منظمة 
الصحة العالمية، جنيف. 2011. 

http://whqlibdoc.who.int/publications/2011/9789240685215_eng.
pdf؟ua=1 

140 مجموعة عمل إلعادة التأهيل البدني واإلعاقة ‘اإلعاقة والوصول إلى الرعاية الصحية: 
غرب حلب وإدلب والرقة" 2018 

ssa.who. 141 منظمة الصحة العالمية. نظام مراقبة الهجمات على الرعاية الصحية. انظر
int للوحة المعلومات العامة. 

142 تقرير مراقبة العنف ضد الرعاية الصحية )MVH( الصادر عن مجموعة عمل الصحة في 
تركيا. متاح على

 https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.
humanitarianresponse.info/files/documents/files/syr_attacks_on_

health_cluster_2017_2018_overview_20180205.pdf 

143 المنهج المتكامل لالستجابة اإلنسانية في سورية، الربع الثالث 2018، نظام تقييم 
توافر الموارد والخدمات الصحية 

144 تقييم االحتياجات المتعدد القطاعات لعام 2018 استبيان القطاع الصحي )تم استخدام 
هذه البيانات في حساب موازين شدة االحتياجات( 

145 المنهج المتكامل لالستجابة اإلنسانية في سورية، الربع الثالث من عام 2018 

146 تقييم االحتياجات المتعدد القطاعات لعام 2018 استبيان قطاع الصحة 

147 مجموعة عمل التأهيل البدني واإلعاقة، اإلعاقة وإمكانية الحصول على الرعاية 
الصحية: غرب حلب وإدلب والرقة 2018. 

148 تقييم االحتياجات المتعدد القطاعات لعام 2018 استبيان قطاع الصحة 

149 اإلبالغ بطريقة من وماذا وأين ومتى في 2018 

150 سورية، اللمحة العامة عن االحتياجات اإلنسانية لعام 2018 

151 صندوق األمم المتحدة للسكان، سورية، 2018 

152 تقييم االحتياجات المتعدد القطاعات لعام 2018 استبيان قطاع الصحة 

153 بيانات اليونيسف 2018، بالمقارنة  مع بيانات اإلبالغ بطريقة من وماذا وأين ومتى 
لعام 2018 

154 بيانات شبكة ونظام اإلنذار المبكر واالستجابة المدمجة للفترة من كانون الثاني/يناير 
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155 المرجع نفسه 
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تم إنتاج هذه الوثيقة نيابة عن الفريق الُقطري اإلنساني والشركاء.

تعرض هذه الوثيقة لفهم الفريق الُقطري اإلنساني المشترك لألزمة، بما في ذلك االحتياجات اإلنسانية األكثر إلحاحًا وتقدير عدد األشخاص 
الذين يحتاجون إلى المساعدة. وتمثل قاعدة أدلة موحدة، وتساعد في إرشاد التخطيط االستراتيجي المشترك لالستجابة.

إن التسميات المستخدمة في هذا التقرير وطريقة عرض المواد الواردة فيه، ال تعبر إطالقًا عن رأي األمانة العامة لألمم المتحدة بشأن الوضع 
القانوني ألي بلد، أو إقليم، أو مدينة، أو منطقة، أو لسلطات أي منها، أو بشأن تحديد حدودها أو تخومها.

http://www.unocha.org/syria 
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