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ال يــزال األثــر اإلنســاني لألزمــة الســورية عميقــًا وبعيــد المــدى، حيــث 
يتعــرض الســكان لمخاطــر كبيــرة فــي مجــال الحمايــة. وقــد لقــي 
ــوا بجــروح، ولجــأ مــا ال يقــل  ــن حتفهــم أو ُأصيب ــات آالف المدنيي مئ
عــن ٥،٢ مليــون شــخص إلــى البلــدان المجاورة ونــزح ٦،١ مليون داخل 
ســورية، وال يــزال ١٣،١ مليــون بحاجــة إلــى المســاعدة اإلنســانية، مــن 
بينهــم ٥،٦ مليــون يواجهــون احتياجــات حــادة. وقــد أصبحــت قــدرة 
المالييــن علــى التكيــف تحــت ضغــوط قصــوى، حيــث يلجــأ عــدد 
متزايــد مــن الســوريين إلــى آليــات التكيــف الضــارة، بمــا فــي ذلــك 
اســتنفاد أصــول ســبل كســب العيــش، فــي غيــاب خيــارات أخــرى. 
ونتيجــة لذلــك، فإنهــم يتعرضــون بصــورة متزايــدة لمخاطــر الحمايــة، 
ــادة المشــاركة  ــزواج المبكــر وزي ــة األطفــال وال ــك عمال بمــا فــي ذل

في األنشطة شديدة الخطورة كمصدر لكسب سبل العيش.

المحتاجون للمساعدة*

لمحة سريعة

٥٫١ مليون
شخص بحاجة ماسة

للمساعدة**

١٣٫١ مليون
شخص بحاجة للمساعدة**

يوضــح الرســم البيانــي المجموعــات الســكانية 
التــي تواجــه احتياجــات إنســانية بشــكل عــام 
لمخاطــر  لتعرضهــم  ونظــرًا  ســورية.  فــي 
متعــددة، فــإن العديــد منهــم يندرجــون تحــت 
أكثــر مــن مجموعــة واحــدة. ونتيجــة لذلــك، 
فــإن العــدد اإلجمالــي لألشــخاص المحتاجيــن 
للمســاعدة أقــل مــن العــدد التراكمــي لهــذه 

المجموعات.

www.hno-syria.org.   https://hno-syria.org/2018_syr_hno_english.pdf :لمزيد من المعلومات، يرجى الرجوع إلى النسخة الكاملة من تقرير "لمحة عامة عن االحتياجات اإلنسانية في سورية لعام 2018" المتاح من خالل الرابط التالي *
** يشير مصطلح "المحتاجون للمساعدة" إلى األشخاص الذين يتعرض أمنهم الجسدي أو حقوقهم األساسية أو كرامتهم أو ظروف معيشتهم أو سبل عيشهم للخطر، والذين ال يكفي مستوى وصولهم الحالي إلى الخدمات 

األساسية والسلع والحماية إلعادة إنشاء الظروف المعيشية العادية من خالل الوسائل المعتادة دون مساعدة. ويشير مصطلح األشخاص الذين "في حاجة ماسة للمساعدة" إلى أولئك الذين يواجهون أشكاًال أشد من الحرمان من 
حيث أمنهم وحقوقهم األساسية وظروفهم المعيشية، ويواجهون احتياجات تهدد الحياة وتتطلب مساعدة إنسانية عاجلة. ** احتسب عدد المحتاجين للمساعدة والذين بحاجة ماسة للمساعدة استنادًا إلى تصنيف شدة 

االحتياجات المشترك بين القطاعات (انظر قسم المنهجية لمزيد من التفاصيل).
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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 شدة االحتياجات المشتركة بين القطاعات
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االحتياجات اإلنسانية الرئيسية

تحركات النازحين (٢٠١٦-٢٠١٧)
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األكثر ضعفًا

احتياجات
الحماية
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١

من بين ما مجموعه ١٣٫١ مليون شخص بحاجة إلى المساعدة، وعلى الرغم من مواطن الضعف الفردية المتعلقة بالعمر والنوع االجتماعي 
واإلعاقة والوضع االجتماعي واالقتصادي، يواجه ٥٫٦ مليون شخص احتياجات شديدة على وجه الخوص. ومن بين هؤالء، تعتبر ٦ مجموعات 
سكانية هي األكثر عرضة للخطر بسبب تعرضها لعوامل الخطر، مثل الحصار والقتال والنزوح ومحدودية فرص الحصول على السلع والخدمات 

األساسية. ويعيش نحو ٢٫٩٨ مليون شخص في مناطق يصعب الوصول إليها، بما في ذلك ٤١٩,٠٠٠ شخص في المناطق التي تصنفها 
األمم المتحدة على أنها محاصرة. ويستتبع ذلك تقلص عدد السكان الذين يعيشون في المناطق التي يصعب الوصول إليها بنحو ١٫٩ مليون 

نسمة خالل العام الماضي. وعلى الرغم من زيادة إمكانية الوصول إلى العديد من المناطق في شمال شرق سورية، فإن احتياجات السكان 
في المناطق التي تصنفها األمم المتحدة على أنها محاصرة أو يصعب الوصول إليها ال تزال شديدة بشكل استثنائي بسبب القيود 

التعسفية المفروضة على حرية تنقل المدنيين؛ وعدم القدرة على الحصول على السلع أو الخدمات األساسية أو المساعدة اإلنسانية؛ 
وانعدام األمن الجسدي؛ والتحديات المستمرة التي تعرقل تقديم المساعدة اإلنسانية. وفي الوقت نفسه، واصلت األعمال العدائية تأجيج 
النزوح على نطاق واسع في سورية، بمعدل ٦,٥٥٠ نازح يوميًا. ويواجه هؤالء النازحون حديثًا، فضًال عن حوالي ٧٥٠,٠٠٠ شخص يعيشون في 

مالذهم األخير، احتياجات حادة بشكل خاص بسبب تراكم عوامل الخطر اإلنساني، كما أن مستويات مماثلة من التعرض لمخاطر الحماية 
والتحديات التي تعرقل الحصول على الخدمات األساسية تواجه المجتمعات المثقلة باألعباء والعائدين تلقائيًا والذين يعيشون في مناطق 

تشتد بها حدة الصراع، وقد تأثر بها ماليين السكان في جميع أنحاء سورية.

يواجه المدنيون في سورية أزمة حماية مستمرة. وفي خضم األعمال العدائية النشطة في أجزاء عديدة من البالد، ال تزال المنظمات 
اإلنسانية تشعر بالقلق إزاء ارتفاع أعداد الضحايا المدنيين، التي ال يزال اإلبالغ عنها مستمرًا والتي تشير إلى انتهاك القانون اإلنساني الدولي 
والقانون الدولي لحقوق اإلنسان، بما في ذلك الحظر المفروض على شن هجمات عشوائية ومبادئ التناسب واالحتياط. وال يزال المدنيون 

يتعرضون آلثار المتفجرات الخطرة في المناطق الحضرية المكتظة بالسكان، حيث تشير تقديرات قطاع الحماية إلى أن ما يقرب من ٨٫٢ 
مليون شخص معرضون لمخاطر المتفجرات. وتؤثر الهجمات العشوائية على المناطق المكتظة بالسكان، التي ينجم عنها تدمير البنى التحتية 

المدنية، بشكل خاص على المرافق الصحية والمدارس وشبكات المياه واألسواق وأماكن العبادة. وقد تحققت آلية الرصد واإلبالغ في 
سورية (MRM٤Syria)، التي تختص برصد االنتهاكات الجسيمة ضد األطفال في حاالت النزاع المسلح، من ٢٦ هجومًا على مرافق التعليم، 

وأبلغ قطاع الصحة عن حوالي ١٠٧ اعتداءا على العاملين في مجال الصحة والمرافق الصحية في النصف األول من عام ٢٠١٧. واستمر 
تعميق أوجه الضعف الشامل طوال العام، مما أثر بشكل غير متناسب على األطفال. ويشكل تجنيد األطفال مصدر قلق خاص، وشكل 

األطفال دون سن ١٥ عامًا - وبعضهم ال تتجاوز أعمارهم ١٢ سنة – نسبة ١٨ في المئة من ٣٠٠ حالة تم التحقق منها (من بينهم ٢٨٩ صبيًا) 
وتشير التقارير إلى أن الكثيرين منهم قد لعبوا دوارًا قتاليًا نشطًا. وضع ال يزال يشهد ارتفاع معدل االعتماد على المساعدة اإلنسانية وتبني 
آليات التكيف السلبية، تتفاقم احتياجات الناس بسبب عوامل الخطر، مثل نقص / فقدان الوثائق المدنية والتمييز والهجمات التي تؤثر على 

العاملين في المجال اإلنساني، مما يمنع المحتاجين من الحصول على المساعدة اإلنسانية.

 

٢

سبل العيش
والخدمات
األساسية
الضرورية

ساهمت التحركات السكانية واسعة النطاق؛ والتدمير والتلوث الواسع االنتشار للبنى التحتية ذات الصلة بالزراعة وسالسل القيمة، مثل 
األسواق والمخابز؛ واستنزاف األصول اإلنتاجية والمدخرات وزيادة الديون؛ ومحدودية الفرص االقتصادية، في خلق مصاعب اجتماعية 

واقتصادية وتعطيل سبل العيش. وقد ساهم ذلك في ارتفاع مستويات الفقر في جميع أنحاء سورية، حيث تشير التقديرات إلى أن ٦٩ في 
المئة من السكان يعانون من فقر مدقع. ونتيجة لذلك، استُنفدت القدرة على التكيف لدى الكثيرين في المجتمعات المحلية األكثر تضررًا 

في سورية. وتلجأ األسر إلى آليات التكيف السلبية التي تؤثر بشكل غير متناسب على أشد الفئات ضعفًا، وال سيما األطفال والشباب 
والمراهقين. وتشمل هذه اآلليات تقليص استهالك األغذية، وإنفاق المدخرات، وتراكم الديون. إن آليات التكيف هذه سلبية وغير 

مستدامة، وبالتالي فبمجرد استنفادها، سيلجأ الناس إلى أنشطة استغاللية وخطرة باضطراد، مثل عمالة وتجنيد األطفال والزواج المبكر 
واالنضمام إلى الجماعات المسلحة. ولذلك، فإن من الضروري بذل جهود متزايدة لدعم قدرة األسر والمجتمعات المحلية على الصمود في 

مواجهة الصدمات الحالية والمستقبلية.

 

٣

خالل األشهر التسعة األولى من عام ٢٠١٧، تم تسجيل حركة نحو ١٫٨ مليون نازح، أي ما 
يعادل ٦,٥٥٠ نازحًا كل يوم. ويمثل ذلك زيادة طفيفة على األشهر التسعة األولى من 
عام ٢٠١٦، التي شهدت نزوح نحو ١٫٦ مليون شخص بمعدل تقريبي قدره ٥,٦٦٠ فردًا 
في اليوم الواحد. وكانت عمليات النزوح الجديدة في عام ٢٠١٧ أكثر تواترًا في شمال 

شرق سورية، حيث تم اإلبالغ عن ما يقدر بنحو ٤٨٤,٠٠٠ حالة نزوح بين تشرين 
الثاني/نوفمبر ٢٠١٦ وأيلول/سبتمبر ٢٠١٧ بسبب الهجوم المستمر المناهض لتنظيم 

الدولة اإلسالمية.

اتجاهات حركة النازحين في ٢٠١٧اتجاهات حركة النازحين في ٢٠١٦

(باآلالف)
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تؤدي األعمال القتالية في محافظتي 
حلب وإدلب إلى نزوح أكثر من ٧٥,٠٠٠ 
شخص في أول ثالثة أسابيع من هذا 

الشهر وحده.

شباط/فبراير ٢٠١٦
نزوح نحو ٦٥,٠٠٠ شخص من مدينة الحسكة 

في الفترة من ١٧ آب/أغسطس إلى ٢٢ 
آب/أغسطس، في أعقاب معارك بين الحكومة 

السورية ومجموعات مسلحة من غير الدول.

آب/أغسطس ٢٠١٦
يؤدي تكثيف القتال في شمال 

سورية إلى نحو ٨٤,٠٠٠ حالة نزوح، 
من بينها ما يقرب من ٧٥,٠٠٠ حالة 

في محافظة حلب.

آذار/مارس ٢٠١٧
تؤدي العملية العسكرية الجارية ضد تنظيم 

الدولة اإلسالمية في العراق والشام إلى 
نزوح ٧٠,٠٠٠ شخص، من بينهم ما يقرب 

من ٦٠,٠٠٠ ضمن محافظة دير الزور.

أيلول/سبتمبر ٢٠١٧
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١٣٫١

  األرقام 

الرئيسية

شــــــخص محتاج للمســــــاعدة اإلنســــــانية

مليون

٪٨٣
من المجتمعات المحلية التي تم 

تقييمها أبلغت عن عدم وجود أو 
فقدان الوثائق المدنية باعتباره مصدر 

قلق، ووصفته بأنه عائق أمام 
الحصول على المساعدات اإلنسانية.

٪٥٧
من المجتمعات المحلية التي تم 

تقييمها أبلغت عن حدوث 
الزواج المبكر.

حماية
المدنيين

أقل من 
نصف 

المرافق الصحية في 
سورية تعمل بكامل 

طاقتها.

ما يصل

إلى ٣٥٪ 
من السكان 

يعتمدون على 
مصادر مياه غير 

آمنة لتلبية 
االحتياجات اليومية 

من المياه.

في بعض المناطق، 
تنفق األسر ما يصل إلى 

١٥-٢٠٪ من 
دخلها لتأمين الحصول 
على ٥٧ لترًا من المياه 

في المتوسط للشخص 
الواحد في اليوم 

الواحد.

ارتفاع أعداد الضحايا المدنيين وخاصة 
في المناطق المكتظة بالسكان. مناطق حضرية

$ ٢٥٤ مليار دوالر 
خسائر الناتج المحلي 

اإلجمالي التراكمية 
الناجمة عن النزاع، أكثر 

من أربعة أضعاف الناتج 
المحلي اإلجمالي في 
سورية في عام ٢٠١٠.

٦٩٪ من 
السكان يعانون 
من فقر مدقع، 

و٩٠٪ من األسر 
تنفق أكثر من 

٥٠٪ من دخلها 
السنوي على 

الغذاء.

١٦ مليار دوالر قيمة 
الخسائر االقتصادية 

المقدرة في قطاع الزراعة.

أكثر من ٥٠٪ من 
السوريين عاطلين عن 

العمل في الوقت الحالي.

االنهيار
اإلقتصادي

 ٪١٫٢
من النازحين الجدد في عام ٢٠١٧ 
توجهوا إلى مواقع النازحين طلبًا 

للمأوى كمالذ أخير، مما يشير 
إلى نقص موارد النازحين 

والمجتمعات المضيفة.

٥٫٣ مليون 
يعيشون في مراكز إيواء ويعانون 

من قضايا عدم كفاية متعددة، بما 
في ذلك نقص مرافق االستحمام 

أو الطبخ الضرورية، وعدم كفاية 
المساحة، واالفتقار إلى الخصوصية، 

واالفتقار إلى التدفئة، واالفتقار 
إلى العزل.

١٫٢ مليون 
أسرة غير قادرة على تحمل 

تكاليف اإليجار.

ما يقرب من ١٩,٠٠٠ طفل دون 
سن الخامسة يعانون من سوء 

التغذية الحاد الوخيم

أكثر من ٣٫٠ مليون طفل 
دون سن الخامسة يحتاجون إلى 

التغذية المثلى للوصول إلى حالة 
التغذية المالئمة.

٤٧٪ من المجتمعات 
المحلية التي تم تقييمها أبلغت 

عن تجنيد األطفال في مجتمعاتها.

٨٢٪ من المجتمعات المحلية التي 
تم تقييمها أبلغت عن عمالة األطفال.

األطفال

الصراع
٨٫٢ مليون 

شخص معرضون لمخاطر المتفجرات في 
المناطق الملوثة.

أكثر من مدرسة واحدة من كل 
٣ مدارس إما تضررت أو ُدمرت، في حين 

ُتستخدم بعض المدارس األخرى كمراكز 
إيواء جماعية أو ألغراض أخرى.

٪٢٥
زيادة في الهجمات على 
المرافق الصحية مقارنة 

بالفترة نفسها من عام ٢٠١٦.

 ٢٣,٠٠٠
حادث انفجار ناجم عن النزاع 

تم اإلبالغ عنها من كانون 
الثاني/يناير إلى 

حزيران/يونيو ٢٠١٧.
٣٣٪ من المتفجرات توجد على 

أراض زراعية.

٦٫٥ مليون
يواجهون انعدام األمن الغذائي الحاد وثغرات 

كبيرة في استهالك الغذاء.

٨٠٠٪ ارتفاع 
في أسعار سلة األغذية مقارنة بمستويات ما 

قبل األزمة

٤٫٠ مليون 
يتعرضون لخطر انعدام األمن الغذائي - ضعف 

العدد المسجل في العام الماضي - بسبب 
نضوب األصول للحفاظ على استهالك األغذية.


